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Bulgular: Sodyum nitrat uygulanmış yabanıl CS soyu Drosophila melanogaster 3 evre larvalarının 
erginleşme sayıları ve süreleri belirlenmiş, analiz edilmiş ve sonuçlar kontrol grubuna ait veriler ile 
karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu pupalarda ortalama erginleşme yüzdesi %53 iken, 10mM, 25mM 
ve 50mM sodyum nitrat uygulama gruplarında ise sırasıyla %54, %52, %46’dır. Erginleşen pupa 
sayısında kontrol gruplarına göre 10mM uygulama grubunda artış görülürken, 25mM ve 50mM 
uygulama gruplarında ise azalma olduğu belirlenmiştir. Ancak, tek değişkenli varyans analizinin 
sonuçları, erginleşen pupa sayısı açısından sodyum nitrat uygulamalarının etkisinin istatistiksel 
olarak anlamsız olduğunu göstermiştir (p>0.05).

Erginleşme sürelerinin saptanması için yapılan 4 saatlik sayımlar sonucunda kontrol grubunda 
ortalama erginleşme süresi 44,6 saat olarak belirlenmiştir. 10mM, 25mM ve 50mM sodyum 
nitrat uygulama gruplarında ise ortalama erginleşme süreleri sırasıyla 44,5 saat, 45,2 saat ve 46,1 
saat olarak saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 10mM ve 25mM sodyum nitrat uygulama 
gruplarının ortalama erginleşme süresinde, kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 
gözlenmemiştir (p>0.05). Ancak 50mM sodyum nitrat uygulama grubunda ortalama erginleşme 
süresinin kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı bir derecede uzadığı belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç: Gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılan sodyum nitratın Drosophila 
melanogaster’in ortalama erginleşme yüzdesini etkilemediği ancak 50mM sodyum nitrat uygu-
lamasının ortalama erginleşme süresini uzatarak gelişimsel bir gecikmeye yol açtığı saptanmıştır. 
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Amaç: Tatlı sularda yayılış gösteren Physa acuta türüne farklı dozlarda ve farklı sürelerde 
bakır sülfat verilerek, bakır sülfat birikim oranlarına bağlı olarak dokularında meydana gelen 
histopatolojik değişiklikler belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Diyarbakır il sınırları içinden toplanan Physa acuta 
örneği oluşturmaktadır. Toplanan örnekler su dolu kaplarda laboratuvara getirilmiştir. Örneklerin 
akvaryumlarda 30 gün boyunca laboratuvara alışmaları sağlanmıştır. 

Adaptasyondan sonra örnekler 4 gruba ayrılmıştır.

Grup I. CuSO
4
 içermeyen kontrol grubu

Grup II. 0,05 mg/l CuSO
4
 konsantrasyonuna maruz bırakılan grup

Grup III. 0,1 mg/l CuSO
4
 konsantrasyonuna maruz bırakılan grup

Grup IV. 0,2 mg/l CuSO
4
 konsantrasyonuna maruz bırakılan grup

Histopatolojik değişiklikleri belirlemek amacıyla, kontrol ve deney gruplarından, deneyin 10., 20. 
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ve 30. günlerinde alınan örneklerin hepatopankreaslarının histolojik preparatları hazırlanmıştır. 
Preparatların mikroskopta incelenmesi sırasında farklı konsantrasyonlara maruz kalan 
hepatopankreaslarda meydana gelen histopatolojik değişiklikler tespit edilmiş ve yorumlanarak 
fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Kontrol grubunda, hepatopankreas çok küçük tübüllerden oluşur. Tübüllerin arasında 
gevşek bağ doku ve hemolenfatik alanlar vardır. Tübül epiteli, sindirim hücreleri ve bazofilik 
hücreler olmak üzere iki çeşit hücre tipinden oluşur. Enine kesitlerde, tübüller dairesel yapılar 
olarak görülür. Sindirim hücrelerinin sitoplazması farklı büyüklükteki salgı granülleriyle doludur 
ve nukleus bazal membrana doğru yerleşmiştir. 

II. Grup salyangozların deneyin 10. ve 20. günlerinde hepatopankreaslarında, pek bir değişiklik 
olmamıştır. 30. günde, sindirim hücrelerinde vakuolasyon, tübüller arasındaki bağ dokuda lipid 
vakuolleri ve amöbositler gözlenmiştir. 

III. Grup salyangozların deneyin 10. gününde, sindirim hücrelerinde vakuolleştiği, tübüller 
arasındaki hemolenfatik alanların genişlediği, amöbositler ve lipid vakuollerinin oluştuğu tespit 
edilmiştir. 20. günde, sindirim hücrelerinde vakuolasyon ve nekrotik değişiklikler ilerlemiş, 
bazofilik hücreler ise şişmiş ve piknotik hücre sayısı artmıştır. Tübül lümenleri ve tübüller arasındaki 
hemolenfatik alanlarda genişlemeler olmuştur. 30. günde, nekrotik değişiklikler daha da ilerlemiş, 
bağ doku atrofisi iyice belirginleşmiştir. 

IV. Grup salyangozların deneyin 10. gününde, sindirim bezinde, vakuolleşme belirginleşmeye 
başlamış ve tübüller arasındaki hemolenfatik alanlar genişlemiştir. Amöbositler ve lipid vakuolleri 
artmış, piramidal bazofilik hücreler şişmiş, ayrıca nekrotik değişiklikler tespit edilmiştir. 20. günde, 
nekrotik değişikliklerin ilerlediği saptanmıştır. 30. günde, sindirim hücrelerinde vakuolasyon 
ve nekrotik değişiklikler ilerlemiş, bağ dokuda atrofi iyice belirginleşmiştir. Tübül lümeninde 
ve arasındaki hemolenfatik alanlarda genişlemeler ilerlemiş, lipid vakuolleri ve amöbositlerin 
toplanmasında da belirgin bir artış gözlenmiştir. 

Sonuç: Physa acuta 30 gün boyunca 0,05 mg/l, 0,1 mg/l, 0,2 mg/l konsantrasyonlarda CuSO
4
’a 

maruz bırakıldıktan sonra, hepatopankreaslarındaki histopatolojik değişikliklerin doz ve süreye 
bağlı olarak doğru orantılı bir şekilde artmış olduğu gözlemlenmiştir. 
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Amaç: Oreochromis niloticus örneklerine farklı dozlarda ve farklı sürelerde kadmiyum verilerek, 
kadmiyum birikim oranlarına bağlı olarak karaciğer dokularında meydana gelen histopatolojik 
değişiklikleri ve aynı ortamdaki Cladophora glomerata’nın Cd birikimi üzerine olan etkisinin 


