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Organofosforlu bir insektisit olan 

mephosfolanın insan periferal lenfositlerine 
uygulanmasıyla kardeş kromatit değişimi (KKD), 
mikronukleus oluşumları (MN) ve DNA hasarı 
belirlenmiştir. Mephosfolanın beş farklı dozu 
(0.125, 0.25, 0.50, 1 ve 2 µg/ml) KKD testi için 24 
ve 48 saat, MN testi için 48 saat ve comet testi için 
1 saat süreyle lenfositlere uygulanmıştır 
Mephosfolan bütün dozlarda ve sürelerde kardeş 
kromatit değişim miktarını istatistiksel olarak 
önemli düzeyde artırmıştır. Kuvvetli olmayan doza 
bağlı bir artış vardır (r=0.63 24 saat için, r=0.77 48 
saat için). Bu insektisit 24 saatlik uygulamada 0.50, 
1 ve 2 µg/ml’lik dozlarda ve 48 saatlik uygulamada 
ise en yüksek iki dozda mitotik indekste anlamlı 
düşüşe neden olmuştur. Bu düşüş doza bağlıdır 
(r=0.85 24 saat için, r=0.90 48 saat için). 
Replikasyon indeksinde (RI) ise anlamlı bir 
değişiklik gözlenmemiştir. Bu insektisit 
mikronukleus oluşumunu en yüksek üç dozda (0.50, 
1 ve 2 µg/ml) anlamlı şekilde artırmıştır. Doza bağlı 
bir artış söz konusudur (r=0.85). Ancak nükleer 
bölünme indeksini (NBI) etkilememiştir. Comet 
testi sonuçlarına göre mephosfolan kuyruk 
yoğunluğunun 0.50, 1 ve 2 µg/ml’lik dozlarında 
anlamlı düzeyde artmasına neden olmuştur. Kuyruk 
uzunluğunun artışı ise 0.125, 0.50 ve 1 µg/ml’lik 
dozlarda anlamlıdır. Bu sonuçlara göre 
mephosfolan insan periferal lenfositlerinde 
aneugenik ve klastojenik etkilere sahiptir. DNA 
hasarını artırmaktadır.  
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 Geometrik Morphometrik özellikle son 
yıllarda kullanılmaya başlanan ve morfometrik 
varyasyonun şekil ile açıklandığı yöntemlerden 
biridir. Kanat damarlanma kesişim noktaları 
kullanılarak elde edilen koordinat verileri üstüste 
bindirilerek analiz edilmekte ve farklı alttürlerin 
kanat şekilleri arasındaki farklılıklar paket 
programlar aracılığı ile analiz edilmektedir. 
 Bu çalışmada Almanya Oberursel Arıcılık 
Enstitüsü veri tabanında bulunan Dünya balarısı 
alttürlerinde geometrik morfometrik çalışmalar ilk 
aşamada Tanzanya ve Afrika’nın diğer bazı 
ülkekerinde dağılım gösteren üç alttürde 
gerçekleştirilmiştir. Veri tabanında bu alttürlere ait 
bulunan 280 birey üzerinde toplam 20 landmark ön 
kanatta tespit edilmiş ve tpsDIG ile koordinat 
verileri elde edilmiştir. noktalama yapıldıktan sonra 
çok değişkenli istatistiksel analizler Morpheus ve 
NTSYS programları ile gerçekleştirilmiştir. Öncül 
analizler bu üç alttürün grup merkezlerinin P<0.001 
seviyesinde birbirinden farklı olduğunu 
göstermiştir. Serpilme grafiğinde bu üç alttür 
birbirleri ile azda olsa örtüşme göstermiştir. Kanat 
şekil farklılıkları TpsSpline ile koordinat 
düzleminde deformasyonlar olarak gösterilmiştir.  
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Karasu ırmağı, kaynağını Erzurum’un 

Dumlu dağından alıp, Murat ırmağı ile birlikte Fırat 
nehrini oluşturan iki koldan birisidir (Son yıllarda 
sularını Keban’a boşaltmaktadır). Dumlu dağı aynı 
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zamanda Fırat nehrinin de membaı olarak da kabul 
edilmektedir. Erzurum şehir merkezinin 
kanalizasyonu, sayıları fazla olmamakla beraber 
bazı mezbaha nelerin, yem fabrikalarının, bölgenin 
önemli sanayi tesislerinden şeker ve çimento 
fabrikalarının atıkları Karasuya boşandığı için 
yörenin kirlilik yönünden en fazla risk taşıyan su 
kaynağıdır. Dolayısıyla 1995–1997 yılları arsında 
“Karasu Irmağının (Dumlu-Aşkale) Fiziko-
Kimyasal Özellikleri ve Dominant Balık 
Türlerinden (Leuciscus cephalus, 1758)’un 
Mikrobiyolojik Yönünden Araştırılması” konulu bir 
doktora tezi yaptırılarak durumun tespit edilmesine 
çalışılmıştır. Tezde işlenen tüm konular bir tebliğ 
kapsamını aşacağı için burada kirliliğin doğurduğu 
bir sonuç olarak dominant balık türlerinden olan 
Leuciscus cephalus, 1758’un mikrobiyolojik 
yönden araştırılması sonuçları sunulmaya 
çalışılacaktır. 

Özellikle aşırı kirlilikte dolayı ırmakta 
farklı tarihlerde 2 defa toplu balık ölümü 
gözlenmiştir. 

Karası ırmağından ve kontrol gurubu 
olarak ise bu ırmağa akan Pulur çayından alınan 
balık numunelerini total aerobik mezofilik bakteri, 
Pseudomonas, Enterobacteriaceae, koliform gurubu 
bakteri, Eschrichia coli ve Clostridium perfringes 
yönlerinden kontrol edilmiştir. 

Sonuç olarak Karasu’dan temin edilen 
balıkların mikrobiyal yükünün, Pulur Çayından 
temin edilenlere göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 
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 Geniş coğrafik dağılımı ve elde 
edilmesindeki kolaylıklar nedeniyle, Sazan balığı 
(Cyprinus carpio) biyolojisi üzerine dünyada ve 
Türkiye’de çok sayıda çalışma yapılmıştır. 
Türkiye’de geniş bir dağılım gösteren C. carpio, 
ekonomik değeri olan bir balıktır. Günümüzde 
ekolojik dengelerin bozulduğu, besin maddelerinin 
azaldığı düşünülürse, akvaryum balıklarının önemi 

bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı; sazan balıklarının açlık-tokluk durumlarına 
göre; dalakta normal koşullarda patolojik bir 
bozukluk göstergesi olan hemosiderin birikiminin 
meydana gelip gelmediğini tespit etmektir. 
Çalışmada; 660 adet sazan (C. carpio) ile çalışıldı. 
12 adet akvaryuma 55'er adet balık yerleştirildi. 
Başlangıçta ve iki haftalık aralıklarla balıkların 
boy-ağırlık ölçümleri yapıldı. Deney süresince 3'er 
tekrarlı 4 gruba ayrılan balıklar, günlük canlı 
ağırlıklarının % 1,5 oranında yemle beslendiler 
(Pınar alabalık yemi). Her ölçümden sonra yem 
miktarı yeniden hesaplanarak, düzenlendi. 
Çalışmada 4 grup oluşturuldu; 1. Grup aç bırakıldı; 
2. grup 1 gün beslendi 2 gün aç bırakıldı; 3. grup 1 
gün aç bırakıldı 1 gün beslendi; 4. grup her gün 
beslendi. Çalışma sonunda, balıkların dalakları % 
10 tamponlanmış formaline alındı. Rutin laboratuar 
yöntemleri sonunda dokular parafine gömüldü, 
alınan kesitler Hematoksilin-Eozin ile boyanıp, 
mikroskopta incelendi. Kesitler, Image-pro Plus 
sistemi ile fotoğraflandı. Çalışmamızda, sürekli 
beslenen balıkların dalaklarında hemosiderin 
birikimi görüldü. Bir gün tok, birgün aç bırakılan 
hayvanlarda sürekli beslenenlere benzer, ancak, 
daha koyu renkte boyanan hemosiderin vardı. Bir 
gün tok iki gün aç bırakılan deney grubunun dalak 
kesitlerinde hemosiderin daha koyu idi ve sayıca 
artmıştı. Aç bırakılan balıklarda hem yapı 
bozulmuştu, hem de çok miktarda ve koyu 
boyanmış hemosiderin birikimi gözlendi. 
Balıklarda hemosiderin genellikle hastalık 
durumunda görülen bir olgudur. Ancak balıklarda 
herhangi bir bakteriyel hastalık tespit edilmedi. 
Açlık durumuna göre hemosiderin birikiminin 
artması, bize hemosiderin birikimi ile açlık-tokluk 
arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. 
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Civcivlerin ucuz ve kolay elde edilebilir 
olması, ayrıca memelilerin aksine alyuvarlarının 
çekirdekli olması sebebiyle çekirdek 
anormalliklerinin de incelenmesinin mümkün 


