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 Tarçın yağı ve öksürük şuruplarında 
kullanılan kahverengi aromatik reçinenin bir 
bileşeni olan benzil benzoat (C6H5CO2CH2C6H5), 
ilk kez 1945 yılında Amerikan ordusunda böcek 
uzaklaştırıcı olarak kullanılmıştır. Benzil benzoat 
günümüzde de, parfüm, ilaç ve gıda sanayisinde 
çok yaygın ve değişik alanlarda kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada, günlük alınabilir dozu 0-5 mg/kg 
vücut ağırlığı olan benzil benzoatın iki farklı dozu 
(25 mg/kg vücut ağırlığı ve 100 mg/kg vücut 
ağırlığı) 5 haftalık erkek sıçanlara 90 gün süreyle 
ağız yoluyla uygulanmıştır. Deney sonunda, erkek 
üreme sistemi dokuları olan testis, seminal vezikül, 
epididimis ve prostat morfolojik ve histolojik olarak 
incelenmiştir. Ayrıca sperm sayımı yapılmış, 
günlük sperm üretimi hesaplanmış ve sperm 
morfolojileri değerlendirilmiştir.  
 Relatif organ ağırlık sonuçları 
karşılaştırıldığında, önemli bir değişiklik 
bulunmazken, dokular histolojik açıdan 
incelendiğinde, bazı değişiklikler gözlenmiştir. 
Sperm sayısı, günlük sperm üretimi ve sperm 
anomali sonuçları değerlendirildiğinde, gruplar 
arasında farklılık tespit edilmemiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Benzil benzoat, üreme 
sistemi, erkek sıçan, sperm sayısı, histopatoloji  
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 Bugüne kadar kullanılan anti-fungal ve 
anti-bakteriyellere karşı direncin ve olası yan 
etkilerin artmasına bağlı olarak yeni ilaçlar 
geliştirilmektedir. 2,4-ditiyofenoksi-1-iyodo-4-
bromo benzen (C18H12S2IBr), yaygın olarak 
kullanılan bir antifungal ajan olan flukonazolden 
daha düşük konsantrasyonlarda daha aktif olan yeni 
bir bileşiktir. Bu çalışma, yeni sentezlenmiş olan bu 
bileşiğin, Wistar albino erkek sıçanların üreme 
sistemi üzerine etkilerini araştırmak üzere 
planlanmıştır. Çalışmada her biri 8 erkek sıçan 
içeren kontrol (Grup I), alkol kontrol (Grup II), 
flukonazol grubu (Grup III: 2.8 mg/kg)  ve 2,4-
ditiyofenoksi-1-iyodo-4-bromo benzenin iki dozu 
(Grup IV: 0.56mg/kg; Group V:1.12 mg/kg) 
kullanılmıştır. Grup III, IV ve V’e bir ay boyunca 
haftada 1 kez uygulama yapılmıştır. Çalışmanın 
sonunda testis, epididimis, prostat ve seminal 
vezikül dokuları alınmış, morfolojik ve 
histopatolojik olarak incelenmiştir. Ayrıca 
epididimiste sperm sayımı yapılmış ve günlük 
sperm üretimi hesaplanmıştır.  Epididimisten alınan 
örneklerden sperm yayma preparatları hazırlanmış 
ve spermler anomali açısından morfolojik olarak 
değerlendirilmiştir. 
 Histopatolojik incelemeler sonucunda, 
uygulama grubundaki sıçanların testis, seminal 
vezikül ve prostat dokularında değişiklik 
gözlenmezken, epididimiste  bazı histopatolojik 
değişiklikler gözlenmiştir. Sperm sayısı ve günlük 
sperm üretimi sonuçları değerlendirildiğinde, 
gruplar arasında farklılık tespit edilmiştir. Sperm 
anomali yüzdeleri açısından uygulama grupları ile 
kontrol grupları arasında önemli bir farklılık 
bulunmamıştır. Ayrıca, epididimis ve seminal 
vezikül relatif organ ağırlıklarında değişiklik tespit 
edilmezken, testis ve prostat dokularında değişiklik 
bulunmuştur. 
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