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Ekotoksikolojik Çalışmalarda Model Organizma: Poecilia reticulata
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Amaç: Günümüzde, model organizmalar insan gibi doğrudan çalışılamayan canlılarda gerçekleşen 
pek çok biyolojik sürecin, işleyen mekanizmaların ve ortaya çıkan hastalıkların anlaşılması ve 
araştırılması açısından büyük öneme sahiptir. Omurgalı hayvanlar içinde memeli olan sıçan, fare ve 
balıklar arasında zebra balığı sık kullanılan model organizmalardır. Poeciliidae ailesinden Poecilia 
reticulta türü bir model organizmanın sahip olması beklenen pek çok özelliği taşımaktadır. Bu 
çalışmada Poecilia reticulata’nın model organizma olarak sahip olduğu özelliklerin gösterilmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ticari olarak temin edilen Poecilia reticulata örnekleri (2♀, 2 ♂) 15 gün 
boyunca dinlendirilmiş 25-260C sıcaklıktaki suya sahip akvaryumlarda adaptasyonları sağlanmıştır. 
MS222 ile bayıltılan örnekler, %10 formalin ve bouin fiksatiflerinin örneklerin iç organlarına daha iyi 
nüfuz edebilmesi için anal bölgeden solungaçlara kadar açılmıştır. 24 saat süreyle tespit edilen örneklerin 
organlarının yerleşimi ve bu organların sahip olduğu dokuların yapı ve fonksiyonel özelliklerini 
ortaya koymak için, Gill’s H&E, Periodic Acid Schiff (PAS), Paraldehyde Fuchsin (PAF), Masson 
trikom, Bodian Protargol, von Kossa histolojik ve histokimyasal boyama teknikleri uygulanmıştır. Işık 
mikroskobunda yapılan incelemelerin fotoğrafları çekilerek sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Total olarak gömülen ve boyuna seri kesitler alınan Poecilia reticulata örneklerinin 
tüm sistemlerine ait organların yerleşimi yanı sıra bu organların sahip olduğu dokuların yapı ve 
fonksiyonel özellikleri yapılan histolojik ve histokimyasal boyamalarla ortaya konmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada, günümüzde doğrudan çalışılamayan ya da çalışılması için özel koşullar 
gereken organizmalar hakkında bilgi edinmek için kullanılan model organizmaların özelliklerinin 
pek çoğuna sahip olan Poecilia reticulata türünün özellikle histopatoloji, toksikoloji ve 
ekotoksikoloji çalışmalarında kullanıma uygun bir model organizma olduğu ortaya konulmaktadır.
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Objectives: It was intended to observe the effects of dicofol, a well known pesticide, on the 
histology of thyroid follicles of Danio reiro.

Materials and Methods: Adult male zebrafishes were purchased from commercial dealers and 
allowed to acclimate in 20L aquaria for two weeks. Fishes were fed once daily with commercial fish 


