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Sonuç olarak karaciğer ve solungaçlarda zamana 
bağlı olarak SOD, KAT, enzim aktiviteleri ile MDA 
miktarının arttığı tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Zeytin karasuyu, tilapia, 
oksidatif stres   
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Tarımsal savaşım, bitkilerin hastalık, 

zararlı ve yabancı otların etkilerinden ekonomik 
ölçüler içinde korunması, ürünün ve kalitenin 
arttırılmasıdır. Tarımsal savaşımda en etkili yöntem 
tarım ilaçlarının (pestisitlerin) kullanıldığı kimyasal 
savaşımdır. Çünkü, kimyasal savaşım yüksek 
etkililiğe sahiptir, hızlı sonuç verir, bilinçli ve 
kontrollü kullanıldığında ekonomiktir. Ancak 
günümüzde pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüzce 
kullanılması nedeniyle ciddi çevre kirliliği meydana 
gelmektedir. Bu çalışmada kayısı yetiştiriciliğinde 
çiçek monilyası hastalığına karşı yaygın olarak 
kullanılan cyprodinil’in Hacıhaliloğlu çeşidine ait 
polenlerde polen çimlenmesi ve polen tüpü 
uzunluğu üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bu amaçla kayısı polenlerine  cyprodinil’in 0.13 
g/L,  0.17 g/L, 0.23 g/L, 0.30 g/L, 0.39 g/L, 0.50 
g/L, 0.65 g/L’lik konsantrasyonları uygulanarak 
polen çimlenmesi ve tüp uzunlukları incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda polen çimlenme yüzdelerinin ve 
polen tüpü uzunluklarının uygulanan dozun artışına 
paralel olarak azaldığı saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler:  Kayısı, polen , çimlenme, 
cprodinil  
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 Kimyasal olarak indüklenmiş 
mutasyonların hücre düzeyinde belirlenmesinde 
kullanılan kısa zamanlı in vitro mutajenite test 
sistemlerinden en önemlisi Ames-Salmonella/ 
mikrozom test sistemidir. Bu sistem, kimyasal 
maddelerin mutajenik etkileri ile kanser oluşumu 
arasındaki kuvvetli ilişkinin gösterilmesinden sonra 
kanserojen maddelerin belirlenmesi ve risklerinin 
önlenmesi açısından büyük bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Ames test sistemi aynı zamanda, 
kimyasalların mutajen veya kanserojen etkilerini 
ortadan kaldıran, bu kimyasalların DNA ile 
etkileşimlerini önleyen antimutajenlerin tayininde 
de kullanılmaktadır. Antitümör etkileri ve sitotoksik 
özellikleri belirlemek için çeşitli kanser hücreleri ve 
fibroblast hücre kültürleri üzerine sitotoksisite 
testleri kullanılmaktadır. 
 Bu çalışmada; Micromeria fruticosa ssp. 
serpyllifolia bitkisinden elde edilen metanol 
özütünün antimutajen özelliklerin belirlenmesi için 
Ames-Salmonella/mikrozom testi, antitümör ve 
sitotoksit özellikleri belirlemek için A 549 (İnsan 
karaciğer küçük karsinoma hücresi) ve L 929 (fare 
fibroblastları) üzerine sitotoksisite çalışılmış ve 
CellTiter 96® aqueous non-radioactive cell 
proliferation yöntemi kullanılmıştır. 
4NQO (4-Nitroquinoline-1-oksit) ve NaN3 
(Sodyum azid) mutajenlerine karşı doza bağımlı 
olarak bitki özütü önemli oranda inhisyon 
göstertermiştir. TA1535 suşuna uygulanan NaN3 
mutajenine karşı M. fruticosa ssp. serpyllifolia 
özütünün 0.5 �g dozunda %24.1 oranında 
inhibisyon göstermiştir. Diğer suş ve 
konsantrasyonlarda istatistik olarak değerli bir 
aktivite gözlemlenmemiştir. Özüt A 549 (İnsan 
karaciğer küçük karsinoma hücresi) ve L 929 (fare 
fibroblastları) üzerine sitotoksik etki göstermiştir. 
Bu sonuçlara göre M. fruticosa ssp. serpyllifolia 
özütünün orta düzeyde antimutajenik, yüksek 


