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derecede antitümör ve orta derecede de sitotoksik 
etkisi olduğu anlaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Micromeria fruticosa ssp. 
serpyllifolia, antitümör, antimutajenite, AMES  
 
 
PB200 
 

Çinko (Zn) ve Kadmiyum (Cd) Metal 
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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 
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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 
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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 
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yapılması sebebiyle ağır metal yönünden kirlendiği 
söylenmektedir. Bu çalışmada Tuzla Gölü’ nde 
(Palas-Kayseri) farklı noktalardan alınan Salicornia 
europaea L. bitkisi kullanılarak ağır metal 
kirliliğinin tespitinin yapılması amaçlanmaktadır.  

Tuzla Gölü’nden toplanan bitki ve toprak 
örneklerin standart işlemlerden geçirildikten sonra 
çözülen örneklerin ağır metal tayin işlemleri Varian 
marka Inductively Coupled Plasma = ICP-OES’de 
yapılmıştır.  

Deney sonuçlarına göre Salicornia 
europaea L. yaprak örneklerindeki Pb 
konsantrasyonunun 1,520 µgg-1-5,270 µgg-1, Cd 
konsantrasyonunun 0,022 µgg-1-0,117 µgg-1, Ni 
konsantrasyonunun 0,291 µgg-1-2,901 µgg-1, Cr 
konsantrasyonunun ise 0,902 µgg-1-1,563 µgg-1 

arasında olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre, 
bazı elementlerin sınır değerleri aştığı ve Salicornia 
europaea L. örneklerinin ağır metal kirliliğine 
uğradığı gözlenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Salicornia europaea, Tuzla 
Gölü (Palas-Kayseri), ağır metal kirliliği 
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Makroalgler birçok ülkede geleneksel bir 
şekilde besin olarak tüketilmektedir. Özellikle halk 
arasında gut, ekzema gibi hastalıklarda ve kurt 
düşürücü olarak kıyı ülkelerinde yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada Chlorophyceae 
familyasından Ulva rigida türünün etanolik 
ekstraktının (URE) genotoksik veya olası 
kromozom hasarlarını önleyici etkisinin olup 
olmadığı araştırılmıştır. Bunun için, U. rigida 
ektraktının 3 farklı konsantrasyonu 10, 20 ve 40 
µg/mL ve pozitif kontrol olarak da Mitomycin-C 
(0.25 µg/mL) insan lenfosit kültürlerinde 
kromozom aberasyon yöntemiyle test edilmiştir. 

Sonuçta, mutagen uygulamasından sonra 
test edilen U. rigida ekstraktının konsantrasyona 
bağlı olarak kromozomal hasarlarda değişiklikler 
meydana getirdiği tesbit edilmiştir. U. rigida 
etanolik ekstraktın kromozom hasarlarını 
azaltmakla birlikte mitotik indeks üzerinde olumlu 
bir etkisi gözlenmemiştir. U. rigida’nın kromozom 
hasarlarını azaltıcı etkisi istatistiksel olarak da 
anlamlılık göstermektedir (p < 0.0001).  

 
Anahtar Kelimeler: Ulva rigida, kromozom 
aberasyonu, antigenotoksisite  
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Araştırma Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesinin atık su arıtma tesislerinin arıtma 
çamurunun buğday, verimine etkisini ve toprağın 
bazı kimyasal özelliklerine bakiye etkisini 
incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Denemeler, 
Enstitü merkez arazisinde kurulan deneme 
parsellerinde yürütülmektedir. Deneme çakılı 
olarak;  7 konulu, 3 tekerrürlüdür. 

Deneme konuları; kontrol, optimum gübre, 
1000,  2000, 3000, 4000 ve 5000 kg/da biyokatıdır. 
Her parselden ekim öncesi ve hasat sonrası toprak 
örnekleri alınarak toprak verimlilik analizleri ve 
potansiyel toksik element analizleri yapılmıştır.  

Buğday verimlerine yapılan varyans 
analizi sonuçlarına göre en yüksek verimi 4 ton/da 
biyokatı uygulaması vermiştir. Toprak örneklerinde 
yapılan analiz sonuçlarında  (tuz ve bakır) 
analizlerinde bir miktar düşüş görülmektedir. 
(organik madde, total azot, fosfor, potasyum, 
mangan, demir ve çinko) atık miktarının artması ile 
artmıştır. Potansiyel toksik element analiz 
sonuçlarına göre; topraktaki bakır, çinko, krom ve 
kadmiyum miktarı atılan atık miktarı ile artış 
göstermektedir. Toprak pH’sı ve % kireç miktarı 
değişmemiştir   
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 Seçme işletme sınıfı uygulanan 
meşcereler; göknarın baskın olduğu, çap sınıfları 
metoduna göre işletilen, değişik yaşlı meşcerelerdir. 
Bu meşcerelerde uygulanan işletme şekli, bütün 
meşcere bakımlarını kapsamakta ve mevcut 
meşcere yapısının dikte ettiği bakım şekilleri 
(gençlik bakımı, sıklık bakımı, aralama, 


