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Amaç: Bu araştırmada Ergene Nehri’nin kirliliğine bağlı olarak, iki farklı bölgeden (fabrikaların 
yoğun bulunduğu ve fabrikaların bulunmadığı) toplanan kurbağaların testis ve böbrek dokularında 
oksidatif hasar oluşup oluşmadığını belirlemek amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmamızda 10 adet ova kurbağası (Rana ridibunda PALLAS, 1771) 
kullanılmıştır. Kurbağalar Ergene Nehri’ne kıyısı olan fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Yukarı 
Sevindik Köyü’nden ve fabrikaların bulunmadığı Uzun Hacılar Köyü’nden toplanarak iki gruba 
(n:5 adet) ayrılmıştır. Köylerden toplanarak laboratuara getirilen kurbağaların vücut ağırlıkları 
tartılarak, anestezi altında bayıltıldı. Hayvanların böbrek ve testis dokuları çıkarılarak tartıldı. 
Tartılan dokular 0,15M KCI ile % 10 oranında 4000 rpm de 5 dk homojenize edildi. Homojenatlar 
+4 oC’de 13000 rpm’de 10dk. santrifüj edildi. Süpernatantların malondialdehid (MDA) değerleri, 
lipid peroksidasyonu ile oluşan MDA’nın sıcak ortamda tiyobarbitürik asit (TBA) ile oluşturduğu 
bileşiğin pembe-kırmızı renginin 532 nm dalga boyunda spektrofotometrik (Cecil 5000 Series UV-
VIS spectrophotometer) olarak ölçülmesi ile belirlendi. 

Bulgular: Yukarı Sevindik Köyü’nden toplanan kurbağaların vücut ağırlıkları ve böbrek doku 
ağırlıkları Uzun Hacılar Köyü’nden toplanan kurbağalarınki ile karşılaştırıldığında; vücut 
ağırlıklarında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) bir fark, aynı şekilde böbrek doku ağırlıklarında 
da istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir azalış tespit edilmiştir. İki köyden toplanan kurbağaların 
böbrek MDA değerleri karşılaştırıldığında ise Yukarı Sevindik Köyü’ndeki MDA değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) bir artış olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte iki köyden 
toplanan kurbağaların testis doku ağırlıkları ve testis MDA değerleri arasında sayısal olarak fark 
bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre; Ergene Nehri kıyısında fabrikaların yoğun olarak bulunduğu 
Yukarı Sevindik Köyü’nden toplanan kurbağaların özellikle böbrek dokularında yapılan MDA 
ölçümleri ile oksidatif hasar meydana geldiği tespit edilmiştir.
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