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Bu çalışmada, biz in vitro insan 
lenfositlerinde 1000 cGy gama radyasyonu 
tarafından teşvik edilen morfolojik hasarları ve 
mikronukleus (MN) sıklığını belirlemeye çalıştık ve 
elde edilen verileri istatistiksel olarak 
değerlendirdik. Çalışma, sağlıklı 20 bireyden alınan 
kan örnekleriyle gerçekleştirildi. Bireylerin 10 
tanesi bayan 10 tanesi ise erkekti. Sitolojik analizler 
radyasyona maruz kalan beyaz kan hücrelerinde 
gerçekleştirildi. Ayrıca, MN testi radyasyon 
hasarının bir indikatörü (belirteç) olarak kullanıldı. 
Sigara ve yaş gibi farklı faktörlerin etkileri de MN 
testi tarafından araştırıldı. Sitokalazin B’nin 
yokluğunda MN sayımı mononuklear lenfositlerde 
gerçekleştirildi. Beyaz kan hücrelerinin sayısını ve 
morfolojik hasarları belirlemek için kan yayma 
slaytları hazırlandı. Bireylerden alınan kan 
örnekleri kontrol (bu gruptaki lenfositler radyasyon 
almadı) ve radyasyon (bu gruptaki lenfositler 1000 
cGy dozundaki gama radyasyonuna maruz 
bırakıldı) grubu olmak üzere iki farlı gruba 
ayrılarak incelendi. Sonuçta, kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında, radyasyona maruz kalan grupta 
morfolojik hasarların ve MN sıklığının oranı daha 
yüksekti ve fark istatistiksel olarak önemliydi. 
Beyaz kan hücrelerinde tespit edilen morfolojik 
hasarlar vokuolizasyon, membran kusuru, 
sitoplazmik granülasyonda artış ve tamamen tahrip 
olmuş hücre hasarı şeklindeydi. Ayrıca, radyasyona 
bağlı olarak beyaz kan hücrelerinin sayısında da bir 
azalma göze çarptı. Sonuçta, morfolojik hasarlar ve 
MN sıklığının radyasyonun etkilerinin 
araştırılmasında çok hassas ve duyarlı indikatörler 
(belirteçler) olduğu belirlendi.   
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 Kemik iliğinden köken alan mast hücreleri, 
bazı parazitler, bakteriler, polenler, çeşitli alerjenler 
ve ilaçların etkisiyle aktif hale geçerek, 
granüllerinde bulunan kimyasal maddeleri hücre 
dışı ortama verirler. Çalışmamızda insan serviko-
vajinal yaymalarında görülebilen enfeksiyon 
etkenleri ile mast hücresi arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla 200 hastadan alınan yayma 
örnekleri ışık mikroskobik olarak incelenmiş ve 77 
yaymada (%38.5) enfeksiyon olduğu saptanmıştır. 
Bu 77 yaymanın 15’inde (%19.48)Trichomonas 
vaginalis, 14’ünde Candida (%18.18), 6’sında 
Chlamydia trachomatis (%7.79), 19’unda 
Leptothrix (%24.67) ve 23’ünde (%29.87) 
bakteriyel vajinoz tespit edilmiştir. Enfeksiyon 
varlığı açısından pozitif olarak değerlendirilen bu 
hastalarda mast hücresinin bulunup bulunmadığını 
belirlemek amacıyla, aynı hastalardan alınan diğer 
yayma örnekleri yaymalar toluidin blue ile 
boyanmış ve 11 yaymada (%14.28) mast hücresine 
rastlanmıştır. Enfeksiyon etkenleri ile mast hücresi 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p>0.05). Bu nedenle, enfeksiyon 
etkenlerinin mast hücresinin sayı ve fonksiyonunun 
artmasında tek başına etkili olmadığı, hastanın yaşı, 
hormonal düzeyi, astım, alerji gibi faktörlerin de 
önemli olduğu düşünülmüştür. Tüm bu veriler 
birlikte değerlendirilerek daha ayrıntılı çalışmaların 
yapılması gerektiği sonucuna gidilmiştir.  
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Bu çalışmada Letrozol’ün muhtemel 

toksisitesinin belirlenmesi amacıyla Zebra balığı 
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(Danio rerio) embriyo, larva ve ergin bireyleri 
kullanıldı. Döllenmiş 5 saatlik embriyolara 96 saat 
süreyle farklı dozlarda Letrozol maruziyeti 
gerçekleştirildi. Neticede bu bileşiğin embriyo ve 
larvalarda neden olduğu anormalliklerin istatistiksel 
olarak önemli olmadığı tespit edildi. Ancak 21 gün 
süreyle ergin bireylerde gerçekleştirilen maruziyet 
neticesinde Letrozol’ün doza bağlı olarak dişi 
bireylerde üreme hücreleri sayısında bir azalmaya 
yol açtığı gözlendi. Bu azalmaya yumurta vitello 
genin miktarındaki noksanlığın yol açtığı, bu 
duruma ise Letrozol’ün neden olabileceği sonucuna 
varıldı. 
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Tam atık toksisite testi metodu (WET: 
Whole Effluent Toxicity) bu araştırmada zebra 
balığı (Danio rerio) embriyo ve larvaları 
kullanılarak yapıldı. Erzurum’da Karasu nehri 
kıyısındaki bitkisel yağ fabrikasının 100 metre 
aşağısından Ağustos 2006’da alınan su numuneleri 
test için kullanıldı. 5 saatlik embriyolara 96 saatlik 
maruziyet sonucunda  atık suyun LD50 değeri 
%68.9 olarak bulundu. Bundan sonra yine 5 saatlik 
embriyolar, 15 gün boyunca %1, %6, %12, %25 ve 
%50 oranında sulandırılan atık suyla muamele 
edildi. Maruziyetin 2. gününden itibaren %12’lik ve 
daha yüksek konsantrasyonlarda lezyonlar ve 
ölümler gözlendi. Ayrıca maruziyetin 15. gününde 
yapılan eşey oranı tespitinde de bu endüstriyel atık 
suyunun larvalarda cinsiyet oranını değiştirdiği 
gözlendi. Bu olumsuz sonuçlara atık su içindeki 
metal iyonlarının yol açabileceği sonucuna varıldı. 
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Seçici serotonin alınım inhibitörü (SSRI) 

olan farmakolojik Fluoxetin özellikle şehir 
kanalizasyon sistemleriyle taşınmakta ve buradan 
da yüzey sularına karışmaktadır. Bu ilacın çevresel 
boyutları ve akuatik yaşam üzerine etkileri ile ilgili 
çok sınırlı bilgi bulunmaktadır. Yapılan bu 
araştırmada Fluoxetin’in gelişimsel toksisitesini 
belirlemek amacıyla ergin zebra balıkları (Danio 
rerio) 0.1, 0.5, 1.0, 5.0 ve 25.0 µg/l 
konsantrasyonlarında 4 hafta süreyle Fluoxetin’e 
maruz bırakıldı. Muamele neticesinde balıklarda 
yumurta veriminde çok az değişiklik meydana 
gelirken dişi bireylerde doza bağlı olarak estradiol 
seviyesinde bir artışın olduğu gözlendi. Fluoxetin 
zebra balığının yumurta verimini çok etkilemese de 
endokrin sistemini etkilediği tespit edildi.   
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Bu çalışmada Oreochromis niloticus’un 
karaciğer, solungaç ve kas dokularında bakır ve 
kurşun birikimi üzerine EDTA’nn etkisi 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Balıklar 7 ve 14 günlük sürelerle bakır ve 
kurşunun 1.0 mg/L derişimleri ile 1.0 mgCu/L+3.0 
EDTA ve 1.0 mgPb/L+3.0 EDTA karışımının 
etkisine bırakılarak karaciğer, solungaç ve kas 
dokularında Cu ve Pb birikimleri Atomik 
Absorbsiyon Spektrofotometresiyle belirlenmiştir. 

Bu çalışmada Cu ve Cu+EDTA karışımına 
bırakılan balıkların dokularında bakır birikimi 
sürenin uzamasıyla artmıştır. Bakır birikimi en 
fazla karaciğerde olmuş, bunu solungaç ve kas 
dokusu izlemiştir. Cu+EDTA karışımına bırakılan 
balıkların doku ve organlarındaki bakır birikimi 


