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PD–071

Dioktil Adipatın (DOA) S. aurata (Çipura)
Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri

Sema İşisağ Üçüncü, Melih Üreten
 EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Böl. İzmir, flagel_lata@yahoo.com

Amaç: Polivinil klorür’ün (PVC) imalatında katkı maddesi olarak kullanılan dioktil adipat’ın 
(DOA) Sparus aurata’nın solungaç histolojisinde meydana getirdiği histopatolojik değişikliklerin 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İzmir’de bir balık çiftliğinden temin edilen 20 adet erkek Sparus aurata 
örneği, 100’er litrelik 4 akvaryumda, her bir akvaryuma 5 adet örnek konulmak üzere yine aynı 
çiftlikten alınan deniz suyunda bir hafta süreyle laboratuvar ortamına alıştırılmıştır. Dioktil adipat, 
kontrol grubu dışındaki akvaryumlara sırasıyla 250, 500 ve 750 ppm olarak uygulanmıştır. 15 gün 
boyunca belirtilen konsantrasyonlara maruz bırakılan hayvanlar histolojik incelemeye alınmıştır. 
Deneme ve kontrol grubu balıkların solungaç histolojisinin incelenmesi için disekte edilen dokular 
Bouin fiksatifinde 24 saat süreyle tespit edilerek doku örnekleri artan alkol serilerinden geçirilip 
şeffaflaştırılarak parafine gömülmüştür. 5 µm kalınlığında alınan kesitler Hematoksilen–Eosin ile 
boyanıp ışık mikroskobunda incelenerek fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: DOA uygulaması sonucunda, tüm deneme grubu örneklerinin solungaçlarında 
vakuolizasyon, merkezi venada genişleme ve çarpıcı füzyon olarak ayırt edilen önemli histopatolojik 
değişimler gözlenmistir. Ayrıca solungacın epitel, pillar mukus ve mitokondri zengini hücrelerinde 
belirgin hipertrofi ve hiperplazi de not edilmiştir.

Sonuç: Dioktil adipat’ın farklı konsantrasyonlarına maruz bırakılan Sparus aurata örneklerinin 
solungaçlarında gözllenen histopatolojik değişimler, kimyasalın metabolizma üzerindeki olumsuz 
etkilerini çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır. Bulguların konsantrasyonlara bağlı olarak artması, 
hakkında çok kısıtlı veriler bulunan dioktil adipatın çok daha dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini 
göstermektedir.
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Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından 
desteklenmiştir.
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Diklorvosun (DDVP) Çipura (Sparus aurata)
Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkileri

Burak Gökçe, Onur Muşmula, Emrah Boz, Melih Üreten, Kenan Seferoğlu,
Özlem Önen, Basri Aksu, Sema İşisağ Üçüncü
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Amaç: Organofosforlu bir pestisit olan diklorvosun (DDVP) jüvenil çipura (Sparus aurata) 
örneklerinde sindirim sistemi üzerine olan etkilerinin histolojik inceleme yöntemleri kullanılarak 
araştırılması.


