
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

880

Bulgular: Normal içme suyu ile muamele edilen sıçanların (Grup1) pankreaslarında atipik asinar 
hücre adenoması veya adenokarsinomasına rastlanılmamıştır. Azaserin+5 mg/kg/gün akrilamit 
grubu (Grup 4) ve Azaserin+10 mg/kg/gün akrilamit grubunun (Grup 6) vücut ağırlığı ile pankreas 
ağırlıkları kendi aralarında karşılaştırıldığında, istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmüştür. Ancak normal kontrol grubu (Grup 1), azaserin kontrol grubu (Grup 2), 5 mg/kg/gün 
akrilamit grubu (Grup 3) ve 10 mg/kg/gün akrilamit gruplarının (Grup 5) pankreas ağırlıkları ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (büyüktür) (p<0,05). 
Azaserin uygulanan grup ile içme sularında 5 ve 10 mg/kg/gün akrilamit ile muamele edilen 
gruplarda bulunan sıçanların pankreaslarında, histopatolojik değişiklikler ile atipik asinar hücre 
fokuslarının oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, azaserin ile oluşturulmuş neoplastik yapıların gelişimini 
(ortalama fokus çapı ve fokus hacmini) 5 ve 10 mg/kg/gün akrilamitin arttırdığı bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda, 5 mg/kg/gün akrilamit ve 10 mg/kg/
gün akrilamit uygulanan sıçanlarda; neoplastik değişime uğramış hücre gruplarının görülmesi ve 
azaserin ile oluşturulmuş neoplastik yapıların gelişimini arttırması sonucu, akrilamitin sıçanların 
pankreasında kanser başlatıcı (initiator) olabileceği ihtimalini muhtemel göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akrilamit, Sıçan pankreası, Atipik asinar hücre fokusları (AACF).

Etik Kurul Karar Numarası: S.Ü. Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’ndan 28.11.2008 
tarih ve 2008/48 karar sayısı ile etik kurul izni alınmıştır. 
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Amaç: Sucul ortamlar endüstriyel, evsel, tarımsal ve birçok antropojenik kaynaklarla kirlenmekte 
olup akuatik organizmaları tehdit etmektedir. İnorganik kirleticilerden en önemlisi ağır metallerdir 
ve toksik etkiler oluşturabilmektedir. Bu nedenle Çanakkale Boğazı Umurbey Bölgesi’nden toplanan 
Mytilus galloprovincialis (Akdeniz midyesi) ve Pecten maximus (deniz tarağı) örneklerinin farklı 
dokularında ağır metal (Cr, Pb, Ni, Fe, Cu, Zn, Al, Mn) birikimi incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Umurbey Bölgesi’nden ilkbahar mevsiminde alınan deniz suyu örneği ile 
10’ar adet midye ve deniz tarağı toplanmıştır. Örnekler laboratuvara getirilerek, solungaç ve manto 
dokuları disekte edildikten sonra analize hazır hale getirilmiş ve ICP-OES ile ağır metal miktarı 
ölçülmüştür. 

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, deniz suyunda Fe, Al, Cu, Zn ve Pb değerleri kabul 
edilebilir değerler üzerinde iken Ni, Cr ve Mn kabul edilebilir değerlerin altında bulunmuştur. 
Midye’nin solungaç dokularında ağır metal birikimi Fe>Al>Zn>Pb>Mn>Cu>Cr>Ni olarak, manto 
dokularında ise Fe>Al>Zn>Cu>Pb>Mn>Cr>Ni olarak belirlenmiştir. Deniz tarağı’nın solungaç 
ve manto dokusunda ise, Fe>Al>Zn>Mn>Pb>Cu>Ni>Cr; Fe>Al>Zn>Mn>Pb>Cu>Cr>Ni olarak 
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sıralanmaktadır. Midye ve deniz tarağı örneklerinin solungaç dokularında biriken ağır metal 
miktarları, manto dokularına oranla daha yüksek belirlenmiştir. Pb miktarı her iki türde de kabul 
edilebilir değerlerin üzerinde iken, Zn miktarı ise sadece deniz tarağı’nın solungaç ve manto 
dokularında kabul edilebilir değerlerin üzerinde bulunmuştur.

Sonuç: Çalışılan örneklerde bazı ağır metal miktarlarının kabul edilebilir değerler üzerinde 
bulunmasından dolayı bu canlıların tüketiminde daha dikkatli olunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Umurbey, ağır metal, Mytilus galloprovincialis, Pecten maximus
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Amaç: Bu çalışmada Nevşehir ili çevresinde (Derinkuyu, Kaymaklı, Çardak, Mazı, Zile) yetiştirilen 
yemeklik patates (Solanum tuberosum L.) ve bunların yetiştirildiği topraklarda kurşun (Pb) ve 
kadmiyum (Cd) gibi ağır metallerin miktarları tespit edilmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Nevşehir ili çevresinde (Derinkuyu, Kaymaklı, Çardak, Mazı, Zile) 
yetiştirilen yemeklik patates (Solanum tuberosum L.) ve bunların yetiştirildiği topraklarda ağır metal 
içeriklerini tayin etmek amacıyla, her bölgeden 5 farklı istasyon belirlenerek örnekler toplanmıştır. 
Toplanan patates örnekleri distile su ile yıkanarak 1050C’de kurutulmuştur. Kurutulduktan sonra 
patates örnekleri ve topraklar 0,5 g tartılarak teflon hücrelere konulup 10 ml HNO

3
 kullanılarak 

CEM-MARS mikrodalga numune hazırlama cihazında 200 PSI basınçta ve 180 0C’de çözülmüştür. 
ICP-OES (Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi) cihazında standart materyal 
kullanılarak (NIST, SRM-1547) aletin kalibrasyonu yapılmış ve element seviyeleri belirlenmiştir.

Bulgular: Ekosisteme ağır metallerin dâhil olduğu ana kaynak topraktır. Yerleşim alanlarından 
çıkan atıklar, egzoz gazları, tarımsal mücadele ilaçları, suni gübreler, fosil yakıtlar, sanayi 
atıkları başlıca ağır metal kaynakları olarak toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir. 
Kirlenmenin başlangıcındaki dönemlerde, ağır metaller daha ziyade toprakta bulunurken, zamanla 
kirlenme arttıkça topraktaki ağır metallerin bitkiler tarafından alınması da artış göstermektedir. 
Yaptığımız çalışmada toprak örneklerindeki Pb seviyesinin (13.86 mg l-1 ) patates örneklerine (0.14 
mg l-1) kıyasla, daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Patates örneklerinde istasyonlar arasındaki fark 
incelendiğinde, yol kenarındaki örneklerde Cd miktarı (1.90 mg l-1 ) dağlık bölgelerde (0.04 mg l-1) 
yetişen örneklere göre daha yüksek tespit edilmiştir.

Sonuç: Nevşehir bölgesinde yoğun olarak yapılan patates üretimi sonucu toprak veriminde meydana 
gelen düşüşler nedeniyle kısıtlamalara gidilmiştir. Bu sebepten dolayı sonuçlarımıza göre bölgede 
özellikle kirlenme tehdidi altında olan yol kenarı gibi alanlarda, patates ekiminin yapılmamasına 
dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Solanum tuberosum, ağır metal, kirlilik, Nevşehir


