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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Türkçe Adı Ratlarda Sodyum Florid ile Oluşturulan Toksikasyonda Karvakrol’ün Böbrekler

Üzerine Etkisi

:

İngilizce Adı : Effects of Carvacrol On Sodium Floride-Induced Toxication on Rat Kidney



Özetleri : Ratlarda Sodyum Florid ile Oluşturulan Toksikasyonda Karvakrol’ün Böbrekler

Üzerine Etkisi

Proje Özeti:

Flor, tek değerli bir gaz halojendir, açık sarı renklidir ve doğada çok yaygın olarak

bulunmaktadır. Flor, kemikler için önemlidir ve diş çürümesine de engel

olmaktadır. Fazla miktarlarda alınan flor ise dişlerde çürümeye, osteoporoza neden

olabilir. Böbrek, kemik, sinir ve kaslara da zararlı etki gösterebilir.

Florürün büyük çoğunluğu idrar yoluyla uzaklaştırıldığı için böbrekler, florür

metabolizmasında önemli rol oynamaktadır. Florür alımı ve renal hasar arasında

yakın bir ilişkinin olduğu bilinmektedir. Florürün,  oksitadif strese ve aşırı lipid

peroksidasyonuna neden olan reaktif oksijen türleri (ROS) ve serbest radikalleri

arttırdığını ve ayrıca in vivo veya in vitro olarak florürün antioksidan enzim

aktivitelerini azalttığı, yapılan çalışmalar sayesinde ispatlanmıştır.

Bu çalışmada, bir ay süreyle ratların içme suyuna sodyum florid katılarak,

böbreklerde flor toksikasyonu oluşturulmuştur. Böbrek dokusunda oksidatif stres

belirteci biyokimyasal parametrelerin araştırılmasıyla belirlenen toksikasyonda

“Karvakrol”ün antioksidan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan bir

çok araştırmada, karvakrolun oksitatif strese karşı koruyucu etkisinin olduğu

bulunmuştur.

Çalışmada, her grupta 9 rat olmak üzere 5 grup oluşturulmuş ve toplamda 45 rat

kullanılmıştır. Ratlar, Wistar albino ırkı seçilmiştir. Grup 1 kontrol grubu olup, bu

gruptaki ratların kan örnekleri alındıktan sonra içme sularına herhangi bir madde

katılmamış ve deneme süresince kontrol grubu olarak normal şartlarda tutulmuş,

sadece taşıyıcı madde olarak i.p. yolla %2,5 DMSO uygulaması yapılmıştır.

Deneme süresi sonunda tekrar kan örnekleri alınmıştır. Grup 2, 30 gün süreyle

sodyum florid verilen grubu oluşturmuştur. Bu grupta ratların kan örnekleri

alındıktan sonra, içme sularına 300 ppm/gün dozunda sodyum florid 30 gün

süreyle katılmış ve deneme süresi sonunda kan örnekleri alınmıştır. Grup 3,

sodyum florid ve Karvakrol’ün birlikte verildiği grubu oluşturmuştur. 300

ppm/gün sodyum florid verilmiştir. Deneme süresi boyunca aynı zamanda 74

mg/kg dozunda Karvakrol intraperitonal şekilde uygulanmıştır. Deneme süresi

sonunda kan örnekleri alınmıştır. Grup 4, sodyum florid’in 30 gün boyunca 300

ppm/gün dozunda verilmesinin ardından bu 30 günü takiben 10 gün boyunca

karvakrolun 74 mg/kg dozda verildiği grubu oluşturmuştur. Uygulama süresi

sonunda kan örnekleri alınmıştır. Grup 5 ise, sadece Karvakrol’ün 74 mg/kg

dozunda 30 gün süreyle verildiği gruptur. Deneme süresi sonunda kan örnekleri

alınmıştır.

Uygulama öncesi ve sonrası toplanan kan örneklerinden serum kreatinin ve kan üre

azotu (BUN) değerlerine bakılmıştır. Ayrıca uygulama sonrası alınan kan

örneklerinden renal biyomarkerlardan olan Clusterin değerleri tespit edilmiştir.

Deneme süreleri sonunda sakrifiye edilen ratlardan elde edilen böbrek dokusunda,

oksidatif stres parametlerinden olan TBARS (Tiyobarbitürik asit- reaktif

maddeler), Süperoksit Dismutaz (SOD) ve Glutatyon Peroksidaz (GPx) değerleri

ölçülmüştür. Bunun dışında elde edilen dokudan, böbrek parametrelerinden olan

KIM-1 (Kidney İnjury Molecule – 1) analizi yapılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, rol model olarak kullanılan ratlarda sodyum florid ile

oluşturulan renal hasar ve oksidatif streste, karvakrolün antioksidan etkisinin

araştırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Flor, Toksikasyon, SOD, TBARS, GPx, KIM-1, Clusterin,

Karvakrol



Effects of Carvacrol on Sodium Floride-Induced Toxication on Rat Kidney

Summary:

Flourine is a univalent gaseous halogen, it is straw-yellow colour and it is found in

nature very prevalently. Fluorine is very important for bones and it prevents to

caries. The fluorine taken overdose can cause caries on teeth, osteoporosis and it

can effect to kidney, bone, nerve and muscles harmfully. Because the vast amount

of fluoride is removed by urine, the kidneys play an important role for the fluoride

metabolism. It was found out that there is a close relationship between fluoride

intake and renal damage.  The studies showed that fluoride enhances reactive

oxygen species (ROS) and free radicals that cause excessive oxidative stress and

excessive lipid peroxidation. However, they also showed that fluoride reduces the

activity of antioxidant enzymes in vivo or in vitro.

In this study, as sodium fluoride was added to drinking water of rats for one

month, fluorine intoxication was formed in the kidneys. It was aimed to evaluate

the antioxidant effect of “carvacrol” in this toxication that is determined by

investigating biochemical parameters, which are oxidative stress markers in kidney

tissue. In many studies it was found that Carvacrol has protective effect against to

oxidative stress.

In the study, it was planned that 5 groups each has 9 rats were created and totally

45 rats were kept. The rats were chosen as Wistar albino race. Group 1 was the

control group. After taking blood samples from the rats in this group, no

substances were added to drinking water, only %2,5 DMSO via i.p.

implementation was done as vehicle. And they were kept under normal conditions

as a control group during the trial period and blood samples were taken again at the

end of the trial period. Group 2 was the group that was given sodium fluoride for

30 days to. After taking blood samples from rats in this group, dosage of 300

ppm/day sodium fluoride was added to drinking water for 30 days and the blood

samples were taken at the end of this trial period. Sodium fluoride and Carvacrol

were given together to Group 3. 300 ppm/day sodium fluorid was given. During

the trial period, Carvacrol at a dose of 74 mg/kg was administered intraperitonally.

The blood samples were taken at the end of the trial period. Group 4 was the group

where sodium fluoride was given at a dose of 300 ppm/day for 30 days and giving

of Carvacrol at a dose of 74 mg/kg for 10 days follow it. The blood samples were

taken after the trial period. Group 5 was the group that was only get Carvacrol at a

dose of 74 mg/kg for 30 days. The blood samples were taken at the end of the trial

period.

Serum creatinine and blood urea nitrogen (BUN) values from blood samples that

were collected before and after trial period were analysed. In addition, one of the

renal biomarkers Clusterin was determined.

TBARS (Thiobarbituric acid- reactive substances), Superoxide Dismutase (SOD)

and Glutathione Peroxidase (GPx), which are oxidative stress parameters, were

evaluated in the kidney tissue obtained rat that was sacrificed at the end of the trial

periods. Also, KIM – 1 (Kidney Injury Molecule – 1) was analysed from those

kidney tissues.

The aim of this study is to investigate the antioxidant effect of Carvacrol at

oxidative stress and renal damage induced by sodium fluoride in rats.

Keywords: Fluor, Toxication, SOD, TBARS, GPx, KIM-1, Clusterin, Carvacrol



Projenin Amacı

Daha önce yapılan çalışmalarda, flor toksikasyonuna örnek oluşturmada çoğunlukla “sodyum florid”

kullanıldığı görülmüştür. Bu sebeple, ratlara oral sodyum florid verilmesi yoluyla flor toksikasyonu

oluşturulması ve oksidatif stres belirteci biyokimyasal parametrelerin araştırılarak böbrek dokusunda

oluşan hasarın ve oksidatif stresin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu toksikasyonda

Karvakrol’ün tedavi edici veya koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Birinci aşamada ratlara oral yolla sodyum florid verilmesinin ardından, florun böbrek hasarı ve

oksidatif stres oluşturucu etkisi; TBARS (Tiyobarbitürik asit- reaktif maddeler), Süperoksit Dismutaz

(SOD), Glutatyon Peroksidaz (GPx), serum kreatinin ve kan üre azotu (BUN), renal

biyomarkerlarden olan KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1) ve Clusterin düzeylerindeki değişimlerin

değerlendirilmesiyle ortaya konulması amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise, ratlara oral yolla sodyum

florid verilmesiyle beraber aynı anda intraperitonal olarak Karvakrol verilmesi sağlanmıştır. Böylece

ratlarda sodyum florid’in neden olduğu böbrek hasarı ve oksidatif stres durumuna karşılık

Karvakrol’ün koruyucu etkisi değerlendirilmiştir.

Çalışmanın hedefleri ise; ratlara oral yolla sodyum florid verilmesinin ardından, böbrek hasarı ve

oksidatif stresin ifade edilen parametrelerdeki değişikliklerin değerlendirilmesiyle gösterilmesi ve

oluşturulan böbrek hasarı ve oksidatif stresin değerlendirilmesinde bu parametrelerden

yararlanılabileceğinin ortaya konmasıdır. Diğer bir hedef ise, oluşturulan florid toksikasyonu ile

gelişen oksidatif stresin engellenmesinde Karvakrol’ün etkisi araştırılacaktır.

Ratlara oral yolla sodyum florid verilmesiyle oksidatif stres oluşturulmasının ardından, intraperitonal

olarak uygulanan Karvakrol’ün sağaltımdaki rolü ve bunun oksidatif stres parametrelerindeki

değişimlerin değerlendirilmesi, çalışmanın hedefleri arasında yer almaktadır.

Araştırma sonucunda, yüksek doz flor alınımında, canlılarda oluşan böbrek hasarı ve oksidatif stres

değişimlerinin belirlenmesi ve kriter parametrelerin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi

hedeflenmiştir. Oral yolla verilen sodyum florid sonucunda ratlarda oluşan böbrek hasarı ve oksidatif

stres durumlarında Karvakrol’ün koruyucu ve tedavi edici etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Proje Kapsamı

Flor yeryüzünde, doğal veya yapay olarak bulunabilmektedir. Diş macunları, insektisidler, bazı

ilaçlar, flor kullanılan bazı alanlardaki sanayilerden salınan dumanlarda flor bulunabilmektedir

(Barbier O. ve ark., 2010). Florürün doğal yollarla bulunduğu gıda maddeleri de mevcuttur. Bunlara

örnek olarak, bazı sebze ve meyveler, tahıllar, et, balık gibi gıdalar; anne sütü, çay yaprakları, taze

meyve suları gibi bazı içecekler verilebilmektedir. Bunların dışında içme sularında da farklı

miktarlarda florür bulunmaktadır. Bu şekilde, canlılar çeşitli yollarla florür alımına maruz

kalmaktadırlar (Dimcevici Poesina N. ve ark., 2013).

Uygun miktarlarda flor alınımının kemik gelişimi ya da dişlerde çürümelerin önlenmesi gibi bazı

yararları bulunmaktadır. Bunun aksine, yüksek doz flor alınımı hayvan ve insan sağlığına olumsuz

etki göstermektedir. Bu etki, florun ağız yoluyla olmasının yanında inhalasyon yoluyla alınımında da

zararlı etki göstermektedir  (Lech T., 2011; Zhou T. ve ark., 2012).

Böbrekler, flor toksikasyonundan en çok etkilenen organlardandır. Gerek histopatolojik gerekse

fonksiyonel yönden bozukluklar, flor toksikasyonunda gözlenmektedir. Bunun en büyük sebebi, fazla

flora maruz kalınması durumunda florun atılması veya tutulmasında böbreklerin esas organ olmasıdır

(Ophaug R.H., 1979; Kono K. ve ark. 1987).

Yapılan çalışmalar, içme suyuyla yüksek miktarda florür alan sıçanlarda, renal tubuler hasarın

oluştuğunu ortaya koymuştur (Henschler D. ve ark., 1975). Bunun dışında hayvanlar üzerinde

yapılan çalışmalarda farklı değişimlere rastlanmaktadır. Özellikle yangı, fibrosis, tubuler

II. Amaç ve Kapsam



dejenerasyon, parankimatöz nefrit, kanalların dilatasyonu gelmektedir (Bond A.M. ve Murray M.M.,

1952).

Renal bozukluklar, serum kreatinin ve BUN seviyeleri ile ilişkilidir. Ayrıca serum Na+ ve Cl-

seviyeleri de renal foksiyon durumlarıyla ilgilidir (Emejulu A.A. ve ark., 2016; Kumar A. ve ark.,

1988). Ratlarla yapılan çalışmalar sonucunda, 28 gün boyunca NaF verilmesi durumunda serum

kreatinin, BUN ve ürik asit seviyelerinin arttığı bildirilmiştir (Giri D.K. ve ark., 2015).

Ayrıca, flor toksikasyonunda, serbest radikallerin oluşumu önem taşımaktadır (Nabavi S.M. ve ark.,

2012). Florür, serbest radikallerin oluşumunu uyarabilmektedir. Serbest radikaller de hücre

membranlarının yapısını ve geçirgenliğini değiştirmekte ve hücre fonksiyonunu bozabilmektedir

(Chlubek D., 2003). Böylelikle fazla flor alınımında, bir çok doku ve kanda oksidatif stresin artış

gösterdiği kanıtlanmıştır (Grucka-Mamczar E. ve ark., 2009).

Çalışmalar, flor toksikasyonu sonucunda antioksidan enzimlerin aşağı yönlü regülasyonunun

sağlandığını ortaya koymuştur (Vani M.L. ve Reddy K.P, 2000). Bunun yanı sıra, ROS ve oksidatif

streste artışın gerçekleştiği kanıtlanmıştır (Ghosh D. ve ark., 2002).

Karvakrol veya kimofenol, moleküler formülü C6H3CH3 olan bir monoterpenoid fenoldür. Kekiğin

karakteristik kokusuna sahiptir. Karvakrol özellikle, Origanum hirtum, yabani bergomat gibi

bitkilerden elde edilen esansiyel yağların bir bileşenidir. Bunlar, antioksidan ve antimikrobiyal etkiye

sahiptirler ve bazı gıdalarda belirli aromanın oluşumda etkilidir. Karvakrol’ün tüketimi güvenlidir, bu

yüzden de sentetik antioksidatif gıda katkılarının yerine doğal bir katkı olarak kullanılabilmektedir

(Burt S., 2004).

Karvakrol’ün güçlü bir antioksidan madde olduğu ve bir çok hastalığın engellenmesinde etkili olduğu

yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur (Liang W.Z. ve Lu C.H., 2012). Ayrıca yapılan çalışmalar

Karvakrol’ün antioksidan etkisinin yanında, antiinflamatuvar, antitümör, analjezik, antihepatotoksik,

antimikrobiyal ve böcek öldürücü etkiye sahip olduğunu da göstermiştir (Melusova M. ve ark.,

2014).

Ozturk H. ve arkadaşları, 2018 yılında ratlar üzerinde Karvakrol kullanarak bir çalışma yapmıştır. Bu

çalışmada, 3 grup oluşturulmuş ve her grupta 10 rat olmak üzere toplamda 30 hayvan kullanılmıştır.

Yapılan çalışmanın sonucunda, ratlarda görülen bilateral renal iskemi reperfüzyonu sonucu oluşan

fonksiyonel ve histopatolojik değişimlerin, Karvakrol ile büyük ölçüde tedavi edildiği kanıtlanmıştır.

Çalışmada, serum BUN ve kreatinin seviyelerinin yükselmesi sonucuyla bilateral iskemi

reperfüzyonu ile oluşan akut böbrek hasarı tanısı belirlenmiştir. İskemi reperfüzyonu görülen ratların

Karvakrol ile tedavisi sonucu; akut tubüler hasar, tubüler dilatasyon, nekroz ve inflamasyonda

azalışlar kaydedilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Karvakrol’ün ratlarda iskemi reperfüzyonu ile

oluşan akut böbrek hasarını iyileştirdiği bulunmuştur. Bu kapsamda, serum BUN ve kreatinin, renal

oksidatif stres parametreleri ve böbrek dokusunda histolojik incelemelerde olumlu değişimler yaptığı

kanıtlanmıştır (Ozturk H. ve ark., 2018).



Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 10.05.2017

tarihli toplantısında, 2017-10-86 numaralı kararı ile 45 adet erkek Wistar Albino ırkı sıçanın

kullanılmasına izin verilmiştir. 45 adet erkek sıçan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deney

Hayvanları ve Araştırma Laboratuvarı’nda 4 aylık büyüklüğe ulaşana kadar yetiştirilmiş, uygulama

boyunca da kullanılacak bu sıçanların bakımı yine burada sağlanmıştır.

Sıçanlar, 4 aylık gelişimlerinin ardından, her grupta 9 hayvan olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır.

       Grup 1 kontrol grubunu oluşturmuş, bu gruba uygulama süresi boyunca normal içme suyu

verilmiş ve intraperitoneal olarak %2,5’lik Dimetil Sülfoksit (DMSO) uygulaması yapılmıştır.

       Grup 2, flor toksikasyonunun oluşturulmasının amaçlandığı grubu temsil etmekte olup, bu

gruptaki hayvanların içme sularına 30 gün boyunca 300 ppm (mg/L) sodyum florid (NaF)

eklenmiştir.

       Grup 3, 30 gün boyunca içme sularına 300 ppm (mg/L) sodyum florid eklenmiş ve aynı süre

boyunca 74 mg/kg dozunda Karvakrol intraperitoneal (i.p.) olarak uygulanmıştır. Bu gruptaki amaç,

Karvakrol’ün koruyucu etkisinin araştırılmasıdır.

       Grup 4’te ise, 30 gün boyunca hayvanların içme sularına 300 ppm (mg/L) NaF eklenmiş olup, 30

günün sonunda 10 gün boyunca deneklere intraperitoneal (i.p.) olarak 74 mg/kg Karvakrol

uygulanmıştır. Bu gruba 30 gün NaF içeren su verilmesinin ardından Karvakrol’ün uygulanacağı 10

gün boyunca normal içme suyu verilmiştir. Buradaki amaç ise, Karvakrol’ün flor toksikasyonu

durumunda tedavi edici etkisinin araştırılmasıdır.

       Grup 5 ise, 30 gün boyunca 74 mg/kg intraperitoneal (i.p.) olarak Karvakrol’ün uygulandığı

grubu oluşturmuştur.

Uygulamalar başlamadan önce deneye dahil olan tüm ratlardan kan örnekleri alınmıştır. İlk kan

örnekleri alındıktan 4 gün sonra uygulamalara başlanmıştır. Alınan tüm kanlar 3000 devirde 10 dk

santrifüj edilmiş ve serumlar elde edilmiştir. Bu serumlardan son Kan Üre Azotu (BUN) ve Kreatinin

(CR) değerleri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkez Tanı Laboratuvarı’nda ölçülmüştür.

İlk 30 gün boyunca, Grup 3 ve Grup 5’te bulunan sıçanlara, 74 mg/kg Karvakrol uygulaması i.p.

olarak yapılmıştır. Ayrıca, Grup 2, Grup 3 ve Grup 4’te bulunan hayvanlara 300 ppm NaF içeren

içme suyu verilmiştir. Her gün uygulamaya başlamadan önce, içilen su miktarları ölçülmüş ve

kaydedilmiştir.

30 günün sonunda, Grup 2, Grup 3 ve Grup 5’teki hayvanlar 12 – 15 saat aç bırakılmıştır. 12 – 15

saat açlığın ardından, Richter Pharma ag Ketasol %10 (enjeksiyonluk çözelti, 10 ml), baVET

Basilazin %2 (enjeksiyonluk çözelti, 25 ml) ile bu hayvanlar anesteziye alınmıştır. Kalpten kan

örnekleri alınan hayvanlar, sakrifiye edilmiştir.

Grup 4’te bulunan hayvanlara ise, 30 günün sonunda normal içme suyu verilmeye başlanmış ve – bu

30 günü takiben – 10 gün boyunca i.p. olarak Karvakrol uygulaması yapılmıştır.

Uygulamaların devam ettiği Grup 1 ve Grup 4’te bulunan sıçanlar, 40. günün sonunda, 12 – 15 saat

aç bırakılmış ve bu sürenin sonunda Richter Pharma ag Ketasol %10 (enjeksiyonluk çözelti, 10 ml),

baVET Basilazin %2 (enjeksiyonluk çözelti, 25 ml) Basilazin ile anesteziye alınmıştır. Kalpten kan

örnekleri alınan hayvanlar, sakrifiye edilmiştir.

Alınan tüm kanlar 3000 devirde 10 dk santrifüj edilmiş ve serumlar elde edilmiştir. Bu serumlardan

son Kan Üre Azotu (BUN) ve Kreatinin (CR) değerleri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

III. Materyal ve Yöntem



Merkez Tanı Laboratuvarı’nda ölçülmüştür. Kalan serumlar, renal biyomarkerlardan olan Clusterin

analizlerinin yapılması için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda -

80 0C’de dondurulmuştur. Rat Clusterin Elisa Kiti Cloud Clone firmasından satın alınmıştır.

Sakrifiye edilen hayvanların böbrek dokuları Polifarma %0,9 izotonik Sodyum Klorür çözeltisinde

yıkanmış, dondurulmak üzere -80’de saklanmıştır.

Sakrifiye edilen hayvanların, sağ ve sol böbrekleri belirlenmiş, Polifarma %0,9 izotonik Sodyum

Klorür çözeltisinde yıkanmıştır. Her iki böbreğin ağırlıkları ölçülmüştür. Sağ böbreğin tamamı ve sol

böbrek dokusundan bir kısım %10’luk formaldehit solüsyonuna alınarak, patolojik değerlendirme

için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na gönderilmiştir. Kalan böbrek

dokuları TBARS (Tiyobarbitürik asit – reaktif maddeler), Süperoksit Dismutaz (SOD), Glutatyon

Peroksidaz (GPx) ve böbrek parametrelerinden olan KIM – 1 (Kidney Injury molecule – 1)

ölçümlerinin yapılması amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim

Dalı’nda -80 0C’de dondurulmuştur. Analizlerin yapılması için, Superoxide Dismutase Assay Kit,

Glutathione Peroxidase Assay Kit ve TBARS Assay Kit Cayman firmasından, KIM-1 Rat spesifik

Elisa Test Kiti Cloud Clone firmasından satın alınmıştır.

Sakrifikasyon sonrası, -80 0C’de dondurulmuş sol böbrekler, doku homojenizasyonu için

hazırlanmıştır. Dokular, pH 7.4, 50 mM fosfat buffer ile 9 kat sulandırılarak homojenize edilmiştir.

Her hayvanın sol böbrek dokusundan 0,1 gram hassas terazi ile tartılmış ve hazırlanan 1 ml fosfat

buffer ile sulandırılmıştır. Sulandırılan dokular ultrasonik yöntemle homojenize edilmiştir. Oluşan

homojenatlar, 10000 g hızda 4 0C’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonrası, süpernatantlar

farklı eppendorf tüplerine porsiyonlanarak, oksidatif stres parametreleri (SOD, GPx ve TBARS) ve

KIM-1 ölçümlerinin yapılması amacıyla -80 0C’de dondurulmuştur.

SOD Analizi için, Cayman Chemical Item No: 706002 Test kiti kullanılmıştır. Homojenize edilen ve

-80 0C’de dondurulmuş böbrek dokularında, kit prosedürlerine uygun şekilde analizler yapılmıştır.

Kılavuzda belirtilen adımların uygulanmasının ardından, son adım olarak 450 nm dalga boyunda

absorbans okunmuştur.

GPx Analizi için, Cayman Chemical Item No: 703102 Test kiti kullanılmıştır. Homojenize edilen ve

-80 0C’de dondurulmuş böbrek dokularında, kit kılavuzunda yazan prosedürlerde belirtildiği gibi

analizler yapılmıştır. Elde edilen son ürün, 340 nm dalga boyunda, birer dakika arayla 5 absorbans

okuması gerçekleştirilmiştir.

TBARS Analizi için, Cayman Chemical Item No: 10009055 Test kiti kullanılmıştır. Homojenize

edilen ve -80 0C’de dondurulmuş böbrek dokularında, kit kılavuzunda yazan prosedürlere uygun

şekilde analizler yapılmıştır. Son adım olarak 540 nm dalga boyunda absorbans okunmuştur.

Clusterin analizi için, Rat spesifik Cloud Clone SEB180Ra Clusterin Elisa Test kiti kullanılmıştır.

Serumlar 100 kat sulandırılarak, kit kılavuzunda yazan prosedürlere uygun şekilde analiz yapılmıştır.

KIM-1 analizi için, Rat spesifik Cloud Clone SEA785Ra Kim1 Elisa Test kiti kullanılmıştır. Serum

örnekleri sulandırılmadan KIM-1 ölçümleri yapılmıştır. Fakat elde edilen sonuçlara göre; tüm serum

örneklerindeki değerler standart aralığının altında çıkmasından dolayı, KIM-1 analizlerinin

homojenize böbrek dokusunda yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, öncesinde homojenize

edilen ve -80 0C’de dondurulan böbrek dokularında, kit kılavuzunda yazan prosedürlere uygun

şekilde analizler yapılmıştır. Homojenize böbrek dokuları 250 kat sulandırılmıştır.



Çalışmada, deneyde kullanılan sıçanlara ait vücut ağırlık değişimleri ve sakrifikasyon sonrası böbrek

ağırlıkları değerlendirilmiştir. Ayrıca kan değerlerinden BUN ve kreatinin değerleri ölçülmüştür.

Oksidatif stres parametrelerinden, SOD, MDA ve GPx parametreleri değerlendirilmiştir. Ayrıca

böbrek parametrelerinden KIM-1 ve Clusterin değerleri ölçülmüştür. Tüm bu analiz sonuçları

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bunun dışında, her hayvanın böbrek dokuları Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji

Anabilim Dalı’da histopatolojik olarak değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar istatistiki açıdan

yorumlanmıştır.

İstatistiksel analize geçmeden önce, veriler parametrik test varsayımları için normallik yönünden

Shapiro-Wilk, varyansların homojenliği yönünden ise Levene testi ile incelenmiştir. Ağırlık, üre ve

kreatinin parametrelerinin örnekleme zamanı, grup ve etkileşimlerinin test edilmesinde tekrarlı

ölçümlerde varyans analizinden yararlanılmıştır. Etkileşim teriminin anlamlı bulunduğu durumlar

için Bonferroni düzeltmeli basit etki analizi uygulanmıştır.

Tam kan parametrelerinin, sağ böbrek ve sol böbrek ağırlıklarının, TBARS, SOD, KIM-1 ve

Clusterin parametrelerinin gruplar arasındaki farklılığının belirlenmesinde tek yönlü varyans

analizinden yararlanılmıştır. Gruplar arası farklılığın anlamlı çıktığı değişkenler için ileri aşama (post

-hoc) testi olarak Duncan testi kullanılmıştır. GPx parametresinin gruplar arasındaki farklılığının

belirlenmesinde ise Kruskal Wallis testinden faydalanılmıştır. Histopatolojik bulgular ile gruplar

arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde ki-kare analizinden yararlanılmıştır. Tüm istatistiksel

analizler minimum %5 hata payı ile incelenmiştir. Tüm analizler SPSS (V22) paket programı

aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.

Sakrifikasyon sonrası, her hayvandan alınan sağ ve sol böbrek ağırlıkları istatistiki açıdan

değerlendirilmiştir. İstatistik sonuçları ekte belirtilmiştir. Böbrek ağırlıkları istatistiki açıdan anlamlı

bulunmuştur (p<0,05).

Belirli aralıklarla ölçülen canlı ağırlık değişimleri istatistiki açıdan değerlendirilmiş, bu

değerlendirme sonuçları belirtilmiştir. Zamanla değişen ağırlık verileri istatistiki açıdan anlamlı

bulunmamıştır (p>0,05).

Uygulamalar başlamadan önce ve sakrifikasyon sonrası alınan kan örneklerinden BUN ve kreatinin

analizleri yapılmış, elde edilen sonuçların gruplar arası farklılıkları ve zamanla değişimleri istatistiki

açıdan değerlendirilmiştir. Sonuçlar gruplar arası değişimler ve zamana bağlı değişimler dikkate

alındığında istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

Böbrek parametrelerinden olan KIM-1 ve Clusterin sonuçlarının istatistiki açıdan değerlendirilmesi

kapsamında gruplar arası farklılıklar görülmüştür (p>0,05).

Homojenize böbrek dokusundan analizi yapılan KIM-1 değerleri incelendiğinde, Karvakrol ve

NaF’ün aynı anda verildiği 3. Grup’ta kontrol grubuna göre, büyük oranda düşüş gözlenmiştir. Flor

toksikasyonunun oluşması beklenen grubun KIM-1 değerleri kontrol grubuna yakın olup, 4. ve 5.

Grup değerlerinde bir miktar düşüş ortaya çıkmıştır.

Grupların Clusterin değerleri ise birbirine yakın olup, kontrol grubundan farklı değildir. Bu

kapsamda Clusterin değerleri istatistiki açıdan anlamsız bulunmuştur (p>0,05).

Oksidatif stress parametreleri olan TBARS, SOD ve GPx analiz sonuçlarının hesaplanması

sonucunda elde edilen veriler, istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ekli dosyada

belirtilmiştir. Veriler istatistiki acıdan önemsiz bulunmuş (p>0,05), fakat gruplar arası değerlerde

farklılıklar oluştuğu görülmüştür.

IV. Analiz ve Bulgular



Bu kapsamda, TBARS verileri dikkate alındığında, flor toksikasyonu gerçekleşen grup 2’de değerler

yükselmiştir. 3., 4. ve 5. Grup değerleri ise kontrol grubundan düşük seviyelerdedir.

SOD analiz sonuçlarına bakıldığında, flor toksikasyonu görülmesi beklenen 2. Grupta diğer grupların

hepsinde olduğu gibi önemli bir düşüş belirlenmiştir. Karvakrol ile NaF’ün aynı sürelerde verildiği 3.

Grup (0,24 U/ml) ve sadece Karvakrol uygulamasının yapıldığı 5. Grup değerleri (0,23 U/ml)

birbirine yakın olup, kontrol grubundan (0,30 U/ml) daha düşüktür.

GPx verileri göz önüne alındığında, Karvakrol ve NaF’ün aynı süre boyunca verildiği 3. Grup ve 30

gün boyunca NaF verilmesinin ardından 10 gün Carvacrol uygulamasının gerçekleştiği 4. Grupta

artış diğer gruplara göre daha fazladır.

Uygulamalar sonrasında alınan böbrek dokuları, histopatolojik yönden incelenmiştir. Bu incelemede

bowman boşluğunda artış, dejenerasyon, proteinöz madde birikimi, dilatasyon ve fibrozis olguları

ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; özellikle proksimal tübül epitel hücrelerinde hidropik dejenerasyon dikkati

çekmiştir (Grup II olgu no: 3-9; Grup IV olgu no: 2 ve 7; Grup III olgu no: 2; Grup I olgu no: 3).

Çoğunlukla kortikomedullar bölgedeki tübül lümenlerinde de proteinöz madde birikimine

rastlanmıştır (Grup II olgu no: 3-6 ve 9; Grup IV olgu no: 1, 3, 5 ve 7; Grup I olgu no: 3 ve 6; Grup

III olgu no: 3).

Grup II (Olgu no: 7) ve III’te (Olgu no: 2) sadece birer olguda tübüllerde dilatasyon fark edilmiştir.

Bununla birlikte Grup III’te bir olguda (Olgu no: 2) intersitisyumda fokal fibrozis gözlenmiştir. Grup

I’de sadece bir olguda (Olgu no: 6) Bowman boşluğunda artış gözlenirken, Grup IV’te (Olgu no: 1-3)

belirgindir. Grup V’te ise herhangi bir histopatolojik bulgu saptanmamıştır.

Histopatolojik sonuçlar, istatisti açıdan değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmede bowman

boşluğunda artış, dejenerasyon, proteinöz madde birikimi, dilatasyon ve fibrozis olguları ayrı ayrı

değerlendirilmiş olup, elde edilen sonuçlar ekte yer alan çizelgelerde belirtilmiştir (p>0,05).

(Bulguları içeren tablolar, ekli dosyada yer almaktadır)



V. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, ratlarda sodum florid ile oluşturulan toksikasyonda Karvakrol’ün böbrekler üzerine

iyileştirici etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Bir ay süreyle ratların içme sularına 300 ppm NaF konularak, flor toksikasyonunun oluşturulması

sağlanmıştır. Bu kapsamda, Karvakrol’ün böbrekler üzerindeki hem koruyucu hem tedavi edici etkisi

araştırılmıştır. Böbrek dokularında oksidatif stres belirteci biyokimyasal parametreler

değerlendirilmiş, böbrek parametreleri analiz edilmiştir.

Florür, doğada çok yaygın bulunmaktadır. Sanayiden ilaca bir çok sektörde kullanılmaktadır (Jha

S.K. ve ark., 2011). Diş, kemik, yumuşak dokular, vücut sıvılarının bir bileşenidir, bu yüzden de

vücut için gerekli bir elementtir (Zhang Z. ve ark., 2014). Ancak, fazla miktarda flor alımı canlılar

için toksik etki göstermekte ve böbrekler, karaciğer ve gonadlar gibi organlarda hasara yol

açmaktadır (Barbier O. ve ark., 2010).

Bu kapsamda flor toksikasyonu; oksidatif stres, DNA hasarı, gen ifadesinde değişim gibi hücresel

metabolizmayla yakından ilişkilidir (Bai C. ve ark., 2010). Flor toksikasyonunda serbest radikallerin

artması ve doku ve organlarda hasara yol açmasını engellemek için etkili uygulamalar gerekmektedir.

Bu durum göz önüne alındığında, bir çok hastalıkta olduğu gibi flor toksikasyonunda da koruma ve

tedavi amaçlı doğal maddelerin kullanımına ihtiyaç bulunmaktadır (Alhusaini A.M. ve ark., 2018).

Karvakrol, kekik gibi aromatik bitkilerin organik bileşenidir (Suntress Z.E. ve ark., 2015).

Yaptığımız çalışmada, ülkemizde yaygın olarak kullanılan kekiğin organik bileşeni Karvakrol’ün,

NaF ile oluşturulan toksikasyonda böbrekler üzerine etkisi araştırılmıştır.

Ratlarda, yüksek miktarda florür alınımında, renal tübüler hasarın oluştuğu bildirilmiştir (Henschler

D. ve ark., 1975). Ayrıca, inflamasyon, tübüler dejenerasyon, fibrozis, kıvrımlı tübüller dilatasyon

görülebileceği ortaya konmuştur (Bond A.M. ve Murray M.M., 1952).

Böbrekler, florürün atılımından sorumlu olduklarından dolayı en çok etkilenen organlardır. Böbrek

tübülleri florürün alınımında görev almaktadırlar (Jha S.K. ve ark., 2011). 8 ppm ve üzeri dozlarda

flor içeren su tüketimine uzun süreli maruz kalındığında, böbreklerde değişimlerin ortaya çıktığı

yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Bildirilen değişimler, fonksiyonel ya da yapısal değişiklikler olabilmektedir (Yang K. ve Liang X.,

2011; Ranjan R. ve Ranjan A., 2015). Bu kapsamda yapısal değişiklikler değerlendirildiğinde,

tübüler epitellerinde dejenerasyon, glomeruler atrofi, fibrozis ve tübüler nekroz görülebildiği ortaya

konmuştur. Söz konusu değişiklikler sonucunda da kan üre azotu ve kreatinin seviyelerinde

yükselişler görülebilmektedir (Ranjan R. ve Ranjan A., 2015).

Çalışmamızda, sadece NaF verilen ve flor toksikasyonunun oluşması hedeflenen 2. grupta yüksek

oranda fokal dejenerasyon gözlenmiştir. Yine 2. grupta 4 hayvanda fokal proteinöz madde birikimine

rastlanmıştır. Diğer gruplarda histopatolojik yönden anlamlı sonuçlara rastlanmamıştır.

Yapılan birçok çalışmalarda, NaF uygulamalarının böbrek hasarına yol açtığı ve böbrekte üre

klirensinde değişim ve kreatininde artışa neden olduğu bulunmuştur. Emejulu A.A. ve arkadaşlarının

2016 yılında yaptıkları araştırmada, NaF uygulanan ratların serum üre, kreatinin ve klorür iyon

seviyeleri analiz edilmiştir. Sonuç olarak, NaF verilen hayvanlarda serum üre ve kreatinin

değerlerinin kontrol grubuna nazaran kayda değer bir yükseliş gösterdiği bildirilmiştir.

Al-Harbi M.S. ve arkadaşlarının 2014 yılında yaptıkları çalışmada, 4 hafta boyunca erkek farelere

intraperitoneal olarak 10,3 mg/kg/gün dozda NaF verilmiş, uygulama sonrasında serum üre ve

kreatinin değerlerinde  artış gözlenmiştir.

Çalışmamızda, böbrek hasarını belirlemede sıkça kullanılan BUN ve kreatinin değerlerine

bakılmıştır. BUN verilerinde, diğer çalışmalara paralel olarak yükseliş görülmüştür. 2, 3 ve 4.

Gruplardaki yükseliş böbrek hasarıyla bağdaştırılabilmektedir. Ayrıca, NaF ve Karvakrol’ün aynı

anda uygulandığı 3. Grupta kreatinin verilerinde yükseliş gözlenmiştir.



BUN ve kreatinin testleri, böbrek fonksiyonlarının azaldığı ve glomerüler filtrasyonun hiç olmadığı

durumlarda, glomerüler filtrasyon oranını göstermek için kullanılan testlerdir. Fakat, glomerüler

filtrasyon oranı parabolik bir eğriye sahiptir. BUN ve kreatinin değerlerinin normal aralık dışına

çıkması böbrek fonksiyonlarının %50’sinden fazlasının kaybolması anlamına gelmektedir. Bu

nedenle, böbrek hastalıklarının erken evrelerinde testlerin yanlış yorumlanması mümkündür.

Diğer böbrek parametresi olan Clusterin, proksimal ve distal tübüller de dahil bazı dokulardaki hücre

apoptozisi ve adezyonu ile ilgili olarak salınan bir glikoproteindir. KIM-1 ise herhangi bir hasar

durumunda tübül epitel hücrelerinden elde edilen bir transmembran proteindir (Gheith I. ve El-

Mahmoudy Abubakr, 2018). KIM-1 sağlıklı böbrek dokusundan elde edilememektedir. Yapılan

çalışmalarda böbrek hasarına neden olan durumlarda ölçülebildiğini göstermiştir (Damman K. ve

ark., 2010).

Yaptığımız çalışmada, serum Clusterin değeri dikkate alındığında, gruplar arası anlamlı bir farklılık

gözlenmemiştir. Bu durum, böbrek tübüllerinde yüksek seviyeli apoptozis görülmediği şeklinde

yorumlanabilir. 30 günlük uygulama süresi içinde, Clusterin seviyesinde yüksek düzeyde artış

belirlenmemiştir.

KIM-1 düzeyinde toksik gruplarda yükselme beklenirken, NaF verilen grupta artış belirlenmiştir.

Bunun dışında doku örneğinde bakılan KIM-1 değerleri çok düşük miktarlarda bulunmuştur. Sadece

NaF verilen 2. Grupta, kontrol grubuna göre çok az miktarda yükseliş gösterirken, diğer tüm

gruplarda (3, 4, 5. gruplar) kontrol grubuna göre azalış göstermiştir.

Yapılan çalışmalar, oksidatif stres durumunda Karvakrol uygulamasının Glutatyon (GSH) seviyesini

arttırdığı bulunmuştur. Bu, Karvakrol’ün radikal temizleme etkisiyle gerçekleşmekte ve serbest

oksijen türlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır  (Aeschbach J., ve ark., 1994). Karvakrol’ün

total antioksidan kapasitesi seviyesini arttırdığı bilinmektedir (Aydın E. ve ark., 2014).

Samarghandian S. ve ark., 2016 yılında yayınladıkları çalışmada, Karvakrol’ün i.p. uygulandığı ve

stresin oluşturulduğu gruplarda, oksidatif stres parametreleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme

sonucunda, tedavi uygulanmamış kontrol grubunda, böbrek MDA seviyesinde artışlar görülmüştür

(Samarghandian S. ve ark., 2016).

Zhang Z ve ark.’nın (2014) yaptıkları çalışmada, ratlarda sodyum floridle böbrek ve karaciğerde

oluşan oksidatif hasarda mısır mor bitki pigmentinin koruyucu özelliği araştırılmıştır. Böbrek ve

karaciğerde oksidatif hasar oluşmasına neden olmak için, ratlara 100 ppm sodyum florid içme

suyuyla verilmiştir. Flor toksikasyonu gelişen grupta, kontrol grubuna göre MDA seviyesinde

belirgin bir artış gözlenmiştir.

Öztürk H. ve arkadaşlarının 2017 yılında ratlar üzerinde yaptıkları çalışmada, bilateral renal iskemi -

reperfüzyonla oluşan histopatolojik ve foksiyonel bozuklukların tedavisinde Karvakrol’ün etkisi

araştırılmıştır.

Analizler sonucunda serum kreatinin ve BUN değerlerinin renal iskemi oluşturulan gruplarda, yüksek

olduğu; Karvakrol ile tedavi edilen grupta ise azaldığı tespit edilmiştir. Yine tedavi grubunda, doku

MDA değerinin azaldığı, SOD ve GPx değerlerinin ise yükseldiği görülmüştür. Hasta grupta ise,

MDA değerinin kontrol grubuna göre yüksek olduğu, SOD ve GPx’in ise düşük olduğu tespit

edilmiştir. Bu sonuçlara paralel olarak, yaptığımız çalışmada oksidatif stres parametreleri

değerlendirildiğinde elde edilen sonuçlarda gruplar arası oluşan farklılıkların benzer olduğu

görülmüştür. Flor toksikasyonu sonucunda beklendiği gibi toksikasyon etkisiyle antioksidatif stres

parametrelerden SOD düşük, MDA yüksek bulunmuştur. Fakat GPx değeri, Karvakrol verilen toksik

ve sağlıklı gruplarda yükseldiği belirlenmiştir. Bu durumun Karvakrol’ün antioksidatif etkisiyle



bağdaştırabiliriz.

Çalışmamızda, böbrek dejenerasyonunun kriteri olan Clusterin değerlendirildiğinde gruplar arasında

istatistiki anlamda önemli bir değişime rastlanmamıştır.

Böbrek dejenerasyon kriteri olan KIM-1 değeri kontrol grubu böbrek dokusunda 0,0204 pg/ml olarak

ölçülmüştür. Bu değerler, toksikasyonla birlikte Karvakrol uygulanan 3 grupta, kontrol grubuna göre

düşük bulunduğu görülmüştür. Yorum olarak, çok tipik olmamakla birlikte Karvakrol’ün

toksikasyona karşı koruyucu olduğu söylenebilir..

Fenolik yapıda olan Karvakrol’ün oksidatif yıkıma karşı koruyucu etkisi olduğu birçok bilimsel

çalışmada bildirilmiştir. Özel olarak, Karvakrol’ün serbest radikallere karşı indirgeyici özelliği,

koruyucu etkisini açıklayabilir.

Sonuç olarak çalışmamızda Karvakrol’ün NaF ile oluşturulan toksikasyona karşı gelişen oksidatif

dejenerasyonda koruyucu olduğu söylenebilir. Günlük hayatta sık rastlanılan yüksek dozdaki flor

etkisine karşı, ucuz ve kolay elde edilen Karvakrol’ün kullanılması, insan ve hayvan sağlığının

korunması açısından tavsiye edilebilir.

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

Özellikle Doğu Anadolu'da eski yanardağ bölgelerinde insan ve hayvanlarda flor toksikasyonu

bilinmektedir. Toprak ve suda fazla miktarda bulunan florun yol açtığı toksikasyon, özellikle diş ve

kemik dejenerasyonu olarak insan ve hayvanlarda gözlenmektedir. Kısa sürede etkili tedavi edilmesi

zordur. Bu nedenle, yaygın olarak kekik benzeri bitkilerde bulunan Karvakrol'ün antioksidan

etkisinden faydalanmak büyük önem arz etmektedir. Karvakrol’ün fazla flor alımı sonucu gelişen

oksidatif dejenerasyona karşı koruyucu olduğu söylenebilir. Günlük hayatta sık rastlanılan yüksek

dozdaki flor etkisine karşı, ucuz ve kolay elde edilen Karvakrol’ün kullanılması, insan ve hayvan

sağlığının korunması açısından önemlidir.

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Bulunmamaktadır.

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları

Altyapı olanağı bulunmamaktadır.
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a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler

45 Adet Wistar Albino Erkek Sıçan : 1.575 TL

Sıçan Bakım Ücreti : 1.012 TL

TBARS (MDA) ELISA KIT / CAYMAN MARKA - 2 KUTU / 1.080 * 2 = 2.160 TL

SOD ASSYAY KIT / CAYMAN MARKA - 2 KUTU /1.350 * 2 = 2.700 TL

GSH-PX ASSAY KIT / CAYMAN MARKA / 1.717 * 2 = 3.434 TL

KIM-1 RAT ELISA KIT / CLOUD CLONE MARKA - 2 KUTU / 1.825 * 2= 3.650 TL

CLUSTERIN RAT ELISA KIT / CLOUD CLONE - 2 KUTU / 1.933 * 2 = 3.866 TL

CARVACROL /10 GR / SIGMA MARKA - 3 ADET / 613 *3 = 1.839 TL

SODIUM FLORIDE /1 KG/MERCK - 1 ADET / 472 TL

TÜP (KIRMIZI KAPAK) - 300 ADET / 0,94 * 300 = 282 TL

ENJEKTÖR (5 ML) - 100 ADET / 1,42 * 100 = 142 TL

EPPENDORF TÜP - 100 ADET / 0,71 * 100 = 71 TL

PİPET /10 - 100 mikrolitre)  - 1 ADET / 1.097 TL

ALBUMIN (10 X 44 ml) - 1 ADET

GGT (2 X 44 / 2 X 11 ml) - 1 ADET

SGOT /ASAT (6X44 /3X22 ml) - 1 ADET

SGOT /ALAT (6X44 /3X22 ml) - 1 ADET

TOTAL PROTEIN (10 X 44 ml) - 1 ADET

UREA (5X44 / 5x11 ml)- 1 ADET

BIT (6x44 / 3X22 ml)- 1 ADET

CREATININE (5x44 /5X11 ml)- 1 ADET

BID (6X44 / 3X22 ml)- 1 ADET

CK-MB (2X44 /2X11 ml)- 1 ADET

Alınan tüm malzemeler, talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmıştır.

Makine ve teçhizat alımı yoktur.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar :

Satın alınan hazır kitler, ölçülen parametreler için sarf malzemesi olarak kullanılmıştır. Kit içinde yer

alan kullanım kılavuzu doğrultusunda kullanılarak, ölçülmesi gereken parametreler analiz edilmiştir.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından Ekim 2019'da

düzenlenecek Uluslararası Biyokimya Kongresi'nde sunulacaktır.

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):

Doktora tezi olarak sunulan proje, önce doktora tezi haline getirilecektir. Sonrasında, özet tarzında

bilimsel bir dergide yayınlanacaktır.

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):


