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hesaplandı. Thiacloprid’in CaE enzimi aktivitesini ise %17 oranında inhibe ettiği belirlendi ve bu 
değer kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli (p<0.05) bulundu.
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boyunca maruz bırakılan iribaşlarda ALT, LDH ve GST enzim aktivitesi sırasıyla %12.6, %35 ve 
%48.48 oranında artış gösterdi ve bu değerler kontrole kıyasla önemli (p<0.05) bulundu. CaE, 
AChE ve AST enzimlerinde ise Trifloxystrobin sırasıyla %25.4, %36.6 ve %9 oranında inhibisyona 
neden oldu ve inhibisyon düzeyinin önemli (p<0.05) olduğu belirlendi.

Sonuç: Araştırma sonuçları, bu pestisitlerin 50-58. evredeki Xenopus laevis iribaşlarında toksik 
potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca çalışma sonuçları, X. laevis iribaşlarının pestisit 
kirliliği etkisinin belirlenmesi için uygun bir test organizması olacağını, seçilen biyokimyasal 
belirteçlerin de bu amaçla kullanışlı belirteçler olduklarını ortaya koymaktadır. Literatür 
bilgilerimize göre, bu pestisitlerin akut toksisite, oksidatif stres etkileri ve toksik etkilerinin 
biyokimyasal mekanizmaları üzerine (çeşitli enzim aktiviteleri) çalışmanın bulunmamasından 
dolayı, çalışma ile elde edilen bulgular bu konu bilgi sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Xenopus laevis, thiacloprid, trifloxystrobin, biyobelirteç

Teşekkür: Bu çalışma İÜBAP birimi tarafından (Proje no: 2010/116) desteklenmektedir.
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Amaç: Bu çalışmada; içme ve atık suların arıtımında, kâğıt hamuru ve kâğıt üretiminde, madencilik 
ve mineral işlemesinde, çeşitli kozmetik ürünlerinin bileşiminde ve moleküler biyoloji araştırma 
laboratuarları gibi çeşitli uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olan aynı zamanda 
karbonhidratlı besinlerin yüksek ısıda pişirilmeleri neticesinde de oluşabilen akrilamit’in, sıçan 
pankreasında herhangi bir neoplastik değişime sebep olup olmadığı araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada; Longnecker ve Curphey (1975) tarafından geliştirilen 
azaserin-sıçan modeli uygulanmış olup her grupta 10 adet olmak üzere toplamda 60 adet Wistar 
Albino türü erkek sıçan kullanılmıştır. Grup1 (Kontrol) ve Grup 2 (Azaserin kontrol) sıçanları 
normal su ve yem ile beslenmiştir. Akrilamitin, neoplastik yapıları oluşturup/oluşturmadığını 
araştırmak için Grup 3 sıçanları 5 mg/kg/gün, Grup 5 sıçanları ise 10 mg/kg/gün akrilamit içeren 
su ile muamele edilmiştir. Akrilamitin neoplastik yapıların gelişimine etkisini araştırmak için, 
Grup 2, Grup 4 ve Grup 6 sıçanlarına üç hafta boyunca azaserin (30 mg/kg/hafta) enjekte edilerek 
(i.p.) deneysel olarak neoplastik yapılar meydana getirilmiştir. Enjeksiyondan 1 hafta sonra Grup 4 
sıçanları 5 mg/kg/gün, Grup 6 sıçanları ise 10 mg/kg/gün akrilamit içeren su ile muamele edilmiştir. 
Tüm gruplar 16 hafta boyunca gruplarına uygun su ile (ad libitum) muamele edildikten sonra 
servikal dislokasyon yöntemi ile öldürülerek pankreasları çıkartılmıştır. 
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Bulgular: Normal içme suyu ile muamele edilen sıçanların (Grup1) pankreaslarında atipik asinar 
hücre adenoması veya adenokarsinomasına rastlanılmamıştır. Azaserin+5 mg/kg/gün akrilamit 
grubu (Grup 4) ve Azaserin+10 mg/kg/gün akrilamit grubunun (Grup 6) vücut ağırlığı ile pankreas 
ağırlıkları kendi aralarında karşılaştırıldığında, istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmüştür. Ancak normal kontrol grubu (Grup 1), azaserin kontrol grubu (Grup 2), 5 mg/kg/gün 
akrilamit grubu (Grup 3) ve 10 mg/kg/gün akrilamit gruplarının (Grup 5) pankreas ağırlıkları ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (büyüktür) (p<0,05). 
Azaserin uygulanan grup ile içme sularında 5 ve 10 mg/kg/gün akrilamit ile muamele edilen 
gruplarda bulunan sıçanların pankreaslarında, histopatolojik değişiklikler ile atipik asinar hücre 
fokuslarının oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, azaserin ile oluşturulmuş neoplastik yapıların gelişimini 
(ortalama fokus çapı ve fokus hacmini) 5 ve 10 mg/kg/gün akrilamitin arttırdığı bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda, 5 mg/kg/gün akrilamit ve 10 mg/kg/
gün akrilamit uygulanan sıçanlarda; neoplastik değişime uğramış hücre gruplarının görülmesi ve 
azaserin ile oluşturulmuş neoplastik yapıların gelişimini arttırması sonucu, akrilamitin sıçanların 
pankreasında kanser başlatıcı (initiator) olabileceği ihtimalini muhtemel göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akrilamit, Sıçan pankreası, Atipik asinar hücre fokusları (AACF).

Etik Kurul Karar Numarası: S.Ü. Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’ndan 28.11.2008 
tarih ve 2008/48 karar sayısı ile etik kurul izni alınmıştır. 
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Amaç: Sucul ortamlar endüstriyel, evsel, tarımsal ve birçok antropojenik kaynaklarla kirlenmekte 
olup akuatik organizmaları tehdit etmektedir. İnorganik kirleticilerden en önemlisi ağır metallerdir 
ve toksik etkiler oluşturabilmektedir. Bu nedenle Çanakkale Boğazı Umurbey Bölgesi’nden toplanan 
Mytilus galloprovincialis (Akdeniz midyesi) ve Pecten maximus (deniz tarağı) örneklerinin farklı 
dokularında ağır metal (Cr, Pb, Ni, Fe, Cu, Zn, Al, Mn) birikimi incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Umurbey Bölgesi’nden ilkbahar mevsiminde alınan deniz suyu örneği ile 
10’ar adet midye ve deniz tarağı toplanmıştır. Örnekler laboratuvara getirilerek, solungaç ve manto 
dokuları disekte edildikten sonra analize hazır hale getirilmiş ve ICP-OES ile ağır metal miktarı 
ölçülmüştür. 

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, deniz suyunda Fe, Al, Cu, Zn ve Pb değerleri kabul 
edilebilir değerler üzerinde iken Ni, Cr ve Mn kabul edilebilir değerlerin altında bulunmuştur. 
Midye’nin solungaç dokularında ağır metal birikimi Fe>Al>Zn>Pb>Mn>Cu>Cr>Ni olarak, manto 
dokularında ise Fe>Al>Zn>Cu>Pb>Mn>Cr>Ni olarak belirlenmiştir. Deniz tarağı’nın solungaç 
ve manto dokusunda ise, Fe>Al>Zn>Mn>Pb>Cu>Ni>Cr; Fe>Al>Zn>Mn>Pb>Cu>Cr>Ni olarak 


