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 Yara iyileşmesinin pek çok hastalıkta 
gecikmiş olması araştırmaların iyileşme sürecini 
hızlandıran bir takım ekzojen faktörlerin 
kullanılması yönünde yapılması gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) 
iyileşme sürecini hızlandıran önemli mitojenik 
faktörler arasındadır. 
 Araştırmada deney grupları sadece 
insizyon yapılan grup (n=10), insizyon + polietilen 
glikol ( PEG ) ( n=10 ), ve insizyon + PEG + 
Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) (n=10) grubu 
olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlenmiştir. 
Epidermal Büyüme Faktörü oral submukozal 
implanta uygulanmıştır.  Operasyon sonrası yem ve 
su ile beslenen denekler birinci, üçüncü ve beşinci 
günleri takiben  anestezi ile feda edilip yara dokusu 
çıkarılmış ve derhal transmisyon elektron 
mikroskop (TEM) preparasyonu için takibe alınarak 
blokları yapılmıştır. Bu bloklardan yarı ince ve ince 
kesitler alınarak ağız mukoza epitelinin iyileşme 
sürecinde zamana bağlı olarak değerlendirmesi 
yapılmıştır. Kesi yarasına EGF uygulanmasını 
takiben epitel hücrelerinin mitotik aktiviteleri, 
hücre göçü ve proliferasyonu incelenmiştir. 
EGF'nin epitelizasyonu hızlandırmış olması yara 
iyileşmesinin geciktiği pek çok hastalıklarda, yeni 
töropatik müdahelelerin oluşturulmasına önemli 
ölçüde  katkı sağlayabileceğini düşündürmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Epidermal Büyüme Faktörü 
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 Silymarin (SL), Silybum marianum L. 
tohumlarından elde edilen  antioksidan özelliği  
bilinen bir bitki flavanoidir. Reaktif oksijen 
metabolitlerinin (ROM) böbrek iskemi/reperfüzyon 
(İ/R) hasarı patogenezinde rol oynadığını gösteren 
bulgular mevcuttur. Bu çalışmada SL’nin, Renal 
İ/R hasarındaki koruyucu etkilerini araştırılmıştır. 
Bu amaçla, 28 yetişkin albino erkek sıçan 4 grupta 
değerlendirilmiştir. SL’nin renal İ/R hasarı 
üzerindeki serum üre (BUN), kreatinin (CRE), 
alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat 
aminotransferaz (AST) değişiklikleri 
değerlendirmek için gruplar; Grup 1 (Kontrol); 
Grup 2 (renal İ/R hasarı+Serum fizyolojik), Grup 3 
(renal İ/R hasarı+SL 100 mg/kg)  ve Grup 4 (renal 
İ/R hasarı+SL 200 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, Grup 3’e 100 
mg/kg SL ve Grup 4’ e 200 mg/kg SL iskemiden 15 
dakika önce tek doz intraperitonal olarak uygulandı. 
Renal İ/R hasarı sol renal pedikülün 45 dakika 
oklüzyonu ve daha sonra 24 saat reperfüzyonu ile 
oluşturuldu. İ/R’dan sonra biyokimyasal 
incelemeler için deney hayvanlarından alınan 
kanlardan serumlar elde edildi . Sonuç olarak; İ/R 
grupları (Grup 2, 3 ve 4), kontrol grubu (Grup 1) ile 
karşılaştırldığında serum BUN, CRE, ALT ve AST 
seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı artış 
gözlendi (p<0,05). 100 mg/kg SL verilen Grup3, 
serum fizyolojik verilen Grup 2 ve 200 mg/kg SL 
verilen Grup 4 ile istatistiksel olarak 
karşılaştırıldığında serum BUN ve CRE düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı düşüş gözlendi (p<0,05) 
(Tablo 1). Serum ALT ve AST düzeylerinde İ/R 
gruplarında istatistiksel olarak önemli fark 
gözlenmedi (Tablo 1).  Bu bulgular ROM’nin İ/R 
ile indüklenen renal hasarda rol oynadığı, 100 
mg/kg silymarin ile tedavisiyle böbrek koruyucu 
etkisinin olduğu bu korumanında silymarinin 
antioksidan aktivitesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  
 


