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Sonuç: Topikal olarak VEGF uygulanmasının diyabetik ratlarda iyileşmenin inflamatuvar fazında 
yara dokusundaki enzimatik olmayan antioksidan düzeylerini arttırdığı söylenebilir.
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Teşekkür: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun G.Ü.ET-10.118 
nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada son derece toksik olduğu bilinen bir ağır metal olan civa kloridin rat 
karaciğerinde sebep olabileceği histopatolojik değişimler ile karaciğer dokusundaki süperoksit 
dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT), gulutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktivitelerindeki ve lipid 
peroksidasyonu son ürünü olan malondialdehit (MDA) seviyesindeki değişimlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca oluşan hepatotoksisite üzerine vitamin E, sodyum selenit ve vitamin 
E+sodyum selenit kombinasyonlarının koruyucu etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada 48 erkek Wistar rat kontrol grubu (n=6) ve uygulama grubu 
(n=42) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Uygulama grubu da kendi içerisinde yedi gruba ayrılmıştır. 
Bunlar:Sodyum selenit uygulanan grup, vitamin E uygulanan grup, sodyum selenit+ vitamin E 
uygulanan grup, civa klorid uygulanan grup, sodium selenit+civa klorid uygulanan grup, vitamin 
E+civa klorid uygulanan grup, sodium selenit+vitamin E+civa klorid uygulanan gruplardır. Ratlara 
4 hafta boyunca tüm uygulamalar gavaj yoluyla yapılmıştır. Uygulamalardan 4 hafta sonra her 
gruptan 6 rat disekte edilmiş ve karaciğer dokuları histopatolojik incelemeler, antioksidan enzim 
aktiviteleri (SOD; CAT; GPx) ve MDA seviyelerinin belirlenmesi için alınmıştır. Alınan karaciğer 
dokuları ışık mikroskobunda incelenerek fotoğrafları çekilmiş, antioksidan enzim aktiviteleri ve 
MDA miktarları spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Etik kurul karar no: G.Ü. ET–10.026.

Bulgular: Yapılan incelemelerde dördüncü haftanın sonunda kontrol, sodyum selenit, vitamin 
E ve vitamin E+sodyum selenit grupları arasında araştırılan parametrelerde istatistiksel olarak 
herhangi bir fark gözlenmemiştir. Civa klorid muameleli grupta süperoksit dismutaz (SOD), 
katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitelerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir 
azalma gözlenirken, MDA seviyesinde kontrole göre anlamlı bir artış gözlenmiştir. Vitamin E+civa 
klorid, sodyum selenit+civa klorid ve sodyum selenit+vitamin E+civa klorid muameleli gruplar, 
civa klorid uygulama grubuyla karşılaştırıldığında araştırılan parametreler üzerine tamamen olmasa 
da koruyucu etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Civa klorid muameleli gruptaki ratların karaciğer 
dokusunda infiltrasyon, nekroz gibi birtakım histopatolojik değişiklikler meydana geldiği tespit 
edilirken, vitamin E+civa klorid, sodyum selenit+civa klorid ve sodyum selenit+vitamin E+civa 
klorid muameleli ratların karaciğerlerinde ise daha az histopatolojik değişiklik gözlenmiştir.
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Sonuç: Sonuç olarak civa klorid ratlarda hepatotoksisiteye yol açmıştır. Vitamin E, sodyum selenit 
ve vitamin E+sodyum selenit ise civa kloridin sebep olduğu hepatotoksik etki üzerine tam olarak 
olmasa da koruyucu etkisi olmuştur.
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Populasyonunda Çağrı Varyasyonunun İncelenmesi
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Amaç: Gölcük (Bozdağ/İzmir)’te yaşayan Bufo bufo populasyonunun reklam çağrıları, çağrılara 
ait çeşitli temporal ve spektral özelliklerinin varyasyonunun belirlenmesi amacı ile 6-16oC su 
sıcaklığında kaydedilerek analiz edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: B. bufo Gölcük populasyonunun reklam çağrıları 2007-2012 yılları arasında 
kaydedilmiştir. Örneklere ait reklam çağrılarının kaydedilmesinde Sony TCD-100 DAT walkman 
ve Sennheiser mikrofon kullanılmıştır. Toplam 69 kurbağanın çağrıları değerlendirilmiştir. Her bir 
kurbağaya ait en az 3 çağrı analiz edilip bunların istatiksel değerlendirmeler öncesinde ortalaması 
alınmıştır. Bazı çağrılarda diğer çağrı ile olan interferens yüzünden çağrının bazı karakterleri analiz 
edilememiştir. Bu nedenle N sayısı çoğu karakterlerde 69, bazı karakterlerde nadiren daha düşük 
(en az 58) olmuştur.

Bulgular: 6-16oC su sıcaklığı arasında B. bufo’nun Gölcük populasyonunun reklam çağrıları analiz 
edilmiştir. Analiz edilen reklam çağrılarının süresi 285 ile 816 ms. (Ort.= 510,6 Sd=108,91 N=69) 
arasındadır. Bu çağrılar arasındaki süre ise 704,58 ile 4338,5 ms. (Ort.=1715,5 Sd=794,99 N=58) 
arasındadır. Buna göre çağrı periyodu 989,74 ile 4890 ms. arasında (Ort.= 2230,8 Sd=804,14 
N=58) değişmektedir. Çağrılar birbirini izleyen pulslardan meydana gelmiştir. Bu pulsların süreleri 
ve pulslar arası süreler çağrının başlangıcı, ortası ve sonunda farklı olabilmektedir. Bu pulsların 
süreleri çağrı başında 3,67 ile 9 ms. arasında (Ort.=5,8 Sd=1,19 N=69 ), ortasında 4,33 ile 13 ms. 
arasında (Ort.=7,9 Sd=1,87 N=69 ), çağrı sonunda ise 4,33 ile 13,5 ms. (Ort.=7,8 Sd=1,82 N=69) 
arasındadır. Bu pulslar arasındaki süreler ise çağrı başında 16 ile 86 ms. (Ort.=36,2 Sd=13,46 N=69) 
arasında, çağrı ortasında 3,33 ile 18,56 ms. arasında (Ort.=10,5 Sd=3,27 N=69 ), çağrı sonunda ise 
2,92 ile 35,67 ms. değerleri (Ort.=10,4 Sd=5,09 N=69 ) arasındadır. Kaydedilen çağrıların dominant 
frekanslarının 730 ile 958 Hz arasında (Ort.=840,3 Sd=51,53, N=69) olduğu gözlenmiştir. Bir 
çağrıdaki toplam puls sayısı 13 ile 32,5 arasında (Ort.=21,3 S=3,38 N=69) değişmektedir. 

Sonuç: Gölcük populasyonu B. bufo reklam çağrılarının mevcut yapısı ve varyasyonu Türkiye’de 
ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir. Daha önce Avrupa’nın çeşitli lokalitelerinden B. bufo’nun 
çağrılarına ait çalışmalar olmasına rağmen, Türkiye veya daha doğu populasyonlarına ait herhangi 
bir biyoakustik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma tamamlandığında yurtdışındaki örneklere 
ait çağrı yapıları ile birlikte analiz edilecek ve Türkiye populasyonlarının taksonomik özellikleri 
sistematik çalışmalarda güvenle kullanılan biyoakustik yöntemle ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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