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Sonuç olarak karaciğer ve solungaçlarda zamana 
bağlı olarak SOD, KAT, enzim aktiviteleri ile MDA 
miktarının arttığı tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Zeytin karasuyu, tilapia, 
oksidatif stres   
 
 
PB198 

 
Cyprodinil Uygulamasının Hacıhaliloğlu Kayısı 
Genotipinde Polen Çimlenmesi ve Polen Tüpü 

Uzunluğu Üzerine Etkileri 
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Tarımsal savaşım, bitkilerin hastalık, 

zararlı ve yabancı otların etkilerinden ekonomik 
ölçüler içinde korunması, ürünün ve kalitenin 
arttırılmasıdır. Tarımsal savaşımda en etkili yöntem 
tarım ilaçlarının (pestisitlerin) kullanıldığı kimyasal 
savaşımdır. Çünkü, kimyasal savaşım yüksek 
etkililiğe sahiptir, hızlı sonuç verir, bilinçli ve 
kontrollü kullanıldığında ekonomiktir. Ancak 
günümüzde pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüzce 
kullanılması nedeniyle ciddi çevre kirliliği meydana 
gelmektedir. Bu çalışmada kayısı yetiştiriciliğinde 
çiçek monilyası hastalığına karşı yaygın olarak 
kullanılan cyprodinil’in Hacıhaliloğlu çeşidine ait 
polenlerde polen çimlenmesi ve polen tüpü 
uzunluğu üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bu amaçla kayısı polenlerine  cyprodinil’in 0.13 
g/L,  0.17 g/L, 0.23 g/L, 0.30 g/L, 0.39 g/L, 0.50 
g/L, 0.65 g/L’lik konsantrasyonları uygulanarak 
polen çimlenmesi ve tüp uzunlukları incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda polen çimlenme yüzdelerinin ve 
polen tüpü uzunluklarının uygulanan dozun artışına 
paralel olarak azaldığı saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler:  Kayısı, polen , çimlenme, 
cprodinil  
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Erzurum ve Çevresinde Yetişen Micromeria 
fruticosa (L) Druce ssp. serpyllifolia (Bieb) PH 
Davis Bitkisinin Antimutajenite ve Antitümör 

Özelliklerinin Araştırılması 
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 Kimyasal olarak indüklenmiş 
mutasyonların hücre düzeyinde belirlenmesinde 
kullanılan kısa zamanlı in vitro mutajenite test 
sistemlerinden en önemlisi Ames-Salmonella/ 
mikrozom test sistemidir. Bu sistem, kimyasal 
maddelerin mutajenik etkileri ile kanser oluşumu 
arasındaki kuvvetli ilişkinin gösterilmesinden sonra 
kanserojen maddelerin belirlenmesi ve risklerinin 
önlenmesi açısından büyük bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Ames test sistemi aynı zamanda, 
kimyasalların mutajen veya kanserojen etkilerini 
ortadan kaldıran, bu kimyasalların DNA ile 
etkileşimlerini önleyen antimutajenlerin tayininde 
de kullanılmaktadır. Antitümör etkileri ve sitotoksik 
özellikleri belirlemek için çeşitli kanser hücreleri ve 
fibroblast hücre kültürleri üzerine sitotoksisite 
testleri kullanılmaktadır. 
 Bu çalışmada; Micromeria fruticosa ssp. 
serpyllifolia bitkisinden elde edilen metanol 
özütünün antimutajen özelliklerin belirlenmesi için 
Ames-Salmonella/mikrozom testi, antitümör ve 
sitotoksit özellikleri belirlemek için A 549 (İnsan 
karaciğer küçük karsinoma hücresi) ve L 929 (fare 
fibroblastları) üzerine sitotoksisite çalışılmış ve 
CellTiter 96® aqueous non-radioactive cell 
proliferation yöntemi kullanılmıştır. 
4NQO (4-Nitroquinoline-1-oksit) ve NaN3 
(Sodyum azid) mutajenlerine karşı doza bağımlı 
olarak bitki özütü önemli oranda inhisyon 
göstertermiştir. TA1535 suşuna uygulanan NaN3 
mutajenine karşı M. fruticosa ssp. serpyllifolia 
özütünün 0.5 �g dozunda %24.1 oranında 
inhibisyon göstermiştir. Diğer suş ve 
konsantrasyonlarda istatistik olarak değerli bir 
aktivite gözlemlenmemiştir. Özüt A 549 (İnsan 
karaciğer küçük karsinoma hücresi) ve L 929 (fare 
fibroblastları) üzerine sitotoksik etki göstermiştir. 
Bu sonuçlara göre M. fruticosa ssp. serpyllifolia 
özütünün orta düzeyde antimutajenik, yüksek 
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derecede antitümör ve orta derecede de sitotoksik 
etkisi olduğu anlaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Micromeria fruticosa ssp. 
serpyllifolia, antitümör, antimutajenite, AMES  
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Çinko (Zn) ve Kadmiyum (Cd) Metal 
İyonlarının Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae) 

Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik Etkilerinin 
Karşılaştırılması 
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Bu çalışmada, çinko (Zn) ve kadmiyum 
(Cd) ağır metal iyonlarının farklı 
konsantrasyonlarının Phaseolus vulgaris L. kök ucu 
hücrelerinde meydana getirdiği sitotoksik etkileri 
araştırıldı. Test materyali olarak P. vulgaris 
tohumları kullanıldı. Çimlenme yüzdesi, kök 
uzunluğu, ağırlık kazanımı ve mikronukleus (MN) 
sıklığı sitotoksikitenin indikatörleri (belirteçleri) 
olarak kullanıldı ve elde edilen veriler istatistiksel 
olarak değerlendirildi. Sitolojik analizlere ilaveten, 
Zn ve Cd ile muamele edilen P. vulgaris 
tohumlarında DNA analizleri de gerçekleştirildi. 
Tohumlar kontrol, Zn ve Cd uygulama grubu olmak 
üzere üç gruba ayrıldı ve 7 gün süresince Zn ve 
Cd’nin 30 ve 70 ppm dozlarına maruz bırakıldı. 
Tohumların ağırlık kazanımları üzerine ağır metal 
iyonlarının etkilerini araştırmak amacıyla, hassas 
terazi kullanılarak  tüm tohumların başlangıç ve son 
ağırlıkları ölçüldü. Sonuçta, kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında Zn ve Cd iyonlarına maruz 
kalan tohumlarda doza bağlı olarak çimlenme 
yüzdesi, kök uzunluğu, ağırlık kazanımı ve MN 
sıklığında oldukça bariz bir değişim tespit edildi. 
Zn ve Cd’un her iki dozunda da çimlenme yüzdesi, 
kök uzunluğu ve ağırlık kazanımı önemli oranda 
azaldı. Fakat MN oranı ise bir artış gösterdi. Ayrıca, 
araştırılan tüm bu parametreler (MN sıklığı hariç) 
Cd ile muamele edilen tohumlarda Zn ile muamele 
edilen tohumlara göre daha yüksekti. Diğer bir 
ifadeyle, kadmiyum (Cd) çinkoya (Zn) göre daha 
toksik bir etki gösterdi. Çalışma sonucunda, Cd ve 
Zn metal iyonlarının P. vulgaris kök ucu 
hücrelerinde önemli sitotoksik etkilere sahip olduğu 
ve çimlenme yüzdesi, kök uzunluğu, ağırlık 
kazanımı ve MN sıklığının bu etkilerin izlenmesi 
için kullanılabilecek ideal parametreler olduğu 
tespit edildi.  

Anahtar kelimeler: Çinko, Kadmiyum, Phaseolus 
vulgaris L., sitotoksik etki, Mikronukleus sıklığı.  
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Verbascum speciosum Schrader Tohumlarının 
Sulu Ekstraktının Drosophila melanogaster 

Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 
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Bu çalışmada Drosophila melanogaster’in 
gelişim biyolojisi üzerine Verbascum speciosum 
tohumlarından elde edilen sulu ekstraktın toksik 
etkisi araştırılmıştır. Beş farklı konsantrasyonda (2, 
4, 6, 8, 10 Mg/mL) hazırlanan ekstraktlar hem 
kaynamış hem de kaynamamış şekilde ergin 
bireylerin besi ortamına eklenmiştir. Sonuç olarak 
kaynamış ve kaynamamış ekstraktların F1 neslinde 
önemli azalmaya sebep olduğu ayrıca kaynamamış 
ekstraktların metamorfoz süresinde uzamaya sebep 
olduğu yine farklı konsantrasyonlardaki kaynamış 
ve kaynamamış ekstraktların bazı morfolojik 
anormalliklere neden olduğu belirlenmiştir. Bu 
sonuçlara göre Verbascum speciosum Schrader 
türünün kaynamamış tohumlarının sulu 
ekstraktlarının kaynamışlara göre Drosophila 
melanogaster üzerine daha toksik etki gösterdiği 
tespit edilmiştir.    
 
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, 
Verbascum speciosum, toksik etki 
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Tuzla Gölü’ nde (Palas-Kayseri) Salicornia 
europaea L. Bitkisi Kullanılarak Ağır Metal 

Kirliliğinin Tespiti 

Ümmügülsüm EKİNCİOĞLU, Dilek DEMİREZEN 
YILMAZ 

Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kayseri 
glsmekinci@gmail.com 

  
Su kaynaklarına, endüstriyel atıklar veya 

asit yağmurlarının toprağı ve toprağın bileşiminde 
bulunan ağır metalleri çözmesi sonucu karışan ağır 
metaller, adsorbsiyon kapasitesinin sınırlı olduğu 
sediment tabakasında çökmekte ve miktarı sürekli 
yükselmektedir. Ülkemizde de, tuz ihtiyacımızı 
karşıladığımız Tuz Gölü başta olmak üzere kapalı 
göllerimizde yeterli çevresel önlem almadığımız su 
havzalarında, kontrolsüz sanayileşme ve tarımın 


