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Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini Iğdır’dan toplanan Eremias strauchi türüne ait 
18 (6 dişi, 12 erkek) birey oluşturmaktadır. Yakalanan örnekler bayıltılarak vücut boyları (SVL: 
burun ucu-kloak arası mesafe) dijital kumpas kullanılarak ölçülmüş ve sağ arka ayaktaki en uzun 
parmak disekte edilerek %96’lik alkol içerisine konularak saklanmıştır. Boyanmış kemik enine 
kesitlerinde yaş halkalarının sayılması esasına dayanan iskelet kronolojisi yöntemi kullanılarak 
populasyonun yaş yapısı belirlenmiştir. Elde edilen tüm veriler SPSS programı ile analiz edilerek 
sonuçlar yorumlanmıştır.

Bulgular: Kemik enine kesitlerinde hazırlanan preparatların hepsinde büyüme halkaları net bir şekilde 
sayılmıştır ve % 77.7’sinde endosteal resorbsiyon görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda dişilerin 
vücut boyları ortalama 60.82 (±3.53) mm, erkeklerinki ise 61.10 (±4.76) mm olarak belirlenmiştir. 
Erkek bireylerin yaşı 4-7 arasında değişirken, dişilerin yaşı 4-5 arasında değişmektedir. Yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda, iki cinsiyet arasında hem vücut boyu (Bağımsız Örneklem t testi, 
t=-0.13, p>0.05), hem de yaş bakımından (t=-0.57, p>0.05) önemli bir fark olmadığı bulunmuştur. 
Yapılan korelasyon analizi sonucunda hem dişi bireylerin (r=0.97, p<0.01) hem de erkek bireylerin 
(r=0.90, p<0.01) yaşı ile boyu arasında önemli bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç: İskelet kronolojisi yöntemi ile Eremias strauchi populasyonun yaş yapısı incelenmiştir. 
Sonuç olarak eşeyler arasında yaş ve boy bakımından önemli bir fark olmadığı fakat her iki eşeyde 
de yaş ile boy arasında önemli bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eremias strauchi, iskelet kronolojisi, yaş

Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Etik Kurulunun 2008/35 nolu kararı 
ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte yaşayan bir Hyla arborea 
(Ağaç kurbağası) populasyonunda yaş ve bazı büyüme parametrelerini iskelet kronolojisi yöntemi 
kullanılarak incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Hylidae (Amphibia) familyasına ait Pazar (Rize) Hyla arborea 
populasyonundan toplam 41 (32 erkek, 9 dişi) örnek kullanılmıştır. Yakalanan örnekler bayıltılarak 
vücut boyları (SVL: burun ucu-kloak arası mesafe) dijital kumpas kullanılarak ölçülmüş ve sağ 
arka ayaktaki en uzun parmak disekte edilerek %96’lik alkol içerisine konularak saklanmıştır. 
Boyanmış kemik enine kesitlerinde yaş halkalarının sayılması esasına dayanan iskelet kronolojisi 
yöntemi kullanılarak populasyonun yaş yapısı ve bazı büyüme parametreleri belirlenmiştir. Elde 
edilen tüm veriler SPSS programı ile analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır.

Bulgular: Kemik enine kesitlerinde hazırlanan preparatların hepsinde büyüme halkaları net 
bir şekilde sayılmıştır ve %78.04’ünde endosteal resorbsiyon görülmüştür. Yapılan çalışma 
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sonucunda dişilerin vücut boyları ortalama 47,02 (±1.16) mm, erkeklerinki ise 43,56 (±0,45) mm 
olarak belirlenmiştir. Erkek bireylerin yaşı 3-7 arasında değişirken, dişilerin yaşı ise 3-8 arasında 
değişmektedir. Eşeysel olgunluğa ulaşma yaşı her iki cinsiyet için de 2-3 yaş olarak tespit edilmiştir. 
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, iki cinsiyet arasında hem vücut boyu (Bağımsız Örneklem 
t testi, p<0.01, t= -3,304) hem de yaş ( Bağımsız Örneklem t testi, p<0.05, t= -2,455) bakımından 
önemli bir fark olduğu bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda hem dişi bireylerin 
(r=0.943, p<0.01) hem de erkek bireylerin (r=0.747, p<0.01) yaşı ile boyu arasında önemli bir 
ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuçlar: Hyla arborea türüne ait Türkiye’de deniz seviyesinden yüksekte (800 m) yapılan ilk 
yaş tayini çalışmasıdır. Bu çalışmaya göre yüksek rakımda yaşayan bireylerin alçak rakımdakilere 
oranla daha uzun yaşadıkları ve eşeysel olgunluğa daha geç ulaştıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hyla arborea, İskelet kronolojisi, Türkiye, Rize, Pazar

Teşekkür: Bu çalışma RTE Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/15 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada; sıçanlarda, deneysel karaciğer iskemi/reperfüzyon (İ/R) hasarına karşı sumak 
(Rhus coriaria)’ın olası koruyucu etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak araştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 35 adet sağlıklı, dişi Spraque dawley sıçanlar arasından her grupta n=7 
olacak şekilde rasgele seçim yapılarak; Grup I (İ/R), Grup II (Kontrol), Grup III (İ/R + 50mg.kg-1 
sumak), Grup IV (İ/R + 100mg.kg-1 sumak) ve Grup V (İ/R + 200mg.kg-1 sumak) oluşturuldu. Grup 
II hariç tüm gruplara ksilazin (10 mg.kg-1) ve ketamin (70 mg.kg-1) anestezisi altında total karaciğer 
İ/R’nu (45dk/60dk) yapıldı. Grup III, IV ve V hayvanlarına ise iskemiden 30dk önce intraperitonel 
olarak tek doz sumak uygulaması yapıldı. Deney sonunda tüm gruplardan histopatolojik ve 
biyokimyasal analizler için kan ve karaciğer doku örnekleri alındı. Sonuçlar istatistiksel olarak 
değerlendirildi.

Bulgular: Kontrol grubuna göre İ/R grubunda serum ALT ve AST (P<.05) değerlerinin ve karaciğer 
dokusuna ait katalaz (CAT) aktivitelerinin arttığı; sumak gruplarında ise doza bağlı olarak bu 
değerin normal seviyelere yaklaştığı tespit edildi. Histopatolojik analizlerde ise, İ/R grubu karaciğer 
doku kesitlerinde hepatosit dejenerasyonu, kanlanma, yoğun nekroz, sinusoidlerde genişleme, 


