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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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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 
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koryondan çıkışta gecikme, larva gelişiminde gecikme, zayıf pigmentasyon, lordoz, kardiovasküler 
defektler, yüzme defektleri, kuyruk gelişiminin olmaması tespit edilmiştir.

Sonuç: 4-tert-Oktilfenol, zebra balığı üzerinde başlıca zararlı etkileri; ölümlerin artması, gelişimde 
gerileme, çeşitli vücut kısımlarının oluşamaması ve vertebra defektleridir. Oktilfenole maruz 
kalma dozu ve süresi arttıkça, malformasyonlar ve ölümlerde artmıştır. Ancak yapılan literatür 
çalışmalarında, oktilfenolün Zebra balığının embriyoları üzerine olan teratojenik etkisiyle ilgili 
direkt sonuçlara rastlanılmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Zebra Balığı, Danio Rerio, teratojenik etki, 4-tert-oktilfenol

Etik Kurul İzni: Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından 2011/10 
Proje kodlu KOÜ HADYEK 514-2011 nolu ve 03.05.2011 tarihlidir.
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Amaç: İzmit Körfezi’nde farklı derinliklerdeki 54 noktadan alınan yüzey sedimentlerinde 
PAH(Polisiklik Aromatik Hidrokarbon) ve PCB (Poliklorlu Bifenil) düzeylerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Aynı bileşenler, ülkemizdeki kirletici yükünün en yoğun olduğu bölgelerden biri 
olarak bilinen Dilovası havzası açıklarında da araştırılmıştır. Dilderesi açıklarına sediment tuzakları 
yerleştirilmiş ve bileşenlerin, su kolonunda dikey olarak çökelen sedimentlerde, yaklaşık 2 yıl 
süreyle izlenerek zamana bağlı değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Yüzey sedimentleri Ekman ve Van Veen Grab kullanılarak alındı. 
Örnekleme çalışmaları üzerinde vinç bulunan deniz araçları ile gerçekleştirildi. İki adet sediment 
tuzağı, Dilderesi’nin 50 ve 300 m açıklarında -5 m ve -15 m derinliklere yerleştirildi. Örneklemeler 
22 ay (Ağustos 2008-Mayıs 2010) süresince 15 günlük periyotlarda gerçekleştirildi.

Laboratuvara getirilen sediment örnekleri sularından uzaklaştırıldı ve 10’ar g tartıldı. Çalışmada 
kullanılan bütün örneklerin ekstraksiyonları ve diğer ön hazırlık işlemleri EPA 8100 ve EPA 
8082 metotları modifiye edilerek gerçekleştirildi. Örneklerin ekstraksiyonunda ultrasonik banyo 
kullanıldı, sülfür giderimi için granüler bakır uygulaması yapıldı. Ölçümler, PAH analizlerinde 
GC-FID (Gaz Kromatografi-Alev İyonlaştırma Dedektörü), PCB analizlerinde GC-ECD (Elektron 
Yakalama Dedektörü) kullanılarak yapıldı.

Bütün örneklerin % kuru ağırlık miktarları 105 oC a ayarlı pastör fırınında 24 saat bekletildikten 
sonra gravimetrik yöntemle belirlendi.

Bulgular: Yüzey sedimentlerinde ∑PAH değerlerinin kuru ağırlıkta 53,2-6340,4 ng/g arasında 
değiştiği belirlendi. Bazı PAH bileşenleri için sedimentlerde belirlenmiş olan Probable Effect Level 
(PEL), Threshold Effect Level (TEL) ve Effect Range Low (ERL) değerlerinin İzmit Körfezi’nin 
birçok noktasında özellikle petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrisi tesislerine yakın bölgelerde 


