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

75

SA–011

Bazı Bitki Büyüme Hormonlarının Subakut ve Subkronik 
Uygulamalarının Sıçanlarda Nörotoksik ve İmmünotoksik 

Etkilerinin Araştırılması

İsmail İşıka, İsmail Çelikb

aVan Türk Telekom Fen Lisesi,-ismail243@yahoo.com
bVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Amaç: Bu çalışmada, bitki büyüme hormonlarından (BBH) Absisik asit (ABA) ve Giberellik asitin 
(GA

3
) 25 ve 50 ppm’lik dozlarda subakut ve subkronik uygulamalarına maruz bırakılan sıçanlarda 

(Wistar albino) meydana gelen nörotoksik ve immünolojik etki incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 84 adet sıçan kontrol grupları, ABA ile GA
3
 25 ve 50 ppm dozlarının 

subakut ve subkronik periyotları için her grupta 14 sıçan bulunacak şekilde 6 grup oluşturulmuştur. 
25 ve 50 ppm’lik dozlardaki BBH içme suları subakut uygulama için 25 gün, subkronik uygulama 
için de 50 gün süreyle içebildiklerince sıçanlara içirilmiştir. Bu amaçla sözkonusu nörotoksik 
etkilerin ölçütü olarak değerlendirilebilecek biyobelirteçleri olarak Asetilkolinesteraz (AChE), 
Bütirillkolinesteraz (BChE), ve immünotoksik etkilerin ölçütü olarak değerlendirilebilecek 
Adenozin deaminaz (ADA) ve Miyeloperoksidaz (MPO) enzim aktiviteleri ölçülmüştür. 

Bulgular: Sözkonusu kimyasalların farklı dozlardaki etkilerinin sıçanlarda yukarıda bahsedilen 
enzim aktiviteleri üzerine farklı etkilere neden oldukları gözlendi. Sonuçlar, ABA ve GA’nın 25 ve 
50 ppm’lik dozlarının subakut ve subkronik periyotları sonunda karaciğer, beyin, dalak, böbrek, 
akciğer ve kas dokularının ADA aktivitesinde dalgalanmalara neden olduğunu, AChE, BChE ve 
MPO aktivitelerinde ise genelde artışlara neden olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızda da AChE ve BChE aktivitesinde bazı dokularda azalma 
görülmüştür bu azalmalar bitki hormonlarının AChE’nin ve BChE’nin inhibisyona sebep 
olmasından kaynaklanabilir ADA aktivitesinde zaman zaman meydana gelen dalgalanmalar ise 
kullanılan hayvanların bireysel farklılığından kaynaklanmış olabilir.MPO aktivitesinin kontrol 
gruplarına göre artış göstermiş olması söz konusu doku hücrelerinde solunumsal patlamanın 
gerçekleştiğine ve bu hücrelerde oksidan ajanların kontrol gruplarına göre daha fazla üretildiğine 
bağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Absisik asit, Giberellik asit, Nörotoksik etki, İmmünotoksik etki, Sıçan 

Teşekkür: Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi hayvan deneyleri yerel etik kurulunun (YUHADEK) 
izni ve denetimi ile yapılmıştır. Ayrıca çalışmayı destekleyenYüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Başkanlığına (2010-FBE-D104) teşekkür ederiz.


