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maddesinin miktarı artmıştı. Bu polimorfizm 
hücrelerin vitamin eksikliğine karşı değişik 
derecelerde hassas olduğunu göstermektedir. 
Distrofik değişikliklerin meydana gelmesinde 
şüphesiz metabolik proseslere katılan enzimlerin 
miktarı ve aktifliğinin bozulmasının da büyük rolü 
vardır. Vitamin eksikliğinin devam etmesi, bu 
bozulmaların ve hücre içi depo maddelerinin 
tükenmesine neden olmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Vitaminsiz gıda, nöron, nissl 
maddesi                            
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 Sigaranın  kanser ve enfeksiyon sıklığını 
artırmak gibi birçok olumsuz etkileri bilinmektedir. 
Bu araştırmada sigaranın insanlarda immun 
hücreler üzerindeki etkileri Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi kampusünde eğitim-öğretim gören 
genel yaşam ve beslenme alışkanlıkları benzer olan 
öğrencilerde araştırıldı.  
Araştırma da bireyler dört grup altında incelendi. 
Birinci grupta düzenli egzersiz yapan sigara içen 
(20 birey), ikinci grupta düzenli egzersiz yapan 
sigara içmeyen (20 birey), üçüncü grupta sedanter 
durumunda olan sigara içen (20 birey) ve dördüncü 
grupta sedanter durumunda olan sigara içmeyen (20 
birey) öğrenciler değerlendirildi.  
 Bireylerin periferik kan numuneleri, tam 
kan sayımı, nötrofil ve lenfosit oranları, lenfosit alt 
tipleri CD3, CD4, CD8, CD19, ve CD3-, CD16+56 
+ hücre yüzey markerleri ile belirlendi. Bu 
araştırma ile NK hücre oranı, sedanter ve sigara 
içen grupta düşük olmakla birlikte bu durum 
istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). 
CD3 ve CD8 oranları düzenli egzersiz yapan ve 
sigara içmeyen grupta anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur (P<0,05). CD19 pozitif hücre oranı 
sedanter ve sigara içen grupta yüksek bulunmuştur. 
Ancak sedanter ve sigara içen grupta CD3 ve CD8 
düzeyindeki düşüklük relatif olarak yüksek kabul 
edildi. Lenfosit sayısı sigara içen sedanter grupta, 
yüksek bulunmuştur. T hücre oranı da, sigara 
içmeyen ve egzersiz yapan grupta yüksek 
bulunmuştur. Araştırma sonuçları; sigara 
içmemenin immun sistem hücreleri üzerinde 

qualitatif olmazsada quantitatif olarak olumlu etki 
yaptığı tesbit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sigara, lenfosit, immun 
sistem, sedanter, T hücreler 
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 Böcek gelişiminin farklı safhaları ile 
eşeyler arasındaki lipit ve yağ asidi içerikleri 
arasındaki farklılıkların belirlenmesi, bunların çok 
farklı metabolik fonksiyonları ve homeostasisin 
devamlılığındaki önemli rolleri nedeniyle böceğin 
fizyolojik ihtiyaçları konusunda önemli bilgilere 
ulaşılmasını sağlamaktadır. Galleria mellonella L. 
(Lepidoptera: Pyralidae)’da yetiştirilen koinobiont, 
soliter ve larval endoparazitoit Apanteles galleriae 
Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae)’nın toplam 
lipit ve yağ asiti miktarları ile yağ asidi 
bileşimlerini gelişme evresi ve eşeye bağlı olarak 
araştırdık. Ayrıca parazitlemenin konağın lipit 
miktarı ve yağ asidi profili ve içeriğine olan etkileri 
ile parazitoit ve konağın yağ asidi içeriklerinin 
benzerlik derecelerini de inceledik. Toplam lipit 
miktarı A. galleriae’nın erginlerinde larva ve pup 
evrelerine göre önemli oranda fazla bulundu. 
Larvadan pupa geçerken toplam yağ asiti 
miktarında görülen artma ile dişilerin toplam yağ 
asiti miktarları ve gelişim evreleri arasında görülen 
farklılıklar istatistiksel olarak önemli değildi. 
Ancak, erkeklerde yağ asidi miktarının gelişim 
evrelerine göre önemli oranda artış gösterdiği 
görüldü. 
 Parazitlemenin konak larvasının toplam 
lipit ve yağ asiti miktarlarını etkilemediği tespit 
edildi. Bununla beraber, parazitoit larvasının 
toplam yağ asiti miktarı parazitlenmemiş ve 
parazitlenmiş konak larvasının toplam yağ asiti 
miktarı ile karşılaştırıldığında önemli derecede 
fazlaydı. A. galleriae’nın ergin ve gelişim 
evrelerinde, parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 
konak larvasında karbon sayısı 10-22 arasında 
değişen 15 çeşit yağ asiti tespit edildi. Parazitoitin 
tüm evrelerinde yağ asiti içeriklerinin önemli 
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derecede farklılıklar gösterdiği ve oleik asitin 
(C18:1) tüm evrelerde en bol bulunan yağ asiti 
olduğu belirlendi. Hem parazitoit hem de konak 
türünde bolluk derecesine göre dört yağ asitinin, 
oleik asit (C18:1), palmitik asit (C16:0), linoleik 
asit (C18:2) ve stearik asit (C18:0) şeklinde çoktan 
aza doğru sıralandığı görüldü. Parazitoitin larva, 
pup ve erginleri ile parazitlenmiş ve 
parazitlenmemiş konak larvasında doymuş, 
doymamış ve aşırı doymamış yağ asiti oranları 
arasında önemli derecede fark olduğu tespit edildi. 
Çalışma sonuçları, parazitoit ve konak türün besin 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak 
parazitoitlerin kitle halinde üretilmesinde yararlı 
olabilecek verilere ulaşmamızı sağlayacaktır. 
Ayrıca elde edilen verilerin böcek biyokimyası, 
fizyolojisi, gelişim biyolojisi ve biyolojik kontrol 
ile ilgili çalışmalara da ışık tutacağı 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Lipit, yağ asitleri, Apanteles 
galleriae, Galleria mellonella, parazitleme 
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 Konak türe yumurta bırakan dişi 
parazitoitin ovipozisyon öncesi veya esnasında 
konağa enjekte ettiği salgıların konak fizyolojisini 
düzenleyen maddeler ihtiva ettiği bilinmektedir. 
Parazitoit larvasının konak böcek içerisinde 
beslenip geliştiği göz önüne alındığında, konak-
parazitoit ilişkisinin tam olarak aydınlatılabilmesi 
için parazitoit kaynaklı salgıların konak metabolik 
faaliyetlerinin düzenlenmesinde ne derece etkili 
olduğunun ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu 
amaç doğrultusunda, çok sayıda zararlı Lepidopter 
türün prepup ve pupunda soliter, idiobiont ve 
endoparazitoit olarak gelişen Pimpla turionellae L. 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) dişilerinden elde 
edilen zehir salgısının ve doğal parazitlemenin 
konak tür, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 
Pyralidae) pup hemolenfi toplam protein miktarına 
etkileri belirlendi. Konak ve parazitoitler 25±2 °C 
sıcaklık, % 60±5 bağıl nem ve 12:12 saat (Aydınlık: 

Karanlık) fotoperiyot uygulanan laboratuar 
şartlarında yetiştirildi.  
 P. turionellae’nın zehir salgısının konak 
pup hemolenfi toplam protein miktarına etkilerinin 
belirlenebilmesi için konak puplarına LD99 değeri 
altındaki farklı kese eşdeğeri zehir dozları (KEZ) 
(0.05, 0.02, 0.01 ve 0.005) enjekte edildi. Doğal 
parazitlemenin etkisini araştırmak amacıyla 1-2 
günlük G. mellonella pupları P. turionellae dişileri 
tarafından parazitletildi. Kontrol gruplarını boş 
enjeksiyon ve fosfat tamponlu fizyolojik su (PBS) 
enjeksiyonu yapılmış puplar ile herhangi bir işleme 
tabi tutulmamış puplar oluşturdu. Enjeksiyon ve 
parazitlemeyi takiben 4, 8 ve 24 saat sonra 
puplardan hemolenf örnekleri alındı ve örneklerin 
toplam protein miktarları belirlendi. Farklı dozdaki 
zehir enjeksiyonu, dördüncü saatin sonunda konak 
pupunun toplam protein miktarında çok az bir 
değişikliğe neden olurken doğal parazitlemenin 
protein miktarını arttırdığı görüldü. Sekizinci saatin 
sonunda farklı KEZ dozları ve doğal parazitlemenin 
protein miktarını önemli oranda azalttığı, 24. saatin 
sonunda ise kontrol ile karşılaştırıldığında önemli 
bir değişikliğin olmadığı tespit edildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemolenf, toplam protein, 
Pimpla turionellae, Galleria mellonella, parazitoit 
zehiri.  
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Omurgalı embriyonik gelişiminde erkek 

eşemin farklılaşması sırasında fetal Sertoli 
hücrelerinden salgılanan Anti Müller Hormon 
(AMH/MIS), Müller kanalının körelmesini tetikler 
ve genital sistem erkek yönünde farklılaşır. 
Glikoprotein yapısındaki AMH, parakrin etki 
gösterir ve embriyonik Müller kanalı 
epiteliyumunda bir seri apoptotik değişikliğe neden 
olur. Müller kanalının gerilemesine neden olan 
moleküler mekanizmalar bilinmemektedir. 
Hücrelerarası çok çeşitli moleküler tanıma 
mekanizmalarında glikokonjugatların, özellikle de 
uç glikan olan sialik asidin (Sia) gittikçe artan 


