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auritus arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli 
olduğu (p<0.05), diğer oranlar bakımından iki tür 
arasında önemli fark bulunmadığı (p>0.05) 
sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemiechinus auritus, 
Erinaceus concolor, kirpi, lenfosit, alfa-naftil asetat 
esteraz, asit fosfataz. 
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Bu çalışmada insektisit olarak kullanılan 

nikotinin ve antagonisti olan α-bungarotoksinin 
izole kurbağa siyatik sinir üzerine etkileri 
incelenmiştir.  1x10-6M, 1x10-5M, 1x10-4M 
konsantrasyonda üç farklı nikotin dozu 
uygulanmıştır.  Ayrıca nikotinin etkisi antagonist 
olan α-bungarotoksinle etkileşimleri araştırılmıştır.  
Buna göre ayrı bir grup olarak 1x10-6M nikotin + 
1x10-5M α-bungarotoksin birlikte muamele 
edilmiştir.  Böylece elektrofizyolojik teknikler 
kullanarak bu maddelerin sinir aksiyon potansiyeli 
parametreleri üzerine zamana ve doza bağlı etkileri 
incelenmiştir. Ölçümler 0, 30, 60, 90 ve 120. 
dakikada alınmıştır.  0. dakikadaki ölçüm preparatın 
kendi kontrolüne karşılık gelmektedir.  Aksiyon 
potansiyeli kayıtlarında BIOPAC MP 100 
Acqusition sistemi kullanılmış ve aksiyon 
potansiyelinin genlik, alan, latans ve süre değerleri 
incelenmiştir.  Elde edilen bulgularda nikotin, 
aksiyon potansiyeli genliği %10-95, alanını %10-
90, latansını %8-77 ve süresini %10-80 oranında 
azaltmıştır.  α-Bungarotoksin ise nikotinin etkisini 
%90 oranında ortadan kaldırmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Nikotin, α-bungarotoksin, 
kurbağa siyatik siniri, aksiyon potansiyeli. 
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 Anjiojenez yeni kapiller damar gelişimi 
olup, embriyonik gelişme, yara iyileşmesi ve organ 
hipertrofisi gibi fizyolojik olaylar döneminde 
görülmektedir. Ancak kontrolsüz anjiojenez bir çok 
patolojik durum varlığında, diyabetik retinopati, 
arteriosklerozis, kronik enflamasyon, tümör 
büyümesi ve metastazından sorumlu tutulmaktadır. 
 Günümüzde teknolojiyle birlikte 
anjiojenez mekanizmaları anlaşılmaya çalışılmış ve 
anti-anjiojenik tedavi yaklaşımları geliştirilmeye 
başlanmıştır. Bu noktada değişik stratejiler öne 
sürülmüştür. Anjiojenik faktörlerin inhibisyonu, 
doğal anti-anjiojenik faktörlerin uygulanması 
(Endostatin, Angiostatin vb.), endotel hücrelerinin 
inaktivasyonu, yeni damarların hücre dışı matriks 
ile etkileşimini bozacak moleküllerin uygulanması 
(matriks metalloproteinaz inhibitörleri). 
 Tümörler, anjiojenik faktörlerin ekspresyonunun 
ya da etkilerinin inhibisyonu tümör anjiojenezinin 
baskılanmasında indirek ancak etkili bir 
yaklaşımdır. Öncelikli hedefler içinde en çok tercih 
edilenler VEGF ve VEGF reseptörleridir.  
 Anjiojenezin vücutta endojen inhibitörleri 
vardır ve bazılarının etkin oldukları anlaşılmış ve 
yapıları izole edilmiştir. Bu inhibitör ajanlardan 
trombospondin, angiostatin, endostatin ve 
interferonlar gibi birçoğu tedavide kullanılmaktadır. 
 TNP-470; Thalidomide; Vitaxin, Medi-552 
endotel hücrelerinin inaktivasyonunu sağlayan 
ajanlardır. 
 Damar ağını hedef alan ajanlar ise; 
Combretastatin prodrug A4 (CA4P); AVE8062A, 
ZD6126 ’dir. 
 Ekstraselüler matriksi hedef alan ajanlar 
ise MMP İnhibitörleri: Marimastat (BB2516); 
Prinomasatat (AG3340); BMS 275291, BAY 
129566, Neovastat (AE-941)’dir. 
 Son yıllarda kanser tedavisi için yapılan 
araştırmalarda tümör çoğalması ve metastazının 
mekanizmalarının anlaşılması için uğraşılmakta ve 
bu mekanizmaları hedef alan tedaviler 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Anti-anjiojenik 
tedavi de bu görüşle ortaya atılmış ve yan 
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etkilerinin klasik ilaçlara göre az olmasıyla kanser 
tedavisinde önemli bir yer bulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: anjiojenez, anti-anjiojenik 
ajan 
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P. turionellae, gelişimini bazı zararlı 

lepidopter türlerinde tamamlayan, soliter 
endoparazitoit bir türdür. Laboratuvar şartlarında, 
büyük kovan güvesi Galleria mellonella 
(Lepidoptera:Pyralidae) puplarında üretmek 
mümkündür. 
Parazitoit türlerin kitle halinde üretilebilmesi için 
düşük sıcaklıkta bekletmenin iyi bir saklama 
yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, 
düşük sıcaklık uygulamasının parazitoit türlerin 
fizyolojik özelliklerine etkilerinin araştırılması 
gerekmektedir.  

Bu çalışmada, P. turionellae tarafından 
parazitlenen G. mellonella pupları 1-3-5 gün 25 °C’ 
de bekletildikten sonra 5-10-15 gün 4 ve 10 °C’ ye 
maruz bırakılmıştır. Düşük sıcaklık uygulamaları 
sonrasında konak puplarından ergin parazitoit çıkış 
yüzdeleri ve bu parazitoitlerin ağırlıkları tespit 
edilmiştir.  Düşük sıcaklık uygulama süresinin 
uzaması parazitoitlerin erginleşmesini olumsuz 
yönde etkilerken, erginleşen parazitoitlerin 
ağırlıklarının etkilenmediği bulunmuştur. 
 
 Anahtar Kelimeler:  Pimpla truonellae, 
parazitoit, düşük sıcaklık.  
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Anterior ipek bezi ipekböceğinde larvaya 
spesifik bir dokudur ve larval-pupal metamorfoz 
boyunca programlanmış hücre ölümü yoluyla 
dejenere olmaya başlar. Bu dejenerasyonun hem 
apoptotik hem de otofajik karakteristikleri olduğu 
morfolojik ve biyokimyasal olarak gösterilmiştir. 
Böceklerde meydana gelen programlanmış hücre 
ölümünde steroid karakterli hormon olan ekdizon 
anahtar rol oynar. Diğer tüm steroid hormonlarda 
olduğu gibi ekdizon reseptörü de nuklear reseptör 
ailesinin bir üyesidir. Hormon ve ligandın 
bağlanması transkripsiyon faktörü olarak iş görür. 
Drosophila’da yapılan çalışmalar ekdizonun 3 
reseptör izoformu (EcR) – EcR A, EcR B1 ve EcR 
B2 - olduğunu göstermiştir. EcR A metamorfoz 
süresince yeni şekillenen dokularda, EcR B1 ise 
programlanmış hücre ölümü yoluyla dejenere olan 
dokularda baskın olarak bulunmuştur. Bu 
çalışmada, ipekböceği anterior ipek bezinde 
programlanmış hücre ölümünün meydana geldiği 
prepupal dönem ve pupal evrenin ilk saatlerinde 
gözlenen morfolojik değişimler; bunlarla bağlantılı 
olarak da ekdizon reseptör B1 ekspresyonu, 
immunohistokimyasal ve western blotting 
yöntemleri kullanılarak gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Anterior ipek bezi, Bombyx 
mori, ekdizon reseptör B1, programlanmış hücre 
ölümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


