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ÖNSÖZ / PREFACE

DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI VE VETERİNER HEKİM MESLEKTAŞLARIMIZ;
(Değerli Katılımcılar)
Onursal başkanlıklarını Balıkesir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İlter KUŞ ile Veteriner Farmakoloji ve
Toksikoloji Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Ender YARSAN’ın yapacağı II. Uluslararası VII. Ulusal Veteriner
Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde, 07-10 Eylül
2022 tarihlerinde Balıkesir Burhaniye BUBYO Uygulama Otelinde gerçekleştirilecektir.
Değerli bilim insanlarının katılarak sözlü sunumları yapacakları kongremizde konaklamalı yüz yüze
oturumlara ek olarak Covid-19 pandemi sürecinin gerektirdiği tedbirler dikkate alınarak özellikle yurtdışı
katılım göstereceklere özel uzaktan iletişim yoluyla (online) oturumlar da düzenlenmiştir.
Geleneksel olarak üç yılda bir yapılan ve artık uluslararası boyut da kazanmış kongremizin amacı,
farmakoloji ve toksikoloji alanındaki bilimsel gelişmelerin izlenilmesi, alandaki bilim insanlarının
tecrübelerinin paylaşılması ve alanda çalışmalar yapan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerimizle bir
araya gelerek bilimsel ve sosyal yönümüzü güçlendirmektir.
Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizi de etkileyen salgın sürecinde toplu etkinlikler yapılamamıştır.
Kongremizin en önemli yönlerinden birisi Covid-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze yapılamayan bu tarz
etkinlikler sayesinde özlenen birlikteliği sağlayacak olmasıdır.
Kongremizde, Farmakoloji ve Toksikoloji alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çalışan bilim
insanları konuşmacı ya da panelist olarak yer alacaktır. Ayrıca bilimsel etkinliklerin yanı sıra sektör
firmalarına da kendilerini tanıtma ve demonstrasyon imkânı verilmiştir.
Tüm ekiplerimizle birlikte sizlere güzel ve etkili bir kongre olmasını sağlamak adına var gücümüzle
çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Kongremize katkı ve desteklerde bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile başta
Düzenleme Kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Sizlerin vereceği kıymetli desteklerle daha da zenginleşen kongremize katılımınızdan gurur ve mutluluk
duyuyoruz.
Hepinize günlük hayatınızda sağlıklı ve mutlu günler, bilimsel çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Prof. Dr. İzzet KARAHAN
KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dekanı
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DEAR SCİENTİSTS AND OUR COLLEAGUES AND VETERİNARİANS;
(Dear Participants)

Honorary Presidency of Balıkesir University Rector Prof. Dr. İlter KUŞ and President of the Veterinary Pharmacology
and Toxicology Association Prof. Dr. Ender YARSAN's II. International VII. National Veterinary Pharmacology and
Toxicology Congress will be hosted by Balikesir University Faculty of Veterinary Medicine, on 07-10 September 2022
at Balikesir Burhaniye BUBYO Practice Hotel.
In addition to the face-to-face sessions with accommodation, special online sessions will be held especially for those
who will participate abroad, taking into account the measures required by the Covid-19 pandemic process.
The aim of our congress, which is traditionally held every three years and has now gained an international
dimension, is to follow the scientific developments in the field of pharmacology and toxicology, to share the
experiences of scientists in the field, and to strengthen our scientific and social aspects by coming together with our
undergraduate, graduate, and doctoral students working in the field.
During the epidemic, which affected our country as well as all over the world, mass events could not be held. One of
the most important aspects of our congress is that it will provide the longed-for togetherness thanks to such events
that cannot be held face-to-face due to the Covid-19 pandemic.
Scientists working in the field of Pharmacology and Toxicology, both nationally and internationally, will take place as
speakers or panelists at our congress. In addition to scientific events, sector companies were also allowed to
introduce themselves and demonstrate.
We want you to know that we are working with all our strengths to ensure that you have a nice and effective
congress with all our teams. We would like to thank all the institutions and organizations that contributed and
supported our congress, especially our Organizing Committee, and everyone who contributed.
We will be proud and happy of your participation in our congress, which will be enriched even more with your
valuable support.
We wish you all healthy and happy days in your daily life and success in your scientific studies.
Our respects.

Prof.Dr. İzzet KARAHAN
CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE
Balıkesir University, Dean of Veterinary Faculty
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on Aromatic Medicinal Plants and Establishment of Sustainable Beekeeping Centers. (INTERNATİONAL
PRESENTATION)

15.45-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI / TEA-COFFEE BREAK

16.05-16.40
16.45-17.00
17.05-17.20
17.25-17.40

16.00-17.40
OTURUM 09 / SESSION 09
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Prof. Dr. Haki KARA / Prof. Dr. Feride KOÇ
Marine Biotoxins: Production, Relevant Human Poisoning Syndromes,
S22 Panagiota KATIKOU
Occurence Patterns, Regulatory Management and the Diachronic Role
of Veterinary Toxicologists in Hazards Control. INTERNATİONAL PRESENTATION (ONLINE)
Karadeniz Suyunda Yetişen Kalkan (Pseta maxima) Balıklarında
S23 Erkan TAÇBAŞ
Florfenikolün Farmakokinetiğinin Belirlenmesi.
Koyunlara İntravenöz, İntramüsküler ve Subkutan Yolla Uygulanan
S24 Güliz ÇELİK
Seftiofur Hidroklorür’ün Farmakokinetiği ve Biyoyararlanımı.
Keçilere Oral Yolla Uygulanan Oksfendazol ve Oksiklozanid Tablet Formülasyonunun Farmakokinetiği ve
S25 Zeynep Ö. KÜTAHYA
Farmakokinetik Etkileşiminin Belirlenmesi.

17.45-20.00
SERBEST ZAMAN - AKŞAM YEMEĞİ / FREE TIME - DINNER
20.00-23.00
SOSYAL PROGRAM (AKÇAY GEZİSİ) / SOCIAL PROGRAMME (TOUR TO AKÇAY)
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SALON I / HALL I
II. ULUSLARASI VII. ULUSAL
VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
07-10 EYLÜL / SEPTEMBER, 2022
II. INTERNATIONAL VII. NATIONAL
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY CONGRESS
09 EYLÜL 2022 / 09 SEPTEMBER 2022
SABAH OTURUMLARI / MORNING SESSIONS

09.05-09.40
09.45-10.00
10.05-10.20
10.25-10.40

09.00-10.40
OTURUM 11 / SESSION 11
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Prof. Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ / Prof. Dr. Gökhan ERASLAN
Research on the Development of Growth İnhibitory Substances Against Bacteria and Fungi Among Bee
S26 Ki-Young KIM
İnfectious Microorganisms. INTERNATİONAL PRESENTATION (ONLINE)
Muğla Bölgesinden Toplanan Arı Ekmeklerinin Kimyasal Kompozisyonu
S27 Melike S. USLUER
ve Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması.
Probiyotiklerin Yapılarının Araştırılması
S28 Hasan Hüseyin ÜNAL
ve Bal Arılarının Beslenme ve İmmun Sistemi Üzerine Etkileri.
S29 Mehmet ÖZÜİÇLİ
Türkiye’de Arı Ürünlerinde Tespit Edilen İlaç ve Metal Kalıntıları Üzerine Çalışmalar.

10.45-11.00
ÇAY-KAHVE ARASI / TEA-COFFEE BREAK

11.05-11.40
11.45-12.00
12.05-12.20
12.25-12.40

11.00-12.40
OTURUM 12 / SESSION 12
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Prof. Dr. Kadir SERVİ / Prof. Dr. Fatma KOCASARI
Toxicokinetics of essential oils and hard chemicals on honey bee (Apis mellifera) and its parasitic mite
S30 Chuleui JUNG
(Varroa destructor). INTERNATİONAL PRESENTATION (ONLINE)
Türkiye'de Satışa Sunulan Ticari Kuru Köpek Mamalarının
S31 İbrahim Ozan TEKELİ
Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi.
Van İlinde Ambalajsız Olarak Satışa Sunulan Bazı Baharat Çeşitlerinde Aflatoksin
S32 Ufuk Mercan YÜCEL
ve Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi ve Ağır Metallerin Sağlık Riskleri Tahmini.
S33 İlker ŞİMŞEK
Sucul Ortamlarda Nanopartikül Toksisitesi.

12.45-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI / LUNCHEON BREAK

09 EYLÜL 2022 / 09 SEPTEMBER 2022
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMLARI / AFTERNOON SESSIONS

14.05-14.40
14.45-15.00
15.05-15.20
15.25-15.40

14.00-15.40
OTURUM 14 / SESSION 14
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ / Prof. Dr. Murat KANBUR
Antibiotic Stewardship: How to Limit the Spread of Antimicrobial Resistance.
S39 Cristina VERCELLI
A Practical Example in Small Animal Clinic. INTERNATİONAL PRESENTATION (ONLINE)
S40 Hüseyin ŞEN
Toksikolojide Acil Müdahale Yöntemleri ve İntravenöz Lipit Emülsiyon.
S41 Ersoy BAYDAR
Bir Köpekte Atropin Zehirlenmesi ve Tedavisi.
Deneysel
Xanthium Strumarium Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda
S42 Zeliha KESKİN ALKAÇ
Ursodeoksikolik Asit’in Tedavi Edici Etkisinin Belirlenmesi.

15.45-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI / TEA-COFFEE BREAK

16.05-16.20
16.25-16.40
16.45-17.00
17.05-17.20
17.25-17.40

16.00-17.40
OTURUM 16 / SESSION 16
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Prof. Dr. Yavuz Osman BİRDANE / Prof. Dr. Firdevs MOR SAVAŞ
Ratlarda Kadmiyumun Neden Olduğu Karaciğer Böbrek Hasarına Karşı
S47 Haki KARA
Astragalus microcephalus wild Bitkisi Ekstraktının Koruyuculuğunun Belirlenmesi.
Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Doksisiklinin Oral Uygulaması Sonrası Farmakokinetiği
S48 Devran COŞKUN
ve Doku Kalıntıları Üzerine Su Sıcaklığının Etkisi.
Veteriner Hekimlikte Kullanılan Albendazol ve Levamizolün
S49 Hasan SUSAR
Lipozomal Formulasyonlarının Hazırlanması.
Fluniksin Meglumin ve Meloksikamın Erkek Sığırların
S50 Yavuz Kürşad DAŞ
Sindirim Sistemi Düz Kasları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.
S51 Ali BİLGİLİ
Neonikotinoit Pestisitlerin Kullanımından Kaynaklanan Çevresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

17.45-20.00
SERBEST ZAMAN / FREE TIME

20.00-22.30
GALA YEMEĞİ / GALA DINNER
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SALON I / HALL I
II. ULUSLARASI VII. ULUSAL
VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
07-10 EYLÜL / SEPTEMBER, 2022
II. INTERNATIONAL VII. NATIONAL
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY CONGRESS
10 EYLÜL 2022 / 10 SEPTEMBER 2022
SABAH OTURUMLARI / MORNING SESSIONS

09.45-10.00

09.00-10.20
OTURUM 18 / SESSION 18
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN / Prof. Dr. Yavuz Kürşad DAŞ
Basit Deneysel Çalışmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Belirleme
S57 Aytaç AKÇAY
ve İstatistiksel Güç Analizi.
Tek Sağlık Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Standardize Edilmiş Güncel Yöntemler Tek Sağlık
S58 Pınar ŞAHİNTÜRK
Uygulamalarının Değerlendirilmesi.
Antimicrobial Use Practices and Resistance in Food Producing Animals in Sudan. (INTERNATİONAL
S59 Ishraga IBRAHIM
PRESENTATION)

10.05-10.20

S60 Özgün KONAR

09.05-09.20
09.25-09.40

Akılcı Antibiyotik Kullanımında Veteriner Hekimlerin Bilgi Düzeyleri ve Davranışları.

10.25-10.40
ÇAY-KAHVE ARASI / TEA-COFFEE BREAK
10.45-12.30
OTURUM 19 / SESSION 19
Oturum Başkanı / Session Chairman: Prof. Dr. Ender YARSAN

PANEL
P 01 Türkiye’de Hayvancılık Sektöründe Antibiyotik Kullanımı
Use of Antibiotics in the Livestock Sector in Türkiye
Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Öğretim Üyesi
Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine
Mustafa BEBEK
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Food and Control, Head of Department
Sinan SAĞLAM
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Merkez Konsey Üyesi
Turkish Veterinary Medical Association, Central Council Member
Dr. Taner ÖNCEL
Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD), Yönetim Kurulu Üyesi
Veterinary Health Products Manufacturers Association, Member of the Board of Directors
12.35-12.55
OTURUM 20 / SESSION 20
Oturum Başkanı / Session Chairman: Prof. Dr. İzzet KARAHAN

ÖDÜL TÖRENİ / AWARD CEREMONY
12.55-13.15
OTURUM 21 / SESSION 21
Oturum Başkanı / Session Chairman: Prof. Dr. Ender YARSAN

2025 yılı Kongre Merkezinin Belirlenmesi / Determination of the Congress Center for 2025
12.35-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI / LUNCHEON BREAK

10 EYLÜL 2022 / 10 SEPTEMBER 2022
ÖĞLEDEN SONRA / AFTERNOON

14.00-22.30
SOSYAL PROGRAM / SOCIAL PROGRAMME
KAZ (İDA) DAĞI GEZİSİ / TOUR TO KAZ (İDA) MOUNT
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SALON II / HALL II
II. ULUSLARASI VII. ULUSAL
VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
07-10 EYLÜL / SEPTEMBER, 2022
II. INTERNATIONAL VII. NATIONAL
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY CONGRESS

EGİTİM PROGRAMLARI / TRAINING PROGRAMMES
07 EYLÜL 2022 / 07 SEPTEMBER 2022
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMLARI / AFTERNOON SESSIONS
14.00-15.40
OTURUM 02 / SESSION 02
Oturum Başkanı / Session Chairman: Doç. Dr. Melek PEHLİVAN
14.05-15.40

E01 Melek PEHLİVAN

EĞİTİM 1 / TRAINING 1
Farmakoloji ve Toksikoloji Araştırmalarında
Alternatif ve Tamamlayıcı Deneysel Model: HÜCRE KÜLTÜRÜ.

15.45-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI / TEA-COFFEE BREAK
16.00-17.40
OTURUM 04 / SESSION 04
Oturum Başkanı / Session Chairman: Doç. Dr. Melek PEHLİVAN
16.05--17.40

E01 Melek PEHLİVAN

EĞİTİM 1 / TRAINING 1
Farmakoloji ve Toksikoloji Araştırmalarında
Alternatif ve Tamamlayıcı Deneysel Model: HÜCRE KÜLTÜRÜ.

17.45-18.30 SERBEST ZAMAN / FREE TIME
18.30-20.00 BAÇEM (BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ) ZİYARETİ
VISIT TO BAÇEM (BALIKESİR METROPOLITAN MUNICIPALIY FARMER EDUCATION CENTER)
20.00-22.30 AKŞAM YEMEĞİ / DINNER

08 EYLÜL 2022 / 08 SEPTEMBER 2022
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMLARI / AFTERNOON SESSIONS
14.00-15.40
OTURUM 08 / SESSION 08
Oturum Başkanı / Session Chairman: Dr. Öğr. Üyesi Özgür BULMUŞ
14.05-15.40

E02 Özgür BULMUŞ
Engin SÜMER

EĞİTİM 2 / TRAINING 2
İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Farmakolojik ve Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi:
İN VİVO ÇALIŞMALAR.

15.45-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI / TEA-COFFEE BREAK
16.00-17.40
OTURUM 10 / SESSION 10
Oturum Başkanı / Session Chairman: Dr. Öğr. Üyesi Özgür BULMUŞ
16.05-17.40

E02 Özgür BULMUŞ
Engin SÜMER

EĞİTİM 2 / TRAINING 2
İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Farmakolojik ve Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi:
İN VİVO ÇALIŞMALAR.

17.45-20.00
SERBEST ZAMAN - AKŞAM YEMEĞİ / FREE TIME - DINNER
20.00-23.00
SOSYAL PROGRAM (AKÇAY GEZİSİ) / SOCIAL PROGRAMME (TOUR TO AKÇAY)
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SALON II / HALL II
II. ULUSLARASI VII. ULUSAL
VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
07-10 EYLÜL / SEPTEMBER, 2022
II. INTERNATIONAL VII. NATIONAL
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY CONGRESS
09 EYLÜL 2022 / 09 SEPTEMBER 2022
SABAH OTURUMLARI / MORNING SESSIONS

11.00-12.40
OTURUM 13 / SESSION 13
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Doç. Dr. Feray ALTAN / Doç. Dr. Erdinç TÜRK
11.05-11.20

S34 Tevhide Elif GÜNER

Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Mikotoksinlerin Biyolojik Detoksifikasyonu.

11.25-11.40

S35 Fatih Ahmet KORKAK

11.45-12.00

S36 Serpil BAYRAKDAR

Ratlarda Yüksek Doz AFB1 ile Oluşturulan Testiküler Hasar Üzerine
Rifampisin ve Boswellia Serrata Ekstraktının Tedavi Edici Etkilerinin Belirlenmesi.
Ratlarda Sisplatin ve Karboplatin Tarafından İndüklenen Trombositopeni Üzerine
Likopenin Etkilerinin Araştırılması.

12.05-12.20

S37 Zozan GARİP

Ratlarda Nikel Sülfatın Genotoksisitesine Karşı Likopenin Koruyucu Etkisi.

12.25-12.40

S38 Mehmet Onur AK

4-Nonilfenolün Rat Karaciğer ve Böbreğinde Oluşturduğu Toksikasyona Karşı
Gallik Asit ve Likopenin Oksidatif Strese Yönelik Koruyucu Etkileri.

12.45-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI / LUNCHEON BREAK

09 EYLÜL 2022 / 09 SEPTEMBER 2022
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMLARI / AFTERNOON SESSIONS
14.00-15.40
OTURUM 15 / SESSION 15
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Doç. Dr. Hidayet TUTUN / Doç. Dr. İbrahim Ozan TEKELİ
14.05-14.40

S43 Hasan SUSAR

Veteriner Hekimlikte Lipozom Hazırlama Yöntemleri.

14.45-15.00

S44 Tuğba Melike PARLAK

15.05-15.20

S45 Orkun ATİK

Enfeksiyöz İshalli Neonatal Buzağıların Tedavisinde Rasekadotrilin
Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi.
Sıçanlarda Fluoksetin Uygulaması Üzerine Mandalina Kabuğu Etanolik Ekstraktının
Koruyucu Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

15.25-15.40

S46 Oğuz Koray BACAKSIZ

Tanenler; Silajlarda ve Hayvan Besleme Uygulamalarında Kullanımı.

15.45-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI / TEA-COFFEE BREAK

16.05-16.20

14.00-15.40
OTURUM 17 / SESSION 17
Oturum Başkanları / Session Chairmans: Doç. Dr. Burak DİK / Doç. Dr. Ufuk Mercan YÜCEL
Çeşitli Kriyoprotektanların Dondurma-Çözme Sonrası
S52 Zeyno N. ÖZTÜRK
HeLa Hücre Canlılığı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.

16.25-16.40

S53 Serkan KORKUT

Hünnap Meyvesinin Biyolojik Etkinliği ve Kimyasal Bileşimi.

16.45-17.00

S54 Öznur TUFAN

Siklosporinin Neden Olduğu Hepatorenal Toksisite Üzerine Dipiridamol, Ketotifen ve Kuersetinin Tek ve
Kombine Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi.

17.05-17.20

S55 Çağla ÇELEBİ

Bor Elementinin Farmakolojik- Toksikolojik Değerlendirilmesi.

17.25-17.40

S56 Turan GELİR

Resistin ve Asprosin Parametrelerinin
Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH) Üzerine Etkisi.

17.45-20.00
SERBEST ZAMAN / FREE TIME

20.00-22.30
GALA YEMEĞİ / GALA DINNER

xx

POSTER SUNUMLARI / POSTER PRESENTATIONS
II. ULUSLARASI VII. ULUSAL
VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
07-10 EYLÜL / SEPTEMBER, 2022
II. INTERNATIONAL VII. NATIONAL
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY CONGRESS

P01 Farah Gönül AYDIN

İmmun Belirteçler: Akuakültür Sağlığında Yeni Dönem.

P02 Ebru YILDIRIM

Türkiye’ de Bazı İllerden Toplanan Balık Yemlerinde Aflatoksin B1 Kalıntılarının Araştırılması.

P03 Begül KARAKOÇ

Akuakültürde Gelişmiş Teknolojiler ve Uygulama Alanları.

P04 İbrahim Ozan TEKELİ

Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Yöresel Peynirlerde HPLC-FD ile
Aflatoksin Varlığının Tespiti ve İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi.

P05 Handan VURAL

Veteriner Bitkisel Destekleyicilerde Mikotoksinlerin Araştırılması.

P06 Murat KANBUR
P07 Devran COŞKUN
P08 Muna E. AHMED

Nevşehir Yöresindeki Atlarda Strongyle Tip Yumurta Enfeksiyonlarında
Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması.
Ovariohisterektomi Yapılan Köpeklerde Farklı Anestezi Protokollerinin
Seftriaksonun Farmakokinetiği Üzerine Etkisi.
Antibiotics Resistance of Bacteria Associated with Pneumonia in Camels (Camelus dromedarius)
Using Vitek 2 Compact.

P09 Feride KOÇ

Moksifloksasinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi ile Balık Plazmasında Belirlenmesi.

P10 Safa O. ELGAALY
P11 Haki KARA

Punica granatum Peel Ethanol Extract May Protect Liver
Against Hepatotoxicity Induced by Paracetamol in Rats.
Ratlarda Civanın Neden Olduğu Beyin Hasarına Karşı
Morus alba Ekstraktının Koruyucu Etkisinin Belirlenmesi.

P12 Feride KOÇ

Flumetrin ile Subakut Toksisite Oluşturulan Ratlarda Baicalinin Etkilerinin Araştırılması.

P13 Fatma Ş. KOCASARI

Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Oluşturulan Yangıda 15-Deoksi-PGJ2 Uygulamasının
Yangı Önleyici Etkisinin Araştırılması.

P14 Ş. Ege HİŞMİOĞULLARI

Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.) Meyvesinin Deneysel Tip-1 Diyabet Üzerine Etkisi.

P15 Şükran Ç. TEKEDERELİ

Enfekte Yaralı Bir Köpekte Fitoterapi ile Yara Sağaltımı.

P16 Ender YARSAN

Antimikrobiyal Direnç İçin Alternatif Yaklaşımlar: Bitkisel İlaçlar.

P17 Firdevs MOR SAVAŞ

Mersin Polenlerinin Fenolik İçeriği, Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitesinin Araştırılması.

P18 Halil ERGÜN

Pestisitlerin İpekböceği Üzerine Etkisi; Koza Örememe Sendromu.

P19 Pınar PORTAKAL

Biyoindikatör Arılar.

P20 Sedat SEVİN

Türkiye'nin Farklı İllerinden Toplanan Arı Zehirlerinin Bileşen Analizlerinin Karşılaştırılması.

P21 Pınar PORTAKAL

Arı Ürünlerinde Ağır Metal.

P22 Begüm Y. DİKMEN

Sentetik Katinonlar ve Kolinerjik Sistem Üzerine Etkileri.

P23 Abeer M. ABASS

Bacterial Resistance to Antibiotics: Current Situation in Sudan.

P24 Ece GÖZÜPERK

Veteriner Terapötikler için Alternatif Genotoksisite Testleri.

P25 Melike S. USLUER

Moleküler Yerleştirme.

P26 Kübra HAYTA

Kök Hücre Tedavisinin Nöromodülasyonu.

P27 Allafouza T. MAHAMAT

Good Manufacturing Practices (GMP) for Veterinary Drugs.

P28 Aytaç AKÇAY

Logit ve Probit Modelleri ile Ölümcül Dozun (LD50) Tahmin Edilmesi.

Posterler kongre süresince ilgili alanlarda bulundurulacaktır. Poster bildirilerdeki Sorumlu yazarlar ara süreçlerde posterlerinin başında olacaklardır.
Posters will be kept in the relevant areas during the congress. Corresponding Authors in poster papers will be at the head of their posters in the interim
processes.
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BBB Kent Konseyi,
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KONGRE DÜZENLEME KURULU / CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE
KONGRE BİLİM KURULU / CONGRESS SCIENTIFIC COMMITTEE
KONGRE BİLDİRİ KİTABI / CONGRESS PROCEEDINGS BOOK
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KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAMME
ANA DESTEKÇİ / PRIMARY SUPPORTER
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
SÖZLÜ SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
S01 Malgorzata KOTULA-BALAK, Laura PARDYAK, Anna GALUSZKA, Piotr PAWLICKI (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Gonadoliberin immunocastration of Polish Landrace Piglets: Testicular Sex Steroid Production and Adiponectin Signaling.
S02 Neşe Başak TÜRKMEN, Hande YÜCE, Dilan Aşkın ÖZEK, Songül ÜNÜVAR
Patulinin Servikal ve Göğüs Kanseri Hücre Hatlarına Karşı Sitotoksik Aktivitesinin Belirlenmesi.
Determination of the Cytotoxic Activity of Patulin Against Cervical and Breast Cancer Cell Lines .
S03 Rahmi CANBAR, Muhittin USLU, Mustafa Sedat ASLAN, Harun KIZILAY
Atipamezolun Embriyotoksik ve Teratojenik Etkilerinin İn Ovo Modelle Belirlenmesi.
Determination of Embryotoxic and Teratogenic Effects of Atipamezole by In Ovo Model.
S04 Sahar M.A. NASSAR, Afaf I.E.A, Safa O.S, Yassir O.M (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Ethidium Bromide Residues in Treated Cattle for Detection Resistant Trypanosomes.
S05 Pascal CANBOLAT, Jenny WILZOPOLSKI, Sabine KÄßMEYER, Hans-Jürgen MÄGERt, Wolf-Georg FORSSMANN, Wolfgang BÄUMER
(INTERNATIONAL PRESENTATION)
In Vitro and In Vivo Action of the Serine Protease Inhibitor LEKTI in the Context of Atopic Dermatitis.
S06 Zeynep SOYER SARICA, Muhammet Yasin TEKELİ, Gökhan ERASLAN, Murat KANBUR
Ratlarda Pentaklorofenol ile Oluşturulan Toksisite Üzerine Diosminin Etkilerinin Araştırılması.
Investigation of the Effects of Diosmin on Pentachlorophenol-Induced Toxicity in Rats.
S07 Nigar YERLİKAYA, Özgül KÜÇÜKASLAN
Yüksek Baytar Mektebi Müderrislerinden Fazlı Faik’in “Toksikologia” Adlı Eserinde Geçen Bitkisel Zehirler.
Herbal Poisons on "Toksikologia" Work of the Higher Veterinary School Mudarris Fazlı Faik.
S08 Begüm YURDAKÖK-DİKMEN, Recep UYAR, Özgür KUZUKIRAN, Mehmet Altay ÜNAL, Hasan Tolga ÇeLİK, Ümmü Gülsüm BOZTEPE,
Kübra KARAKAŞ-ALKAN, Özgür ÖZYÜNCÜ, Yağmur TURGUT, Hilal ÖZDAĞ-SEVGİLİ, Halit KANCA, Çağdaş AKTAN, Ayhan FİLAZİ
Çevresel Kirleticiler ve Plasental Transporterlar: PCB ile SLC ve ABCB1 Örneği.
Environmental Contaminants and Placental Transporters:Example of PCB Exposure and SLC and ABCB1 Expression.
S09 Ceren ANLAŞ, Tülay BAKIREL, Fulya ÜSTÜN-ALKAN, Baran ÇELİK, Merve YÜZBAŞIOĞLU-BARAN, Oya ÜSTÜNER, Ayşe KURUÜZÜM-UZ
Alternatif Bir Yara İyileştirici Ajan Olarak Anadolu Kermes Meşesinin (Quercus coccifera L.) Terapötik Potansiyelinin İn Vitro Değerlendirilmesi.
In Vitro Evaluation of the Therapeutic Potential of Anatolian Kermes Oak (Quercus coccifera L.) as an Alternative Wound Healing Agent.
S10 Iman, M El NASRI, Salwa A AHMED, Selma O AHMED (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Avian Pathogenic E. coli Serotyping and Antibiotic Profile in Khartoum/Sudan.
S11 Cennet RAĞBETLİ
Bazı Dezenfektanların ve Antiseptiklerin Staphylococcus aureus ATCC 29213 ve Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Üzerine Etkileri.
Effects of Some Disinfectants and Antiseptics on Staphylococcus aureus ATCC 29213 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
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S12 Barış GÜNER, Buse ÖZTÜRK, Melih ERTÜRK, Neşe UÇAN
Klinik Mastitisli İneklerde Escherichia coli ve Staphylococcus aureus İzolasyonu ve Antibiyotik Direnci.
Isolation and Antibiotic Resistance of Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Cows with Clinical Mastitis.
S13 Selma Osman A. MOHAMMED (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Antimicrobial Susceptibility of Clostridium Perfringens Isolated from Chickens with Necrotic Enteritis.
S14 Naoki MIURA (INTERNATIONAL PRESENTATION - ONLINE)
The Bio-Functional Aspect of Non-Coding Small RNA for Canine Melanoma.
S15 Sedat SEVİN, Ender YARSAN
Veteriner Hekimliği Uygulamalarında Sanal Gerçeklik.
Virtual Reality in Veterinary Medicine Applications.
S16 Erdim Ozan ÇAKIR, Onur DEMİR
Veteriner Tıbbi Ürünlerdeki Yapılacak Değişiklikler ile İlgili Kılavuz ve Güncel Avrupa Birliği Mevzuatı.
Guidance on Changes in Veterinary Medicinal Products and Current European Union Legislation.
S17 Sebahattin YAZICI
Vektör Mücadelesinde Belediyelerin Rolü: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği.
The Role of Municipalities in Vector Struggle: The Case of Trabzon Metropolitan Municipality.
S18 Anum NASEER, Muhammad Ovais OMER, Muhammad Adil RASHEED, Shaista QAMAR, Sadia CHAMAN
(INTERNATIONAL PRESENTATION - ONLINE)
Evaluation of Anti-Diabetic Activity of Lyophilized Solanum Lycopersicum (L.) and Citrus Limon (L.) Juices Alone and in Combination.
S19 Yasemin KORKMAZ, Burak DİK
Tip 2 Diyabetik Ratlarda Eksenatid, Empagliflozin ve Quercetin’in Antidiyabetik Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak Belirlenmesi.
Comparative Determination of the Antidiabetic Effects of Exenatide, Empagliflozin and Quercetin in Type 2 Diabetic Rats.
S20 Bilal Cem LİMAN, Narin LİMAN, Muhammed Yasin TEKELİ, Ergül ERGEN, Ural Kemal KAVRAAL
Propil Tiyourasil (Ptu) ve L-Tiroksin İle Oluşturulan Deneysel Hipo- ve Hipertiroidizmde
Erişkin Sıçanların Hipokampüsünde Doku Lipid Peroksidasyonu, Glutatiyon ve Antioksidan Enzim Düzeyleri Üzerine Araştırmalar.
Investigations on Tissue Lipid Peroxidation, Glutathione and Antioxidant Enzyme Levels
in the Hippocampus of Adult Rats in Experimental Hypo and Hyperthyroidism Induced by Propyl Thiouracil (Ptu) and L-Thyroxine.
S21 Kushvar MAMMADOVA, Emina YOLCHUYEVA, Şehla CAFEROVA, Abdulkadir POLAT (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Plant Cover of Karabakh Region and Opportunites for Conducting Research
on Aromatic Medicinal Plants and Establishment of Sustainable Beekeeping Centers.
S22 Panagiota KATIKOU (INTERNATIONAL PRESENTATION - ONLINE)
Marine Biotoxins: Production, Relevant Human Poisoning Syndromes, Occurence Patterns, Regulatory Management and the Diachronic Role of
Veterinary Toxicologists in Hazards Control.
S23 Erkan TAÇBAŞ, Emine BAYDAN, Mustafa TÜRE, İlyas KUTLU, Cemil ALTUNTAŞ, Gözde YÜCEL TENEKECİ, Farah Gönül AYDIN,
Emre ARSLANBAŞ
Karadeniz Suyunda Yetişen Kalkan (Psetta maxima) Balıklarında Florfenikol’ün Farmakokinetiğinin Belirlenmesi.
Determination of the Pharmacokinetics of Florfenikol in Turbot (Psetta maxima) Fish Grown in Black Sea Water.
S24 Güliz ÇELİK, Yavuz Osman BİRDANE
Koyunlara İntravenöz, İntramüsküler ve Subkutan Yolla Uygulanan Seftiofur Hidroklorür’ün Farmakokinetiği ve Biyoyarlanımı.
Pharmacokinetics and Bioavailability of Ceftiofur Hydrochloride Intravenously, Intramuscularly and Subcutaneously Administered in Sheep.
S25 Zeynep ÖZDEMIR KÜTAHYA, Hatice ESER FAKI, Sinan KANDIR, Kamil ÜNEY, Bünyamin TRAŞ, Mehmet ÇELİK, Osman TORUN
Keçilere Oral Yolla Uygulanan Oksfendazol ve Oksiklozanid Tablet Formülasyonunun
Farmakokinetiği ve Farmakokinetik Etkileşiminin Belirlenmesi.
Determination of Pharmacokinetic and Pharmacokinetic Interactions of Orally Administered Oxfendazole and Oxyclozanide in Goats.
S26 Ki-Young KIM, Hyunchan SONG, Youngseok PARK (INTERNATIONAL PRESENTATION - ONLINE)
Research on the Development of Growth İnhibitory Substances Against Bacteria and Fungi Among Bee İnfectious Microorganisms.
S27 Deniz TURHAN, Hidayet TUTUN, Hatice Ahu KAHRAMAN, Melike Sultan USLUER
Muğla Bölgesinden Toplanan Arı Ekmeklerinin Kimyasal Kompozisyonu ve Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması.
Chemical Composition and Investigation of Antibacterial and Antiproliferative Activities of Bee Bread Collected from Muğla Region.
S28 H.Hüseyin ÜNAL, Ahmet SAİT, Ayşegül HOŞ, Z.Gülden OMURTAK
Probiyotiklerin Yapılarının Araştırılması ve Bal Arılarının Beslenme ve İmmun Sistemi Üzerine Etkileri.
Investigation of the Structures of Probiotics and Their Effects on Nutrition and Immune System of Honey Bees.
S29 Mehmet ÖZÜİÇLİ
Türkiye’de Arı Ürünlerinde Tespit Edilen İlaç ve Metal Kalıntıları Üzerine Çalışmalar.
Studies on Drug and Metal Residues Detected in Bee Products in Turkey.
S30 Tekalign BEGNA, YongLak KANG, Saeed Mohamazade NAMİN, Chuleui JUNG (INTERNATIONAL PRESENTATION - ONLINE)
Toxicokinetics of Essential Oils and Hard Chemicals on Honey Bee (Apis mellifera) and İts Parasitic Mite (Varroa destructor)
S31 Mustafa YİPEL İbrahim Ozan TEKELİ
Türkiye'de Satışa Sunulan Ticari Kuru Köpek Mamalarının Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi.
Determination of Heavy Metal Concentration in Commercial Dry Dog Foods Offered for Sale in Turkey.
S32 Ufuk Mercan YÜCEL
Van İlinde Ambalajsız Olarak Satışa Sunulan Bazı Baharat Çeşitlerinde
Aflatoksin ve Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi ve Ağır Metallerin Sağlık Riskleri Tahmini.
Determination Aflatoxin and Heavy Metal Levels in Some Spices Sold Without Packaging in Van and Estimation of Health Risks of Heavy Metals.
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S33 İlker ŞİMŞEK, Özgür KUZUKIRAN, Ayhan FİLAZİ
Sucul Ortamlarda Nanopartikül Toksisitesi.
Nanoparticle Toxicity in Aquacultur.
S34 Hakan Tavşanlı, Tevhide Elif GÜNER
Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Mikotoksinlerin Biyolojik Detoksifikasyonu.
Biological Detoxification of Mycotoxins Using Lactic Acıi Bacteria.
S35 F. Ahmet KORKAK, Zeliha K. ALKAÇ, Sadettin TANYILDIZI, Yesari ERÖKSÜZ, Canan A. İNCİLİ, İbrahim H. GÜNGÖR, Gürdal DAĞOĞLU
Ratlarda Yüksek Doz AFB1 ile Oluşturulan Testiküler Hasar Üzerine
Rifampisin ve Boswellia Serrata Ekstraktının Tedavi Edici Etkilerinin Belirlenmesi.
Determination of Therapeutic Effects of Rifampicin and Boswellia Serrata Extract on Testicular Damage Induced by High-Dose AFB1 in Rats.
S36 Serpil BAYRAKDAR, Kadir SERVİ, Ali Osman ÇERİBAŞI
Ratlarda Sisplatin ve Karboplatin Tarafından İndüklenen Trombositopeni Üzerine Likopenin Etkilerinin Araştırılması.
Investigation of the Effects of Lycopene on Thrombocytopenia Induced by Cisplatin and Carboplatin in Rats.
S37 Zozan GARİP, Füsun TEMAMOĞULLARI, Pınar AKSU KILIÇLE
Ratlarda Nikel Sülfatın Genotoksisitesine Karşı Likopenin Koruyucu Etkisi.
Protective Effect of Lycopene against Genotoxicity of Nickel Sulfate in Rats.
S38 Mehmet Onur AK, Murat BOYACIOĞLU, Merve AVCIOĞLU, Aybike TÜRKMEN, Arda Bertan ERGÜL
4-Nonilfenolün Rat Karaciğer ve Böbreğinde Oluşturduğu Toksikasyona Karşı Gallik Asit ve Likopenin Oksidatif Strese Yönelik Koruyucu Etkileri.
Protective Effects of Gallic Acid and Lycopene on Oxidative Stress Against 4-Nonylphenol İnduced Toxicity in Rat Liver and Kidney.
S39 Cristina VERCELLI, Grazıana GAMBINO, Michela AMADORI, Giovanni RE (INTERNATIONAL PRESENTATION - ONLINE)
Antibiotic Stewardship: How to Limit the Spread of Antimicrobial Resistance. A Practical Example in Small Animal Clinic.
S40 Hüseyin ŞEN, Çağla ÇELEBİ, Murat ÇELEBİ, Hasan SUSAR, Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI
Toksikolojide Acil Müdahale Yöntemleri ve İntravenöz Lipit Emülsiyon.
Emergency Methods and İntravenous Lipid Emulsion in Toxicology.
S41 Ersoy BAYDAR, Uğur AYDOĞDU, İzzet KARAHAN
Bir Köpekte Atropin Zehirlenmesi ve Tedavisi.
Atropine Intoxication and Treatment in a Dog.
S42 Zeliha KESKİN ALKAÇ, Fatih Ahmet KORKAK, Gürdal DAĞOĞLU, Yesari ERÖKSÜZ, Sadettin TANYILDIZI
Deneysel Xanthium Strumarium Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Ursodeoksikolik Asit’inTedavi Edici Etkisinin Belirlenmesi.
Determination of Therapeutic Effect of Ursodeoxycholic Acid in Rats with Experimental Xanthium Strumarium Intoxication.
S43 Hasan SUSAR, Murat ÇELEBİ, Çağla ÇELEBİ, Hüseyin ŞEN, İzzet KARAHAN
Veteriner Hekimlikte Lipozom Hazırlama Yöntemleri.
Liposome Preparation Methods in Veterinary Medicine.
S44 Bünyamin TRAŞ, Mahmut OK, Merve İDER, Tuğba M. PARLAK, Ramazan YILDIZ, Hatice E. FAKI, Zeynep Ö. KÜTAHYA, Kamil ÜNEY
Enfeksiyöz İshalli Neonatal Buzağıların Tedavisinde Rasekadotrilin Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi.
Evaluation of The Clinical Efficacy of Racecadotril in the Treatment of Neonatal Calves with Infectious Diarrhea.
S45 Yavuz Osman BİRDANE, Hülya ATİK, Orkun ATİK
Sıçanlarda Fluoksetin Uygulaması Üzerine Mandalina Kabuğu Etanolik Ekstraktının Koruyucu Etkinliğinin Değerlendirilmesi.
Evaluation of the Protective Efficacy of Mandarin Peel Ethanolic Extract on Fluoxetine Administration in Rats.
S46 Oğuz Koray BACAKSIZ, Mehmet Ali AZMAN
Tanenler; Silajlarda ve Hayvan Besleme Uygulamalarında Kullanımı.
Tannins; Use in Silage and Animal Feeding Applications.
S47 Haki KARA, Mahmut ŞAHİN, Mustafa ÖZKARACA, Alper Serhat KUMRU, Hüseyin GÜNGÖR, Gökhan YILMAZ, Kadir SERVİ
Ratlarda Kadmiyumun Neden Olduğu Karaciğer Böbrek Hasarına Karşı
Astragalus microcephalus wild Bitkisi Ekstraktının Koruyuculuğunun Belirlenmesi.
Protective Effects of Astragalus microcephalus wild Plant Extract in Cadmium Induced Liver and Kidney Damage in Rats.
S48 Orhan ÇORUM, Kamil ÜNEY, Ertuğrul TERZİ, Duygu DURNA ÇORUM, Devran COŞKUN, Feray ALTAN, Muammer ELMAS
Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Doksisiklinin Oral Uygulaması Sonrası
Farmakokinetiği ve Doku Kalıntıları Üzerine Su Sıcaklığının Etkisi.
Effects of Water Temperature on Pharmacokinetics and Tissue Resiues
of Doxycycline in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Following Oral Administration.
S49 Hasan SUSAR, Murat ÇELEBİ, Çağla ÇELEBİ, Özlem ÇOBAN, Hüseyin ŞEN, İzzet KARAHAN
Veteriner Hekimlikte Kullanılan Albendazol ve Levamizolün Lipozomal Formulasyonlarının Hazırlanması.
Preparation of Liposomal Formulations of Albendazole And Levamisole Used in Veterinary Medicine.
S50 Saima MUSHTAQ, Yavuz Kürşad DAŞ, Abdurrahman AKSOY
Fluniksin Meglumin ve Meloksikamın Erkek Sığırların Sindirim Sistemi Düz Kasları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.
Comparison of the Effects of Flunixin Meglumine and Meloxicam on the Smooth Muscles of the Digestive System of Male Cattle.
S51 Ali BİLGİLİ
Neonikotinoit Pestisitlerin Kullanımından Kaynaklanan Çevresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
Environmental Concerns Caused by Use of Neonicotinoid Pesticides and Solution Proposals.
S52 Zeyno NUHOĞLU ÖZTÜRK, Orhan TOKUR, Abdurrahman AKSOY
Çeşitli Kriyoprotektanların Dondurma-Çözme Sonrası HeLa Hücre Canlılığı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.
The Impact of Different Cryoprotectants on the Post-Thaw Cell Viability in HeLa.
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S53 Serkan KORKUT, Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI, Adnan Adil HİŞMİOĞULLARI
Hünnap Meyvesinin Biyolojik Etkinliği ve Kimyasal Bileşimi.
Biological Activity and Chemical Composition of Zyziphus Jujuba Fruit.
S54 Öznur TUFAN, Tuğba Melike PARLAK, Fatma Beril ÖZGÜR, Ayşe ER, Burak DİK
Siklosporinin Neden Olduğu Hepatorenal Toksisite Üzerine
Dipiridamol, Ketotifen ve Kuersetinin Tek ve Kombine Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi.
Comparative Evaluation of Single and Combined Efficacy
of Dipiridamol, Ketotifen and Quercetin on Hepatorenal Toxicity Caused by Cyclosporine.
S55 Çağla ÇELEBİ, Hasan SUSAR, Murat ÇELEBİ, Hüseyin ŞEN, İzzet KARAHAN
Bor Elementinin Farmakolojik-Toksikolojik Değerlendirilmesi.
Pharmacological-Toxicological Evaluation of Boron Element.
S56 Turan GELİR, Mustafa EROĞLU, Berkay KUŞÇU, Özgür BAYKAN, Adnan Adil HİŞMİOĞULLARI
Resistin ve Asprosin Parametrelerinin Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH) Üzerine Etkisi.
The Effect of Resistin and Asprosin Parameters in Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD).
S57 Aytaç AKÇAY, Levent ALTINTAŞ
Basit Deneysel Çalışmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Belirleme ve İstatistiksel Güç Analizi.
Determination of the Optimum Sample Size and Statistical Power Analysis in Simple Experimental Trials
S58 Pınar ŞAHİNTÜRK
Tek Sağlık Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Standardize Edilmiş Güncel Yöntemler.
Evaluation of One Health Implementations: Current Standardized Frameworks.
S59 Ishraga IBRAHIM, Hassan OSMAN, Amna KHALAFALLA (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Antimicrobial Use Practices and Resistance in Food Producing Animals in Sudan.
S60 Özgün KONAR, İzzet KARAHAN
Akılcı Antibiyotik Kullanımında Veteriner Hekimlerin Bilgi Düzeyleri ve Davranışları.
The Veterinary Physician’s Knowledge Levels and Behaviours Concerning Rational Usage of Antibiotic.

POSTER SUNUMLAR / POSTER PRESENTATIONS
P01 Sultan Nurhan AYIKOL, Farah Gönül AYDIN
İmmun Belirteçler: Akuakültür Sağlığında Yeni Dönem.
Immune Markers: New Era for Aquaculture Health
P02 Burak ELVAN, Ebru YILDIRIM, Emine BAYDAN
Türkiye’ de Bazı İllerden Toplanan Balık Yemlerinde Aflatoksin B1 Kalıntılarının Araştırılması.
The Investigation of Aflatoxin B1 Residues in Fish Feed Collected in Some Provinces of Türkiye.
P03 Furkan KUTLU, Begül KARAKOÇ, Farah Gönül AYDIN
Akuakültürde Gelişmiş Teknolojiler ve Uygulama Alanları.
Advanced Technologies and Implementations In Aqucaulture.
P04 İbrahim Ozan TEKELİ, Mustafa YİPEL
Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Yöresel Peynirlerde HPLC-FD ile Aflatoksin Varlığının Tespiti ve İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi.
Determination of Aflatoxin Presence by HPLC-FD
in Traditional Cheeses Collected from Different Regions of Turkey and Human Health Risk Assessment.
P05 Handan VURAL, Müjgan ÇEVİK AKSAY
Veteriner Bitkisel Destekleyicilerde Mikotoksinlerin Araştrılması.
Investigation of Mycotoxins in Veterinary Herbal Supplements.
P06 Yasin KIRTIL, Murat KANBUR
Nevşehir Yöresindeki Atlarda Strongyle Tip Yumurta Enfeksiyonlarında Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması.
Investigation of Benzimidazole Resistance in Strongyle Type Egg İnfections as Molecular in Horses in Nevşsehir Region.
P07 Devran COŞKUN, Ebru BİLEN, Orhan ÇORUM, Öznur YILMAZ, Duygu DURNA ÇORUM, Kamil ÜNEY
Ovariohisterektomi Yapılan Köpeklerde Farklı Anestezi Protokollerinin Seftriaksonun Farmakokinetiği Üzerine Etkisi.
The Effect of Different Anesthesia Protocols on the Pharmacokinetics of Ceftriaxone in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy.
P08 Muna E. AHMED, Musa Tibin MUSA (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Antibiotics Resistance of Bacteria Associated with Pneumonia in Camels (Camelus Dromedarius) Using Vitek 2 Compact.
P09 Feride KOÇ
Moksifloksasinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi ile Balık Plazmasında Belirlenmesi.
Determination of Moxifloxacin in Plasma of Fish by High-Performance Liquid Chromatography.
P10 Safa O. S, Sara A. M, Hala E. A, Sahar M. N, Ishraga G. I. (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Punica Granatum Peel Ethanol Extract May Protect Liver Against Hepatotoxicity Induced by Paracetamol in Rats
P11 Haki KARA, Mahmut ŞAHİN, Mustafa ÖZKARACA, Alper Serhat KUMRU, Hüseyin GÜNGÖR, Gökhan YILMAZ, Kadir SERVİ
Ratlarda Civanın Neden Olduğu Beyin Hasarına Karşı Morus alba Ekstraktının Koruyucu Etkisinin Belirlenmesi.
Determination of the Protective Effect of Morus alba Extract Against Brain Damage Caused by Mercury in Rats.
P12 Esra Nur ÜVENÇ, Feride KOÇ
Flumetrin ile Subakut Toksisite Oluşturulan Ratlarda Baicalinin Etkilerinin Araştırılması.
Investigation of the Effects of Baicalin on Flumethrin-Induced Subacute Toxicity in Rats.
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P13 Ecem ÖZTÜRK, Fatma ŞAHİNDOKUYUCU-KOCASARI, Özlem ÖZMEN, Selinay Başak ERDEMLİ-KÖSE, Simge GARLI
Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Oluşturulan Yangıda 15-Deoksi-PGJ2 Uygulamasının Yangı Önleyici Etkisinin Araştırılması.
Investigation of the Anti-Inflammatory Effect of 15-Deoxy-PGJ2 in the Inflammation Induced by Lipopolysaccharide in Rats.
P14 Mustafa ASLAN, Fatih GÖGER, Serpil PAKSOY, Mustafa Hilmi YARANOĞLU, Adnan Adil HİŞMİOĞULLARI, Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI
Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.) Meyvesinin Deneysel Tip-1 Diyabet Üzerine Etkisi.
The Effect Of Jujuba (Zizyphus jujuba Mill.) Fruit on Experimental Type-1 Diabetes.
P15 Şükran ÇELEN TEKEDERELİ, Sinem POLAT, Emine BAYDAN
Enfekte Yaralı Bir Köpekte Fitoterapi ile Yara Sağaltımı.
Wound Healing with Phytotherapy in an Infected Wounded Dog.
P16 Sultan Nurhan AYIKOL, Ender YARSAN
Antimikrobiyal Direnç İçin Alternatif Yaklaşımlar: Bitkisel İlaçlar.
Alternative Approaches for Antimicrobial Resistance: Herbal Medicines.
P17 Muhammet Ali YAMAÇ, Firdevs MOR SAVAŞ, Melike Sultan USLUER, Hatice Ahu KAHRAMAN, Hidayet TUTUN
Mersin Polenlerinin Fenolik İçeriği, Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitesinin Araştırılması
Investigation of Phenolic Content, Antioxidant and Antibacterial Activity of Mersin Pollen.
P18 Halil ERGÜN, Levent ALTINTAŞ
Pestisitlerin İpekböceği Üzerine Etkisi; Koza Örememe Sendromu.
The Effect of Pesticides on Silkworm; Non-Spinning Syndrome.
P19 Pınar PORTAKAL
Biyoindikatör Arılar.
Bioindicator Bees.
P20 Sinem PEHLİVAN, Sedat SEVİN, Ender YARSAN
Türkiye'nin Farklı İllerinden Toplanan Arı Zehirlerinin Bileşen Analizlerinin Karşılaştırılması.
Comparison of Component Analysis of Bee Venoms Collected from Different Provinces of Turkey.
P21 Pınar PORTAKAL
Arı Ürünlerinde Ağır Metal.
Heavy Metal in Bee Products.
P22 Begüm YURDAKÖK-DİKMEN, Halit Sinan SÜZEN
Sentetik Katinonlar ve Kolinerjik Sistem Üzerine Etkileri.
Synthetic Cathinones and Their Effects on the Cholinergic System.
P23 Abeer M. ABASS, Muna E. AHMED, Ishraga G. IBRAHIM, S. A. YAHIA (INTERNATIONAL PRESENTATION)
Bacterial Resistance to Antibiotics: Current Situation in Sudan.
P24 Ece GÖZÜPERK
Veteriner Terapötikler için Alternatif Genotoksisite Testleri .
Alternative Genotoxicity Tests for Veterinary Therapeutics.
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Gonadoliberin immunocastration of Polish Landrace Piglets:
Testicular Sex Steroid Production and Adiponectin Signaling
ABSTRACT
To improve meat quality immunocastration of boars against the secretion of gonadoliberin (GnRH) is utilized. However, consumers have still
doubts due to insufficient knowledge of its effects. Therefore, the analyses carried out were concerned with determining the functional status
of steroidogenic Leydig cells in immunocastrated Polish Landrace pigs (n=40). The piglets were injected with Improvac (Zoetis, Belgium SA)
according to the manufacturer's recommendations [first dose after 8 weeks of age, second dose 4-6 weeks before slaughter]. q-PCR, Western
blot, immunohistochemistry of relaxin (RLN), insulin-like protein 3 (INSL3), pelleted-derived growth factor receptor α (PDGFRα), cytochrome
P450scc, 3β- and 17β-hydroxysteroid dehydrogenases (3β-HSD, 17β-HSD), cytochrome P450 aromatase and 5α-reductase (5α-RED) as well as
adipokine and its receptors 1, 2 (Adipo 1, Adipo2) and leptin and its receptor (ob-R) were used. Levels of androstenedione, testosterone,
estradiol, and cholesterol were measured by Elisa. We revealed abnormalities in the distribution and expression of (i) RLN, suggesting an
inflammatory response in interstitial tissue; (ii) INSL3 and PDGFRα, indicating changes in the differentiation and function of fetal, perinatal, or
adult Leydig cell populations; (iii) P450scc, 3β-HSD, 17β-HSD, P450arom, and 5α-RED, indicating impaired production of sex steroid hormones
and impaired functional status of Leydig cells; (iv) adiponectin and leptin and their receptors together with increased cholesterol concentration
indicating on changes in lipid homeostasis and (v) reduced levels of androstenedione, testosterone and estradiol in testicular and serum
tissues. The results point out that special attention should be put to side effects e.g. not completely halted spermatogenesis and possible
fattening problems.
Keywords: Boar; GnRH immunocastration; Testis; Steroidogenic enzymes, Adipokines.
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Patulinin Servikal ve Göğüs Kanseri Hücre Hatlarına Karşı Sitotoksik Aktivitesinin Belirlenmesi
ÖZET
Bir mikotoksin olan Patulin (PAT), başta Penicillium ve Aspergillus olmak üzere çeşitli mantarlar tarafından üretilen ikincil bir metabolittir. Sağlık
üzerine olumsuz etkileri mevcuttur ve ticari meyve suları ve elma ürünlerinde sıklıkla tespit edilmesi onu bir halk sağlığı sorunu haline getirir.
Farklı hücre hatlarında PAT'in antikanser aktivitesi hakkında sınırlı veri mevcuttur. Bununla birlikte, bazı araştırmalarda PATʹin kanser
hücrelerinde kontrollü ölüm mekanizması olan apoptoza neden olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, PAT'nin servikal (HeLa) ve göğüs (MDA-MB231) kanserli hücre hatları üzerindeki sitotoksik aktivitesini L929 (sağlıklı fibroblast) hücrelerine kıyasla MTS yöntemiyle belirlemeyi
amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında çoğaltılan hücreler 96 kuyucuklu hücre plakalarına ekildi.24 saatlik inkübasyondan sonra hücrelere artan
dozlarda 5, 10, 25, 50 ve 100 µM PATʹe maruz bırakıldı. Tüm hücre hatları, 24 ve 48 saat süreyle PAT ile inkübe edildi. PAT'nin kanser ve sağlıklı
hücre hatları üzerindeki sitotoksik aktivitesi, in vitro olarak MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-karboksimetoksifenil)-2-(4-sülfofenil)-2H
tetrazolyum) ile gösterildi. Çalışma sonuçlarına göre, 48 saat sonra PAT, HeLa hücre hattında 100 µM konsantrasyonda %99 ve MDA-MB231
aynı konsantrasyonda %100 sitotoksik aktiviteye neden oldu. Patulin her iki kanser hücre hattında 100 µM konsantrasyonda %100 sitotoksik
aktivite gösterdi. Bu çalışma sonucunda patulinin HeLa ve MDA-MB-231 kanserli hücre hatlarında hücre proliferasyonunu önemli ölçüde
azalttığı bulundu.. Çalışılan konsantrasyonlarda sağlıklı hücreler üzerinde, kanserli hücrelere göre daha az sitotoksik aktivite göstermesi de
önemli bir bulgudur. Çalışmamızın devamında moleküler mekanizmaların çalışılması ile birlikte literatüre önemli katkısı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Patulin, Mikotoksin, HeLa, MDA-MB-231.
Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi'nin TSG-2020-2087 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) biriminin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Determination of the Cytotoxic Activity of Patulin Against Cervical and Breast Cancer Cell Lines
ABSTRACT
Patulin (PAT), a mycotoxin, is a secondary metabolite produced by various fungi, primarily Penicillium and Aspergillus. It has adverse health
effects and is frequently detected in commercial juices and apple products, making it a public health concern. There is limited data on the
anticancer activity of PAT in different cell lines. However, some studies have found that PAT causes apoptosis which mechanism of controlled
death in cancer cells. This study aims to determine the cytotoxic activity of PAT on cervical (HeLa) and breast (MDA-MB-231) cancerous cell
lines compared to L929 (healthy fibroblast) cells by the MTS method. Cells grown within the scope of the study were seeded in 96-well cell
plates. After 24 hours of incubation, cells were exposed to increasing doses of 5, 10, 25, 50, and 100 µM PAT. All cell lines were incubated with
PAT for 24 and 48 hours. Cytotoxic activity of PAT shown with MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4sulphophenyl)-2H tetrazolium) as in vitro on cancer and healthy cell lines. According to the study results, after 48 hours, PAT induced 99%
cytotoxic activity at 100 µM concentration and 100% cytotoxic activity at the same concentration of MDA-MB231 in the HeLa cell line. In this
context, it showed 100% cytotoxic activity at 100 µM concentration in both cancer cell lines.
As a result of this study, we found that patulin significantly reduced cell proliferation in HeLa and MDA-MB-231 cancer cell lines. It is also an
important finding that the concentrations studied, shows less cytotoxic activity in healthy cells according to cancerous cells. In the continuation
of our study, it will make an important contribution to the literature with the study of molecular mechanisms.
Keywords: Patulin, Mycotoxin, HeLa, MDA-MB-231.
Acknowledgements: This study was carried out with the support to Scientific Research Project (BAP) unit of Inonu University, numbered TSG2020-2087.
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Atipamezolun Embriyotoksik ve Teratojenik Etkilerinin İn Ovo Modelle Belirlenmesi
ÖZET
Atipamezol spesifik alfa2 adrenoreseptör antagonisti bir ilaçtır. Üretici firma tarafından ilacın gebelikte kullanımı hakkında yeterli çalışmanın
bulunmadığı ifade edilmektedir. İn ovo embriyo testleri ekonomik, hızlı ve uygulanabilirliğinin kolay olması gibi avantajlara sahiptir. Bu
çalışmanın amacı atipamezolun embriyo toksik etkinliğinin in ovo yöntemle belirlenmesidir. Çalışmada 210 adet fertil yumurta rastgele her
grupta 30 adet olacak şekilde 7 gruba ayrılarak kuluçka makinasına yerleştirildi. İlk grup kontrol grubu olarak değerlendirildi. Çalışmanın 7. günü
ikinci gruba 50 µL serum fizyolojik, diğer gruplara 50 µL volümde sırasıyla 250, 125, 62.5, 31.25 ve 15.62 µq/yumurta dozlarında atipamezol
uygulandı. Kuluçka süresinin tamamlanmasıyla yumurtalar açılarak canlı ve ölü embriyoların sayısı kaydedildi. Çalışmanın sonucunda yüzdelik
ölüm oranları kontrol grubunda 6.6, serum fizyolojik grubunda 3.3 ve ilaç deneme gruplarında yüksek dozdan düşük doza doğru sırasıyla 43.3,
6.6, 3.3, 6.6 ve 6.6 olarak belirlendi. Sonuç olarak atipamozolun yüksek dozlarda embriyotoksik olduğu, ancak embriyotoksik doz sınırın
belirlenebilmesi için 250-125 µq/yumurta dozlarının arasında dozlar belirlenerek yeni çalışmanın yapılması gerektiği ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Atipamezol, Embriyotoksisite, İnovo.

Determination of Embryotoxic and Teratogenic Effects of Atipamezole by In Ovo Model
ABSTRACT
Atipamezole is a specific alpha2 adrenoreceptor antagonist. It is stated by the manufacturer that there are no adequate studies on the use of
the drug in pregnancy. In ovo embryo tests have advantages such as being economical, fast and easy to apply. The aim of this study is to
determine the embryo toxic activity of atipamezole by in ovo method. In the study, 210 fertile eggs were randomly divided into 7 groups, 30 in
each group, and placed in the incubator. The first group was considered as the control group. On the 7th day of the study, 50 µL of saline was
administered to the second group, and atipamezole was administered to the other groups at doses of 250, 125, 62.5, 31.25 and 15.62 µq/egg in
50 µL volume, respectively. At the end of the incubation period, the eggs were opened and the number of live and dead embryos was recorded.
As a result of the study, the percent mortality rates were determined as 6.6 in the control group, 3.3 in the saline group, and 43.3, 6.6, 3.3, 6.6
and 6.6 in the drug trial groups from high dose to low dose, respectively. In conclusion, it can be stated that atipamozole is embryotoxic at high
doses, but a new study should be done by determining doses between 250-125 µq/egg doses in order to determine the embryotoxic dose limit.
Keywords: Atipamezole, Embryotoxicity, Inovo.
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Ethidium Bromide Residues in Treated Cattle for Detection Resistant Trypanosomes
ABSTRACT
Ethidium bromide (EtBr) has been used extensively for decades at various dosage levels for control animal trypanosomoses and prophylactic
purposes in the in tsetse infested area and non-infested area in Blue Nile State Sudan. Simultaneously emergence of drug-resistant
trypanosomes was suspected. Hence the level of Ethidium bromide was determined and correlated with the corresponding PCR-trypanosomeinfection rates to elucidate resistance. HPLC was used as it is accurate and sensitive for detecting minor levels of EtBr residues in serum of
animals. Using a linear regression analysis programme a significant negative correlation (r = >- 0. 9) was achieved between the mean residual
level of Ethidium bromide (x) and log of the corresponding trypanosome prevalance (y); this indicate susceptibility of trypanosome species to
EtBr and confirmed the fact that the trypanosome prevalence is influenced by trypanocide-frequency level.
Keywords: HPLC, Ethidium bromide, Residues, PCR, Trypanosomoses.
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In Vitro and In Vivo Action of the Serine Protease Inhibitor LEKTI in the Context of Atopic Dermatitis
ABSTRACT
The multi domain protease inhibitor Lympho-epithelial Kazal-type-related inhibitor (LEKTI) shows strong expression in the upper layers of skin.
Netherton patients suffer from a loss of function mutation resulting in severe symptoms of atopic lesions and itch. LEKTI domain 6 (LD6) was
thus tested for potential anti-inflammatory action in models of atopic skin disease.
Human skin equivalents were treated with LD6 and an inflammatory reaction was challenged by kallikrein 5 (KLK5). Gene expression of
inflammation related mediators was analysed by real time PCR. Furthermore, LD6 was tested on dorsal root ganglia (DRG) cells of BALB/c mice
stimulated with KLK5 and histamine. Calcium influx was analysed as indicator of cell stimulation. LD6 (0.4-0.8 %) was topically administered on
atopic dermatitis-like lesions in NC/Nga mice sensitized to house dust mite antigen and compared to a topical formulation of betamethasonedipropionate (0.5 %) by blinded clinical scoring of the mice and deterimination of ear swelling. Scratching behaviour over one hour was
measured once a week.
KLK5 induced an up-regulation of CXCL-8, CCL-20 and IL-6 in human skin equivalents. This upregulation was reduced by treatment with LD6.
KLK5 as well as histamine induced calcium influx in 10-15 % of neurons. LD6 significantly reduced the DRG activation to both stimuli. The topical
administration of LD6 and betamethasone-dipropionate reduced lesions and inflammation in NC/Nga mice. Interestingly, no strong effect on
itch behaviour was noticed.
Conclusions: These results indicate that topical administration of LD6 might be beneficial in AD patients (dogs/humans), where lesions are
associated with enhanced protease activity.
Keywords: Atopic dermatitis, Protease inhibitor, Inflammation.
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Ratlarda Pentaklorofenol ile Oluşturulan Toksisite Üzerine Diosminin Etkilerinin Araştırılması
ÖZET
Bu çalışma ile ratlarda pentaklorofenol (PCP) ile oluşturulan oksidatif stres üzerine diosminin (DİO) etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Çalışmada 2-3 aylık, 200-250 g ağırlığında Wistar albino ırkı 40 adet dişi sıçan kullanıldı ve dört grup oluşturuldu. İlk grup kontrol olarak
belirlendi ve herhangi bir uygulama yapılmadı. İkinci, üçüncü ve dördüncü gruba sırasıyla 40 mg/kg.ca dozunda DİO mısır yağında, 50 mg/kg.ca
dozunda PCP distile suda çözdürülerek ve 40 mg/kg.ca DİO+50 mg/kg.ca dozunda PCP 21 gün boyunca gavajla direkt mideye uygulandı.
Çalışmanın sonunda tüm gruplarda bulunan hayvanlardan karaciğer, böbrek ve beyin alındı. Doku örneklerinde malondialdehit (MDA) ve nitrik
oksit (NO) düzeyleri ile süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutasyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri değerlendirildi. Ayrıca serum
örneklerinde glikoz, trigliserit, kolesterol, kan üre azotu (BUN), kreatinin, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen
fosfataz (ALP), total protein ve albümin düzeylerine bakıldı. Yalnızca diosmin uygulanan grupta incelenen parametrelerde kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak önemli bir değişim gözlenmedi. Kontrol grubu ve PCP uygulanan grupların serum biyokimya parametreleri kıyaslandığında;
PCP uygulanan grupta trigliserit, kolesterol, BUN, AST, ALT, ALP düzey/aktivitelerinde yükseliş, glikoz düzeyinde ise düşüş tespit edildi. PCP+DİO
uygulanan grup ile PCP verilen grup serum biyokimya verileri kıyaslandığında PCP+DİO grubunun trigliserit, BUN ve ALP
düzeylerinin/aktivitelerinin istatistiksel açıdan anlamlı biçimde düştüğü görüldü. Karaciğer dokusu oksidatif stres parametreleri
değerlendirildiğinde PCP uygulanan grupta kontrol grubuna göre tüm lipit peroksidasyon/oksidatif stres parametrelerinde (MDA, NO, SOD, CAT,
GSH-Px) istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş bulundu. Diğer yandan PCP+DİO uygulanan grup yalnızca PCP uygulanan grup ile kıyaslandığında
MDA ve NO düzeyi ve SOD, GSH-Px ve CAT aktivitelerinde istatistiki açıdan anlamlı bir düşüş olduğu saptandı. Böbrek dokusunda PCP ve kontrol
grupları kıyaslandığında PCP uygulanan grupta MDA ve NO seviyelerinde anlamlı yükselme diğer taraftan SOD ve CAT aktivitelerinde önemli bir
düşüş olduğu gözlendi. PCP+DİO ve PCP uygulanan gruplar kıyaslandığında PCP+DİO uygulanan grupta MDA seviyesi ve GSH-Px aktivitesinin
önemli düzeyde düştüğü anlaşıldı. Beyin dokusunda ise kontrol ve PCP grupları karşılaştırıldığında PCP grubunun MDA ve NO seviyesi ile CAT
aktivitesinin istatistiksel açıdan önemli düzeyde arttığı gözlenirken SOD aktivitesinin anlamlı biçimde düştüğü görüldü. PCP+DİO ve PCP
uygulanan gruplar karşılaştırıldığında ise PCP+DİO uygulanan grupta CAT aktivitesinin istatistiksel açıdan önemli düzeyde düştüğü belirlendi. PCP
ile oluşturulan oksidatif hasarda oral yoldan uygulanan DİO destekleyici tedavi olarak tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, Pentaklorofenol, Diosmin, Antioksidan etki.

Investigation of the Effects of Diosmin on Pentachlorophenol-Induced Toxicity in Rats
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effects of diosmin (DIO) on oxidative stress induced by pentachlorophenol (PCP) in rats.Forty Wistar
Albino, 2-3 months old, 200-250 g weighs female rats were used in this study. Rats were assigned to four groups each containing 10 animals.
First group was control group; no administration was made to animals in this group. Second, third and fourth groups were applied DIO at a
dose of 40 mg/kg.bw, PCP at a dose of 50 mg/kg.bw and DIO at a dose of 40 mg/kg.bw+PCP at a dose of 50 mg/kg.bw orally by gavage for 21
days, respectively. At the end of the study, liver, kidney and brain were obtained from animals in all groups. Malondialdehyde (MDA) and NO
level and superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px) activities were measured in tissue samples. In
addition, glucose, triglyceride, cholesterol, blood urea nitrogen (BUN), creatinine, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase
(ALT), alkaline phosphatase (ALP), total protein and albumin levels were measured in serum samples. No statistically significant change was
observed in the group that was administered diosmin alone in the parameters examined, compared to the control group. When the serum
biochemistry parameters of the control group and PCP applied groups were compared; an increase in triglyceride, cholesterol, BUN, AST, ALT,
ALP levels/activities and a decrease in glucose level were detected in the PCP group. When the serum biochemistry data of the PCP+DIO
applied group and the PCP given group were compared, it was observed that the PCP+DIO group's triglyceride, BUN and ALP levels/activities
were statistically significantly reduced. When liver tissue was evaluated in terms of oxidative stress parameters, a statistically significant
increase was found in all lipid peroxidation/oxidative stress parameters (MDA, NO, SOD, CAT, GSH-Px) in the PCP applied group compared to
the control group. On the other hand, a statistically significant decrease was found in MDA and NO levels and SOD, GSH-Px and CAT activities in
the PCP+DIO group compared to the PCP alone group. When PCP and control groups were compared in kidney tissue, it was observed that
there was a significant increase in MDA and NO levels in the PCP-treated group, on the other hand, a significant decrease in SOD and CAT
activities. When PCP+DIO and PCP applied groups were compared, it was understood that MDA levels and GSH-Px activities decreased
significantly in the PCP+DIO applied group. In the brain tissue, when the control and PCP groups were compared, it was observed that the MDA
and NO level and CAT activities of the PCP group increased statistically significantly; it was observed that SOD activity decreased significantly.
When PCP+DIO and PCP applied groups were compared, it was determined that CAT activity decreased statistically in the PCP+DIO applied
group. As a result, orally administered DIO can be preferred as a supportive treatment in oxidative damage induced by PCB.
Keywords: Oxidative stress, Pentachlorophenol, Diosmin, Antioxidant effect.
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Yüksek Baytar Mektebi Müderrislerinden Fazlı Faik’in “Toksikologia” Adlı Eserinde Geçen Bitkisel Zehirler
ÖZET
Bu çalışmada, Yüksek Baytar Mektebi Müderrislerinden Fazlı Faik’in (Ord. Prof. Fazlı Faik Yeğül) 1931 yılında yazdığı “Toksikologia” adlı eserinde
geçen bitkisel zehirlerin ve önerilen tedavi yöntemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yüksek Baytar Mektebi Külliyatından olan eser 149
sayfadan oluşmaktadır. Toplam 20 ana başlık, 75 alt başlık bulunan eser umumi toksikoloji ve hususi toksikoloji olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Umumi toksikoloji bölümünde; sem mefhumu (zehir kavramı), semlerin tesiri tarzı ve taksimi (zehirlerin etki şekilleri ve
sınıflandırılmaları), tesemmümâtın umumi esbabı (zehirlenmelerin genel sebepleri), semlerin hayvanî bedendeki tesiri tarzı ve akıbeti (zehirlerin
hayvan vücuduna etkisi ve sonu), tesemmümlerin seriri-teşrihi teşhisi (zehirlenmelerin klinik otopsi teşhisi), tesemmümün tedavisi (zehirlenme
tedavisi) gibi konulardan bahsedilmiştir. Hususi toksikoloji bölümü; madenî semler (madeni zehirler), nebatî semler (bitkisel zehirler) ve hayvanî
semler (hayvansal zehirler) olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. Çalışmada eserde yer alan bitkisel zehirler konusu incelenmiştir. Bu kapsamda
13 adet bitkisel zehirden bahsedilmektedir.Bunlar; acıçiğdem (Colchicum autumnale), gelincik (Papaverum rhoeas), afyon ve morfin,
tütün (nikotin), kargabüken (Strychnos nux vomica), kırmızı yüksükotu (Digitalis purpurea), kurtboğan (Aconitum napellus), güzel
avratotu (Atropa belladona), kokain (Erythroxylon coca), baldıran otu (Conium maculatum), siyanlı- hidrogenli asit içeren bitkiler, çavdar
mahmuzu mantarı (Claviceps purpurea),patates filizleri ve yapraklarıdır. Çalışmada, günümüzden 91 yıl önce veteriner hekimliği öğretiminde
okutulan eserin tarihin tozlu raflarından çıkarılarak bilim insanlarıyla buluşturulması amaçlanmıştır. Sonuç olarak eserde adı geçen 13 adet
bitkisel zehrin halen günümüzde de toksikoloji ders kitaplarında geçtiği belirlenmiştir. Bu çalışma ile eserde yer alan bilgilerin günümüz bilgileri
ile karşılaştırılması açısından toksikoloji alanı akademisyenlerine, halk bilgisi değerlendirmeleri açısından da veteriner hekimliği folkloru
araştırmacılarına katkı sağlayacağı ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel Zehirler, Fazlı Faik Yeğül, Tarih, Toksikoloji, Veteriner Hekimliği.

Herbal Poisons on "Toksikologia" Work of the Higher Veterinary School Mudarris Fazlı Faik
ABSTRACT
In this study, it is aimed to examine the herbal poisons and recommended treatment methods in the book “Toksikologia” written in 1931 by
Fazlı Faik (Ord. Prof. Fazlı Faik Yeğül), one of the professors of the Higher Veterinary School. The book consists of 149 pages and it has a total of
20 main titles and 75 sub-titles, consists of two parts: general toxicology and special toxicology. In the general toxicology part; the concept of
poison, the effects and classification of poisons, the general causes of poisoning, the effect and fate of poisons on the animal body, clinical
autopsy diagnosis of poisonings, poisoning treatment are mentioned. Special toxicology part consists of three issue; mineral poisons, herbal
poisons and animal poisons. In the study, the topic of herbal poisons in the book was examined. In this context, 13 herbal poisons are
mentioned. These are; autumn crocus (Colchicum autumnale), papaver (Papaverum rhoeas), opium and morphine, nicotiana, nux
vomica (Strychnos nux vomica), red digitalis (Digitalis purpurea), aconitum (Aconitum napellus), belladonna (Atropa belladona),
cocaine (Erythroxylon coca), hemlock (Conium maculatum), plants containing cyanogenic-hydrogenous acid, fungus of rye (Claviceps
purpurea), potato shoots and leaves. In the study, it is aimed to bring the work that was taught in veterinary medicine education 91 years ago
from the dusty shelves of history and bring it together with scientists. As a result, it has been determined that 13 herbal poisons mentioned in
the work are still used in toxicology textbooks today. It can be argued that this study will contribute to the academicians of the field of
toxicology in terms of comparing the information in the work with today’s information, and to the researchers of veterinary medicine folklore
in terms of folklore evaluations.
Keywords: Herbal Poisons, Fazlı Faik Yeğül, History, Toxicology, Veterinary Medicine.
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Çevresel Kirleticiler ve Plasental Transporterlar:
PCB ile SLC ve ABCB1 Örneği
ÖZET
Amaç: Çevresel kirletici maruziyetine bağlı olarak işlevselliği değişen ve bozulan membran transportları nedeniyle, bu maddeler plasental
bariyeri geçerek plasental kan dolaşımına geçebilmektedir. Çevresel kirleticilerin bu transport proteinleriyle etkileşimlerinin moleküler boyutta
incelenmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında hemokoryal yapıya sahip insan ve endotelyokoryal yapıya sahip köpek
plasentasında; 28 kirleticinin analizi GC-MS ile yapılmış (PCB,PBDE,PAH ve Organik klorlu pestisitler); RNAseq ile plasental tüm genom ifade
profili araştırılmış, in siliko (moleküler kenetleme) ve in vitro (PCB 101, PCB118 uygulanan plasental hücre hattı HTR8/SVneo’da SLC ve ABCB1
mRNA ifadesi) değerlendirilmiştir. Bulgular: Test edilen 60 örnek içerisinde bir örnekte PCB101 826,4μg/kg; 23 örnekte ise PCB118 0,14 ile
41,9μg/kg arasında bulundu. Biyoinformatik bulgularda sekans analizi yapılan 55 numunede PCB pozitif ve negatif numuneler arasında 742
gende farklılık bulundu (p<0,05). Bu genler içerisinde 14 adet SLC ve 2adet ABC ailesinde gruplara göre ifade farklılığı bulundu. SLC içerisinde en
düşük p değerine sahip ilk iki gen SLC4A1 (P=0,000126) ve SLC38A5 (p=0,000563) olurken, ABC’ler içerisinde ABCA8 (0,022997) ve ABCC1
(p=0,025288) olarak bulundu. qPCR bulgularına göre hem ABCB1 için hem de SLC22A6 için mRNA ifadesinde artış görülmekte birlikte bu artış
ABCB1 için daha yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Bağlanma afinitesi test edilen ligandlar (PCB28,101,138,153,180) için ABCB1 de SLC
(SLC1A5)’ye göre daha yüksek bulundu. Sonuç olarak PCB maruziyetinin ABCB1 ifadesini değerlendirmeye alınan SLC’lere göre daha fazla
etkilediği gösterildi.
Anahtar Kelimeler: ABCB1, Genomik, PCB, Plasenta SLC.
Bu araştırma TÜBİTAK 119S702 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Environmental Contaminants and Placental Transporters:
Example of PCB Exposure and SLC and ABCB1 Expression
ABSTRACT
Aim: Due to the environmental usage, these substances can be applied to the placental blood industry due to the shelves and the deteriorated
membrane transportation. It is intended that their environmental effects can be influenced by these transport proteins. Materials and
Methods: Within the scope of the study, in the placenta of the owner and endotheliochorial dog; Good by analysis of 28 good (PCB, PBDE, PAH
and Organic chlorinated pesticides); The expression profile of the placental whole genome was investigated by RNAseq, evaluated in silico
(mole clamping) and in vitro (SLC and ABCB1 mRNA analysis in the placental cell line HTR8/SVneo treated with PCB 101, PCB118). Results:
PCB101 826.4μg/kg in one of the 60 samples tested; In 23 samples, PCB118 was found to be between 0.14 and 41.9μg/kg. In 55 samples in the
sequence analysis in bioinformatics, PCB was found in 742 genes between positive and negative (p<0.05). Within these genes, expression
differences were found in 14 SLC and 2 ABC families according to groups. The first find with the lowest p=0 in the SLC was found. According to
the future of qPCR, this was more found for the popular ABCB1 (p<0.05), together with mRNA identification for both ABCB1 and SLC22A6.
Conclusion: The binding affinity test for the ligands (PCB28,101,138,153,180) was found to be higher in ABCB1 than in SLC (SLC1A5). As a result,
more applications of PCB exposure than SLCs evaluated by ABCB1.
Keywords: ABCB1, Genomic, PCB, Placenta, SLC.
This research was supported by TUBITAK 119S702 project.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Alternatif Bir Yara İyileştirici Ajan Olarak Anadolu Kermes Meşesinin (Quercus coccifera L.) Terapötik
Potansiyelinin İn Vitro Değerlendirilmesi
ÖZET
Yara; fiziksel, kimyasal, termal veya mikrobiyal faktörlerin neden olduğu yaralanma sonucu, derinin yapısal ve fizyolojik devamlılığındaki
bozulma olarak tanımlanabilir. Yara iyileşmesi ise, organizmanın multisistemik bir cevabı olarak ortaya çıkar ve canlı dokuların bozulmuş
anatomik, fizyolojik, histolojik yapısını ve fonksiyonel durumunu eski haline getirmeyi amaçlar. Optimal yara iyileşmesinin temel prensibi, doku
hasarını en aza indirmek ve etkilenen parçanın anatomik devamlılığını ve işlevini yeniden sağlamak için yeterli doku perfüzyonu ve
oksijenasyonu sağlamaktır.
Birçok fitokimyasal açısından değerli bir kaynak olan tıbbi bitkiler, geleneksel tıpta yara iyileşme sürecini yönetmek için kolay erişilebilir ve
düşük maliyetli tedavi seçenekleri olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışma, geleneksel tıpta yanık ve yara tedavisinde kullanılan Quercus
coccifera L. ekstrelerinin yara iyileştirici özelliklerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Bu kapsamda, Q. coccifera L.'den elde edilen sulu ve
metanolik ekstrelerin yara iyileşme sürecinin farklı evreleri üzerindeki etkileri in vitro test sistemleri ile araştırılmıştır.
Çalışmamızın sonuçlarına göre fibroblast proliferasyonu, sulu ve metanolik ekstreler tarafından sırasıyla %136,8 ve %163,3'e kadar
indüklenmiştir. Sonuçlarımız ayrıca yara kapanmasının sulu (%18,6-%52,1) ve metanolik (%23,9-%76,41) ekstreler tarafından uyarıldığını
göstermektedir. Q. coccifera L. ekstreleri ayrıca güçlü bir serbest radikal süpürücü aktivite sergilemişlerdir (sulu ekstre için IC50: 76,38 μg/mL,
metanolik ekstre için IC50: 58,7 μg/mL). Ekstrelerin minimum inhibitör konsantrasyon değerleri ise, test edilen tüm suşlara karşı 0,25 ile 250
μg/mL arasında değişkenlık göstermiştir. Sonuçlarımız, Q. Coccifera 'dan elde edilen ekstrelerin antioksidan ve antibakteriyel potansiyele sahip
olduklarını, ayrıca fibroblast proliferasyonu ve yara kapanma oranını artırarak yara iyileşme sürecini hızlandırabileceklerini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Antioksidan, Tıbbi bitkiler, Yara iyileşmesi, Quercus coccifera.

In Vitro Evaluation of the Therapeutic Potential of Anatolian Kermes Oak
(Quercus coccifera L.) as an Alternative Wound Healing Agent
ABSTRACT
Wound can be defined as the disruption in the structural and physiological continuity of the skin as a result of the injury caused by physical,
chemical, thermal or microbial factors. Wound healing occurs as a multisystemic response of the organism and aims to restore the disrupted
anatomical, physiological, histological structure and functional status of living tissues. The basic principle of optimal wound healing is to
minimize tissue damage and provide adequate tissue perfusion and oxygenation to restore the anatomical continuity and function of the
affected part.
Medicinal plants, which are valuable sources for many phytochemicals, have been used in traditional medicine to manage the wound healing
process as easily accessible and low-cost treatment options. The present study was designed to evaluate the wound healing properties of the
extracts from Quercus coccifera L. is used in the treatment of burns and wounds in traditional medicine. In this context, the effects of aqueous
and methanolic extracts from Q. coccifera L. on different phases of the wound healing process were investigated by in vitro test systems.
According to the results of our study, fibroblast proliferation was induced by the aqueous and methanolic extract up to 136.8% and 163.3%,
respectively. Our results further demonstrated that the rate of wound closure was stimulated by aqueous (18.6%–52.1%) and methanolic
(23.9%–76.41%) extracts. Q. coccifera L. extracts also exhibited a potent free radical scavenging activity (IC50: 76.38 μg/mL for aqueous extract;
IC50: 58.7 μg/mL for methanolic extract). The minimum inhibitory concentrations of the extracts ranged between 0.25 and 250 μg/mL, against
all tested strains. Our results indicated that extracts from Q. coccifera have antioxidant and antibacterial potential and may accelerated the
wound healing process by enhancing fibroblast proliferation and wound closure rate.
Keywords: Antibacterial, Antioxidant, Medicinal Plants, Wound Healing, Quercus Coccifera.
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Bazı Dezenfektanların ve Antiseptiklerin
Staphylococcus aureus ATCC 29213 ve Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Üzerine Etkileri
ÖZET
Bu çalışma ile Staphylococcus aureus ATCC 29213 ve Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853 bakterileri üzerine hastanelerde rutin kullanımı olan
etil alkol (%95), sodyum hipoklorit (%5) ve klorhekzidinin (%4) farklı konsantrasyonlarda belirli zaman aralıklarındaki etkileri araştırılmıştır. Her
ATCC suşu için test edilecek benzalkolyum klorür ve sodyum hipokloritin 1/10, 1/100 ve 1/1000’lik ve etil alkolün %95, %70 ve %50’lik
konsantrasyonları 1-5-10-20 dakikalık temas sürelerinde kalitatif süspansiyon yöntemi ile test edilmiştir. Belirlenen tüm sürelerin sonunda
üreme olmaması dezenfektanın bakterisidal etkili olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Benzalkolyum klorür ve sodyum hipokloritin 1/10 ve
1/100’lük ve etil alkolün %95, %70, %50’lik konsantrasyonları S. aureus ATCC 29213 suşuna karşı tüm zamanlarda en etkili bulunmuştur.
Benzalkolyum klorür ve sodyum hipokloritin 1/10 ve etil alkolün %95’lik konsantrasyonları P.aeroginosa ATCC 27853 suşuna karşı tüm
zamanlarda en etkili bulunmuştur. Çalışılan dezenfektanların konsantrasyonları azaldıkça etkilerinde de azalma olduğu görüldü. Hastane
infeksiyonlarının kontrolünde dezenfektanların uygun konsantrasyon ve sürelerde uygulanarak etkin olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Antiseptik, Dezenfektan, İnvitro, S.aureus, P. Aeruginosa.

Effects of Some Disinfectants and Antiseptics
on Staphylococcus aureus ATCC 29213 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
ABSTRACT
In this study, the effects of different concentrations of ethyl alcohol (95%), sodium hypochlorite (5%) and chlorhexidine (4%), which are
routinely used in hospitals, on Staphylococcus aureus ATCC 29213 and Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853 bacteria at certain time intervals
were investigated. For each ATCC strain suspension, concentrations of 1/10, 1/100 and 1/1000 of benzalcoholium chloride and sodium
hypochlorite and 95%, 70% and 50% of ethyl alcohol to be tested at contact times of 1-5-10-20 minutes by a qualitative method. The absence
of growth at the end of all determined periods was interpreted as the disinfectant being bactericidal. Concentrations of 1/10 and 1/100 of
benzalcholium chloride and sodium hypochlorite and 95%, 70%, and 50% of ethyl alcohol were found to be most effective against S. aureus
ATCC 29213 at all times. Concentrations of 1/10 of benzalcholium chloride and sodium hypochlorite and 95% ethyl alcohol were found to be
most effective against Pseudomonas aeroginosa strain ATCC 27853 at all times. It was observed that as the concentrations of the disinfectants
studied decreased, their effects decreased. It is thought that disinfectants will be effective in the control of hospital infections by applying them
at appropriate concentrations and times.
Keywords: Antiseptic, Disinfectant, Invitro, S. aureus, P. Aeruginosa.
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Klinik Mastitisli İneklerde Escherichia coli ve Staphylococcus aureus İzolasyonu ve Antibiyotik Direnci
ÖZET
Çalışmada 973 ineğe ait klinik mastitisli sütlerden Escherichia coli (E. coli) ve Staphylococcus aureus (S. aureus) izolasyonu ile antibiyotik
dirençliliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Süt numuneleri Kanlı agar ve MacConkey agara ekilerek inkübasyon sonrası (37 °C/24 saat) Escherichia
coli ve S. aureus sırasıyla %34,8 ve %3,1 oranında izole edildi (P<0,05). Paritenin bu bakterilerin izolasyon yüzdesini istatistiki olarak etkilemediği
(primipar ineklerde %31,2; %5 ve multipar ineklerde %35,2; %3) tespit edildi (P>0,05). Escherichia coli (n=339) ve S. aureus (n=30) suşları
standart disk difüzyon yöntemiyle (Kirby-Bauer) 6 farklı antibiyotiğe karşı duyarlılık/dirençlilik analizi yapıldı. Bu amaçla, Amoksasilin-klavulanik
asit (AMC, 20/10 µg), Penisilin G (P, 10 IU), Sefoperazon (CFP, 75 µg), Sefquinom (CEQ, 30 µg), Enrofloksasin (ENR, 5 µg) ve Gentamisin (CN, 10
µg) antibiyotik diskleri kullanıldı. Escherichia coli isuşlarında dirençlilik yüzdesi %33 (AMC), %5,3 (P), %10 (CFP), %9,7 (CEQ), %11,8 (ENR) ve
%0,6 (CN) olarak belirlenirken, S. aureus suşlarında dirençlilik sadece AMC (%26,7) ve P (%30) için bulundu. Bununla birlikte E. coli suşlarının
%13,6’sında ve S. aureus suşlarının %26,7’sinde birden fazla antimikrobiyal ajana karşı direnç tespit edildi. Primipar ve multipar ineklerde hem
E. coli hem de S. aureus suşlarında antibiyotik dirençliliği açısından istatistiki fark bulunmadı (P>0,05). Sonuç olarak, bu çalışmada çevresel
major patojen olarak E. coli’nin klinik mastitislerin önemli bir kısmından sorumlu olduğu belirlendi. Her iki suşa karşı da yüksek direnç gösteren
antibiyotiğin amoksisilin-klavulanik asit olduğu tespit edildi. Bir veya birden fazla antibiyotiğe yüksek oranda dirençli bakterilerin varlığı ve
antibiyogram analizi olmaksızın antibiyotik kullanımının, klinik mastitisin tedavi başarısını ve halk sağlığını olumsuz şekilde etkileyebileceği
kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Direnç, E. coli, İnek, Mastitis, S. Aureus.

Isolation and Antibiotic Resistance of Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Cows with Clinical Mastitis
ABSTRACT
It was aimed to determine antibiotic resistance by isolating Escherichia coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus) from milk of 973
cows with clinical mastitis in this study. Milk samples were plated on Blood agar and MacConkey agar and the isolation percentage of E.coli and
S. aureus was 34.8% and 3.1% after incubation (37 °C/24 hours), respectively (P<0.05). It was determined that the parity did not statistically
affect the isolation percentage of these bacteria (31.2% in primiparous cows; 5% and 35.2% in multiparous cows; 3%) (P>0.05). Escherichia coli
(n=339) and S. aureus (n=30) isolates were analyzed for susceptibility/resistance to 6 different antibiotics by the standard disc diffusion method
(Kirby-Bauer). For this aim, Amoxacillin-clavulanic acid (AMC, 30 µg), Penicillin G (P, 30 µg), Cefoperazone (CFP, 30 µg), Cefquinom (CEQ, 30 µg),
Enrofloxacin (ENR, 30 µg), and Gentamicin (CN, 30 µg) antibiotic discs were used. The percentage of resistance in Escherichia coli isolates was
determined as 33% (AMC), 5.3% (P), 10% (CFP), 9.7% (CEQ), 11.8% (ENR) and 0.6% (CN). In S. aureus isolates, resistance was found only for
AMC (26.7%) and P (30%). However, multidrug resistance to antimicrobial agents was detected in 13.6% of E. coli isolates and 26.7% of S.
aureus isolates. There was no statistical difference in antibiotic resistance in both E. coli and S. aureus isolates in primiparous and multiparous
cows (P>0.05). In conclusion, E. coli was responsible for a significant percentage of clinical mastitis as a major environmental pathogen in this
study. Amoxicillin-clavulanic acid had high resistance against isolates of both microorganisms. It was concluded that the presence of highly
resistant bacteria to single or multidrug antibiotics and the use of antibiotics without antibiogram analysis would adversely affect the treatment
success of clinical mastitis and public health.
Keywords: Antibiotic resistance, E. coli, Cow, Mastitis, S. aureus.
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The Bio-Functional Aspect of Non-Coding Small RNA for Canine Melanoma
ABSTRACT
The alternative expression of non-coding small RNA (ncs-RNA) is crucial in oncogenic properties. This oncogenic ncs-RNA can be a target of the
diagnosis and therapy for cancer. Furthermore, the ncs-RNA exists in the extracellular vesicles (EVs). EVs in the circulation uniquely behaves
depending on the disease condition as well. Considering the need for strategies for canine cancer management and the importance of canine
cancer as a model of human disease, elucidating the properties of ncs-RNA and EVs are emerging in canine oncology. In the first part of my talk,
I focus on the non-coding RNA in exosomes which is alternatively expressed between primary and metastatic melanoma cell lines. My
laboratory identified several differentially expressed ncs-RNA using the primary and metastatic canine melanom acell lines. We also
investigated the diagnostic ability of these target ncs-RNAs using a clinical sample of canine melanoma and the sensitivity and specificity were
>85% for differentiating the disease conditions. Therefore, these miRNAs can be an incredible biomarker candidate to identify melanoma status
and facilitate a better prognosis. In the second part of my talk, I focus on the cellular function of novel canine specif miRNAs. My laboratory has
reported melanoma specif ncs-RNAs by next-generation sequence screening. I will introduce the specific biological function of some of these
miRNAs using cell line studies. Interfering with these miRNAs may become a potential therapeutic target in the treatment of canine melanoma.
Keywords: Canine melanoma, Metastasis, Non-coding small RNA.
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Veteriner Hekimliği Uygulamalarında Sanal Gerçeklik
ÖZET
Sanal gerçeklik, teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesidir. Sanal gerçeklik, bilgisayar ortamında
oluşturulan 3 boyutlu resimlerin ve animasyonların teknolojik araçlarla insanların zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma hissini vermektedir.
Sanal gerçeklik son yıllarda eğitimde (Matematik, Fen, Veteriner Hekimlik ve Tıp Eğitimi) ve diğer alanlarda (Askeri ve Havayolu Endüstrisi)
kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle veteriner hekimlik eğitiminde uygulama yapmak çok önemlidir. Teorik eğitim, uygulamalı eğitim ile
birleştirildiğinde tam anlamıyla etkin olmaktadır. Saha koşullarında uygulama yapmanın kısıtlı olması nedeniyle, bu uygulamalı eğitimin sanal
ortamda verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu uygulama açığını kapatacak en önemli teknolojik atak Sanal gerçeklik (VR) sistemleridir. Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim dalında kurulan Sanal Gerçeklik Laboratuvarı ile Türkiye’de veteriner
fakülteleri içinde bir ilk başarılmıştır. Bu laboratuvarda arıcılık eğitimi, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları ile cerrahi öncesi uygulama
eğitimleri verilmektedir. Sanal Gerçeklik yazılımının Unity ve Unreal oyun motorlarıyla yapılmıştır. Gerekli modelleme süreçleri için ilgili
programlar (Maya, 3D Max vb.) kullanılmıştır. Donanım platformu olarak HTC Vive gözlükleri ile kurgulanan Sanal Gerçeklik Platformu
oluşturulmuştur. Kullanıcıların gözlüğü takması ile kendilerini klinik ve saha ile ilgili bir ortamda görmektedir. Burada ön tanımlı senaryo adımları
ile adım adım senaryoda belirlenen kapsamda uygulama yapılabilmektedir. Teorik eğitim sonrası uygulama yapılmadan önce, sanal gerçeklik
sistemi ile öğrenciler uygulamaya hazırlanacaktır. Bu eğitim sayesinde saha koşullarında yapılacak uygulama hatalarının önüne geçilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sanal Gerçeklik, Veteriner Hekim.

Virtual Reality in Veterinary Medicine Applications
ABSTRACT
Virtual reality is the combination of reality and imagination with fiction created using technology. Virtual reality gives the feeling of being in a
real environment in the minds of people with the technological tools of 3D pictures and animations created in a computer environment. In
recent years, virtual reality has been used in education (Mathematics, Science, Veterinary Medicine, and Medical Education) and other fields
(Military and Airline Industry). Especially in veterinary medicine education, practice is very crucial. Theoretical education is fully effective when
combined with practical training. Due to the limitations of practicing in field conditions, it is understood that this practical training should be
given in a virtual environment. Virtual reality (VR) systems are the most important technological attack to close this application gap. A first
among veterinary faculties in Turkey has been achieved with the establishment of the Virtual Reality Laboratory in the Department of
Pharmacology and Toxicology of the Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. In this laboratory, beekeeping training, animal nutrition
and nutritional diseases, and pre-surgical practice training are provided. The Virtual Reality software was made with the Unity and Unreal game
engines. Related programs (Maya, 3D Max, etc.) were used for the necessary modeling processes. As a hardware platform, a Virtual Reality
Platform was created with HTC Vive glasses. When users wear the glasses, they visualize themselves in a clinical and field-related environment.
Here, with the predefined scenario steps, the application can be made step-by-step within the scope determined in the scenario. After the
theoretical training, students will be prepared for the application with the virtual reality system before the application. Through this training,
the application errors to be made in field conditions will be prevented.
Keywords: Education, Virtual Reality, , Veterinarian.
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Veteriner Tıbbi Ürünlerdeki Yapılacak Değişiklikler ile İlgili Kılavuz ve Güncel Avrupa Birliği Mevzuatı
ÖZET
Düzenleyici otoriteler, veteriner tıbbi ürünlerin pazarlama izin onayı sürecinde kalite, etkinlik ve güvenilirlik bakımından yerine getirmesi
gereken şartları bilimsel olarak değerlendirmektedir. Veteriner tıbbi ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan
değişiklikler varyasyon olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde varyasyonlar, 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik ve bu yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan kılavuzu ile düzenlemektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığında yürürlükte olan Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Kılavuz, Avrupa Birliği’nin 2013 yılında
yayınlanarak yürürlüğe giren, akabinde bu değişikliğe paralel 2013/23 numaralı güncellenen tamim doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu
kılavuzda değişiklikler kapsamlarına göre; A) İdari değişiklikler, B) Kalite değişiklikleri (etkin madde, bitmiş ürün, CEP\TSE\Monograflar, tıbbi
cihazlar), C) Güvenilirlik, etkinlik, farmakovijilans değişiklikleri konu başlıkları altında, tiplerine göre ise tip IA küçük değişiklikler, tip IB küçük
değişiklikler, tip II büyük değişiklikler, genişletmeler ve acil güvenilirlik kısıtlamaları olarak sınıflandırılmaktadır. Yapılan varyasyonlar veteriner
tıbbi üründe kalite, güvenilirlik ve etkinlik özellikleri yanında insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından da riskler barındırabilmektedir. Bu sebeple
ulusal ve uluslararası düzenleyici otoriteler, pazarlama izin sahibi tarafından yapılacak varyasyon başvuruları değerlendirmek için yasal
düzenlemeler ve kılavuzlar yayınlanmakta, değişen risk durumu ve gereksinimlere göre dönem dönem ilgili mevzuatları güncellenmektedir. Bu
doğrultuda yayımlanan 2019/6 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünde varyasyonlar, çeşitli kriterler ışığında değerlendirme
gerektiren ve gerektirmeyen değişiklikler olarak tanımlanmakta olup akabinde yayımlanan 2021/17 sayılı uygulama tüzüğünde de
değerlendirme gerektirmeyen varyasyon başvuruları için ayrıca bir liste yer almaktadır. Sunulan bu derleme bildiride güncellenen uluslararası
mevzuat ile ulusal mevzuatın karşılaştırılması ve bilgi paylaşılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama İzni, Varyasyon, Veteriner Tıbbi Ürün.

Guidance on Changes in Veterinary Medicinal Products and Current European Union Legislation
ABSTRACT
Regulatory authorities scientifically evaluate the conditions that veterinary medicinal products must fulfill in terms of quality, effectiveness and
reliability during the marketing authorization approval process. A variation is a change to the terms of a marketing authorizations. Variations in
our country are regulated by the Regulation on Changes to be Made in Veterinary Medical Products published in the Official Gazette dated 24
December 2011 and numbered 28152 and the guide prepared in accordance with the provisions of this regulation. This Guide, which is in force
in the Ministry of Agriculture and Forestry, was created in line with the European Union's published circular numbered 2013/23, which was
published in 2013 and entered into force in parallel with this change. Changes in this manual are classified according to their scope as; A)
Administrative changes, B) Quality changes (active substance, finished product, CEP\TSE\Monographs, medical devices), C) Safety, efficacy,
pharmacovigilance changes and according to their types as; type IA minor changes, type IB minor changes, type II major changes, expansions,
and immediate reliability restrictions. Variations may contain risks in terms of quality, reliability and effectiveness as well as human, animal
and environmental health. For this reason, national and international regulatory authorities publish legal regulations and guidelines to evaluate
the variation applications to be made by the marketing authorization holder, and the relevant legislation is updated periodically according to
the changing risk situation and requirements. In the European Parliament and Council Regulation No. 2019/6 published in this direction,
variations are defined as changes that require and do not require evaluation in the light of various criteria, and there is a separate list for
variation applications that do not require evaluation in the implementing regulation numbered 2021/17, which was subsequently published. In
this compilation statement, it is aimed to compare the updated international legislation with the national legislation and to share information.
Keywords: Marketing Authorizations, Variations, Veterinary Medicinal Products.
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Vektör Mücadelesinde Belediyelerin Rolü: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği
ÖZET
Dünyada gıda güvenliği ve halk sağlığı en hassas dönemini yaşamaktadır. Zoonozlarla mücadelede ortak çalışmalar yapılmakta olup, vektörle
mücadele halk sağlığının temininde önemli bir alanı oluşturmaktadır. Yerel yönetimler, vektör mücadelesinde bu sorumluluğu yerine getirirken
bilimsel veriler ışığında çalışmalarını sürdürmesi, halk sağlığı hassasiyetlerine maksimum düzeyde uyması gerekmektedir. Vektör popülasyonunu
kabul edilebilir düzeyde tutmaya çalışmaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Whatsapp hattı, Alo 153, Cimer, ve çeşitli iletişim yollarından
gelen talepleri saha otomasyon sistemine kaydederek çalışmalarını ekiplere otomasyon üzerinden göndererek taleplere en kısa sürede ulaşarak
ilaçlama yapılmaktadır. İl genelindeki bütün vektör üreme noktaları saha otomasyon sistemine kaydedilerek her ay rutin olarak kontrol edilerek
ilaçlanmaktadır. Yıl boyunca yapılan larva mücadelesine ilaveten, sivrisinek uçkun mücadelesi kapsamında haziran-eylül ayları arasında Mist
Blower ve ULV ilaçlama makineleri ile gece vardiya sistemi ile ilaçlama yapılmaktadır. Ayrıca kanal sisleme ve termal sisleme cihazları ile sıcak
sisleme yöntemiyle rögarlarda uçkun mücadelesi yapılmaktadır.
Vektörle Mücadele Yöntemleri
•
Kültürel mücadele: Eğitim ve seminerler
•
Mekanik mücadele: Su kanalı ve drenaj çalışmaları
Üreme kaynaklarının azaltılması
•
Biyolojik mücadele: Bakteri preparatları
Balıklandırma çalışmaları
•
Kimyasal mücadele: Organik fosforlular
Böcek büyüme düzenleyicileri
Pretroitler şeklindedir.
Mücadele, saha çalışması yapılarak belirlenen beslenme alanları hedef alınarak sürdürülmekte, olup ihbar üzere programlar da yapılmaktadır. İl
genelinde kemirgen noktaları belirlenmiş olup, buralara ve şikâyet konusu bölgedeki rögarlara mum blok ilaçlar kullanılarak çalışılmaktadır.
Yapılan mücadelede halk sağlığı ön planda tutularak, kimyasal uygulamalar minimize edilerek sürdürülmektedir. Kültürel ve fiziksel mücadele ön
planda tutulmakta olup biyolojik larvasitlerle çalışmaya ağılık verilmektedir. Uçkun mücadelesi en son tercih olarak yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vektör Mücadelesi, Yerel yönetimler, İlaçlama.

The Role of Municipalities in Vector Struggle: The Case of Trabzon Metropolitan Municipality
ABSTRACT
Food safety and public health are experiencing the most sensitive period in the world. Joint studies are carried out in the fight against
zoonoses, and the fight against vectors constitutes an important area in the provision of public health. While fulfilling this responsibility in the
vector struggle, local governments should continue to work in the light of scientific data and comply with public health sensitivities at the
maximum level. It tries to keep the vector population at an acceptable level. By recording the requests coming from Trabzon Metropolitan
Municipality Whatsapp line, Alo 153, Cimer, and various communication ways in the field automation system, they are sent to the teams via
automation and spraying is done by reaching the requests as soon as possible. All vector breeding habitats: throughout the province are
recorded in the field automation system and are routinely controlled and sprayed every month. In addition to the fight against larvae
throughout the year, spraying is carried out with Mist Blower and ULV spraying machines with night shift system between June and September
within the scope of mosquito and fly control. In addition, with channel fogging and thermal fogging devices, fly control is carried out in
manholes with hot fogging method.
Vector Fighting Methods
•
Cultural struggle: Training and seminars
•
Mechanical struggle: Water channel and drainage works
Reducing reproductive resources
•
Biological control: Bacterial preparations
Fishing studies
•
Chemical control: Organophosphorus
insect growth regulators
prethyroids.
The struggle continues by targeting the feeding areas determined by field work, and programs are also made for notification. Rodent spots
have been determined throughout the province, and these and the manholes in the complained area are worked on by using wax block drugs.
In the struggle, public health is kept at the forefront, and chemical applications are continued by minimizing. Cultural and physical struggle is
prioritized and emphasis is placed on working with biological larvacides. The fly fight is done as the last choice. Vector Struggle, local
governments, Spraying.
Keywords: Vector Challenge, Local governments, Spraying.
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Evaluation of Anti-Diabetic Activity of Lyophilized Solanum Lycopersicum (L.) and Citrus Limon (L.) Juices
Alone and in Combination
ABSTRACT
The present study aimed to compare the In-vitro antidiabetic activity of lyophilized tomato [Solanum lycopersicum (L.)] and lemon [Citrus limon
(L.)] fruit juices alone and in combination through different analytical studies i.e. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and Fourier
transformed infrared spectroscopy (FTIR). After phytochemical analysis, High performance liquid chromatography (HPLC) was also performed
to determine the three flavonoid compounds i.e. quercetin, myrecetin and kaempferol separately in isopropyl alcohol, methanol and
acetonitrile. Results have shown that only methanol possesses the flavonoid compounds. Lemon had highest total phenolic content of
7.15mg/g as compared to tomato (4.2mg/g) while tomato had highest total flavonoid content of 73.75mg/g as compared to lemon
(31.25mg/g). Furthermore, the combination extract (IC50 = 7.76mg/ml) has significantly inhibited the key enzyme α-amylase in a concentration
dependent manner (P < 0.05). In glucose uptake by yeast cells, at equivalent concentration (1mg/ml), results have shown that combination
extract (IC50 = 4.89 μg/ml) had significantly transfer the glucose in all glucose concentration of 5, 10 and 25mM in comparison to standard drug
metronidazole. Characteristics results obtained from this study may infer that the lyophilized tomato and lemon extract possess the significant
antidiabetic activity.
Keywords: Tomato, Lemon, α-Amylase, Glucose uptake, Flavonoids, Phenols.
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Tip 2 Diyabetik Ratlarda Eksenatid, Empagliflozin ve Quercetin’in Antidiyabetik Etkilerinin Karşılaştırılmalı
Olarak Belirlenmesi
ÖZET
Tip 2 diyabet dünya genelinde insan ve pet hayvanlarında morbiditesi hızla artan, uzun bir tedavi sürecine sahip olan metabolik bir hastalıktır.
Bu araştırmada eksenatid, empagliflozin ve quercetinin monoterapi ve kombine terapi uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada sağlıklı 67 adet Wistar Albino ırkı erkek rat sağlıklı kontrol, diyabet kontrol, diyabet + sham, diyabet + Eksenatid (10
µg/kg), diyabet + Empagliflozin (50 mg/kg), diyabet + Quercetin (50 mg/kg) ve diyabet + Kombinasyon grupları şeklinde 7 gruba ayrıldı.
Hayvanlarda diyabet oluşturulduktan sonra, gruplar için belirtilen uygulamalar 8 hafta boyunca sürdürüldü. Deney süresi sonunda diyabete
bağlı olarak artan glikoz ve HbA1c seviyesi tüm monoterapi ve kombinasyon uygulamaları ile azalırken, insülin seviyesi ise eksenatid ve kombine
tedavileri ile arttı. Empagliflozin, quercetin ve kombine tedavileri ile adinopektin seviyesi artarken, leptin seviyesi sadece kombine tedavi ile
azaldı. Tüm monoterapi uygulamaları total antioksidan seviyesinde artışa neden oldu. Eksenatid ve quercetin tedavileri LDL seviyesini
azaltırken, eksenatid ve kombine tedavilerinin HDL düzeyini arttırdığı gözlendi. Ayrıca trigliserit seviyesinin tüm tedavi gruplarında azaldığı
belirlendi. Diyabetle birlikte artan HOMA-IR düzeyinin kombine tedavi ile azaldığı belirlendi. Empagliflozin, eksenatid ve kombine tedavileri ile
HOMA-β düzeyinin arttığı gözlendi. Sonuç olarak erken diyabetik hastalarda empaglifozin kullanımının, ileri diyabet dönemlerinde ise kombine
terapi kullanımının daha etkili olduğu ve quercetinin destekleyici antidiyabetik ajan olabileceği düşünülmüştür. Gelecekte yapılacak
araştırmalarda bu maddelerin insulin direnci üzerinde önemli olan hücre içi yolaklar üzerine etkinliklerinin belirlenmesi antidiyabetik tedaviye
ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Eksenatid, Empagliflozin, Quercetin.

Comparative Determination of the Antidiabetic Effects of Exenatide, Empagliflozin and Quercetin in Type 2
Diabetic Rats
ABSTRACT
Type 2 diabetes is a rapidly increasing metabolic disease in human and pet animals worldwide and it has a long treatment process. It was aimed
to compare the monotherapy and combined therapy of exenatide, empagliflozin and quercetin. In the study, 67 healthy male Wistar Albino rats
were divided into 7 groups as healthy control, diabetes control, diabetes + sham, diabetes + Exenatide (10 µg/kg), diabetes + Empagliflozin (50
mg/kg), diabetes + Quercetin (50 mg/kg) and diabetes + combination groups. The all treatments in the groups were continued for 8 weeks after
experimental diabetes in the animals. At the end of the experiment, the glucose and HbA1c levels were decreased by all monotherapy and
combination treatments, while insulin levels were increased by exenatide and combined treatments. Empagliflozin, quercetin, and combined
treatments increased adiponectin levels, while leptin level decreased only with combined treatment. All monotherapy caused an increase in
the total antioxidant level. It was observed that exenatide and quercetin treatments decreased LDL levels, while exenatide and combined
treatments increased HDL levels. In addition, triglyceride level decreased in all monotherapy and combination treatment groups. The HOMA-IR
level, which increased with diabetes, decreased with the combined treatment. HOMA-β level increased with empagliflozin, exenatide and
combined treatments. In conclusion, the use of empaglifozin in the early stages of diabetic patients and the use of combined therapy in
advanced diabetes mellitus were more effective and quercetin could be a supportive antidiabetic agent. In future studies, the determination of
the effects of these substances on intracellular pathways that are important on insulin resistance will shed light on antidiabetic treatments.
Keywords: Type 2 Diabetes, Exenatide, Empagliflozin, Quercetin.
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Propil Tiyourasil (Ptu) ve L-Tiroksin İle Oluşturulan Deneysel Hipo- ve Hipertiroidizmde Erişkin Sıçanların
Hipokampüsünde Doku Lipid Peroksidasyonu, Glutatiyon ve Antioksidan Enzim Düzeyleri Üzerine Araştırmalar
ÖZET
Amaç: Yetişkinlerde optimal bilişsel yeteneğin korunması için Tiroid hormonları (TH) tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3)’in gerekli olduğu ve TH
yoksunluğunun (hipotiroidizm) veya fazlalığının (hipertiroidizm) erişkin hipokampal nörogenez ile sinaptik plastisitede yer alan sinyal yollarını
değiştirebileceği ve böylece nörodejeneratif bozukluk riskini artırarak bilişsel performansda değişikliklere yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmanın
amacı deneysel hipo- ve hipertiroidizm oluşturulan sıçan modelinde hipokampüsde lipid peroksidasyon düzeyleri ile antioksidan enzim
aktivitelerinin değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Materyal ve Metod: Çalışmada kullanılan 72 yetişkin erkek Wistar albino sıçan aşağıdaki
şekilde gruplandırıldı: (1) kontrol; (2) hipotiroidizm [hipotiroidizm, 4 hafta boyunca 10 mg/kg/gün propiltiourasil (PTU)’in intraperitoneal
enjeksiyonu ile indüklendi]; (3) hipertiroidizm [hipertiroidizm, 4 haftalık tiroksin enjeksiyonu (0.3 mg/kg/gün) ile indüklenmiştir)]. Hipo ve
hipertirodi oluşturulan sıçanların hipokampüslerinde lipid peroksidasyon düzeyleri, glutatyon düzeyi, antioksidan enzimlerden süperoksit
dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve glutatyon redüktaz (GR) düzeyleri ELISA ile incelendi. Bulgular: Çalışmamızın ELISA
analiz sonuçları hipo ve hipertiroidizmin hipokampal lipid peroksidasyonunu etkilemediğini, ancak hipotiroidi oluşturulan sıçanların hipokampüs
örneklerinde SOD düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğunu (P<0.05) ve hipokampüsde antioksidan enzimlerin
düzeylerinin değişmediğini gösterdi. Sonuç: TH bozukluğunun hipokampüsün antioksidan savunma sisteminde bazı değişikliklere neden
olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan Enzim Sistemler, Hipertiroidizm, Hipokampüs, Hipotiroidizm, L-Tiroksin, Propiltiyourasil.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Investigations on Tissue Lipid Peroxidation, Glutathione and Antioxidant Enzyme Levels in the Hippocampus of
Adult Rats in Experimental Hypo- and Hyperthyroidism Induced by Propyl Thiouracil (Ptu) and L-Thyroxine
ABSTRACT
Objective: Thyroid hormones (TH) thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) are known to be essential for maintaining optimal cognitive ability in
adults. TH deprivation (hypothyroidism) or excess (hyperthyroidism) may alter signaling pathways involved in adult hippocampal neurogenesis
and synaptic plasticity, thus increasing the risk of neurodegenerative disorders and leading to changes in cognitive performance This study
aimed to explore the effect of experimental hypo- and hyperthyroidism on the lipid peroxidation and glutathione levels, and the activities of
antioxidant system enzymes SOD, catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR) in the rat hippocampus.
Material and Methods: The study included 72 adults male Wistar albino rats which were grouped as follows: (1) control; (2) hypothyroidism
[hypothyroidism was induced by intraperitoneal injection of 10 mg/kg/day propylthiouracil (PTU) for 4 weeks]; (3) hyperthyroidism
[hyperthyroidism was induced by 4-weeks' thyroxine injection (0.3 mg/kg/day)]. The levels of lipid peroxidation, glutathione, antioxidant
enzymes (superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR) in the hippocampus of rats
with hypo- and hyperthyroidism were examined using ELISA techniques. The ELISA analysis results of our study show that in the hyperthyroid
and hypothyroid rats, the lipid peroksidasyon levels in the hippocampus did not differ significantly from the control groups (P<0.05). ELISA
technique analysis results showed that SOD1, SOD2, CAT, GPx and GR were localized in the cytoplasm of pyramidal neurons in CA1, CA2 and
CA3 regions of the cornu ammonis of the hippocampus and in the granular cell layer of the dentate gyrus and hilar neuron of the hilus (CA4)
region in all three groups. Conclusion: It can be said that TH disorder may affect cognitive performance by causing some changes in the
antioxidant defense system of the hippocampus.
Keywords: Antioxidant Enzyme Systems, Hyperthyroidism, Hippocampus, Hypothyroidism, L-Thyroxine, Propylthiouracil.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Marine Biotoxins: Production, Relevant Human Poisoning Syndromes, Occurence Patterns, Regulatory
Management and the Diachronic Role of Veterinary Toxicologists in Hazards Control
ABSTRACT
Marine biotoxins (MBs) are among the major hazards associated with seafood consumption. MBs are acutely toxic chemical substances of
biological origin, synthesized by marine microorganisms, mainly microalgae (commonly termed ‘phytoplankton’) and few bacterial species.
Under favorable environmental conditions, potentially toxic or harmful algae proliferate and aggregate forming dense cell assemblages, the
so-called ‘harmful algal blooms’ (HABs). HABs may be accompanied by MBs production, which can contaminate seafood, resulting in serious
health implications for consumers. MBs tend to accumulate mainly in bivalve molluscs, due to their filter feeding mechanism, and may cause
severe human intoxication syndromes, such as amnesic, diarrheic, azaspiracid, neurotoxic and paralytic shellfish poisonings. Some MBs, such
as ciguatoxins (CTXs) and tetrodotoxin (TTX) are also found in finfish. Depending on the specific syndrome, human symptomatology may
include loss of short-term memory, gastrointestinal disease, neurological disorders, paralysis or even death. MBs are heat-stable compounds,
resistant to common food processing technologies, whereas no antidote exists to reverse their effects in humans. Illness prevention is thus
essential to manage MB-related public health risks, constituting pre-harvest controls and risk analysis as irreplaceable tools for authorities
responsible for mitigating HABs’ negative impacts. As such, the European Union (EU) legislation set maximum concentration levels for certain
toxin groups (regulated toxins), which should not be exceeded in the analyses conducted within routine monitoring programmes. Turkish
legislation foresees approaches compliant to the EU ones, entailing periodic monitoring of production areas for MBs presence, whereas
similar regimes are in place globally. The role of veterinary toxicologists in the combat against MBs hazards although constantly changing
through the years, still remains important regardless of adjustments in detection methodology.
Keywords: Marine Biotoxins, Harmful Algal Blooms, Human Poisoning.
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Karadeniz Suyunda Yetişen Kalkan (Psetta maxima) Balıklarında Florfenikol’ün Farmakokinetiğinin Belirlenmesi
ÖZET
Amaç: Bu araştırmada son yıllarda Türkiye’de yetiştiricilik imkanları araştırılan Karadeniz Kalkan Balığında (Psetta maxima) tek doz (10 mg kg-1)
kas içi ve mide içi (gavajla) verilen florfenikolün (FF) farmakokinetiğinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma Karadeniz suyunda, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan kapalı sistem
havuzlarda gerçekleştirildi. Karadeniz suyu sıcaklığı deneme boyunca 11±1 santigrat, tuzluluk oranı % 0.18, suyun debisi 1 litre dakika-1 olacak
şekilde ayarlandı ve günlük su değişimi 15 kez olarak yapıldı. Oksijen miktarı 10.02 mg ml-1’nin altına düşmedi. Deneyler validasyon (5 adet) ve
ilaç denemeleri (60 adet) dahil deneme öncesi bakteriyel ve paraziter muayeneden geçirilen 65 adet kalkan balığında (42±2 gr) gerçekleştirildi.
Kalkan balıkları kas içi ve gavaj yolla 10 mg kg-1 canlı ağırlık (c.a) FF uygulanan gruplar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Validasyon çalışması için ilaç
verilmemiş kalkan balıklarından alınan kanlar kullanıldı. Plazma FF düzeylerinin belirlenmesi yüksek basınçlı sıvı kromatografisi cihazında (HPLC)
gerçekleştirildi. Farmakokinetik analizler kompartımanlı olmayan modele göre win-nonlin farmakokinetik program kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Validasyon çalışma sonuçları Göreceli standart sapma (RSD) %, ortalama geri kazanım %, ppm olarak LOD ve LOQ değerleri üzerinden
sırasıyla, 96.19, 85,81±0,026, 0.0039 ve 0.012 olarak belirlendi. Kas içi ve gavaj yolla FF uygulama gruplarının Tmax (saat), Cmax (mg L-1), Tlast
(saat), Clast (mg L-1), AUClast (saat mg L-1), Vz_F_obs (L kg-1), Cl_F_obs (L kg saat-1) değerleri sırasıyla 1 ve 6; 6,60 ve 5,17; 48 ve 48; 2,02 ve
1,48; 145,39 ve 101,76; 2,54 ve 3,64; 0,033 ve 0,045 olarak belirlendi.
Sonuç: Araştırma sonuçları balıklarda etkenlere yönelik MIC literatür bilgilerine göre FF’ün tedavi edici doz aralığının Kalkan balıklarında
11±1℃’de 48. saate kadar uzayabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Farmakokinetik, Florfenikol, Kalkan, Karadeniz, Kas içi, Mide içi (gavaj).
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Determination of the Pharmacokinetics of Florfenikol in Turbot (Psetta maxima) Fish Grown in Black Sea Water
ABSTRACT
Aim: In this study, it was aimed to determine the pharmacokinetics of florfenicol (FF) given intramuscularly and intragastric (gavage) in a single
dose (10 mg kg-1) in Black Sea Turbot (Psetta maxima), whose growing possibilities were investigated in Turkey in recent years.
Materials and Methods: The study was carried out in black sea water, in closed system pools within the Trabzon Fisheries Central Research
Institute. The Black Sea water temperature was adjusted to be 11±1 centigrade, the salinity rate was 0.18 %, the flow rate of the water was 1
liter min-1 throughout the experiment, and daily water changes were made as 15 times. The amount of oxygen did not fall below 10.02 mg ml1. Experiments were performed on 65 turbot fish (42±2 g), which underwent bacterial and parasitic examination before the trial, including
validation (5 specimens) and drug trials (60 specimens). Turbot fish were divided into two groups as 10 mg kg-1 body weight (b.w) FF
administered intramuscularly and gavage. For the validation study, blood taken from turbot fish that were not given medication was used.
Determination of plasma FF levels was performed on a high pressure liquid chromatography device (HPLC). Pharmacokinetic analyzes were
performed using the win-nonlin pharmacokinetic program according to the non-compartmental model.
Results: The results of the validation studies were determined as 96.19, 85.81±0.026, 0.0039 and 0.012 based on Relative Standard Deviation
(RSD) %, mean recovery %, LOD and LOQ in ppm, respectively. Tmax (hour), Cmax (mg L-1), Tlast (hour), Clast (mg L-1), AUClast (hour mg L-1),
Vz_F_obs (L kg-1) and Cl_F_obs (L kg h-1) values of intramuscular and gavage FF administration groups are respectively; 1 and 6; 6.60 and 5.17;
48 and 48; 2.02 and 1.48; 145.39 and 101.76; 2.54 and 3.64; 0.033 and 0.045.
Conclusion: The results of the study showed that the therapeutic dose range of FF can be extended up to 48 hours at 11±1°C in turbot fish,
according to the MIC literature information for agents in fish.
Keywords: Pharmacokinetics, Florfenicol, Turbot, Black Sea, Intramuscular. Intragastric (gavage).
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Koyunlara İntravenöz, İntramüsküler ve Subkutan Yolla Uygulanan Seftiofur Hidroklorür’ün
Farmakokinetiği ve Biyoyarlanımı
ÖZET
Çalışmada, sağlıklı koyunlara 2,2 mg/kg dozda seftiofur hidroklorürün (CFT HCl) intravenöz (İV), intramüsküler (İM) ve subkutan (SC) yol ile
uygulanmasını takiben, desfurilseftiofurun (DFC) farmakokinetiği ve biyoyararlanımının belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada 6 adet kıvırcık ırkı
dişi koyun (12-14 aylık, 37,21±1,70 kg) kullanıldı. Çalışma longitüdinal farmakokinetik dizayna göre gerçekleştirildi. Uygulamalar arasında 2
haftalık arınma süresi bırakıldı. Birinci periyotta CFT HCl İV uygulama çözeltisi, ikinci ve üçüncü periyotta CFT HCl sırasıyla İM ve SC yolla
uygulandı. Plazma ilaç konsantrasyonları, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) kullanılarak ölçüldü, DFC’nin farmakokinetik parametreleri
nonkompartmental modele göre hesaplandı. İV, İM ve SC uygulamaları takiben, eliminasyon yarı ömrü (t1/2ʎz) sırasıyla 11,41; 12,07 ve 10,81 saat
bulundu. Ortalama kalış süresi (MRT0-∞) sırasıyla 8,49; 12,87 ve 11,73 saat bulundu. İV, İM ve SC uygulamalar sonrası EAA0-∞ değerleri sırasıyla
79,01; 55,93 ve 62,82 saat.μg/mL tespit edilmiş olup, uygulama yolları arasında önemli farklılıklar belirlendi (P<0,05). İV uygulamayı takiben
Vdalan 0,46 L/kg ve ClT 0,46 mL/dakika/kg tespit edildi. İM ve SC uygulamalardan sonra Cdoruk değeri sırasıyla 8,59 ve 7,24 μg/mL, tdoruk değeri ise
sırasıyla 1,07 ve 1,91 saat belirlendi. İM ve SC uygulamaların biyoyararlanımları sırasıyla % 70,79 ve % 79,52 olarak belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Biyoyararlanım, Farmakokinetik, Koyun, Seftiofur hidroklorür.
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Pharmacokinetics and Bioavailability of Ceftiofur Hydrochloride
Intravenously, Intramuscularly and Subcutaneously Administered in Sheep
ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the pharmacokinetics and bioavailability of desfurylceftiofur (DFC) following intravenous (IV),
intramuscular (IM) and subcutaneous (SC) administration of 2,2 mg/kg dose of ceftiofur hydrochloride (CFT HCl) to healthy sheep. Six Kıvırcık
female sheep (12-14 months old, 37,21±1,70 kg) were used in the study. The study was performed according to the longitudinal
pharmacokinetic design. A 2-week washout period was left between administrations. In the first period, CFT HCl solution was administered by
IV route, in the second and third periods CFT were used with IM and SC route respectively. Plasma drug concentrations were measured using
high pressure liquid chromatography (HPLC), the pharmacokinetic parameters of DFC were analyzed using a noncompartmental model. The
elimination half-life (t1/2ʎz) after IV, IM and SC administrations were found to be 11,41; 12,07 and 10,81 hours, respectively. The mean residence
time (MRT0-∞) was found to be 8,49; 12,87 and 11,73 hours, respectively. AUC0-∞ values after IV, IM and SC administrations were 79,01; 55,93
and 62,82 hours.μg/mL, respectively, and significant differences were determined between the administration routes (P<0.05). Following IV
administration, Vdalan 0,46 L/kg and ClT 0,46 mL/min/kg were found. After IM and SC administrations, Cmax value was determined as 8,59 and
7,24 μg/mL, and tmax value was determined as 1,07 and 1,91 hours, respectively. The bioavailability of IM and SC administrations was
determined as 70,79% and 79,52%, respectively.
Keywords: Bioavailability, Pharmacokinetics, Sheep, Seftiofur hydrochloride.
*This study was supported by Afyon Kocatepe University Scientific Research Projects Coordination Unit (Project Number: 12.SAĞ.BİL.23)

34

SÖZLÜ SUNUM / ORAL PRESENTATION
S25
II. Uluslararası VII. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
II. International VII. National Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress
7 - 10 Eylül / September, 2022
Zeynep ÖZDEMİR KÜTAHYA1 Hatice ESER FAKI2 Sinan KANDIR3 Kamil ÜNEY2
Bünyamin TRAŞ2 Mehmet ÇELİK4 Osman TORUN5
1Çukurova

Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Adana, TÜRKİYE
Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
3Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Adana, TÜRKİYE
4
Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Adana, TÜRKİYE
5Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana, TÜRKİYE
2Selçuk

Sunan Yazar / Presenting Author: Zeynep ÖZDEMİR KÜTAHYA, E-posta / E-mail: zkutahya@cu.edu.tr

Keçilere Oral Yolla Uygulanan Oksfendazol ve Oksiklozanid Tablet Formülasyonunun
Farmakokinetiği ve Farmakokinetik Etkileşiminin Belirlenmesi
ÖZET
Oksfendazol ve oksiklozanid kombinasyonu karaciğer kelebekleri ve gastrointestinal kıl kurtlarının tedavisinde kullanılır. Bu çalışmada keçilere
oral yolla uygulanan oksfendazol (7.5 mg/kg) ve oksiklozanid (15 mg/kg) tablet formülasyonunun hem farmakokinetiği hem de iki ilaç arasında
farmakokinetik bir etkileşimin olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı. Çalışma çapraz farmakokinetik dizaynda, 1-3 yaştaki, altı adet sağlıklı
Alpin keçisi üzerinde gerçekleştirildi. Oksfendazol ve metabolitleri (fenbendazol ve fenbendazol sülfon) ile oksiklozanidin plazma
konsantrasyonları HPLC-UV kullanılarak analiz edildi. Oksfendazol tek başına veya oksiklozanid ile birlikte uygulandığında plazmada geri
kazanılan bileşikler sırasıyla oksfendazol, fenbendazol sülfon ve fenbendazol olarak tespit edildi. Oksfendazol tek başına ve oksiklozanid ile
birlikte uygulandığında EAAFBZ/EAAOFZ sırasıyla 0.10 ve 0.11, EAAFBZSO2/EAAOFZ her iki grupta da 0.36 olarak belirlendi. Oksfendazolün dağılım
hacmi (VZ/F) her iki grupta da büyüktü. Oksiklozanid, oksfendazolün plazma dağılımını değiştirmedi. Oksiklozanidin tablet formülasyonu tek
başına uygulandığında eliminasyon yarı ömrü 15.26 saat, Vz/F ise 596.13 mL/kg olarak belirlendi. Kombine grupta (1111.46 saat×µg/mL ve
23.87 µg/mL) oksiklozanidin eğri altındaki alan (EAA) ve maksimum plazma konsantrasyonu, oksiklozanid grubuna (553.85 saat×µg/mL ve 11.63
µg/mL) göre önemli ölçüde daha büyük ve yüksek belirlenirken, dağılım hacmi (596.13 mL/kg’a karşı 275.12 mL/kg) ve klerenste (27.08
mL/saat/kg’a karşı 13.50 mL/saat/kg) önemli bir azalma tespit edildi. Sonuç olarak, oksiklozanidin oksfendazol ile birlikte uygulanması,
oksiklozanidin plazma konsantrasyonunda artışa neden olarak antiparaziter etkinliğini artırabilir.
Anahtar Kelimeler: Oksfendazol, Oksiklozanid, Keçi, Farmakokinetik, Etkileşim.

Determination of Pharmacokinetic and Pharmacokinetic Interactions
of Orally Administered Oxfendazole and Oxyclozanide in Goats
ABSTRACT
The combination of oxfendazole and oxyclozanide is used to provide activity against fluke and gastrointestinal nematodes. This study aims to
determine both the pharmacokinetics of oxfendazole (7.5 mg/kg) and oxyclozanide (15 mg/kg) tablet formulation administered orally to goats
and whether there is a pharmacokinetic interaction between these two drugs. The study was conducted in a three-period, crossover
pharmacokinetic design and on six healthy Alpine goats 1-3 years of age. The plasma concentrations of oxfendazole and its metabolites
(fenbendazole and fenbendazole sulphone) and oxyclozanide were analyzed using HPLC-UV. Compounds recovered in plasma when
oxfendazole was administered alone or combined with oxyclozanide were oxfendazole, fenbendazole sulphone, and fenbendazole,
respectively. When oxfendazole was administered alone and co-administered with oxyclozanide, the AUCFBZ/AUCOFZ was 0.10 and 0.11,
respectively, and the AUCFBZSO2/AUCOFZ was 0.36 in both groups. The volume of distribution (Vz/F) of oxfendazole was large in both groups.
Oxyclozanide did not change the plasma disposition of oxfendazole. When the oxyclozanide tablet formulation was administered alone, the
elimination half-life was determined as 15.26 h and Vz/F 596.13 mL/kg. The area under the curve (AUC) and the maximum plasma
concentration of oxyclozanide were significantly larger and higher, respectively, in the oxyclozanide plus oxfendazole group (1111.46 h×µg/mL
and 23.87 µg/mL) compared to the oxyclozanide group (553.85 h×µg/mL and 11.63 µg/mL) while a significant decrease in apparent Vz/F
(596.13 mL/kg vs 275.12 mL/kg) and total clearance (27.08 mL/h/kg vs 13.50 mL/h/kg) was detected. In conclusion, co-administered with
oxfendazole causing an increase in the plasma profile of oxyclozanide may increase the antiparasitic activity of oxyclozanide.
Keywords: Oxfendazole, Oxyclozanide, Goat, Pharmacokinetics, Interaction.
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Research on the Development of Growth İnhibitory Substances
Against Bacteria and Fungi Among Bee İnfectious Microorganisms
ABSTRACT
The problem of abnormal temperature on Earth is no longer a problem limited to one place, and it can be said that very few places have the
same climate as 100 years ago. Our country is no exception, and it can be said that the climate change over the past decade is very large.
Due to climate change and the increase in exchanges between countries, especially between countries, it is expected that there will be changes
in the frequency of disease outbreaks and the appearance of strains due to external inflows as well as the existing infectious diseases of honey
bee (Apis mellifera).
Major advanced countries such as the United States are also conducting research and support for climate change and related animal-infected
diseases, and are preparing for contagious diseases caused by climate change.
Today's presentation will talk about the current trends and future directions in the development of antibacterial and antifungal agents against
bee-infectious bacteria including the results published before and our results.
For the traditional approach to reduce the growth of bee pathogenic bacetria, Paenibacillus Larvae and Melissocossus Plutonius, anti-bacterial
activity of Pimaric acid, Macelignan, Corosolic acid, Honokiol, 4-hydroxyderricin, Sophoraflavanone G, Acetylshikonin, and Kurarinone will be
included as a new candide substances, and to reduce the infection by pathogenic fungi, Lespedeza cuneata extract against Nosema ceranae and
Macelignan, 4-hydroxyderricin and acetylshikonin against Ascosphaera apis will be included.
Keywords: Bacteria, Bee, Fungi, Infectious pathogen.
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Muğla Bölgesinden Toplanan Arı Ekmeklerinin
Kimyasal Kompozisyonu ve Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması
ÖZET
Bu çalışmanın amacı arı ekmeğinin hidroetanolik ekstraktlarının fenolik profilini ve antiradikal aktivitesini ve Listeria monocytogenes, Salmonella
Enteritidis ve Escherichia coli’ye karşı in vitro antibakteriyel aktivitesini analiz etmekti. Antibakteriyel aktivite mikrodilüsyon yöntemi ile
değerlendirildi. Ekstraktların fenolik profili diyot dizisi algılamalı-yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC-DAD) ile belirlendi. Ekstraktta
yüksek miktarlarda kuarsetin (1343,1µg/g), kamferol (2648,9 µg/g) ve apigenin (4495,9 µg/g) bulundu. Ekstraktın fenolik içeriği 51,95±13,20 µg
GAE/mg kuru ekstrakt olarak bulunurken, 1 mg/mL konsantrasyonlarında DPPH temizleme aktivitesi %10,08±5,29 olarak bulundu. Ekstraktın,
6,25 mg/mL MIC değeri ile L. monocytogenesis, S. Enteritidis ve E. coli'ye karşı yüksek antimikrobiyal aktivite gösterdiği bulundu. Sonuç olarak,
bu çalışmada arı ekmeğinin iyi derecede antioksidan ve antimikrobiyal etki gösterdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Antiradikal, Arı ekmeği, Total fenolik içerik.

Chemical Composition and Investigation of Antibacterial and Antiproliferative Activities
of Bee Bread Collected from Muğla Region
ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the phenolic profile and antiradical activity of hydroethanolic extracts of bee bread and its in vitro
antibacterial activity against Listeria monocytogenes, Salmonella Enteritidis, and Escherichia coli. Antibacterial activity was evaluated by
microdilution method. The phenolic profile of the extracts was determined by diode array detection-high performance liquid chromatography
(HPLC-DAD). High amounts of quercetin (1343.1μg/g), campherol (2648.9 μg/g) and apigenin (4495.9 μg/g) were found in the extract. While the
phenolic content of the extract was 51.95±13.20 μg GAE/mg dry extract, the DPPH scavenging activity was found to be 10.08±5.29% at 1
mg/mL concentration. The extract was found to show high antimicrobial activity against L. monocytogenesis, S. Enteritidis and E. coli with a MIC
value of 6.25 mg/mL. As a result, in this study, it was seen that bee bread showed good antioxidant and antimicrobial effects.
Keywords: Antibacterial, Antiradical, Bee bread, Total phenolic content.
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Probiyotiklerin Yapılarının Araştırılması ve Bal Arılarının Beslenme ve İmmun Sistemi Üzerine Etkileri
ÖZET
Probiyotikler; Sindirim sisteminde doğal olarak ve belirli bir oranda bulunan yararlı dost bakterilerdir. Mikrofloral dengeyi sağlayan ve sindirim
sisteminin düzenli olarak çalışmasını koordine eden canlı mikroorganizmalar, enzimatik ve metabolik etki şekilleriyle, immun sistem üzerine
etki ederek modülasyonu ve metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde iyileştirmeler sağlar. Probiyotiklerin bu özellikleri sonucunda, bal
arılarının şekerden zengin sindirim yollarının kolonizasyonu ve aside duyarlı patojenik bakterilerin yayılmasını ve gelişmesini engelleyerek etkili
olurlar. Mikrobiyota olarak tanımlanan, arının bağışıklık sisteminde güçlü etki mekanizmalarına sahip bu spesifik mikroorganizmalar, çeşitli
patojen mikrobiyal tehditlerle mücadelede hızlı ve yarışmalı bir mücadele içine girerek etkili olurlar. Böylece sağlıklı ve immun sistemi güçlü
olan arı kolonileri enerjilerinin büyük kısmını koloni populasyonu çoğalmasına ve arı ürünlerinin üretimine ayıracaktır. Özellikle yetişkin bal
arıları çok zengin bir mikrofloraya sahiptir. Arı sağlığının korunmasında izlenmesi gereken, en önemli ve dikkat çekici faktör bu mikrofloraların
yapısı, miktarı ve birbirlerine oranlarının değişimlerinin izlenebilmesidir. Önemli nokta. Probiyotik kullanımının faydalı olduğunu gösteren
çalışmalar bulunurken, yanlış probiyotik uygulamasının arı sağlığına zararlı etkileri olduğunu bildiren çalışmalar da bulunmaktadır. Bu nedenle
arılara probiyotik uygulanacak bakteri türleri çok önemlidir. Mevzuat açısından Bakanlığımız, Üniversiteler ve STK işbirliği halinde asgari
probiyotik standartları oluşturulmasına, amacına uygun GMP üretim, saklama ve kullanım koşullarının tanımlanmasına ihtiyaç vardır.
Mikrobiyota kontrolleri planlı olarak yapılmalı, izlenebilir bir bal arısı mikrobiyota ve immun sistem haritası oluşturulmalıdır. Bu data banklar
saklanarak gerektiğinde dijital erişimlerle sağlık sorunlarında ve taramalarda istifade edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Araştırma, Balarısı, Beslenme, İmmunsistem.

Investigation of the Structures of Probiotics and Their Effects on Nutrition and Immune System of Honey Bees
ABSTRACT
Probiotics are beneficial friendly bacteria found naturally and in a certain ratio in the digestive system. Living microorganisms, which provide
microfloral balance and coordinate the regular functioning of the digestive system, provide improvements in the modulation and regulation of
metabolic activities by acting on the immune system with their enzymatic and metabolic effects. As a result of these properties of probiotics,
they are effective by preventing the colonization of sugar-rich digestive tracts of honey bees and the spread and development of acid-sensitive
pathogenic bacteria. These specific microorganisms, have strong mechanisms of action in the immune system of the bee, and become effective
in the fight against various pathogenic microbial threats by entering into a fast and competitive struggle. Thus, bee colonies that are healthy
and have a strong immune system will devote most of their energy to the reproduction of the colony population and the production of bee
products. Especially adult honey bees have a very rich microflora. Important point. While there are studies showing that the use of probiotics is
beneficial, there are also studies reporting that incorrect probiotic application has harmful effects on bee health. For this reason, the types of
bacteria to be administered probiotics to bees are very important. Microbiota controls of honey bees should be done in a planned manner, and
a traceable honey bee microbiota and immune system map should be created. These data banks should be stored and used in health problems
and scans with digital access when necessary.
Keywords: Probiotic, Research, Honeybee, Nutrition, Immunesystem.
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Türkiye’de Arı Ürünlerinde Tespit Edilen İlaç ve Metal Kalıntıları Üzerine Çalışmalar
ÖZET
Bu çalışma insan tüketimine sunulan başta bal olmak üzere diğer arı ürünlerinde pestisit ve antibiyotik kullanımına ve metal kalıntılarına ilişkin
Türkiye’de yapılan güncel çalışmalardan elde edilen bilgilerin derlenmesi amacıyla yapılmıştır. Arıcılık sektörü gerek ülkemizde gerek dünya
çapında endüstrileşme yolunda hızla ilerleyen bir sektördür. Özellikle kırsal alanda yerleşim gösteren aileler açısından ek gelir olma yolunda
hızla ilerlemektedir. Bal doğası gereği temiz ve sağlıklı olmalıdır. İnsan dahil diğer canlılarda olduğu gibi bal arılarında da viral, bakteriyel, fungal
ve ektoparazitlere karşı çeşitli pestisitler ve kullanımı yasak olmasına rağmen antibiyotikler kullanılmaktadır. Bu yüzden ülkemizde ve dünyada
başta bal olmak üzere arı ürünlerinde ilaç kalıntı sorunu yaşanmaktadır. Bu noktada gerek arı sağlığı gerek insan sağlığı olumsuz
etkilenmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için başta Veteriner Hekimler olmak üzere sağlık sektöründe çalışan insanlara büyük görevler
düşmektedir. Her şeyden önce arıcılıkla ilgilenen üreticiler bilinçlendirilmeli, araştırmacılar pestisit ve antibiyotik yerine tedavide doğal tedavi
yöntemlerini araştırarak bal arısı hastalıklarına karşı en uygun tedavi yöntemlerini bulma çalışmalarını hızlandırmalıdırlar. Bu çalışmalar gerek
devlet gerekse özel sektör tarafından desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Antibiyotikler, Bal arıları, Kontaminasyon, Pestisitler.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Studies on Drug and Metal Residues Detected in Bee Products in Turkey
ABSTRACT
This study was carried out in order to compile the information obtained from current studies in Turkey on the use of pesticides and antibiotics
and metal residue in other bee products, especially honey, offered for human consumption. The beekeeping sector has been rapidly advancing
towards industrialization both in our country and around the world. It is rapidly progressing towards becoming an additional income especially
for families located in rural areas. Honey should be clean and healthy by nature. As in other living things including humans, various pesticides
and antibiotics are used against viral, bacterial, fungal and ectoparasites in honeybees, although their use is prohibited. Therefore, there is a
drug residue problem in bee products, especially honey, in our country and in the world. At this point, both bee health and human health are
adversely affected. In order to prevent this situation, people working in the health sector, especially veterinarians, have great duties. First of all,
beekeeper should be made aware, and researchers should accelerate their efforts to find the most appropriate treatment methods against
honey bee diseases by researching natural treatment methods instead of pesticides and antibiotics. These studies should be supported by both
the state and the private sector.
Keywords: Antibiotics, Honey bees, Contamination, Pesticides.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Toxicokinetics of Essential Oils and Hard Chemicals
on Honey Bee (Apis mellifera) and İts Parasitic Mite (Varroa destructor)
ABSTRACT
Pollinators, particularly honeybees, are continuously exposed to several biotic and abiotic stressors that could possibly contribute to their
severe declines. The development of resistance to synthetic acaricides and toxicity of hard pesticides from stored hive matrices, has posed
major concern in apiculture industries. The aim of the present study was (1) to identify essentials oils (EOs) alternative to synthetic varrocides,
and (2) to find some chemical (antidote) that boost the activity of detoxification in honeybees intoxicated with hard pesticides. Out of five EOs
Eucalyptus globulus (Eg), Rosmarinus officinalis (Ro), Cymbopogon citratus (Cc), Thymus schimperi (Ts) and Trachyspermum ammi (Ta)
investigated by the complete exposure method against V. destructor, Ts and Ta were more toxic against V. destructor that increase our
curiosity to further evaluate thier toxicity against two honeybee species (A. mellifera and A. cerena) by surface treatment method and against
A. mellifera by topical exposure method. Our results on acaricidal activity showed that Ts and Ta were 91 and 48 times more toxic to V.
destructor with (4h-LC50 109.2 and 97.5 ppm) than A. mellifera. Ts and Ta were also 3.4 and 1.6 times more toxic to A. cerena than A. mellifera.
The remaining three EOs; Eg, Ro, and Cc were less toxic to V.destructor with (4h-LC50 4341.2, 2577.0 and 586.5 ppm) respectively. Furthermore,
Ts and Ta were also found less toxic to A. mellifera by topical exposure with (4h-LD50 of 7.9 and 14.7 µg/bee). Our results confirmed that EOs,
Ts and Ta are effective varroacides, less toxic to honeybees and could be a potential candidate to control Varroa mite infestations. For
detoxification study, newly emerged were exposed to LD50 (the dose that kill 50% experimental bees) of carbaryl, acetamiprid and
flupyradifurone topically for both continuous pre/post feeding of curcumin (Cur) and rosemarinic acid (RA). Three concentration (50, 100,
200ppm) of Cur and RA were prepared by diluting the stock (50mg/ml) in 50% sugar solution. The boosting detoxification enzyme ability of Cur
and RA fed bees were compared with mortality of bees that only fed sugar solution (control). The results on the antidote identification revealed
that there wasn’t significant difference in mortality between the control and detoxicant (Cur and RA ) fed group for pre-feeding of cur and RA
for 48-h. However, all post feeding treatment of detoxicant reduced mortality bees relative to control. Particularly, the mortality of newly
emerged bees intoxicated with LD50 value of carbaryl significantly reduced at a concentration of 100 and 200 ppm of both Cur and RA than
bees fed only sugar solution. The mortality of those bees exposed to LD 50 of acetamiprid, only Cur at concentration of 200ppm significantly
reduced the mortality relative to control. Additionally, RA at the concentration of 200ppm and Cur at 100 ppm signicantly effective in reducing
the mortality of bees exposed to LD50 flupyradifurone relative to control. The effectiveness of those antidotes needs to be checked on foraging
bees that may be at high risk of continuous exposure of pesticides both in agricultural field and in hive. And the honeybee gene that
participated and the possible pathway of enhancement of detoxification enzyme will be discussed.
Keywords: Curcumin, Essential oil, Rosmarinic acid.
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Türkiye'de Satışa Sunulan Ticari Kuru Köpek Mamalarının Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
ÖZET
Hayvan yem ve mamalarında kalıntı ya da bulaşan niteliğinde bulunabilen kirleticiler başlıca ağır metaller, dioksinler, mikotoksinler, pestisitler,
veteriner ilaçları ve polisiklik aromatik hidrokarbonlardır. Bunlar arasında dokularda birikme potansiyeli yanında biyolojik yıkımlanmaya
uğramayan, akut ve kronik ciddi sağlık sorunlarına yol açan ağır metaller ayrı bir öneme sahiptir. Ağır metaller iz düzeydeki esansiyel
elementlerin yerini alarak birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayın bozulması, hedef doku, organ ve sistemler üzerine olumsuz etkiler yanında
teratojenik, karsinojenik ve genotoksik etkileri nedeniyle de hayvanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Avrupa ve Türkiye’de hayvan
yem ve mamalarında bazı ağır metallerin (As, Cd, Hg ve Pb) miktarları sınırlandırılmışsa da diğer non-esansiyel ve esansiyel metallerle ilgili
sadece bazı esansiyeller için tavsiye edilen maksimum düzeyler belirtilmiştir. Bu nedenle hem non-esansiyel hem de esensiyel metallerin yem ve
mamalardaki düzeylerinin izlenmesi neden olabilecekleri olumsuzlukların en aza indirilmesine katkı sağlayacaktır. Çalışma kapsamında
Türkiye’de yavru ve yetişkin, küçük ve büyük ırk köpeklerin beslenmesinde kullanılmak üzere satışa sunulan su ürünleri ve diğer hayvansal ürün
(tavuk, koyun, sığır eti ve/veya sakatat vb.) içeren ithal ve yerli 88 kuru mama örneği toplanmıştır. Örneklerde esansiyel (Cu, Cr, Mn, Se ve Zn)
ve esansiyel olmayan (As, Al, Cd, Hg, Pb) metal düzeyleri valide edilen metotla İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi (ICP-MS) cihazında
belirlenmiştir. Esansiyel metal konsantrasyonları Zn>Mn>Cu>Cr>Se şeklinde, non-esansiyel metaller Al>Pb>As>Cd>Hg şeklinde sıralanmıştır.
Çalışma sonuçlarına göre non-esansiyel metal düzeyleri ortalamaları küçük ve büyük ırk yavru köpek kuru mamaları Pb düzeyleri dışında
belirlenen yasal limitlerin altında bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Esansiyel, Non-esansiyel, Köpek maması.
*Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 20.GAP.007 proje numarasıyla
desteklenmiştir.

Determination of Heavy Metal Concentration in Commercial Dry Dog Foods Offered for Sale in Turkey
ABSTRACT
Pollutants that can be found as residues or contaminants in animal feeds and foods are mainly heavy metals, dioxins, mycotoxins, pesticides,
veterinary drugs, and polycyclic aromatic hydrocarbons. Among these, heavy metals, which are not biodegradable and cause serious acute and
chronic health problems, have a special importance as well as their potential to accumulate in tissues. Heavy metals cause serious health
problems in animals due to its teratogenic, carcinogenic, and genotoxic effects besides disruption of physiological and biochemical events by
replacing essential elements, negativities on target tissues, organs, and systems. In Europe and Turkey, the levels of some heavy metals (As, Cd,
Hg, and Pb) have been set in the feed of food of animals while there is only recommended maximum levels for some essentials. Therefore,
monitoring the levels of these both non-essential or essential metals in feed or food will contribute to minimizing the negative effects they may
cause. In the study, essential (Cr, Cu, Mn, Se, and Zn) and non-essential (As, Al, Cd, Hg, Pb) metal levels in 88 imported and domestic
commercial dog dry food labeled as including fisheries products and others (chicken, sheep, cattle, etc.) have been investigated by Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) device with validated method. Concentrations of essential metals are listed as Zn>Mn>Cu>Cr>Se,
non-essential metals as Al>Pb>As>Cd>Hg. According to the results of the study, the average non-essential metal levels except Pb levels in small
and large breed puppy dog food were found below the legal limits.
Keywords: Heavy metal, Essential, Non-essential, Dog food.
*This study was supported by Hatay Mustafa Kemal Unv. Coord. of Sci. Research project with project number 20.GAP.007.

41

SÖZLÜ SUNUM / ORAL PRESENTATION
S32
II. Uluslararası VII. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
II. International VII. National Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress
7 - 10 Eylül / September, 2022
Ufuk Mercan YÜCEL
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE.
Sunan Yazar / Presenting Author: Ufuk Mercan YÜCEL, E-posta / E-mail: umercan@yyu.edu.tr

Van İlinde Ambalajsız Olarak Satışa Sunulan Bazı Baharat Çeşitlerinde
Aflatoksin ve Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi ve Ağır Metallerin Sağlık Riskleri Tahmini
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Van ilinde ambalajsız olarak satılan kırmızıbiber, karabiber ve kimyon çeşitlerindeki aflatoksin ve ağır metal
düzeylerinin belirlenmesi ve ağır metallerin sağlık risklerinin tahminlerinin yapılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Aflatoksin analizi HPLC ile ağır metal
analizi ise ICP-MS cihazı ile yapılmıştır. Bulgular: Baharat örneklerinin tümünde AFG1 ve AFG2, kimyon örneklerinin tümünde AFB1 ve AFB2
tespit edilmediği halde, kırmızıbiber örneklerinin tümünde, karabiber örneklerinin sadece 1 tanesinde AFB1 ve kırmızıbiber örneklerinin 18
tanesinde AFB2 belirlenmiştir. Ni, Cd, Pb ve Al’un ortalama değerleri sırasıyla karabiberde 5.08, 0.35, 2.47, 352.45 mg/kg, kimyonda 9.12, 0.20,
1.40, 366.5 mg/kg ve kırmızı biberde 8.9, 0.06, 0.11, 36 mg/kg olarak tespit edilmiştir. Arsenik ise sadece kimyonda tespit edilmiştir ve ortalama
değeri 0,06 mg/kg'dır. Sonuç: Kırmızı biberlerin %90’ında (18 örnek) ülkemizde izin verilen sınır değerin üzerinde AFB1 saptanmıştır.
Karabiberde tespit edilen Cd ve tüm baharat örneklerindeki Ni düzeyi Maksimum izin verilebilir sınır değerlerin üzerindedir. Günlük alım
tolerans limitleri göre baharatlardaki Ni, As, ve Cd düzeyleri herhangi bir risk oluşturmadığı halde tüm baharat örneklerinde Al, karabiber
örneklerinde Pb düzeyi günlük alım tolerans limitlerinin üstündedir. THQ maruziyet değerleri, 1'den küçük olduğu için baharat örnekleri önemli
bir kanserojen olmayan etki riski taşımamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aflatoksin, Ağır metal, Baharat, Sağlık Riski Değerlendirmesi.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Determination Aflatoxin and Heavy Metal Levels in Some Spices Sold Without Packaging
in Van and Estimation of Health Risks of Heavy Metals
ABSTRACT
Aim: This study aimed to determine the aflatoxin and heavy metal levels in the samples of red pepper, black pepper and cumin sold
unpackaged in Van and to estimate the health risks of heavy metals. Materials and Methods: Aflatoxin analysis was performed by using HPLC.
Heavy metal level was determined on the ICP-MS. Results: Although AFG1 and AFG2 were not detected in all spice samples, AFB1 and AFB2
were not detected in all cumin samples, AFB1 was detected in all red pepper samples and only one black pepper samples, and AFB2 in 18 red
pepper samples. As a result of heavy metal analysis, the average concentration of Ni, Cd, Pb and Al were 5.08, 0.35, 2.47, 352.45 mg/kg in black
pepper, 9.12, 0.20, 1.40, 366.5 mg/kg in cumin and 8.9, 0.06, 0.11, 36 mg/kg in red pepper, respectively. Arsenic was detected only in cumin
and its average concentration was 0.06 mg/kg. Conclusion: In 90% (18 samples) of red pepper samples, AFB1 was detected above the
permissible limit value in our country. The Cd level in black pepper samples and Ni levels in all spice samples determined in this study were
above the limit values. According to daily intake tolerance limits, although Ni, As, and Cd levels in spices do not pose any risk, Al in all spice
samples and Pb levels in black pepper samples are above the daily intake tolerance limits. Spice samples do not pose a significant risk of noncarcinogenic effects, as THQ exposure values are less than 1.
Keywords: Aflatoxin, Heavy metal, Spice, Health Risk Assessment.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Sucul Ortamlarda Nanopartikül Toksisitesi
ÖZET
Nanopartiküller (NP’ler) 1 ile 100 nm arasında bulunan partiküllere verilen isimdir. NP’ler normal malzemelerden farklı belirli fiziksel ve kimyasal
özelliklerinden dolayı ticari kullanım için yapay olarak sentezlenmekte, endüstriyel üretim esnasında kasıtsız bir yan ürün veya doğal olarak
meydana gelmektedir. Her gün gelişmekte olan nanoteknoloji, elektronik, tıp, inşaat, kozmetik, tekstil, otomotiv, çevre, gıda, ev aletleri,
yenilebilir enerji, petrol, tarım, matbaacılık, spor ve sağlık gibi alanlarda kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan NP’ler ise gümüş (Ag), titanyum
(Ti) ve silikon dioksit (SiO2) veya karbon (C) tabanlı olanlardır. Ticari olarak üretilen NP'ler, üretim aşamalarında veya yaşam döngülerinin son
aşamasında atık ürünler olarak sucul ortama deşarj edilebilmektedir. Bu NP'ler yüzey veya yeraltı suyu ortamlarına geçebilmektedir. Su
kaynaklarına doğrudan, yağış veya topraktan süzülüp gelen NP’ler balık, kabuklular ve hatta tek hücreli organizmalar gibi sucul organizmalara
yönelik önemli etkilere neden olabilmektedirler. Sucul organizmalar NP’lere solungaçları, yutma, dermal temas, hücrelere adsorpsiyon gibi
yollarla maruz kalmaktadırlar. NP’ler canlılarda lipid peroksidasyonuna, hücre yapısının bozulmasına, mitokondride bozulmaya, protein
oksidasyonuna ve DNA hasarı gibi etkilere neden olmaktadırlar. NP’ler çevresel risk değerlendirmeleri çoğunlukla tüm risk faktörlerini dikkate
almayan standart laboratuvar koşulları altında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çevre ve atık su ortamları gibi karmaşık ortamlara salınan
NP’lerin bu ortamlardaki davranışları laboratuvar ortamından farklı olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Nano teknoloji, Suda yaşayan canlılar, Toksisite.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Nanoparticle Toxicity in Aquaculture
ABSTRACT
Nanoparticles (NPs) are the name given to particles that exist between 1 and 100 nm. NPs are synthesized artificially for commercial use due to
certain physical and chemical properties different from normal materials, occur as an unintentional by-product during industrial production, or
occur naturally. Nanotechnology, which is developing every day, is used in fields such as electronics, medicine, construction, cosmetics, textiles,
automotive, environment, food, household appliances, renewable energy, petroleum, agriculture, printing, sports and health. The most
commonly used NPs are those based on silver (Ag), titanium (Ti), and silicon dioxide (SiO2) or carbon (C). Commercially produced NPs can be
discharged into the aquatic environment as waste products during the production stages or at the final stage of their life cycle. These NPs can
migrate to surface or groundwater environments. NPs that leach into water sources directly from precipitation or soil can cause significant
effects on aquatic organisms such as fish, crustaceans and even single cell organisms. Aquatic organisms are exposed to NPs through gills,
ingestion, dermal contact, and adsorption to cells. NPs cause effects such as lipid peroxidation, disruption of cell structure, deterioration in
mitochondria, protein oxidation and DNA damage in living things. Environmental risk assessments of NPs are often performed under standard
laboratory conditions that do not consider all risk factors. Because of that the behavior of NPs released into complex environments such as
environment and wastewater environments may be different from the laboratory environment.
Keywords: Nanoparticle, Nano technology, Aquatic creatures, Toxicity.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Mikotoksinlerin Biyolojik Detoksifikasyonu
ÖZET
İnsan ve hayvan beslenmesinde temel olan gıda ve yem maddelerinin üzerinde oluşan küfler, ekonomik kayıplara neden oldukları gibi
oluşturdukları sekonder metabolizma ürünlerinin mutajenik, karsinojenik, hepatotoksik ve immunsupresif gibi toksik etkileri ile sağlık açısından
da büyük bir tehlike oluşturmaktadırlar. Bu durumun önüne geçmek için temel prensibin küf ve mikotoksin oluşumunun engellenmesi olmasına
karşın hâlâ günümüzde mikotoksin tehlikesi devam etmektedir. Bu amaçla gıda sanayisinde fiziksel ve kimyasal detoksifikasyon oldukça yaygın
kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin çevreye ve insan sağlığına bu olumsuz etkileri ve etkin bir yöntem olarak kullanılamaması nedeniyle,
biyolojik detoksifikasyon önlemlerinin geliştirilmesi esastır. Biyolojik detoksifikasyonda kullanılan mikroorganizmalardan birisi ise laktik asit
bakterileridir. Laktik asit bakterileri adsorpsiyon ve absorbsiyon mekanizması ile veya enzimler ve metabolitleri ile mikotoksinleri bozundurarak
gıda maddelerinden farklı toksinleri etkili bir şekilde uzaklaştırabildiği bulunmuştur.
Bu çalışmanın amacını laktik asit bakterilerinin mikotoksinlerin gıda ve yem maddelerinden uzaklaştırılmasındaki rolü, etki mekanizmaları ve bu
konuda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaların incelenmesi oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Detoksifikasyon, Laktik asit bakterileri, Mikotoksinler.

Biological Detoxification of Mycotoxins Using Lactic Acıi Bacteria
ABSTRACT
Molds that form on food and feed materials, which are the basis of human and animal nutrition, cause economic losses as well as pose a great
danger to health with the toxic effects of secondary metabolism products such as mutagenic, carcinogenic, hepatotoxic and
immunosuppressive. In order to prevent this situation, although the basic principle is to prevent the formation of mold and mycotoxins, the
danger of mycotoxins still continues today. For this purpose, physical and chemical detoxification is widely used in the food industry. However,
due to the negative effects of these methods on the environment and human health and their inability to be used as an effective method, it is
essential to develop biological detoxification measures. One of the microorganisms used in biological detoxification is lactic acid bacteria. It has
been found that lactic acid bacteria can effectively remove different toxins from foodstuffs by adsorption and absorption mechanism or by
degrading myctoxins with enzymes and metabolites. The aim of this study was to examine the role of lactic acid bacteria in the removal of
mycotoxins from food and feed, their mechanism of action, and national and international studies on this subject.
Keywords: Detoxification, Lactic acid bacteria, Mycotoxins.
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Ratlarda Yüksek Doz AFB1 ile Oluşturulan Testiküler Hasar Üzerine
Rifampisin ve Boswellia Serrata Ekstraktının Tedavi Edici Etkilerinin Belirlenmesi
ÖZET
Aflatoksin B1 (AFB1), testis gelişimi ve spermatogenezde bozukluklara yol açabilen ve hücresel olarak oksidatif strese neden olan bir gıda
kirleticisidir. AFB1 dokularda dışa akış taşıyıcısı olarak bulunan P-Glikoprotein (P-gp)’in substratıdır ve bu protein AFB1’in dokuya geçişini
sınırlar. Bu çalışmanın amacı P-gp uyarıcısı olan Rifampisin ve antioksidan etkili Boswellia serrata ekstraktı verilerek, ratlarda AFB1’in neden
olduğu testis hasarını tersine çevirmektir.
Çalışmada 49 adet 7-8 haftalık Spraque-Dawley erkek rat kullanıldı ve ratlar 7 gruba ayrıldı. Gruplar; 1. Kontrol, 2. Rifampisin (10 mg/kg), 3.
Boswellia serrata (500 mg/kg), 4. AFB1 (1.5 mg/kg), 5. AFB1+Rifampisin, 6. AFB1+Boswellia serrata, 7. AFB1+Rifampisin+Boswellia serrata
olarak oluşturuldu. Ratlara tek doz Rifampisin verilmesinden 30 dakika sonra AFB1 gavaj ile uygulandı. AFB1 uygulamasından 6 saat sonra ise
Boswellia serrata ekstraktı gavaj ile verildi. Uygulamalar 4 gün boyunca devam etti ve 4. günün sonunda tüm ratlar dekapite edilerek testis ve
epididimis dokuları alındı. Çalışmanın sonunda alınan testis doku örneklerinde klasik histopatoloji yapıldı. Rölatif üreme organ ağırlıkları
hesaplandı ve spermatolojik muayeneler gerçekleştirildi.
AFB1 grubunda histopatolojik olarak incelenen seminifer tubulus çapları kontrole göre önemli ölçüde azalırken, Rifampisin’in AFB1’in neden
olduğu testis atrofisini tedavi ettiği tespit edildi. Canlı ağırlık ve testis organ ağırlığı açısından gruplar arasında bir fark gözlenmedi. Ratların
epididimis organ ağırlığı, spermatozoon yoğunluğu ve motilitesi AFB1 grubunda önemli ölçüde azalırken tedavi gruplarında bu değerlerin
kontrole yaklaştığı tespit edildi. Anormal spermatozoon oranı incelendiğinde ise spermatozoonların sadece baş kısmında oluşan anormalliğin
AFB1+BSE+Rif grubunda önemli ölçüde azaldığı gözlendi. Bununla birlikte kuyruk ve toplam(baş+kuyruk) anormal spermatozoon oranının
gruplar arasında farklı olmadığı belirlendi.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular AFB1’in neden olduğu testiküler hasarın Rifampisin ve Boswellia Serrata tarafından azaltılabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: AFB1, Rifampisin, Boswellia Serrata, Testis.

Determination of Therapeutic Effects of Rifampicin and Boswellia Serrata Extract
on Testicular Damage Induced by High-Dose AFB1 in Rats
ABSTRACT
Aflatoxin B1 (AFB1) is a food pollutant that can cause defects in testicular development and spermatogenesis, and cause cellular oxidative
stress. AFB1 is the substrate of P-Glycoprotein (P-gp), which is found as an efflux transporter in tissues, and this protein limits the transport of
AFB1 into the tissue. The aim of this study is to reverse the testicular damage caused by AFB1 in rats by administering Rifampicin, which is a Pgp stimulant, and Boswellia serrata extract with antioxidant effect.
In the study, 49 7-8 weeks old Spraque-Dawley male rats were used and the rats were divided into 7 groups. Groups were created as; 1.
Control, 2. Rifampicin (10 mg/kg), 3. Boswellia serrata (500 mg/kg), 4. AFB1 (1.5 mg/kg), 5. AFB1+Rifampicin, 6. AFB1+Boswellia serrata, 7.
AFB1+Rifampicin+Boswellia serrata. AFB1 was administered by gavage 30 minutes after a single dose of Rifampicin was given to the rats.
Boswellia serrata extract was given by gavage 6 hours after AFB1 application. The applications continued for 4 days and at the end of the 4th
day, all rats were decapitated and testis and epididymis tissues were taken. Classical histopathology was performed on testicular tissue samples
taken at the end of the study. Relative reproductive organ weights were calculated, and spermatological examinations were performed.
While the diameters of the seminiferous tubules examined histopathologically in the AFB1 group were significantly reduced compared to the
control, it was determined that Rifampicin treated the testicular atrophy caused by AFB1. It was observed that there was no difference
between the groups in terms of body weight and testicular organ weight. While the epididymis organ weight, spermatozoon density, and
motility of the rats decreased significantly in the AFB1 group, these values were identified to be close to the control in the treatment groups.
When the abnormal spermatozoa rate was examined, it was observed that the abnormality occurring only in the head of the spermatozoa was
significantly reduced in the AFB1+BSE+Rif group. However, the ratio of tail and total (head + tail) abnormal spermatozoa was not different
between the groups.
Findings from this study indicate that testicular damage caused by AFB1 can be reduced by Rifampicin and Boswellia serrata.
Keywords: AFB1, Rifampicin, Boswellia Serrata, Testis.
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Ratlarda Sisplatin ve Karboplatin Tarafından İndüklenen Trombositopeni Üzerine
Likopenin Etkilerinin Araştırılması
ÖZET
Bu çalışmada 250-300 g ağırlığında 4-6 aylık Spraq-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Toplam 48 rat, her grupta 6 hayvan olacak şekilde 8 gruba
ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu, ikinci grup sisplatin grubu (5 mg/kg IM, 4 gün arayla iki doz), üçüncü grup karboplatin grubu (60 mg/kg tek
doz), dördüncü grup ise likopen grubu (4 mg/kg oral), beşinci grup sisplatin+likopen, altıncı grup karboplatin+likopen, yedinci grup sisplatin +
deksametazon (1 mg/kg, IM) ve sekizinci grup karboplatin+deksametazon olarak ayrıldı. Antikoagülanlı tüplere kalpten kan örnekleri (2 ml)
alındı. Dekapite edilecek hayvanlardan kemik, kemik iliği ve dalak örnekleri alındı. Trombosit sayımları tam kan sayım cihazında yapıldı. Diğer
tüm kan sayımları ve oksidatif stres parametreleri (MDA, CAT, GSH, GSHPx) spektrofotometrik olarak belirlendi.
Sonuç olarak, sisplatin ve karboplatinin uygulanan gruplarda trombosit sayısında anlamlı azalmaya neden olduğu ve likopen uygulanan
gruplarda trombosit sayısını artırdığı belirlendi.
Sunulan çalışmada sisplatin ve karboplatin uygulanan gruplarda MDA düzeylerinin yüksek, GSH-Px, CAT ve GSH düzeylerinin düşük olduğu
saptanmıştır. Sisplatin ve karboplatin tedavisinin oksidan düzeyini azaltarak, antioksidan sistemi uyararak ve peroksidasyon reaksiyonlarını
değiştirerek etki gösterebileceği sonucuna varıldı.
Patolojik incelemelerde kemik iliği hipoplazisi, tüm deney gruplarında fark edilen ana değişiklikti. Sadece sisplatin ve karboplatin ile tedavi
edilen gruplarda miyelopoez ve megakaryositlerde azalmaya bağlı kemik iliği hipoplazisi kaydedildi. Yukarıda bahsedilen değişikliklere ek olarak
deksametazon uygulamalarının eritropoezde azalmaya neden olduğu ve hipoplazinin şiddetini daha da artırdığı saptanmıştır (P˂0,001). Likopen
uygulamalarının hipoplastik değişiklikler üzerine etkisinin olmadığı belirlendi.
Gruplar arasındaki farklar, SPSS paket programında tek yönlü varyans analizi kullanılarak hesaplandı. Sonuçlar, p<0.05 olduğunda istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.
Anahtar Kelimeler: Karboplatin, Likopen, Rat, Sisplatin.

Investigation of the Effects of Lycopene
on Thrombocytopenia Induced by Cisplatin and Carboplatin in Rats
ABSTRACT
In this study were used the 4-6 months old Spraq-Dawley male rats weighing 250-300 g.
A total of 48 rats were divided into 8 groups with 6 animals in each group. The first group is the control group, the second group is the cisplatin
group (5 mg/kg IM, two doses 4 days apart), the third group is the carboplatin group (60 mg/kg single dose), the fourth group is the lycopene
group (4 mg/kg orally), the fifth group group cisplatin+lycopene, sixth group carboplatin+lycopene, seventh group cisplatin + dexamethasone (1
mg/kg, IM) and eighth group carboplatin+dexamethasone. Blood samples (2 ml) were taken from the heart into tubes with anticoagulant.
Bone, marrow and spleen samples were taken from the animals to be decapitated. Platelet counts were done on a complete blood count
device. All other blood counts and oxidative stress parameters (MDA, CAT, GSH, GSHPx) were determined spectrophotometrically.
As a result, it was determined that cisplatin and carboplatin caused a significant decrease in platelet count in groups and increased platelet
count in lycopene applied groups.
In the present study, it was determined that MDA levels were high and GSH-Px, CAT and GSH levels were low in the cisplatin and carboplatin
administered groups. It was concluded that cisplatin and carboplatin treatment may have an effect by reducing the oxidant level, stimulating
the antioxidant system and changing the peroxidation reactions.
On pathological examinations, bone marrow hypoplasia was the main change noticed in all experimental groups. Bone marrow hypoplasia due
to reduction in myelopoiesis and megakaryocytes was noted in the groups treated only with cisplatin and carboplatin. In addition to the
changes mentioned above, it was found that dexamethasone applications caused a decrease in erythropoiesis and further increased the
severity of hypoplasia (P˂0.001). It was determined that lycopene applications had no effect on hypoplastic changes.
Differences between groups were calculated using one-way analysis of variance in the SPSS package program. Results were considered
statistically significant when p<0.05.
Keywords: Carboplatinum, Lycopene, Rat, Cisplatin.
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Ratlarda Nikel Sülfatın Genotoksisitesine Karşı Likopenin Koruyucu Etkisi
ÖZET
Amaç: Endüstrilerde geniş kullanım yeri olan nikelin teratojenik, kanserojenik, immünotoksik ve genotoksik etkileri vardır. Bu çalışmada nikel
sülfatın sebep olduğu genotoksisiteye karşı antioksidan özelliğe sahip likopenin koruyucu etkileri araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada
toplam 24 adet rat (wistar albino) dört gruba ayrılmıştır. Grup I (kontrol) günlük olarak serum fizyolojik intraperitonal (i.p.) ve mısır yağı oral
gavajla (0.5 ml); Grup II nikel sülfat (20 mg/kg, i.p.) serum fizyolojik içerisinde çözdürülerek; Grup III likopen mısır yağı (0.5 ml) süspansiyon
haline getirilerek 20 mg/kg dozlarında oral gavajla; Grup IV likopen mısır yağı (0.5 ml) içerisinde süspansiyon haline getirilerek 20 mg/kg
dozlarında oral gavajla verildikten 2 saat sonra nikel sülfat (20 mg/kg, i.p.) 21 gün boyunca uygulanmıştır. Genotoksisite testlerinden biri olan
kemik iliğinden mikronükleus testiyle mikronükleuslu polikromatik eritrositler (MNPCE) ve polikromatik eritrositler (PCE) incelenmiştir.
Bulgular: Koruyucu amaçlı olarak likopen uygulamasının MNPCE düzeylerini nikel sülfat grubuna göre anlamlı olarak (p<0.001) düşürdüğü
belirlenmiştir. Sonuç: Likopenin 20 mg/kg dozunda uygulanması, 20 mg/kg dozunda uygulanan nikel sülfatın meydana getirdiği genotoksik
etkiyi azalttığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genotoksisite, Likopen, Nikel, Rat.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Protective Effect of Lycopene against Genotoxicity of Nickel Sulfate in Rats
ABSTRACT
Aim: Nickel, which has a wide usage area in industries, has teratogenic, carcinogenic, immunotoxic, and genotoxic effects. In this study, the
protective effects of lycopene, which has antioxidant properties, were investigated against genotoxicity caused by nickel sulfate. Materials and
Methods: In the study, a total of 24 rats (Wistar albino) were divided into four groups: Group I (control) daily by saline intraperitoneal (i.p.) and
corn oil oral gavage (0.5 ml); Group II nickel sulfate (20 mg/kg, i.p.) was dissolved in physiological saline; Group III lycopene corn oil (0.5 ml) was
suspended by oral gavage at 20 mg/kg doses; Group IV lycopene was suspended in corn oil (0.5 ml) and given by oral gavage at 20 mg/kg doses,
2 hours later, nickel sulfate (20 mg/kg, i.p.) was administered for 21 days. Micronucleated polychromatic erythrocytes (MNPCE) and
polychromatic erythrocytes (PCE) were examined by bone marrow micronucleus test, which is one of the genotoxicity tests. Results: It was
determined that the administration of lycopene for preventive purposes decreased the MNPCE levels significantly (p<0.001) compared to the
nickel sulfate group. Conclusion: Administration of lycopene at a dose of 20 mg/kg is protective against the genotoxic effects of nickel sulfate
administered at a dose of 20 mg/kg.
Keywords: Genotoxicity, Lycopene, Nickel, Rat.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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4-Nonilfenolün Rat Karaciğer ve Böbreğinde Oluşturduğu Toksikasyona Karşı
Gallik Asit ve Likopenin Oksidatif Strese Yönelik Koruyucu Etkileri
ÖZET
Nonilfenol gıda, tarım ve sanayide yüzey aktif madde olarak kullanılan nonilfenol etoksilatın biyolojik bozunmasıyla ortaya çıkan bir kirleticidir.
Memelilerde maruziyete bağlı olarak hormonal sistem bozukluklarına yol açmasının yanısıra uzun süreli toksik etkilerin görülmesine neden
olabilmektedir. Gallik asit (GA) ve likopen (L) güçlü antioksidan etkinliğe sahip biyoaktif maddelerdir. Bu çalışmada 4-nonilfenolün (NP) DNA
hasarı ile karaciğer ve böbrekte oluşturduğu toksikasyona karşı gallik asit ve likopenin oksidatif strese yönelik koruyucu etkileri araştırıldı.
Çalışmada 36 adet Sprague dawley erkek sıçan kullanıldı. Kontrol (2 mg/kg mısır yağı), NP (125 mg/kg), GA (50 mg/kg), L (10 mg/kg), GA (50
mg/kg)+NP (125 mg/kg) ve L (10 mg/kg)+NP (125 mg/kg) grupları oluşturuldu. İlgili ajanlar gruplara 28 gün boyunca belirtilen dozlarda
intragastrik sonda ile verildi. Comet analizi sonucunda GA+NP ve L+NP grupları NP grubuyla karşılaştırıldığında kuyruk momenti ve kuyruk
yoğunluğu düzeylerinin düşük olduğu görüldü (p=0,001). Karaciğer dokusunda, SOD (p=0,011) ve CAT aktiviteleri (p=0,018) ile GSH (p=0,048)
seviyesinin NP grubunda en düşük ve MDA (p=0,021) seviyesinin en yüksek seviyede olduğu görüldü. NP grubu ile karşılaştırıldığında, L+NP ile
GA+NP gruplarında istatistiksel olarak SOD ve CAT (GA+NP grubu hariç) aktivitelerinin yüksek ve MDA düzeyinin ise düşük olduğu belirlendi.
Böbrek dokusu SOD (p=0,002) ve CAT aktiviteleri (p=0,042) ile GSH (p=0,027) seviyesinin NP grubunda en düşük ve MDA (p=0,021) seviyesinin
en yüksek seviyede olduğu görüldü. NP grubu ile karşılaştırıldığında, L+NP ile G+NP gruplarında istatistiksel olarak SOD aktivitesi ile GSH
seviyesinin yüksek ve MDA düzeyinin ise düşük olduğu belirlendi. Çalışmanın sonuçları nonilfenolün olumsuz etkilerine karşı gallik asite kıyasla
likopenin daha koruyucu olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Comet yöntemi, Gallik asit, Likopen, Nonilfenol, Oksidatif stres.

Protective Effects of Gallic Acid and Lycopene on Oxidative Stress Against
4-Nonylphenol İnduced Toxicity in Rat Liver and Kidney
ABSTRACT
Nonylphenol is a pollutant produced by the biodegradation of nonylphenol ethoxylate, which is used as a surfactant in food, agriculture and
industry. In addition to causing hormonal system disorders due to exposure in mammals, it can cause long-term toxic effects. Gallic acid (GA)
and lycopene (L) are bioactive substances with strong antioxidant activity. In this study, the protective effects of gallic acid and lycopene on
DNA damage and oxidative stress were investigated against the toxicity of 4-nonylphenol (NP) in the liver and kidney. 36 Sprague dawley male
rats were used in the study. Control (2 mg/kg corn oil), NP (125 mg/kg), GA (50 mg/kg), L (10 mg/kg), GA (50 mg/kg)+NP (125 mg/kg) and L (10
mg/kg) )+NP(125 mg/kg) groups were formed. The agents were given by intragastric tube at the indicated doses for 28 days. As a result of the
comet analysis, tail moment and tail density levels were found to be low when the GA+NP and L+NP groups were compared with the NP group
(p=0.001). In the liver tissue, SOD (p=0.011) and CAT activities (p=0.018) and GSH (p=0.048) levels were the lowest in the NP group and MDA
(p=0.021) levels were the highest. When compared with the NP group, it was determined that SOD and CAT (except GA+NP group) activities
were statistically high and MDA levels were low in the L+NP and GA+NP groups. Kidney tissue SOD (p=0.002) and CAT activities (p=0.042) and
GSH (p=0.027) levels were the lowest in the NP group and MDA (p=0.021) levels were the highest. When compared with the NP group, it was
determined that SOD activity and GSH level were higher and MDA level was lower in L+NP and G+NP groups statistically. The results of the
study show that lycopene may be more protective against the negative effects of nonylphenol compared to gallic acid.
Keywords: Comet assay, Gallic acid, Lycopene, Nonylphenol, Oxidative stress.
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Antibiotic Stewardship: How to Limit the Spread
of Antimicrobial Resistance. A Practical Example in Small Animal Clinic
ABSTRACT
The discovery of antimicrobial drugs represented a revolutionary milestone both in human and veterinary medicine. The miraculous power that
was recognized in these drugs also concealed numerous pitfalls which also led to the establishment of antibiotic resistance (AMR). In small
animal clinical practice, these drugs have been used for long time in an empiric way. The emergence of AMR led veterinary medicine to
important reflections to preserve such an incredible resource as antimicrobial drugs are, to evaluate the role and the evolution of Veterinarians
that must be always more specialized and aware of their crucial role, for animal health, for public health and environment. Antimicrobial
stewardship programs (ASPs) are one of the major tools that have been suggested in the last decade to reduce AMR in veterinary medicine.
Some encouraging examples have been described both in small and large animal clinics. The milestone behind this approach is that
antimicrobial drugs must be used in a rational and prudent way in order to tailor the therapy according to the specific necessity of a patient (in
case of dogs and cats) or to a class of patients (i.e., livestock). Our discussion takes into consideration the origin of antimicrobial drugs, passes
through AMR phenomenon, and ends in an example of a specific work-flow for a tailored antimicrobial treatment for dogs and cats referred
with signs and symptoms of urinary tract infections (UTIs) to a small animal hospital in Italy.
Keywords: Antimicrobial resistance, Antimicrobial stewardship, Small animal clinics.
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Toksikolojide Acil Müdahale Yöntemleri ve İntravenöz Lipit Emülsiyon
ÖZET
Zehir kavramının birçok tanımının yapılmasına karşın, 16. yüzyılın önde gelen araştırmacılarından Alman-İsviçreli hekim Paracelsus “Tüm
maddeler zehirdir, zehir olmayan bir madde yoktur. İlaç ve zehiri ayıran onun dozudur.” tanımını öne çıkarmıştır. Herhangi bir madde ile
meydana gelen zehirlenmelerde ilk amaç, etkilenen hayvanın hayati fonksiyonlarının devamını sağlamaktır ve bu amaçla da genel sağaltım
ilkeleri eksiksiz yapılmalıdır.
Bu ilkeler; hayati göstergelerin devamını sağlamak, zehirli maddeyi uzaklaştırmak ve emilimini engellemek, sürgüt uygulamak ve belirtilerin
giderilmesi için uygulamalar yapmaktır. Zehirlenmelerde önemli olan diğer bir husus ise zehirin türünü belirlemektir. Eğer zehirin türü
belirlenebilirse ona spesifik antidot uygulaması ile klinik belirtilerin ve hayati fonksiyonların kısa süre içinde normale döndüğü görülür.
Son yıllarda antidot olarak kullanılmaya başlayan yağ, su ve emülsifiyer maddeden oluşan İntravenöz Lipit Emülsiyonu (ILE) yetişkinler, çocuklar
ve yenidoğanlar için kullanılan bir parenteral besleme sıvısıdır. Bu bağlamda; ILE parenteral besleme haricinde, ilaç doz aşımlarının tedavisinde
ve ilaç taşıyıcısı olarak da kullanılmaktadır. ILE, lipofilik özellikteki ilaçların ve lokal anesteziklerin sistemik toksisitesinin tedavisinde antidot
olarak kullanımının yanında, lipofilikliği düşük maddeler ile zehirlenmelerde de kullanılmıştır. ILE’nin intravenöz infüzyonu ile dolaşımdaki zehirli
maddeleri tutarak onların dokulara geçişini sınırlandırması ve böylece toksik etkilerinin azaltılması, tedavide kullanımının esasını
oluşturmaktadır. ILE’ler; lipofilik ilaç zehirlenmelerinde, milbemisin ve avermektin zehirlenmelerinde, psikotrop ilaçların neden olduğu
zehirlenmelerde kullanılmış olup başarılı sonuçlar vermiştir. ILE’nin başka maddelerle ya da spesifik antidotu bulunmayan zehirlenme
vakalarında uygulanıp etkinliğinin değerlendirilmesi, ilerde daha sık bir şekilde antidot olarak kullanılmasını sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Zehirlerin genel sağaltımı, Antidot, İntravenöz lipit emülsiyon.

Emergency Methods and İntravenous Lipid Emulsion in Toxicology
ABSTRACT
Despite of many definitions of poison, German-Swiss physician Paracelsus who is one of the leading researchers of 16th century introduced
following definitions: “All substances are poisons, there is no substance that is not poisonous. It is its dose that separates medicine and
poison.” The first aim in poisoning with any substance is to ensure the continuation of the vital functions of the affected animal and for this
purpose, general treatment principles should be done completely.
These principles are to ensure the continuation of life, to remove the toxic substance, to prevent its absorption and to make applications for
the relief of symptoms. Another important issue in poisoning is to determine the type of poison and if the type of poison is determined, it is
seen that clinical symptoms and vital functions return to normal in a short time with the application of a specific antidote to it.
Intravenous lipid emulsion (ILE) consisting of oil, water and emulsifier, which has been used as an antidote in recent years, is a parenteral
feeding fluid used for adults, children and newborns. In this context; apart from parenteral feeding, ILE is also used in the treatment of drug
overdoses and as a drug carrier. In addition to its use as an antidote in the treatment of systemic toxicity of lipophilic drugs and local
anesthetics, ILE has also been used in poisoning with low lipophilicity substances. Intravenous infusion of ILE keeps toxic substances in the
circulation and limits their transfer to the tissues, thus reducing their toxic effects. Intravenous lipid emulsions have been used in lipophilic drug
poisonings, milbemycin, avermectin poisonings and intoxications with psychotropic drugs and have provided effective and successful
treatment. Evaluation of the effectiveness of ILE in cases of poisoning with other substances or without a specific antidote may shed light on its
more frequent use as an antidote in the future.
Keywords: General treatment of poisons, Antidote, Intravenous lipid emulsion.
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Bir Köpekte Atropin Zehirlenmesi ve Tedavisi
ÖZET
Bu olgu sunumunda bir köpekte görülen atropin zehirlenmesinin klinik ve biyokimyasal bulguları ile terapötik yönetiminin sunulması amaçlandı.
5 yaşlı, dişi, Kopay ırkı köpeğe anormal solunum bulguları göstermesi nedeniyle hayvan sahibi tarafından kazayla beş saat arayla toplamda 20 ml
atropin (%0.2 atropin sülfat) uygulanmış ve ikinci dozdan yarım saat sonra ayağa kalkamama ve sürekli bağırma şikayetleriyle Balıkesir
Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniğine getirilmiştir. Köpeğe hematolojik, biyokimyasal ve klinik
muayeneler yapıldı ve klinik muayenede vücut sıcaklığının 37.80C, kalp frekansının 140/dk, solunum frekansının 30/dk olduğu ve aşırı uyarılma,
ayağa kalkamama, mukozalarda kuruma, idrar ve dışkı yapamama, sürekli bağırma ve tüm vücutta seğirmeler olduğu belirlendi. Köpeğe tedavi
amacıyla IV Neostigmin ampul (0.5 mg/ml), sedasyon amacıyla IV Ksilazin flakon (ksilazin hidroklorür 23 mg/ml) ile destekleyici tedavi
uygulandı. İlk tedavi uygulamasından 6 saat sonra klinik bulgularda düzelme olmayınca tedavi tekrarlandı ve köpek müşahedeye alındı. Ertesi
gün sabah muayenesinde köpeğin bulgularında önemli klinik düzelmeler olduğu fakat pupilla dilatasyonunun sürdüğü belirlendi. Köpeğe daha
önce uygulanan tedavi tekrarlanarak, taburcu edildi. Telefonla takibi ile alınan bilgiler doğrultusunda köpekteki iyileşmenin her geçen gün arttığı
öğrenildi. Bir hafta sonra yapılan sistemik muayenede köpeğin tamamen iyileştiği belirlendi.
Sonuç olarak; köpeklerde atropin zehirlenmesinin tedavisinde neostigmin kullanımının atropinizasyonu ve klinik iyileşmeyi hızla düzeltmede
etkili olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atropin zehirlenmesi, Köpek, Neostigmin metilsülfat, Tedavi.

Atropine Intoxication and Treatment in a Dog
ABSTRACT
This case report, it is aimed to present the clinical and biochemical findings and therapeutic management of atropine intoxication in a dog. A
total of 20 ml of atropine (0.2% atropine sulphate) was administered to a 5 year old, female, Kopay dog, due to abnormal respiratory findings,
by the owner of the animal at five-hour intervals, and he was unable to stand up half an hour after the second dose and complained of
constant yelling. He was brought to the Research Hospital, Internal Diseases Clinic. Hematological, biochemical, and clinical examinations were
performed on the dog, and in the clinical examination, body temperature was 37.80C, heart rate was 140/min, respiratory rate was 30/min,
and he was overexcited, unable to stand up, dry mucous membranes, inability to urinate and defecate, constant shouting and twitching in the
whole body. determined. The dog was given supportive treatment with IV Neostigmine ampoule (0.5 mg/ml) for treatment and IV Xylazine vial
(xylazine hydrochloride 23 mg/ml) for sedation. When the clinical findings did not improve 6 hours after the first treatment, the treatment was
repeated and the dog was observed. The next day, in the morning examination, it was determined that there were significant clinical
improvements in the dog's findings, but the pupil dilatation continued. The previous treatment was repeated and the dog was discharged. In
line with the anamnesis information obtained by telephone follow-up, it was learned that the dog's recovery increased day by day. In the
systemic examination performed one week later, it was determined that the dog had completely recovered.
As a result; It has been observed that the use of neostigmine in the treatment of atropine poisoning in dogs is effective in rapidly correcting
atropinization and clinical improvement.
Keywords: Atropine intoxication, Dog, Neostigmine methylsulfate, Treatment.
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Deneysel Xanthium Strumarium Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Ursodeoksikolik Asit’inTedavi Edici Etkisinin
Belirlenmesi
ÖZET
Xanthium strumarium, insan ve hayvanlarda karaciğer hasarına yol açan zehirli bir bitkidir. Bitkinin içerisinde bulunan toksik bileşikler, oksidatif
hasar ve mitokondriyal disfonksiyon oluşturarak hücre ölümüne neden olur. Ursodeoksikolik asit (UDCA), insan safrasında düşük oranda
bulunan bir safra tuzudur. Hem karaciğer hücreleri hem de diğer hücrelerde mitokondriyal por açılımını (mPTP) ve reaktif oksijen türlerinin
oluşumunu önleyerek hücre ölümünü engellediği bilinmektedir. Bu etkilerinden dolayı X. strumarium zehirlenmesinde UDCA’ ın tedavi bileşiği
olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.
Çalışmada 80 adet Sprauge-Dawley dişi rat kullanıldı. Ratlar her grupta 25, kontrol grubunda 5 hayvan olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Deney
süresi 7 gün olarak belirlendi. Ratlara X. strumarium tohum ekstraktı verilmesinden sonraki 6. saatte UDCA verildi ve uygulama her gün aynı
saatte tekrarlandı. UDCA verilmesini takiben 6, 24, 72, 120 ve 168. saatlerde her gruptan 5 hayvan dekapite edilerek kan ve karaciğer dokuları
alındı. Dokularda klasik histopatoloji ve TUNEL boyama yapıldı. İmmünohistokimyasal olarak ATP-az, Bax ve Bcl-2 enzim reaktivitesi belirlendi.
AST, ALT, total bilirubin, glukoz düzeyleri ölçüldü ve MDA, GSH, SOD analizleri yapıldı. Mitokondrilerde Ca +2 düzeyi ve mPTP kanallarının açılma
oranları belirlendi.
UDCA’ nın mPTP açılmasını önleyerek ve ATP-az enzim reaktivitesini normale yaklaştırarak mitokondriyal hasarı azalttığı gözlendi. Ayrıca, kan
biyokimyasal ve oksidatif stress parametrelerini kontrol grubuna yaklaştırdığı belirlendi. Bunun yanı sıra, karaciğerde oluşan patolojik hasarı
önemli ölçüde azalttığı ve nekrotik hücre ölümünü engellediği tespit edildi.
X. strumarium zehirlenmesinde spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Bu nedenle mevut çalışmada UDCA’ nın X. strumarium zehirlenmelerinde
oluşan karaciğer hasarını azaltabileceği öngörülmüş ve bu görüşü destekleyen güçlü bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Xanthium strumarium, Ursodeoksikolik Asit, İmmünohistokimya, mPTP, Rat.

Determination of Therapeutic Effect of Ursodeoxycholic Acid in Rats with Experimental Xanthium Strumarium
Intoxication
ABSTRACT
Xanthium strumarium is a poisonous plant that causes liver damage in humans and animals. Toxic compounds in the plant create oxidative
damage and mitochondrial dysfunction, causing cell death. Ursodeoxycholic acid (UDCA) is a bile salt found in the low ratio in human bile. It is
known to prevent cell death by preventing mitochondrial pore opening (mPTP) and the formation of reactive oxygen species in both liver cells
and other cells. Because of these effects, it was thought that UDCA could be used as a treatment compound in X. strumarium poisoning.
80 Sprague-Dawley female rats were used in the study. Rats were divided into 4 groups with 25 animals in each group and 5 animals in the
control group. The duration of the experiment was determined as 7 days. UDCA was administered to the rats at the 6th hour after the
administration of X. strumarium seed extract and the application was repeated at the same time every day. At 6, 24, 72, 120 and 168 hours
following UDCA administration, 5 animals from each group were decapitated and their blood and liver tissues were collected. Classical
histopathology and TUNEL staining were performed on the tissues. ATP-ase, Bax and Bcl-2 enzyme reactivity was determined
immunohistochemically. AST, ALT, total bilirubin, glucose levels were measured and MDA, GSH, SOD analyzes were performed. Mitochondrial
Ca+2 level and opening rates of mPTP channels in were determined.
It was observed that UDCA reduced mitochondrial damage by preventing mPTP opening and normalizing ATP-ase enzyme reactivity. In
addition, it was determined that blood biochemical and oxidative stress parameters approached the control group. And also, it was determined
that it significantly reduced the pathological damage in the liver and prevented necrotic cell death.
There is no specific treatment for X. strumarium poisoning. Therefore, in the current study, it was predicted that UDCA could reduce liver
damage in X. strumarium poisonings, and strong findings supporting this view were obtained.
Keywords: Xanthium strumarium, Ursodeoxycholic Acid, Immunohistochemistry, mPTP, Rat.
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Veteriner Hekimlikte Lipozom Hazırlama Yöntemleri
ÖZET
Hastalıklara karşı ilaçların kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıyla, enfeksiyon etkenlerinde direnç meydana gelmektedir. Ayrıca
ilaçların etki gösterecekleri bölgeye ulaşamaması ve hızlı atılmasıyla tedavi zorlaşmaktadır. Kanser gibi durumlarda ilacın tümörlü dokuya
girememesi başka bir sorundur. Bu zorlukları aşmak için araştırmacılar nanoteknolojik ilaçlara yönelmişlerdir. Lipozomlar da bunlardan biridir.
Lipozomlar; şekli küresel olan tek veya daha çok lipit tabakadan meydana gelen iç kısımlarında ve tabaka aralarında sulu faz içeren kapalı
veziküllerdir. Kelime anlamının Yunanca kökenli iki kelimenin birleştirilmesiyle türetildiği ifade edilmiştir. Hazırlanmalarında fosfolipitler,
kolesterol, etkin madde, metanol ve kloroform gibi çözücüler kullanılmaktadır. Klasik yöntem olarak; çözücü enjeksiyon yöntemi, ince film
hidratasyonu yöntemi, ters faz buharlaştırma yöntemi, deterjan diyaliz yöntemi, çözücü enjeksiyon yönteminin modifiye edilmesi gibi değişik
yollarla elde edilebilirler. Klasik hazırlama yöntemlerine ek olarak yeni lipozom hazırlama teknikleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler; membran
kontaktör teknolojisi, ısıtma yöntemi, süperkritik akış teknolojisi, çapraz akış enjeksiyon teknolojisi, püskürterek kurutma, iki yönlü asimetrik
santrifüj, dondurarak kurutma teknolojisi, mikroakışkanlık yöntemidir. Hazırlama yöntemlerinin farklılıklarından dolayı, çok katmanlı (Multi
Lamellar Vesicle (MLV)) ve tek katmanlı küçük (Small Unilamellar Vesicle (SUV)) ile tek katmanlı büyük (Large Unilamellar Vesicle (LUV))
lipozomlar oluşturulmaktadır. Hazırlama yöntemleri lipozomların tabaka sayısı ve büyüklük dağılımını doğrudan etkileyeceğinden amaca yönelik
yöntem seçilmelidir. Bu özette; birçok avantaja sahip olan lipozomların hazırlanmasında kullanılan maddeler ve hazırlanma yöntemlerinden
bahsedilmiştir. Bu yöntemlerden yararlanılarak yeni ilaç formülasyonlarının geliştirilebileceği, daha güvenli insan ve hayvan sağlığının
sağlanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lipozom, Hazırlama, Yöntem.

Liposome Preparation Methods in Veterinary Medicine
ABSTRACT
With the uncontrolled and unconscious use of drugs against diseases, resistance occurs in infectious agents. In addition, the treatment
becomes difficult with the fact that the drugs cannot reach the area where they will have an effect and are discarded quickly. In cases such as
cancer, the inability of the drug to enter the tumorous tissue is another problem. To overcome these challenges, researchers have turned to
nanotechnological drugs. Liposomes are one of them. Liposomes; are closed vesicles consisting of a single or more lipid layer whose shape is
spherical and have an aqueous phase in their inner parts and between the layers. It has been stated that the meaning of the word is derived by
combining two words of Greek origin. Solvents such as phospholipids, cholesterol, active substance, methanol and chloroform are used in their
preparation. As a classical method; They can be obtained by different means such as solvent injection method, thin film hydration method,
reverse phase evaporation method, detergent dialysis method, modification of solvent injection method. In addition to classical preparation
methods, new liposome preparation techniques have been developed. These methods are; membrane contactor technology, heating method,
supercritical flow technology, cross flow injection technology, spray drying, two-way asymmetric centrifuge, freeze drying technology,
microfluidity method. Due to the differences in preparation methods, multi-layered (Multi Lamellar Vesicle (MLV)) and small (SUV)) and single
layer large (LUV)) liposomes are formed. Since the preparation methods directly affect the number of layers and size distribution of the
liposomes, the purposeful method should be chosen. In this summary; substances used in the preparation of liposomes, which have many
advantages, and the methods of their preparation are mentioned. It is thought that new drug formulations can be developed by using these
methods and safer human and animal health can be ensured.
Keywords: Liposome, Preparation, Method.
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Enfeksiyöz İshalli Neonatal Buzağıların Tedavisinde Rasekadotrilin Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
ÖZET
Bu çalışmada, insan ve köpeklerde ishal tedavisinde kullanılmakta olan antisekrotorik etkili rasekadotrilin enfeksiyoz ishalli neonatal buzağılarda
oral uygulamayı takiben klinik etkinliğini belirlemek amaçlandı. Çalışma, 12 adet sağlıklı ve 46 adet enfeksiyöz ishalli buzağı üzerinde yürütüldü.
Tüm buzağıların rutin klinik muayenesi yapıldı. Sağlıklı ve enfeksiyöz ishalli olduğu tespit edilen buzağılar enfeksiyöz etkenleri [Escherichia coli
(E.coli), Cryptosporodium parvum (C.parvum) ve Rotavirus/Coranavirus] göz önüne alınarak sağlıklı grup (SG), sağlıklı+rasekadotril uygulanan
grup (SG+R), E. coli enfeksiyonlu grup (ECG), E. coli enfeksiyonlu+rasekadotril uygulanan grup (ECG+R), C. parvum enfeksiyonlu grup (CPG), C.
parvum enfeksiyonlu+rasekadotril uygulanan grup (CPG+R), viral enfeksiyonlu grup (VG), viral enfeksiyonlu+rasekadotril uygulanan grup (VG+R)
şeklinde rastgele 8 gruba ayrıldı. SG+R, ECG+R, CPG+R ve VG+R grubundaki buzağılar 3 gün boyunca günde iki kez 2,5 mg/kg dozunda oral yolla
rasekadotril aldı. Ayrıca tüm ishalli buzağılara rutin standart ishal tedavisi uygulandı. Buzağılardan alınan kan örneklerinden hemogram ve kan
gazı ölçümleri yapıldı. İshalli buzağılarda kan pH, bikarbonat, baz açığı, laktat ve toplam lökosit parametreleri sağlıklılara kıyasla istatistiksel
olarak önemli derecede farklıydı. Tedavi sonrasında ise bu parametreler normal sınırlar içinde bulundu. İshal olan 46 buzağıdan 42'si iyileşirken
yalnızca 4'ü öldü. E. coli'nin neden olduğu ishalli neonatal buzağılarda rasekadotrilin hem klinik iyileşme hem de dışkı kıvamı üzerine olumlu
etkilerinin olduğu ortaya kondu. Sonuç olarak antisekretuar etkiye sahip olan rasekadotrilin E. coli gibi bakterilerin neden olduğu bakteriyel
etkenli ishallerin tedavisinde kullanılmasının faydalı olduğu ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Rasekadotril, Enfeksiyöz İshal, Buzağı,Tedavi.

Evaluation of The Clinical Efficacy of Racecadotril in the Treatment of Neonatal Calves with Infectious Diarrhea
ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the clinical efficacy of racecadotril with antisecrotoric effect, which is used in the treatment of diarrhea
in humans and dogs, following oral administration in neonatal calves with infectious diarrhea. The study was carried out on 12 healthy calves
and 46 calves with infectious diarrhea. Routine clinical examination of all calves was performed. The calves found to be healthy and with
infectious diarrhea, taking into account the infectious agents (Escherichia coli, Cryptosporodium parvum and Rotavirus/Coranavirus) was
randomly divided into 8 groups as healthy group (HG), healthy+racecadotril administered group (HG+R), E. coli infected group (ECG), E. coli
infected+racecadotril administered group (ECG+R), C. parvum infected group (CPG), C. parvum infected+racecadotril administered group
(CPG+R), viral infected group (VG) viral infected+racecadotril group (VG+R). Calves in the SG+R, ECG+R, CPG+R and VG+R groups received oral
racecadotril at a dose of 2,5 mg/kg twice a day for 3 days. In addition, routine standard diarrhea treatment was applied to all diarrheal calves.
Hemogram and blood gas measurements were made from blood samples taken from calves. Blood pH, bicarbonate, base deficit, lactate and
total leukocyte parameters were statistically significantly different in calves with diarrhea compared to healthy calves. After the treatment,
these parameters were within normal limits. Of the 46 calves with diarrhea, 42 recovered, while only 4 died. It has been demonstrated that
racecadotril has positive effects on both clinical improvement and stool consistency in neonatal calves with diarrhea caused by E. coli. As a
result, it can be stated that the use of racecadotril, which has an antisecretory effect, in the treatment ofl diarrhea caused by bacteria such as E.
coli is beneficial.
Keywords: Racecadotril, Infectious diarrhea, Calf, Treatment.
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Sıçanlarda Fluoksetin Uygulaması Üzerine
Mandalina Kabuğu Etanolik Ekstraktının Koruyucu Etkinliğinin Değerlendirilmesi
ÖZET
Majör depresif bozukluk, yılda 350-400 milyon kişiyi etkileyen, pek çok farklı sebepten kaynaklanabilen ve modern çağın en yaygın gözlenen
rahatsızlıklardan birisidir. Buna bağlı olarak antidepresan ilaçlar hekimler tarafından en çok reçete edilen ilaç gruplarındandır. Fluoksetin (FLU)
ise, en bilinen ticari preparat ismiyle Prozac, selektif serotonin geri alınımını inhibe eden (SSRI) antidepresan ilaçlardan biridir. FLU’nun hepatik
sistem başta olmak üzere; çeşitli sistemlerde bazı istenmeyen etkileri olabileceği çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. Yapılan çalışmada 28
gün boyunca oral yolla uygulanan fluoksetin tedavisi ile indüklenen karaciğer hasarı üzerine yine oral yolla uygulanan mandalina kabuğu
etanolik ekstraktının (MKEE) koruyucu etkinliği araştırıldı. Çalışma genel muayenesi yapılmış 200-250 gram canlı ağırlığa sahip toplam 24 adet
erkek rat üzerinde gerçekleştirildi. Ratlar; Kontrol (Grup 1), FLU (Grup 2), MKEE (Grup 3) ve FLU + MKEE (Grup 4) şeklinde gruplara ayrıldı. FLU
tedavisi uygulanan grupta karaciğer hasarının göstergeleri olarak kabul edilen serum biyokimya parametrelerinden ALT, AST ve ALP’nin diğer
gruplara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yükseldiği belirlendi. Benzer şekilde FLU uygulanan gruptaki ratların karaciğer dokularında
lipid peroksidasyonunun en önemli belirteçlerinden biri olarak kabul edilen MDA’nın yanı sıra inflammatuvar belirteçlerden olan TNF-α ve IL-1β
seviyelerinde de anlamlı artışların olduğu gözlendi. Antioksidan karakter gösteren ve hücresel savunmada majör rol oynayan GSH ve
antiinflammatuvar nitelikte olan IL-10 seviyelerinin ise FLU uygulanan gruptaki ratların karaciğer dokularında anlamlı bir şekilde azaldığı tespit
edildi. Yapılan MKEE uygulamalarının ise tüm bu parametreler üzerinde olumlu etki gösterdiği ve bu niteliği sayesinde FLU nedeniyle
gelişebilecek karaciğer hasarı üzerinde MKEE’nin koruyucu karakter gösterebileceği düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Fluoksetin, Karaciğer, Mandalina, Sıçan.

Evaluation of the Protective Efficacy of Mandarin Peel Ethanolic Extract on Fluoxetine Administration in Rats
ABSTRACT
Major depressive disorder is one of the most common disorders of the modern age, affecting 350-400 million people a year, caused by many
different reasons. Accordingly, antidepressant drugs are among the most prescribed drug groups by physicians. Fluoxetine (FLU), most
commonly known as Prozac, is one of the antidepressant drugs that inhibit selective serotonin reuptake (SSRI). FLU's hepatic system, especially;
It has been demonstrated in various studies that it may have some undesirable effects in various systems. In the study, the protective efficacy
of orally administered mandarin peel ethanolic extract (MPEE) on liver damage induced by orally administered fluoxetine treatment for 28 days
was investigated. The study was carried out on a total of 24 male rats with a body weight of 200-250 grams. Rats were divided into groups as
control (Group 1), FLU (Group 2), MPEE (Group 3) and FLU + MPEE (Group 4). It was determined that ALT, AST and ALP which are among the
serum biochemistry parameters, which are considered as indicators of liver damage, in the group treated with FLU, increased statistically
significantly compared to the other groups. Similarly, significant increases were observed in the levels of TNF-α and IL-1β, which are
inflammatory markers, as well as MDA, which is considered one of the most important markers of lipid peroxidation, in the liver tissues of the
rats in the FLU group. It was determined that the levels of GSH, which has antioxidant character and plays a major role in cellular defense and
IL-10, which is anti-inflammatory, decreased significantly in the liver tissues of the rats in the FLU group. It can be thought that MPEE
applications have a positive effect on all these parameters and thanks to this feature, MKEE may show a protective character on liver damage
that may develop due to FLU.
Keywords: Fluoxetine, Liver, Mandarin, Rat.
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Tanenler; Silajlarda ve Hayvan Besleme Uygulamalarında Kullanımı
ÖZET
Amaç: Bu derleme günümüz hayvancılığında yaygın olarak kullanılan silajların bozulmasını önlemek için kullanılan katkı maddelerine farklı bir
alternatif olarak tanen kullanımının fermentasyon kalitesi ve hayvan besleme üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanenler,
polifenolik bileşikler olup mazı, meşe, kestane ve kolza, bakla, sorgum gibi yemlerde de bulunabilen karakteristik koku, buruk tadı, sarıdan
beyaza farklı renklerde doğal bileşiklerdir. MÖ 1500 yılından günümüze tıptan gıdaya kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadırlar. Antidiyaretik,
antiseptik, antihelmintik etkileri dışında en bilinen özelliği proteinlerle bileşik oluşturmasıdır. Silolanacak yemin protein/su oranının yüksek
olması silolamayı zorlaştırmakta ve fermentasyonu olumsuz etkilemektedir. Yüksek protein, proteolizis nedeniyle silajlarda laktik asit
oluşumunu azaltacak ve istenilen pH değerine ulaşılamayacaktır. Tanenlerin proteinler ile bileşik oluşturarak silajlarda proteolizisi
önleyebileceği ve proteinlere by-pass özellik kazandırabileceği düşünülmektedir. Böylelikle rumeni geçen proteinler ince bağırsakta sindirilerek
yararlanımı artacaktır. Ayrıca ruminantların ürettiği metan gazı canlının brüt enerjiden kayıp oluşturmakta ve sera gazıyla küresel ısınmaya
katkıda bulunmaktadır. Tanenler, metan gazının azaltılması ve atılan amonyağın bertaraf edilmesinde kullanılabilecek bir alternatif olarak
düşünülmektedir.
Sonuç: Silajlarda tanen kullanımı, özellikle yüksek proteinli yemlerin silolanmasını kolaylaştırabilir, kalitesini artırabilir hayvanların besin madde
ihtiyaçları daha iyi karşılanabilir. Kaba yemlerin saklama koşullarını iyileştirebilir. Tanen içeren yemleri tüketen hayvanların metan üretimi
azaltılarak yenilikçi bir beslenme yöntemi sağlanabilir. Amonyağın bertaraf edilmesinde doğal bir yaklaşım olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hayvan Besleme, Proteolizis, Silaj, Tanen.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Tannins; Use in Silage and Animal Feeding Applications
ABSTRACT
Aim: This review was made to determine the effects of using tannin on the fermentation quality and animal nutrition as a different alternative
to the additives used to prevent the spoilage of silages, which are widely used in today's livestock. Tannins are polyphenolic compounds and
are natural compounds with a characteristic odor, acrid taste, and different colors from yellow to white, which can also be found in feeds such
as gallnut, oak, chestnut and rapeseed, broad bean, sorghum. Since BC 1500 they have been used in various fields from medicine to food. Apart
from its antidiarrheal, antiseptic and anthelmintic effects, its most well-known feature is that it forms compounds with proteins. The high
protein/water presence of the feed to be ensiled makes ensiling difficult and affects fermentation negatively. High protein will reduce lactic
acid formation in silages due to proteolysis and the desired pH value will not be reached. It is thought that tannins can form compounds with
proteins and prevent proteolysis in silages and provide by-pass properties to proteins. Thus, the proteins that pass through the rumen will be
digested in the small intestine and their utilization will increase. In addition, methane gas produced by ruminants causes loss of gross energy
and contributes to global warming with greenhouse gas. Tannins are considered as an alternative to reduce methane gas and dispose of waste
ammonia.
Conclusion: The use of tannin in silages can facilitate the ensiling of high protein feeds, increase their quality, and meet the nutrient needs of
animals better. It can improve the storage conditions of roughage. An innovative feeding method can be provided by reducing the methane
production of animals that consume tannin-containing feeds. It can be a natural approach to the disposal of ammonia.
Keywords: Animal Nutrition, Proteolizis, Silage, Tannin.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Ratlarda Kadmiyumun Neden Olduğu Karaciğer Böbrek Hasarına Karşı
Astragalus microcephalus wild Bitkisi Ekstraktının Koruyuculuğunun Belirlenmesi
ÖZET
Bu çalışma ratlarda kadmiyumun (cd) neden olduğu karaciğer ve böbrek harabiyetine karşı Astragalus micrcephalus wild (AST)bitki ekstraktının
koruyucu etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmada toplam 36 dişi rat kullanılmış olup, her grupta 6 hayvan olacak
şekilde 6 grup oluşturuldu. Gruplar 1. Kontrol, 2. Kadmiyum klorür (2 mg/kg/gün i.p.), 3. Cd+ Vit E+ Se (60mg/kg-1 mg/kg/gün oral), 4.Cd+ AST
(5 mg/kg/gün oral), 5. Cd+Vit E-Se+ AST, 6. Sadece AST. Uygulamalar 14 gün süre yapılmış olup uygulama sonunda ratlar dekapite edilerek kan
ve doku örnekleri alındı. Böbreğin bir tanesi ve karaciğerin bir kısmı histopatolojik incelemeler için ayrıldı. Kan, karaciğer ve böbrek dokularında
Malondialdehid (MDA), Süperoksit Dismutaz (SOD), Catalaz(CAT) glutasyon peroksidaz (GSH-Px), Aspartat aminotansferaz (AST), Alanin amino
transfreaz (ALT), creatinin ve Kan üre nitrojen BUN seviyeleri ölçüldü. Sadece kadmiyum verilenlerde tüm değerlerde kontrol grubuna göre
önemli değişimler olurken (p<0.05), tedavi gruplarının hemen tamamında ölçülen değerlerin kontrol değerlerine yakın olduğu (p<0.05) ancak en
fazla iyileşmenin kadmiyumla birlikte AST verilen grupta olduğu görüldü. Dokular histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak incelemeye
alındı. Patolojik incelemeler sonuçları da biyokimyasal parametreleri destekler nitelikte olduğu görüldü. Sonuç olarak kadmiyumun neden
olduğu karaciğer böbrek hasarına karşı Astragalus micrcephalus wild ekstraktının tek başına ve vitamin E, selenyum gibi klasik antioksidanlarla
birlikte kullanılabileceği kanaatini taşımaktayız.
Anahtar Kelimeler: Astragalus, Kadmiyum, Karaciğer-böbrek hasarı.

Protective Effects of Astragalus microcephalus wild Plant Extract
in Cadmium Induced Liver and Kidney Damage in Rats
ABSTRACT
This study was carried out to determine whether the plant extract of Astragalus microcephalus wild (AST) has a protective effect against liver
and kidney damage caused by cadmium (cd) in rats. A total of 36 female rats were used in the study, and 6 groups were formed with 6 animals
in each group. Groups 1. Control, 2. Cadmium chloride (2 mg/kg/day i.p.), 3. Cd+ Vit E+ Se (60mg/kg-1 mg/kg/day orally), 4.Cd+ AST (5
mg/kg/day) oral), 5. Cd+Vit E-Se+ AST, 6. AST only. After 14 days administration and the rats were sacrifice and then blood and tissue samples
were taken. Kidney and part of the liver were reserved for histopathological examinations. Malondialdehyde (MDA), Superoxide Dismutase
(SOD), Catalase (CAT) glutathione peroxidase (GSH-Px), Aspartate aminotansferase (AST), Alanine amino transfrease (ALT), creatinine and Blood
urea nitrogen BUN levels were measured in blood, liver and kidney tissues. While there were significant changes in all values in those given,
only cadmium groups compared to the control group (p<0.05), the values measured in almost all treatment groups were close to the control
values (p<0.05), but the greatest improvement was seen in the group given AST with cadmium. Tissues were examined histopathologically and
immunohistochemically. The results of pathological examinations were also found to support biochemical parameters. As a result, we believe
that Astragalus micrcephalus wild extract can be used alone or together with classical antioxidants such as vitamin E, selenium against liver
kidney damage caused by cadmium.
Keywords: Astragalus, Cadmium, Liver-kidney damage.
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Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Doksisiklinin Oral Uygulaması Sonrası Farmakokinetiği ve Doku
Kalıntıları Üzerine Su Sıcaklığının Etkisi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) doksisiklin plazma farmakokinetiği ve doku kalıntısı üzerine sıcaklığın
(10°C'a karşı 17 °C) etkisini belirlemektir. Çalışma, toplam 420 balık üzerinde farmakokinetik ve kalıntı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.
Gökkuşağı alabalığına farmakokinetik çalışma için oral tek uygulama veya kalıntı çalışması için 5 günlük oral uygulama ile 20 mg/kg dozda
doksisiklin uygulandı. Plazma ve dokulardaki (karaciğer, böbrek, kas ve deri+yağ) doksisiklin konsantrasyonları yüksek performanslı sıvı
kromatografisi (HPLC)-UV yardımıyla belirlendi ve farmakokinetik parametreler non-kompartmental analize göre değerlendirildi. 10 °C'deki
balıklarda doksisiklinin eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2ʎz), plazma konsantrasyon-zaman eğrisi altında kalan alan (EAA0-last) ve maksimum
plazma konsantrasyon (Cmax) değerleri sırasıyla 41.27 saat, 173.23 saat*μg/mL ve 3.48 μg/mL olarak belirlendi. 17 °C'de balıklarda doksisiklinin
t1/2ʎz’ü azalırken EAA0-last ve Cmax değerleri arttı. Her iki sıcaklıkta da dokulardaki doksisiklin konsantrasyonu karaciğer>böbrek>deri+yağ>kas
sırasında belirlendi. Genel olarak 10 °C'deki balıklarda doksisiklinin doku konsantrasyonu düşük iken, vücutta kalma süresinin daha uzun olduğu
tespit edildi. Sonuçlar, sıcaklığın gökkuşağı alabalığında doksisiklin plazma farmakokinetiğini ve doku kalıntısını belirgin şekilde etkilediğini
gösterdi. Bu bilgiler farklı su sıcaklıklarında tutulan gökkuşağı alabalığında doksisiklinin kullanımına yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Doksisiklin, Doku kalıntısı, Farmakokinetik, Sıcaklık.

Effects of Water Temperature on Pharmacokinetics and Tissue Resiues of Doxycycline in Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss) Following Oral Administration
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of temperature (10 °C versus 17 °C) on the plasma pharmacokinetics of doxycycline and tissue
residues in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The study was carried out in two experimental designs including pharmacokinetic and residue
studies on a total of 420 fish. Rainbow trout received doxycycline following single oral administration for the pharmacokinetic study or 5-day
oral administration for the residue study at a dose of 20 mg/kg. The concentrations of doxycycline in plasma and tissues (liver, kidney, muscle,
and skin + fat) were determined using high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet detection and pharmacokinetic
parameters were evaluated according to non-compartmental analysis. The elimination half-life (t1/2ʎz), area under the concentration-versus
time curve (AUC0-last) and peak plasma concentration (Cmax) of doxycycline in fish at 10 °C were determined as 41.27 h, 173.23 h*μg/mL and 3.48
μg/mL, respectively. At 17 °C, the t1/2ʎz of doxycycline decreased, while AUC and Cmax increased in fish. Doxycycline concentrations in tissues
were determined in order liver>kidney>skin+fat>muscle at both temperatures. In general, it was determined that while the tissue
concentration of doxycycline was low in fish at 10 °C, the residence time in the body was longer. The results showed that the temperature
prominently affected doxycycline plasma pharmacokinetics and tissue residue in rainbow trout. This information may help with the use of
doxycycline in rainbow trout kept at different water temperatures.
Keywords: Doxycycline, Tissue residue, Pharmacokinetic, Temperature.
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Veteriner Hekimlikte Kullanılan Albendazol ve Levamizolün Lipozomal Formulasyonlarının Hazırlanması
ÖZET
Amaç: Nanoteknolojik ilaçlar son yıllarda özellikle tedavisi zor ve uzun süreli hastalıklarda kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de veteriner
hekimliği alanında kullanılan nanoteknolojik ilaç sayısı çok az veya hiç yoktur. Bu araştırmanın amacı, bu eksikliği gidermek için literatüre katkı
sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Albendazol ve levamizolün lipozomal formülasyonlarının hazırlanmasında; fosfotidilkolin (L-αPhosphatidylcholine), kolesterol, kloroform ve metanol kullanılarak Bangham yöntemi adı verilen ince lipid film tabakası yönteminden
yararlanılmıştır. Zeta potansiyeli, polidispersite indeksi, kapsülleme verimliliği ve partikül boyutu ölçümleri yapıldı. Bulgular: Sonuçlara göre en
düşük partikül boyutu değeri 380,87±19,52 nm ile Lipo LVM'ye, en yüksek partikül boyutu değeri ise 7236,67±443,89 nm ile Lipo LVM-PBS'ye ait
olduğu bulundu. Polidispersite indeks değerleri 0.527-0.896 aralığında tespit edildi. Zeta potansiyel değerleri ise -7,6±0,2 ile -46,8 mV±0,3
arasında ölçüldü. Bu değer ise HD Lipo ABZ'de -18,4 ±0,6 mV, LD Lipo ABZ'de -8.2 ±0,4 mV olarak ölçüldü. ABZ için polidispersite indeksleri HD
Lipo ABZ'de 0.529 ±0.066 ve LD Lipo ABZ'de 0.896 ±0.085 bulundu. Lipozomlanması istenilen albendazol miktarı arttıkça partikül boyutunun
arttığı belirlendi. Sonuç: Albendazolün lipozomlanmasının levamizole göre daha yüksek olduğu bulundu. Ayrıca ilaçların etkinliklerinin daha iyi
değerlendirilmesi için farmakokinetik çalışmalar yapılarak; lipozomlu ve serbest ilaç formülasyonları arasındaki farkların daha iyi bir şekilde
ortaya konulacağı düşünülmektedir. Veteriner hekimlikte nanoteknoloji alanında devam eden araştırmalar, önümüzdeki yıllarda hayvan sağlığı
ve teknolojisinin geliştirilmesine yardımcı olacağı ve parazit istilalarının daha etkin kontrolü yoluyla hayvansal üretimin artmasına katkıda
bulunacağı söylenilebilir.
Anahtar Kelimeler: Albendazol, Levamizol, Lipozom, Nanoteknolojik ilaçlar.
*Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi'nin 2020/95 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Preparation of Liposomal Formulations of Albendazole And Levamisole Used in Veterinary Medicine
ABSTRACT
Aim: Nanotechnological drugs have been used in recent years, especially in difficult-to-treat and long-term diseases. There is little or no
number of nanotechnological drugs used in the field of veterinary medicine in Turkey. The aim of this research is to contribute to the literature
in order to eliminate this deficiency. Material and Methods: In the preparation of liposomal formulations of albendazole and levamisole; thin
lipid film layer method called Bangham method was used by using phosphatidylcholine (L-α-Phosphatidylcholine), cholesterol, chloroform and
methanol. Zeta potential, polydispersity index, encapsulation efficiency and particle size measurements were performed. Results: According to
the results, the lowest particle size value belongs to Lipo LVM with 380,87±19,52 nm, while the highest particle size value belongs to Lipo LVMPBS with 7236,67±443,89 nm. Polydispersity index values are in the range of 0.527-0.896. On the other hand zeta potential values vary
between -7,6±0,2 and -46.8 mV±0,3. On the other hand, this value was measured as -18.4 ±0.6 mV in HD Lipo ABZ and -8.2 ±0.4 mV in LD Lipo
ABZ. Polydispersity indices for ABZ were found 0.529 ±0.066 in HD Lipo ABZ and 0.896 ±0.085 in LD Lipo ABZ. It was determined that the
particle size increased as the amount of albendazole desired to be liposomed increased. Conclusion: It was found that the liposomization of
albendazole was higher than that of levamisole. In addition, pharmacokinetic studies should be carried out to better evaluate the efficacy of
drugs and it is thought that the differences between liposomal and free drug formulations will be better revealed. Continuing research in the
field of nanotechnology in veterinary medicine will help improve animal health and technology in the coming years and contribute to increasing
animal production through more effective control of parasitic infestations.
Keywords: Albendazole, Levamisole, Liposome, Nanotechnological Drugs.
*This study was carried out with the support of Balıkesir University Scientific Research Project (SRP) numbered 2020/95.
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Fluniksin Meglumin ve Meloksikamın
Erkek Sığırların Sindirim Sistemi Düz Kasları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
ÖZET
Fluniksin meglumin ve meloksikam güçlü NSAİİ'lerdir. Bu ilaçlar, siklooksijenaz enzimlerini (COX-) inhibe ederek ağrı kesici etkinlik gösterir ve
düz kas aktivitesini etkilerler. Bu çalışma, fluniksin meglumin ve meloksikamın erkek sığır sindirim sistemi düz kasları üzerindeki etkisini
karşılaştırmayı amaçlamıştır. Çalışmada, mezbahada kesilen erkek sığırlardan doku örnekleri (abomasum, ileum, proksimal loop ve sentripetal
girus) toplandı. Toplanan doku örnekleri şeritler halinde kesilerek, izole doku banyosu sistemine asıldı. Karbamilkolin ile düz kas peristaltikleri
uyarıldı. Daha sonra banyolara kümülatif olarak atropin, fluniksin meglumin ve meloksikam uygulanarak düz kas aktivitesi ölçüldü. Pozitif
kontrol ilacı olarak kullanılan atropin, 1x10-5 M olan en yüksek konsantrasyonda bile abomazum ve sentripetal girus dokusundaki kasılmaları
durduramadı. Eğri altındaki alan (EAA) değerlerine göre, fluniksin megluminin meloksikamdan abomasum, ileum, proksimal loop ve sentripetal
girus dokularında sırasıyla 8.57, 4.28, 12.44, 3.93 kat daha etkili olduğu belirlendi. Dakikadaki pik atım sayıları (beat per minute, BPM)
yönünden, fluniksin megluminin meloksikamdan abomasum, ileum, proksimal loop ve sentripetal girus dokularında sırasıyla 7.22, 3.88, 7.03,
3.35 kat daha etkili olduğu tespit edildi. Ortalama pik yükseklikleri (peak maximum, PMAX) ile ilgili olarak fluniksin meglumin’in meloksikam’dan
abomasum, ileum, proksimal loop ve sentripetal girus dokularında sırasıyla 6.13, 4.43, 7.07, 7.02 kez daha etkili olduğu belirlendi. Sonuç olarak
fluniksin meloksikamdan daha etkili (p<0.001) olmasına rağmen meloksikam COX-2 enzim seçiciliği nedeni ile daha az istenmeyen etkiye
sahiptir. Bu nedenle her iki ilaç da piyasada bulunması ve fiyatına göre sancı kesici amaçla kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Atropin, Fluniksin meglumin, Meloksikam, Sığır, Sindirim sistemi.

Comparison of the Effects of Flunixin Meglumine and Meloxicam
on the Smooth Muscles of the Digestive System of Male Cattle
ABSTRACT
Flunixin meglumine and meloxicam are potent nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that inhibit the cyclooxygenase enzymes. As an
analgesic, flunixin meglumine and meloxicam reduce pain and effect smooth muscle activity. This study aimed to compare the effect of flunixin
meglumine and meloxicam on the smooth muscles of the gastrointestinal tract of male cattle. Tissue samples (abomasum, ileum, and proximal
loop, and centripetal gyri part of the ascending colon) were collected from the routinely slaughtered male cattle. Collected samples were cut
into strips and mounted in a isolated tissue bath system. Smooth muscle contractions were evoked with carbamylcholine. Cumulative doses of
atropine, flunixin meglumine and meloxicam were administered to the baths to measure the smooth muscle activity. Atropine, which was used
as positive control drug did not abolish the contractions in abomasum and centripetal gyri tissue even at high concentartion of 1x10-5 M.
According to area under curve (AUC) values, flunixin meglumine was more effective than meloxicam 8.57, 4.28, 12.44, 3.93 times on
abomasum, ileum, proximal loop, centripetal gyri tissues, respectively. As per beat per minute (BPM) values, flunixin meglumine was more
effective than meloxicam 7.22, 3.88, 7.03, 3.35 times on abomasum, ileum, proximal loop, centripetal gyri tissues, respectively. According to
peak maximum (PMAX) values, flunixin meglumine was more effective than meloxicam 6.13, 4.43, 7.07, 7.02 times on abomasum, ileum,
proximal loop, centripetal gyri tissues, respectively. In conclusion, flunixin was more potent than meloxicam (p<0.001). However, meloxicam
has lower adverse effects than flunixin meglumine because of its selectivity towards COX-2. Both flunixin meglumine and meloxicam can be
used as a pain killer depends on the availability and cost of the respective drug.
Keywords: Atropine, Flunixin meglumine, Meloxicam, Cattle, Digestive system.
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Neonikotinoit Pestisitlerin Kullanımından Kaynaklanan Çevresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
ÖZET
Neonikotinoit pestisitler tarım pestlerinin kontrolünde dünyada yaygın şekilde kullanılmaktadır. Neonikotinoit pestisitler bitkilerde
sistemik etkilere neden olur. Tarım alanlarında uygulanan neonikotinoitlerin çok az kısmı bitki tarafından alınır, geri kalan büyük kısmı
çevreye dağılır. Polen ve nektarda neonikotinoitler uygulanan doz, uygulama biçimi, ürün, mevsim, yer, toprak tipi, hava ve örnekleme
zamanına göre değişebilmektedir. Çevreye dağılan neonikotinoitler hedef olmayan organizmaları örneğin arıları etkileyebilmektedir. Bu
bildiri kapsamında arıların neonikotinoitlere maruz kalma yolları, bal arılarında oluşturduğu etkiler ve çevresel etkileri tablolar halinde
sunuldu. Ülkemizde neonikotinoitlerin bitki ve bal arıları örneklerinde kirlilikleri üzerine mevcut durumlar ele alındı. Ayrıca tarım
alanlarında neonikotinoit kullanımı durumunda kontrol önlemleri hakkında bilgi verildi.
Anahtar Kelimeler: Neonikotinoit, Çevre, Çözüm Önerileri.

Environmental Concerns Caused by Use of Neonicotinoid Pesticides and Solution Proposals
ABSTRACT
Neonicotinoid pesticides are commonly used for the control of agricultural pests in the world. Neonicotinoid pesticides cause systemic
effects in the plants. A small amount of neonicotinoids applied in agricultural lands is taken by the plants, and a large amount of
remaining is dispersed in the environment. Neonicotinoids in the pollen and nectar may change according to treatment dose, treatment
way, crop, season, land, soil type, air, and sampling time. Neonicotinoids dispersed in the environment may influence non-target
organisms such as bees. In the context of this report, the ways that bees are exposed, the effects that they cause in honey bees, and
environmental effects of them were presented in tables. The current situations of neonicotinoids were discussed on contaminations in
the samples of plant and honey bees in our country. In addition, knowledge was given on control measures in neonicotinoid use in
agricultural lands.
Keywords: Neonicotinoid, Environment, Solution Proposals.
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Çeşitli Kriyoprotektanların Dondurma-Çözme Sonrası HeLa Hücre Canlılığı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
ÖZET
İn vitro hücrelerin dondurulması esnasında kriyoprotektan olarak genellikle dimetil sülfoksit (DMSO), gliserol (GL) ve metanol (MeOH)
kullanılmaktadır. Ancak, bu maddelerin koruyucu etkinlikleri hücre hattına ve dondurma-çözme koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
Çalışmamızda üç farklı kriyoprotektan kullanılarak dondurulan HeLa hücreleri iki farklı saklama koşulu (-20°C, -80°C) ve üç farklı zaman (1-3-6
ay) periyodunda saklanmıştır. HeLa hücreleri, kriyoprotektan/FBS/MEM (5:10:85, v:v:v) karışımında -20°C’de 3 ay ve -80°C’de 1 ve 6 ay olmak
üzere donduruldu. Hücreler çözdürme sonrası 48. saatte tripan mavisi ile boyanarak canlılık ve geri kazanım oranları (recovery) değerlendirildi.
Elde edilen bulgulara göre -20 °C’de 3 aylık sürede canlılık bakımından MeOH (p<0.01); recovery bakımından MeOH ve GL (p<0.01) üstün
bulundu. -80 °C’de 1 aylık sürede canlılık bakımından DMSO ve GL (p<0.01); recovery bakımından GL (p<0.01) üstün bulundu. -80 °C’de 6 aylık
sürede canlılık bakımından DMSO ve GL (p<0.01); recovery bakımından DMSO (p<0.01) üstün bulundu. Bu çalışmada hücrelerin dondurma
sonrası canlılığının belirlenmesinde canlılık ve recovery dikkate alınarak HeLa hücrelerindeki farklı kriyoprezervasyon yöntemlerinin etkinlikleri
ortaya konulmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Dimetil sülfoksit, Giserol, Hücre, Kriyoprezervasyon, Metanol.

The Impact of Different Cryoprotectants on the Post-Thaw Cell Viability in HeLa
ABSTRACT
Dimethyl sulfoxide (DMSO), glycerol (GL), and methanol (MeOH) are commonly used as cryoprotectants during in vitro freezing of cells.
However, the protective activities of these agents depend on the cell line and freeze-thaw conditions. In our study, HeLa cells were frozen using
three different cryoprotectants and were stored at either -20°C or -80°C for three different time intervals (1-3-6 months). Cells were frozen in a
cryoprotectant/FBS/MEM (5:10:85, v:v:v) mixture and stored at the following conditions: 3 months at -20°C, 1 month at -80°C and, 6 months at
-80°C. Cells were stained with trypan blue 48 hours after thawing, and viability and recovery rates were determined. Viability was higher in
MeOH (p<0.01) group, while recovery rates were higher in MeOH and GL (p<0.01) groups at -20 °C for 3 months period. Viability was higher in
DMSO and GL (p<0.01) groups, while recovery rates were higher in GL (p<0.01) group at -80 °C for 1 month period. Viability was higher in
DMSO and GL (p<0.01) groups, while while recovery rates were higher in DMSO (p<0.01) group at -80 °C for 6 months. In this study, the efficacy
of different cryoprotectants in HeLa cells was demonstrated by considering viability and recovery in determining the viability of cells after
freezing.
Pre-freeze
48 h post-thaw

0 h post-thaw
FreezingThawing

48 h

Cells

A

B
Live cells

Dead cells

Cryoprotectants

50 % recovery or 100 %
cell viability

C

20 % recovery or 40 %
cell viability

100 % viability

Keywords: Dimethyl sulfoxide, Glycerol, Cell, Cryopreservation, Methanol.
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Hünnap Meyvesinin Biyolojik Etkinliği ve Kimyasal Bileşimi
ÖZET
Hünnap, meyve ve ilaç olarak uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Biyolojik olarak etkin olan ana bileşenleri C vitamini, fenolik bileşikler,
flavonoidler, triterpenik asitler ve polisakkaritlerdir. Hünnap meyvelerinin birçok fitokimyasal incelenmesi sonucunda; antikanser, antiinflammatuvar, anti-obesite, immunstimülan, antioksidan, başta karaciğer olmak üzere, gastrointestinal ve sinir sistemlerini korumak gibi
önemli biyolojik etkilere sahip oldukları gösterilmiştir. Bu derleme, hünnapın biyo-etkin özelliklerini örnek çalışmalarla açıklamayı amaçlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Besin, Diyabet, Hünnap.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır.

Biological Activity and Chemical Composition of Zyziphus Jujuba Fruit
ABSTRACT
Zyziphus jujuba has a long history of usage as a fruit and remedy. The main biologically active components are vitamin C, phenolics, flavonoids,
triterpenic acids, and polysaccharides. Many phytochemical studies of jujuba fruits indicate that Z. jujuba important biological effects, such as
the anticancer, anti-inflammatory, antiobesity, immunostimulant, antioxidant, hepatoprotective, neuroprotective and gastrointestinal
protective activities. This review aims to explain bioactive characteristics of Z. jujuba by several examples of studies.
Keywords: Antioxidant, Nutrient, Diabete, Zyziphus Jujuba.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Siklosporinin Neden Olduğu Hepatorenal Toksisite Üzerine
Dipiridamol, Ketotifen ve Kuersetinin Tek ve Kombine Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
ÖZET
Siklosporin, organ nakillerinde doku reddinin engellenmesi, psoriazis, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılan
immunsupresif bir ilaçtır. Hepatorenal toksisite başta olmak üzere birçok organda toksisite oluşturması ilacın önemli yan etkilerindendir.
Mevcut projenin amacı siklosporin ile oluşturulan hepatorenal toksisitede vazodilatör ve antioksidan etkilere sahip dipiridamol, toll like
reseptör-4 inhibitör etkili ketotifen, antioksidan ve anti-inflamatuar etkilere sahip kuersetinin tek ve kombine kullanımlarının karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmesidir. Bu amaçla 48 adet Wistar albino rat; sağlıklı kontrol, siklosporin (25mg/kg, oral), siklosporin+sham,
siklosporin+ketotifen (10mg/kg, oral), siklosporin+kuersetin (50mg/kg, oral), siklosporin+dipiridamol (30mg/kg, oral), siklosporin+kombine
(ketotifen, kuersetin, dipiridamol) şeklinde 7 gruba ayrıldı. Belirtilen uygulamalar 21 gün boyunca gerçekleştirildi. Deney sonunda kan ve idrar
örnekleri toplandı. Siklosporin uygulaması ile serum ALT ve AST seviyeleri artarken yapılan tedavilerle bu artışın engellendiği belirlendi. Serum
kreatinin ve üre düzeylerinin siklosporin toksisitesine bağlı kısmen arttığı, ancak kombine tedavi ile kreatinin düzeyinin önemli şekilde azaldığı
gözlendi. Siklosporin uygulamasıyla idrar mikroalbumin, protein ve kreatinin düzeylerinin önemli miktarda arttığı belirlenirken, ketotifen
tedavisi ile kreatinin, kuersetin tedavisi ile kreatinin ve protein, dipiridamol tedavisi ile mikroalbumin, kreatinin ve protein düzeylerinin önemli
derecede azaldığı belirlendi. Kombine tedavinin ise sadece protein ve kreatinin değerlerini önemli derecede azalttığı gözlendi. Siklosporin
uygulanan grupta artan kidney injury molecule-1, retinol-binding protein seviyeleri ketotifen uygulaması ile kısmen azaldı. Siklosporin yan
etkisine bağlı gelişen hepatorenal hasarı en aza indirgemede kombine tedavinin daha etkili olduğu belirlendi. Tek başına kullanımda ise
ketotifenin araştırmada belirtilen diğer ajanlara göre etkili olduğu bulundu. Sonuç olarak, siklosporin kullanımında oluşacak hepatorenal
toksisitenin ketotifen+dipiridamol+kuersetin kombinasyonuyla azaltılarak başarılı bir immunsupresif tedavinin yapılabileceği ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hepatorenal toksisite, Ketotifen, Dipiridamol, Kuersetin.

Comparative Evaluation of Single and Combined Efficacy
of Dipiridamol, Ketotifen and Quercetin on Hepatorenal Toxicity Caused by Cyclosporine
ABSTRACT
Cyclosporine is an immunosuppressive drug that is used to prevent tissue rejection in organ transplants and to treat autoimmune diseases such
as psoriasis and rheumatoid arthritis. It has an important toxicity in many organs such as especially hepatorenal toxicity. It was aimed to
compare the single and combined uses of dipyridamole which is vasodilator and antioxidant effect, ketotifen which is toll-like receptor-4
inhibitory effect, quercetin which is antioxidant and anti-inflammatory effect in cyclosporine induced hepatorenal toxicity. For this purpose, 48
Wistar Albino rats are divided into 7 groups as; healthy control, cyclosporine(25mg/kg, oral), cyclosporine+sham, cyclosporine+ketotifen
(10mg/kg, oral), cyclosporine+quercetin(50mg/kg, oral), cyclosporine+dipyridamole(30mg/kg, oral), cyclosporine+combined (ketotifen,
quercetin, dipyridamole). The applications were carried out for 21 days. The blood and urine samples were collected at the end of the
experiment. While serum ALT and AST levels increased with cyclosporine administration, their increased levels prevented by the treatments.
The serum creatinine level decreased significantly with combined treatment, while serum creatinine and urea levels increased partially by
cyclosporine toxicity. The urine microalbumin, protein and creatinine levels increased significantly by cyclosporine, while creatinine level by
ketotifen treatment, creatinine and protein by quercetin, and microalbumin, creatinine and protein levels by dipyridamole treatments
decreased. The combined treatment significantly decreased only protein and creatinine values in urine. The kidney injury molecule-1 and
retinol-binding protein levels increased by the cyclosporine administered while they were partially decreased by the ketotifen treatment. As a
result, the combined therapy was found to be more effective in minimizing hepatorenal damage due to cyclosporine side effects. Ketotifen was
found to be more effective than other agents in the study. In conclusion, the combination of ketotifen + dipyridamole + quercetin can reduce
hepatorenal side effects of cyclosporine, so that a successful immunosuppressive treatment can be made.
Keywords: Hepatorenal toxicity, Ketotifen, Dipyridamole, Quercetin.
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Bor Elementinin Farmakolojik-Toksikolojik Değerlendirilmesi
ÖZET
Bor, benzersiz kimyaya sahip olarak hem metal hem ametal özellik taşıyan ve yer kabuğunda bolluk açısından 51. sırada bulunan bir elementtir.
Dünya rezervlerinin %73,5’inin sahip olması sebebiyle Türkiye’nin en önemli yeraltı zenginliğidir. İlk olarak 1950’li yıllarda Balıkesir Sultançayırı
bölgesinde keşfedilmiş olup günümüzde Balıkesir’in Bigadiç ve Bandırma bölgelerinın yanısıra Kütahya, Eskişehir, Bursa’nın çeşitli bölgelerinde
yoğun olarak bulunmaktadır. Doğada element halinde bulunmayan borun oksijen ile bağ kurmaya olan yatkınlığı birçok farklı bileşiğinin
oluşmasına olanak sağlamıştır. Oluşan bileşiklerin çeşitliliği, borun kullanım alanlarını genişletirken, bora olan maruziyeti de önemli derecede
artırmıştır. Bor madeninin yoğun olarak bulunduğu ve işlendiği bölgelerde de maruziyetin önemli derece de artış gösterdiği bilinmektedir.
Sıklıkla gıdalar yoluyla oral olarak alınan bor bileşikleri, gastrointestinal sistemde hızla borik asite dönüştürülerek dolaşıma geçebilmektedir.
Borun esansiyel bir besin maddesi olması, dolaşıma geçen borun etkilerinin merak konusu haline gelmesine sebep olmuştur. Bor, kemik
gelişiminde önemi olan mineral ve vitaminlerin dengeleşiminin yanı sıra bazı steroid hormonlarının konsantrasyonlarında artış sağlanmasında
rol oynayabilmektedir. Bunun yanı sıra yara iyileşme hızında ve antioksidan parametrelerin oranlarında da etkili olduğu bildirilmiştir. Son
zamanlarda borun dokuya uygun ilaç formunun tümörlü dokulara verilmesi ile antiproliferatif etkileri araştırılmaktadır. Yüksek etki katsayısına
sahip olan borun noksanlığı ve toksisitesi arasındaki sınır oldukça incedir. Bu nedenle önerilen miktar ve sürede vücuda alındığında olumlu
etkileri olduğu bildirilen borun; toksik etkilerinin de olabileceği büyük önem arz etmektedir. Literatürde bazı çalışmalarda borun; normal hücre
canlılığında azalma ve büyüme parametrelerinde gerilemeye neden olduğu ifade edilmiştir. Maruz kalma süresinin artışına bağlı olarak
biyokimyasal ve histopatolojik incelemerde de önemli değişiklikler oluştuğu bildirilmiştir.
Dünyada kıtlığı gözlemlenirken ülkemizde bolluğu bildirilen bor bileşiklerinin sağlık alanında yaygın kullanımının artması; olumlu ve olumsuz
etkilerinin yanı sıra maruziyet süresi ve doza bağlı olan değişikliklerin de belirlenmesi ile mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bor, Farmakoloji, Toksikoloji.

Pharmacological-Toxicological Evaluation of Boron Element
ABSTRACT
Boron, with its unique chemistry, is an element that has both metal and nonmetal properties and ranks 51st in terms of abundance in the
earth's crust. It is Turkey's most important underground wealth, as it has 73.5% of the world's reserves. It was first discovered in the
Sultançayırı region of Balıkesir in the 1950s, and today it is densely found in various regions of Kütahya, Eskişehir and Bursa, as well as the
Bigadiç and Bandırma regions of Balıkesir. The tendency of boron to bond with oxygen, which is not found in elemental form in nature, has
allowed the formation of many different compounds. While the diversity of the compounds formed expanded the usage areas of boron, it also
significantly increased the exposure to boron. It is known that exposure increases significantly in regions where boron mine is concentrated and
processed.
Boron compounds, which are often taken orally through foods, can be rapidly converted into boric acid in the gastrointestinal tract and pass
into the circulation. The fact that boron is an essential nutrient has caused the effects of circulating boron to become a matter of curiosity.
Boron can play a role in balancing the minerals and vitamins that are important in bone development, as well as increasing the concentrations
of some steroid hormones. In addition, it has been reported to be effective in wound healing rate and the ratios of antioxidant parameters.
Recently, antiproliferative effects of boron have been investigated by administering the appropriate drug form to tumor tissues. The border
between the deficiency and toxicity of boron, which has a high coefficient of action, is very thin. For this reason, boron, which is reported to
have positive effects when taken into the body in the recommended amount and time; It is of great importance that there may also be toxic
effects. In some studies in the literature, boron; It has been stated that it causes a decrease in normal cell viability and a regression in growth
parameters. It has been reported that significant changes occur in biochemical and histopathological examinations depending on the increase
in exposure time.
The increase in the widespread use of boron compounds in the field of health, which is reported to be abundant in our country while its
scarcity is observed in the world; In addition to its positive and negative effects, it will be possible to determine the exposure time and doserelated changes.
Keywords: Boron, Pharmacology, Toxicology.
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Resistin ve Asprosin Parametrelerinin Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH) Üzerine Etkisi
ÖZET
Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) dünyada yaygın görülen karaciğer hastalıklarındandır. Sıklıkla metabolik sendromun özelliklerini
gösterdiği ve insülin direnci ile ilişkili olduğuna dair veriler bildirilmektedir. Son yıllarda yağ dokudan endokrin, otokrin ve parakrin etkileri olan
protein yapılı adipokinler salgılandığı ve bunların NAYKH ile ilişkisine dair çalışmalar raporlanmaktadır. Bu çalışmada da resistin ve asprosin gibi
adipokinlerin karaciğer yağlanması ile ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Çalışmamız, deney grubunda 19-51 yaş aralığında NAYKH tanısı almış 26 kadın ve 19 erkek, kontrol grubunda ise 28 sağlıklı kadın ve 16 sağlıklı
erkeğin katılımıyla gerçekleştirildi. Karaciğer yağlanmasının varlığı üst karın ultrasonografisi ile belirlendi. Hasta ve kontrol gruplarının
antropometrik ölçümleri yapıldı ve alınan kan örneklerinden serumları ayrıldı. Resistin ve asprosin serum düzeyleri Enzyme-Linked Immuno
Sorbent Assay (ELISA) yöntemiyle analiz edildi.
Asprosin seviyeleri açısından hasta ve kontrol grupları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P=0.088). Öte
yandan hasta grubunda resistin düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur (P=0.03).
Yağ dokudan sentezlenen adipokinlerin insülin direnci ve obezite ile bağlantılı hastalıkların metabolik sürecini etkilediği görülmüştür. Sonuç
olarak; asprosin değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmaması ve hasta grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek resistin
değerlerine sahip olması nedeniyle resistinin NAYKH tanısında bir belirteç olarak kullanılma potansiyeline sahip olabileceği düşünülmüştür.
İleride yapılacak çalışmalar ile, karaciğer yağlanmasında resistinin ve asprosinin rolünün daha ayrıntılı araştırılmasına ihtiyaç olduğu kanaati
oluşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Adipokin, Asprosin, Naykh, Obezite, Resistin.

The Effect of Resistin and Asprosin Parameters in Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
ABSTRACT
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common liver diseases in the world. It is reported that it frequently shows the
features of metabolic syndrome and is associated with insulin resistance. In recent years, studies have been reported on the secretion of
protein-structured adipokines with endocrine, autocrine and paracrine effects from adipose tissue and their relationship with NAFLD. In this
study, it was aimed to reveal the relationship of adipokines such as resistin and asprosin with fatty liver.
Our study was carried out with the participation of 26 women and 19 men diagnosed with NAFLD in the experimental group, between the ages
of 19-51, and 28 healthy women and 16 healthy men in the control group. The presence of fatty liver was determined by upper abdominal
ultrasonography. Anthropometric measurements of the patient and control groups were performed and their serums were separated from the
blood samples. Resistin and asprosin serum levels were analyzed by Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) method.
When the patient and control groups were compared in terms of asprosin levels, no statistically significant difference was found (P=0.088). On
the other hand, resistin levels in the patient group were statistically higher than the control group (P=0.03).
It has been observed that adipokines synthesized from adipose tissue affect the metabolic process of diseases associated with insulin resistance
and obesity. As a result; Since there was no statistically significant difference in asprosin values and the patient group had higher resistin values
than the control group, it was thought that resistin might have the potential to be used as a marker in the diagnosis of NAFLD. With future
studies, it has been concluded that the role of resistin and asprosin in fatty liver needs to be investigated in more detail.
Keywords: Adipokine, Asprosin, Nafld, Obesity, Resistin.
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Basit Deneysel Çalışmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Belirleme ve İstatistiksel Güç Analizi
ÖZET
Deneysel çalışmalar tasarlanırken örneklem büyüklüğü hesaplamaları ve güç analizi, çalışmada kullanılan hayvan sayısının gerekçelendirilmesi
için şarttır. Çalışmanın planlama aşamasında araştırmacının aklındaki en önemli sorulardan birisi; “Hem klinik hem de istatistiksel olarak anlamlı
bir sonuç elde edebilmek için en az kaç hayvan kullanmam gerekir?” sorusudur. Ancak, deneysel çalışmalarda gerekli olan hayvan sayısını
hesaplamak için evrensel bir kural yoktur. Bu durum çalışmanın amacına ve mevcut sınırlandırıcı faktörlere göre değişiklik gösterir. En uygun
örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde etkili olan faktörler; sonuç değişkenin tipi, deneme planı, tip 1 hata (α) miktarı, tip 2 hata (β) miktarı
ve etki büyüklüğüdür. İstatistiksel güç analizi; kullanılan istatistiksel bir testin, gruplar arasında gerçekte var olan farkı bulabilme olasılığı olarak
tanımlanır. Deneysel çalışmalarda 1-β olarak hesaplanan güç, minimum %80 olmalıdır. Çalışmaların örneklem büyüklüğü hesaplama ve güç
analizleri için kullanılan formüller çok sayıda ve karmaşık olduğu için, çözümlemelerinde bilgisayar programlarının kullanımı günümüzde oldukça
yaygındır. Bu çalışmada, örnek büyüklüğü belirleme ve istatistiksel güç analizinin temel ilkelerinden bahsedilmiş; hipotetik örnekler için
örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır. Bu kapsamda bağımsız iki grup ortalamasının karşılaştırılması (Student T Test), bağımlı iki grup
ortalamasının karşılaştırılması (Eşleşmiş gruplarda T test), bağımsız k-grup ortalamasının karşılaştırılması (Varyans Analizi), bağımlı k-grup
ortalamasının karşılaştırılması (Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi) ve iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi (Ki-Kare testi) için simülasyonlar
yapılmıştır. Hesaplamalarda G-Power paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, deneysel çalışmalarda gereğinden az örneklem büyüklüğü
çalışma sonuçlarının gücünü düşürürken, gereğinden çok örneklem büyüklüğü etik problemlere, emek ve kaynak israfına yol açacaktır. Bu
nedenle, çalışma sonuçlarının güvenirliğinin sağlanmasının yanı sıra kaynak israfının da önüne geçilebilmesi için çalışmanın planlanma
aşamasında, en uygun örneklem büyüklüğünün belirlenmesi büyük önem taşır.
Anahtar Kelimeler: Deneysel çalışmalar, Etki büyüklüğü, Güç analizi, Örneklem büyüklüğü.

Determination of the Optimum Sample Size and Statistical Power Analysis in Simple Experimental Trials
ABSTRACT
In experimental trials, sample size calculations and power analysis are necessary to justify the number of animals used in the study. One of the
most important questions in the mind of the researcher in the planning phase of the research; " At least how many animals do I need to use in
order to obtain a clinically and statistically significant result?”. However, there is no universal rule for calculating the number of animals
required in experimental tials. The size of the optimum sample varies depending on the aims of the study and on the present limiting factors.
Effected factors on the determination of sample size; Type of outcome variable, experimental design, type 1 error (α) rate, type 2 error (β) rate
and effect size. Statistical power analysis is defined as the probability of finding the actual difference between the groups of used statistical
test. The calculated power as 1-β should be at least 80% in clinical trials. The formulas used to calculate statistical power and sample size for
clinical trials are numerous and complex, therefore the use of computer programs in their analysis is now widespread. For this purpose, the
some significance tests "comparison of independent two groups means (Student's t test), comparison of dependent two groups mean (Paired
sample T test), comparison of independent k-groups means (analysis of variance), comparison of dependent k-groups means (analysis of
variance in repeated measures), and the difference between ratio (Chi-Square test)" were simulated. The G-Power package program was used
in the calculations. In conclusion, while small sample size in experimental trials reduces the power of study results, large sample size will cause
ethical problems, labor and waste of resource. For this reason, in order to ensure the reliability of the study results and to avoid resource
waste, it is important to determine the optimum sample size at the planning stage of the study.
Keywords: Experimental trials, Effect size, Power analysis, Sample size.
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Tek Sağlık Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Standardize Edilmiş Güncel Yöntemler
ÖZET
Tek Sağlık yaklaşımı, hayvan-insan-ekosistem etkileşiminde halk sağlığı sorunlarının ele alınmasında kritik bir araç olarak önem kazanmaya
devam etmektedir. Küresel düzeyde bu kavrama geniş bir destek vardır ve bu durum dünya çapında çeşitli Tek Sağlık girişimlerinin kurulmasına
yol açmıştır. Tek Sağlık topluluğu için güncel bir zorluk, Tek Sağlık'ın sürdürülebilirliğini sağlamak için eylem çağrısının ve temel prensiplerin
ilerisine nasıl geçileceğidir. Gerçek dünyaya ilişkin verilerin yetersizliği, insan-hayvan-çevre sağlığı eksenindeki eksikliklerin tespit edilmesini
engellemekte, bu durum politika ve uygulamaların şekillendirilmesinde Tek Sağlık yaklaşımının uygulanmasını zorlaştırmakta; önleme ve kontrol
faaliyetlerinin gecikmesine veya eksik kalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle Tek Sağlık'ın hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, antimikrobiyal
direnç, gıda güvenliği ve çevre sağlığı alanlarındaki ek faydalarını gösteren standardize edilmiş analizler önemlidir ve bunların değerlendirilmesi
gerekmektedir. Tek Sağlık Değerlendirme Ağı (NEOH), Küresel Sağlık Güvenliği (GHS) Endeksi, Çevresel Performans Endeksi (EPI) ve Küresel Tek
Sağlık Endeksi (GOHI) gibi uygun bir değerlendirme şeması ile birlikte iyi yapılandırılmış kavramsal sistemler, mevcut durumun daha iyi
anlaşılmasına ve Tek Sağlık uygulaması için belirli sosyo-ekolojik ortamlara kolayca uyarlanmış hedef ve stratejilerin belirlenmesine yardımcı
olabilmektedir. Tek Sağlık değerlendirilmesi için standardize edilmiş yöntemlerin geliştirilmesi, Tek Sağlık girişimlerinde daha uzun vadeli yeni
kazanımları daha kalıcı hale getirmek için büyük bir fırsat sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal Direnç, Halk Sağlığı, İklim Değişikliği, Tek Sağlık Uygulamaları, Zoonozlar.
Bu sözlü sunum kabul edildiği takdirde Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tam metin olarak yayınlanacaktır

Evaluation of One Health Implementations: Current Standardized Frameworks
ABSTRACT
The One Health approach continues to gain recognition as a critical tool to address public health issues at the animal–human-ecosystem
interface. At a global level, there is broad support for the concept, which has led to the establishment of several One Health initiatives around
the world. A current challenge for the One Health community is how to go beyond the call for action and key principles to ensure the
sustainability of One Health. The dearth of real-world evidence has hindered the identification of gaps in the human–animal–environment
health nexus, which hampers the application of a One Health approach in shaping policies and practice, and results in delayed or incomplete
prevention and control measures. Therefore, formal standardized analyses showing the added benefits of One Health in disease prevention
and control, antimicrobial resistance, food safety, and environmental health is important and need to be assessed. A well-constructed
conceptual systems, along with an appropriate evaluation scheme, such as Network for Evaluation of One Health (NEOH), Global Health
Security (GHS) Index, The Environmental Performance Index (EPI), and Global One Health Index (GOHI) can help to better understand the
current situation and to set goals and strategies for One Health implementation, readily tailored to specific social-ecological settings. The
development of a potential evaluation tool for One Health performance framework provides a great opportunity to make new capacities more
durable for longer-term gains in One Health initiatives.
Keywords: Antimicrobial Resistance, Public Health, Climate Change, One Health Implementations, Zoonoses.
If this oral presentation is accepted, it will be published as a full text in the Balıkesir Journal of Health Sciences.
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Antimicrobial Use Practices and Resistance in Food Producing Animals in Sudan
ABSTRACT
Background: Antimicrobial resistance is a major emerging global public health threat, mainly caused by the rapid genetic modification of
bacterial strains and new alternations in behavior favoring their survival. Livestock production in Sudan has increased with population growth;
this has increased the use of antimicrobial and a rise in antimicrobial resistance (AMR) in both animals and humans. There is no doubt that the
antimicrobial use practices in animal is one of the factors contributing to the rise of resistant bacteria being transferred from animals to
humans, causing public health concern.
Purpose and scope: This article will provide a review using available evidence-based researches of antimicrobial use practices in animals that
may contribute to emergence and spread of AMR in Sudan and discuss some conventional solutions that may obstacle antimicrobial resistance.
Methodology: Searches were done in PubMed data base, Google scholar, and Google to find articles identify practices with potential to
contribute to emergence and spread of AMR in Sudan. Only full –text articles in English published from 2011 onwards were included. Content
found to be relevant for the study was extracted and the findings were presented in review format.
Results: High resistant rates to antimicrobial were observed. Farmers are using antimicrobial for medical treatment, prophylaxis, and together
with other interventions to stimulate growth and gain weight for their livestock. There is low level of awareness among animal farm owners
about the correct use of antimicrobial and resistance. Drug withdrawal periods are rarely observed and occurrence of antimicrobial residues
has been reported. Moreover, the national measures against this growing problem of antimicrobial resistance are not enough.
Conclusion: There are clear scientific evidences on the link between the use practice of antimicrobial in food producing animals and the
emergence and selection of antimicrobial resistance. Antimicrobial stewardship programs targeting veterinarians, and other stakeholders could
play great role to lower the antimicrobial resistance crisis.
Keywords: Antimicrobial use practices, Antimicrobial resistance, Antibiotic residues, Food producing animals, Solutions.
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Akılcı Antibiyotik Kullanımında
Veteriner Hekimlerin Bilgi Düzeyleri ve Davranışları
ÖZET
Bu çalışmada Sağlık Bakanlığının Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı konusunda sağlık personellerine uyguladığı anketin bir benzeri veteriner
hekimlere uygulanmış, akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilgi düzeyi ve davranışların değerlendirilmesi, farkındalığın oluşturulması beşeri
ve veteriner hekimliği disiplinleri arasındaki mevcut durumun tespiti amaçlanmıştır.
Çalışmamız İzmir ili ve ilçelerinde veteriner tıbbi ürün temin iznine sahip klinik ve çiftliklerde görevli 277 veteriner hekim ile gerçekleştirilmiştir.
Anketin birinci bölümünde sosyo-demografik özelliklerini, ikinci bölümünde akılcı antibiyotik kullanımı konusundaki bilgi ve davranışlarını
belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Verileri değerlendirirken tanımlayıcı istatistik metotlarından sayı, yüzde, ortalama ± standart sapmadan
faydalanılmıştır. Bazı değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla ki-kare analizi yapılmıştır.
Çalışmaya katılan veteriner hekimlerin %82.3’ü (n=228) akılcı antibiyotik kullanımı konusunda hiç eğitim almamıştır. Katılımcıların %86.6’sı
(n=240) akılcı antibiyotik kullanımı konusunda eğitim almak istemektedir. %63.5’i (n=176) antibiyotik uygulama ve reçete sıklığını çok sık veya
sık olarak tanımlamıştır. %42.6’sı (n=118) hasta sahipleri tarafından talep edilen antibiyotikleri reçete etmektedir. Anamnezde beşeri hekimlere
göre böbrek, karaciğer hastalıklarını ve antibiyotik alerjisini daha az sorguladıkları görülmüştür.
Sonuç olarak veteriner hekimlerin akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bazı uygulamalarda bilgi ve davranışlarının eksik olduğu görülmüştür.
Hekimlerin büyük bir çoğunluğu konu ile ilgili eğitim talep etmektedir. Bakanlık, meslek odaları ve fakültelerin işbirliği ile düzenlenecek
mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler ile akılcı olmayan yaklaşımların önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler: Akılcı antibiyotik kullanımı, Bilgi düzeyi, Davranış, Veteriner hekim.

The Veterinary Physician’s Knowledge Levels and Behaviours
Concerning Rational Usage of Antibiotic
ABSTRACT
In this study, a questionnaire similar to the one applied by the Ministry of Health to health personnel was also applied to veterinarians. It is
aimed to evaluate the knowledge level and behaviors about the rational use of medicines and antibiotics in veterinary medicine, to create
awareness and to determine the current situation between human and veterinary medicine disciplines.
Our study was carried out with 277 veterinarians working in clinics and farms in İzmir province and its districts who had permission to supply
veterinary medicinal products. In the first part of this questionnaire, questions aimed at determining socio-demographic characteristics, in the
second part, information and behavior on rational antibiotic use were included. While evaluating the data, descriptive statistical methods such
as number, percentage, mean ± standart deviation were used. chi-square analiysis was performed to examine the relationships between some
variables.
82.3% (n=228) of the veterinarian participants in the study had no training in Rational Antibiotic Use. 86.6% (n=240) of the participants want to
receive training on Rational Antibiotic Use. 63.5% (n=176) defined the frequency of antibiotic administration and prescription as very frequent
or frequent. 42.6% (n=118) prescribe antibiotics requested by patient owners. In the anamnesis, it was observed that they questioned kidney,
liver, and antibiotic allergy less than human physicians.
As a result, it has been observed that veterinarian participants lacked knowledge and behaviors on the rational use of antibiotics in some
practices. The majority of veterinarians is demand training on this issue. Irrational approaches can be prevented with pre- and post-graduate
training to be organized with the collaboration of the ministry, professional chambers, and faculties.
Keywords: Rational use of antibiotics, Level of knowledge, Behavior, Veterinarian.
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İmmun Belirteçler: Akuakültür Sağlığında Yeni Dönem
ÖZET
Yetiştiriciliği yapılan su canlıları arasında en fazla türü barındıran teleostlar geçmişten günümüze hem insan hem de hayvanların protein
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dünya nüfusunun artışına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak akuakültürün en
hızlı artış gösteren sektör konumunda olduğu görülmektedir. Ancak, aşırı avlanma, iklim değişikliği ve çevresel kirlilik sektörde ciddi
endişelere sebep olmaktadır. Dahası bu faktörlerin halk ve çevre sağlığı ile esasen balık refahını ve/veya sağlığını olumsuz etkilemesi
sürdürülebilir yetiştiriciliği olumsuz etkilemektedir. Ciddi büyük ekonomik kaybın yaşanmasına neden olan özellikle bakteriyel, viral,
paraziter ve mantar kaynaklı enfeksiyöz hastalıklar akuatik hayvanların savunma sistemi yani diğer bir deyişle bağışıklık sistemi üzerinde
devamlı sorunlara neden olmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir yetiştiricilik için hastalıkların erken donem teşhisinde ve/veya tedavisinde
immun sistem ve belirteçler, ilaç geliştirme ve kirleticilerin etkilerinin tespitinin yanısıra artan antimikrobiyal direnç krizinin önlenmesi ve
refah koşullarının geliştirilmesi ile rutin sağlık kontrolleri, ekotoksikolojik risk ve biyogüvenlik değerlendirmeleri için önem taşımaktadır. Bu
poster sunumunda yetiştiriciliği yapılan akuatik canlılarda bulunan ve giderek önem kazanan başlıca immun belirteçler ve bu belirteçlerin
gelecekte hastalıkların erken donemde engellenmesi, moleküler farmakoloji ve ilaç geliştirilme ile inovatif alanlarda artacak olan önemine
değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akuatik hayvan sağlığı, Antimikrobiyal Direnç, Çevresel Kirleticiler, İlaç Geliştirme, İmmun belirteçler.

Immune Markers: New Era for Aquaculture Health
ABSTRACT
From the past to the present, teleost fishes have played a significant role as the source of protein for both humans as well as animals.
Within the rising world’s population and developing technologies, aquaculture is the fastest expanding market and one of the significant
contributors to global food production. However, there are critical concerns in the sector concerning overexploitation, climate change, and
pollution. Furthermore, those factors have an impact on public and environmental health, while also negatively affecting the sustainable
aquaculture. Also those topics continuously affects aquatic animals immune system negatively against infectious diseaeses caused by
bacteria, virus, parasites and fungi which is known to cause significant economical losses.In this context, usage of immune markers for early
detection and prevention of diseaeas, drug development and discovering the effects of pollutants against antimicrobial resistance,
advancements on animal welfare and routine health checkups, analysis of biosecurity and ecotoxicological risks are the main topics
determining the future of sustainable aquaculture. In this poster presentation, I will summarize the ever increasing importance of the
immune markers found in aquatic animals and their usage for early onset disease prevention, drug development and molecular
pharmacology.

Keywords: Aquatic Animal Health, Antimicrobial Resistance, Environmental Pollutant, Drug Discovery, Immune marker.
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Türkiye’ de Bazı İllerden Toplanan Balık Yemlerinde Aflatoksin B 1 Kalıntılarının Araştırılması
ÖZET
Bu çalışmada Ankara, Antalya, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tunceli olmak
üzere Türkiye’ nin 14 ilinde faaliyet gösteren yem üretim fabrikası ve balık tesislerinden 2019-2021 yılları arasında rastgele toplanan balık yemi
numunelerinde AFB1 kalıntısı araştırılmıştır. Yemlerin kantitaf analizinde ticari kit kullanılmıştır. Analizleri ise mikroplate okuyucu kullanarak
yapılmıştır. Analiz edilen 86 yemde AFB1 yönünden yapılan analizde 6 tanesinin okunabilir değerin altında pozitif sonuç verdiği tespit edilmiştir.
Ölçülebilir düzeyde olan yemlerin (80 adet) ortalama± standart sapma değeri 4,292±2,952 µg/kg olarak bulunmuştur. En küçük düzey 1,08
µg/kg en yüksek düzey 17,48 µg/kg olarak ölçülmüştür. AFB1 kalıntısı toplanan yemlerin sadece 4 (%4,65)’ ünde 10 µg/kg üstünde saptanmıştır.
Toplanan yemlerde 20 µg/kg üstünde değer saptanmamıştır. Çalışmanın sonucu insan ve hayvan sağlığını korumada yardımcı bir parametre
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: AFB1, Balık, Kalıntı, Türkiye, Yem.
*Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir.

The Investigation of Aflatoxin B1 Residues in Fish Feed Collected in Some Provinces of Türkiye
ABSTRACT
In this study, AFB1 residues were investigated in fish feed samples which were randomly colected from feed mills and fish facilities in 14
provinces named Ankara, Antalya, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tunceli,
between the years 2019-2021 in Türkiye. The quantitative analysis of the samples was carried out using commercial kits and analysed by
microplate reader. 86 samples were analysed for the detection of AFB1, and it was determined that 6 of the 86 samples were below detectable
level. The mean ± standart deviation value of the measurable samples (80 samples) were 4,992±2,952 µg /kg. The lowest level was 1.08 µg /kg,
while the highest value was 17,48 µg /kg. In the case of AFB1 values above 10 µg/kg were determined in only 4 (%4,65) of the samples. No value
above 20 µg/kg was detected in collected feeds. The result of the study will be a helpful parameter in protecting human and animal health.
Keywords: Aflatoxin B1, Fish, Residue, Türkiye, Feed.
*This study was produced from the Master's Thesis study carried out in Kırıkkale University Health Sciences Institute.
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Akuakültürde Gelişmiş Teknolojiler ve Uygulama Alanları
ÖZET
Su ürünleri tüketim oranının 1960’lardan itibaren yıllık bazda %3 oranında arttığı bununla beraber 2020 de üretim miktarının toplam 178
milyon tona ulaştığı ve bunda yetiştiricilikten elde edilen payın ise %49 oranında olduğu görülmektedir. Yetiştiriciliğin son yıllarda bu denli
gelişme göstermesine rağmen ilaç/kimyasal kullanımının, doğal ve endüstriyel atıkların sebep olduğu kirlilik nedeniyle üreticiler pek çok
sorunla karşılaşmaktadır. Sektörde basta yetiştiriciliğe bağlı hastalıkların kontrolü ile üretilen balığın kalitesindeki düşüş, larval dönemde
hayatta kalma oranının azalması ekonomik kayba neden olmaktadır. Günümüzde sürdürülebilir yetiştiriciliğin küresel bazda karşılaştığı en
büyük problemler arasında iklim değişikliği daha çok ön plana çıkmaktadır. Yaşadıkları ekosistem göz önünde bulundurulduğunda karasal
hayvanlara kıyasla akuatik canlılar çevreleriyle daha çok etkileşim halinde olup, iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmektedir. Su
parametrelerinde yaşanan bu değişiklikler ile buna bağlı bulaşıcı hastalıkların oluşması, yeniden ortaya çıkması, endemik olmayan tür ve
patojenlerin istilasına yol açmaktadır. Belirtilen sorunların engellenmesine yönelik yapılan sağaltım uygulamalarında antimikrobiyal ilaçların
sorumsuz, yanlış ve yetersiz kullanımının yaygınlaştığı günümüzde antimikrobiyal direncin buna bağlı daha da arttığı görülmektedir. Tek
sağlık, tek refah ve tek etik kavramının öneminin vurgulandığı küresel çapta farklı meslek grubuna mensup pek çok araştırmacı bir araya
gelerek birlikte yaşanılan iklim değişikliği ve beraberindeki problemlere çözüm üretmeye çalışmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle yapay zekâ
donanımlı otomizasyon sistemleri, bu bağlamda sorunların önüne geçilmesine yönelik sektörde gittikçe artan kullanım alanları bulmaktadır.
Bu poster sunumunda akuakültür sektöründe günümüzde ve iklim değişikliğine bağlı gelecekte yaşanabilecek sorunlara cevap niteliğinde
başta yetiştiricilik olmak üzere, veteriner sağlık alanına (hastalık ile etkenlerinin takibi ve önlenmesi, ilaç uygulamaları ve potansiyel ilaç
direncinin engellenmesi) yönelik entegre edilen ve edilebilecek gelişmiş teknolojiler hakkında güncel bilgiler paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akuakültür, Antimikrobiyal direnç, İklim değişikliği, İlaç kullanımı, Yapay zekâ.

Advanced Technologies and Implementations In Aqucaulture
ABSTRACT
Global consumption of aquatic animals has been stably increasing since 1960s at an annual rate of 3%. The production reached 178 million
tons in 2020, of which 49% was from aquaculture. Even though aquaculture production soared in recent years, due to pollution caused by
natural and industrial waste, drug/chemical use, producer faces many problems. Disease control and/or prevention strategies related to
aquatic animal production, quality of each individual fish and hatchling survival causes economical losses in this sector. Nowadays, climate
change is one of the biggest problems facing sustainable farming on a global basis. Considering their ecosystem, aquatic animals interact
more with their environment and much more affected by climate change compared to terrestrial animals. Changes in water parameters
caused by climate change enables the re/emergence of diseases and invasion of non-native species, pathogens. As a result of those
problems irresponsible, incorrect and inadequate usage of antimicrobials becomes widespread and increase rate of antimicrobial resistance
escalates. In today's world, the concept of one health- welfare and ethics is emphasized, many researchers from different professions come
together to find solutions to the climate change and its accompanying problems. With the development of technology, automation systems
equipped with artificial intelligence find increasing usage areas in the sector to prevent problems in this context. Therefore in this
presentation, up-to-date information will be shared about advanced technologies that can be integrated in the field of aquaculture
regarding veterinary health (tracking of diseases and its agents, drug applications and preventing drug resistance), in response to the
problems due to climate change.
Keywords: Aquaculture, Antimicrobial resistance, Climate change, Drug usage, Artificial intelligence.
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Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Yöresel Peynirlerde
HPLC-FD ile Aflatoksin Varlığının Tespiti ve İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi
ÖZET
Bazı küf mantarları uygun çevre koşullarında mikotoksin olarak adlandırılan sekonder metabolitleri üretirler. Bilinen 300 mikotoksin arasında
aflatoksinler en toksik ve yaygın görülen mikotoksin grubudur. Aflatoksinler Uluslararası Kanser Ajansı tarafından grup 1 insan karsinojeni olarak
sınıflandırılmıştır. Süt ve süt ürünlerinde aflatoksin üretiminin kontrol altına alınması için çok sayıda çalışma yapılmış olsa da özellikle el yapımı
geleneksel ürünlerdeki düşük sanitasyon şartları mikotoksin üremesi açısından kaçınılmazdır. Türkiye’de konuyla ilgili birçok çalışma yapılmış
olmakla birlikte yöresel peynirlerle ilgili literatürde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan
80 adet yöresel peynirde (Carra peyniri, Hatay Sünme peyniri, Kayseri Çömlek peyniri ve Edirne peyniri) aflatoksin (AFM1, AFB1, AFB2, AFG1,
AFG2) varlığının HPLC-FD ile tespiti ve insan sağlığı risk değerlendirmesi yapılmasıdır. Numunelerin %5’inde AFM1, %87.5’inde AFB1 ve B2,
%97.5’inde AFG1, %35’inde AFG2 ve %37.5’inde AFtoplam düzeyleri tespit limitinin (LOD) altında bulunmuştur. Diğer yandan AFM1 açısından
numunelerin %33.75’i süt ve süt bazlı ürünler için belirtilen maksimum kalıntı limitinin (MRL: 0.05 μg/kg) üzerinden bulunmuştur. Risk
değerlendirmesi sonucunda Kayseri Çömlek peynirinin ortalama tüketim miktarında (17.5 kg/yıl) AFB1 açısından risk oluşturabileceği tespit
edilmiştir. Gıda kirleticilerinin düzeyleri ve tüketim miktarlarına bağlı olarak meydana getirebilecekleri potansiyel risklerin periyodik olarak
izlenmesi halk sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aflatoksin, Peynir, Risk değerlendirmesi, Türkiye.
*Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 18.M.081 proje numarasıyla
desteklenmiştir.

Determination of Aflatoxin Presence by HPLC-FD
in Traditional Cheeses Collected from Different Regions of Turkey and Human Health Risk Assessment
ABSTRACT
Some molds produce secondary metabolites called mycotoxins under appropriate environmental conditions. Among known 300 mycotoxins,
aflatoxins are the most toxic and widespread sighted group. Aflatoxins are classified by the International Cancer Agency as group 1 human
carcinogens. Although numerous studies have been conducted to control aflatoxin production in milk and dairy products, low sanitation
conditions, especially in handmade traditional products, are inevitable for mycotoxin production. There is not enough information in the
literature about the traditional cheese although there have been many studies on the subject in Turkey. The aim of the study is to determine
the presence of aflatoxin (AFM1, AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) by HPLC-FD in 80 local cheeses (Carra cheese, Hatay sünme cheese, Kayseri Pot cheese
and Edirne cheese) collected from different regions of Turkey and to make a human health risk assessment. The levels of AFM 1 in 5%, AFB1 and
B2 in 87.5%, AFG1 in 97.5%, AFG2 in 35%, and AFtotal in 37.5% of the samples were found below the limit of detection (LOD). On the other hand,
AFM1 levels of 33.75% of the samples were found above the maximum residue limit (MRL: 0.05 μg/kg) set for milk and milk-based products. As
a result of the risk assessment, it has been determined that Kayseri Pot cheese may pose a risk in terms of AFB1 at the average consumption
amount (17.5 kg/year). Periodic monitoring of levels and potential risks of the food contaminants may cause depending on their and
consumption amounts is important for public health.
Keywords: Aflatoxin, Cheese, Risk assessment, Türkiye.
*This study was supported by Hatay Mustafa Kemal Unv. Coord. of Sci. Research project with project number 18.M.081.
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Veteriner Bitkisel Destekleyicilerde Mikotoksinlerin Araştrılması
ÖZET
Mikotoksinler hem dünyada hem de Türkiye’de insan ve hayvan sağlığı açısından önemli bir risk olmaya devam etmektedir. Gerek fungusların
(küf) kendisi bizzat mikozislere sebep olurken, gerek fungusların sekonder metabolitleri, mikotoksizkozislere sebep olmaktadır. Dünya
genelinde özellikle mikotoksin üreten türler; Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria ve Claviceps gibi funguslardır. Tıbbi bitkiler, insan
sağlığını tedavi edici özellikleri nedeniyle uzun yıllardır bitkisel destekleyici olarak kullanılmakta olup, son yıllarda veteriner alanda, özellikle pet
hayvanlarında da kullanımı gittikçe artmaktadır. Oldukça yüksek talep gören bu ürünlerde mikotoksin varlığı ciddi bir risk oluşturmaktadır.
Çalışmamızda da özellikle Amerika, Avustralya ve İngiltere’de yüksek talep gören, Türkiye’de kullanımı giderek artan, bitkisel tonik ve
destekleyici heyLove Cat Detoks ve heyLove Dog Detoks ürünlerinde mikotoksin varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla 11 çeşit bitki özü içeren bu iki
üründe 5 farklı mikotoksin (Okratoksin A, Zearelenon, Deoksinivalenol, Fumonisin B1, Aflatoksin B1) HPLC—MS yöntemiyle araştırılmıştır. Geri
alım (Recovery) oranları; %86-104, saptanabilir limitler (LOQ) 0,15-50 µg/kg arasındadır. Her iki üründe de saptanabilir limitler arasında
mikotoksin saptanmamış olup, ürünler mikotoksin yönünden güvenli bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel destekleyici, HPLC-MS, Mikotoksin.

Investigation of Mycotoxins in Veterinary Herbal Supplements
ABSTRACT
Mycotoxins continue to be an important risk for human and animal health both in the world and in Turkey. While fungi (mold) themselves
cause mycoses, secondary metabolites of fungi cause mycotoxicosis. Especially species that produce mycotoxins such as Aspergillus,
Penicillium, Fusarium, Alternaria and Claviceps. Medicinal plants have been used as herbal supplements for many years due to their therapeutic
properties for human health, and in recent years, their use has been increasing in the veterinary field, especially in pet animals. The presence of
mycotoxins in these products, which are in high demand, poses a serious risk. In our study, the presence of mycotoxins in the herbal tonic and
supportive heyLove Cat Detox and heyLove Dog Detox products, which are in high demand especially in America, Australia and England, and
which are increasingly used in Turkey, were investigated. For this purpose, 5 different mycotoxins (Okratoxin A, Zearelenon, Deoxynivalenol,
Fumonisin B1, Aflatoxin B1) were investigated by HPLC—MS method in these two products containing 11 kinds of plant extracts. Recovery
rates; 86-104%, detectable limits (LOQ) are between 0.15-50 µg/kg. Mycotoxins were not detected in both products between detectable limits,
and the products were found to be on mycotoxins.
Keywords: Herbal supplement, HPLC-MS, Mycotoxin.
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Nevşehir Yöresindeki Atlarda Strongyle Tip Yumurta Enfeksiyonlarında
Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması
ÖZET
Bu çalışmada, Nevşehir yöresindeki atlarda strongyle enfeksiyonlarında benzimidazol dirençliliğinin moleküler olarak araştırılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2020 yılının Haziran-Eylül ayları arasında Nevşehir’in farklı bölgelerindeki çiftliklerde bulunan toplam 100 arap
atından tekniğine uygun olarak dışkı örnekleri toplanmıştır. Laboratuvarda dışkı örnekleri strongyle yumurtaları yönünden analiz edilmiştir.
Strongyle yumurta pozitif örnekler yaş ve örnek alınma bölgelerine göre istatisliksel açıdan (IBM SPSS Statistics v20) incelenmiştir. Atların yaş
gruplarına göre strongylid pozitifliğinin dağılımı en yüksek % 76,08 ile 6-10 yaş arasında belirlenmiştir. Strongyle pozitif örneklerden yüzdürme
yöntemi ile yumurta süspansiyonları elde edilmiş ve genomik DNA izolasyonları yapılmıştır. Yumurta pozitif örneklerde benzimidazol
dirençliliğinin moleküler olarak araştırılması amacıyla Beta tubulin gen bölgesinin PCR anallizleri gerçekleştrilmiştir. Çalışmada incelenen atların
62’sinde sytrongylid tip yumurtalar belirlenmiş ve strongyle tip yumurta enfeksiyonlarının prevalansı %62.03 olarak tespit edilmiştir. Strongyle
tip yumurta pozitif izolatların benzimidazol duyarlı ve dirençli PCR analizleri sonucunda duyarlı homozigot (TTC/TTC) allel sıklığı %48,7 ve
heterozigot duyarlı-dirençli (TTC/TAC) allel sıklığı ise %13,3 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak benzimidazol grubu antelmintiklerin gerek diğer
antihelmintik gruplarla kombine gerekse FECR testleri ile destekleyerek tek başlarına kullanılabilecekleri kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Allel Spesifik PCR, At, Benzimidazol dirençliliği, Moleküler analiz, Strongylid.

Investigation of Benzimidazole Resistance in Strongyle Type Egg İnfections
as Molecular in Horses in Nevşsehir Region
ABSTRACT
In this study, it was aimed to investigate the benzimidazole resistance in strongyle infections in horses in Nevşehir region molecularly. For this
purpose, fecal samples were collected in accordance with the technique from a total of 100 Arabian horses found in farms in different regions
of Nevşehir between June and September 2020. In the laboratory, stool samples were analyzed for strongyle eggs. Strongyle egg positive
samples were analyzed statistically (IBM SPSS Statistics v20) according to age and sampling regions. The distribution of strongylid positivity
according to the age groups of horses was determined to be the highest with 76.08% between the ages of 6-10. Egg suspensions were obtained
from Strongyle positive samples by flotation method and genomic DNA isolations were made. In order to molecularly investigate benzimidazole
resistance in egg positive samples, PCR analyzes of beta tubulin gene region were performed. In 62 of the horses examined in the study,
sytrongylid type eggs were determined and the prevalence of strongyle type egg infections was determined as 62.03%. As a result of
benzimidazole sensitive and resistant PCR analyzes of Strongyle type egg positive isolates, the frequency of susceptible homozygous (TTC / TTC)
allele was 48.7% and the frequency of heterozygous susceptible-resistant (TTC / TAC) allele was 13.3%. As a result, it was concluded that
benzimidazole group anthelmintics can be used alone, either in combination with other anthelmintic groups or by supporting them with FECR
tests.
Keywords: Allele Specific PCR, Horse, Benzimidazole resistance, Molecular analysis, Strongylid.
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Ovariohisterektomi Yapılan Köpeklerde Farklı Anestezi Protokollerinin
Seftriaksonun Farmakokinetiği Üzerine Etkisi
ÖZET
Bu araştırmanın amacı ovariohisterektomi operasyonu yapılan köpeklerde seftriaksonun farmakokinetiği üzerine farklı anestezi protokollerinin
etkisini belirlemektir. Çalışmada ovariohisterektomi operasyonuna gereksinim duyan 20 adet köpek kullanıldı. Köpekler ksilazin+ketamin (KK) ve
propofol+sevofluran (PI) olmak üzere rastgele 2 farklı anestezi grubuna ayrıldı. Seftriakson her iki gruba 50 mg/kg dozda damar içi yolla
uygulandı. Kan örnekleri seftriakson uygulaması öncesi (0. dk) ve uygulamayı takiben 5., 10., 15., 30. ve 45. dakikalar ile 1., 1,5., 2., 3., 4., 5., 6.,
8., 10. 12. 16. ve 24. saatlerde alındı. Seftriaksonun plazma konsantrasyonu yüksek performanslı sıvı kromatografisi yardımıyla ölçüldü ve
farmakokinetik parametreler non-kompartmental analiz ile hesaplandı. Her iki grupta seftriakson plazmadan 24. saate kadar tespit edildi. KK ve
PI gruplarında seftriaksonun farmakokinetik parametreleri: eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2ʎz) 2.81 ve 2.35 saat, eğri altında kalan alan (EAA0-∞)
498.68 ve 398.34 saat*μg/mL, kararlı durum dağılım hacmi (Vdss) 0.20 ve 0.22 L/kg ve toplam vücut klirensi (ClT) 0.10 ve 0.13 L/saat/kg’idi.
Anestezi grupları karşılaştırıldığında seftriaksonun t1/2ʎz, EAA0-∞ ve ClT değerleri arasında önemli farklılıklar tespit edildi (p < 0.05). KK grubunda
seftriakson, PI grubuna göre yüksek plazma konsantrasyonu ve yavaş eliminasyon sergiledi. Bu çalışmanın sonuçları, ovariohisterektomi
yapılacak köpeklerde antibiyotik konsantrasyonunu en üst düzeye çıkarmak için klinisyenlere seftriaksonu etkili bir şekilde dozlama konusunda
katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Farklı Anestezi Protokolleri, Köpek, Ovariohisterektomi, Seftriakson.

The Effect of Different Anesthesia Protocols on the Pharmacokinetics
of Ceftriaxone in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of different anesthesia protocols on the pharmacokinetics of ceftriaxone in dogs undergoing
ovariohysterectomy. In the study, twenty dogs that needed ovariohysterectomy operation were used. The dogs were randomly divided into 2
different anesthesia groups as xylazine+ketamine (XK) and propofol+sevoflurane (PI). Ceftriaxone was administered intravenously at a dose of
50 mg/kg to both groups. Blood samples were taken before drug administration (0 min) and at 5, 10, 15, 30, and 45 min and at 1, 1.5, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 12, 16 and 24 hours after administration. Plasma concentrations of ceftriaxone were measured using high-performance liquid
chromatography, and pharmacokinetic parameters were calculated by non-compartmental analysis. Ceftriaxone was measured up to 24 h for
both groups in plasma. The pharmacokinetic parameters of ceftriaxone in the XK and PI groups were determined as follows: elimination half-life
(t1/2ʎz) of 2.81 and 2.35 h, area under the plasma concentration–time curve (AUC0-∞) of 498.68 and 398.34 h*μg/mL, volume of distribution at
steady state (Vdss) of 0.20 and 0.22 L/kg and total body clearance (ClT) of 0.10 and 0.13 L/h/kg. When the anesthesia groups were compared,
differences were found between t1/2ʎz, AUC0-∞ and ClT values of ceftriaxone (p < 0.05). In XK group, ceftriaxone exhibited high plasma
concentration and slow elimination according to PI group. The results of this study will contribute clinicians to effectively dose ceftriaxone to
maximize the concentration of antibiotic in dogs undergoing ovariohysterectomy.
Keywords: Different Anesthesia Protocols, Dog, Ovariohysterectomy, Ceftriaxone.
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Antibiotics Resistance of Bacteria Associated with Pneumonia
in Camels (Camelus Dromedarius) Using Vitek 2 Compact
ABSTRACT
This study conducted to isolate and characterized the bacteria associated with pneumonia in Sudanese camels using different methods and test
the sensitivity of isolates to antibiotics. A total of 40 affected lung samples were collected from camels (Camelus dromedarius ) of different
ages, seasons and part of the Sudan.
The study was undertaken in Central Veterinary Research Laboratoty, Ministry of animal resources and fisheries in sudan.
From 40 samples 25(62.5%) isolates were recovered by three different methods: the conventional, Api kits and automated Vitek 2 Compact
System. Antibiotics Susaptability test was done using full automated system vitek 2 copmact. 14 (35%) of the organisms were Gram negative
and 11(27.5%) were Gram positive. The Gram negative were 2(5%) each of K. pneumoniae, Ps. Aeruginosa, Acinetobacter spp and B. cepacia
and 1(2.5%) each of E. cloacae, B. bronchiseptica and A. hydropila and 3 (7-5%)E. coli. The Gram positive were 3(7.5%) S. aureus and 1 (2.5%)
each of S. epidermidis, S. intermedius, S. hyicus, S. haemolyticus, S. chromogenes, E. faecalis and E. faecium. Multi drug resistant bacteria were
detected in this study in B. cepacia, E. coli, Ps. aeruginosa, A. hydrophila, E. cloaca, B. bronchseptica, Acitinobacter spp, S.haemolyticus, S.
aureus, S. simulans, S.chromogenes and E. faecalis.
Ciprofloxacin is a drug of choice for Staphylococcus and enterobacteria spp treatments, but recently some bacterial species developed
resistance to this antibiotic. Although cefazolin is an important antibiotic for human treatments and is given in severe cases, resistance of
different bacteria spp to this antibiotic is regarded as a serious problem.
In conclusion Staphylococcus spp were the most prevalent organisms during this study. Antibiotics used for treatments of pneumonic cases in
camels should be effective against the causative bacteria and the public health aspects must be considered.
Keywords: Bacteria, Camelus Dromedarius, Pneumonia, Vitek 2 compact.
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Moksifloksasinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi ile Balık Plazmasında Belirlenmesi
ÖZET
Moksifloksasin(MF) bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılan sentetik florokinolon antibiyotik bir ajandır. Bu çalışmanın amacı balık plazma
örneklerinde HPLC ile MF’yi belirlemek için yeni, kolay ve güvenilir bir metot geliştirmektir.
Bu çalışmada balık plazması kullanıldı. Örneklere belirli konsantrasyonlarda MF (%99.8 saf, Bayer) ilave edildi. 0.25 ml hacimde plazmaya 0.5 ml
asetonitril eklendi. Vorteks edildi, 3600g ve 15 dk.’da santrifüj yapılarak işlemler aynı şartlar altında ikinci kez tekrar edildi. Ekstrakt 40 °C azot
altında uçuruldu ve 0.25 mL metanolde çözdürülerek HPLC-Ultraviyole (UV) dedektör (280 nm), 20 μl enjekte edildi. Kromatik ayrımlar C18
nucleosil 5 μm (4.6×250 mm) kolon (HP, Agilent) da gerçekleştirildi. Mobil faz, 0.1 M ortofosforik asit ve asetonitril karışımı (85:15 v/v, pH 3.5),
enjeksiyon hacmi 20 μl, fırın ısısı 24-25°C ve akış 1.5 ml/dk olarak ayarlandı.
Kullanılan metodun validasyon parametreleri iyi olarak belirlendi. Kalibrasyon eğrisi 0.01−10.0 µg/ml konsantrasyon aralığında hazırlandı (n=6).
Eğrinin linearitesi ve korelasyon katsayısı (r²=0.998) yüksekti. Günler arası ve gün içi ortalama kesinlik (RSD) %4-%8 ve %3–%6, doğruluk %96110 ve ortalama geri kazanım %89 idi. LOD ve LOQ düzeyleri 0.03 and 0.1 μg/ ml olarak ölçüldü.
Sonuç olarak, balık plazmasında MF ölçümü için HPLC/UV ile yeni, kolay, hızlı bir metot geliştirildi. Aynı zamanda, bu metodun validasyon
parametreleri hassas, üretilebilir, yüksek geri kazanımlı ve güvenilir idi. Bu yüzden bu metot gelecekte farklı matriksler için ve farklı florokinolon
ajanlar için kullanılabilir
Anahtar Kelimeler: Balık, HPLC, Moksifloksasin, Plazma.

Determination of Moxifloxacin in Plasma of Fish by High-Performance Liquid Chromatography
ABSTRACT
Moxifloxacin (MF) is a synthetic fluoroquinolone antibiotic agent. in treatment of bacterial diseases. The aim of this study was to develop a
new, easy and reliable method by high-performance liquid chromatography (HPLC) for determine of MF in the plasma samples of fish. Plasma
of fish was used in this study. MF (purity 99.8%, Bayer) standard was added to plasma samples at different concentrations. The samples (0.25
mL) were added acetonitrile (0.5 mL). After vortex mixing and it was centrifuged at a 3600 g for 15 min. A second extraction to clear residual
plasma was performed by adding twice the volume of acetonitrile to the supernatant, vortexing and centrifuging under the same conditions.
The aliquot was evaporated at 40 °C under nitrogen and the supernatant was dissolved in methanol (0.25 mL) with 20 μL volumes injected into
the HPLC with an ultraviolet (UV) (280 nm) system. Chromatographic separation was performed on a C18 nucleosil 5 μm (4.6×250 mm) column
(HP, Agilent). The mobile phase consisted of a mixture of 0.1 M orthophosphoric acid and acetonitrile at a ratio of 85:15 v/v (pH 3.5). The
injection volume was 20 µl, and oven temperature was at 24-25°C and the flow rate was 1.5 mL/min. The validation parameters of used
method was good. Calibration curve was prepared in the range of 0.01−10.0 µg/mL (n=6). The curves showed a good linearity with correlation
coefficient (r²=0.998). The average inter- and intra-day precision (RSDs) were 4%–8% and 3–6%. The accuracy ranged from 96% to 110% and
mean recovery was 89%. The LOD and LOQ were determined as 0.03 and 0.1 μg mL−1. As a results, a new, easy and rapid method was
developed by HPLC with UV for MF in the plasma of fish. Also, the validation parameters of this method is sensitive, reproducible, high recovery
and reliable. Thus, it can efficiently be used for different matrices and other quinolones in future studies.
Keywords: Fish, HPLC, Moxifloxacin, Plasma.
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Punica Granatum Peel Ethanol Extract May Protect Liver Against Hepatotoxicity Induced by Paracetamol in Rats
ABSTRACT
Paracetamol is extensively used analgesic and antipyretic drug. High dose of paracetamol is well known as hepatotoxicity motivator. In order to
maintain the hepatic heath, the effect of PGPE as hepatoprotective plant evaluated.28 male rats weighing 150-200 g, sorted randomly into 4
groups, (A, B, C and D), received orally, normal saline (A and B), 250 and 500 mg/kg PGPE (C and D) respectively, for 7 days, on day 8
hepatotoxicity induced by single dose of paracetamol 750mg/kg. after 24 hours of fasting, rats were sacrificed, blood samples collected for
determination of hematology and biochemistry profile. The high elevation of liver enzymes (ALT, AST and ALP, occurred by the single high dose
of paracetamol was remarkably reversed by PGPE administration, while serum level of albumin was not significantly altered. Total WBCs count
massively lowered by paracetamol administration. while serum level of albumin was not significantly altered. Total WBCs count massively
lowered by paracetamol administration, and got worse by dosing 500mg/kg PGPE. RBCs, Hb and PCV values expressively reduced by
paracetamol and more reduction induced by 500 mg/kg of PGPE.
Keywords: Liver injury, Paracetamol, Phytochemical, Punica Granatum peel.
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Ratlarda Civanın Neden Olduğu Beyin Hasarına Karşı
Morus alba Ekstraktının Koruyucu Etkisinin Belirlenmesi
ÖZET
Bu çalışma ratlarda civanın (hg) neden olduğu beyin hasarına karşı Morus alba ekstraktının (M A) koruyucu etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Her bir
grupta 6 hayvan olacak şekilde 6 grupta 36 adet dişi rat kullanıldı. Gruplar şu şekilde oluşturuldu 1. Kontrol, 2. Civa klorür (15 ug/kg/gün i.p.), 3. Hg+ Vit E+ Se
(60mg/kg-1 mg/kg/gün oral), 4.Hg+ M.A (5 mg/kg/gün oral), 5. Hg+Vit E-Se+ MA, 6. M.A. Uygulamalar 14 gün süre yapılmış olup uygulama sonunda ratlar
dekapite edilerek kan ve beyin örnekleri alındı. Beynin bir kısmı histopatolojik inceleme için formaldehid içerisine bırakılırken kalan kısmı biyokimyasal
analizlerde kullanıldı. Kan ve beyin dokusunda Malondialdehid (MDA) Süperoksit Dismutaz (SOD), Catalaz(CAT), Glutasyon Peroksidaz (GSH-Px), seviyeleri
ölçüldü. Civa verilen grupta kan ve dokusunda MDA değerleri kontrol grubuna göre artarken (p<0.05), diğer parametrelerde düşüşler olmuştur (p<0.05).
Morus albanın tek başına ve vitamin E –selenyum kombinasyonu ile birlikte uygulandığı gruplarda ölçülen parametrelerin önemli ölçüde değiştiği ve
kontrol grubuna yakın olduğu görülmüştür(p<0.05). Dokular histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak incelemeye alındı. Patolojik incelemeler
sonuçlerında da morus albanın hasar giderici etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, civanın yol açabileceği beyin hasarına karşı Morus albanın
tedaviye destek olabileceği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Beyin hasarı, Civa, Morus alba.

Determination of the Protective Effect of Morus alba Extract
Against Brain Damage Caused by Mercury in Rats
ABSTRACT
This study was conducted to determine the protective efficacy of Morus alba extract (MA) against brain damage caused by mercury (Hg) in rats. 36 female
rats were used in 6 groups, with 6 animals in each group. Groups: 1. Control, 2. Hg chloride (15 ug/kg/day i.p.), 3. Hg+ Vit E+ Se (60mg/kg-1 mg/kg/day
orally), 4.Hg+ M.A (5 mg/day) kg/day orally), 5. Hg+Vit E-Se+ MA, 6. M.A. After 14 days administration and the rats were sacrifice and then blood and brain
samples were taken. A part of the brain was kept in formaldehyde for histopathological examination, while the remaining part was used for biochemical
analysis. Malondialdehyde (MDA) Superoxide Dismutase (SOD), Catalase (CAT), Glutation Peroxidase (GSH-Px) levels were measured in blood and brain
tissue. While MDA values in the blood and tissue of the mercury-administered group increased compared to the control group (p<0.05), there were
decreases in other parameters (p<0.05). It was observed that the parameters measured in the groups in which Morus Alba was administered alone or in
combination with vitamin E – selenium were significantly different and close to the control group (p<0.05). Tissues were examined histopathologically and
immunohistochemically. In the results of pathological examinations showed that morus alba has a damage-removing effect. As a result, it was concluded
that Morus alba could support the treatment against brain damage caused by mercury.
Keywords: Brain damage, Mercury, Morus alba.
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Flumetrin ile Subakut Toksisite Oluşturulan Ratlarda Baicalinin Etkilerinin Araştırılması
ÖZET
Bu çalışmada flumethrin ile subakut toksisite oluşturulan ratlarda, baicalinin lipid peroksidasyonuna, biyokimyasal parametrelere ve doku hasarına etkileri
araştırıldı.
Çalışmada Wistar Albino, 16-18 haftalık, 250-350 g ağırlığında 42 adet erkek rat her bir grupta 7 hayvan olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. Birinci gruba (kontrol)
mısır yağı ve diğer gruplara mısır yağı içinde tek doz madde 28 gün süreyle oral gavaj yoluyla verildi. Diğer gruplara sırasıyla 15 mg/kg c.a. flumethrin (grup
2), 15 mg/kg c.a. flumethrin + 50 mg/kg c.a. baicalin (grup 3), 15 mg/kg c.a. flumethrin + 100 mg/kg c.a. baicalin (grup 4), 50 mg/kg c.a. baicalin (grup 5) ve
100 mg/kg c.a. baicalin (grup 6) verildi. Deneme süresi sonunda anestezi altında kalbe punksiyon yapılarak serum biyokimyasal parametreleri belirlemek için
kan örnekleri alınırken oksidatif stres parametrelerin ölçümü için karaciğer ve böbrek dokusu, histopatolojik değerlendirme için karaciğer, böbrek, kalp,
testis, beyin, akciğer dokusu ötenazi yapılarak alındı.
Çalışmanın sonunda tüm grupların serum biyokimyasal parametrelerinden kolesterol, ALP, total protein, BUN ve ürik asit düzeylerinin kontrol grubuna
kıyasla anlamlı şekilde düştüğü belirlendi (p<0,05). Kontrole kıyasla sadece flumethrin verilen grupta karaciğer SOD ile böbrek GSH-Px aktivitelerindeki
azalışlar görülürken, her iki dokudaki MDA ve NO düzeyindeki artışlar anlamlı bulundu. Diğer yandan flumethrin yanında baicalin verilen tüm gruplarda
karaciğer SOD ve CAT ile böbrek GSH-Px ve CAT enzim aktivitelerinin yükseldiği tespit edildi (p<0,05). Biyokimyasal sonuçlar, histopatolojik sonuçlar ile
uyumlu olduğu görüldü.
Sonuç olarak, flumethrin toksikasyonunun lipid peroksidasyonunu tetiklediği ve dokularda histopatolojik değişikliklere neden olduğu tespit edildi. Baicalin
uygulamasının ise flumethrinin olumsuz etkilerinin düzeltilmesinde yapıcı rol oynadığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Baicalin, Flumetrin, Lipid peroksidasyon, Rat, Toksikasyon.

Investigation of the Effects of Baicalin on Flumethrin-Induced Subacute Toxicity in Rats
ABSTRACT
In this study, the effects of baicalin on lipid peroxidation, biochemical parameters and tissue damage were investigated flumethrin-induced subacute toxicity
in rats.
42 male Wistar Albino rats, 16-18 weeks old, weighing 250-350 g, were divided into 6 groups with 7 animals in each group. First group (control) corn oil and
the other groups were given a single dose of substances in corn oil by oral gavage for 28 days. Other groups received 15 mg/kg b.w. flumethrin (group 2), 15
mg/kg b.w. flumethrin + 50 mg/kg b.w. baicalin (group 3), 15 mg/kg b.w. flumethrin + 100 mg/kg b.w. baicalin (group 4), 50 mg/kg b.w. baicalin (group 5),
100 mg/kg b.w. baicalin (group 6). At the end of the experiment, blood samples by heart puncture under anesthesia for to determine biochemical
parameters, liver and kidney tissue for measurement of oxidative stress parameters, liver, kidney, heart, testis, brain, lung tissue for histopathological
evaluation were taken with euthanasia.
At the end of the study, it was determined that cholesterol, ALP, total protein, BUN and uric acid levels of serum biochemical parameters of all groups
decreased significantly compared to the control group (p<0.05). Compared to the control group, decreases in liver SOD and kidney GSH-Px activities, and
increases in MDA and NO levels in both tissues were found to be significant in the group given only flumethrin. On the other hand, liver SOD and CAT and
kidney GSH-Px and CAT activities were found to increase in all groups given baicalin in addition to flumethrin (p<0.05). Biochemical results were consistent
with histopathological results.
As a results, it was determined that flumethrin toxication triggered lipid peroxidation and causing histopathological changes in tissues. It was concluded that
baicalin administration played a constructive role in reversing the effects of flumethrin.
Keywords: Baicalin, Flumethrin, Lipid peroxidation, Rat, Toxicity.
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Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Oluşturulan Yangıda
15-Deoksi-PGJ2 Uygulamasının Yangı Önleyici Etkisinin Araştırılması
ÖZET
Bu araştırmada sıçanlarda lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan yangıya karşı 15-deoksi-Δ12,14-prostaglandin J2 (15d-PGJ2)’nin yangı önleyici etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır. Kontrol grubuna 4 gün periton içi (pi) serum fizyolojik (% 0,1 dimetilsülfoksit), 15 d-PGJ2 grubuna 3 gün pi 40 µg/kg/ca/gün 15dPGJ2, LPS grubuna tek doz (4. gün) pi 15 mg/kg/ca LPS uygulandı. 15d-PGJ2+LPS’nin birlikte verildiği gruba ise 3 gün önceden 40 µg/kg/ca/gün 15d-PGJ2,
4.gün tek doz LPS 15 mg/kg/ca miktarlarında verildi. LPS uygulaması sonrasında her gruptan 6’şar hayvandan 4., 8. ve 24. saatlerde kan, karaciğer ve böbrek
örnekleri alındı. Çalışmada LPS verilen grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST) ve kreatinin
değerlerinde önemli düzeyde bir artış, albümin değerinde ise önemli düzeyde bir düşüş olduğu tespit edildi. Kan örneklerinde LPS verilen gruplar kontrol
grupları ile karşılaştırıldığında ölçüm yapılan saatlerde tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α), interlökin-1beta (IL- 1β), IL-6, indüklenebilir nitrik oksit sentetaz
(iNOS) ve siklooksijenaz enzim-2 (COX-2) değerlerinde önemli düzeyde bir artış tespit edildi. 15d-PGJ2+LPS’nin birlikte verildiği grupta ise, LPS grubuna göre
AST, ALT ve kreatinin değerleri ile TNF-α, IL-1β, IL-6, iNOS ve COX-2 değerlerinde (ölçüm yapılan saatlerde) önemli düzeyde bir düşüş, albümin değerinde ise
önemli düzeyde bir artış olduğu belirlendi. Ayrıca histopatolojik incelemeler sonucunda da LPS’nin karaciğerde nötrofil marjinasyon ve infiltrasyonları ve
böbreklerde nötrofil infiltrasyonları ile küçük kanama odakları oluşturduğu ancak 15d-PGJ2 varlığında bu lezyonların belirgin şeklinde iyileştiği belirlendi.
Sonuç olarak LPS’nin yangısal hasara neden olduğu, LPS ile birlikte 15d-PGJ2 verilmesinin oluşan yangısal hasar üzerinde koruyucu etki gösterdiği ve 15dPGJ2’nin antiinflamatuar bir ajan olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: COX-2, iNOS, Lipopolisakkarit, Proinflamatuar sitokinler, Sıçan, 15d-PGJ2.
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Investigation of the Anti-Inflammatory Effect of 15-Deoxy-PGJ2
in the Inflammation Induced by Lipopolysaccharide in Rats
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the anti-inflammatory effect of 15-deoxy-∆12,14- prostaglandin J2 (15d-PGJ2) against inflammation induced by
lipopolysaccharide (LPS) in rats. The control group was given saline containing 0.1% dimethylsulfoxide (DMSO) intraperitoneally (i.p) for 4 days. 15d-PGJ2
group was given i.p 40 µg/kg/b.w/day 15d-PGJ2 for 3 days, LPS group was given a single dose (on day 4) 15 mg/kg/b.w i.p LPS. 15d-PGJ2+LPS group was
given 40 µg/kg/b.w/day 15d-PGJ2 i.p for 3 days and a single dose LPS 15 mg/kg/b.w on day 4. The blood, liver and kidney samples were taken from animals
from each group at the 4, 8 and 24th hours after the LPS administration. In this study, a significant increase in aspartate aminotransferase (AST), alanine
aminotransferase (ALT), and creatinine values and a significant decrease in albumin levels were found in the LPS group compared to the control group. In
LPS-administered group, a significant increase in tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin 1-beta (IL-1β), IL-6, inducible nitric oxide synthase (iNOS),
and cyclooxygenase enzyme-2 (COX-2) values were detected in serum samples compared to the control group. In the 15d-PGJ2+LPS group, a significant
increase in AST, ALT, and creatinine values, and TNF-α, IL-1β, IL-6, iNOS, and COX-2 values (in all measurement times), and a significant decrease in albumin
value were determined in serum samples compared to the LPS group. In addition, as a result of histopathological examination, LPS has produced neutrophil
marginations and infiltrations in the liver and neutrophil infiltrations in the kidneys, but in the presence of 15d-PGJ2 these lesions were healed significantly.
As a result, it was concluded that LPS causes inflammatory damage, administration of 15d-PGJ2 together with LPS has a protective effect on the resulting
inflammatory damage and 15d-PGJ2 can be used as an anti-inflammatory agent.
Keywords: COX-2, iNOS, Lipopolysaccharide, Pro-inflammatory cytokines, Rat, 15d-PGJ2.
*This research was supported by Burdur Mehmet Akif Ersoy University Scientific Research Projects Coordinatorship with project number 0486-YL-17.

85

POSTER METİN/POSTER PRESENTATION
P14
II. Uluslararası VII. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
II. International VII. National Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress
7 - 10 Eylül / September, 2022
Mustafa ASLAN1 Fatih GÖGER2 Serpil PAKSOY3 Mustafa Hilmi YARANOĞLU4 Adnan Adil HİŞMİOĞULLARI5 Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI1
1

Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
2Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Eskişehir, TÜRKİYE
3Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
4Balıkesir Üniversitesi, Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balıkesir, TÜRKİYE
5
Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
1Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
Sunan Yazar / Presenting Author: Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI, E-posta / E-mail: sahverege@balikesir.edu.tr

Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.) Meyvesinin Deneysel Tip-1 Diyabet Üzerine Etkisi
Sunan Yazar / Presenting Author: XxxXXxxx XXXXXXXXXX, E-posta / E-mail: xxxxxxXXXXXxxx@xxxXXXXxxxx
ABSTRACT
Hünnap (ZJ) meyvesinin antidiyabetik etkisi, geleneksel yöntemler sayesinde farkedilmiş olup etki mekanizması henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Diabetes
mellitus (DM), glukoz metabolizma hastalığıdır. Bu çalışmada, ZJ meyvesinin Tip-1 diyabetli sıçanlardaki antidiyabetik etkisinin in vivo olarak gösterilmesi
amaçlanmıştır. Balıkesir’in Bigadiç ilçesinden toplanan ZJ meyvesinin ekstraktı kullanıldı. Ortalama 440 g’lık erkek Wistar ırkı 36 adet sıçan, 5 gruba ayrılıp 21
gün boyunca denemeler sürdürüldü. Diyabet ve Diyabet+Hünnap gruplarına 65 mg/kg, tek doz olarak, peritoniçi yol ile streptozosin uygulanarak Tip-1 DM
oluşumu sağlandı. Diyabet+Hünnap ve Hünnap gruplarına 1 ml fosfat buffer içerisinde 20 mg liyofilize ZJ ekstraktı, şam grubuna ise sadece 1 ml fosfat buffer
solüsyonu sabah ve akşam, oral verildi. Deney süresince 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21. günlerde canlı ağırlık ve kan glukoz düzeyleri ölçüldü. Deney sonunda (21.
gün) tüm sıçanlardan kan numuneleri alındı ve biyokimyasal parametrelere bakıldı. Karaciğer, böbrekler ve pankreas alınarak histopatolojik olarak
değerlendirildi. Tip-1 DM oluşturulan grupta, belirgin bir kan glukoz artışı ve canlı ağırlık kaybı gözlendi. Glukoz, üre, trigliserid, VLDL, total protein, canlı
ağırlık, insülin, ALT, AST ve kreatinin değerlerinde gruplar arasında anlamlı farklar bulundu. Böbrek histopatoloji sonucuna göre; Diyabet+Hünnap grubu ile
Diyabet grubu karşılaştırıldığında, Diyabet+Hünnap grubunda mezengial genişlemede, mezengium ve tubullerdeki eozinofilik madde birikimi ile interstisyel
alandaki genişlemede gerilemeler görüldü. Pankreas histopatoloji sonucuna göre; ZJ kullanımının Langerhans adacık sayısını kısmi şekilde koruduğu ve
azalmasını önlediği görüldü. ZJ meyvesinin pankreas histopatoloji sonucuna göre antidiyabetik etkiye, böbrek histopatoloji sonucuna göre böbrek koruyucu
etkiye ve karaciğer değerlerinin istatistiksel bulgularına göre de karaciğer koruyucu etkiye olumlu katkılar sunabileceği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.), Streptozosin, Tip-1 diyabet.

The Effect Of Jujuba (Zizyphus jujuba Mill.) Fruit on Experimental Type-1 Diabetes
ABSTRACT
Antidiabetic effect of ZJ fruit has been noticed by traditional methods. However, its mechanism of action has not been clarified yet. DM is a disease of
glucose metabolism. In the current study, it aimed to demonstrate antidiabetic effect of ZJ fruit in vivo in rats with Type-1 DM. ZJ fruits collected from
Bigadiç/Balıkesir were used. 36 male Wistar rats with an average weight of 440 g divided into 5 groups and trials continued for 21 days. Type-1 DM achieved
by i.p administration of streptozocin as single dose of 65 mg/kg to the Diabetes and Diabetes+Jujuba groups. Diabetes+Jujuba and Jujuba groups given 20
mg lyophilized ZJ extract in 1 ml phosphate buffer orally, while only 1 ml phosphate buffer solution given sham group in the morning and evening. During
the experiment, body weight and blood glucose levels measured on days 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. At the end, blood samples taken, biochemical parameters
checked. Liver, kidneys and pancreas taken and evaluated histopathologically. An increase in blood glucose and weight loss observed in the group with
Type-1 DM. Significant differences found in glucose, urea, triglyceride, VLDL, total protein, body weight, insulin, ALT, AST and creatinine values. According to
the kidney histopathology, when Diabetes+Jujuba group is compared with the Diabetes group, in Diabetes+Jujuba group mesengial enlargement,
accumulation of eosinophilic substances in the mesengium and tubules’ enlargement in the interstitial area regressed. In pancreatic histopathology
observed that use of ZJ partially protected number of islets of Langerhans and prevented its decrease.
Keywords: Jujuba (Zizyphus jujuba Mill.), Streptozocin, Type-1 diabetes.
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Enfekte Yaralı Bir Köpekte Fitoterapi ile Yara Sağaltımı
ÖZET
Fitoterapi; bitkilerin kök, gövde, çiçek gibi bölümleri kullanılarak elde edilen ürünlerin hastalık tedavisinde kullanılmasını araştıran bir bilim dalıdır. Bitkiler,
insanlığın var oluşundan itibaren beslenme ve hastalıkların tedavisi amacıyla sıklıkla kullanılmış olup, günümüzde halen insanlar tarafından yan etkilerinin
daha az ve maliyetinin daha düşük olduğu düşüncesi ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Fitoterapi tüm dünyada bitkilerin antibakteriyel, antifungal,
antidepresan, antiinflamatuar ve yara iyileştirici gibi özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edilmekte olup, bazı bitkiler üzerine yapılmış birçok bilimsel çalışma
da bu bitkilerden elde edilen ekstraktların sayılan etkilerini desteklemektedir. Bu olgu sunumunu da, enfekte yaralı pug ırkı bir köpekte bulunan, sağ arka
bacak alt kısım lateralinden başlayıp anterior ve medialinde devam ederek taban yastığına kadar uzanan, yumuşak doku ve kemik doku kayıplı yarada
kullanılan alternatif tedavi yöntemi oluşturmaktadır. Araç çarpması sonucu oluşan yaraya uygulanan ilk tedavide yaraya sütur konulmuş, sistemik ve lokal
antibiyotik tedavisi uygulanmıştır. Ancak tedavinin üzerinden 30 gün geçmesine rağmen yara iyileşmesi gerçekleşmemiş ve süreklilik gösteren pürülen bir
akıntı oluşmuştur. Hasta sahibinin amputasyon talebi üzerine, hastaya alternatif tedavi yöntemi ile açık yara tedavisi başlanmış ve bu amaçla; belirli
miktarlarda kına (Lawsonia inermis Linnaeus), tereyağı, baticon, sarı kantaron (Hypericum perforatum) yağı ve nar çekirdeği (Punica granatum) yağı
kullanılarak hazırlanan karışım yara yüzeyi temizlenerek, 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24. günlerde uygulanmıştır. Karışımın belirtilen günlerde tekrar edilerek
yaraya tatbiki sonucunda tedavinin 27. gününde enfekte yara bölgesinin tamamen iyileştiği görülmüştür. Bu çalışmanın, bitkilerin yara bakımı ve hastalık
sağaltımı gibi amaçlarla kullanımı için yeni ilaç geliştirme alanında diğer çalışmalara destek olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enfekte yara, Fitoterapi, Kına, Nar çekirdeği, Sarı kantaron.

Wound Healing with Phytotherapy in an Infected Wounded Dog
ABSTRACT
Phytotherapy; It is a science that investigates the use of products obtained by using parts of plants such as roots, stems and flowers in the treatment of
diseases. Plants have been used frequently for the purpose of nutrition and treatment of diseases since the existence of humanity, and are still widely used
by people today with the thought that they have less side effects and lower cost. Phytotherapy is frequently preferred all over the world due to the
antibacterial, antifungal, antidepressant, anti-inflammatory and wound healing properties of plants, and many scientific studies on some plants support the
enumerated effects of extracts obtained from these plants. We present this case report, which was found in an infected injured pug dog. It constitutes an
alternative treatment method used in wounds with soft tissue and bone tissue loss, starting from the lateral of the lower part of the right hind leg,
continuing on the anterior and medial and extending to the sole cushion. In the first treatment applied to the wound caused by vehicle impact, sutures were
placed on the wound and systemic and local antibiotic treatment was applied. However, even after 30 days of treatment, wound healing did not occur and a
continuous purulent discharge occurred. Upon the patient's request for amputation, open wound treatment was started with an alternative treatment
method and for this purpose; The mixture prepared by using certain amounts of henna (Lawsonia inermis Linnaeus), butter, baticon, St. St. John's Wort
(Hypericum perforatum) oil and pomegranate seed (Punica granatum) oil is used to clean the wound surface 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24. implemented in
days. As a result of applying the mixture to the wound by repeating the mixture on the specified days, it was observed that the infected wound area was
completely healed on the 27th day of the treatment. It is thought that this study will support other studies in the field of new drug development for the use
of plants for purposes such as wound care and disease treatment.
Keywords: Infected wound, Phytotherapy, Henna, Pomegranate seeds, St. John's Wort.
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Antimikrobiyal Direnç İçin Alternatif Yaklaşımlar: Bitkisel İlaçlar
ÖZET
20. Yüzyılın başlarında, antimikrobiyal ilaçlar hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde çok önemli bir rol oynamıştır. Buna rağmen, antimikrobiyal ilaçların
sorumsuz, yanlış ve yetersiz kullanımı, küresel bir krize ve dünya çapında finansal kayıplara neden olan Antimikrobiyal Direncin (AMD) ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Bundan dolayı Antimikrobiyal dirençli mikroorganizmalarla mücadele için yeni antimikrobiyal ilacların geliştirmenin yanı sıra antimikrobiyal
aktiviteye sahip alternatif ilaçların geliştirilmesi, mevcut antimikrobiyallerin yönetimi ve AMD patojenlerinin hızlı tedavisini içeren koordineli uluslararası
çalışmalar gerekmektedir. Özellikle bu amaç doğrultusunda son yıllarda bitkisel kaynaklı ilaçların üzerinde yapılan araştırmalar %50 artış göstermiştir. Bitkisel
ilaçlar, bitkilerde veya bitkilerin herhangi bir yerinde bulunarak enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan hastalıkları tedavi etmektedir. Bitkisel ilaçlar,
antimikrobiyal patojenlerin mekanizmalarını inhibe ederek veya onları öldürerek etki etmektedirler. Bu nedenle, bitkisel kaynaklı antimikrobiyal ilaçların
etkinliği hem insanlarda hem de hayvanlarda AMD’in önlenmesini anlamak için önem arz etmektedir. Bu poster sunumunda Antimikrobiyal Dirence bağlı
problemlerin önlenmesine yönelik hayvan sağlığı ile ilgili ilaç keşfi alanına entegre edilebilecek bitkisel ilaçlar, hastalıkların ve bunların etkenlerinin
önlenmesi, ilaç uygulamaları ve ilaç direncinin önlenmesi) incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnç, Bitkisel ilaçlar, Hayvan sağlığı.

Alternative Approaches for Antimicrobial Resistance: Herbal Medicines
ABSTRACT
Beginning of 20th century, antimicrobial drugs have played a crucial role in the prevention and treatment of diseases. Notwithstanding, irresponsible,
incorrect, and inadequate usage of antimicrobial drugs have become to the emergence of Antimicrobial Resistance (AMR) which is a global public concern
and has resulted in financial losses worldwide. Hence, for struggling with AMR is essential to incorporate new conventional antibiotic development and
alternative drugs with antimicrobial activity, management of existing antimicrobials, and rapid treatment of AMR pathogens as well as coordinated
international efforts for combating antimicrobial resistant microbes (AMR). Particularly for this purpose, there has shown to increased 50% research on
herbal-based drugs. Herbal medicines/drugs in which locally available plants or its parts are used in treating both infectious and non-infectious diseases. As
well, herbal medicines are anticipated to protect us from infections as they are considered better alternatives for existing and emerging antimicrobial drugresistant (ADR) pathogens. Herbal drugs act either by killing or by inhibiting the pathogens’ growth of mechanisms as antimicrobials. For that reason, herbalbased antimicrobial drugs’ activity is crucial to understanding prevent antimicrobial resistance in both humans and animals. This poster presentation focuses
on shared about herbal drugs that can be integrated into the field of drug discovery regarding veterinary health (preventing the diseases and their agents,
drug applications, and preventing drug resistance), in response to the problems due to Antimicrobial Resistance.
Keywords: Antimicrobial resistance, Herbal drug, Animal health.
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Mersin Polenlerinin Fenolik İçeriği, Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitesinin Araştırılması
ÖZET
Bitki polenleri, yüksek protein içeriği ile bal arılarının temel besin kaynaklarından biridir. Bal arıları çiçek ziyaretleri sırasında bitki polenlerini toplayarak
kovana getirmektedirler. Yüksek besinsel ve kimyasal içeriği sayesinde birçok terapötik etkiye sahip olan arı poleni insan beslenmesinde de önemli bir gıda
takviyesi olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla, kovan girişlerine takılan polen tuzakları ile arıların bacaklarındaki polen peletleri toplanmakta ve tüketiciye
sunulmaktadır. Arı poleninin içeriği, başta botanik orijin olmak üzere toplandığı bölgenin iklimi, coğrafi özellikleri, toplanma şekli ve arının türüne bağlı olarak
değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada Mersin ilinin 5 farklı bölgesinden toplanmış arı poleni örneklerinin botanik orijinleri ile birlikte toplam fenolik ve
flavonoid ve aromatik içerikleri belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Örneklerin toplam fenolik içeriği 80.14±15.84 µg GAE/mg; flavonoid içerikleri ise 803.6 ile
2041.7 µg/g arasında değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arı poleni, Botanik orijin, Toplam fenolik içeriği, Toplam flavonoid içeriği.

Investigation of Phenolic Content, Antioxidant and Antibacterial Activity of Mersin Pollen
ABSTRACT
Plant pollen is one of the main nutritional sources of honey bees, which has high protein content. Honey bees collect plant pollen during flower visits and
bring it back to the hive. Due to its high nutritional content, bee pollen, which has many therapeutic effects, is also used as an important food supplement in
human nutrition. Because of this, pollen traps are attached to the hive enterance and the pollen loads from honey bee legs are collected and provided for
human consumption. The content of bee pollen varies mainly depending on botanical origin, climate, geographical characteristics, and type of bee collecting
it. In this study, the total phenolic and flavonoid content of bee pollen samples, collected from 5 different regions of the Mersin province, were determined
and compared. The total phenolic content of the samples was 80.14±15.84 µg GAE/mg; flavonoid contents vary between 803.6 and 2041.7 µg/g.
Keywords: Bee pollen, Botanical origin, Total phenolic content, Total flovanoid content.
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Pestisitlerin İpekböceği Üzerine Etkisi; Koza Örememe Sendromu
ÖZET
Tarımsal üretimde, pestisitlerin bitki koruma ürünü olarak yaygın kullanımı ve çevrede kalıcı olmaları sebebiyle; hedef dışı canlılar üzerinde de zehirli zararlı
etkileri bulunur. Özellikle bazı pestisitlerin kontaminasyonu ve biyolojik toksisitesi nedeniyle, ciddi çevresel ve ekolojik sorunlara da neden olurlar.
İpekböceği (Bombyx mori), ekonomik açıdan önemli bir böcektir ve pestisitlerin zehirli zararlı etkilerine bu canlılar da maruz kalırlar. İpekböceğinin
pestitislere maruziyetinin en önemli yolu, pestisitlerle kontamine olmuş dut yapraklarını tüketmeleridir. Özellikle böcek büyüme düzenleyicileri (IGR'ler) ile
kontamine olmuş dut yapraklarının tüketilmesine bağlı olarak, ipek böceklerinde non-spinning sendromu görülebilir. İran, Çin, Brezilya, İtalya ve diğer
ülkelerle birlikte, Ülkemizde de non-spinning sendromu bildirilmiştir. Son yıllarda piriproksifen, fenoksikarp, kinopren, hidropren ve metopren gibi böcek
büyüme düzenleyici hormonların ve diğer bazı pestisitlerin ipekböceklerinde pestisit zehirlenmelerine neden olduğuna ilişkin şüpheler artmıştır. Hazırlanan
bu posterde de; yeni pestisitlerin geliştirilmesi ve uygulanmasının, hem ipekböceği hem de diğer tozlayıcı canlılar (arı gibi) için zehirlenme riskini artırması ve
aynı zamanda çevresel kirliliğin belirlenebilmesi için bu alandaki çalışmaların da desteklenmesinin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: IGR, İpek böceği, Non-Spinning Sendromu, Pestisit, Zehirlenme.

The Effect of Pesticides on Silkworm; Non-Spinning Syndrome
ABSTRACT
Pesticides can have harmful effects on non-target organisms due to their widespread use as plant protection products in agriculture and their persistence in
the environment. Due to the contamination and biological toxicity of some pesticides, such compounds cause environmental and ecological problems. The
silkworm, Bombyx mori, is an economically important insect. As a result of pesticide applications, silkworms can be exposed to pesticides in various ways.
The most important way that silkworms are exposed to pesticides is the consumption of pesticide-contaminated mulberry leaves. Feeding of silkworms with
mulberry leaves contaminated with insect growth regulators (IGRs) causes non-spinning syndrome. Non-spinning syndrome has been reported in Turkey,
along with Iran, China, Brazil, Italy and other countries. In recent years, insect growth regulating hormones such as pyriproxyphene, phenoxycarp,
quinoprene, hydroprene and methoprene and some other pesticides have been suspected to cause pesticide poisoning in silkworms. In this poster; The
continuous development and application of new pesticides increases the risk of poisoning for both silkworms and other pollinators (such as bees), and it is
aimed to draw attention to the need for more scientific studies to determine environmental pollution.
Keywords: IGR, Silkworm, Non-Spinning Syndrome, Pesticide, Poisoning.
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Biyoindikatör Arılar
ÖZET
Günümüzde yaşam standartlarının artması ve endüstriyel alanlardaki hızlı gelişmeler sonucu kullanılan yüzlerce kimyasalın doğaya salınması sebebiyle
oluşan çevre kirliliği küresel bir sorun haline gelerek her geçen gün de daha da tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Doğayı kirleten başlıca etmenler; ulaşımda
kullanılan motorlu taşıtlar, termik santraller, yapay ve doğal tarımsal gübreler, pestisitler, ağır metaller, petrol, yağ, klorlu hidrokarbonlar, radyoaktif atıklar,
sentetik deterjanlar gibi kirleticilerdir. Bu kirleticilerin toprak, hava ve suda birikmeleri, canlılar tarafından solunum ve sindirim yoluyla limit üzeri alımları
sonucu kanserojenik, mutajenik ve teratojenik gibi toksik etkilere neden olduğu için önemli bir yere sahiptirler. Çevreye yayılan kirleticiler bitkiler tarafından
emilir ve depolanır, bu durumdan birçok canlı gibi bal arıları da etkilenmektedir. Özellikle bal arıları hem her bitkiden nektar ve polen topladıkları için hem de
tüylü vücut yapılarından dolayı toksik maddelerin kovana kadar taşınmasına ve ürünlerde kalıntı değerlerinin yükselmesine neden olurlar. Son yıllarda çevre
kirliliği belirlenmesinde ve izlenmesinde biyoindikatör temeline dayalı teknikler kullanılmaktadır. İyi bir biyolojik indikatör olan bal arıları ve ürünlerinde
yapılan, kimyasal ilaç kalıntısı, pestisit, ağır metal düzeylerinin belirlenmesine yönelik analiz sonuçları çevre kirliliği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu
bilgiler sayesinde daha kaliteli arıcılık yapmak için kolonilere uygun olan yerleşim yerleri belirleneceği gibi, çevre kirliliğinin yoğunluğunu gösteren haritalar
da çizilebilmektedir. Arı ürünlerinin insan sağlığı ve beslenmesindeki yeri ve önemi, bal arılarının önemini daha da arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arı, Biyoindikatör, Çevre Kirliliği.

Bioindicator Bees
ABSTRACT
Today, environmental pollution caused by the release of hundreds of chemicals used as a result of the increase in living standards and rapid developments
in industrial areas has become a global problem and reaches more and more dangerous dimensions with each passing day. The main factors polluting nature
are; pollutants such as motor vehicles used in transportation, thermal power plants, artificial and natural agricultural fertilizers, pesticides, heavy metals,
petroleum, oil, chlorinated hydrocarbons, radioactive wastes, synthetic detergents. These pollutants have an important place because they cause toxic
effects such as carcinogenic, mutagenic and teratogenic as a result of their accumulation in soil, air and water, and their over-limit intake by breathing and
digestion. Pollutants emitted to the environment are absorbed and stored by plants, and honeybees are also affected, like many living things. Especially
because honeybees collect nectar and pollen from every plant and because of their hairy body structure, they cause toxic substances to be transported to
the hive and increase the residual values of the products. In recent years, techniques based on bioindicators have been used in the determination and
monitoring of environmental pollution. The results of the analysis for the determination of chemical drug residues, pesticides and heavy metal levels in
honeybees and their products, which are good biological indicators, enable us to have information about environmental pollution. Thanks to this
information, suitable settlements for colonies will be determined in order to make better quality beekeeping, as well as maps showing the intensity of
environmental pollution can be drawn. The place and importance of bee products in human health and nutrition increases the importance of honeybees.
Keywords: Bee, Bioindicator, Environmental Pollution.
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Türkiye'nin Farklı İllerinden Toplanan Arı Zehirlerinin Bileşen Analizlerinin Karşılaştırılması
ÖZET
Arıcılık geçmişten günümüze birçok toplum tarafından çeşitli amaçlarla yapılan bir tarımsal faaliyettir. Arılardan bal başta olmak üzere, polen, propolis, arı
sütü, arı zehri gibi çeşitli ürünler elde edilebilmektedir. Arı ürünleri tamamlayıcı/alternatif tıp uygulamalarında hastalıkların sağaltımında ve hastalıklardan
korunmak amacıyla kullanılan doğal ürünler olup arı ürünlerinin bu amaçla kullanımı ‘’apiterapi’’ olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünlerden arı zehiri bal
arılarının karın boşluklarındaki bezden sentezlenmektedir. Farmakolojik bakımdan oldukça değerli bileşenler içermesinden dolayı apiterapi uygulamalarında
kullanım alanına sahiptir. Bileşiminin büyük çoğunluğunu su, kalan kısmını ise fosfolipaz A2 ve B, hyaluronidaz, α-glukosidaz, asit fosfomonoesteraz
enzimleri, melittin, apamin, MCD, sekapin, tertiapin, adolapin gibi peptidler, aktif aminler, aminoasitler, şekerler, lipidler, mineraller ve uçucu bileşikler
oluşturmaktadır. İçeriğinde bulunan apamin, temelde merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir. Düşük kondüktanslı Ca +2 ile aktive olan K+ kanallarını inhibe
eden, selektif bir blokördür. Fosfolipaz A2 Ca+2’a bağlı bir enzimdir. Girdiği reaksiyonlar sonucu oluşan ürünler, inflamasyona, çeşitli hücrelerde immun
sistemi uyarıcı ya da sitotoksik etkiye neden olabilmektedir. Melittinin sitotoksik özellikte olduğu bilinmesine rağmen antimikrobiyal, antiinflamatuvar,
antitümör özelliğinin gösterildiği birçok çalışma vardır. Arı zehirinin içeriği, kullanılan yönteme, mevsime, iklim, bitki örtüsü ve coğrafi koşullara göre farklılık
gösterebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de Afyon, Ankara, Balıkesir, Denizli, Muğla illerinde yetiştiriciliği yapılan bal arılarından elektroşok yöntemiyle
toplanan arı zehirlerinin apamin, fosfolipaz A2, melittin oranları (%) HPLC-VWD yöntemiyle belirlenmiştir. Analiz sonucunda en yüksek melittin ve fosfolipaz
A2 miktarı Denizli, en düşük melittin Afyon ilinden toplanan arı zehirinde bulunmuştur. En düşük fosfolipaz A2 ve en fazla apamin içeriği Muğla, en düşük
fosfolipaz A2 içeriği Afyon ilinden toplanan zehirde belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Apiterapi, Arı zehri, HPLC.

Comparison of Component Analysis of Bee Venoms Collected from Different Provinces of Turkey
ABSTRACT
Beekeeping is an agricultural activity carried out by many societies for various purposes from past to present. Various products can be obtained from bees
such as honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom. Bee products are natural products used in complementary/alternative medicine applications for
the treatment of diseases and protection from diseases and the use of bee products for this purpose is defined as apitherapy. In these products bee venom
is synthesized from the gland in the abdominal cavity of honey bees. Since it contains valuable components pharmacologycially, it has a field of use in
applications of apitherapy. Water makes up majorıty of the composition of bee venom
whereas the other parts consist of phospholipase A2-B, hyaluronidase, α-glucocidase, acid phosphomonoesterase, melittine, apamine, MCD peptide,
secapine, tertiapine, adolapine, active amines, aminoacides, sugars, lipids, minerals and volatile compounds. Apamine effects on cenral nervous system
particularly. It is selective blocker that inhibits low conductance Ca+2 actiavated K+ channels. Phoshpholipase A2 is a Ca+2 dependent enzyme. The products
formed result of the reactions can cause inflammation, immunostimulating or cytotoxic effects on various cells. Although it is known that melittin has
cytotoxic properties there are many studies showed that antimicrobial, antiinflammatory and antitumor properties. The content of bee venom depending
on the method, climate, geographical conditions. In this study, apamine, phospholipase A2, melittin ratios (%) of bee venoms collected by electroshock
method from honey bees in Afyon, Ankara, Balıkesir, Denizli, Muğla provinces are determined by HPLC-VWD method. As a result of the analysis, the highest
amaount of melittin and phospholipase A2 was found in Denizli whereas the lowest amaount of mellitin in Afyon. The lowest phospholipase A2 and the
highest apamine content are determined in Muğla whereas the the lowest amount of phospholipase A2 content is Afyon.
Keywords: Apitherapy, Bee venom, HPLC.
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Arı Ürünlerinde Ağır Metal
ÖZET
İnsanların hem ticaret hem de hobi amaçlı yaptığı arıcılık, bitkilerdeki tozlaşma ve döllenmeyi sağladığı katkılar ile doğanın devamlılığını sağladığı gibi
arıcılıktan elde edilen ürünler de gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Bal ve diğer arı ürünleri insanlar için çok değerli bir
besin olduğu kadar içerdiği enzim, vitamin ve mineral maddelerden dolayı sağlık alanında da önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda hastalıklarda kullanılan
kimyasal ilaçlara karşı gelişen direnç ve yan etkiler modern tıbbı alternatif çözümler aramaya yönlendirmiş ve bu alternatif yöntemler arasında arı ürünleri de
bulunmaktadır. Bal, polen ve balmumu ilk akla gelen arı ürünleri olsa da bunların dışında, propolis, arı ekmeği (perga), arı sütü, arı zehri, apilarnil ve kovan
havası gibi çok önemli ürünler de vardır. Arıcılığın önemli bir tarım faaliyeti olması ve arı ürünlerinin insanlar için çok değerli bir besin ve şifa kaynağı
olmasının yanı sıra, elde edildikleri çevrenin bitki ve toprak özelliklerini, mineral zenginliklerini ve özellikle de çevre kirliliğini görmemizi sağlayacak çok
önemli bir göstergedir. Günümüzde endüstrileşme, enerji üretimi, kentleşme, mobil kaynaklar ve diğer kirleticilerin ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan biri
de ağır metal kirliliğidir. Sıklıkla karşılaşılan ağır metaller, kadmiyum (Cd), krom (Cr), kobalt (Co), bakır (Cu), demir (Fe), cıva (Hg), nikel (Ni), Kurşun (Pb), ve
çinko (Zn) dur. Ağır metaller insan ve hayvanlarda ölüme neden olabilecek kanser, büyüme ve gelişme geriliği ve organ hasarlarına sebep olabilirler. Ağır
metallerin önemli çevre kirleticilerden olması ve sağlık üzerindeki riskleri göz önüne alındığında bu ürünler üzerinde yapılacak çalışmalarının arttırılmalı ve
ülkemizde tam oluşmamış kabul edilebilir düzey standartlarının oluşturulması sağlanmalı.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Arı ürünleri, Çevre kirliliği.

Heavy Metal in Bee Products
ABSTRACT
Beekeeping, which people do for both commercial and hobby purposes, provides the continuity of nature with its contributions to pollination and
fertilization in plants, and the products obtained from beekeeping are used in many different sectors such as food, medicine, cosmetics, paint. Honey and
other bee products have an important place in the field of health due to the enzymes, vitamins and minerals they contain, as well as being a very valuable
nutrient for humans. In recent years, resistance to chemical drugs used in diseases and side effects have led modern medicine to seek alternative solutions,
and bee products are among these alternative methods. Although honey, pollen and beeswax are the first bee products that come to mind, there are also
very important products such as propolis, bee bread (perga), royal jelly, bee venom, apilarnil and hive air. Besides the fact that beekeeping is an important
agricultural activity and bee products are a very valuable source of food and healing for people, it is a very important indicator that will enable us to see the
plant and soil characteristics, mineral riches and especially environmental pollution of the environment where they are obtained. Today, one of the
important consequences of industrialization, energy production, urbanization, mobile resources and other pollutants is heavy metal pollution. Common
heavy metals are cadmium (Cd), chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu), iron (Fe), mercury (Hg), nickel (Ni), lead (Pb), and zinc (Zn). Heavy metals can cause
cancer, growth and developmental retardation and organ damage that can cause death in humans and animals. Considering that heavy metals are
important environmental pollutants and their risks on health, studies on these products should be increased and acceptable level standards should be
established in our country.
Keywords: Heavy metal, Bee products, Environmental pollution.
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Sentetik Katinonlar ve Kolinerjik Sistem Üzerine Etkileri
ÖZET
Yeni nesil psikoaktif maddelerden olan sentetik katinonlar, khat bitkisindeki (Catha edulis) ana psikoaktif bileşen olan doğal olarak oluşan katinonların
türevleridir. Katinonlar, amfetaminlerle farmakofor özelliğe sahiptir ve amfetaminlerin β-keto analoğudur. Günümüze kadar farklı farmakolojik amaçlarla
geliştirilmiş olsa da ilaç olarak kullanımları sınırlı olup, bu grup maddelerin çoğu istismar edilen maddeler olarak değerlendirilmektedir. Amfetaminlere
benzer şekilde, sentetik katinonlar, dopamin (DAT), norepinefrin (NET) ve 5-HT (SERT) için plazma membran taşıyıcılarının güçlü blokörü olup, bu taşıyıcıların
normal işlevini bozarak etkilerini gösterirken, mefedron gibi halka ikameli katinonlar, bu özelliklerinin yanında nörotransmiter salımını uyarıcı etkinlik de
göstermektedir. Böylece beyindeki hücre dışı monoamin konsantrasyonlarını artırılırken, hücreler arası monoamin sinyallemesini güçlenir ve
sempatomimetik etkinlik artar. Kanser biyolojisinde önemli olan non-nöronal kolinerjik sistem ve otokrin sinyal yolaklarının modülasyonu için ise uygulama
protokollerine klasik antimuskarinik tedavilerin eklenmesi prognozu iyileştirmekte, ancak kronik kullanımda demans gibi istenmeyen etkilere neden
olabilmektedir. Kanser kolinerjik sisteminde etkisi olabilecek ancak potansiyel istenmeyen etkili maddeler ise halen araştırılmaktadır. Bu potansiyel maddeler
içerisinde yer alan suistimal edilen ilaçların ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları ise giderek önem kazanmaktadır. Özellikle bu maddelerin alınmasına
bağlı bağırsak motilitesinde azalma, taşikardi gibi semptomların kolinerjik sistem ile ilişkisi ve dopaminerjik sistemin doğrudan kolinerjik M1 reseptörleriyle
ilişki değerlendirildiğinde katinonların kolinerjik sistem üzerine olası etkisi potansiyel etkisin olabileceği değerlendirilmektedir. 2012 yılında kathinon ve
metkathinone, Birleşmiş Milletler 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesinin I Programında listelenmiş ve AB Üye Devletlerinde (2010/759/EU) kontrol kararı
alınmıştır. Ülkemizde katinon farmakofor grubunu kapsayan jenerik sınıflandırma metni 06 Şubat 2015 tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
26/01/2015 tarihli ve 2015/7238 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 19. Maddesi
hükümlerinde yer almaktadır ve yasaklanmıştır. Etki yönüyle potens olan bu uyuşturucu maddelerin etki mekanizmalarının aydınlatılması, ileride tedavi
amacıyla kullanım potansiyelleri için önemli bir adımdır. Bildiri kapsamında, katinonlar, etki mekanizmaları, antimuskarinik mekanizmalara ilişkin araştırma
önbulguları derlenmiştir. Bu araştırma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından yüksek lisans tez projesi (proje kodu: 21L0217002)
kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Katinon, Kolinerjik, Mefedron.

Synthetic Cathinones and Their Effects on the Cholinergic System
ABSTRACT
Synthetic cathinones, one of the new generation psychoactive substances, are derivatives of naturally occurring cathinones, the main psychoactive
component in the khat plant (Catha edulis). Cathinones have pharmacophore properties with amphetamines and are β-keto analogues of amphetamines.
Although they have been developed for different pharmacological purposes until today, their use as drugs is limited, and most of this group of substances
are considered as abused substances. Similar to amphetamines, synthetic cathinones are potent blockers of plasma membrane transporters for dopamine
(DAT), norepinephrine (NET) and 5-HT (SERT) and exert their effects by disrupting the normal function of these transporters, while ring-substituted
cathinones such as mephedrone also inhibit neurotransmitter release. It also shows stimulant activity. Thus, while increasing extracellular monoamine
concentrations in the brain, intercellular monoamine signaling is strengthened and sympathomimetic activity increases. For the modulation of the nonneuronal cholinergic system and autocrine signaling pathways, which are important in cancer biology, the addition of classical antimuscarinic therapies to
the application protocols improves the prognosis, but in chronic use, it may cause undesirable effects such as dementia. Potentially undesirable substances
that may have an effect on the cancer cholinergic system are still under investigation. Drug repositioning studies of abused drugs in these potential
substances are becoming increasingly important. Considering the relationship between symptoms such as decreased intestinal motility, tachycardia, and the
cholinergic system due to the intake of these substances, and the direct relationship of the dopaminergic system with the cholinergic M1 receptors, the
potential effect of cathinones on the cholinergic system is evaluated. In 2012, cathinone and metkathinone were listed in Schedule I of the United Nations
1971 Convention on Psychotropic Substances and a control decision was taken in the EU Member States (2010/759/EU). In our country, the generic
classification text covering the cathinone pharmacophore group is included in the provisions of the 19th Article of the Law No. 2313 on the Supervision of
Narcotic Substances with the Council of Ministers Decision dated 26/01/2015 and numbered 2015/7238 published in the Official Gazette dated 06 February
2015 and numbered 29259 and is prohibited. . The elucidation of the mechanisms of action of these drugs, which have potency in terms of effect, is an
important step for their potential for future use in treatment. Within the scope of the report, research findings on cathinones, mechanisms of action, and
antimuscarinic mechanisms were compiled. This research was supported by Ankara University Scientific Research Projects as part of a master's thesis
project (project code: 21L0217002).
Keywords: Cathinone, Cholinergic, Mephedrone.
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Bacterial Resistance to Antibiotics: Current Situation in Sudan
ABSTRACT
Aims: This work was conducted to evaluate the antimicrobial resistance of Gram positive and Gram negative bacteria of human and animal origin to
commonly used antibiotics in Sudan according to the previous studies on antimicrobial resistant.
Study Design: Data were collected from relevant studies for both human and animal sectors published during 2001 to 2017 and met the inclusion criteria.
Examined samples includes: serum, urine, milk, stool, abscesses and tissue sample.
Place and Duration of Study: This study was carried out in Khartoum State, Sudan during 2016-2017.
Methodology: The data collected in this study were obtained from different educational institution and research centers located in Khartoum State and
previous reports related to antimicrobial resistant.
Results: Escherichia coli (E. coli) Klebsiella spp. Proteus spp. Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Mycobacterium
tuberculosis (M. tuberculosis) and Salmonella enteritidis (Sal. enteritidis) were the most commonly encountered organism. Most of the studied organisms
were highly resistance to: Chloramphenicol, Penicillin, Amoxicillin, Erythromycin, Tetracycline, Ampicillin (10%), Sulbactam, Cefotaxime (30%),
Nitrofurantoin, Nalidixic acid, Colistin sulphate and Streptomycin, Vancomycin, Imipenem, Amikacin (30%), and Tobramycin. While Ciprofloxacin,
Norfloxacin, Gentamicin (30%), and Linezolid were the antibiotics with the highest activity against isolated organism.
Conclusion: The currently data, suggested that the antimicrobial susceptibility and resistance of most common Gram positive and Gram negative organisms
causing diseases are similar to other countries. Clinicians should be aware of the existing data and treat patients according to the Antibiotic susceptibility
patterns. Further studies are wanted from all over the country because there is limited published data.
Keywords: Antibiotics, Bacteria, Gram negative, Gram positive, Resistant.
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Veteriner Terapötikler için Alternatif Genotoksisite Testleri
ÖZET
Yaşam boyunca memeli hücrelerinin çeşitli ksenobiyotiklere maruz kalması ile DNA’larında hasar oluşabilmekte/ oluşumu kolaylaşabilmektedir.
Bu hasarın birikimi sonucunda ise insan ve hayvan sağlığını tehdit edebilecek karsinojenite oluşumu mümkün olabilmektedir. Canlıların
ksenobiyotiklere maruziyetinde önemli bir yol olması sebebiyle ilaç güvenliğinin garanti altına alınması büyük önem arz etmektedir. Etkin
maddelerin bulunmasının ardından ilaç geliştirme süreci boyunca güvenilirliklerinin değerlendirilmesi amacıyla genotoksisite potansiyellerinin
araştırılması yasal bir zorunluluktur. Aday ilacın, preklinik araştırma döneminde bu testlerle elde edilen genotoksisite verileri, çeşitli ülkelerdeki
düzenleyici otoriteler tarafından güvenlilik değerlendirme sürecinin bir parçası olarak istenmektedir. Söz konusu otoriteler, Ekonomik Kalkınma
ve İş birliği Örgütü (OECD) tarafından standardize edilmiş testler ile olabilecek en kapsamlı şekilde in vivo ve in vitro olarak toksisite riskinin
saptanması yönünde kılavuzlar yayınlamış ve standart tarama testleri belirlemiştir. Bu testlerin yanı sıra her geçen gün, daha hızlı, ekonomik ve
hayvan refahı çerçevesinde deney hayvanı kullanımını azaltacak nitelikte yeni alternatif testlerin kullanımı gündeme gelmektedir. Yaygın olarak
kullanılan alternatif testler, standart tarama testlerine kıyasla daha sınırlı validasyona sahip olmakla birlikte sağladıkları avantajlar sebebiyle
kullanım alanlarını her geçen gün artırmaktadır. Bu sunuda, bilimsel literatüre giren güncel bazı alternatif genotoksisite testleri ele alınarak
bunların konvansiyonel testlere olan üstünlükleri, birbirlerine göre avantajları ve kullanım alanları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alternatif yöntemler, Genotoksisite testleri, Veteriner.

Alternative Genotoxicity Tests for Veterinary Therapeutics
ABSTRACT
Exposure of mammalian cells to various xenobiotics throughout life can cause damage to their DNA. As a result of the accumulation of this
damage, carcinogenesis formation that may threaten human and animal health is possible. It is of great importance to ensure drug safety, as it
is an important way for living beings to be exposed to xenobiotics. After the discovery of active ingredient, it is a legal requirement to assess
their genotoxicity potential in order to evaluate their safety throughout the drug development process. Genotoxicity data of the candidate drug
obtained by these tests during the preclinical research period are requested by regulatory authorities in various countries as part of the safety
assessment process. The aforementioned authorities have published guidelines for determining the risk of toxicity in vivo and in vitro in the
most comprehensive way possible with the tests standardized by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and
have determined standard screening tests. In addition to these tests, the use of new alternative tests that are faster, more economical and that
will reduce the use of experimental animals within the framework of animal welfare are on the agenda. Although widely used alternative tests
have more limited validation compared to standard screening tests, their usage areas are increasing day by day due to the advantages they
provide. In this presentation, some current alternative genotoxicity tests in the scientific literature are discussed and their superiority over
conventional tests, their advantages over each other and their usage areas are evaluated.
Keywords: Alternative methods, Genotoxicity tests, Veterinary.
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Moleküler Yerleştirme
ÖZET
İlaç araştırma ve geliştirme çalışmaları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar programları ve yazılımlar ile birleştirilmiştir. Moleküler
yerleştirme, ilaç keşfinde yaygın olarak kullanılan, yerleşik bir siliko yapı tabanlı yöntemlerden birisidir. Moleküler yerleştirme metotlarının
yardımıyla reseptörlerin ve bu reseptörlere uyan yeni ligandların üç-boyutlu yapılarının tahmini etkileşim verileri elde edilerek ilaç geliştirme
çalışmalarına güvenilir bir şekilde başlanmakta ve çalışmalarda başarı oranları arttırılmaktadır. Çeşitli tarama algoritmaları ve puanlama
fonksiyonları içeren moleküler yerleştirme reseptör esnekliği dikkate alınarak farklı yerleştirme teknikleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu posterde
rasyonel ilaç tasarım stratejilerinden biri olan moleküler yerleştirme hakkında bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ligand, Moleküler yerleştirme, Reseptör, Üç-boyutlu yapı.

Molecular Docking
ABSTRACT
Drug research and development studies have been combined with computer programs and software with the development of technology.
Molecular docking is one of the established in silico structure-based methods widely used in drug discovery. By obtaining estimated interaction
data of the three-dimensional structures of receptors and new ligands via using molecular docking methods, drug development studies are
started reliably and the success rates are increased in the studies. Molecular docking, which includes various scanning algorithms and scoring
functions, is performed with different docking techniques, taking into account the flexibility of the receptor. In this poster presentation, the
information about molecular docking, which is one of the rational drug design strategies, is given.
Keywords: Ligand, Molecular docking, Receptor, Three-dimensional structure.
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Kök Hücre Tedavisinin Nöromodülasyonu
ÖZET
Kök hücre, her geçen gün kullanım alanları giderek yayılan bir tedavi olup tıp ve veteriner hekimlikte önemli ilerlemelere sahiptir. Kök hücre,
doku ve organlarda bulunan, kendi kendini yenileme özelliğine sahip olup organizmanın ihtiyacına yönelik olarak çeşitli hücre tiplerine
farklılaşabilen ve çoğalabilen hücrelerdir. Başlangıçta insan hastalıkları için model oluşturan deney hayvanlarında uygulanan kök hücre,
veteriner hekimliğe bu şekilde ilk girişini yapmıştır. Klinik uygulama alanları giderek artan kök hücre çalışmaları bize, veteriner hekimlikte
oldukça etkili, güvenli ve alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir. Karaciğer, böbrek, kalp, göz ve bunun gibi birçok organ ve sistem
hastalıklarında hayvanlar için umut olmuştur. Çeşitli hayvan hastalıklarının gösterdiği ve izlediği nöronal sürece değinilen bu çalışmada, kök
hücrelerin sınıflandırılması, elde edilmesi, tedavinin nöromodulasyonu ve veteriner hekimlikte klinik uygulamaları hakkında genel bilgi verilmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Klinik uygulama, Kök hücre, Nöromodulasyon.

Neuromodulation of Stem Cell Therapy
ABSTRACT
Stem cell is a treatment which usage areas are spreading day by day and it has important advances in medicine and veterinary medicine. Stem
cells are cells that are found in tissues and organs, have the ability to self-renew, and can differentiate and multiply into various cell types
according to the needs of the organism. In the beginning, stem cells, which were applied in experimental animals, which were models for
human diseases, made its first entry into veterinary medicine in this way. Stem cell studies, whose clinical application areas are increasing, have
shown us that it is a very effective, safe and alternative treatment method in veterinary medicine. There has been hope for animals in diseases
of the liver, kidney, heart, eye and many other organs and systems. In this review, which deals with the neural process shown and followed by
various animal diseases, it is aimed to give general information about the classification and acquisition of stem cells, neuromodulation of
treatment and clinical applications in veterinary medicine.
Keywords: Clinical application, Stem cell, Neuromodulation.
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Logit ve Probit Modelleri ile Ölümcül Dozun (LD50) Tahmin Edilmesi
ÖZET
Ölümcül Doz (LD50), bir maddenin (patojen veya kimyasal madde), deneklerin en az %50'sinin ölümüne sebep olan doz olarak bilinmektedir ve
kısa süre zehirlenme potansiyelini (akut toksisite) ölçmek için kullanılır. Doz yanıtı farklılıklarını karşılaştırmak için kullanılan birçok kesim noktası
vardır, ancak LD50 modern doz-yanıt denemelerinin en yaygın kullanılanıdır. Kritik LD50 değerleri, logit ve probits modelleri kullanılarak tahmin
edilebilir. Logit ve probit modelleri, ikili veya ikili bağımlı değişkenleri modellemek için kullanılır. Bir olayın meydana gelme olasılığını tahmin
etmek için kullanılan istatistiksel analiz türleridir. Bu analizler, sigmoidden doğrusala bir dönüşüm olarak hareket eder ve daha sonra ilişki
üzerinde bir regresyon oluşturur. Biyolojik denemelerden elde edilen veriler, genellikle dozlara (veya konsantrasyonlarda) karşılık gelen yüzde
yanıt (ölümlülük veya etkilenmiş) cinsindendir. Yanıt her zaman iki sonuçludur (örneğin ölüm / ölüm yok) ve yanıt ile farklı konsantrasyonlar
arasındaki ilişki her zaman sigmoiddir. Bir araştırmacı, farklı maddelerin her birinde aynı yanıtı alabilmek için gereken miktarını karşılaştırmak
amacıyla logit ve probit analizlerinin çıktısını kullanabilir. Son yıllarda birçok istatistiksel yazılım (SPSS, R, Stata, NCSS vb.) logit ve probit analiz
seçeneklerine sahiptir. Bu çalışmanın amacı, probit modelleri ile LD50’yi NCSS (Version 11) yazılımı kullanarak tahmin etmektir. Bu çalışmada
kullanılan LD50 tahminine ilişkin veriler Kumar ve Sinha (2018) çalışmasından sağlanmıştır. Çalışmalarında Swiss albino fareler (her grup için n =
10) kullanılmış ve 7 doz Sodyum arsenit (6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24 mg/kg) gavaj yöntemi ile oral yoldan uygulanmıştır. 72 saat sonra her gruptaki
azalan fare sayısı hesaplanmış ve ölüm oranları belirlenmiştir. Analizler için NCSS'de konsantrasyonlar, ölüm hayvan sayısı ve toplam hayvan
sayısı şeklinde üç veri sütununa ihtiyaç vardır. NCSS, logit ve probit dönüşümleri yaparak, yanıtlar için parametre tahminleri, analizleri ve
grafikleri için otomatik çıktı verir. Sonuç olarak, logit ve probit analizi ile NCSS yazılımı kullanarak LD50'nin hesaplanması basit, hızlı, görsel ve
kullanışlıdır.
Anahtar Kelimeler: LD50, Logit, NCSS, Probit.

Lethal Dose (LD50) Estimation with Logit and Probit Models
ABSTRACT
Lethal Dose (LD50) is known as the dose that causes the death of at least 50% of the subjects of a substance (pathogen or chemical) and is used
to measure the short-term poisoning potential (acute toxicity). There are many end points used to compare the differences of doses response,
but LD50 are the most widely used outcomes of the modern dose-response experiments.
The critical LD50 values may be estimated using logit and probits models. Logit vs probit models are statistical models that are used to model
binary or dichotomous dependent variables. These are types of a statistical analysis that is used to predict the probability of an event occurring.
These analysis acts as a transformation from sigmoid to linear and then runs a regression on the relationship. Data obtained from the bioassays
are generally in percent response (mortality or affected) at the corresponding doses (or concentrations). The response is always binomial (e.g.
death / no death) and the relationship between the response and the various concentrations is always sigmoid. A researcher can use the output
of the logit vs probit analysis to compare the amount of chemical required to create the same response in each of the various chemicals. In
recent years, several statistical software (SPSS, R, Stata, NCSS ect.) have logit vs probit analyses options. The aim of this study is to calculate
LD50 with logit vs probit analysis using NCSS (Version 11). Data on estimated to LD50 used in this study were provided from Kumar and Sinha
(2018) study. In their study, Swiss albino mice had been used (n = 10 for each group) and 7 doses of Sodium arsenite (6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24
mg/kg) were administered orally by gavage method. After 72 hours the number of decreased mice in each group had been calculated and
percentage mortality had been determined. Analyzes require three columns of data in the NCSS: concentrations, number of animals dead, and
total number of animals. The parameter estimates, analysis and graphs in logit vs probit transformed responses are output automatically in
NCSS. As a result, the estimation of LD50 using logit and probit analysis with NCSS is simple, rapid, visual, and convenient.
Keywords: LD50, Logit, NCSS, Probit.
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Farmakoloji ve Toksikoloji Araştırmalarında Alternatif ve Tamamlayıcı Deneysel Model:
HÜCRE KÜLTÜRÜ
ÖZET
Hücre kültürü; ökaryotik hücrelerin uygun fizyolojik koşullarda in vitro çoğaltılması işlemidir. Hücre kültürü çalışmaları; biyofarmasötiklerin
üretimi, ilaç ve kimyasalların hücresel etki mekanizmalarının ve sitotoksisitelerinin belirlenmesi, aşı geliştirilmesi gibi birçok alanda
incelemelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kontrol edilebilirliği kolay, tekrarlanabilir ve ekonomik olması açısından tercih edilen en yaygın
yöntemlerden biridir.
Hücre kültürü çalışmaları in vivo çalışmalara geçmeden önce ilaç adayı moleküllerin, spesifik hücreler üzerindeki sitotoksisitesini, etki
mekanizmalarını ve bu süreçte rol oynayan moleküler düzeydeki değişimleri hızlıca saptamaya olanak sağlamaktadır. Metabolik aktivitelere
dayalı olarak çalışan hücre canlılık testleri ile bir etken maddenin sağlıklı ve kanser hücre hatlarındaki sitotoksisitesini belirlemek son derece
kolaydır. Hücre kültüründe sitotoksik dozları belirlenen maddelerin morfolojik özelliklere ve apoptotik yolakların belirteçlerine göre; apoptozun
tespiti, membran değişiklikleri, DNA fragmantasyonu, mitokondriyal hasar, immünolojik tespit veya mekanizmaya dayalı yöntemler ile hücre
ölümüne etkisi saptanabilmektedir. Ayrıca hücre kültürü çalışmaları ile farmakolojik veya toksikolojik etkene yanıt olarak hücre hattında
değişen genlerin ifade düzeylerini belirlemek mümkündür. Özellikle ilaçların etki mekanizmalarının belirlenmesinde, genlerin ne zaman, nerede
ve ne ölçüde ifade edildiğini moleküler yöntemlerle saptamak ve biyolojik rollerini belirlemek farmasötik keşifler açısından iyi bir profil
oluşturmayı sağlamaktadır.
Son yıllarda hücre kültürü alanındaki ilerlemeler, farmakoloji ve toksikoloji alanındaki çalışmalar için daha güvenilir veri elde edilmesini
sağlayarak in vivo çalışmalar için uygun zemin hazırlamaktadır. Özellikle kök hücre kaynaklı insan hücrelerinin kullanımı, farklı hücre tiplerinden
oluşan ortak kültürlerin yapılması, 3 boyutlu kültürler, çip-organ teknolojileri, mikroakışkanlar, yapı iskeleleri gibi in vitro kültürdeki ilerlemeler
farmakoloji ve toksikoloji alanında kompleks olan soruların yanıtı için kanser dahil farklı patolojileri modelleme açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: hücre kültürü, sitotoksisite, moleküler yöntemler.

Alternative and Complementary Experimental Model in Pharmacology and Toxicology Research:
CELL CULTURE
ABSTRACT
Cell culture is a technique of culturing eukaryotic cells in a plate under physiologically optimal conditions. The researches of cell culture enable
development of vaccines, identification of the cellular signaling pathways and cytotoxicity of pharmaceuticals and chemicals, and production of
biopharmaceuticals It is one of the most common approach since it is easy to manage, repeatable, and economic.
Cell culture studies allow to quickly determine the cytotoxicity of drug candidate molecules on specific cells, their mechanism of action and the
changes at the molecular level that play a role in this process, before moving on to in vivo studies. It is really simple to detect the cytotoxicity of
an bioactive compound in healthy and cancer cell lines using cell viability tests based on metabolic activities. The cytotoxic doses of the
compounds are determined in cell culture according to their morphological characteristics and markers of apoptotic pathways; its effect on cell
death can be detected through apoptosis, membrane changes, DNA fragmentation, mitochondrial damage, immunological detection, or
mechanism-based methods. Additionally, cell culture studies can be used to determine the expression levels of genes that change in the cell
line in response to pharmacological or toxicological factors. Especially in determining the mode of action for drugs, to detect by molecular
methods when, where and in which level genes are expressed and specify their biological roles provides a good profile for pharmaceutical
approaches.
In recent years, advances in cell culture lays the groundwork for in vivo studies by enabling more reliable data to be obtained for studies in the
field of pharmacology and toxicology. In particular, advances in in vitro culture such as the use of stem cell-derived human cells, co-cultures of
different cell types, 3D cultures, chip-organ technologies, microfluidics, scaffolds are important for modeling different pathologies, including
cancer, to answer complex questions in the field of pharmacology and toxicology.
Keywords: cell culture, cytotoxicity, molecular methods.
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İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Farmakolojik ve Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi:
IN VİVO ÇALIŞMALAR
ÖZET
İlaç ve ilaç dışı ürünlerin son kullanım aşamalarında meydana gelen olumsuzluklar üreticiler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Aynı
zamanda bu olumsuzluklar kullanım durumlarına göre başta insanlar olmak üzere tüm canlı organizmalara ve çevreye zarar verebilir. Bu
durum ürünlerin ilk kullanım öncesi makul ölçüde güvenli olup olmadığı ve ürünlerin ticari gelişmeyi haklı çıkaran farmakolojik aktivite
gösterip göstermediğini belirlemek için üreticileri farmakolojik ve toksikolojik testler yapmaya veya yaptırmaya zorunlu kılmaktadır.
Yapılan toksikolojik testlerin temel amacı ürün adaylarının güvenilirliğinin belirlenmesidir. In vivo toksikolojik testlerde temel hedef ise
hayvan modeli yanıtlarının insan denekler üzerinde oluşturması beklenen risk değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Farmakolojik ve toksikolojik
in vivo test yöntemlerinin seçiminde bilimsel, etik ve pratik faktörler dikkate alınırken, testin uygulanmasında uluslararası kılavuzlar ve ulusal
mevzuatlar göz önünde bulundurulur. Bahsedilen testlerin uygulanmasında en önemli faktörlerden biri deneyin planlanmasından
raporlanmasına kadar olan süreci yürütecek olan araştırmacının yetkinliğidir.
Eğitim ve araştırmalarda hayvan modeli kullanımına devam etme ikilemi günümüzde artan bir hızla devam etse de alternatif deney
modellerinin bilimsel olarak yerine geçemediği farmakoloji ve toksikoloji testlerinin birçoğunda deney hayvanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: In vivo toksisite, Hayvan modelleri, In vivo Farmakoloji

Pharmacological and Toxicological Evaluation of Drugs and Non-Drug Products:
IN VIVO STUDIES
ABSTRACT
Negative effects occurring in the end-use stages of pharmaceutical and non-pharmaceutical products can have a negative impact on
manufacturers. At the same time, these negativities can harm all living organisms, especially humans, and the environment, depending on
their use. This obliges manufacturers to perform or have to had pharmacological and toxicological tests to determine whether the products
are reasonably safe prior to first use and whether the products exhibit pharmacological activity that justifies commercial development.
The main purpose of the toxicological tests is to determine the reliability of the product candidates. The main goal in in vivo toxicological tests
is to evaluate the risk that animal model responses are expected to pose on human subjects. While scientific, ethical and practical factors are
taken into account in the selection of pharmacological and toxicological in vivo test methods, international guidelines and national regulations
are taken into account in the application of the test. One of the most important factors in the implementation of the mentioned tests is the
competence of the researcher who will carry out the process from the planning of the experiment to the reporting.
Although the dilemma of continuing to use animal models in education and research continues with an increasing rate, experimental animals
are needed in many of the pharmacology and toxicology tests, where alternative experimental models cannot scientifically replace them.
Keywords: In vivo toxicity, Animal Models, In vivo Pharmacology.

104

105

106

PANEL
P01
II. Uluslararası VII. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
II. International VII. National Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress
7 - 10 Eylül / September, 2022

PANEL / PANEL

Türkiye’de Hayvancılık Sektöründe Antibiyotik Kullanımı
Use of Antibiotics in the Livestock Sector in Türkiye

PANELİSTLER / PANELISTS

Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Öğretim Üyesi
Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine, Prof. Dr.
Mustafa BEBEK
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Food and Control, Head of Department
Sinan SAĞLAM
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Merkez Konsey Üyesi
Turkish Veterinary Medical Association, Central Council Member
Dr. Taner ÖNCEL
Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD), Yönetim Kurulu Üyesi
Veterinary Health Products Manufacturers Association (VISAD), Member of the Board of Directors

107

108

PANEL
P01
II. Uluslararası VII. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
II. International VII. National Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress
7 - 10 Eylül / September, 2022

PANEL BİLDİRGESİ
Kongrenin 10 Eylül 2022 tarihli 19. oturumunda “Türkiye’de Hayvancılık Sektöründe Antibiyotik Kullanımı” konulu panel
düzenlendi.
Oturum Başkanlığını Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender YARSAN’ın yaptığı panele, Fırat
Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN; Tarım ve Orman Bakanlığı,
Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Mustafa BEBEK; Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Dr. Taner ÖNCEL ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Merkez Konseyi Genel Sekreteri Sinan SAĞLAM panelist olarak katıldı.
Panel kapsamında; hayvanlarda antibiyotik kullanımı, güncelliğini hala koruyan ve önemli bir sorun olan antibiyotiklere direnç, ilaç
firmalarının bu konuya bakışı, sahadaki veteriner hekimlerin yaklaşımı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaklaşımları ile konunun halk sağlığı
boyutu farklı yönleriyle ele alındı. Panel kapsamında konunun paydaşları ayrı ayrı kendi bakış açılarıyla değerlendirmelerde bulundular.
Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN; antibiyotiklerin özellikle ruhsatlandırılması sırasında uluslararası normlara uyulmasının önemi, mevcut
prospektüslerde uluslararası güncel bilimsel verileri de dikkate alarak revizyonların yapılması gerektiğini vurguladı. Akılcı antibiyotik kullanımı
kapsamında hastalık çeşitlerine göre doğru antibiyotik seçiminin önemine, yan etkileri en az olan ilaçla tedavinin sürdürülmesine değindi.
Dr. Taner ÖNCEL; VİSAD’ın genel yapısıyla ilgili bilgiler sundu. Antibiyotiklerin genel veteriner ilaçları içerisindeki yeri, önemi ve
sektördeki paylarına ilişkin bilgiler verdi. Bu değerlendirmeleri ulusal düzeyde ve uluslararası boyutuyla belirtti. Avrupa Birliğinde antimikrobiyal
dirençle ilgili boyutu, direncin önlemesi yönüyle yapılan çalışmaları ve prospektüs güncellemeleri noktasındaki mevcut yaklaşımları
konuşmasında belirtti.
TVHB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Sinan SAĞLAM; Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliği, e Reçete, İTS ve ATS ile ilgili mevzuat
süreçlerini ve bu konudaki TVHB nin yaklaşımlarını, sahadaki Veteriner hekimlerin konuya bakış açılarını ifade etti. Mevzuat hazırlanması
sırasında mutlaka meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları belirterek TVHB nin bu konudaki çalışmaları ve yaklaşımlarını konuşmasında ifade etti.
TOB Daire Başkanı Mustafa BEBEK; konuyla ilgili yetki, sorumluluk ve mevzuat yönüyle kapsamlı açıklamalarda bulundu. Ruhsatlı
veteriner ilaçları ve antibiyotikler için ulusal ve uluslararası düzeydeki mevcut durumu ve ilaç çeşitliliğini ifade etti ve aşı sektörüne ilişkin
değerlendirmeler yaptı. Veteriner ilaçlarının üretimi, ruhsatlandırılması, dağıtımı süreçlerini anlattı. Bununla birlikte e Reçete, İTS, ATS gibi
sistemler hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Akılcı antibiyotik kullanımının önemine ilişkin görüşlerini ifade ederek, antimikrobiyal direnç ve
önlenmesi konularında görüşlerini paylaştı.
Panelin son kısmında katılımcılar konuyla ilgili görüşlerini ifade ederek, panelistlere yönelik sorularını yönelttiler. Soru cevap
kısmından sonra Oturum Başkanı Prof. Dr. Ender YARSAN’ın genel değerlendirmesiyle Panel Oturumu tamamlandı.
Veteriner Hekimliği alanında hayvan sağlığı hizmetlerinde kaçınılmaz şekilde antibiyotik kullanımı söz konusu olmaktadır.
Antibiyotikler etiyolojik tedavi ajanıdır. Doğru kullanılmaları sağlık yönüyle kuşkusuz son derece önemli faydalar sağlamaktadır. Ancak Akılcı
Antibiyotik Kullanımı kapsamında olmayan yaklaşımlar bu ilaçlardan kaynaklanabilecek sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu
olumsuzluklar ekonomik olduğu kadar hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından da son derece önemlidir.
Sonuç olarak;
Antibiyotiklere dirençli bakteriler bir yandan kendisine önceden etkili ilaçların etkinliğini ve sağaltımın yararlılığını azaltırken, bir
yandan da zoonotik nitelikteki hastalıkların yaygınlaşmasına yol açarlar. Bu yönden konu, halk sağlığı bakımından da çok önemlidir.
Antibiyotiklerin bilinçli /akılcı kullanımındaki temel ilkeler, veteriner hekim kontrolünde ve reçetesi ile olacak şekilde; doğru antibiyotik seçimi,
uygun doz ve doğru kullanım süresidir.
Antibiyotik Direncinin Nedenleri:
1.

Antibiyotiklerin antibiyogram yapılmadan ve rastgele dozlarla uygulanması,

2.

İnsan ve hayvanlarda hastalık önleme ve kontrol stratejilerindeki eksiklikler,

3.

Küresel antibiyotik kalıntı tarama ve izleme programlarındaki yetersizlikler,

4.

Yeni ürün araştırma ve geliştirilmesinde eksiklikler olarak değerlendirilebilir.

Antimikrobiyal Direnci önleme noktasında yapılacak çalışmalar “TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI” içerisinde ele alınmalı, yürütülecek
çalışmalar bir merkezde toplanarak “KOORDİNASYON” sağlanmalıdır. Sorun, kısa vadeli bir yaklaşımla çözülebilecek nitelikte değildir.
Dolayısıyla uzun süreli mücadeleyi hedef alacak bir “KARARLILIKLA” çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
Enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerinin politikaları, programları ve uygulanması etkin kılınmalı, kaliteli ilaçların uygun bir şekilde
kullanılması ve satışı düzenlenmeli ve teşvik edilmeli, bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu anlamda özellikle yetkili ve güçlü bir
veteriner otoritesi oluşturulmalıdır.
17.09.2022
Panel Oturum Başkanı Prof. Dr. Ender YARSAN
Ve Panelistler
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PANEL DECLARATION
In the 19th session of the congress on September 10, 2022, a panel on "Antibiotic Use in the Livestock Sector in Turkey" was held.
Chairman of the Session, Veterinary Pharmacology and Toxicology Association President Prof. Dr. Ender YARSAN, Fırat University Faculty of
Veterinary Medicine Faculty Member of Pharmacology and Toxicology Department Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN; Mustafa BEBEK, Head of Veterinary
Health Products and Public Health Department of the Ministry of Agriculture and Forestry; Veterinary Health Products Industrialists Association Vice
Chairman of the Board Dr. Taner ÖNCEL and Turkish Veterinary Medical Association Central Council Secretary General Sinan SAĞLAM participated as
panelists.
Within the scope of the panel; The use of antibiotics in animals, resistance to antibiotics, which is still a current and important problem, the
view of pharmaceutical companies on this issue, the approach of veterinarians in the field, and the approaches of the Ministry of Agriculture and
Forestry, and the public health dimension of the issue were discussed from different aspects. Within the scope of the panel, the stakeholders of the issue
separately made evaluations from their perspectives.
Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN; emphasized the importance of complying with international norms, especially during the licensing of antibiotics,
and those revisions should be made in the current prospectuses, taking into account the current international scientific data. He emphasized the
importance of choosing the right antibiotic according to the types of disease within the scope of rational antibiotic use, and the continuation of
treatment with the drug with the least side effects.
Dr. Taner ÖNCEL; gave information about the general structure of VISAD. He gave information about the place and importance of antibiotics
in general veterinary drugs and their share in the sector. He expressed these evaluations at the national and international levels. In his speech, he
explained the extent of antimicrobial resistance in the European Union, the studies on the prevention of resistance, and current approaches in terms of
prospectus updates.
Sinan SAĞLAM, Secretary General of TVHB Central Council; expressed the legislative processes related to the Veterinary Medical Products
Regulation, e-Prescription, ITS, and ATS, the approaches of TVHB on this issue, and the perspectives of the veterinarians in the field. Noting the
difficulties experienced by our colleagues during the preparation of the legislation, he expressed TVHB's studies and approaches on this issue in his
speech.
Head of TOB Department Mustafa BEBEK; gave comprehensive explanations in terms of authority, responsibility, and legislation on the
subject. He expressed the current situation and the diversity of drugs at the national and international level for licensed veterinary drugs and antibiotics
and made evaluations on the vaccine sector. He explained the production, licensing, and distribution processes of veterinary drugs. In addition, he
provided comprehensive information about systems such as e-Prescription, ITS, and ATS. Expressing his views on the importance of rational antibiotic
use, he shared his views on antimicrobial resistance and prevention.
In the last part of the panel, the participants expressed their views on the subject and asked their questions to the panelists. After the
question and answer session, the Chairman of the Session, Prof. Dr. The Panel Session was completed with the general evaluation of Ender YARSAN.
In the field of veterinary medicine, there is an inevitable use of antibiotics in animal health services. Antibiotics are etiological treatment
agents. Their correct use undoubtedly provides extremely important benefits in terms of health. However, approaches that are not within the scope of
Rational Antibiotic Use also bring about problems that may arise from these drugs. These negativities are extremely important in terms of animal health
and public health as well as economic.
As a result;
Antibiotic-resistant bacteria, on the one hand, reduce the effectiveness of pre-acting drugs and the usefulness of treatment, on the other
hand, cause the spread of zoonotic diseases. In this respect, the issue is also very important in terms of public health. The basic principles in the
conscious/rational use of antibiotics, under the control and prescription of the veterinarian; choosing the right antibiotic, the appropriate dose, and the
correct duration of use.
Causes of Antibiotic Resistance:
1.

Administration of antibiotics without antibiogram and with random doses,

2.

Deficiencies in disease prevention and control strategies in humans and animals,

3.

Inadequacies in global antibiotic residue screening and monitoring programs,

4.

It can be considered as deficiencies in new product research and development.

Studies to be carried out on the prevention of Antimicrobial Resistance should be handled within the "ONE HEALTH APPROACH", studies to
be carried out should be gathered in one center and "COORDINATION" should be provided. The problem cannot be solved with a short-term approach.
Therefore, studies should be carried out with “DETERMINATION” that will target the long-term struggle.
Policies, programs and implementation of infection prevention and control measures should be made effective, appropriate use and sale of
quality medicines should be regulated and encouraged, and information studies should be carried out on this subject. In this sense, a particularly
competent and strong veterinary authority should be established.
17.09.2022
Panel Session Chairman Prof. Dr. Ender YARSAN
And Panelists
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KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ
Onursal başkanlıklarını
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İlter KUŞ
ile Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Ender YARSAN,
Düzenleme Kurulu Başkanlığını
Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet KARAHAN’ın yaptığı
II. Uluslararası VII. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde, 07-10 Eylül 2022 tarihinde Balıkesir Burhaniye BUBYO Uygulama Otelinde 4 günlük
sürede gerçekleştirildi.
Değerli bilim insanlarının katılarak sözlü sunumları yaptıkları kongremizde yüz yüze oturumlara ek olarak Covid-19 pandemi sürecinin
gerektirdiği tedbirler dikkate alınarak özellikle yurtdışı katılım göstereceklere özel uzaktan iletişim yoluyla (online) oturumlar da düzenlendi.
Geleneksel olarak üç yılda bir yapılan ve artık uluslararası boyut da kazanmış kongrede, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanındaki bilimsel
gelişmelerdeki bilim insanlarının tecrübelerinin paylaşılması ve lisans, yüksek lisans, doktora öğrenimlerinde alanda çalışmalar yapan
öğrencilerinin bilimsel ve sosyal yönünü güçlendirmek amaçlanmıştır.
Kongrede, Farmakoloji ve Toksikoloji alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çalışan bilim insanları konuşmacı ya da panelist olarak
yer aldı. Toplam 19 oturumda 57 SÖZLÜ sunum, 27 POSTER sunum ve 2 EĞİTİM ile “Hayvancılık Sektöründe Antibiyotik Kullanımı” konulu 1
PANEL düzenlenen kongreye 135 Bilim insanı-Araştırmacı ve Veteriner Hekim ile 40 kadar refakatçi katıldı. Yurtdışından katılan 13 bilim insanı
tarafından 11 sözlü (7 on-line, 4 yüzyüze) sunum ve 3 poster sunum yapıldı.
Bilimsel etkinliklerin yanı sıra sektör firmalarına da kendilerini tanıtma ve demonstrasyon imkânı verilmiştir. Ayrıca; kongre esnasında BALIKESİR
ve BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ’nin tanıtımına yönelik sunumlar ve sosyal programlar da gerçekleştirildi
Kongrede sunulan bildiri ve posterler kapsamında ortaya konulan araştırma sonuçları ile panellerde dile getirilen görüş ve önerilerin Veteriner
Farmakoloji ve Toksikoloji bağlamındaki çıkarımları şunlardır.
1. Kongreye katılım ve gösterilen ilginin yoğun olması, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji’nin gerek akademisyenler gerekse
uygulayıcılar tarafından çok daha fazla önemsenmeye başlanmış olması bakımından sevindiricidir.
2. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında yapılan araştırma bulgularının sektöre yansıma
düzeyi, maalesef beklenenin henüz çok altındadır. Bu bağlamda Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji bilim alanının disiplinler içindeki
önemi ve işlevinin daha iyi anlaşılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
3. Öğretim kurumlarında yapılan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji eğitiminin uygulamaya yansıma yaygınlığını artırmak için,
yapılacak akademik çalışmalarda ortaya konulan bulgu ve yöntemlerin, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne somut
katkılar sağlayıcı nitelikte olması, bu bağlamda eğitim, araştırma ve bilgi paylaşımı konularında üniversite-özel sektör-ilgili bakanlıklar
ve kamu kurumları işbirliğinin oluşturulması ve desteklenmesi önem arz etmektedir.
4. Akademik çalışmaların uygulayıcılarla paylaşılmasında, bu konuda düzenlenecek konferans, sempozyum ve kongrelerin çok önemli
bir işlevi bulunmaktadır. Dolayısıyla Üniversite-Fakültelerin bu tür organizasyonları düzenleme yönünde gösterdiği gayret ve
katlandığı fedakârlıklar, önemli bir katma değer yaratmakta olup, takdire şayandır. Bu bağlamda Kongrenin düzenleme
yürütücülüğünü üstlenen Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Derneği’nin başarılı bir organizasyon ve yönetim becerisiyle kongrenin amacına ulaşması için gösterdiği gayret her türlü övgünün
üstündedir.
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden ve üniversitelerinden kongreye katılan araştırmacılara/bilim insanlarına bilimsel; kongre düzenlenmesindeki
maddi ve manevi desteklerinden dolayı Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Derneği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kurumsal katkı ve destek sağlayan Belediyeler ile kongreye katılan, destek ve sponsorluk yapan Özel firma ve
kuruluşlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kongre sürecinde hazırlıklar ve kayıttan kongre sonuna kadar emekleri geçen düzenleme kurulunun
kıymetli üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kongre sonunda yapılan değerlendirmeyle 2025 yılında yapılacak kongrenin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji
ve Toksikoloji Anabilim dalı Başkanlığınca HATAY’da düzenlenmesine karar verildi.
17.09.2022
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İzzet KARAHAN
Ve Düzenleme Kurulu Üyeleri
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CONGRESS FINAL DECLARATION
Honorary Presidency of Congree
Balıkesir University Rector Prof. Dr. İlter KUŞ
and Veterinary Pharmacology and Toxicology Association President Prof. Dr. Ender YARSAN,
Chairman of the Congree Organizing Committee,
Balıkesir University Faculty of Veterinary Dean Prof. Dr. Izzet KARAHAN's
II. International VII. National Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress was held in Balıkesir Burhaniye BUBYO Practice Hotel on
07-10 September 2022, hosted by Balıkesir University Faculty of Veterinary Medicine, for 4 days.
In addition to the face-to-face sessions with accommodation, where valuable scientists attended and made oral presentations, special online
sessions were held, especially for those who will attend abroad, taking into account the measures required by the Covid-19 pandemic process.
In the congress, which is traditionally held every three years and has now gained an international dimension, it is aimed to share the
experiences of scientists in scientific developments in the field of Veterinary Pharmacology and Toxicology and to strengthen the scientific and
social aspects of students who work in the field in undergraduate, graduate and doctoral education.
Scientists working in the field of Pharmacology and Toxicology at both national and international level took part as speakers or panelists at the
congress. 135 Scientist-Researchers and Veterinarians and about 40 attendants attended the congress, which was held with 57 ORAL
presentations, 27 POSTER presentations, 2 TRAININGS and 1 PANEL on “Antibiotic Use in Livestock Sector” in 19 sessions. 11 oral (7 on-line, 4
face-to-face) presentations and 4 poster presentations were made by 13 scientists from abroad.
In addition to scientific activities, sector companies were also given the opportunity to introduce themselves and demonstrate. Moreover;
during the congress, presentations and social programs for the promotion of BALIKESİR and BALIKESİR UNİVERSİTY were also made.
The implications of the research results presented in the papers and posters presented at the congress and the opinions and suggestions
expressed in the panels in the context of Veterinary Pharmacology and Toxicology are as follows.
1. Participation in the congress and the intense interest shown are pleasing in terms of the fact that Veterinary Pharmacology and
Toxicology has begun to be given more importance by both academicians and practitioners.
2. However, despite these positive developments, the level of reflection of the research findings in the field of Veterinary
Pharmacology and Toxicology to the sector is unfortunately still far below what is expected. In this context, more efforts are
needed to better understand the importance and function of the field of Veterinary Pharmacology and Toxicology within the
disciplines.
3. In order to increase the prevalence of Veterinary Pharmacology and Toxicology education in educational institutions, the
findings and methods put forward in academic studies to provide concrete contributions to the solution of the problems
experienced in the livestock sector, in this context, university-private sector cooperation in education, research and
information sharing. It is important to establish and support cooperation between relevant ministries and public institutions.
4. Conferences, symposiums and congresses to be held on this subject have a very important function in sharing academic studies
with practitioners. Therefore, the efforts and sacrifices made by Universities-Faculties to organize such organizations create an
important added value and are admirable. In this context, the efforts of Balıkesir University Rector's Office, Veterinary Faculty
Dean's Office, Veterinary Pharmacology and Toxicology Association, who are the organizers of the congress, to achieve the
purpose of the congress with a successful organization and management skills are above all praise.
Scientific support to researchers/scientists from various cities and universities of Turkey participating in the congress; Balıkesir University
Rectorate, Veterinary Faculty Dean's Office, Veterinary Pharmacology and Toxicology Association and Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TUBITAK), Balıkesir University Faculty of Applied Sciences Dean's Office, Balıkesir Metropolitan Municipality, other
Municipalities providing institutional contribution and support and participating in the congress, supporting and sponsoring the congress. We
would like to thank private companies and organizations for their financial and moral support in the organization of the congress. In addition,
we would like to express our endless thanks to the esteemed members of the organizing committee for their efforts from the preparations and
registration to the end of the congress.
With the evaluation made at the end of the congress, it was decided to organize the congress to be held in 2025 in Hatay Mustafa Kemal
University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology in HATAY.
17.09.2022
Organizing Committee Chairman Prof. Dr. İzzet KARAHAN
And Organizing Committee Members
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