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Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Poecilia sphenops 
(Poecilidae, Teleostei) Ovaryum Dokusu Üzerindeki Etkileri

Özlem Önen, Sema İşisağ Üçüncü 
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, ozlem.onen@ege.edu.tr

Amaç: Çok uçucu ve toksik özellikler taşıyan ham petrolün suda çözünebilen kısımlarının Poecilia 
sphenops ovaryum dokusu üzerindeki etkilerinin histolojik olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ticari akvaryumculardan sağlanan ve onar balıktan oluşan kontrol ve 
deneme gruplarındaki ergin Poecilia sphenops örnekleri (ağırlık 3±0,5 gr; boy 6±1 cm), 24 saat 
süreyle dinlendirilmiş şebeke suyu ile doldurulan 10L hacimli cam akvaryumlarda 12 L/12D 
fotoperiyotta, 25±1 ºC sıcaklıkta ve günde bir kez ticari yemle (Sera-San) beslenerek 15 gün 
süreyle ortam koşullarına alıştırılmıştır. Deneme grubu örnekleri ham petrolün suda çözünebilen 
kısımlarına %40 konsantrasyonda olmak üzere 96 saat maruz bırakılmış, kontrol grubuna uygulama 
yapılmamıştır. Bütün örnekler MS222 ile uyuşturularak disekte edilen ovaryum dokuları rutin 
preparasyon işlemlerinden sonra Hematoksilen-Eozin ile boyanıp ışık mikroskobu ile incelenmiş 
ve bulgular fotoğraflandırılmıştır.

Bulgular: Ovaryum dıştan epitel ve bağ dokusu ile çevrelenmiş halde çeşitli gelişim evrelerindeki 
(primer oosit evresi, kortikal alveolar evre, vitellojenik evre ve olgunlaşma evresi) foliküller ile 
aralarındaki bağ dokusu elemanlarından oluşur. Primer oositler perinükleer yapılaşma gösterir. 
Vitellüsün birikip yığıldığı vitellojenik evrede oosit büyüklüğü artar. Olgunlaşmış oositlerde 
nukleus perifere doğru kayar. Atretik oositlerde ise nukleustaki kromatin deformasyonu ile birlikte 
vitellin zar yapısı da çözülmeye başlar. Deneme grubunda erken gelişme evrelerindeki oosit 
sayısı azalmıştır, ovaryumu çevreleyen bağ dokusunda vakuoller oluşmuş; foliküller arasında ise 
genişleme ve vakuolleşme, yer yer nekrotik alanlar, damarlarda vazodilatasyon ve melanomakrofaj 
kümeleşmeleri görülmüştür. Ayrıntılı incelemelerle primer oosit kılıflarında epitel deformasyonları 
(vakuolleşme, ayrılma, kıvrılma) ve nekroz gözlenmiş, ayrıca sitoplazmik vakuoller ve nukleuslarda 
atrofi izlenmiştir. Kortikal alveolar oositlerin çoğunda adhezyon başlangıcı ve yer yer füzyon 
benzeri oluşumlar, foliküllerin özgün şeklini kaybederek uzaması, folikül epitelinde kıvrılmalar ve 
proliferasyon kaydedilmiştir. Vitellojenik evredeki oositlerde ise yer yer nekrotik alanlar oluşmuştur. 
Yapılan uygulama atretik folikül sayısını ve atrezya sonucu oluşan yapılaşmaları artırmıştır. Bu 
yapılaşmalarla melanomakrofaj merkezlerinin lokalizasyon bağlamındaki ilişkisi dikkat çekicidir.

Sonuç: Ham petrolün teleost üreme organları üzerinde etkilerine dair yeterince veri yoktur ve 
bulgularımız, akut maruziyetin ovaryumda ciddi hasar oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Toksik stres 
belirteçleri olarak değerlendirilen melanomakrofaj merkezlerinde uygulama sonrası izlenen değişim 
de, genel sağlığın bozulduğuna dair önemli bir kanıttır. Gerek nakliye sırasında oluşabilecek kazalarla, 
gerekse rafinerizasyon, kullanım ve depolanma aşamalarında sucul çevreye yayılma olasılığı yüksek bir 
fosil yakıt olan ham petrolün; bu çalışmada belirlenen etkilerinin orta ve uzun vadelerdeki açılımları, 
biyolojik çeşitlilik çerçevesinde çok dikkatle değerlendirilmelidir. Ülkemizin konumu açısından da, 
ham petrol nakliye süreçlerinin uluslararası düzeyde ve çok sıkı denetlenmesi gerektiği açıktır.
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