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Danio reiro (Cyprinidae, Teleostei) (Hamilton, 1822)
Hipofiz ve Testis Histolojisi Üzerinde Dikofol’ün Etkileri

Burak Gökçe, Onur Muşmula, Sema İşisağ Üçüncü
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, sema.isisag@ege.edu.tr

Amaç: Organoklorinli pestisitler grubuna giren ve DDT’nin hidroksilasyonuyla oluşan ve ABD 
Çevre Koruma Kurumu (USEPA) tarafından olası endokrin engelleyici olarak nitelendirilen 
dikofol’ün, Danio rerio (zebra balığı) hipofiz ve testis histolojisi üzerindeki etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ticari akvaryumculardan temin edilen D. rerio örnekleri üç deneme ve 
bir kontrol grubu olarak ayrılmıştır, her grup onar balıktan oluşmaktadır. Balıkların 15 litrelik 
akvaryumlarda dinlendirilmiş şehir şebeke suyunda, 23±3°C sıcaklıkta ve günde bir kez canlı 
yem, iki kez pellet yem ile beslenerek tutulduğu bir haftalık alışma periyodundan sonra; uygulama 
grupları sırasıyla 1, 1.5, 3 mg/L dikofol’e maruz bırakılmıştır. Kontrol grubuna hiçbir madde 
verilmemiştir. 96 saatlik uygulama süresi sonunda MS222 ile uyuşturulan tüm balıklardan alınan 
hipofiz ve testisler Bouin, Zenker ve formalin fiksatifleriyle tesbit edilmiştir. Parafine gömme ve 5µm 
kalınlığında kesit alma işlemlerinden sonra hipofiz preparatları Trikrom-PAS ve Herlant Trikrom; 
testis preparatları ise histokimyasal yöntemlerle boyanarak ışık mikroskobunda incelenmiştir.

Bulgular: Artan dikofol konsantrasyonuna paralel olarak, hipofizin rostral pars distalis bölgesindeki 
gonadotropik hücrelerde atrofi ve sitoplazmik granüllerinde azalma olduğu gözlenmiştir. Artan 
konsantrasyonda dikofol maruziyeti ayrıca testisin genel histolojik yapısında bozulmalara ve 
olgunlaşan sperm sayısında azalmalara yol açmıştır. 

Sonuç: D. rerio erkek üreme sistemini hipofiz-gonad eksenine olumsuz etkileyen dikofolün, kısmi 
endokrin engelleyici olarak nitelendirilmesine ilişkin kanı güçlenmektedir.
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Bazı Zenobiyotikler ve Teleost Testisleri: Histopatolojik Bir Derleme
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Amaç: Sucul ekosistemlere kolaylıkla ulaşıp dağılan birçok kimyasal madde balıkların üreme 
başarılarını ciddi ölçüde düşürebilir, popülasyon dinamiklerini etkileyebilir ve uzun vadede biyolojik 
çeşitliliği azaltır. Sunulan derlemede endüstriyel kimyasallar, insektisitler ve ağır metaller olarak bazı 
kimyasalların teleost testisleri üzerindeki etkilerine dair ulaşılabilen raporların değerlendirilmesi ve 
sonraki çalışmalara kaynak oluşturabilecek bilgilerin özetlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Mevcut literatür bilgileri, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümündeki 
Ekotoksikoloji Laboratuvarımızda yapılan çalışmaların ışığında gözden geçirilerek derleme halinde 
düzenlenmiştir. 


