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 Yara iyileşmesinin pek çok hastalıkta 
gecikmiş olması araştırmaların iyileşme sürecini 
hızlandıran bir takım ekzojen faktörlerin 
kullanılması yönünde yapılması gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) 
iyileşme sürecini hızlandıran önemli mitojenik 
faktörler arasındadır. 
 Araştırmada deney grupları sadece 
insizyon yapılan grup (n=10), insizyon + polietilen 
glikol ( PEG ) ( n=10 ), ve insizyon + PEG + 
Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) (n=10) grubu 
olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlenmiştir. 
Epidermal Büyüme Faktörü oral submukozal 
implanta uygulanmıştır.  Operasyon sonrası yem ve 
su ile beslenen denekler birinci, üçüncü ve beşinci 
günleri takiben  anestezi ile feda edilip yara dokusu 
çıkarılmış ve derhal transmisyon elektron 
mikroskop (TEM) preparasyonu için takibe alınarak 
blokları yapılmıştır. Bu bloklardan yarı ince ve ince 
kesitler alınarak ağız mukoza epitelinin iyileşme 
sürecinde zamana bağlı olarak değerlendirmesi 
yapılmıştır. Kesi yarasına EGF uygulanmasını 
takiben epitel hücrelerinin mitotik aktiviteleri, 
hücre göçü ve proliferasyonu incelenmiştir. 
EGF'nin epitelizasyonu hızlandırmış olması yara 
iyileşmesinin geciktiği pek çok hastalıklarda, yeni 
töropatik müdahelelerin oluşturulmasına önemli 
ölçüde  katkı sağlayabileceğini düşündürmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Epidermal Büyüme Faktörü 
(EGF), kesi (insizyon) yarası, epitel hücre, 
epitelizasyon,  elektron mikroskop 
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 Silymarin (SL), Silybum marianum L. 
tohumlarından elde edilen  antioksidan özelliği  
bilinen bir bitki flavanoidir. Reaktif oksijen 
metabolitlerinin (ROM) böbrek iskemi/reperfüzyon 
(İ/R) hasarı patogenezinde rol oynadığını gösteren 
bulgular mevcuttur. Bu çalışmada SL’nin, Renal 
İ/R hasarındaki koruyucu etkilerini araştırılmıştır. 
Bu amaçla, 28 yetişkin albino erkek sıçan 4 grupta 
değerlendirilmiştir. SL’nin renal İ/R hasarı 
üzerindeki serum üre (BUN), kreatinin (CRE), 
alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat 
aminotransferaz (AST) değişiklikleri 
değerlendirmek için gruplar; Grup 1 (Kontrol); 
Grup 2 (renal İ/R hasarı+Serum fizyolojik), Grup 3 
(renal İ/R hasarı+SL 100 mg/kg)  ve Grup 4 (renal 
İ/R hasarı+SL 200 mg/kg) olarak planlandı. Grup 1 
hariç diğer gruplara iskemiden 15 gün önce sağ 
böbrek nefrektomisi yapıldı ve deney hayvanlarının 
bu süre içerisinde iyileşmesi sağlandı. 15. günün 
sonunda Grup 2’ye serum fizyolojik, Grup 3’e 100 
mg/kg SL ve Grup 4’ e 200 mg/kg SL iskemiden 15 
dakika önce tek doz intraperitonal olarak uygulandı. 
Renal İ/R hasarı sol renal pedikülün 45 dakika 
oklüzyonu ve daha sonra 24 saat reperfüzyonu ile 
oluşturuldu. İ/R’dan sonra biyokimyasal 
incelemeler için deney hayvanlarından alınan 
kanlardan serumlar elde edildi . Sonuç olarak; İ/R 
grupları (Grup 2, 3 ve 4), kontrol grubu (Grup 1) ile 
karşılaştırldığında serum BUN, CRE, ALT ve AST 
seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı artış 
gözlendi (p<0,05). 100 mg/kg SL verilen Grup3, 
serum fizyolojik verilen Grup 2 ve 200 mg/kg SL 
verilen Grup 4 ile istatistiksel olarak 
karşılaştırıldığında serum BUN ve CRE düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı düşüş gözlendi (p<0,05) 
(Tablo 1). Serum ALT ve AST düzeylerinde İ/R 
gruplarında istatistiksel olarak önemli fark 
gözlenmedi (Tablo 1).  Bu bulgular ROM’nin İ/R 
ile indüklenen renal hasarda rol oynadığı, 100 
mg/kg silymarin ile tedavisiyle böbrek koruyucu 
etkisinin olduğu bu korumanında silymarinin 
antioksidan aktivitesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  
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Anahtar kelimeler: Silymarin, böbrek iskemisi, 
sıçan, antioksidan aktivite 
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 Türkiye yarasalarından Rhinolophus 
mehelyi’ye ait iki yardımcı uçma kası Morfolojik 
ve histokimyasal olarak çalışılmıştır. Rhinolophus 
mehelyi’nin triceps brachii ve biceps brachii 
kasında histokimyasal olarak üç tip fibril 
tanımlanmıştır. Glisin-kalsiyum-formaldehit 
preinkübasyonundan sonra miyozin-ATPaz ile 
boyanarak  bunlar tip I, tip IIa ve tip IIb olarak 
sınıflandırılmıştır. Bu yarasa türünde her iki kasında 
da, tip I fibriller  NADH-TR ile koyu 
boyandıklarından dolayı yüksek oksidatiftirler. Tip 
IIa fibrilleri  NADH-TR ve SDH ile nispeten daha 
zayıf boyanmışlardır, buda orta derecede 
oksidasyon kapasitesini göstermektedir. 
Rhinolophus mehelyi’nin yardımcı uçma 
kaslarındaki tip IIb fibrilleri, NADH-TR ye zayıf 
reaksiyon verdiklerinden dolayı düşük oksidatif 
olarak kabul edilmişlerdir. 
 Rhinolophus mehelyi’nin triceps brachii 
kasında fibril dağılımı ,tip I fibrillerde %17, tipIIa 
fibrillerde % 72, tipIIb fibrillerde  ise %11 dır. 
Biceps brachii kasında ise bu oran tip I fibriller  de 
% 16, tip II a fibrillerde % 70, tip II b fibrillerde % 
14 olarak tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: İskelet kası, fibril tipi, ATPaz, 
NADH, SDH, histokimyasal test.  
 
 
SZ 014  
 

The Helminths of Freshwatere Fishes Caught 
From AL-Tamim Governorate, Iraq 

Zohair I.F.RAHEMO 
Department of Biology, College of Science, 

University of Mosul, Iraq 
zohair_rahemo@yahoo.com 

 
 Six freshwater species of fishes have been 
subjected to parasitological investigation which 
were collected from different regions of Al-tamim 
governorate and its suburbs. The results revealed 
the presence of four species of helminths, these are 
one species of cestode (Bothriocephalus 

gowokensis) collected from Cyprinus carpio and 
Aspiux vorax(incidence 2.9 %and 25% 
respectively); one species of nematode (Cucullanus 
cyprini) collected from the carp; two species of 
acanthocephalans namely Neoechinorhynchus rutili 
collected from Cyprinus carpio, Barbus luteus, 
Chondrostoma regius and Varicorhinus trutta. The 
incidence of infection in C. carpio (4.2 in males and 
8.3 % in females); in B. luteus (2.5%); in C.regius 
(8% in males and 9.9% in females) and in V. trutta 
(50%). 
 The other species of acanthocephala is 
Neoechinorhynchus iraqinensis which has been 
revealed from Liza abu ( 15.7% in males and 35% 
in females).  It is concluded from the present results 
that all the four helminth parasites are recorded for 
the first time in Karkok governorate.  
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Bir kez hasarlanmış periferal bir sinirin 
ikinci kez hasarlanmasıyla birlikte sinir 
rejenerasyonunda önemli bir artış gözlenir. Bu 
artışa sebep olan öncül hasara “Şartlandırma 
Hasarı” adı verilmektedir. Şartlandırma hasarının 
bu etkisi bugüne kadar yapılan çeşitli çalışmalarla 
ortaya konmuş olmasına rağmen bu etkinin 
mekanizması ile ilgili bilinenler sınırlı ve 
tartışmalıdır. Bu çalışmada, şartlandırma hasarı 
sonrasında hücrede meydana gelen değişikliklerin 
in vitro olarak gözlenerek hasar sonrasında hücrede 
meydana gelebilecek değişikliklerin hücresel 
mekanizmasının araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde kontrol şartlarında ayrıştırma 
sırasında doğal olarak aksotomize olan nöronların 
rejenerasyon davranışlarını belirlemek amacıyla 
arka kök ganglionlarının (L4-L5) saf kültürleri 
yapıldı. Hücrelerin zaman aralıklı (time lapse) 
mikroskop kullanılarak 48 saat boyunca 
rejenerasyon davranışları gözlendi. İkinci bölümde 
canlı hayvanda sinir kesisi ile şartlandırılan 
nöronların rejenerasyon davranışlarını belirlemek 
amacıyla canlı farelerin sağ siyatik sinirleri 
kesilerek (1. kesim) üç gün boyunca şartlanmaları 


