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Amaç: Dezenfektasyon, oksitleme, antiseptik üretimi, kozmetik-ilaç sanayisinde ve roket yakıtı 
üretiminde kullanılan hidrojen peroksit mukozal tahriş, ağız, boğaz, yemek borusu ve mide-
bağırsak sistemde yanma, solunum sisteminde tahriş gibi hasarlara neden olmaktadır. Bu amaçla 
hidrojen peroksitin albino farelerde toksik etkisi ve bu etkilerin üzerine Ginkgo biloba özütünün 
koruyucu etkisi incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu amaçla albino fareler her grupta 6 fare olacak şekilde rastgele 6 gruba 
ayrılmıştır. Toksisitenin belirlenmesinde mikronukleus testi, anormal metafaz sayısı ve kromozom 
anormallikleri kullanılmıştır. Ayrıca her bir gruba ait ALT, AST, BUN ve kreatinin gibi biyokimyasal 
parametrelerdeki değişim ve MDA, GSH düzeyleri de değerlendirilmiştir.

Sonuç: Kontrol grubu hücrelerde MN oluşumuna rastlanmazken, gerek eritrosit gerekse de 
yanak mukoza epitel hücrelerinde en fazla MN oluşumuna hidrojen peroksit uygulanan grupta 
rastlanılmıştır. Ayrıca hidrojen peroksit uygulanan grupta mitotik indeksin kontrol grubuna oranla 
%7.04 oranında bir azalma olduğu belirlenmiştir. Işık mikroskobu ile yapılan gözlemler sonucunda 
en fazla anormal metafaza hidrojen peroksit ile muamele edilen grupta en az ise kontrol ve sadece 
Ginkgo biloba ile muamele edilen gruplarda rastlanılmıştır. Hidrojen peroksit uygulanan gruptaki 
anormal metafaz sayılarındaki artışın, diğer gruplarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli 
olduğu belirlenmiştir. Hidrojen peroksit uygulamasından sonra serum AST, ALT, ALP, BUN 
ve kreatinin düzeylerinde anlamlı bir artış gözlenmiştir. Ginkgo biloba uygulamasının böbrek 
hasarının belirteci olan BUN ve kreatinin konsantrasyonları üzerinde de etkili olduğu gözlenmiştir.
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