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değişimi (KKD) ve mikronükleus (MN) test 
yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Kalsiyum 
propiyonat’ın 50, 100, 200 ve 1000 µg/ml’lik 
dozları 24 ve 48 saat süre ile kültürdeki lenfositlere 
uygulanmıştır. Yapılan analizler anormal hücre 
yüzdesinin ve hücre başına düşen anormalliklerin 
kontrole göre tüm uygulamalarda istatistiksel olarak 
önemli düzeyde arttığını ve bu artışın doza bağlı 
olduğunu göstermiştir (24 saatlik uygulamada 
r=0.84 ve r=0.83, 48 saatlik uygulamada sırasıyla 
r=0.75 ve r=0.72). Kardeş kromatid değişim 
frekansı tüm uygulamalarda kontrole göre 
istatistiksel açıdan önemli düzeyde artış göstermiş 
ve bu artış doza bağlı olarak gerçekleşmiştir (24 
saatlik uygulamada r=0.75, 48 saatlik uygulamada 
r=0.77). Mitotik indeks tüm uygulamalarda 
kontrole göre doza bağlı düşüş gösterirken (24 
saatlik uygulamada r=-0.91, 48 saatlik uygulamada 
r=-0.76), bu düşüş 24 saatlik uygulamada sadece 
1000 µg/ml’de, 48 saatte ise tüm 
konsantrasyonlarda istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda kalsiyum 
propiyonatın replikasyon indeksini ve nükleer 
bölünme indeksini etkilemediği belirlenmiştir. 
Ayrıca 1000 µg/ml’lik konsantrasyon 48 saatlik 
uygulamada toksik etki göstermiştir. Bu sonuçlar 
kalsiyum propiyonatın klastojenik, mutajenik ve 
sitotoksik etkili bir madde olduğunu göstermiştir.  
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kromatid değişimi, kromozom anormalliği, 
mikronükleus  
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Gıda katkı maddesi olarak kullanılan 
potasyum sorbatın genotoksik etkilerinin 
incelenmesi amacıyla kardeş kromatit değişimi 
(KKD), kromozomal anormallik (KA) ve Comet 
testleri kullanılmıştır. KKD ve KA testleri için 125, 
250, 500 ve 1000 µg/ml dozları insan periferal 
lenfositlerine 48 saat süre ile uygulanmıştır. 
Potasyum sorbat kardeş kromatit değişimini doz 
artışına bağlı olarak (r=0.74) arttırmıştır. Ancak 
replikasyon indeksi (RI) üzerine bir etkisi 
olmamıştır. En yüksek doz (1000 µg/ml) mitotik 
indekste (MI) kontrole göre anlamlı bir düşüşe 
neden olmuştur. Potasyum sorbat kromatit ve 

kromozom kırıkları, fragment, kardeş kromatitlerde 
birleşme, kromatit değişimi ve disentrik 
kromozomlar oluşturmuştur. Kromozomal 
anormallik miktarı 500 ve 1000 µg/ml’lik dozlarda 
anlamlıdır. KA oranındaki artış doza bağlıdır 
(r=0.97). Bu gıda katkı maddesinin DNA 
seviyesinde hasar oluşturup oluşturmadığı Comet 
testi ile belirlenmiştir. Potasyum sorbatın 125, 250, 
500, 1000 µg/ml’lik dozları 1 saat süreyle insan 
lenfositlerine uygulanmış ve tüm dozlarda kuyruk 
yoğunluğu ve kuyruk uzunluğunda kontrole göre 
istatistiksel olarak önemli artış belirlenmiştir. Bu 
artış kuyruk yoğunluğunda ve kuyruk uzunluğunda 
doza bağlı olarak gerçekleşmiştir (r=0.96 ve r=0.69, 
sırasıyla). Bu sonuçlar potasyum sorbatın insan 
periferal lenfositlerinde klastojenik, mutajenik ve 
sitotoksik olduğunu göstermektedir.  
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Bu çalışma, insan lenfositlerinde gama 
radyasyonu tarafından teşvik edilen kromozomal 
anormallikler (CAs) üzerine likopenin koruyucu 
rolünü tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Bu 
amaçla, biz in vitro doz–etki ilişkisini kullandık ve 
elde edilen verileri istatistiksel olarak analiz ettik. 
Kromozomal anormallikler (CAs) terimi kırık, 
disentrik, trisentrik, erken sentromer ayrılması, 
kırık parça (fragment) ve ring kromozomları ifade 
etmektedir. Ayrıca bu çalışmada mitotik indeks 
(MI) ve anormal metafaz sayısı (AMS) da 
hesaplandı. Lenfosit kültürlerinin üç grubu 
hazırlandı. Grup I kontrol grubuydu ve bu gruptaki 
lenfsitler radyasyon veya likopen ile muamele 
edilmedi. Grup II radyasyon grubuydu ve bu 
gruptaki lenfositler sadece 1000 cGy gama 
radyasyonu ile muamele edildi.  Grup III ise 
likopen uygulama grubuydu ve bu gruptaki 
lenfositler 1000 cGy gama radyasyonu ile 
muameleden önce farklı dozlardaki likopen ile 
muamele edildi. Bu gruptaki lenfositler 72 saat 
süreyle likopenin altı farklı konsantrasyonu (10, 30, 
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50, 70, 90, 100 mg) ile muamele edildi ve ayrıca 
24. saatin sonunda 30 dakika süreyle 1000 cGy 
gama radyasyonuna maruz bırakıldı. Sonra, her bir 
kültürden Giemsa boyaması ile standart kromozom 
hazırlama tekniği kullanılarak CAs slaytları 
hazırlandı. Kromozomal anormallikler (CAs), 
mitotik indeks (MI) ve anormal metafaz sayıları 
(AMS) araştırma mikroskobu kullanılarak sayıldı 
(Japon, Nicon Elipse E600). Sonuçta, tüm likopen 
ile desteklenen lenfositlerin, sadece radyasyon ile 
muamele edilen gruba göre daha az CAs içerdiği 
görüldü. Özellikle, likopen 50 mg, 70 mg and 90 
mg dozlarda CAs üzerinde daha koruyucu bir etkiye 
sahipti. Fakat bu etki likopenin 100 mg dozunda 
sabitlenme eğilimi gösterdi. Ayrıca, likopen dozuna 
bağlı olarak MI arttı ve AMS azaldı. In vitro  
sonuçlar gösterdi ki, likopen desteği CAs sıklığını 
azaltmakta ve onun kromozom hasarlarına karşı 
koruyucu rolü belirli bir aşamaya kadar doz ile 
ilişkilidir.   
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 Bu çalışmada, Sodyum hipoklorit 
(NaOCl)’in İnci balıklarındaki  (Acanthalburnus 
microlepis, De Filippi 1863) LC50 değerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Sodyum hipoklorit 
(NaOCl) solüsyonu yaklaşık olarak %12,5–25 
oranında aktif klorin gazı (Cl2) içeren, biosid 
özelliğine sahip olup evsel, endüstriyel, tıbbi ve 
bilimsel uygulamalarda yaygın bir biçimde 
kullanılan bir dezenfektandır. LC50 değeri, 
incelenen canlı grubundaki populasyonun yarısında 
ölüm meydana getiren dozdur. Bu test, incelemede 
kullanılan maddenin kısa bir zaman içinde sahip 
olduğu zehirlilik potansiyelinin 
değerlendirilmesinde kullanılır. Toksikologlar, bu 
yöntemi daha çok sıçan ve fareler üzerinde çeşitli 
maddelerin LC50 değerini bulmak için 
kullanmışlardır. Oysa birçok balık türü için çeşitli 
toksik, kansorojen veya mutajen etkili maddelerin 

LC50 değerinin saptanmasına yönelik çalışmalar 
yetersiz düzeyde bulunmaktadır. Denemeler 
sırasında balığın her bir gram vücut ağırlığına 1 L 
su hesaplanarak akvaryumlar hazırlanmıştır. 
Akvaryumlara sırasıyla ppm olarak hesaplanmış 
sodyum hipoklorit değerleri (0,05 mg/ lt, 0,10 mg/ 
lt, 0,25 mg/ lt, 0,37 mg/ lt, 0,50 mg/ lt, 0,75 mg/ lt, 
1 mg/ lt) en küçüğünden başlanılarak konuldu ve 
her akvaryuma 10 balık yerleştirildi. Ayrıca bir 
akvaryuma kimyasal madde eklenmeden 10 balık 
konularak kontrol grubu oluşturuldu. Toksisite 
çalışması sonunda sodyum hipoklorit’in 
Acanthalburnus microlepis’ te LC90 değeri 0.91 
mg/lt, LC50 değeri 0.63 mg/lt iken LC10 değeri 0.44 
mg/ lt olarak tespit edilmiştir. Verilerin SPSS 
analizi ile değerlendirilmesi sonucu da LC50 değeri 
0.63 mg/lt olarak bulunmuştur. 
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 Mersin ili sınırları içerisinde bulunan 
Göksu Nehri’nden alınan Barbus capito  türüne ait 
3 örnek üzerinde, air-dried tekniği modifiye 
edilerek sitogenetik analiz yapılmıştır. Göksu 
nehrinden alınan Barbus capito örneklerinde 
kromozom sayısı, 32 metasentrik, 42 
submetasentrik, 8 subtelosentrik ve 38 akrosentrik 
olmak üzere diploid kromozom sayısı 2n=120’dir. 
İncelenen metafazların toplam % 88,6’sında en 
yaygın bulunan diploid kromozom sayısı 120 olarak 
belirlenmiştir. Barbus capito’nun kol sayısı da 
NF=194 olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda C 
bantlaması da gerçekleştirilmiştir.  
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