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Karvakrol'un İzole Sıçan Mide Fundus 
Üzerindeki Etkisi 

Süleyman AYDIN, Seval DUMAN 
saydin@anadolu.edu.tr 

 
 Karvakrol, doğada Labiatae familyasi 
başta olmak üzere birçok bitkide bulunan uçucu 
özellikte oksijenli monoterpendir. Bu çalışmada, 
daha önce yapılan çalışmalar ışığında karvakrolun 
izole mide fundus üzerindeki etkilerinin sunulması 
amaçlanmıştır.  Karvakrolun izole sıçan fundusu 
üzerinde astilkolin yanıtlarına karşı anlamlı etkili 
olmadığı, KCl kasılmalarına karşı karvakrol un 
doza bağlı olarak inhibisyon yaptığı, inhibisyonun 
nitrik oksit yolağından bağımsız olduğu 
bulunmuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: Karvakrol, monoterpen, mide 
fundus, düz kas  
 
 
PZ166 
   

Kadmiyum ve Demirin Phaenicia sericata 
(MEIGEN, 1826)’nın (Diptera: Calliphoridae) 

Larval Gelişimi ve Hemolenf Proteinleri Üzerine 
Etkileri 
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 Phaenicia sericata (MEİGEN, 1826) adli 
araştırmalarda ölümden sonra geçen sürenin (PMI) 
tahmininde ve ölüm nedeninin belirlenmesinde 
yaygın olarak kullanılan türler arasında yer 
almaktadır. Kurbanın dokularında biriken toksik 
elementlerin ve ilaçların bu türün normal gelişimi 
üzerinde etkili olduğu ve PMI tahmininde 
yanılgılara neden olabildiği bilinmektedir. Bu 
kimyasal maddelerin larval gelişim üzerindeki 
etkileri birçok çalışmaya konu edilmiştir. Ancak 
demir ve kadmiyum ağır metallerinin larval gelişim 
ve hemolenf proteinleri üzerine etkilerinin 
araştırılmadığı tespit edilmiştir. 
 Bu araştırmada özel besi yerlerinde 
yetiştirilen P. sericata larvalarına, farklı 
konsantrasyonlarda (0,125-0,250-0,500–1 ve 2 
µg/gr) demir ve kadmiyum ağır metalleri 
uygulanmıştır. Bu toksik ağır metallerin total larval 
hemolenf protein miktarı üzerine etkileri Bradford 
(Boya-Bağlama veya Coomassie Brilliant Blue) 
yöntemi ile belirlenirken, total hemolenf protein 
analizi Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel 
(SDS-Page) Elektroforez Yöntemi ile 

belirlenmiştir. Ayrıca Jel Üzerindeki Proteinlerin 
Densitometrik Analizleri Gel-Pro Analyzer 
Version:4 programı kullanılarak %99 hassasiyetle 
tespit edilmiştir. Aynı zamanda, özel besi yerinde 
ve laboratuar ortamında gelişimleri tespit edilen 
larvalar ile ağır metal uygulanmış larvaların günlük 
olarak ağırlık ve boy farklılıkları 
değerlendirilmiştir. 
  Sonuç olarak kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında ağır metallerin hemolenf plazma 
proteinleri üzerinde kalitatif ve kantitatif olarak 
değişikliğe neden olduğu gösterilmiştir. Ayrıca ağır 
metallerin farklı konsantrasyonlarda larvaların 
gelişimini yavaşlattığı, yüksek konsantrasyonlarda 
letal etki gösterdiği tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Phaenicia sericata, hemolenf 
proteinleri, larval gelişim, entomotoksikoloji  
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İki Farklı Sıcaklığın Acanthoscelides obtectus 

Say (Coleoptera: Bruchidae)’un Toplam 
Karbohidrat, Protein ve Lipid Miktarına 
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Bir hububat zararlısı olan Acanthoscelides 

obtectus’un toplam karbohidrat, protein ve lipid 
miktarına iki farklı sıcaklığın etkileri araştırıldı. 
Denemeler 20 ve 30°C sıcaklık ve %60±5 bağıl 
nem şartlarında yapıldı. Çalışmalar sırasında 
herhangi bir fotoperyot rejimi uygulanmadı. 
Toplam karbohidrat, protein ve lipid miktarları 
20°C’deki dişiler için sırasıyla 61.74µg/birey, 35.77 
µg/birey, 83.79 µg/birey iken erkekler için 34.49 
µg/birey, 29.53 µg/birey, 57.98 µg/birey olarak 
tespit edildi. Denenen diğer sıcaklık derecesinde 
(30°C) dişiler için toplam karbohidrat, protein ve 
lipid miktarları sırasıyla 92.00 µg/birey, 42.18 
µg/birey, 83.26 µg/birey, erkekler için bu değerler 
43.34 µg/birey, 34.08 µg/birey, 52.19 µg/birey 
bulundu.  
 
Anahtar Kelimeler: Acanthoscelides obtectus, 
sıcaklık, metabolizma, total lipid, total karbohidrat, 
total protein  
 
 
 
 
 
 
 
 


