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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.  
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 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 


