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Sonuç: Bu çalışmadan, yetişkin nöronunda mekanik hasarla oluşan pozitif akson hasar sinyallerinden 
depolarizasyon dalgası oluşumu tespitine yönelik yeni ve önemli bulgular elde edilmiştir. Bu 
çalışma, hassas bir şekilde laser ışığı ile aksotominin gerçekleştirilmesi ve pozitif hasar sinyal 
mekanizmalarından biri olan depolarizasyon dalgasının hassas bir şekilde belirlenebilmesi 
açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Akson hasar sinyali, DIBAC, depolarizasyon dalgası

Teşekkür: Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulunun 02.03.2006 tarihli 
2006/02/02 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Larval iskelet yapısı son yıllarda birçok çalışmanın araştırma konusu olmuş kompleks bir 
yapıdır. Amfibilerde iskelet gelişimi ile ilgili yapılan bu çalışmalara rağmen; Hyla arborea ile 
ilgili bir çalışmanın olmaması bu türün iskelet gelişiminin detaylarının ortaya konması açısından 
önemlidir. Bu çalışmada; H. arborea’nın cranial ve postcranial iskelet elemanlarının yapısının 
metamorfoz süreci boyunca incelenmesi ve bu elemanların kemikleşme sürecinin hangi iskelet 
elemanıyla başladığının ortaya konması amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Ampleksus halindeki H.arborea örnekleri 2011 yılında Gölcük’ten 
(Ödemiş, İZMİR) toplanmış ve laboratuar ortamında yumurta bırakmaları sağlanmıştır. Yumurtadan 
çıkan larvalar Gosner (1960)’ın gelişim tablosuna göre evrelerine ayrılmıştır (26.- 46. evreler arası). 
Yaş iskelet yöntemi Wassersug (1976)’a göre yapılmıştır. Histolojik kesitler için rutin histolojik 
yöntemler kullanılmış ve ışık mikroskobu altında incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda incelediğimiz larvalarda larval chondrocranium genişliği yaklaşık 
uzunluğu kadar olup, karemsi bir görünüme sahiptir. Chondrocraniumun posteriorunda bulunan 
dorsal konumlu otik kapsül uzunluğu chondrocranium uzunluğunun yaklaşık 1/5’i kadarken, 
anteriorda bulunan ve dorsal konumlu cornu trabecula uzunluğu ise larval chondrocranium 
uzunluğunun 1/6’sı kadardır. Mechel kıkırdağı S şeklinde olup, infrarostral kıkırdakla bağlantılıdır. 
37. evreden itibaren iskelet elemanlarının kemikleşme süreçlerinin başlamasıyla larval 
chondrocranium yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Hyobrachial iskelet; pars reuniens, 
copula II, çift hypobranchial ve ceratohyal ile dört çift ceratobranchiale’lerden oluşmaktadır. 
Pars reuniens az çok kare şeklinde olup, lateralde ceratohyal’ler ile posteriorda da copula II ile 
bağlantılıdır. Copula dikdörtgenimsi bir şekle sahiptir ve posterolateralde hypobranchial ile 
bağlantılıdır. Hypobranchial’ler ise üçgen şeklinde olup, posterolateralde dört çift olan ve hemen 
hemen aynı kalınlığa sahip ceratobranchial’lerle bağlantılıdır. Hyobranchial iskelet metamorfoz 
sürecinin sonlarına doğru yapısal farklılıklar göstermektedir. Endocranium–exocranium’daki 
kafatası elemanları başlıca kafatası modifikasyonlarının gerçekleştiği ve metamorfozun 
tamamlandığı son evrelerde kemikleşmeye başlamış ve ilk kemikleşmeye başlayan iskelet 
elmanı 37. evrede parasphenoid kemiği olarak görülmüştür. Axial iskelet, 38. evreden itibaren 


