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ve yapıları incelenerek, karyotip analizi 
yapıldı.Çalışmada kullanılan balıklar Kura-Aras 
havzasından elektro şokerle yakalanarak 
laboratuara getirildi. Her bir gram vücut ağırlığı 
için 0.01 ml, % 0,6’ lık kolsişin solüsyonu 
balıkların karın boşluğuna enjekte edildi ve balık 
işleme alınmadan önce 190 dakika beklenildi. 
Metafaz incelemeleri sonucunda O. panthera’nın 
2n=50 kromozoma sahip olduğu saptandı. Karyotip 
analizi sonucunda, bu balıkta 7 metasentrik, 9 
submetasentrik ve 9 akrosentrik kromozom çiftinin 
(NF=82) olduğu belirlendi. Bu türde cinsiyete bağlı 
herhangi bir kromozom tespit edilemedi.  
 
Anahtar Kelimeler: Kura-Aras Havzası, Orthrias 
panthera, Balitoridae, karyotip  
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Dünyada 2300, ülkemizde ise 30 civarında 
tür ile temsil edilen Cicindelidae familyası, bazı 
taksonomistler tarafından Carabidae familyasının 
alt familyası olarak da değerlendirilmektedir. 
Kategorisi tartışmalı olan bu grupta çok sayıda 
kromozomal varyasyon görülmektedir. Bu 
çalışmada, Cicindelidae familyasının 
sitotaksonomik özelliklerine katkıda bulunmak 
amacıyla, Lophyridia fischeri (Adams, 1817)’nin 
karyotip analizinin yapılması hedeflenmiştir. Bunun 
için Kırşehir ve Kayseri illerinden 2007 yılının 
mayıs-haziran-temmuz aylarında örnekler 
toplanmıştır. Erkek bireylerin testislerinden 
hazırlanan metafaz preparatları üzerinde çeşitli 
sitogenetik yöntemler uygulanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Cicindelidae, Türkiye, 
karyotip, kromozom  
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Balık eritrositlerindeki mikronükleus 
oluşumu kromozomal hasarların indikatörü olup, 
mikronükleus yöntemi çevresel kirlenmenin 
genotoksik potansiyelinin belirlenmesinde  daha 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Sodyum hipoklorit 
solüsyonu suda beyazlatıcı olarak bilinmektedir. 
Hipoklorit iyonları sıvı solüsyonlarda çok kararlı ve 
güçlü kimyasal oksidanttır. Acanthalburnus 
microlepis,  suyun her litresinde sodyum 
hipokloritin 0.05 mg/lt, 0.10 mg/lt, 0.25 mg/lt, 0.37 
mg/lt, 0.50 mg/lt, 0.75 mg/lt ve 1 mg/lt bulunan 
konsantrasyonlarına akvaryumda 6 gün maruz 
bırakıldı. Her bir konsantrasyon için 10 balık 
kullanıldı. Etkileşime bırakılan her  konsantrasyon 
düzeyi için  mikronükleus oluşum frekansı 
saptandı. Kan örnekleme işlemi 36. saat, 72. saat ve 
6.gün sonunda yapıldı. Negatif kontrol için çeşme 
suyu, pozitif kontrol için 10 ppm (mg/lt) benzen 
kullanıldı. Kontrol gruplarının, pozitif ve negatif 
grupla karşılaştırılmasıyla mikronükleus oluşum 
frekansının arttığı tespit edildi. Sonuçlar, sodyum 
hipokloritin Acanthalburnus microlepis’te 
genotoksik etkiye sahip olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sodyum hipoklorit, 
Acanthalburnus microlepis, mikronukleus, 
genotoksik.  
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Kalsiyum propiyonatın insan 
lenfositlerinde in vitro sitogenetik etkileri 
kromozom anormalliği (KA), kardeş kromatid 
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değişimi (KKD) ve mikronükleus (MN) test 
yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Kalsiyum 
propiyonat’ın 50, 100, 200 ve 1000 µg/ml’lik 
dozları 24 ve 48 saat süre ile kültürdeki lenfositlere 
uygulanmıştır. Yapılan analizler anormal hücre 
yüzdesinin ve hücre başına düşen anormalliklerin 
kontrole göre tüm uygulamalarda istatistiksel olarak 
önemli düzeyde arttığını ve bu artışın doza bağlı 
olduğunu göstermiştir (24 saatlik uygulamada 
r=0.84 ve r=0.83, 48 saatlik uygulamada sırasıyla 
r=0.75 ve r=0.72). Kardeş kromatid değişim 
frekansı tüm uygulamalarda kontrole göre 
istatistiksel açıdan önemli düzeyde artış göstermiş 
ve bu artış doza bağlı olarak gerçekleşmiştir (24 
saatlik uygulamada r=0.75, 48 saatlik uygulamada 
r=0.77). Mitotik indeks tüm uygulamalarda 
kontrole göre doza bağlı düşüş gösterirken (24 
saatlik uygulamada r=-0.91, 48 saatlik uygulamada 
r=-0.76), bu düşüş 24 saatlik uygulamada sadece 
1000 µg/ml’de, 48 saatte ise tüm 
konsantrasyonlarda istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda kalsiyum 
propiyonatın replikasyon indeksini ve nükleer 
bölünme indeksini etkilemediği belirlenmiştir. 
Ayrıca 1000 µg/ml’lik konsantrasyon 48 saatlik 
uygulamada toksik etki göstermiştir. Bu sonuçlar 
kalsiyum propiyonatın klastojenik, mutajenik ve 
sitotoksik etkili bir madde olduğunu göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kalsiyum propiyonat, gıda 
katkı maddesi, insan periferal lenfositleri, kardeş 
kromatid değişimi, kromozom anormalliği, 
mikronükleus  
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Gıda katkı maddesi olarak kullanılan 
potasyum sorbatın genotoksik etkilerinin 
incelenmesi amacıyla kardeş kromatit değişimi 
(KKD), kromozomal anormallik (KA) ve Comet 
testleri kullanılmıştır. KKD ve KA testleri için 125, 
250, 500 ve 1000 µg/ml dozları insan periferal 
lenfositlerine 48 saat süre ile uygulanmıştır. 
Potasyum sorbat kardeş kromatit değişimini doz 
artışına bağlı olarak (r=0.74) arttırmıştır. Ancak 
replikasyon indeksi (RI) üzerine bir etkisi 
olmamıştır. En yüksek doz (1000 µg/ml) mitotik 
indekste (MI) kontrole göre anlamlı bir düşüşe 
neden olmuştur. Potasyum sorbat kromatit ve 

kromozom kırıkları, fragment, kardeş kromatitlerde 
birleşme, kromatit değişimi ve disentrik 
kromozomlar oluşturmuştur. Kromozomal 
anormallik miktarı 500 ve 1000 µg/ml’lik dozlarda 
anlamlıdır. KA oranındaki artış doza bağlıdır 
(r=0.97). Bu gıda katkı maddesinin DNA 
seviyesinde hasar oluşturup oluşturmadığı Comet 
testi ile belirlenmiştir. Potasyum sorbatın 125, 250, 
500, 1000 µg/ml’lik dozları 1 saat süreyle insan 
lenfositlerine uygulanmış ve tüm dozlarda kuyruk 
yoğunluğu ve kuyruk uzunluğunda kontrole göre 
istatistiksel olarak önemli artış belirlenmiştir. Bu 
artış kuyruk yoğunluğunda ve kuyruk uzunluğunda 
doza bağlı olarak gerçekleşmiştir (r=0.96 ve r=0.69, 
sırasıyla). Bu sonuçlar potasyum sorbatın insan 
periferal lenfositlerinde klastojenik, mutajenik ve 
sitotoksik olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Potasyum sorbat, gıda katkı 
maddesi, kardeş kromatit değişimi, kromozomal 
anormallik, comet testi  
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Bu çalışma, insan lenfositlerinde gama 
radyasyonu tarafından teşvik edilen kromozomal 
anormallikler (CAs) üzerine likopenin koruyucu 
rolünü tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Bu 
amaçla, biz in vitro doz–etki ilişkisini kullandık ve 
elde edilen verileri istatistiksel olarak analiz ettik. 
Kromozomal anormallikler (CAs) terimi kırık, 
disentrik, trisentrik, erken sentromer ayrılması, 
kırık parça (fragment) ve ring kromozomları ifade 
etmektedir. Ayrıca bu çalışmada mitotik indeks 
(MI) ve anormal metafaz sayısı (AMS) da 
hesaplandı. Lenfosit kültürlerinin üç grubu 
hazırlandı. Grup I kontrol grubuydu ve bu gruptaki 
lenfsitler radyasyon veya likopen ile muamele 
edilmedi. Grup II radyasyon grubuydu ve bu 
gruptaki lenfositler sadece 1000 cGy gama 
radyasyonu ile muamele edildi.  Grup III ise 
likopen uygulama grubuydu ve bu gruptaki 
lenfositler 1000 cGy gama radyasyonu ile 
muameleden önce farklı dozlardaki likopen ile 
muamele edildi. Bu gruptaki lenfositler 72 saat 
süreyle likopenin altı farklı konsantrasyonu (10, 30, 


