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rolüne dayanarak, AMH ile reseptörü arasındaki 
tanıma olaylarında da Sia’nın iş görmesi olasıdır. 
Bu bilgiler ışığında çalışmanın amaçlarından ilki; 
tartışmalı literatür bilgisi ile karşılaştırmak için ♂ 
genital sistemin (gonadlar ve kanallar) gelişiminin, 
özellikle de Müller kanalının farklılaşma ve yıkılım 
süreçlerinin fare embriyolarında günlük olarak 
izlenmesidir. İkinci olarak; AMH’nin sentezlenme 
ve salınma süreçleri ile hormonun bağlandığı 
reseptör yerlerin belirlenmesi ve son olarak; 
AMH’nin yapısındaki Sia’ların gösterilmesidir. 

Bunun için; Balb/c tipi fareler, içinde 
sodyum klorür ve altlık materyali olarak talaş 
bulunan plastik kafeslerde 20-24ºC sıcaklık, 14 saat 
aydınlık 10 saat karanlık fotoperiyotta normal pelet 
yem ve kaynatılmış musluk suyu kullanılarak 
yetiştirildiler. Fare embriyolarının elde edilmesi için, 
dişi farelerin üreme siklusları vaginal smear alınarak 
kontrol edildi. Östrus siklusunda olan dişi fareler 
erkeklerle çiftleştirildi. Yapılan sürekli kontrollerde 
vaginal plak oluşumu gözlenen fareler hamileliğin 0. 
günü olarak kabul edildi. Hamileliğin 11-16. 
günlerinde servikal dislokasyon ile öldürülen 
farelerden embriyolar çıkarıldı. Histolojik 
incelemeler için, Bouin tespit solüsyonu ile tespit 
edildi. Bilinen işlemlerden geçirilerek parafine 
gömüldü. Alınan 5 µm’lik seri kesitler 
Hematoksilen-Eozin ile boyandı. AMH’nin 
belirlenmesi için, anti-AMH (MIS goat polyclonal 
IgG) ve FITC işaretli sekonder antikor (donkey 
anti-goat IgG-FITC) kullanıldı ve Leica DM 4000B 
flüoresan mikroskopta incelenerek fotoğraflandı. 
Sia’nın gösterilmesi için bu şekere özgün olarak 
bağlanan FITC işaretli lektinlerden (Limax flavus 
aglütinin-LFA; Limulus polyphemus aglütinin-
LPA) yararlanıldı. 

Eşeysel farklılığın henüz oluşmadığı 11. 
gündeki embriyoda gonadlar, mezonefrozla ilişkili 
genital kabartılar olarak ayırt edildi. Bu dönemde 
Müller kanalı (Paramezonefrik kanal) henüz 
oluşmadığı için sadece Wolf kanalı (Mezonefrik 
kanal) gözlendi. Gonadların eşeysel farklılığının 
oluştuğuna ilişkin çelişkili literatür bilgisi bulunan 
12. gündeki embriyoda, testis ile ovaryum 
farklanmasının başladığı ve gelişen Müller kanalının 
da Wolf kanalının hemen dış kısmında yer aldığı 
gözlendi. Müller kanalındaki yıkımın, 15. gündeki 
embriyolarda bazal tabakanın bozulması, kanalı 
oluşturan hücrelerin sayısı ile kanal çapında azalma 
ve bazı epitel hücrelerde apoptotik morfoloji ile 
ayırt edildi. 16. gündeki embriyoda, Müller kanal 
lümeninin tamamen kapandığı ve Müller kanalı 
çevresinde yoğun mezenşimal hücre birikimi 
belirlendi. Anti-AMH uygulaması sonucunda 
flüoresan işaretlenmelerin, Wolf kanalı çevresinde 
bulunmayıp, Müller kanalı çevresinde yoğunlaştığı 
görüldü. Bu bulgu, AMH reseptörlerinin Müller 
kanalı çevresindeki mezenşim hücrelerinde yer 
aldığını bildiren literatür bilgisi ile uyumludur. 

Floresan işaretlenme, AMH sentez yeri olan 
testislerdeki Sertoli hücrelerinde de gözlendi. Tüm 
Sia çeşitleriyle bağ yapabilen LFA ve LPA 
lektinlerin kullanımıyla, AMH yapısındaki Sia’lar 
gösterildi. Sia’ların bağ tipini özel olarak tanıyan 
lektinlerin kullanımıyla Sia tiplerinin belirlenmesi 
çalışmaları devam etmektedir. 
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Nitrik Oksit (NO), fizyolojik ve patolojik 

olaylarda fonksiyonu olan ve Nitrik Oksit Sentaz 
(NOS) tarafından sentezlenen önemli bir haberci 
moleküldür. Hipertiroidin, çeşitli kardiyovasküler 
bozukluklara sebep olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızda, bir antioksidan olan α-lipoik asidin 
L-tiroksin ile oluşturulan hipertiroidli hayvanların 
tiroid dokusundaki NOS dağılımına olan etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada, 56 adet Swiss albino erkek 
sıçan (250-300g) kullanılarak, her grupta 8 hayvan 
olacak şekilde 7 grup oluşturuldu. 0.4 mg/kg L-
tiroksin 2 hafta süresince ağızdan verilerek 
hipertiroid grubu oluşturuldu. Hipertiroidi 
oluşturulan bu hayvanların bir grubuna 1 hafta 
boyunca 60 mg/kg α-lipoik asit (ağızdan), bir 
grubuna 30 mg/kg L-NAME (ip), diğer bir grubuna 
ise L-NAME+α-lipoik asit birlikte uygulandı. 
Ayrıca bir hafta boyunca FTS, α-lipoik asit, L-
NAME uygulanarak kontrol grupları oluşturuldu. 

Deney sonunda hayvanlardan alınan doku 
örneklerinde genel histolojik yapıya, endoteliyal 
NOS (eNOS) ile uyarılabilir NOS (iNOS) 
dağılımlarına ve kanda T3, T4, serbest T3, serbest 
T4, TSH değerlerine bakıldı. 

L-tiroksin verilerek hipertiroidi oluşturulan 
grupta, T3, T4, TSH, serbest T3, T4 değerleri arttı. 
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Hipertiroidli sıçanlara L-NAME ve α-lipoik asit 
uygulaması, bu artışı değiştirmedi.  

Hipertiroid grubunda, foliküller dejenere 
olmuş, epitel hücrelerinin yükseklikleri azalmış ve 
endotel devamlılığını kaybetmişti. Bu gruba α-
lipoik asit uygulandığında, folikül epitelinin kısmen 
kontrole benzediği görüldü. Hipertiroid grubuna L-
NAME uygulaması, folikül epitelinin alçalmasına 
neden oldu. Hipertiroid grubuna hem L-NAME 
hem de α-lipoik asit uygulandığında, L-NAME 
verilen gruba göre hasarın daha az olduğu gözlendi. 
Sadece α-lipoik asit uygulanan grupta tiroid dokusu 
kontrole benzerken, sadece L-NAME verildiğinde 
folikül hasarının fazla olduğu görüldü. 

Kontrol gruplarında, tiroid dokusundaki 
eNOS dağılımı, epitel hücrelerin apikal 
bölgelerinde ve kan damarlarında vardı. Hipertiroid 
grubunda, eNOS reaksiyonu hem epitel 
hücrelerinde hem de endotelde artmış, ancak iNOS 
reaksiyonu epitelde azalmıştı. Hipertiroid 
oluşturulduktan sonra α-lipoik asit verilen grupta, 
iNOS reaksiyonu bağ dokuda artarken, eNOS 
reaksiyonunun damarlarda değişmediği 
gözlenmiştir. Hipertiroidli gruba L-NAME 
verildiğinde ise eNOS azalmazken, iNOS’un 
azaldığı tespit edilmiştir. Hipertiroidli bireylere L-
NAME ve α-lipoik asit birlikte uygulandığında, 
eNOS ve iNOS reaksiyonlarının hem epitel 
hücrelerinde hem de bağ dokuda azaldığı tespit 
edilmiştir. Sadece α-lipoik asit verilen grupta, 
eNOS reaksiyonunun kontrol grubuna benzer 
olduğu, iNOS reaksiyonunun ise azaldığı 
görülmüştür. L-NAME grubunda hem eNOS hem 
de iNOS reaksiyonunun kontrol grubuna göre 
azaldığı belirlenmiştir. 

Hipertiroidide, tiroid dokusunda meydana 
gelen değişikliklerin NO ile ilişkili radikaller 
aracılığıyla meydana gelebileceği ve α-lipoik asidin 
bu hasarın azaltılmasında NO ile birlikte etkili 
olabileceği düşünülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, nitrik Oksit, α-
lipoik asit, tiroid  
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Sirke sinekleri (Drosophila melanogaster) 

aklimasyon sıcaklığı (30 ± 1°C, 30 dakika) 

uygulandıktan sonra değişik sürelerde yüksek 
sıcaklığa maruz bırakıldı (35 ± 1°C, 1-3 saat) ve 
böylece sineklerin aestivasyona geçmeleri sağlandı. 
Her bir sıcaklık süresi için (1-3 saat) yaklaşık 1000 
tane olgun sinek kullanılarak Wavelength-
Dispersive X-ray Fluorescence (WDXRF) 
spectrometry ile element analizleri yapıldı. 1, 2 ve 3 
saatlik yüksek sıcaklık uygulamalarından sonra 
kontrole göre özellikle elementlerin (Si, Cu, Al, Ca, 
Ni vs.) konsantrasyonunda önemli değişimler 
belirlendi. Örneğin, 1. saatten sonra Si, Cu Al, Ca 
Ni ve Zn konsantrasyonlarının kontrole göre çok 
fazla değiştiği (sırasıyla %362.3, 260.3, 128.9, 
153.9, 94.0 ve 41.0) kaydedildi. Fakat 2 saatlik 
sıcaklık uygulamasından sonra kontrole göre Si, Cu 
Al, Ca ve Zn elementlerinin % değişim miktarları 
nisbeten daha düşük bulundu (sırasıyla %+99.4, -
1.2, -6.3, +74.0 ve +28.8). 3 saatlik uygulamadan 
sonra ise 2 saatlik ölçümden sonra azaldığı tespit 
edilen bazı elementlerin (Si, Cu, Al ve Zn) yeniden 
yüksek değerlere ulaştığı (sırasıyla 363.6, 213.3, 
165.0 ve 46.4) belirlendi. Biz elde edinilen 
sonuçlardan hareketle sirke sineğinin aestivasyonu 
ile özellikle bazı elementlerin (özellikle Si, Cu, Al, 
Ca, Zn ve Ni) arasında bir bağlantının olabileceğini 
rapor etmekteyiz.  
 
Anahtar Kelimeler: Aestivasyon, sirke sineği, 
element değişimi, WDXRF  
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 Bu çalışmada, farklı derişimlerdeki (% 0.1, 
0.2, 0.3, 0.4 ve 0.5) turunç (Citrus aurantium) 
kabuğu yağının, ön çalışmada genotoksik etkileri 
belirlenen alkilleyici ajanlara (EMS: Etil metan 
sülfonat ve ENU: Etil nitrozo üre) karşı 
antigenotoksik etkileri Drozofila melanogaster’de 
kanat somatik mutasyon ve rekombinasyon testi 
(SMART) kullanılarak araştırıldı. Bu test için, 
üçüncü kromozom üzerinde resesif olarak bulunan 
multiple wing hairs (mwh, 3–0,3) ve flare (flr, 3–
38,8) genleri bakımından 3 günlük trans-heterozigot 
larvalara uygulamalar yapıldı. Elde edilen veriler 
turunç kabuğu yağının tüm derişimlerinin tek 
başına uygulanmasında genotoksik etki 
göstermediği; buna karşın turunç kabuğu yağının 
EMS (0.5 mM) ve ENU (0.01 mM) ile birlikte 
uygulanmasında ise genotoksisiteyi önemli oranda 
düşürdüğü görülmüştür. Sonuç olarak, turunç 


