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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.  
 
Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, Galleria 
mellonella, parazitoit zehiri, toplam hemosit sayısı, 
farklı hemosit sayısı 
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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 
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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 
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enjekte edildi (Total 600 mg/kg). Açlık kan şekeri 
200 mg/dl üzeri olan değerler diyabetik olarak 
kabul edildi. OE guruplarına günde bir defa olmak 
üzere 16 gün bitki özütü tedavisi, aynı dönem 
içinde diyabetik ilaç gurubuna 0.1 mg glutril ilacı 
oral olarak verilerek glikoz ölçümleri 2 günde bir 8 
periyotta tekrarlandı. Deney sonrasında grup 1 
(93.4 ± 12.7), grup 2 (90.2 ± 13.4) ve grup 5 (96.3 
± 12.3) gurupları arasında kan glikoz değerleri 
açısında anlamlı fark belirlenmedi( P>0.05). Grup 2 
de en düşük (74.5 ± 13.5), grup 4’te(222.8 ± 21.5) 
ise en yüksek kan glikoz seviyesi gözlendi 
(P<0.001). Denemeler sonucunda, OE bitki özütü, 
alloxanla diyabet yapılan farelerde standart olarak 
diyabet tedavisinde kullanılan glutril ilacı gibi kan 
glikoz seviyesinin fizyolojik sınırlarda tuttuğu 
görüldü. 
  
Anahtar kelimeler:  Olea europea, diyabet, 
alloxan, fare  
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Bu çalışmada, Ökse Otu yaprağı (Viscum 
album) (ÖO) bitki özütünün, alloxan ile diyabet 
yapılmış farelerin (Mus musculus) kan glikoz 
seviyeleri üzerine etkileri değerlendirildi. 

Çalışmada grup 1:diyabetik-deney hayvan 
grubu (DHG) + ÖO, grup 2:sağlıklı DHG (kontrol 
1) + ÖO, 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 içerisinde 150 mg/kg 
alloxan birer hafta arayla 4 kez intraperitonal olarak 
enjekte edildi (Total 600 mg/kg). Açlık kan şekeri 
200 mg/dl üzeri olan değerler diyabetik olarak 
kabul edildi. 1 ve 2. guruplara günde bir defa olmak 
üzere 16 gün bitki özütü tedavisi, aynı dönem 
içinde 5. guruba 0.1 mg glutril ilacı oral olarak 
verildi. Glikoz ölçümleri 2 günde bir 8 periyotta 
tekrarlandı. Deney sonrasında grup 1 (95.2 ± 17.4), 

grup 3 (90.2 ± 13.4) ve grup 5  (96.3 ± 12.3) 
gurupları arasında kan glikoz değerleri açısında 
anlamlı fark belirlenmedi( P>0.05). Grup 2 de en 
düşük (82.0 ± 10.2), grup 4’te (222.8 ± 21.5) ise en 
yüksek kan glikoz seviyesi gözlendi.(P<0.001). 
Denemeler sonucunda, ÖO bitki özütü, alloxanla 
diyabet yapılan farelerde standart olarak diyabet 
tedavisinde kullanılan glutril ilacı gibi kan glikoz 
seviyesinin fizyolojik sınırlarda tuttuğu görüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Viscum album, diyabet, 
alloxan, fare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


