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Bu çalışmada, İznik Gölü’nden alınan 
tatlısu ıstakozunun (Astacus astacus) ovaryum 
yapısı histolojik ve morfolojik yönden incelendi. 
Kasım-Mart ayları arasında alınan doku örneklerine 
rutin histolojik yöntemler uygulandı. Ovaryumun 
morfolojik yapısındaki değişiklikler ışık 
mikroskobu düzeyinde farklı fiksatif (% 10 Nötral 
Formalin ve Bouin) ve boyalarla 
(Hematoksilen&Eosin, PAS boyama yöntemi) 
incelendi. Tatlı su istakozunun ovaryum yapısı 
incelendiğinde farklı dönemlerde farklı evrelerdeki 
oosit yapıları gözlendi. 
 
 
PZ221 
 

Hypericum montbretii’nin Sıçanlarda Deneysel 
Renal İskemi/Reperfüzyon Hasarı Modelinde 

Koruyucu Etkisi 

Gökhan BAYRAMOĞLU1, Hilmi ÖZDEN2, Şahin 
KABAY3, Esra GÜRLEK OLGUN4, Nilgün 

ÖZTÜRK5, Hakan ŞENTÜRK1, Ali KUTLU1, 
Gökçe BİLGİ1, Bilge ÖZKAL1 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26480 Eskişehir 

2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Anatomi ABD, Meşelik, 26480 Eskişehir 

3Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi, Üroloji Bölümü,  Kütahya 

4Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kütahya 

5Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 
Farmakognozi ABD, 26470 Eskişehir 

Eskişehir 
gokhanb@ogu.edu.tr 

  
 Hypericum montbretii Spach. yaprak 
ekstresi (HME) flavonoidler ve fenolik asitler 
grubundan pek çok polifenolik bileşenler içeren 
tıbbi bitki türüdür. Polifenolik bileşenler yüksek 
antioksidan potansiyele sahiptir. Reaktif oksijen 
metabolitlerinin (ROM) böbrek iskemi/reperfüzyon 
(İ/R) hasarı patogenezinde rol oynadığını gösteren 
bulgular mevcuttur. Bu çalışmada HPE’nin Renal 

İ/R hasarındaki koruyucu etkilerini araştırılmıştır. 
Bu amaçla, 24 yetişkin albino dişi sıçan 3 grupta 
değerlendirilmiştir. HME’nin renal İ/R hasarı 
üzerindeki morfolojik değişiklikleri değerlendirmek 
için gruplar; Grup 1 (Kontrol); Grup 2 (renal İ/R 
hasarı+Serum fizyolojik) ve Grup 3 (renal İ/R 
hasarı+HME 50 mg/kg) olarak planlandı. Grup 1 
hariç diğer gruplara iskemiden 15 gün önce sağ 
böbrek nefrektomisi yapıldı ve deney hayvanlarının 
bu süre içerisinde iyileşmesi sağlandı. 15. günün 
sonunda Grup 2’ye serum fizyolojik ve Grup 3’ e 
HME (50 mg/kg, ) iskemiden 15 dakika önce tek 
doz intraperitonal olarak uygulandı. Renal İ/R 
hasarı sol renal pedikülün 45 dakika oklüzyonu ve 
daha sonra anestezi altında 6 saat reperfüzyonu ile 
oluşturuldu. İ/R’dan sonra histopatolojik 
incelemeler için sol böbrek %10 nötral formaldehite 
alındı. Bu doku örneklerinden 5 mikronluk 
histolojik kesitler alındı ve hematoksilen-eozin 
boyama uygulandı. Her böbrek için en az 10 saha 
incelendi ve değişikliklerin şiddeti skala 
kullanılarak saptandı. (Hiç değişiklik yok (-), hafif 
(+), orta (++), şiddetli (+++) hasar). Kontrol 
grubunda herhangi bir değişiklik saptanmadı. 
Ancak serum fizyoljik verilen iskemik sıçan 
böbreklerinde (Grup 2) hyalin kastlar, tubüler 
dilatasyon ve parankimal hemoraji saptandı. Bu 
grupta hyalin kast tüm sıçanlarda mevcuttu (6 
sıçanda orta derecede, 2 sıçanda hafif derecede). 
Tubüler dilatasyon ve parankimal hemoraji 
sırasıyla, 6 sıçanda (4 sıçanda orta derecede, 2 
sıçanda hafif derecede) ve 4 sıçanda (2 sıçanda orta 
derecede, 2 sıçanda hafif derecede) saptandı. Renal 
I/R+HME 50 mg/kg grubunda (Grup 3), 4 sıçanda 
hafif hyalin kast saptandı, 4 sıçanda normal 
histopatolojik bulgular saptandı. Bu bulgular 
ROM’nin İ/R ile indüklenen renal hasarda rol 
oynadığı ve HME ile tedavisiyle böbrek koruyucu 
etkisinin antioksidan aktivitesinden dolayı 
olduğunu düşündürmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Hypericum montbretii, böbrek 
iskemisi, sıçan, antioksidan aktivite 
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Deniz kaplumbağaları, cinsiyet 
kromozomlarının olmaması ve cinsiyetlerinin 
kuluçka sıcaklığına göre değişmesi nedeniyle 
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küresel ısınmadan etkilenecek türlerin başında 
gelmektedir. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 
Türkiye kumsallarında yuva yapan Caretta caretta 
(İribaş kaplumbağa) ve Chelonia mydas (Yeşil 
kaplumbağa) türlerinin yavruları, morfolojik olarak 
erkek ya da dişi olarak ayırt edilememektedir. 
Yavruların cinsiyet tayininde direk ve indirek 
yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi, 
kumsallarda çeşitli nedenlerle ölü olarak bulunan 
yavruların gonad ve böbreklerinden birlikte alınan 
kesitlerin histolojik yöntemlerle incelenmesidir.   

Bu çalışmada, Caretta caretta ve Chelonia 
mydas türlerine ait gonad örneklerinin histolojik ve 
histokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Dişi gonad 
yapısında, kenarlar girintilidir, korteks tabakası 
daha kalındır. İri ökromatik çekirdekleri ile germ 
hücreleri ayırt edilmektedir. Korteks ve medulla 
arasında tunika albuginea tabakası bulunur. Üreme 
kanalları, dişide oval, erkekte ise yuvarlak 
şekillidir. Toluidin mavisi ile üreme kanallarının iç 
ve dış duvarları yoğun reaksiyon vermiştir.  

Nesli koruma altında olan bu türlerle ilgili 
olarak yapılan histolojik çalışmalar, türlerin 
özelliklerinin ortaya konması bakımından önem 
taşımaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Caretta caretta, Chelonia 
mydas, gonad histolojisi  
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Polen tohumlu bitkilerin çoğalmasında rol 
oynayan bir mikrospordur. Polenin içeriğinde 
metabolizma için son derece öneme sahip olan 
protein, mineral, vitamin, karbonhidrat, yağ asitleri, 
hormon ve enzim gibi temel besin maddeleri 
bulunmaktadır. Böcekler tarafından tüketilen bu 
değerli ürün insanlar tarafından da çok eski 
zamanlardan beri bilinmekte ve tüketilmektedir. 
Çalışmamızda günümüzde de bu kadar yoğun 
tüketilen polenin toksikolojik etkisi olup olmadığı 
ortaya konmuştur. Bu amaçla Trabzon ili ve 
civarından toplanan üç familyaya (Tilia sp., 
Brassicaceae, Rosaceae) ait polenler, iki farklı 
dozda (1 g/sıçan/gün ve 2,5 g/sıçan/gün) olmak 
üzere sıçanlara 90 süre ile uygulanmıştır. Seçilen bu 

familyalara ait polenler bu kapsamda daha önce 
çalışılmadığı için tercih edilmiştir. 

Çalışmanın sonunda 90 gün süre ile polen 
verilen Wistar albino cinsi sıçanların vücut organ 
ağırlıkları, deney gruplarının tümünde kontrol 
gruplarına göre doza bağlı olarak anlamlı bir artış 
görülmüştür (P< 0.05). Kan ve biyokimyasal 
parametrelere bakıldığında 1g/polen/gün grubu 
erkek ve dişi sıçanlarda WBC miktarında anlamlı 
bir değişiklik olmazken 2,5 g/polen/gün grubu 
erkek ve dişi sıçanlarda anlamlı bir artış 
gözlenmiştir. 1g/polen/gün verilen sıçanlarda 
hemoglobin, hematokrit, MCV ve MCH 
değerlerinde önemli sayılabilecek artış ve azalma 
olmazken; 2,5 g/polen/gün verilen sıçanlarda 
anlamlı bir artış olduğu ortaya konmuştur. MCHC 
değerlerinde ise sadece 2,5 g/polen/gün verilen 
erkek sıçanlarda anlamlı bir artış gözlenmiştir. Bu 
sonuçlara bakarak polenin bağışıklık sistemini 
güçlendirici bir etkiye sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Biyokimyasal analiz sonuçlarına 
göre kontrol grubu ile deney gruplarında, kolesterol 
seviyesinde azalmaya karşılık trigliserid 
seviyesinde anlamlı bir artış belirlenmiştir. Ayrıca 
kreatinin parametreleri değerlendirildiğinde 1 
g/polen/gün polen verilen dişi sıçanların kreatinin 
miktarında anlamlı bir azalma görülmüştür. 
Değerlendirmeye alınmış olan biyokimyasal 
parametrelerden üre, total billuribin, total protein ve 
albumin seviyelerinde ise anlamlı olarak 
değerlendirilebilecek bir artış ya da azalma 
belirlenememiştir. Bu sonuç bize Tilia sp., Rosa sp. 
ve Brassicaceae polenlerinin uygulanan dozlarda 
canlı vücudunda toksik bir etkiye sahip olmadığını 
göstermiştir. 
Karaciğer, testis ve böbrek dokularının histolojik 
incelenmesinde, 1 g/polen/gün polen verilen 
sıçanların dokularının histolojik görüntüsünde 
kontrol sıçanlardan önemli bir farklılık 
görülmemiştir. Ancak 2,5 g polen verilen dişi ve 
erkeklerde karaciğerde minimal düzeyde  
mononükleer hücre inflitrasyonu, testis dokusunda 
çok seyrek de olsa leydig hücrelerinde mitotik 
olarak bir hareketlilik, böbrek dokusunda ise 
herhangi  bir değişiklik gözlenmemiştir. Testis 
dokusunda göze çarpan leydig hücrelerinde 
gözlenen mitotik hareketliliğin preparatlarda 
görülme sıklığının 2/8 oranında gözlenmesi ve 
istatistiksel olarak önemli bir veri olmamasından 
dolayı değerlendirme yapılamamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Polen  
 
 
 
 
 
 
 
 


