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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, 
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polimorfnüklear lökosit infiltrasyonu ve hücresel vakuolizasyon tespit edilmesine karşın, sumak 
uygulanmış gruplarda bu patolojik bulgularda doz artışına bağlı olarak azalma göstermiş olduğu 
belirlendi. 200 mg.kg-1 sumak uygulanmış sıçanlara ait karaciğer doku örneklerinde nekroz ve 
vokuolizasyona rastlanmaması yanında kanlanmada da anlamlı düşüş olduğu gözlendi. Bu grupta 
hücre bütünlüğü korunmuş olup, histopatolojik olarak kontrol grubuna yakın, normal görünümler 
olduğu tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen biyokimyasal ve histopatolojik veriler istatiksel olarak 
değerlendirildiğinde, total karaciğer İ/R hasarından önce intraperitonel olarak 200 mg.kg-1 tek doz 
sumak uygulamasının karaciğer üzerine koruyucu etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İskemi / Reperfüzyon, sumak (Rhus coriaria), karaciğer, antioksidan, serbest 
radikal

Teşekkür: Bu çalışmada bizden yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Müberra Koşar’a teşekkür 
ederiz. Etik Kurul Karar No: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Etik Kurulu, 198/2011.
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Amaç: İnsan ve hayvanlara oldukça toksik olduğu bilinen bir ağır metal olan civa kloridin rat 
kalbinde sebep olabileceği histopatolojik değişimleri incelemek, kalp dokusundaki süperoksit 
dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve glutatyon S-transferaz (GST) enzim 
aktivitelerindeki ve lipid peroksidasyonu göstergesi olan malondialdehit (MDA) seviyesindeki 
değişimlerin belirlenmesidir. Ayrıca, kardiyotoksisite üzerine vitamin E, sodyum selenit ve vitamin 
E+sodyum selenit kombinasyonlarının koruyucu etkilerini araştırmaktır.

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, sodyum selenit+civa klorid uygulanan grup, 
vitamin E+civa klorid uygulanan grup, sodyum 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 kalp dokuları histopatolojik incelemeler, antioksidan enzim 
aktivitelerinin (SOD, CAT, GPx ve GST) ve MDA seviyelerinin belirlenmesi için alınmıştır. Alınan 
kalp 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: Biyokimyasal incelemelerde dördüncü haftanın sonunda kontrol, sodyum selenit, 
vitamin E ve vitamin E+sodyum selenit grupları arasında istatistiksel olarak herhangi bir fark 


