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Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Larval ve Pupal 
Evresinde Hemosit Sayı ve Davranışlarındaki Değişimler 
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Amaç: Hemositler, böceklerde fagositoz, nodül oluşumu ve enkapsülasyon gibi hücresel bağışıklık 
tepkilerinin en önemli bileşenleridir. Metamorfoz esnasında hemosit sayı ve davranışlarında ortaya 
çıkan değişimler zararlı böceklerle mücadelede bağışıklığın en düşük olduğu dönemi belirlemek 
açısından önemlidir. Bu nedenle, G. mellonella larva ve pupa döneminde toplam ve farklı hemosit 
sayıları, hemositlerde mitotik indeks ve hemositlerin enkapsülasyon davranışları belirlenerek 
istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: G. mellonella kültürleri 25 ± 2°C sıcaklık, %60 ± 5 bağıl nem ve 12: 12 saat 
(Aydınlık: Karanlık) fotoperiyot uygulanan laboratuar şartlarında yetiştirildi. Toplam hemosit 
sayılarının belirlenmesi için, larva ve puptan mikrokapiler tüp yardımıyla hemolenf antikoagülan 
içine alınarak Neubauer hemositometresinde sayıldı. G. mellonella farklı hemosit sayıları, Giemsa 
boyama yöntemiyle hazırlanan larva ve pup hemolenf preperatlarının ışık mikroskobu altında 
sayılması suretiyle belirlendi. Mitotik indeksin belirlenebilmesi için; larva ve pup hemolenfi lam 
üzerine yayılarak acridine orange /ethidium bromide çift boyaması yapıldı. Örnekler bekletilmeden 
Olympus BX51 marka floresans mikroskobu altında mavi ışıkta incelendi. Hemositlerin 
enkapsülasyon davranışlarının belirlenmesinde, larva ve pup evrelerinde böceklere Sephadex A-25 
boncukları enjekte edildi. Enjeksiyonu takiben 4 ve 24 saat sonra boncuklar böcek içinden disekte 
edilerek enkapsülasyon yüzdeleri belirlendi. 

Bulgular: G. mellonella larvasında toplam hemosit sayısı ortalama 16,93 x 106 hücre/ml bulunurken 
pup evresinde bu sayı 10,91 x 106 hücre/ml’ye düştü. Larva ve pupa evresinde, hemositler; 
granülositler, plazmatositler ve diğerleri olarak sınıflandırıldı. Larval ve pupal evrede farklı hemosit 
sayıları arasında fark görülmedi. G. mellonella larval hemolenfinden hazırlanan preperatların 
değerlendirilmesi sonucu mitozdaki hemositlerin oranı %2,15 olarak bulundu. Pupal evrede ise 
bu oran %1,44 olarak hesaplandı. Pupal evrede larval evreye kıyasla mitotik indekste görülen bu 
azalma anlamlıydı. G. mellonella’da Sephadex A-25 boncuklarının enjeksiyonunu takiben 4 saat 
sonra böcek içinden disekte edilen boncukların larvada %46,2’si güçlü enkapsüle olmuşken pupal 
evrede bu oran %10,2 olarak hesaplandı. Enjeksiyonu takiben 24 saatlik dönemde ise larvada bu 
oran %84,8 iken pupal evrede bu oran %48,6 bulundu. 

Sonuç: Çalışmamızda G. mellonella larva evresinde toplam hemosit sayısı ve mitotik indeksin 
pupal evreye göre daha yüksek bulunması ve hemositlerin enkapsülasyon davranışlarının larva 
evresinde pupa evresine göre daha güçlü ve daha hızlı gerçekleşmesi, beslenme ve hareket aktivitesi 
olmayan pupa evresinde hücresel savunma tepkilerinin daha zayıf olduğunu göstermektedir.
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