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Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada 56 adet 200-250 gr erkek Wistar albino sıçan kullanılmıştır. 
Sıçanlar rastgele her grupta 7 hayvan olacak şekilde gruplara ayrılmıştır. Diyabet, sıçanlara 
intraperitonal olarak tek doz streptozotosin (45 mg/kg) verilmesiyle oluşturulmuş, streptozotosinin 
verilmesinden 7 gün sonra açlık kan şekerleri 350 mg/dl ve üzeri ölçülen sıçanlar diyabetik kabul 
edilmiştir. Hayvanların diyabetlerinin takibi için belirli aralıklarla kan glukoz seviyeleri ölçülmüştür. 
Streptozotosin verilmesinden 7 gün sonra diyabet olan hayvanlarda 1,5 cm çapında eksizyon ve 
4 cm boyunda insizyon yaraları oluşturulmuştur. Bütün yaralar hergün steril salinle temizlenmiş 
ve temizleme sonrası betadin, lanolin-vazelin, değişik dozlarda hiperisin merhemi topikal 
olarak uygulanmıştır. Tedavi süreci sona erdikten sonra alınan doku örneklerinde makroskobik, 
histopatolojik, biyomekanik ve biyokimyasal incelemeler yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen kan şekeri verilerine göre hayvanların hepsinin diyabetik olduğu gözlenmiştir. 
Bazı gruplarda yaraların kötüleştiği gözlenmiştir. Makroskobik gözlemlerde hem eksizyon hem de 
insizyon yaralarında kontrol gruplarına göre bütün uygulama gruplarında dozaja bağlı iyi veya 
kötü yönde anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Mikroskobik ölçümlerde hem eksizyon hem 
de insizyon yaralarında uygulama dozajına bağlı olarak anlamlı farklılıklar gösteren dermal ve 
epidermal rejenerasyonlar, anjiyogenesis, bağ dokusu proliferasyonu, mast hücre göçü ve kollajen 
birikimleri izlenmiştir. Biyomekanik incelemelerde insizyon yaralarının durumu araştırılmış ve 
uygulama dozajına bağlı olarak deri gerim dirençlerinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Yapılan 
biyokimyasal incelemede hem eksizyon hem de insizyon yaralarında uygulama dozajına bağlı 
olarak hidroksiprolin miktarlarının anlamlı olarak değişim gösterdiği görülmüştür. 

Sonuç: Sonuç olarak hiperisin merhemi diyabetik yara üzerine iyileştirici etkide bulunmaktadır. 
İyileştirme miktarı uygulama dozajına bağlı olarak değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik yara, hiperisin, sıçan 

Teşekkür: Bu çalışma, 2011-7 nolu proje olarak “DPÜ BAP” tarafından desteklenmiştir. Bu çalışma 
Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2009/8.2 karar nolu izni ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bir çok antibiyotik ilaçlarda yaygın olarak kullanılan ampisilinin erkek sıçan karaciğer 
dokularındabulunan yağ asit değerlerine olan etkisi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma, kontrol (n=6, serum fizyolojik) ve uygulama (n=6, ampisilin, 25mg/
kg/gün) olmak üzere iki gruptan oluşturuldu. Uygulamalar toplam bir ay süre ile gerçekleştirildi. 
Uygulamalar sona erdikten sonra hayvanlar, kas içi anastezik uygulama yapılarak kalpten kan 
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alma yolu ile canlılıkları sonlandırıldı ve guruplara ait karaciğerler çıkarıldı. Gerekli ekstraksiyon 
yapıldıktan sonra yağ asit çesitleri ve değerleri gaz kromatografisi (GC) cihazı ile analiz edilirken, 
kolesterol değerleri de yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) cihazında analiz edildi.

Bulgular: Uygulamlardan sonra edilen cihaz analiz ve hesaplama sonuçlarına göre, ampsilin 
uygulanan gurubun karaciğer dokusunda yağ asitlerinden miristik asit (C14:0), palmitik asit (C16:0), 
heptadekonoik asit (C17:0), oleik asit (C18:1, n 9), lignoserik asit (C24:0) ve dokosapentaenoik 
asit(C22:5) değerlerinde (%/g) kontrol gurubuna göre azalmalar tespit edilirken, stearik asit (C18:0), 
linoleik asit (C18:2, n6) ve araşidonik asit (C20:4, n6) değerlerinde artışlar gözlendi (P<0,05). 
Ayırca, ampsilin uygulanan gurubun karaciğer dokusundaki kolesterol değerlerinde (µg/g) kontrol 
gurubuna göre istatistiksel artışlar hesaplandı (P<0,05). 

Sonuç: Herhangi bir enfeksiyon faktörü olamaksızın uygulanan ampsilinin hem doymuş ve 
doymamış yağ asitlerin değerlerini hem de kolesterol değerlerini etkilediği hesaplanmıştır. Bu 
çalışmada, uygulanan ampisilinin yağ asit ve lipit metabolizmasında görevli bazı enzim sistemlerini 
etkilediği sanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ampisilin, karaciğer, yağ asitleri, kolesterol, sıçan

Teşekkür: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi FBA-10-06 nolu 
proje desteğiyle gerçekleştirlimiştir. Bu çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Hayvan Etik Kurulunun 09.04.2010 tarih ve 38 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Solunum yollarında karinadan 2 cm ile 6 cm üstte trakeden köken alan ve sağ üst loba 
giren bronkus, “gerçek trakeal bronkus” veya “domuz bronkusu” olarak isimlendirilir. İnsanlarda 
solunum yollarının nadir görülen önemli bir doğumsal anomalisi olan trakeal bronkus varlığı 
domuz, sığır, koyun, keçi, deve, zürafa ve diğer çatal toynaklı hayvanlar ile balinalarda normal 
bir özelliktir. Bu çalışmada koyun (Ovis aries) trakeal bronkus mukozasındaki mukosubstansların 
dağılımı ve histokimyasal karakterinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Isparta Et Entegre Tesisi’nden temin edilen 10 adet erişkin 
koyun (Ovis aries)’a ait trakeal bronkus örnekleri materyal olarak kullanıldı. Bouin solüsyonunda 
18 saat süreyle tespit edilen dokular rutin histolojik doku takibi aşamasından geçirildikten sonra 
parafinde bloklandı. Parafin bloklardan 5 µm kalınlığında alınan kesitlere mukosubstans karakterinin 
belirlenmesi amacıyla Alcian Blue (AB) pH 0.5, 1.0, 2.5, Periodic acid-Schiff (PAS), PAS/AB (pH 
2.5), Aldehide Fuchsin (AF), AF/AB (pH 2.5) ve KOH/PAS boyama yöntemleri uygulandı.

Bulgular: Uygulamalar sonucunda trakeal bronkus epiteli yüzeyinde çok az miktarda nötral ve 
sülfatlı mukosusbstans belirlenirken, orta yoğunlukta siyalik asitli mukosubstans saptandı. Ayrıca 
PAS/AB ve AF/AB uygulamalarında epitel yüzeyinde karboksilli mukosubstansın nötral ve 


