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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. 
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 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 


