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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 
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sağlandı. 3. günün sonunda sağ taraftaki L4-L5 arka 
kök ganglionları ayrıştırılarak kültürleri (2. kesim) 
yapıldı ve hücreler 48 saat boyunca gözlemlendi. 
Üçüncü bölümde şartlanmış periferik sinirin 
şartlanmamış DRG nöronlarının rejenerasyonuna 
etkisini belirlemek amacıyla canlı farelerin sağ 
siyatik sinirleri kesilerek bu sinirlerin 3 gün 
boyunca şartlanmaları sağlandı. 3. günün sonunda 
bu şartlanan sinirler çıkarıldı, küçük parçalara 
ayrılarak agaroz içine gömüldü ve petrinin bir 
köşesine tutturuldu. Petri 1 gün boyunca etüvde 
bekletildi. Birinci günün sonunda  L4-L5 arka kök 
ganglionlarının kültürü yapılarak siyatik 
parçacıkları içeren petriye ekildi ve hücreler 48 saat 
boyunca gözlendi. Dördüncü bölümde in vitro 
ortamda şartlanmanın gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini belirlemek amacıyla L4-L5 
arka kök ganglionlarının kültürleri yapılarak silikon 
kaplı saat camı içine aktarıldı. Hücre süspansiyonu 
3 gün boyunca etüv içinde bekletilerek hücrelerin 
şartlanmaları ve bu sırada bir yüzeye yapışarak 
akson uzatmaları engellendi. 3. günün sonunda 
kültür petriye aktarılarak 48 saat boyunca gözlendi. 
Bu deneyin ikinci kısmında şu işlemler yapıldı: 
Yine 3 gün boyunca saat camında şartlandırılan 
hücreler cam tabanlı petriye ekildi. Ekimden 24 saat 
sonra lazer mikro diseksiyon mikroskobu 
kullanılarak aksotomi yapıldı ve 48 saat boyunca 
hücreler gözlendi.  

Tüm bu metodlardan elde edilen veriler 
değerlendirilerek sinir rejenerasyon miktarları 
karşılaştırıldı. Çalışmanın sonucunda şartlanmayan 
hücrelerde 33. saatte akson rejenerasyonunda 
kademeli bir artış gözlendi. 33-39. saatler arasında 
rejenerasyon miktarının azaldığı ve 45. saatte 
rejenerasyon miktarının tekrar arttığı gözlendi. 45. 
saatten sonra rejenerasyon miktarının düştüğü 
belirlendi. Şartlanan hücrelerde ise 15. saatte akson 
rejenerasyonunda bir artış gözlendi. 15-24. saatler 
arasında rejenerasyonda bir düşüş gözlenirken 36. 
saatte tekrar bir artış saptandı. 36. saatten sonra 
rejenerasyonun azaldığı belirlendi. 
  
Anahtar Kelimeler: Şartlandırma hasarı, arka kök 
ganglionu, rejenerasyon  
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Kültür ortamında sınırsız bölünebilme 

yeteneği olan ve özelleşmiş hücreleri meydana 
getiren hücrelere kök hücre denir. Embriyonal 

(totipotent), fötal (pluripotent) ve erişkin 
(multipotent) olmak üzere üç önemli kök hücre 
kaynağı vardır. Kök hücreler, uzun süre yaşayan, 
bağımsız olarak bölünerek yeni kök hücre kuşakları 
meydana getirerek kendilerini yenileyen ve 
özelleşmiş hücrelere farklılaşabilme yetenekleri 
olan hücrelerdir. Bu yeteneklerini kullanılarak kalp 
kası hücreleri, nöronlar, deri, karaciğer hücreleri 
gibi farklılaşmış hücreler in vitro koşullarda 
üretilip, çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Kök 
hücrelerin, erişkin canlıya ait dokularda farklılaşmış 
hücrelerin yerini alma özellikleri ile bu gün 
lenfoma, lösemi de kullanılması, gelecekte ise kalp 
kası ve tendon hasarlarının onarımı, Parkinson, 
Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar ve 
diabetin tedavisinde kullanılabileceği hayvan 
deneylerinden elde edilen umut verici bulgulardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kök hücre, nörodejeneratif 
hastalıklar, kas, tendon hasarı  
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Kanser gelişimi ve tedavisi ile ilgili 

yapılan araştırmalar, ya in vitro olarak yetiştirilen 
tümöral karakterli hücre kültürleri ya da deney 
hayvanlarında oluşturulan deneysel tümör modelleri 
üzerinde yürütülmektedir. Deneysel tümörler 
kimyasal maddelerle oluşturulabildiği gibi, fare 
veya sıçanda ortaya çıkan spontan bir tümörün 
hayvandan hayvana seri transplantasyonları 
sonucunda standart deneysel tümör haline 
dönüşebilmektedir. Çok uzun olan bu süreçte 
tümörün morfolojik özellikleri ile biyolojik 
davranışlarının saptanması gerekmektedir. Örneğin, 
ilk defa 1905 yılında spontan olarak tespit edilen 
katı Ehrlich meme karsinomu 1945 yılından 
itibaren sıvı hale dönüştürülmüş ve Ehrlich Ascites 
Tümör (EAT) adı ile standart deneysel bir tümör 
olarak, günümüzde pek çok araştırmada 
kullanılmaktadır.  

Çalışmamızda, bir farede oluşan spontan 
tümörün in vivo ve in vitro özelliklerinin 
saptanması amaçlanmıştır. 

Balb/C ırkı, yaşlı, erkek bir farenin (Mus 
musculus) vücudunun sağ yan tarafında ön ve arka 
ekstremitelerin arasında kalan bölgede deri altında 
gözlemlenen spontan tümör çıkarılarak dengeli tuz 


