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Amaç: Damar düz kasının farklı ajanlara verdiği kasılma cevaplarını etkileyen faktörlerden birisi 
temperatürdür. Soğutmanın damar preparatlarının aktivitesini etkilediği daha önceki çalışmalarda 
gösterilmiştir. Bu in vitro çalışmada; dana kardiyak veni preparatlarının karbakol ve serotonin 
(5-HT)’e verilen kasılma cevaplarına soğutmanın (28 ˚C) etkisi ve kalsiyum iyonlarının rolünün 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Halka şeklindeki ven preparatları 37 ˚C’de (kontrol I ) Krebs-Henseleit 
solüsyonu içeren organ banyolarına alındı. Dinlenme periyodunu takiben preparatlar karbakol veya 
5-HT ilavesiyle kasıldı. Aynı prosedür, banyo ortamı 28 ˚C’ye (kontrol II) ayarlanarak tekrarlandı. 
Karbakol ve 5-HT’e kasılma cevaplarına kalsiyum iyonunun rolünü araştırmak amacıyla 
konsantrasyon-cevap eğrileri, verapamil veya kafein varlığında ve ayrıca EGTA’lı Ca2+’suz Krebs 
solüsyonu ile inkübasyonu takiben elde edildi.

Bulgular: Kardiyak ven preparatlarının her iki ajana karşı duyarlılıkları 28 ˚C’de, kontrol I’e 
kıyasla anlamlı olarak düşük bulundu. Soğutma esnasında verapamil veya kafein varlığında veya 
EGTA’lı Ca2+’suz Krebs solüsyonunda kasıcı ajanlara ait EC

50
 değerleri, kontrol II’ye kıyasla 

anlamlı olarak yüksek bulundu. Soğutma karbakol ve 5-HT’e duyarlılığı azalttı ancak maksimum 
cevabı etkilemedi.

Sonuç: Bulgular, dana kardiyak veninde soğutmanın karbakol ve 5-HT’e duyarlılığı azalttığını ve 
soğutmaya bağlı cevaplardaki değişikliklerde kalsiyum iyonunun önemli rolü olduğunu göstermiştir.
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Objectives: Plodia interpunctella (Indian meal moth) is one of the most general and troublesome 
of the stored products infesting moths. Different chemical and biological control methods are being 
used to control P. interpunctella. The biology of the pest should be known very well for using 
biological and biotechnological control. For the mass rearing and studying of suitable controlling 
model of the pest progeny in the laboratory needs to study on physiology and biochemistry such as 
lipid and fatty acid profiles of it and to develop the best and the most economic diet.


