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Bulgular: D. boarmiae dişilerinin ilk ergin olduklarında, toplam karbohidrat miktarı 33,63 µgr 
iken, toplam lipit miktarı 37,66 µgr ve toplam glikojen miktarı 9,38 µgr olarak bulunmuştur. 

1. gün çiftleşmemiş parazitoit dişilerinde sırasıyla, 63,17 µgr karbohidrat, 32,01 µgr lipit ve 31,73 
µgr glikojen bulunurken, çiftleşmiş dişilerde bu değerler sırasıyla 60,49 µgr, 29,36 µgr ve 32,03 
µgr’dır. 

2. gün çiftleşmemiş parazitoit dişilerinde sırasıyla 69,39 µgr karbohidrat, 23,95 µgr lipit ve 30,54 
µgr glikojen bulunurken, çiftleşmiş parazitoit dişilerinde bu değerler sırasıyla 67,09 µgr, 22,88 µgr 
ve 31,05 µgr olarak bulunmuştur. 

3. gün çiftleşmemiş parazitoit dişilerinde 40,81 µgr karbohidrat, 19,62 µgr lipit ve 17,84 µgr 
glikojen varken, çiftleşmiş parazitoit dişilerinde aynı değerler sırasıyla 37,33 µgr, 17,36 µgr ve 
20,51 µgr olarak bulunmuştur.

Çiftleşmemiş parazitoit dişilerinin ölülerindeki toplam karbohidrat miktarı 25,22 µgr, toplam lipit 
miktarı 15,10 µgr ve toplam glikojen miktarı 3,65 µgr olarak bulunmuştur. Aynı değerler, çiftleşmiş 
parazitoit dişilerinin ölüleri için sırasıyla, 25,94 µgr, 9,07 µgr ve 2,35 µgr olarak bulunmuştur.

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda, çiftleşmenin parazitoit D. boarmiae dişilerinin toplam 
karbohidrat, lipit ve glikojen miktarına istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır.
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İpekböceği Bombyx mori ’de Juvenil Hormon Analoğu 
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Amaç: Çalışmamızda İpekböceği(Bombyx mori)’nin arka barsağındaki larval-pupal gelişim 
periyodunun gösterilmesi ve bu gelişim periyodunun hormonlarla bağlantısının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda böceklerin yaşamında önemli fizyolojik fonksiyonları yerine 
getiren sindirim sisteminin bir parçası olan arka barsağın larval-pupal dönemdeki değişimi ve bu 
olay üzerinde endokrin koşulların etkisi ortaya çıkarılacaktır. Amacımız bu konudaki literatür 
eksikliğini kapatarak; böcek fizyolojisi ile ilgili çalışan araştırıcılara yeni bakış açıları sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Gelişim sürecinin hormonlarla bağlantısını araştırmak için juvenil hormon 
analoğu fenoksikarb uygulaması yapılmıştır. Hayvanların bir kısmı uygulama yapılmadan kontrol 
grubu olarak ayrılmıştır; bir kısmına da 5. larval evrenin 0. gününde 1ng fenoksikarb topikal olarak 
uygulanmıştır. Hem kontrol hem de 1ng fenoksikarb uygulama grubuna ait örneklerde, 5. larval 
evrenin 0. gününden itibaren pupaya kadar her gün arka barsaklar çıkarılmıştır; bir kısmı histolojik 
işlemler için tespit solusyonlarına konulmuş, bir kısmı da biyokimyasal işlemler için – 80ºC’ye 
kaldırılmıştır. 

Histolojik işlemler için, tespit edilen örneklerden parafin bloklar oluşturulmuştur. Daha sonra 
bloklardan kesitler alınmış ve uygun boyama metodu uygulanmıştır. Barsak histolojisini ve 
meydana gelen dejenerasyonu göstermek için Hematoksilen&Eosin ile boyama yapılmıştır. 
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 Otofajik hücre ölümünün belirlenmesi için lizozomal enzimlerden asit fosfataz’ın aktivitesine 
bakılmıştır. Asit fosfataz substrat olarak paranitrofenol fosfat kullanılarak ölçülmüştür (Bergmeyen 
ve ark. 1974). Paranitrofenol’ün optik yoğunluğu spektrofotometre ile 415 nm’de okutulmuştur.

Bulgular: Böceklerde sindirim sistemi; ön, orta ve arka barsak olmak üzere 3 bölüme ayrılır 
ve besinlerin depolanması, sindirimi, absorbsiyonu gibi önemli fonksiyonlara sahiptir. Sindirim 
sisteminin son kısmı olan arka barsak sindirilmemiş besinlerin anüse iletilmesini ve inorganik 
maddelerin absorbsiyonunu gerçekleştirmektedir. İpekböceğinde son larval evrede beslenmenin 
kesilmesiyle birlikte larval arka barsak da programlanmış hücre ölümü yoluyla dejenere olmaya 
başlamaktadır. Meydana gelen programlanmış hücre ölümü; apoptotik ve otofajik hücre ölümü 
olmak üzere iki mekanizmayla gerçekleşmektedir. 

Kontrol grubuna ait hayvanlar 5. larval evrenin 7. gününde beslenmeyi keserek, koza örme davranışı 
göstermeye başlamışlardır ve 10. gün pupa olmuşlardır. 1ng uygulama grubunda ise fenoksikarb 
larval süreyi uzatmış ve hayvanlar 11. gün beslenmeyi keserek, örme davranışı göstermeye 
başlamışlar, 13. günde pupa olmuşlardır. Beslenmenin kesilmesiyle birlikte işlevini kaybetmeye 
başlayan larval sindirim sistemi de dejenere olmaya başlamaktadır. 

Çalışmamızda arka barsakta meydana gelen dejenerasyon ışık mikroskobu ile histolojik olarak 
gösterilmiştir. Kontrol grubunda arka barsakta 7. günde gözlenmeye başlayan dejenerasyon 
belirtileri (hücrelerin küçülmesi, nukleus yoğunlaşması, otofajik vakuol oluşumu, membran 
blebleri), uygulama grubunda fenoksikarb’ın etkisiyle gecikmiş ve 11. günde gözlenmeye 
başlamıştır.

Otofajik hücre ölümünün bir belirteci olarak kullanılan Asit Fosfataz enzim aktivitesine bakılmıştır. 
Kontrol ve uygulama grubu hayvanlarının prepupal dönemlerinde asit fosfataz aktivitesinde artış 
olduğu gözlenmiştir. Bu da bize programlanmış hücre ölümü yoluyla meydana gelen dejenerasyonda 
otofajik hücre ölümünün de etkili olduğunun bir göstergesidir.

Sonuç: İpekböceği arka barsağında larval-pupal değişim ve bu değişim sırasında meydana gelen 
dejenerasyona fenoksikarb’ın etkileri araştırılmıştır. Juvenil hormon analoğu olan fenoksikarb’ın 
larval süreyi uzattığı ve dolayısıyla sindirim sisteminde programlanmış hücre ölümüyle meydana 
gelen dejenerasyonu geciktirdiği gözlemlenmiştir. 
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