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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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Konak Tür, Achoria grisella’ya Verilen 5-Aza-dC’nin Parazitoit Tür,
Apanteles galleriae’nın Larva, Pup ve Erginlerinde Toplam Lipit ve

Yağ Asidi Miktarlarına Etkileri

Olga Sak, Özgül Sakin Hacıoğlu, Bahar Budak
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Balıkesir, altun@balikesir.edu.tr

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 
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değerlerinde daha belirgin bir artışa neden oldu. Sonuçta istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
5-Aza-dC uygulaması toplam lipit ve yağ asidi değerlerini dişilerde daha fazla etkiledi.

Sonuç: DNA metiltransferaz enziminin inhibitörü olan 5-Aza-dC, in vitro ve in vivo çalışmalarda 
kullanılan bir demetilasyon ajanıdır. 5-Aza-dC’nin böcekler üzerindeki etkilerinin araştırıldığı 
bu tip model çalışmalar, 5-Aza-dC ve buna benzer maddelerin böceklerin genetik yapılarını nasıl 
etkileyebileceği konusunda ve diğer omurgasız canlılar üzerindeki etkileri ile ilgili yapılacak 
araştırmalarda yararlı olacaktır. Ayrıca, böcek gelişiminin farklı safhaları ile eşeyler arasında 
lipit ve yağ asidi içerikleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi, bunların çok farklı metabolik 
fonksiyonları ve homeostasisin devamlılığındaki önemli rolleri nedeniyle böceğin fizyolojik 
ihtiyaçları konusunda da önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Apanteles galleriae, 5-Aza-dC, lipit, yağ asidi, parazitleme

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 109T004 - Hızlı Destek Programı” kapsamında gerçekleştiril-
miştir.
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Çiftleşmenin Parazitoit Dibrachys boarmiae
(Hymenoptera: Pteromalidae) Dişilerinin Toplam Karbohidrat, 

Lipit ve Glikojen Miktarına Etkisi
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Amaç: Bu çalışmada, parazitoit Dibrachys boarmiae dişilerinin toplam karbohidrat, lipit ve 
glikojen miktarına çiftleşmenin etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada parazitoit olarak D. boarmiae ve konak olarakta Galleria 
mellonella prepupları kullanılmıştır. Denemeler 25±2ºC sıcaklık ve %65±5 nisbi nem 
koşullarındaki laboratuvar şartlarında yapılmıştır. Çalışmalar süresince herhangi bir fotoperiyodik 
rejim uygulanmamıştır.

Çiftleşmenin parazitoit dişilerinin toplam karbohidrat, lipit ve glikojen miktarına etkilerini incelemek 
için yeni çıkmış 100 parazitoit dişisi 50’şerlik iki gruba ayrılmıştır. İlk gruptaki dişiler çiftleşmemiş 
dişilerden oluşmuştur ve rastgele seçilen 10 tane dişi ergin olur olmaz alınarak, -50ºC’deki derin 
dondurucuda analizleri yapılıncaya kadar muhafaza edilmişlerdir. İkinci gruptaki dişilerin ise, yine 
aynı gün yaşlı 25 erkek parazitoitle bir gün süresince çiftleşmeleri sağlanmıştır. Bir gün sonra, 
erkek parazitoitler ilk gün grubunun 10 dişisi ile birlikte alınmışlardır. Daha sonra her iki gruptan 
ayrı ayrı üç gün boyunca 10’ar dişi parazitoit rastgele seçilerek, analizleri yapılıncaya kadar derin 
dondurucuda muhafaza edilmiştir. Parazitoitlerdeki metabolik aktivitelerin büyük kısmı ergin 
hayatın ilk üç gününde meydana geldiği için, gruplar üç gün olarak planlanmıştır. Geriye kalan 
ergin parazitoitler de ölünce alınarak analizleri yapılmıştır.

Örneklerin analizleri, van Handel (1985a ve b) tarafından gerçekleştirilen spektrofotometrik 
yöntem kullanılarak yapılmıştır.


