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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. 
  
Anahtar Kelimeler: Leuciscus cephalus, 
mikrobiyolojik  
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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. 
 
 Anahtar Kelimeler : Cyprinus carpio, 
hemosiderin, dalak, beslenme  
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Civcivlerin ucuz ve kolay elde edilebilir 
olması, ayrıca memelilerin aksine alyuvarlarının 
çekirdekli olması sebebiyle çekirdek 
anormalliklerinin de incelenmesinin mümkün 
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olması gibi özellikleri genotoksisite testlerinde 
tercih edilme sebeplerinden bazılarıdır. 
İnsektisitlerin de dahil olduğu çok sayıda çevresel 
kirleticinin genotoksik etkileri civciv in vivo test 
sistemlerinde değerlendirilmiş ve bu test sisteminin 
memeli test sistemlerine alternatif olabileceği 
vurgulanmıştır. Fipronil diğerlerine göre daha yeni 
ve daha küçük bir grup olan pirazoller grubundan 
bir insektisit olup pek çok zararlıya karşı etkili 
olduğundan, zirai alanda, çevre sağlığında ve 
veteriner hekimlikte kullanımı tüm dünyada 
artmaktadır. Bu çalışmada fipronilin ticari 
formülasyonu farklı ırklardaki civcivlere 
intraperitonal yolla verilerek olası genotoksik 
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
birinci aşamada akut genotoksisitenin belirlenmesi 
için 5-6 günlük yumurtacı beyaz (Bovans white) ve 
kahverengi (ATE-K) civcivlerden oluşan yedişer 
grup oluşturulmuştur. Birinci gruplara negatif 
kontrol amacıyla çözücü, ikinci ve üçüncü gruplara 
pozitif kontrol amacıyla 40 mg/kg ve 80 mg/kg 
dozlarında siklofosfamid, diğer gruplara sırayla 
6.25 mg/kg, 25 mg/kg, 50 mg/kg ve 100 mg/kg 
dozlarında fipronil enjekte edilmiş, uygulamadan 
24 saat sonra kan örnekleri alınmıştır. İkinci 
aşamada ise kronik genotoksisitenin belirlenmesi 
için kahverengi ve beyaz yumurtacı civcivlerden 
oluşan beşer grup oluşturulmuştur. Negatif kontrol 
grubu dışındaki diğer gruplara aynı dozlardaki 
fipronil beşe bölünerek 24 saat arayla enjekte 
edilmiş, son enjeksiyondan 24 saat sonra kan 
örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinden 
frotiler hazırlanmış ve bu frotiler modifiye May-
Grünwald Giemsa yöntemiyle boyanarak her 
örneğin periferal kan alyuvarlarındaki 
mikronukleus ve anormal çekirdek oranları ışık 
mikroskobik düzeyde belirlenmiştir. 

Siklofosfamid uygulanan pozitif kontrol 
gruplarında mikronukleus ve anormal çekirdek 
oranları negatif kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak önemli düzeyde artış göstermiştir 
(p<0.05). Fipronil gruplarında ise mikronukleus ve 
anormal çekirdek oranlarında artışlar gözlenmekle 
birlikte istatistiksel olarak önemli düzeyde fark 
bulunmamıştır (p>0.05). Bu çalışma fipronilin ticari 
formülasyonunun uygulanan dozlarda hem 
kahverengi hem de beyaz yumurtacı civcivler 
üzerinde akut ve kronik genotoksik etkiye sahip 
olmadığına işaret etmektedir. Elde edilen bu sonuç, 
fipronilin tavuk yumurtası mikronuklues test 
sonuçlarıyla da uyumlu bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Fipronil, civciv, genotoksisite, 
mikronukleus, çekirdek anormalliği. 
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Son yıllarda geliştirilen bir genotoksisite 

testi olan tavuk yumurtası mikronukleus testi 
literatürde HET-MN (Hen’s Egg Test for 
Micronucleus Induction) olarak da bilinmektedir. 
Kuluçka işlemine tâbi tutulan döllü tavuk 
yumurtalarındaki embriyoların periferal kan 
alyuvarlarının değerlendirildiği bu yöntem oldukça 
ucuz, basit ve hızlı bir genotoksisite testi olup, 
hayvan hakları ve etik açıdan da uygun olarak kabul 
edilmektedir. Fipronil diğerlerine göre daha yeni ve 
daha küçük bir grup olan pirazoller grubundan bir 
insektisit olup pek çok zararlıya karşı etkili 
olduğundan, zirai alanda, çevre sağlığında ve 
veteriner hekimlikte kullanımı tüm dünyada 
artmaktadır. Bu çalışmada saf fipronilin olası 
genotoksik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla beyaz yumurtacı (Bovans white) 
damızlıklara ait döllü tavuk yumurtaları kuluçkaya 
alınmıştır. Kuluçkanın sekizinci gününde kontrol 
grubu yumurtalarına hiçbir işlem uygulanmamış, üç 
pozitif kontrol grubuna sırasıyla, 50 µg/yumurta, 
250 µg/yumurta ve 500 µg/yumurta dozlarında 
siklofosfamid, negatif kontrol grubuna çözücü 
(%70 aseton (v/v)) ve diğer gruplara sırasıyla 161 
µg/yumurta (LD50), 80.50 µg/yumurta ve 40.25 
µg/yumurta dozlarında fipronil hava kamarası 
yoluyla enjekte edilmiş ve kuluçkaya üç gün daha 
devam edilmiştir. Kuluçkanın 11. gününde canlı 
embriyolardan kan örnekleri alınarak frotiler 
hazırlanmış, bu frotiler modifiye May-Grünwald 
Giemsa yöntemiyle boyanarak periferal kan 
alyuvarlarındaki mikronukleus ve anormal çekirdek 
oranları ışık mikroskobik düzeyde belirlenmiştir. 
Değerlendirme yapılırken primitif alyuvarlar 
dikkate alınmamış sekonder alyuvarlar 
(eritroblastlar, proeritroblastlar, erken-, orta- ve 
geç-polikromatik alyuvarlar ile olgun 
normokromatik alyuvarlar) değerlendirilmiştir. 

Siklofosfamid uygulanan pozitif kontrol 
gruplarının mikronukleus ve anormal çekirdek 
oranlarında dozlardaki artışa paralel olarak önemli 
düzeyde yükselme gözlenmiştir (p<0.05). Hiçbir 
işlem uygulanmayan kontrol grubunda gözlenen 
spontane mikronukleus ve anormal çekirdek 
oluşumlarının oranlarıyla negatif kontrol (çözücü) 
grubu arasında önemli düzeyde fark 
belirlenmemiştir (p>0.05). Bazı fipronil gruplarında 
kontrol grubuna kıyasla önemli düzeyde artışlar 
gözlenmekle birlikte (p<0.05), tüm fipronil 


