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PD–076

Diflubenzuron ve Pyriproxyphen’e Maruz Kalan Cyrtocara moori 
(Cichlidae, Teleostei)’nin Karaciğer Histopatolojisi 

Özge Gündüz, Sema İşisağ Üçüncü
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, ozge.egembg2009@hotmail.com

Amaç: Tarımsal zararlılarla mücadelede yaygın olarak kullanılan pestisitlerden diflubenzuron ve 
pyriproxyphen’in sucul ekosistemlere karışarak balıklar üzerinde oluşturabilecekleri etkilerin, 
Cyrtocara moori (yunus ciklet) örneklerinde ve esas zehirsizleştirme organı olarak karaciğer 
dokuları incelenerek ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ticari akvaryumculardan temin edilen, benzer gelişim düzeylerinde ve 4±2cm 
boyunda,18±4 gr ağırlığındaki 20 adet erkek C. moori örneği; dinlendirilmiş, havalandırarak kloru 
giderilmiş, 24±2 ºC sıcaklıktaki şebeke suyuyla dolu 10L hacmindeki dört akvaryuma üç deneme, bir 
kontrol grubu olarak eşit sayıda dağıtılıp 15 gün boyunca laboratuvar koşullarına uyum sağlamaları 
beklenmiştir. İlk deneme grubuna 0.2 mg/L diflubenzuron, ikinci gruba aynı konsantrasyonda 
pyriproxyphen, üçüncü gruba da sinerjistik etkiyi belirlemek üzere iki madde eşit miktarda kullanılarak 
hazırlanan karışımı (0.1+0.1=0.2 mg/L) 96 saat süreyle uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir 
uygulama yapılmamıştır. Deneme süresi sonunda tüm gruplardaki örnekler MS222 ile uyuşturulmuş, 
çıkartılan karaciğer dokuları Hematoksilen-Eozin ile boyanıp ışık mikroskobuyla incelenmiştir.

Bulgular: Diflubenzuron maruziyeti sonucunda izlenen en belirgin değişim olan steatozis (yağlanma) 
uzantısında, hepatositlerde nukleuslar perifere itilmiş haldedir. Bazı hepatosit nukleuslarında 
nekroza bağlı piknotik ve karyolitik görünümler ve hipertrofi not edilmiştir. Parenkimada iri 
yağ hücrelerinden oluşan adacıklar gözlenmiştir. Pyriproxyphen uygulanan örneklerin karaciğer 
dokularında hepatopankreas ve sinüzoidlerde hemoraji ve kongesyon, ayrıca yine hepatoselüler 
dejenerasyon görülmüştür. Her iki maddenin birlikte uygulandığı örneklerin karaciğer dokularında 
ise sinüzoidlerde kongesyonun yoğunlaşmış, yağlanmaya bağlı olarak hepatosit şekilleri ve zar 
bütünlükleri bozulmuş, parenkimada yer yer nekrotik alanlar saptanmıştır. 

Sonuç: Hem ayrı ayrı, hem de birlikte uygulanan diflubenzuron ve pyriproxyphen, C. moori 
örneklerinin karaciğer histolojisinde ciddi patolojik değişimlere neden olmuştur. Halk sağlığının 
korunması amacıyla karasinek, sivrisinek, hamamböcekleri ile mücadelede oldukça etkili 
olan ayrıca tarımda ve bahçecilikte beyaz sinek, pamuk kurdu, yaprak biti ve kemirici kurtlara 
karşı yaygın kullanılan bu iki pestisit farklı çevre fazlarında birlikte bulunabildiklerinden, 
ayrı ayrı oluşturdukları olumsuz etkilerle, birlikteyken oluşturdukları etkilerin ayrıntılı olarak 
karşılaştırılması önemlidir. Pyriproxyphenin tek başına ve her iki maddenin karışımının uygulandığı 
örneklerin dokularında meydana gelen hasarlar karaciğerde toksisiteye bağlı olarak meydana gelen 
tipik değişimler olarak değerlendirilmiştir. Ancak çalışma sonucu, karaciğerde en çarpıcı değişim 
diflubenzuron uygulamasında belirlenmiştir. Gözlenen bulgular eşliğinde söylenebilecek sonuç 
karaciğer metabolizmasının histolojik olarak son derece olumsuz etkilendiğidir. 

Anahtar Kelimeler: Diflubenzuron, Pyriproxyphen, Cyrtocara moori, Karaciğer, Histopatoloji 

Teşekkür: Çalışmada kullanılan diflubenzuron ve pyriproxyphen örneklerini bedelsiz olarak temin 
eden Kontrol Kimya A.Ş.’ye teşekkür ederiz. Bu çalışma,“ Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Şube Müdürlüğü ” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Etik Kurul Numarası: Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu’ndan verilmiş yerel etik kurulu 
belgesi 26.06.2012 tarihli ve 2008-49 sayılıdır.

PD–077

Ham Petrolün Xiphophorus helleri’de (Poecilidae, Teleostei) Safra 
Kesesi ve Barsak Histolojisi Üzerine Etkileri

Özlem Önen, Tuba Gökkuş, Özge Gündüz, Sema İşisağ Üçüncü 
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, ozge.egembg2009@hotmail.com

Amaç: Başlıca zehirsizleştirme organı olarak karaciğer, Xiphophorus helleri (kılıç kuyruk) 
örneklerinde önceki çalışmalarımızda ortaya konduğu üzere ham petrolün suda çözünebilen 
kısımlarından ciddi ölçüde etkilenmektedir. Bu araştırmada karaciğerdeki hasarın safra kesesi 
histolojisi üzerindeki yansımalarının ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ticari akvaryumculardan elde edilen 10±2 cm boyundaki 40 adet 
Xiphophorus helleri örneği 10L. hacmindeki cam akvaryumlarda 15 gün süreyle, 20-26 ºC su 
sıcaklığında; 12 L/12D fotoperiyotta ve ticari yemle (Sera-San) günde bir kez beslenerek laboratuvar 
ortamına alıştırılmıştır. Balıklar onar adet olarak rastgele seçilip hiçbir uygulama yapılmayan bir 
kontrol grubu ile dört deneme grubuna ayrılmış, deneme grupları sırasıyla 24, 48, 72 ve 96 saat 
süreyle %40 konsantrasyonda ham petrolün suda çözünebilen kısımlarına maruz bırakılmıştır. 
Deneme süreleri sonunda gruptaki tüm örnekler ve kontrol grubundan alınan ikişer örnek MS222 
ile uyuşturulup çıkartılan doku örnekleri Bouin sıvısında fikse edilmiş, parafin bloklara gömülmüş 
ve 5-7 µ kalınlığındaki kesitler Mayer’s Hematoksilen-Eosin yöntemiyle boyanıp ışık mikroskobu 
ile incelenerek fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Tunika adventisya ile örtülü safra kesesi mukozasında yer yer vakuol oluşumları 
ve hemoraji saptanmıştır. Lümene bakan silindirik epitel tabakasında deskuamasyon, mukus 
hücrelerinde belirgin hiperplazi ve mikrovillüslü hücrelerde dejenerasyonlar izlenmiştir. 
Uygulama süresi artışına paralel olarak tüm doku bozuklukları artmaktadır. Kontrol grubuyla 
karşılaştırıldığında, ham petrole maruz bırakılan örneklerin bağırsaklarında göze çarpan ülserasyon, 
deskuamasyon, lenfosit infiltrasyonu ve nekroz gibi ciddi histolojik değişimler not edildi. Ham 
petrolün suda çözünebilen kısımlarının her iki dokuda da, beklenildiği üzere önemli ölçüde etkili 
olduğu sonucuna varıldı.

Sonuç: Bulgularımız, safranın sentezlendiği organ olan karaciğerdeki doku hasarına paralel 
olarak, safra kesesi ve barsakta da çeşitli histopatolojik değişimler olduğunun kanıtı olarak 
değerlendirilmiştir. Çeşitli kimyasal madde uygulamaları sonucunda safra içeriğinde oluşan 
değişimlerin saptanabilmesi için ağırlıklı olarak memeliler ve spektrofotometrik yöntemlerle 
histokimyasal boyama yöntemleri kullanılmaktadır. En ilkel omurgalı grubunu oluşturan 
balıklarda konuya dair hiçbir rapora rastlanmamış olması, sunulan çalışmaya bir ilk olma özelliği 
kazandırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ham petrol, Xiphophorus helleri, safra kesesi, barsak, histopatoloji.

Etik Kurul Numarası: Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu’ndan verilmiş yerel etik kurulu 
belgesi 26.06.2012 tarihli ve 2008-49 sayılıdır.


