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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. 
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