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SE–006

Alüminyum İle Oluşturulan Sıçan İnce Bağırsak Toksisitesi 
Üzerinde Melatoninin Rolü

Güner Sarıkaya-Ünal, N.Ömür Bulan, Pelin Arda-Pirinçci
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Vezneciler, İstanbul, 

gnrsarikaya@gmail.com

Amaç: Alüminyumun ince bağırsak dokusunda oluşturduğu hasarları ve bu hasarlar üzerinde 
melatoninin iyileştirici bir etkisinin olup olmadığı in vivo deneysel bir modelle ortaya koymak 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Deney hayvanı olarak toplam 40 adet ergin erkek Wistar albino sıçan, beş 
gruba ayrılarak kullanıldı. Kontrol gruplarının dışında alüminyum sülfat (Al
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), melatonin ve 

alüminyum sülfat (Al
2
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)

3
) ile birlikte melatonin bir ay süreyle haftada üç kez enjeksiyon yoluyla 

verildi. Doku kesitlerine histolojik incelemeler için Hematoksilen & Eosin, Masson’un üçlü boyası 
ve PAS, immünohistokimyasal incelemeler için metallotionein (MT) ve Ki-67, biyokimyasal olarak 
da miyeloperoksidaz (MPO) ve total glutatyon (GSH) değerleri ELISA yöntemiyle tayin edildi.

Bulgular: Alüminyum uygulaması ince bağırsak dokularında histolojik olarak dejeneratif 
değişikliklere yol açmıştır. MT uygulamasında MT pozitif kript hücre sayısında artış gözlenirken, 
Ki-67 uygulamasında Ki-67 pozitif kript hücre sayısında azalış gözlenmiştir. Ayrıca alüminyum, 
MPO değerlerinde artışa, GSH değerlerinde azalışa sebep olmuştur. Melatonin uygulandığında bu 
bulgular kontrol bireylerdeki değerlere yakın sonuçlar göstermiştir.

Sonuç: Alüminyumun neden olduğu ince bağırsak toksisitesi üzerinde melatoninin koruyucu etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, melatonin, sıçan ince bağırsak

Teşekkür: Teşekkür: Bu çalışmaya İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 
102 sayılı kararı ile etik kurul onayı verilmiş ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Yürütücü Sekreterliğinin 4148 numaralı projesi ile desteklenmiştir.

SE–007

Sandık Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Kuş Türleri, Üreme Biyolojileri 
ve Yuva Seçimini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler 

Burak Özvardar, Mehmet Sıkı, Ortaç Onmuş, Orhan Gül
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

35100, Bornova, İzmir, mehmet.s@ege.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, İzmir’in farklı bölgelerinde asılan sandık yuvaları işgal eden kuş türlerinin 
belirlenmesi, bu türlerin üreme biyolojilerinin araştırılması ve yuva seçimini etkileyen çevresel 
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma 2010-2011 yıllarının ilkbahar dönemlerinde Ege Üniversitesi 
Yerleşkesi, Çiçekli Kent Ormanı ve Karabel Mesire Alanı’nda yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

210

sandık yuvalar tahtadan yapılmış olup, ortalama 11x12 cm ebatlarında ve 22 cm yüksekliğindedir. 
Yuva giriş deliğinin yuva tabanından yüksekliği 12 cm olup, çapı 2,5-5 cm arasında değişmektedir.

Çalışmada asılan sandık yuvaların işgal oranları, yuvalarda kuluçkaya yatan kuş türlerinin tayini, 
kuluçkadaki yumurta ve yavru sayıları ile yumurtaların ağırlık ve ebat ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca 
her yuvanın bulunduğu ağacın türü, yuvanın yerden ve deniz seviyesinden yüksekliği, yuvanın giriş 
deliğinin çapı ve baktığı yön kaydedilmiştir, Alınan tüm ölçümler standart istatistik analizler ve 
korelasyon analizi yapılarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda 2010 yılında 100 yuvadan 67’sinin (%67), 2011 yılında ise 193 yuvadan 
107’sinin (%55) işgal edildiği saptanmıştır. 

Yuvaları 3 farklı familyaya ait 6 kuş türü işgal etmiştir. Bunlar; Paridae familyasından Parus major, 
Parus caeruleus ve Parus ater, Sittidae familyasından Sitta krueperi ve Passeridae familyasından 
Passer montanus ile Passer domesticus’tur. 2010 yılında yuvaların 38’ini (%57) P. montanus ve/
veya P. domesticus, işgal ederken; 2011 yılı üreme döneminde yuvaların 59’unu (%55) P. major 
işgal etmiştir. 

2011 üreme döneminde P. montanus’un 12 farklı ağaç türüne asılı yapay sandık yuvaları 
kullanmasına karşılık, P. caeruleus, P. ater ve S. krueperi’nin sadece kızılçam ağaçlarına asılı sandık 
yuvaları tercih ettiği belirlenmiştir. Yuvaların yerden yüksekliğinin kuş türlerinin yuva seçiminde 
önemli bir fark göstermediği ancak P. montanus ve P. domesticus’un deniz seviyesine oldukça 
yakın yüksekliklerdeki yuvaları tercih ettikleri, buna karşılık P. caeruleus ve S. krueperi’nin deniz 
seviyesinden en az 340 metre yüksekteki yuvaları tercih ettikleri, P. major’un ise yuva seçiminde 
deniz seviyesinden yüksekliğin anlamlı bir etken olmadığı ve her yükseklikteki yuvaları tercih 
ettiği görülmüştür.

Sonuç: İşgal edilen yuva sayısındaki ikinci yılda görülen azalmanın temel nedeninin ağaçlara 
asılan sandık yuva sayısının fazlalığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yuva giriş delik çapının yuva tercihinde önemli bir etken olduğu ancak ortam şartlarına bağlı olarak 
giriş deliğinin büyük olmasının yuva seçimini engellemediği görülmüştür. Deniz seviyesinden 
yüksekliğin, sandık yuvaları tercih eden kuş türlerini etkilediği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sandık yuvalar, Aves, Parus spp., Passer spp., kuşlar, İzmir

Teşekkür: Bu çalışma Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman 
Zararlıları ile Mücadele Şubesi’nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Ege Üniversitesi 
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 30.05.2012 tarih ve 2012-093 sayılı onay kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.


