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 Özellikle vasküler cerrahi işlemler ve 
organ nakilleri esnasında karşılaşılan en önemli 
sorunlardan birisi iskemi reoperfüzyon (IR) 
hasarının oluşmasıdır. Son zamanlarda yapılan 
çalışmalar arttıkça, karaciğer, kalp, kas ve beyin  
gibi dokularda I-R hasarının ortaya çıkmasında 
reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin rol oynadığı 
ortaya konmuştur. Dokudaki IR hasarının 
önlenmesinde antioksidan özellikli maddelerden 
yararlanmak tercih edilen bir yöntemdir. Yapılan 
çalışmalarda bu amaçla, tiyol grubu içeren 
bileşikler (glutatyon gibi) ve bazı flavonoidlerin 
kullanıldığı görülmektedir. Ancak antioksidan 
özellik gösteren bir vitamin olan askorbik asitin 
(AA) renal IR hasarı üzerindeki etkisi henüz 
belirlenmemiştir. Bu nedenle yapmış olduğumuz 
çalışmada, sıçan böbreğindeki deneysel IR hasarına 
karşı askorbik asitin etkisi araştırılmıştır.  
 Çalışmamızda her biri 8'er adet Wistar 
albino sıçandan oluşan 3 grup kullanılmıştır. İlk 
grup sadece nefrektomi yapılan kontrol grubudur. 
İkinci gruptaki sıçanlara ise nefrektomi yapıldıktan 
15 gün sonra 45 dakika iskemi ardından 3 saat 
reperfüzyon uygulanmıştır. Üçüncü grutaki 
sıçanlara da nefrektomiden 15 gün sonra 45 dakika 
iskemi ardından 3 saat reperfüzyon uygulanmıştır. 
Ancak üçüncü gruptaki sıçanlara iskemi 
yapılmadan 1 saat önce 250 mg/kg (i.p.) AA 
uygulaması yapılmıştır. Deney sonunda tüm 
gruplardaki sıçanlar öldürülerek serum kreatinin, 
üre, LDH miktarları ölçülmüş, böbrek dokularında 
GSH ve MDA analizleri ile histopatolojik 
incelemeler yapılmıştır. 
 IR grubuna ait sıçanların serum kreatinin 
ve üre miktarlarında artış saptanırken, iskemiden 
önce AA uygulanan üçüncü grupta üre ve kreatinin 
için normale yakın değerler ölçülmüştür. Aynı 
şekilde IR grubunda serum LDH miktalarıkontol ve 
AA+ IR grubuna oranla yüksek bulunmuştur. 
Bunlara ek olarak,  böbrek doku MDA miktarları 
incelendiğinde IR grubunda kontrole oranla 
istatistiksel olarak anlamlı bir artış, GSH 
miktarlarında ise anlamlı bir düşüş saptanmıştır. 
Diğer yandan AA+IR grubunda MDA ve GSH 
miktarları kontrol grubundan istatistiksel olarak 
farksız ancak IR grubundan anlamlı ölçüde farklı 
bulunmuştur. IR grubuna ait böbrek kesitlerinde 
yoğun konjesyon alanları ve mononüklear hücre 
infiltrasyonları görülürken, AA+ IR grubuna ait 
preparatlarda normale yakın böbrek histolojisi 

gözlenmiştir.Histopatolojik inceleme sonuçları da 
biyokimyasal sonuçları desteklemektedir.  
 Serum kreatinin,üre ve LDH; doku GSH 
ve MDA ölçüm sonuçları ile histolojik incelemeler 
değerlendirildiğinde IR grubunda böbrek 
fonksiyonlarında önemli oranda bozulmalar 
saptanmıştır. Buna karşın iskemi yapılmadan 1 saat 
önce uygulanan askorbik asitin, sıçan böbreğinde 
deneysel olarak yaratılan IR hasarına karşı önleyici 
etkisi olduğu ortaya konmuştur. 
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Çalışmamızda; Türkiye’de sadece Doğu 
Karadeniz bölgesinde yaşayan Pelodytes 
caucasicus larvaları için, dünya üzerinde en yaygın 
kullanıma sahip gübre olan amonyum nitratın akut 
dozlarda gösterdiği etkiler araştırıldı. Deney 
esnasında, yumurta halinde toplanan örneklerden 
laboratuar ortamında larvalar elde edilip 14 gün 
boyunca bu kirleticinin akut dozlarına (0- 500mg/l) 
maruz bırakıldı. Elde edilen sonuçlar, bu gübrenin 
Kafkas kurbağası larvaları üzerinde önemli olumsuz 
etkilere sahip olduğunu gösterdi. Deneyin 
başlangıcında gruplar karşılaştırıldığında larvaların 
ağırlık ve boylarında herhangi bir farklılık 
belirlenmezken (Kruskall Wallis Testi, p>0.05, 
df=8) deney sonunda bu parametreler açısından 
kontrol ve uygulama gruplarının önemli ölçüde 
farklı olduğu belirlendi (Kruskall Wallis Test, 
p=0.000, df=8). Konsantrasyon artışının larvaların 
ağırlık ve boylarında önemli ölçüde azalmalara yol 
açtığı görüldü. Kontrol ve bazı uygulama gruplarına 
(50, 100, 200, 500mg/l) ait ortalama ağırlık (g) ve 
boy (mm) değerleri sırasıyla şöyledir: 0.0955-20.1, 
0.0816-17.8, 0.0521-16.6, 0.0676-17.7, 0.0412-
15.5. Bunun yanı sıra, uygulama gruplarına ait 
larvalarda hareketlerde yavaşlama, dengesizlik, 
dokunmaya karşı tepkilerde gecikme, deride 
şeffaflaşma, ödemler, kamburluk, felç gibi çeşitli 
anormallikler gözlendi. Anomali sayısı 
konsantrasyon artışıyla az da olsa artarken 
anomalilerin ortaya çıkış zamanının bundan 
etkilenmediği belirlendi. Ayrıca konsantrasyon 
artışının ölüm oranlarında bir artışa, ölüm olayının 
ortaya çıkış süresindeyse bir azalışa sebep olduğu 
görüldü. Kontrol ve bazı uygulama gruplarına (0, 
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50, 100, 150, 200, 500mg/l) ait larvalarda görülen 
ölüm yüzdeleri sırasıyla şöyledir: 0, 0, 45, 60, 85, 
75. Probit analiziyle belirlenen yarı ölümcül 
konsantrasyon (LC50) değeriyse 141.73mg/l idi. 
Başlangıç aşamasındaki bu çalışma sonucunda bu 
kimyasalın kafkas kurbağası üzerindeki zararı 
ortaya konmuş olacaktır.  
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 Bisfenol A (BPA), Nonilfenol(NP), ve 
Oktilfenol(OP), deterjanlar, boyalar kozmetik 
ürünler ve çeşitli plastik ürünlerin yapımında 
kullanılan alkilfenol polietoksilatların son yıkım 
ürünleri olup endokrin-bozucu aktivite gösteren 
çevresel kimyasallardan birkaçıdır. Bu nedenle 
günlük hayatta kullanılan birçok malzeme ile BPA, 
NP ve OP ye maruziyet söz konusudur. Yapılan 
çalışmalarda kesin olmamakla birlikte düşük 
dozlarda uygulanan BPA’nın üreme sistemi ve 
karaciğer dokularında oksidatif stresi arttırdığı ve 
antioksidan koruma sistemini zayıflattığı için doku 
hasarına neden olduğu ifade edilmiştir. Ancak NP 
ve OP’ nin etki mekanizmasını aydınlatacak yeterli 
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı 
BPA, OP, NP uygulamasının sıçan böbreği 
üzerinde yarattığı etkileri incelemek ve antioksidan 
olan askorbik asitin (AA), BPA, OP ve NP’ nin 
yarattığı böbrek hasarı üzerindeki etkisini 
incelemektir. 
 Bu çalışmada 6 haftalık Wistar albino 
erkek sıçanlardan 7 farklı deney grubu 
oluşturulmuştur. Her birinde 6 adet sıçan bulunan 
gruplardan birincisi yağ kontrol grubudur. Diğer 
gruplar sırası ile; OP grubu (20 mg/kg p.o), NP 
grubu (20 mg/kg p.o), BPA grubu (20 mg/kg p.o), 
AA +OP grubu (60mg/kg+ 20 mg/kg p.o), AA +NP 
grubu (60mg/kg+ 20 mg/kg p.o), AA +BPA grubu 
(60mg/kg+ 20 mg/kg p.o) olarak özetlenebilir. AA 
alan gruplarda önce AA uygulaması yapılmış, 
hemen ardından diğer maddenin uygulanmasına 
geçilmiştir BPA, OP ve NP zeytinyağında 
çözülmüş, askorbik asit ise distile suda çözülerek 
tüm uygulamalar pre-oral yoldan haftanın üç günü 
yapılmıştır. Uygulama sonucunda tüm gruplara ait 
sıçanlardan serum analizlerinde kullanılmak üzere 
kan, histopatolojik ve biyokimyasal incelemelerde 

kullanılmak üzere böbrek dokuları alınmıştır. 
Konrtol ve uygulama gruplarına ait örneklerde 
serum kreatinin, üre, LDH ölçümleri, böbrek MDA 
ve GSH analizleri ile histopatolojik incelemeler 
yapılmıştır. 
 “Serum üre ve kreatinin değerleri 
incelendiğinde NP, OP ve BPA nın genel olarak her 
iki değerde de kontrol grubuna göre azalmaya sebep 
olduğunu ancak bu maddelerle birlikte AA 
uygulaması, kreatinin değerlerini daha da 
düşürürken üre değerlerinde artışa neden olmuştur. 
LDH değerleri ise AA’ nın BPA, NP ve OP ile 
birlikte uygulandığı gruplarda hem kontrolden hem 
de NP, OP ve BPA gruplarından oldukça yüksek 
bulunmuştur. Böbrek doku MDA değerleri BPA, 
NP ve OP gruplarında kontrole oranla, AA+OP, 
AA +NP ve AA +BPA gruplarında ise hem 
kontrole hem de BPA, NP ve OP gruplarına oranla 
istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir. 
Böbrek doku GSH değerlerinde BPA, NP ve OP 
gruplarında kontrol grubuna oranla, AA+OP, AA 
+NP ve AA +BPA gruplarında ise hem kontrol hem 
de NP, OP ve BPA gruplarına oranla istatistiksel 
olarak anlamlı bir azalma tesbit edilmiştir. 
Histopatolojik yönden yapılan incelemeler de BPA, 
NP ve OP gruplarına ait böbreklerde seyrek olarak 
konjesyon ve mononüklear hücre alanları 
bulunurken, AA +OP, AA +NP ve AA +BPA 
gruplarına ait böbrek preparatlarında yaygın 
konjesyon alanları, mononükleer hücre 
infiltrasyonları ve nekrotik alanlar tesbit edilmiştir. 
 Tüm bulgular değerlendirildiğinde BPA, 
NP ve OP nin belirtilen dozlarda sıçan böbreği 
üzerinde minimal düzeyde oksidatif strese bağlı 
hasara neden olduğu görülmüştür. Buna karşın bu 
maddelerle birlikte uygulanan AA’ nın oluşan 
böbrek hasarını daha da arttırması ise beklenmeyen 
bir bulgu olmuştur. Ancak antioksidan maddelerin 
bir çoğunun koruyucu aktivitelerinin yanı sıra 
prooksidan etki gösterdiği düşünülürse AA’ nın 
oluşan hasarı daha da şiddetlendirmesi, uygulanan 
dozda antioksidan aktivite göstermek yerine 
prooksidan davranış sergilemesi ile açıklanabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bisfenol A, oktilfenol, 
nonilfenol, askorbik asit, böbrek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


