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sayıları sırasıyla 39.67±17.56, 7.5±3.74, 2.17±1.25, 
41.83±17.44, 8.83±0.94 dişiler için ise 
34.92±10.38, 3.83±3.99, 1.00±0.58, 54.17±9.12, 
6.08±2.21’ dir. R. euryale’ de ise ortalama lökosit 
sayıları erkeklerde 18.33±3.32, 0.83±0.62, 
0.83±0.24, 69.67±5.25, 10,33±4,40 dişilerde 
20±12.00, 2.25±0,75, 3.5±1.00, 62.25±6.25, 
12.00±4.00 dür. R. mehelyi’ de ise erkeklerde 
23.00±3.14, 2.75±0.25, 1.5±0.00, 60.5±3.30, 
12.25±0.25, dişilerde 15.5,  2.00, 0.00,  72.00 ve 
10.5 dir. R. ferrumequinum de ortalama lökosit 
sayıları erkeklerde 40.00±3.5, 1.00±0.00, 0.5±0.5, 
47.75±0.75, 10.75±3.75 dişilerde 41.88±3.58, 
0.38±0.41, 0.63±0.41, 40.50±7.12, 16.63± 
5.91olarak kaydedilmiştir.  
 
  
Anahtar Kelimeler:  M. schreibersii, R. euryale, 
R. mehelyi, R. ferrumequinum, granülosit, 
agranülosit  
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Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei) 
Karaciğeri Üzerinde Ham Petrolün Suda 

Çözünebilen Kısımlarının Etkileri 

Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, Özlem ÖNEN, Ece 
ERDAĞ 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Zooloji ABD, 35100 Bornova, İzmir 

sema.isisag@ege.edu.tr 
 

Ham petrol nakliyesi sırasında 
oluşabilecek kazalar deniz ve tatlı su 
ekosistemlerinde acil, yaygın ve süreğen çevre 
sorunlarına yol açar.  Ayrıca rafinerizasyon, 
kullanım ve depolanma aşamalarında da çevreye 
yayılabilen ham petrolün suda çözünebilen 
fraksiyonlarında bulunan toksik hidrokarbonlara 
maruz kalan sucul organizmalar toksikokinetik ve 
toksikodinamik süreçlerde önemli ölçüde 
etkilenirler. 

Sunulan çalışmada İzmir Tüpraş 
Rafinerisinden sağlanan ham petrolün suda 
çözünebilen kısımlarından hazırlanan üç farklı 
konsantrasyon (%10, %20, %40) Xiphophorus 
helleri (kılıçkuyruk) örnekleri üzerinde 
uygulanarak, omurgalılarda başlıca zehirsizleştirme 
merkezi olan karaciğer üzerindeki histopatolojik 
etkiler araştırılmıştır. Işık mikroskobu 
incelemelerinde karaciğer dokusunda ödem, 
inflamasyon ve çarpıcı boyutta nekroz belirlenmiş, 
hepatositlerde belirgin yağ birikimi ve vakuol 
sayılarında artış, ayrıca zar yapılarında bozulma 
izlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Ham petrol, çevre, karaciğer, 
Xiphophorus helleri, histoloji 
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Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının 
Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei) 

Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri 
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Ham petrolün suda çözünebilen kısımları 

hidrojen zincirleri (poliaromatikler, heterosiklikler), 
fenoller, nitrojen ve sülfür içeren heterosiklik 
bileşiklerden oluşur. Çok uçucu ve toksik özellikler 
taşıyan bu kısımların çeşitli nedenlerle doğaya 
karışmaları ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol 
açar ve bu sorunlar besin zinciri ile en üst 
organizmalara kadar ulaşabilir. Sucul 
organizmalarda ham petrolden kaynaklanan 
sorunların saptanabilmesi için öncelikle maruziyet 
yollarında oluşan etkilerin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Sucul omurgalılarda temel maruz kalma 
yollarından biri olan solungaçlarda ham petrol 
etkisiyle oluşan değişimlerin araştırıldığı bu 
çalışmada Xiphophorus helleri (kılıçkuyruk) 
örneklerinde İzmir Tüpraş Rafinerisinden sağlanan 
ham petrolün suda çözünebilen kısımlarından 
hazırlanan üç farklı konsantrasyon (%10, %20, 
%40) uygulanmıştır. Işık mikroskobu 
incelemelerinde solungaçların primer lamellerinde 
hiperplazi, sekonder lamellerinde balonlaşma ve 
kaynaşmalar izlenmiş, mukus salgısının arttığı not 
edilmiş ve bulgular fotoğraflarla ortaya 
konulmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler:  Ham petrol, çevre, solungaç, 
Xiphophorus helleri, histoloji  
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Kobalt (II) P-Aminobenzoat’ın Erişkin Fare 
Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkisi 
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Kobalt (II) p-aminobenzoat [Co(p-
H2NC2COO)2.4H2O] (CoPAB)’ın erişkin fareler 
(Mus musculus var. albinos)’in karaciğeri üzerine 
histopatolojik etkisi incelendi. Bu çalışmada her 


