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Gereçler ve Yöntemler: Ratlar; kontrol (n=6), tedavisiz (n=6), kitosan (n=6) ve kitosan+PDGF 
(n=6) olarak 4 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu hariç tüm hayvanlarda sırtta orta hattın iki yanında 
eksizyonel kesi yaraları oluşturulmuştur. PDGF grubunda yaralara her gün birer kez topikal 
yolla kitosan jel içerisinde PDGF-BB (7 ng/ml), kitosan grubunda ise aynı miktarda kitosan jel 
uygulanmıştır. İyileşmenin 3. gününde ratlar feda edilerek yara dokusu GSH, AA seviyeleri ve SOD 
aktivitesi spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür.

Bulgular: PDGF uygulanan grup ile diğer gruplar karşılaştırıldığında, PDGF uygulanan grubun 
yara dokusu GSH seviyeleri 3. günde her iki gruba göre de anlamlı olarak artmıştır (P < 0,05). 
PDGF uygulanan grubun yara dokusu AA seviyesi kitosan grubu ile karşılaştırıldığında 3. günde 
anlamlı olarak artmıştır (P < 0,05). PDGF uygulanan grubun yara dokusu SOD enzim aktivitesi ise 
diğer iki grupla karşılaştırıldığında anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiştir (P > 0,05).

Sonuç: PDGF jelin enzimatik olmayan antioksidanları arttırarak iyileşmenin erken evrelerinde 
yara dokusu antioksidan kapasitesinin artmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu bilgiler 
ışığında, PDGF-BB içeren kitosan jelin yara iyileşmesi sırasında oksidatif dengenin korunmasına 
yardımcı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: PDGF, Yara İyileşmesi, Antioksidan, GSH, AA.

Teşekkür: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun G.Ü.ET-10.117 
nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Epilepsi hastalarının tedavisinde çok sık ve uzun süreli olarak kullanılan ilaçlardan 
biri olan sodyum valproat (SV) karaciğerde metabolize edilir ve çok sayıda metaboliti oluşur. 
Metabolitlerinin çoğu, SV’ın glukronid ve 3-oxo-valproik asit formuna dönüştürülmesiyle 
oluşurlar. Metabolitlerin bir kısmı güçlü antiepileptik etki gösterirken, bazıları SV’ın hepatotoksik 
ve teratojenik etkisinden sorumludur. SV’ın %30-40’ı metabolize olmadan atılır. Çalışmamızda, 
pentilentetrazol (PTZ) ile oluşturduğumuz kindling epileptik model hayvanlara SV uygulanmasının 
karaciğer ve böbreklerinde nitrik oksit ile olan ilişkisi araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Her grupta 6 hayvan olacak şekilde kontrol (0.5 ml fizyolojik tuzlu su, ip, 
her gün), kindling grubu (40 mg/kg PTZ/0.5 ml FTS, ip, gün aşırı), sodyum valproat (200 mg/
kg/ 0.5 ml FTS, ip, her gün) ve PTZ+ sodyum valproat uygulanan gruplar oluşturuldu. Kindling 
epilepsi oluşturmak amacıyla dört hafta boyunca gün aşırı PTZ uygulanan hayvanlar deney 
sonunda 30 dakika süreyle gözlemlenerek latans, frekans ve nöbet şiddetleri belirlendi. Deney 
sonunda hayvanların karaciğer ile böbrek dokuları alınarak endoteliyal nitrik oksit sentaz (eNOS) 
ve indüklenebilir NOS dağılımları incelendi. 
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Bulgular: SV’ın nöbet latansı ve nöbet şiddeti üzerine istatiksel olarak anlamlı etkisinin olmadığı 
fakat nöbet frekansını anlamlı olarak düşürdüğünü gözledik. Böbrek dokusunda eNOS ve iNOS 
immünreaksiyonu proksimal ve distal tübüllerde izlendi. eNOS reaksiyonu yoğunluklarına göre 
PTZ+SV grubunda en fazla olmak üzere sırasıyla kontrol, SV ve PTZ gruplarında görüldü. iNOS 
immünreaksiyonu ise, eNOS reaksiyonuna göre daha az olmakla beraber, en fazla PTZ+SV 
grubunda, SV grubunda kontrolden fazlaydı. Kontrol ve PTZ gruplarındaki reaksiyonlar ise 
birbirine benzerdi. Karaciğer dokusuna bakıldığında ise, eNOS immünreaksiyonu merkezi ven 
etrafındaki hücrelerde görüldü. PTZ ve SV grubunda reaksiyon kontrolden daha yoğun, PTZ+SV 
grubundaki reaksiyon kontrole benzerdi. iNOS immünreaksiyonu kontrol grubunda yok denecek 
kadar azdı. PTZ grubunda bazı alanlarda yoğun olarak bulunmasına karşın, SV ve PTZ+SV 
gruplarında kontrole benzerdi.

Sonuç ve Tartışma: SV özellikle nöbet frekansı üzerine etkilidir. Valproik asitin karaciğer 
fonksiyonlarını bozabileceği rapor edilmektedir. Karaciğerdeki bu olası etkileri eNOS aracılığı 
ile olabilir. PTZ’ün vücuttaki etkileri hakkında çok fazla bilgiye rastlanmadı. Sonuçlarımız, 
hem SV hem de PTZ’ün böbrek ve karaciğerdeki etkilerini öncelikli olarak eNOS aracılığı ile 
gerçekleştirdiğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Sodyum Valproat, Nitrik Oksit, Karaciğer, Böbrek

* Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (30.09.2010 tarih ve 143 sayı) 
tarafından onaylanmıştır.
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Amaç: Bu çalışmada, böceklerde frontal ganglion üzerine yapılmış çalışmaların derleme haline 
getirilmesi ve öneminin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Böceklerde frontal ganglionun anatomik yapısı, histolojisi ve fizyolojisi 
üzerine yapılan tüm çalışmalar gözden geçirilerek bir derleme haline getirilmiştir. 

Bulgular: Stomadeal sinir sistemi böceklerde sindirim sisteminin ön bölümünü, dorsal kan 
damarlarının bir takım motorize hareketlerini kontrol eden simpatik sinir sistemidir. Bu sistemin 
en önemli bileşeni frontal gangliondur. Frontal ganglion (FG), alın bölgesinde, beynin ventralinde, 
farinksin dorsal kısmı üzerinde uzanır. Bir çift frontal konnektifle beynin tritocerebrum bölgesine 
bağlanır. Posterior olarak tek bir recurrent sinir hiposerebral ganglionla bağlantı kurar. Üç çift 
efferent sinir ise ön bağırsağın dilator kaslarını sinirle donatır. Locusta migratoria türünde farklı 
gelişimsel evrelerde incelediğimiz örneklerde nimfal evreden ergine doğru ganglionun gelişiminde 
belirgin bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Ganglionu çevreyen kılıfın yapısında en dışta hücre 
içermeyen bağ dokudan oluşmuş nöral lamella ile içte kılıf hücrelerinin oluşturduğu perilemma 
tabakaları bulunmaktadır. Glial hücreler ganglion kılıfının sıklıkla perilemma tabakasında aynı 
zamanda nöropil ile sinir hücreleri arasındaki bölgede de bol miktarda görülmektedir. FG’un 


