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çıkarılmış ve histolojik olarak incelenmiştir. 
Sonuçta yaşlı sıçanlarda kitosan+hücre 
kompozitlerinin yaşlı bireylerde kemik hasarlarında 
iyileşme süresine olan etkisi gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Osteoporöz, kitosan, 
osteoblast, yaşlılık, kemik hasarı   
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Bu çalışmanın amacı; 
1) Sağlıklı periodonsiyuma sahip 

bireylerin dişetinden insan gingival fibroblast (İGF) 
hücrelerinin izolasyonu ve İGF hücre kültürü 
yapılması, 

2) Periodontal olarak patojen olduğu 
bilinen Porphyromonas gingivalis (P. 
gingivalis)’den izole edilen Lipopolisakkarit 
(LPS)’in, 

a) İGF canlılığına olan etkisinin 
24 ve 96. saatlerde farklı 
konsantrasyonlarda LPS muamelesi 
sonrası (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-
diphenyl tetrazolium bromide)  MTT 
analizi ile belirlenmesi, 

b) MTT analizi ile eş zamanlı 
olarak İGF proliferasyonunun 3, 5 ve 8, 
12. günlerde değerlendirilmesidir. 
Bu çalışmada ; 
 
İGF Hücrelerinin Canlılığının İncelenmesi 

(MTT) 
 
İGF hücrelerinin canlılığı, hücrelerin 

tetrazolium tuzunu, formazan boyasına 
dönüştürebilmesine dayalı olarak yapılan MTT (3-
[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium 
bromide) analizi ile 24 ve 96, saatlerde 
değerlendirildi. Deneyler 96 yuvalı hücre kültür 
kaplarında gerçekleştirildi ve hücreler 10.000 
hücre/yuva olacak şekilde hücre kültür kabına 
dağıtıldı. 24 ve 96. saatlerde MTT analizi 
gerçekleştirildi. İlk üç yuva boş bırakıldı (Blank). 

Hücreler % 10’luk FBS içeren DMEM de 24 saat 
inkübe edildikten sonra, media çıkarılarak farklı P. 
gingivalis LPS konsantrasyonları (0, 0.3, 3,10 30, 
300,1000, 3000, 6000, 10000 ng/ml) içeren hücre 
kültürü ortamı ile muamele edildi. Deney her bir 
konsantrasyon için 6 yuva olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Yirmidört’er saatlik inkübasyonun 
20. saatinde 0.55 mg/ml MTT her bir yuvaya ilave 
edilip, sonraki 4 saat için tekrar inkübatöre 
yerleştirildi. Doksan altı yuvalık hücre kültür kabı 4 
saatlik MTT inkübasyonundan sonra 1600 rpm’de 4 
dakika santrifüj edildi. MTT içeren kültür ortamı 
çıkarılarak her bir yuvaya 200 µl phosphate buffer 
saline (PBS) ilave edildi. PBS yuvalardan 
uzaklaştırıldıktan sonra petri kabı kurulanarak, her 
bir yuvaya 200 µl asit-isopropanol eklendi. 
Çözünen formazon’ı analizi için kültür kabı 10 
dakika çalkalanıp, Optik Dansite 590 nm de ELISA 
spektrofotometrede analiz edildi. 
 

Proliferasyon Deneyleri 
 

MTT analizi ile eş zamanlı olarak İGF 
hücreleri 30.000 hücre/cm2 olacak şekilde, her bir 
konsantrasyon grubu için 3 yuva içerecek şekilde 
24 yuvalı kültür kaplarına dağıtıldı. Hücrelerin kap 
yüzeyine ataçmanını takiben sonraki gün farklı LPS 
konsantrasyonları (0, 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 
3000 ng/m) ile muamele edildi.  Hücreler P. 
gingivalis LPS ile muamele sonrası 3, 5, 8 ve 12. 
günlerde tripsinize edilerek petri kabından toplanıp, 
hemasitometre aracılığı ile neubauer camında 
sayıldı. 

Yapılan deneyler doğrultusunda uygulanan 
farklı P. gingivalis LPS konsantrasyonlarına 
karşılık gruplar arasında belirgin bir fark 
gözlenmemiştir. P. gingivalis LPS’nin İGF hücre 
canlılığına etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 
  
Anahtar Kelimeler: P. gingivalis LPS, İGF  
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 Arka gök gangliyonu (Dorsal Root 
Ganglion)daki primer duyu nöronlarının bir kısmı 
epidermiste duyu reseptörü olarak sonlanan 
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aksonlara sahiptir. Primer duyu nöronlarının 
hedeflerini bulması, innervasyon yapması ve 
spesifik reseptör oluşturması önemli bir araştırma 
alanıdır. Ancak bu ilişkinin hücre kültüründe 
incelenmesi için model sistemler oldukça 
yetersizdir. Bu araştırmada, fare arka kök 
gangliyonlarından izole edilen primer duyu 
nöronlarının üç boyutlu bir matriks içerisinde, aynı 
hayvandan alınan epidermis parçalarıyla birlikte ko 
kültürünün yapılması ve iki ayrı hücre tipi arasında 
yönelme, innervasiyon gibi fizyolojik olayların 
gerçekleşip gerçekleşmediği incelendi. Bunun için 
postnatal-1 (p1) Balb-C türü fareden, DRG 
nöronları ve epidermis enzimatik yöntemlerle 
saflaştırıldı. Ekstraselüler matriks olarak kollojen 
tip I ve laminin kullanıldı. Kültürün 24. saatinde 
çok sayıda nöronun akson uzattığı, epidermis 
kesitlerine yakın nöronlarda bu aksonların 
çoğunlukla epidermise yöneldiği gözlendi. 
Immunofloresan islemlerin ardindan konfokal 
mikroskop yontemi ile noronlarin epitel tabakasina 
yonlenmeleri gosterildi.  
 
Anahtar Kelimeler: Primer duyu noronlari, 
epidermis, ko kultur, konfokal, uc boyutlu kultur   
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Çanakkale Boğazı kıyılarında karaya 
vurmuş Delphinidae familyasından Tursiops 
truncatus ve Delphinus delphis türlerinde kafatası 
uzunluğunun kondilobasal uzunluğa oranı, diş ve 
omurların toplam sayı ve dağılımları ile bazı 
postkranial ve kranial karakterler arasındaki 
farklılıklar osteolojik yönden karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. 

Delphinus delphis türünün Tursiops 
truncatus türüne göre omur ve diş sayılarının daha 
fazla olduğu ayrıca Delphinus delphis’in rostruma 
ait genişliğinin kondilobasal uzunluğa oranının, 
Tursiops truncatus’a göre daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Tursiops truncatus, Delphinus 
delphis, Delphinidae,  cranial osteoloji, Çanakkale 
Boğazı  
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Bu çalışma ile fare yavrularının bazı 
morfolojik parametreleri üzerine kronik florozisin 
etkileri araştırıldı. Bu araştırma 18 erkek ve 18 dişi 
yetişkin farenin yavruları üzerinde yürütüldü. 
Fareler 3 gruba ayrıldı (Kontrol, 10 ppm (A) ve 40 
ppm (B) F¯). Bu çalışmanın sonucunda, yavru elde 
etme süreleri B grubunda Kontrol ve A grubuna 
göre uzadı (P<0,01).  Aynı zamanda fare 
yavrularının kuyruk uzunlukları B grubunda diğer 
çalışma gruplarına göre daha az oldu (P<0,01).  
Sonuç olarak, kronik florozisin yavru alma süresi 
ve yavruların kuyruk uzunluğunu etkilediği, fakat 
yavruların ağırlığını, femur uzunluğunu ve kafatası 
çapını etkilemediği gözlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: Kronik florozis, morfolojik 
parametre, fare. 
 
 
PZ237 
 
Salamandra salamandra Yavrularının Büyüme, 

Gelişme ve Desenlenme Değişimlerinin 
İncelenmesi 

Seçil KARAHİSAR 
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 

Bölümü Zooloji Anabilim Dalı 06800 Beytepe/ 
Ankara 

secilk@hacettepe.edu.tr 
 
 Salamandra cinsinin üyeleri dünyada; 
Avrupa, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’da yayılış 
göstermektedir (Steinfartz et al. 2000). Türkiye’de 
ise Erzincan, Bitlis, Adana, Mersin, Hatay illerinde 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayıldıkları 
bilinmektedir (Baran 2005). Bu türün bireyleri 
dağlık ve tepelik bölgelerdeki nemli orman ve 
ağaçlık alanlarda, yaprak altları, taş araları ya da 
oyuklarda yaşarlar. 
 Bulundukları ortam koşullarına bağlı 
olarak, dağılım alanları içerisinde doğurarak üreyen 
(ovovivipar) ve yumurtlayarak üreyen (ovipar) 
populasyonları bulunmaktadır. Bu çalışmada, konu 
ile ilgili yazılı kaynak oluşturmak amacıyla 
Hatay’ın Yayladağ ilçesinin Şenköyü’nden 
yakalanan 1 adet dişi bireyin yakalandığı gün 
toplama kabına doğurduğu yavruların ilk 1 yıl 


