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tedavisinin yapılmasına yardımcı olacağı 
düşüncesindeyiz.    
 
Anahtar Kelimeler: Akıntı, kaşıntı, yanma, kasık 
ağrısı ve cinsel temasta ağrı, sitolojik yayma  
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Geleneksel tedavide oldukça yaygın 

kullanıma sahip bitki gruplarından biride Guttiferae 
familyasına bağlı Hypericum cinsi bitkilerdir. Bu 
gruba bağlı bitkiler, mide rahatsızlıklarında, 
sarılıkta, iltihap kurutucu olarak, hemoroitte, ateş 
düşürücü ve kan yapıcı etkileri nedeniyle uzun 
yıllardır kullanılmıştır. Teknolojik gelişmelerin 
yardımıyla bu bitkilerdeki biyolojik aktif bileşikler 
saptanmaya çalışılmıştır ve başlıca Hypericin, 
Pseudohypericin, Hyperforin, Quercetin, Xanthon, 
Flavon gibi bileşiklerin varlığı saptanmıştır ve bu 
biyolojik aktif bileşiklerin tedavi edici yönleri 
araştırılmıştır. Antidepresan, antimikrobial, 
antioksidan, antiviral ve daha birçok etkileri 
saptanmıştır. 

Kısa zamanlı bakteriyel test sistemleri, 
laboratuarlarda, biyolojik sıvıların, çevresel 
kimyasalların öncül maddelerin mutajenik, anti 
mutajenik, kanserojenik mekanizmalarını, 
insanların karşı karşıya kaldığı kimyasalların gen 
içi tehlikesini, ilaç, pestisit gibi canlı organizmaya 
yabancı maddelerin metabolizmasını belirleme gibi 
çok çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. 

Bu çalışmada Hypericum türlerinden  
Hypericum triquetrifolium Turra.’nın toprak üstü 
kısımlarının petrol eter ve etil asetat ekstrelerinin 
mutajenik potansiyelinin salmonella mikrozom ve 
SOS kromotest test sistemiyle araştırılması 
amaçlanmıştır.  

Hypericum  triquetrifolium Turra.’nın 
petrol eter ve etil asetat ekstraktları hem Salmonella 
typhimurium TA100 hem de S. typhimurium TA98 
suşunda S9 mikrozomal fraksiyon varlığında ve 
yokluğunda mutajenik etki gösterirken SOS 
kromotest sisteminde ise S9 fraksiyonu varlığında 
ve yokluğunda SOS yanıtı indüklememiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Hypericum, ames test, SOS 
kromotest, mutajenite   

PM 193 
 
Kurşun Nitrat Metal Tuzunun Daphnia magna 
Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması 

Özge BAYKAN 
Kubilay Sokak, Ümit Apt., No: 3/5 Tandoğan, 

Ankara 
pmozge@hotmail.com 

  
 Kurşun birçok su ortamında bulunan en 
zehirli ağır metallerden biridir. Bu çalışmada 
endüstri ve sanayide kullanılan ve akuatik 
ekosistemlerde toksik etki yapan kurşun nitrat 
(Pb(NO3)2) metal tuzunun Daphnia magna 
(Straus,1820) (Cladocera, Crustacea) 24 saatlik 
(gerekli taktirde 48 saat) EC50 değerlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 24 saatlik deney periyodu sonunda her bir 
kaptaki hareketli Daphnia magna sayılmış, ortamın 
hafifçe karıştırılmasını takiben yüzemeyen bireyler 
hareketsiz olarak dikkate alınarak, hareketsizlik 
yüzdesine; %0-%100 karşılık gelen derişimler 
belirlenmiştir. Belirlenen derişimler arasında en az 
3 tane derişim belirlenmiş ve EC50 değeri 
hesaplanmıştır.   
 Daphnia magna’nın duyarlılığını kontrol 
etmek için seyreltme suyu kullanılarak potasyum 
dikromatın (K2Cr2O7) 24 saatlik EC50 değeri 
periyodik olarak belirlenmiş, deneyin sonunda 
potasyum dikromatın 24 saatlik EC50 değerinin 0,6 
mg/l– 2,1 mg/l aralığının dışına çıkmamasına dikkat 
edilmiştir. 
 Kurşun nitrat’ın 24 saatlik EC50 değeri 
Daphnia magna bireylerinde probit analiz 
yöntemine göre 0.44 mg/l bulunmuştur. Ayrıca 
Behrens- Karber yöntemi ile 24 saatlik EC50 değeri 
0.51 mg/l olarak saptanmıştır. Toksik maddenin 
konsantrasyonu arttıkça Daphnia magna 
bireylerinin davranışlarında önemli değişimler 
olduğu gözlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kurşun nitrat, Daphnia 
magna (Straus, 1820), akut toksisite, EC50, 
potasyum dikromat, probit analiz yöntemi, behrens 
karber yöntemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


