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düzeyde azaldığı belirlendi. Linoleik asit (18:2 n-6) 
VC gurubunda önemli düzeyde azalırken 
(p<0.001), kontrol gurubuna göre diğer guruplarda 
yükseldiği saptandı. (p< 0.01). Gama linoleik asitin 
ise (18:3 n-6) yalnızca VC+D gurubunda yükseldiği 
belirlendi. (p< 0.001). Arachidonik asit (20:4 n-6) 
kontrol gurubuna göre bütün guruplarda azaldığı 
belirlendi (p< 0.001). Ancak VC+D gurubundaki 
azalma düzeyi diğer guruplara göre daha belirgin 
olduğu gözlendi. ( p < 0.001). Dokosaheksaenoik 
asit miktarının ise (22:6 n-3) kontrol gurubuna göre 
diğer guruplarda yükseldiği saptandı (p< 0.05). 

Elde edilen sonuçlara göre karaciğer 
dokusunda kolesterol düzeyinin artışı ile vitamin E 
düzeyi arasında paralellik görülmektedir. Kolesterol 
düzeyindeki artışın vitamin E’nin indüklenmesiyle 
olabileceği düşünülmektedir. Yağ asidi sonuçlarına 
göre insüline bağımlı olan yağ asidi senteziyle ilgili 
enzim aktivitelerinin azaldığı gözlenmektedir. 
Uygulanan antioksidan maddeler kısmen etkili olsa 
da bazı antioksidan maddelerin daha azaltıcı rolleri 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca benzer sonuçlar 
esensiyal yağ asidi metabolizmasında da 
gözlenmektedir. Bu sonuçlar insüline bağımlı 
diyabetlerde, insülin uygulanmadan yapılan 
antioksidan madde uygulamalarının yetersiz 
kalacağını teyit etmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Diyabet, lipoik asit, vitamin 
C, karaciğer, resveratroll  
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Bu çalışmada insülin verilmeyen Tip-1 

diabetik sıçanların kas ve böbrek dokularındaki yağ 
asidi bileşiminin etkisi incelendi. Kas dokusu de 
novo yağ asidi sentezleme kapasitesinde olmadığı 
için, ihtiyaç dıuyduğu yağ asitleri extrasellular 
kaynaklardan alırlar. Yağ asitleri kalp ve iskelet 
kasına albumin proteinine bağlı olarak taşınırlar. 
Kas dokusuna madde taşınması için mutlak olarak 
insülin hormonuna ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı, 
kas dokusunda insülin yetersizliğine bağlı olarak 
yağ asitlerinin miktarı ve doymamışlık düzeyleri 
değişebilir. Böbrek dokusu ise kas dokusuna göre 
farklı özellikleri taşımaktadır.  

Elde edilen sonuçlara göre kas dokusunda 
vitamin E ve kolesterol düzeyinin diabet ve 
diabet+antioksidan verilen guruplarda arttığı 
belirlendi.(p<0.05, p<0.001). Palmitik (16:0), 
palmitoleik (16:1 n 7), oleik (18:1 n 9) gibi yağ 
asitlerinin oranları kontrol gurubuna göre diabetik 
guruplarda azaldığı saptandı (p< 0.01,  p< 0.001). 
Buna karşılık stearik (18:0), Linoleik (18:2 n 6), 
araşidonik asit (20:4 n 6) ve dekosaheksaenoik asit 
(22:6 n 3) miktarlarının kontrol grubuna göre diğer 
gruplarda arttığı gözlendi (p< 0.001). 

Böbrek dokusunda da vitamin E, 
kolesterol, palmitik asit, palmitoleik asit, oleik asit,  
araşidonik asit değerlerindeki değişmeler kas 
dokusundaki sonuçlara benzerdir. Ancak Linoleik 
asid ve dekosaheksaenoik asitlerin guruplar 
arasında farklı değişmeler göstermediği belirlendi. 
Sonuç olarak insüline bağımlı olarak aktivitesi artan 
stearoil CoA desatüraz (Delta-9 desatüraz) 
enziminin her iki dokuda ürünlerinin azaldığı 
belirlendi. 
  
Anahtar Kelimeler:  Diyabet, kas, böbrek, yağ 
asidi  
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Bu çalışmada streptozotocin (stz) ile Tip-1 

diyabet hale getirilen ratların pankreas dokusundaki 
bazı biyokimyasal değişimler üzerine resveratrol, 
lipoik asit ve vitamin C’nin etkileri araştırıldı. 
İnsülin uygulanmayan diabetik -1 ratlara 6 hafta 
süreyle R, LA, ve VC uygulamaları intraperitonal 
yolla yapıldı.   

Bulgularımıza göre, kontrol gurubu ile 
karşılaştırıldığında  α- Tokoferol miktarının diabet 
ve diabet+antioksidan verilen guruplarda azaldığı 
gözlendi (p<0.01). Kolesterol miktarında ise 
guruplar arasında farklılık gözlenmedi. Yağ asidi 
bileşimi içinde palmitik asit (16:0) ve palmiteolik 
asit (16:1 n 7) ve oleik asit (18:1 n 9) miktarlarının 
kontrol gurubuna diabet ve diabet+ antioksidan 
verilen guruplarda azaldığı saptandı. .(p<0.05,  p< 
0.01). Stearik asidin ise (18:0) kontrol gurbuna göre 
diabetli guruplarda yüksek olduğu belirlendi. 
Linoleik asid (18:2 n6), Gama linolenik asit (18:3 n 
6), Araşidonik asit (20:4 n6) ve dokosaheksaenoik 
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asid (22:6 n3) miktarlarının diyabetli guruplarda 
yüksek olduğu belirlendi (p< 0.05,  p< 0.01). Elde 
edilen sonuçlara göre, mutlak insülin tedavisi 
gerektiren Tip-1 diyabetli ratların dokularında, 
insülin verilmeden uygulanan antioksidan 
maddelerin yetersiz kaldığını ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca, uygulanan stz’nin pankreas üzerindeki 
hasar verici etkisi, vitamin E düzeyinin azalmasıyla 
gözlenmektedir. Çünkü vitamin E, özellikle hücre 
membranında yer alan ve serbest radikal 
reaksiyonlarında zincir kırıcı bir antioksidan 
maddedir. Vitamin E düzeyinin azalması dokudaki 
serbest radikal düzeyinin artışıyla açıklanabilir. 
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 Bu çalışma fındık, fıstık, ceviz, badem ve 
polen gibi farklı besinlerle beslenen Plodia 
interpunctella larvalarının ve pupalarının total lipit, 
total yağ asidi ve yağ asidi bileşiminin incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. P. interpunctella türü içinde 
fındık, fıstık, ceviz, badem ve polen bulunan 
kavanozlarda 25-30 gün, 30±5 ºC’de ve %65±5 
bağıl nemde kapağı açık etüv içerisinde gelişmeye 
bırakılmıştır. Besinler ile bu besinlerden alınan 
larva ve pupların total lipit, total yağ asidi ve total 
lipide göre total yağ asidi oranları belirlenmiş, yağ 
asidi bileşimleri GC kullanılarak analiz edilmiştir. 
Besinler ve bu besinlerden alınan her iki evreye ait 
yağ asidi bileşiminde en büyük yüzdelerin oleik 
asit, linoleik asit ve palmitik aside ait olduğu, diğer 
yağ asidi yüzdelerinde ise fark bulunduğu tespit 
edilmiştir. 
 
 Anahtar Kelimeler:  Lepidoptera, Pyralidae, 
Plodia interpunctella, total lipit, total yağ asidi, yağ 
asidi bileşimi.  
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 Bu çalışma yumurta parazitoiti 
Trichogramma populasyonları arasındaki esteraz 
varyasyonlarının belirlenmesi için yapılmıştır. 
Günümüzde elektroforez, populasyonlar arası 
enzim varyasyonlarını ölçmek için kullanılan 
yöntemlerden biridir. Enzim analizleri, özellikle 
esteraz Trichogramma türlerinin belirlenmesine 
katkıda bulunmaktadır. Çalışmada farklı 
lokasyonlardan toplanıp laboratuvarda yetiştirilen 
örneklerden 9 farklı Trichogramma populasyonu 
oluşturulmuş ve bunların esteraz izozimleri 
poliakrilamid jel elektroforez (PAGE) yöntemi ile 
belirlenmiştir. Esteraz zimogramları için her 
populasyona ait 20 ergin homojenize edilmiş ve -
20ºC de tutulmuştur. Esteraz bantlarını 
görüntülemek için Fast Blue RR ve substrat olarak 
a-Naphtyl asetat kullanılmıştır. Aktivite boyaması 
sonucunda populasyonların iki farklı esteraz 
izozimine (yavaş: EST1 ve hızlı: EST2) sahip 
oldukları belirlenmiştir. Populasyonlar, elektroforez 
bantları esas alınarak üç gruba ayrılmıştır.   
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Flukanazol günümüzde yaygın olarak 
kullanılmakta olan antifungal bir ilaçtır. Yeni 
sentezlenmiş 2,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo 
benzen flukanazol ile benzer karbon yapısına sahip 
olmanın yanı sıra düşük konsantrasyonlarda 
flukanozolden daha aktiftir. İlaçların kullanımı 
esnasında ve sonrasında organizmada oksidatif 
olaylar gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, anti 


