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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.  
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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 
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gruplarının mikronukleus ve anormal çekirdek 
oranlarıyla negatif kontrol (çözücü) grubu 
arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen bu sonuçlar saf 
fipronilin uygulanan dozlarda genotoksik etkiye 
sahip olmadığına işaret etmektedir ve fipronilin 
civciv mikronukleus test sonuçlarıyla uyumludur.  
 
Anahtar Kelimeler: Fipronil, genotoksisite, tavuk 
yumurtası, mikronukleus, çekirdek anormalliği. 
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Alfa-naftil asetat esteraz (ANAE-az) ve 

asit fosfataz (ACP-az) lizozomal enzimlerdir. Bu 
enzimler insan ve bazı memeli hayvan türlerinde T-
lenfositler için spesifik olduklarından ışık 
mikroskobik seviyede kan frotileri ve doku 
kesitlerinde T- ve B-lenfositlerin morfolojik 
ayırımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada Türkiye’deki üç farklı yarasa türünün 
periferal kan lenfosit oranları ile ANAE-az ve ACP-
az pozitif lenfosit oranlarının ışık mikroskobik 
düzeyde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
dört Rhinolophus ferrumequinum (Büyük nal 
burunlu yarasa; 2♀, 2♂, Kilis), dört Pipistrellus 
kuhlii (Beyaz kenarlı yarasa; 2♀, 2♂, Mersin) ve 
beş Tadarida teniotis (Kuyruklu yarasa; 4♀, 1♂, 
Şanlıurfa) örneğinden usulüne uygun olarak kan 
alınmış ve her örnekten altı adet froti hazırlanarak 
havada kurutulmuştur. Rutin May-Grünwald 
Giemsa yöntemiyle boyanan iki frotide lenfosit 
oranları belirlenmiştir. Diğer frotiler soğuk 
gluteraldehit-asetonda (-10°C) 3 dakika tespit 
edilmiştir. Bu frotilerden ikisine ANAE-az 
demonstrasyonu, son ikisine de ACP-az 
demonstrasyonu uygulanmış, takiben %1’lik 
methyl-green ile çekirdek boyaması yapılmıştır. 
ANAE-az demonstrasyonunda lenfosit 
morfolojisine sahip 1-5 arasında değişen sayıda 
kiremit kırmızısı-kahverengi granüle sahip olan 
hücreler ANAE-az pozitif lenfositler olarak kabul 
edilirken, ACP-az demonstrasyonunda 1-3 
arasındaki sayıda kırmızı granüle sahip hücreler 
ACP-az pozitif lenfositler olarak kabul edilmiştir. 

ANAE-az demonstrasyonu sonucunda 
lenfositler bir yada birkaç granülden ibaret nokta 

tarzında pozitivite gösterirken, monositler diffüz 
ince granüler tarzda pozitivite göstermiştir. ACP-az 
demonstrasyonu sonucunda ise bu çalışmada 
incelenen her üç yarasa türünün lenfositlerinde 
ACP-az pozitivitesine özgü granüllere 
rastlanmamıştır. R. ferrumequinum, P. kuhlii ve T. 
teniotis için lenfosit oranları sırasıyla %68.94±6.53, 
%61.58±7.14 ve %72.80±3.18, ANAE-az pozitif 
lenfosit oranları ise %52.61±2.55, %44.76±9.07 ve 
%46.29±3.48 olarak belirlenmiştir. Lenfosit oranı 
bakımından P. kuhlii ve T. teniotis arasındaki fark 
ile ANAE-az pozitif lenfosit oranı bakımından R. 
ferrumequinum ve T. teniotis arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli düzeyde bulunmuştur 
(p<0.05). 
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Bu çalışmada Triturus karelini’nin erkek 
bireylerinde üreme periyodunda kloak yapısı ve 
kloak bezleri, üreme mevsimi dışındaki bireylerde 
de, prolaktin (PRL) ve testosteron hormonlarının 
kloak bezleri üzerinde meydana getirebilecekleri 
yapısal değişikliklerin, ışık mikroskobu düzeyinde 
incelenmesi amaçlanmış ve sonuçlar çeşitli 
histolojik, histokimyasal ve histometrik metotların 
uygulanması ile alınmıştır. 

Triturus karelini’nin erkek bireylerinin 
kloakı, kloak tüpü ve kloak odası olmak üzere iki 
esas kısımdan oluşur. Kloak tüpü, kloak odasına 
merkezi ve dorsal konumludur. Kloak odasının 
anteriyör kısmı genişlemiş bir oyuk şeklindedir ve 
burayı fibromuskular bir yapı olan psödopenis 
doldurur. Kloak tüpü ve kloak odası posteriyörde Y 
şeklindeki bir dorsal oyuk aracılığı ile birleşir ve 
kloak odası giderek daralıp, kloak açıklığı ile vücut 
dışına açılır. 

Triturus karelini’nin erkek bireylerinin 
kloakında dört farklı kloak bezi bulunmaktadır. 
Morfolojik olarak basit tübüler bez özelliği taşıyan 
bu bezler dört esas grup altında toplanır ve pelvik 
bezler, Kingsbury bezleri, ventral bezler ve dorsal 
bezler olarak adlandırılırlar. Pelvik bezler ve 
Kingsbury bezleri kloak tüpünün dorsal ve 
dorsolateral bölgelerinde yerleşiktirler. Ventral 


