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Gereçler ve Yöntemler: İpekböceği larvaları 25±1ºC sıcaklık ve %70-80 nispi nemlilikte kültür 
laboratuvarında gün ışığı fotoperiyodunda taze dut yaprakları ile beslenmiştir. Deney grubu erkek 
larvalara 5.larval safhanın 3.günü 1ng/10ml ve 10ng/10ml olmak üzere iki farklı doz fenoksikarb 
topikal olarak uygulanmıştır. Testislerde meydana gelen morfolojik değişimleri incelemek amacıyla 
Hematoksilen&Eosin ve Periodic acid-Shiff (PAS) boyamaları gerçekleştirilmiştir. Bradford 
yöntemi kullanılarak total protein tayininin ardından, Laemmli (1970)’e göre sürekli olmayan 
tampon sistemi kullanılarak sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen jeller gümüş nitrat ile boyanarak fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Kontrol grubu larvalarında 5.larval safhanın 7.gününde örme davranışı görülmüştür. 
Örme safhası 3 gün sürmüş, 10.gününde larval-pupal deri değişiminin gerçekleşmesiyle hayvanlar 
pupalaşmıştır. 3.gün 1ng ve 10ng fenoksikarb uygulama gruplarında ise larvalar hiçbir zaman örme 
davranışı göstermemiş ve larval karakterlerini korumuşlardır. Çalışmamızda bu grup hayvanlar 
5.larval safhanın 15.gününe kadar yaşamışlardır. SDS-PAGE sonucu elde edilen jellerin incelenmesi 
sonucu Lipoforin, Depo proteinleri SP-1, SP-2 ve 30kDa proteinleri ve henüz tanımlanmamış 
protein fraksiyonları gözlemlenmiş, gün ve zamana bağlı değişimleri tartışılmıştır. Histolojik 
preparatlarda germ hücrelerinin gelişimi incelenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda 5.larval evrenin 3.günün fenoksikarb’a hassas olduğu ve larval evreyi 
uzattığı gözlenmiştir. Yapılan araştırmalarda, testis gelişimini sağlayan makromoleküler faktörlerin 
etkisiyle spermatositlerin ve sperm demetlerinin oluşumu gerçekleşmektedir. JH’un böcek 
protein metabolizmasını etkileyerek makromoleküler faktörlerin sentezine etki ettiği dolayısıyla 
spermatogenezi geciktirdiği düşünülmektedir. Uygulanan dozların testis gelişimini tamamen 
engellemediği, eupyrene ve apyrene spermatositlerinin gelişimini geciktirebileceği sonucuna 
ulaşılmıştır.
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Amaç: Marmara Denizi İzmit Körfezi’nden toplanan Mytilus edulis türü midyelerde parazitik 
kopepod türleri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İzmit Körfezi’nden Mytilus edulis türü midye örnekleri toplanmıştır. 
Midyeler laboratuvar da açılarak önce yıkanmış ve yıkama suyu 63 mikronluk elekten süzülerek 
elde edilen materyal ve midyelerin canlı kısımları stereo mikroskop altında parazitik kopepod 
bulmak için incelenmiştir. Araştırmalar sonucu toplanan kopepodların diseksiyonu yapılarak tür 
tayini gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen türe ait çizimler mikroskop ve camera lucida kullanılarak 
yapılmıştır.
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Bulgular: Çalışmada 100 adet Mytilus edulis türü midye açılarak parazitik kopepod aranmıştır. 
Her 2 midyeden birinde 1 veya 2 adet kopepod örneğine rastlanılmıştır. Toplamda 44 dişi ve 14 
erkek olmak üzere 58 kopepod örneklenmiştir. Toplanan örneklerin Modiolicola insignis türüne 
ait olduğu tespit edilmiştir. Her iki eşeye ait diagnostik karakterler mevcut literatürler ışığında 
tartışılmıştır.

Sonuç: Türkiye denizlerinde parazitik kopepodlarla ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Özellikle 
omurgasız canlılar üzerinde parazitlenen kopepod türleri çok az tanınmaktadır. Bu çalışmada 
araştırılan Mytilus edulis türü midyelerde ektoparazitik olarak bulunan Modiolicola insignis türü 
Türkiye denizlerinden ilk kez rapor edilmektedir 

Anahtar Kelimeler: Copepoda, Cyclopoida, Modiolicola, Ektoparazitik, Türkiye 

Teşekkür: Midye örneklerini temin eden Yrd. Doç. Dr. Fatma KOÇBAŞ ve Biyolog Hasan Hüseyin 
ÖZÇİFTÇİ’ye teşekkür ederiz.
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Amaç: Konak tür, Achoria grisella F. (Lepidoptera: Pyralidae)’ye 5-Aza-2’deoxycytidine (5-Aza-
dC) uygulanmasının, Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae)’nın larva, 
pup ve erginlerinde toplam lipit ve yağ asidi miktarlarına etkileri ile parazitleme ve 5-Aza-dC 
uygulamasının konak larvasının toplam lipit ve yağ asidi miktarlarına etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Koinobiont, soliter, erken evre larval endoparazitoit A. galleriae, konağı küçük 
balmumu güvesi, A. grisella üzerinde, 25 ± 2°C sıcaklık, %60 ± 5 bağıl nem ve 12: 12 saat A: K 
(Aydınlık: Karanlık) fotoperiyot uygulanan laboratuar şartlarında yetiştirildi. 5-Aza-dC, 0.1, 0.5, 
0.75 ve 1.0 mg/ml olmak üzere dört farklı dozda hazırlandı ve sentetik besindeki su yerine kullanıldı. 
5-Aza-dC içeren besinde yetiştirilen konak larvalarından çıkan parazitoite ait larva, pup ve erginler 
ile parazitoit larvasının elde edildiği artık konak larvasının (parazitlenmiş konak larvasının) toplam 
lipit ve yağ asidi miktarlarında 5-Aza-dC’ne bağlı olarak ortaya çıkan etkiler belirlendi.

Bulgular: İki faktörlü varyans analizi sonuçları; yüzde lipit ve yağ asidi değerlerinin 5-Aza-dC 
dozuna bağlı olarak önemli oranda değişmediğini ancak parazitoit ve konak türün evre/eşeyine (bu 
noktadan itibaren aksi belirtilmedikçe parazitlenmiş konak larvası ile parazitoit larva, pup, erkek ve 
dişisini tanımlamaktadır) bağlı olarak önemli oranda değiştiğini göstermektedir. Ayrıca parazitoit 
ve konağın yağ asidi oranında 5-Aza-dC dozuna bağlı olarak ortaya çıkan farklılığın, lipit oranının 
aksine, evere/eşeye bağlı olarak da değiştiği belirlendi. Konağa besin içinde verilen 5-Aza-dC, her 
bir evre/eşey için toplam lipit ve yağ asidi miktarlarında hem artma hem de azalmaya neden oldu. 
Kontrole göre 5-Aza-dC uygulanan gruplarda, yüzde lipit değerlerinde en belirgin azalma dişide 
0.5 mg/ml dozunda, en belirgin artma ise parazitlenmiş konak larvasında 0.75 mg/ml dozunda 
oldu. 5-Aza-dC uygulaması kontrol ile karşılaştırıldığında dişilerde diğer evrelere göre yağ asidi 


