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Sonuç: Daha önce tarafımızdan yapılan çalışmalarla yeni bir tür olduğu belirlenen microsporidian 
patojeni için farklı bölgelerdeki varlığı ve yıl içinde aylara göre dağılımına ilişkin önceden 
bilinmeyen yeni bulgular elde edilmiştir. Microsporidian patojeni için elde edilen dağılım bilgileri 
enfeksiyon oranlarının eşeysel farklılık gösterip göstermediğine göre de değerlendirilmiştir. 
Mermithid paraziti dünya literatürü için ilk defa bu çalışma ile tespit edilmiştir. 
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Amaç: Bu çalışmada, en önemli endüstriyel ve çevresel kirleticilerden biri olan ve canlılar üzerinde 
çeşitli toksik etkilere neden olan kadmiyum ile güçlü bir antioksidan olarak bilinen selenyumun 
karaciğerde oluşturduğu histolojik değişiklikler ışık mikroskobu düzeyinde araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla kadmiyum, selenyum, kadmiyum+selenyum ve kontrol grubu 
olmak üzere 4 grup hayvan kullanılmıştır. Ratlara (Wistar albino) kadmiyum ve selenyum gavaj 
yoluyla verildikten sonra; 1., 6., ve 28. günlerde kardiyak perfüzyon işleminin ardından karaciğerleri 
çıkarılmıştır. Karaciğerlerin fiksasyonu % 10’luk tamponlanmış nötral formalin ile yapıldıktan 
sonra rutin histolojik işlemler uygulanmıştır. Preparatlar hematoksilen-eosin (H-E), Masson’un 
üçlü boyaması ve periodik asit-schiff (PAS) teknikleri ile boyanmıştır. 

Bulgular: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre; kadmiyumun etkisiyle, karaciğerde hidropik 
dejenerasyon, sinüzoidlerde genişleme, inflamasyon odakları gözlenmiştir. Sadece selenyum verilen 
gruplarda sinüzoidlerde hafif şiddette genişlemeler dışında karaciğerde belirgin bir değişiklik 
olmamıştır. Kadmiyum ve selenyumun birlikte verildiği gruplarda ise, sadece kadmiyum verilen 
gruplara göre daha az histolojik değişiklikler gözlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu bulgular, bir serbest radikal süpürücüsü olan selenyumun, kadmiyumun 
serbest radikal oluşumunu indükleyerek karaciğerde meydana getirdiği oksidatif hasarı azalttığını 
göstermektedir.
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Teşekkür: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/58 nolu kararı 
ile gerçekleştirilmiştir.


