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Ham Petrolün Poecilia sphenops’da (Poecilidae, Teleostei) Dalak 
Histolojisi Üzerine Etkileri
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Amaç: Önemli bir çevre kirleticisi olan ham petrolün, sucul ekosistemlerde sağlık ve sürekliliğin 
belirlenmesinde çok kullanışlı belirteçler olan teleostlar üzerindeki histopatolojik etkilerinin 
belirlenmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Uygun boyutları, cinsiyet ayrımının kolaylığı, dayanıklılığı ve ucuzluğu, 
barışçıl bir tür olması ve aynı akvaryumda çok sayıda beslenebilmeleri bakımından seçilen 4-6 
cm boyundaki 55 adet Poecilia sphenops örneği 10 L. hacmindeki cam akvaryumlarda, 24-26˚C 
sıcaklıkta, 12 L/12D fotoperiyotta ve günde bir kez Sera-San ticari yemle beslenerek üç hafta süreyle 
laboratuvar ortamına alıştırılmıştır. Rastgele seçilen balıklar onbeş balıktan oluşan bir kontrol grubu 
ile sırasıyla 24, 48, 72 ve 96 saat süreyle %40 konsantrasyonda ham petrolün suda çözünebilen 
kısımlarına maruz bırakılan ve onar balıktan oluşan dört deneme grubuna ayrılmışlardır. Kontrol 
grubuna hiçbir uygulama yapılmamıştır. Uygulama süreleri sonunda her bir deneme grubundaki tüm 
örnekler ile kontrol grubundan üçer örnek MS222 kullanılarak uyuşturulmuş, disekte edilen dalak 
dokuları rutin preparasyon işlemlerinden geçirildikten sonra hematoksilen-eozin ile boyanarak ışık 
mikroskobu ile incelenmiş ve fotoğraflandırılmıştır.

Bulgular: Deneme grubu örneklerinin dalak dokusunda gözlenen belirgin ve geniş nekrotik alanlar, 
vakuolizasyon, yer yer hemoraji, sinüzoidlerdeki genişleme ve melanomakrofaj merkezlerinde 
hücre sayısı ve alan açısından artış gözlenmiştir. 

Sonuç: Teleostların lenfoid organları üzerinde ham petrol etkilerine dair yeterince veri bulunmadığı 
için özellikle seçilen dalak dokusundaki histolojik gözlemlerimiz, ham petrole akut maruziyet 
sonucunda ciddi bir hasar oluştuğunu ortaya koymaktadır. Toksik stres belirteçleri olarak 
değerlendirilen melanomakrofaj merkezlerinde uygulama sonrası izlenen değişim de, hematopoetik 
dokular uzantısında genel sağlığın olumsuz yönde etkilendiğine dair önemli bir kanıt olarak 
yorumlanmıştır.
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