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Bulgular: Sadece CP verilen gruplarda serum ALT, AST, LDH, MDA ve kreatinin düzeylerinde 
doza bağlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). Biyokimyasal bulgularımız histopatolojik bulgularla 
da desteklendi. CP ile birlikte Car verilen gruplarda biyokimyasal ve histopatolojik parametrelerimiz 
önemli ölçüde düzeldi. 

Sonuç: Kalp dokusunun CP nedenli hasarı büyük oranda oksidatif strese ve mitokondriyal fonksiyon 
bozukluğu nedeniyle gelişen ATP azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Verilerimiz her iki Car 
dozunun da CP nedenli kardiyotoksisiteyi azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Car sitotoksik 
ilaçların toksisitelerinin azaltılmasında veya önlenmesinde iyi bir adaydır ancak bu konuda daha 
fazla çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar sözcükler: Siklofosfamid, oksidatif stres, kardiyotoksisite, karvakrol, sitoprotektivite, 
antioksidan, sıçan

Teşekkür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’nun 17.11.2011 tarihli 
ve 237-1 nolu kararı ile kabul edilmiştir.
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Amaç: Türkiye Braconidae faunasını saptama amaçlı sürdürülen çalışmaların devamı niteliğinde 
2010-2011 yılları arasında Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde tarım ve tarım dışı alanlarda 
sürdürülen araştırmada tespit edilen Agathidinae faunasına ait kayıtlar verilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinden 
toplanan Agathidinae altfamilyasına ait türler oluşturmaktadır. Çalışmada örnekler atrap yardımı 
ile toplanmıştır. Ergin bireyler diğer materyalden emgi tüpü yardımı ile ayrılmış ve % 80’lik alkol 
içeren depolama kapları içinde laboratuara getirilmiştir. Örneklerin taksonomik kurallara uygun 
olarak preparasyonu yapılmış, etiketlenmiş ve teşhis edilmiştir. Materyalin taksonomik olarak 
incelenmesinde Simbolotti & Achterberg, 1992, 1999, Nixon, 1986 esas alınmıştır.

Bulgular: Agathidinae altfamilyası oldukça büyük bir altfamilya olup tüm dünyada yaklaşık 2000 
tür ile temsil edilmektedir (Sharkey 2006). Türkiye’de bu altfamilyanın 5 cinse ait ait 39 türü 
bilinmektedir. Bu çalışmada, Agathidinae altfamilyasından toplam 5 parazitoid türü saptanmıştır. 
Bunlar; Agathis anglica Marshall, Agathis malvacearum Latreille, 1805, Agathis rufipalpis Nees, 
1812, Agathis persephone Nixon, 1986 ve Bassus tumidulus (Nees, 1812)’dur. 

Sonuç: Çalışma periyodu içinde Agathis Latreille, 1804 ve Bassus Fabricius, 1804 cinslerine 
ait toplam 5 tür teşhis edilmiştir. Bu türlerden Agathis persephone Nixon, 1986 Türkiye için ilk 
kayıttır. Ayrıca genel coğrafik dağılımında Türkiye, A. persephone türü için ikinci kayıt niteliği 
taşımaktadır.. Araştırmada saptanan türler in hepsi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin belirtilen 3 
ilini kapsayan araştırma sahası için yeni kayıttır.
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Anahtar Kelimeler: Hymenoptera, Agathidinae, Braconidae, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, fauna 

Teşekkür: Bu çalışmanın Diyarbakır ilini kapsayan kısmı, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi (TÜBAP) tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2010/98). Finansal desteğinden 
dolayı TÜBAP’a çok teşekkür ederim.
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Amaç: Türkiye’de yayılış alanına sahip ve toprak altında yaşayan N. xanthodon’nun, morfolojik 
olarak ayırımı zor olan sitotiplerinin atlas, axis ve sternumdan alınan metrik karakterlere göre 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Her sitotipten alınan kemik ölçüleri, bu türler arasında fark olup 
olmadığı ve bu sitotiplerin birbirinden anlamlı derecede ayırımının mümkün olup olmadığı 
araştırılmıştır.

Gereçler ve yöntemler: Nannospalax xanthodon çok sayıda sitotip içerdiği için sadece dış 
morfolojilerine dayanan bir değerlendirme zordur. Bununla birlikte atlas, axis ve sternumdan 
alınan metrik ölçülere bakılarak bu canlıların aslında birbirlerinden farklı türler olduğu bulunabilir. 
Bu çalışmada B. E. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü müze örnekleri kullanıldı. 2n=38 
sitotipinden toplam 8 tane, 2n=52 sitotipinden 6 tane ve 2n=60 sitotipinden toplam 25 tane örnek 
ölçüldü. Atlas’dan toplam 4, Axis’den toplam 6 ve sternumdan toplam 4 ölçü alındı. Bu ölçüler 
kullanılarak çok yönlü varyans analizi, temel bileşenler analizi ve diskriminant istatistik analizleri 
yapıldı. 

Bulgular: Morfolojik olarak birbirinden ayrılamayan bu sitotiplerin atlas, axis ve sternum’dan 
alınan metrik karakterler istatistiksel analizler sonucunda birbirinden farklı olduğu belirlendi 
(p<0,05). Dağılım grafiğinde bu grupların birbirlerinden ayrı olduğu belirlendi. Faktör analizine 
göre alınan bütün bu ölçüler toplam 14 bileşende açıklanmıştır, ilk bileşen varyasyonun %68,079’nu 
oluştururken ilk 4 bileşen varyasyonun %91,666’sını oluşturmaktadır. Kanonik diskriminant 
fonksiyon grafiğine göre sternumdan alınan ölçüler bu üç sitotip için karşılaştırıldığında 2n=52 ve 
2n=60 sitotipleri birbirine yakın çıkarken 2n=38 sitotipi bu iki sitotipe göre daha uzakta yer almıştır.

Sonuçlar: Dış morfolojileri itibariyle birbirinden ayrılamayan N. xanthodon için tüm sitotipler 
yapılan istatistik analizlere göre farklılık bulundu. Sonuç olarak, farklı kromozom sayısına sahip 
bireyler arasında atlas, axis ve sternum’dan alınan metrik ölçülere göre farklılık gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Körfare, kromozom, yayılış, tür

Teşekkür: Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
2000 – 13 – 02 – 08, 2001 – 13 – 00 – 17 ve 2004 – 13 – 06 – 06 nolu ve Tübitak projeleri tarafından, 
TBAG – 2073 (101T084) ve TBAG – HD164 (106T225) nolu projelerle desteklenmiştir. Faruk 
Çolak, Murat Sevindik, Kamuran Çataklı ve Fatih Eroğlu’na arazi çalışmalarındaki yardımlarından 
dolayı teşekkür ederiz.


