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Eğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri 
Risso, 1810) Populasyonunun Beslenme 

Özellikleri 
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Bu çalışmada, Eğirdir Gölünün yabancı 
(ekzotik) türlerinden olan gümüş balığı (Atherina 
boyeri Risso,1810)’nın beslenme özellikleri 
araştırılmış ve göl ekosistemindeki muhtemel 
etkileri tartışılmıştır. Bu amaçla, Mart 2006 - 
Ağustos 2007 tarihleri arasındaki 18 aylık süreçte 
aylık olarak toplanan örneklerin sindirim sistemleri 
incelenmiştir. Balığının sindirim sisteminde 
Rotifera, Cladocera, Copepoda, Ostracoda, 
Gastropoda, Bivalvia (Dreissena polymorha) 
larvası, Amphipoda (Gammarus spp.), Isopoda 
(Asellus aquaticus), Ephemeroptera, Trichoptera, 
Diptera (larva ve pupa), Hemiptera, Nematoda ve 
Syanobakteri gruplarına rastlanılmıştır. Bu balığın 
diyetleri arasında Cladocera, D. Polyphorma 
larvası, Gammarus spp., A. aquaticus ve Diptera 
(larva ve pupa) en yaygın tüketilen besin grupları 
olup, balık yumurtası ya da larvasına 
rastlanılmamıştır. Özellikle genç evrelerinde 
zooplankton üzerinde baskı kuran gümüş balığının, 
besin tercihi ergin dönemlerinde bentik 
organizmalara değişim göstermiştir.  
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Açlığın Beyin Korteksinin Sensomotor, Limbik 

ve Orbital Bölgelerindeki 
Nötral Peptid Hidrolazların Aktifliği Üzerine  

Etkisi 

Atilla TEMUR1, Fahrettin ASKEROV2, H.Bayram 
TEMUR1, Mustafa ATLI1 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 65080 
Van 

2Institute of Physiology n.a. A.I. Karayev, 
Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaıjan 

temurat@yahoo.com 
 
 Bu çalışmada, açlığın farklı dönemlerinde 
beyin korteksinin sensomotor, limbik ve orbital 
bölgelerindeki nötral peptid hidrolaz (NPH)’ların 

aktifliğinin belirlenmesi amaçlandı. Araştırmada 
100 adet Wistar Albino rat kullanıldı.  Ratlar 1, 3 ve 
5 gün sürelerle aç bırakıldı. Beyin korteksinin 
sensomotor, limbik ve orbital bölgelerindeki nötral 
peptid hidrolaz aktivitesi biyokimyasal olarak 
belirlendi. Ayrıca, bu bölgeler histokimyasal olarak 
da incelendi.  
 Açlığın ilk günlerinde beyin korteksinin 
nöronları organizmayla ilgili olan gıda motivasyonu 
uyartılarına cevap verirken, açlığın daha ileri 
dönemlerinde nöronlar protein sentezleyebilmek 
için kendi varlıklarını korumaya çalışmaktadırlar. 
Morfolojik değişikliklerin sensomotor bölgenin 3. 
ve 5. katlarında diğer korteks bölgelerinden daha 
çabuk ve daha derin olduğu gözlendi. Açlığın süresi 
uzadıkça sensomotor bölgeden sonra ilk olarak 
limbik bölgede ve daha sonraki açlık günlerinde de 
orbital bölgede histolojik değişiklikler meydana 
gelmektedir. 
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Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin 
Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 

Pyralidae) Toplam ve Farklı Hemosit Sayılarına 
Etkileri 
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 Parazitoitlerin konak böcek içinde 
gelişimi, biyokimyasal ve hormonal etkileşimler ve 
konak bağışıklık sisteminin baskılanması gibi çeşitli 
faktörlere bağlıdır. Ovipozisyon esnasında ergin 
dişi parazitoit tarafından konak içine bırakılan zehir 
ve yumurtalık proteinleri gibi salgılar başarılı bir 
parazitleme ve konak hemositleri ile sağlanan 
hücresel bağışıklık tepkilerini baskılamakta önemli 
olmaktadırlar. 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 parazitlemesinin konak 
tür, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 
Pyralidae)’nin larval ve pupal dönemlerinde toplam 
ve farklı hemosit sayılarına etkileri belirlendi. 
Konak ve parazitoitler 25±2 0C sıcaklık, % 60±5 
bağıl nem ve 12:12 saat (Aydınlık: Karanlık) 
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fotoperiyot uygulanan laboratuar şartlarında 
yetiştirildi.  
 P. turionellae farklı kese eşdeğeri zehir 
dozlarının (KEZ) konak larvasına enjeksiyonunda 
daha önce belirlenen LD99 değeri altındaki 0.5 
KEZ, 0.1 KEZ, 0.05 KEZ ve 0.02 KEZ dozları, 
konak pupunda ise 0.05 KEZ, 0.02 KEZ, 0.01 KEZ 
ve 0.005 KEZ dozları kullanıldı. Kontrol grubu 
olarak boş enjeksiyon, fosfat tamponlu fizyolojik su 
(PBS) enjeksiyonu ve herhangi bir işleme tabi 
tutulmamış konak larva ve pupları kullanıldı. 
Enjeksiyon ve parazitlemeyi takiben üç farklı 
zamanda (4, 8 ve 24 saat), her doz ve saat için 15’er 
bireyden hemolenf alınarak toplam hemosit sayıları 
belirlendi. Farklı hemosit sayıları ise parazitleme, 
KEZ dozları ve saat için üçer puptan hemolenf 
örnekleri alınıp Giemsa boyama tekniği ile 
belirlendi. Her hücre tipinin 1000 hücre içindeki 
oranları belirlenerek farklı hemosit tiplerindeki 
değişim ifade edildi. Sonuç olarak farklı KEZ 
dozları ve parazitleme konak larva ve pupunda 
toplam hemosit sayısında kontrol grubuna göre 
değişime neden oldu. Zehir düşük dozlarda pup 
evresinde larval evreye göre daha etkiliydi.  
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Parazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) Omurgalı Hormonları 
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 İdiobiont, soliter, pupal endoparazitoit 
Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: 
Ichneumonidae) konak tür Büyük Balmumu 
Güvesi, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 
Pyralidae) üzerinde, 25±2 °C sıcaklık, % 60±5 bağıl 
nem ve 12:12 saat (Aydınlık: Karanlık) fotoperiyot 
uygulanan laboratuar şartlarında yetiştirildi. G. 
mellonella’nın erken evre, son evre larvalarında ve 
pupunda, P. turionellae’nın ise eşeye bağlı olarak 
ergin evrenin erken ve geç dönemlerinde alınan 
örneklerde immünoanaliz yöntemiyle omurgalı 
hormonları araştırıldı. 
 G. mellonella’da erken evre larva, son evre 
larva ve pupta testosteron, folikül uyarıcı hormon 
ve progesteron varlığı belirlendi, ancak östrojen ve 
tiroksin hormonları tespit edilemedi. Pup evresinde 

folikül uyarıcı hormon düzeyinde ortaya çıkan 
farklılık larval döneme göre istatistiksel olarak 
önemliydi. Erken evre larvada belirlenen 
testosteron düzeyinde diğer evrelere göre anlamlı 
farklılık varken progesteron düzeyinde önemli bir 
fark görülmedi. Ergin P. turionellae genç ve yaşlı 
bireylerinde her iki eşeyde de testosteron, folikül 
uyarıcı hormon ve progesteron varlığı belirlendi, 
ancak östrojen ve tiroksin varlığı gösterilemedi. 
Parazitlemenin G. mellonella pupu omurgalı 
hormonları üzerine etkilerinin araştırıldığı 
çalışmalarda ise, parazitlemeyi takiben 2, 6 ve 24 
saatlik periyotlarda folikül uyarıcı hormon ve 
testosteron seviyelerinde kontrol grubuna göre 
anlamlı bir değişim gözlenmedi. Kontrol grubunda 
progesteron seviyesi 0.71 ng/ml olarak tespit 
edilirken, parazitlemeyi takiben G. mellonella 
pupunda progesteron bulunamadı. Omurgalı ve 
omurgasızlar için ortak olan hormonların 
tanımlanması, bu maddelerin böceklerdeki 
fizyolojik rolü ve metabolizmasının 
aydınlatılmasında ve karşılaştırmalı endokrinolojide 
yarar sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, Galleria 
mellonella, omurgalı hormonları, testosteron, 
progesteron, folikül uyarıcı hormon, östrojen, 
tiroksin 
 
 
SZ 109 

 
Zeytin Yaprağı (Olea europea) Özütünün 
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Bu çalışmada , zeytin yaprağı (Olea 

europea) (OE) bitki özütünün , alloxan ile diyabet 
yapılmış farelerin (Mus musculus) kan glikoz 
seviyeleri üzerine etkileri değerlendirildi. 
Çalışmada grup 1:diyabetik-deney hayvan grubu 
(DHG) + OE, grup 2: sağlıklı DHG (kontrol 1) + 
OE, grup 3:sağlıklı DHG (kontrol 2), grup 
4:diyabetik DHG (kontrol 3) ve grup 5:diyabetik 
DHG + ilaç (Glutril) olmak üzere 5 gurupta toplam 
50 erkek fare kullanıldı. Farelerin açlık kan 
şekerleri glikometre ile kuyruk veninden alınan 
kanla değerlendirildi. Farelerde, diyabet oluşturmak 
için serum fizyolojik çözeltisi içerisinde150 mg/kg 
alloxan birer hafta arayla 4 kez intraperitonal olarak 


