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PD–078

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.

Anahtar Kelimeler: Dikofol, Danio rerio, hipofiz, testis, endokrin engelleyici

PD–079

Bazı Zenobiyotikler ve Teleost Testisleri: Histopatolojik Bir Derleme

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

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. 
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Bulgular: Teleostlarda testis, bağ dokudan oluşan ve tunika albuginea adı verilen bir kapsülle 
çevrilen interstisiyal alanda gömülü kistler halindeki seminifer tübüllerden oluşur. Zenobiyotikler 
genel anlamda doku bütünlüğünde bozulmalara neden olur. Çeşitli kimyasal madde uygulamaları 
sonucunda interstisiyal alanda nekrotik bölgeler ve bazen hemoraji izlenir. Tübülleri saran epitel 
tabakasında yer yer oluşan ayrılmalar genel bir dejenerasyondur. En önemli ve çarpıcı değişimler 
ise seminifer tübüllerde izlenir. Düzensizleşen tübüller içerisinde kistik oluşumlara rastlanabilir. 
Ayrıca atrofik tübüller oluşabilir. Sertoli hücrelerinde de genellikle hipertrofi gözlenir. Kimyasallara 
maruziyet, testis dokusunda bazı türlerde kontrollerde izlenemeyen melanomakrofajları rahatça 
izlenebilecek hale getirmekte, bazı türlerde de sayılarını artırmaktadır.

Sonuç: Derleme amacıyla gözden geçirilen raporlara göre testis histolojik yapısı kirliliğe 
duyarlıdır, ancak belli kimyasallara özgü bir duyarlılıktan söz edilemez. Farklı çalışmalarda 
kaydedilen bulgular genel olarak birbiriyle örtüşmektedir. Çevre sağlığının ve biyolojik çeşitliliğin 
korunabilmesi için; kimyasalların üretim, taşınma, kullanım ve bertaraf edilme süreçlerinde çok 
daha bilinçli olunması gerektiği açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Zenobiyotik, Teleost, Testis, Histopatoloji.

Etik Kurul Numarası: Ege Üniversitesi Hayvan Yerel Etik Kurulu 2008-49 sayılı ve 26.06.2008 
tarihlidir.
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Oktilfenol’ün Zebra Balığı (Denio rerio) Embriyoları Üzerine 
Etkilerinin Belirlenmesi

Tarık Dinç, Cansu Akbulut, Nazan Deniz Koç
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Esentepe, Sakarya, 

tdinc@sakarya.edu.tr

Amaç: Zebra balığının (Denio reio) embriyo ve larvalarında alkilfenollerden 4-tert-oktilfenol’ün 
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Damızlık zebra balıkları şehirdeki akvaryumculardan temin edilmiştir. 
Balıklar 24 litrelik stok akvaryumlarda yetiştirilmiştir. Akvaryumların bulunduğu ortamın 
fotoperiyodu 14 saat aydınlık 10 saat karanlık olarak, akvaryum suları 28°C ve pH 7 olarak 
ayarlanmıştır. Balıkların yumurtlaması için 1 dişi: 2 erkek oranı olacak şekilde 6 balık, yumurtlama 
akvaryumlarına alınmıştır. Elde edilen embriyolar döllenmeden sonraki birkaç saat içinde petri 
içerisinde uygulama solüsyonuna alınmıştır. Petriler 28°C ayarlanan inkübatöre yerleştirilmiştir.

Uygulama solüsyonu olarak %1’lik DMSO içerisine çözünmüş 50, 25 ve 5 µg/L 4-tert-oktilfenol 
kullanılmıştır. Kontrol olarak negatif kontrol ve %1’lik DMSO çözücü kontrol kullanılmıştır. 

Gözlemler 24, 48,72, 96 ve 120 saat aralıklarla yapılmıştır. Kontrol ve deney gruplarında meydana 
gelen değişiklikler dijital kamera destekli stereo mikroskopla gözlenip fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: 50 µg/L dozda 4-tert-oktilfenol uygulamasına maruz kalan tüm embriyolar 48 saat 
içerisinde ölmüştür. 25 µg/L dozda 4-tert-oktilfenol uygulamasına maruz kalan embriyolar 120 
saatin sonunda ölmüştür. 5 µg/L dozda 4-tert-oktilfenol uygulamasına maruz kalan embriyolar 


