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karaciğer doku sitozollerinde spektrofotometrik 
olarak ölçülmüştür.  

Örneklerin analizleri sonucunda, karaciğer 
GST, CaE, LDH ve AST aktivitelerinin farklı 
mevsimlerde ve istasyonlar arasında önemli 
düzeyde farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Buna 
karşın karaciğer ACP aktivitesinde ise istatistiksel 
olarak önemli bir varyasyon gözlenmemiştir. Enzim 
aktiviteleri karşılaştırıldığında, özellikle GST ve 
CaE enzim aktiviteleri gibi değerlerin dönemsel 
değişimleri yansıttığı ve istasyonlar arasındaki 
farkın belirlenmesi açısından daha duyarlı 
biyobelirteçler olduğu ifade edilebilir.  AST, LDH, 
GST ve CaE aktiviteleri özellikle bazı dönemlerde 
kirlilikle ilgili önemli ipuçları sağlamaktadır. Elde 
edilen bu sonuçlar, örneklerin alındığı lokasyonun 
ve örneklemenin yapıldığı mevsimlerin incelenen 
enzim aktiviteleri üzerinde büyük etkiye sahip 
olduğunu göstermektedir.   
  
Anahtar Kelimeler: Meriç Deltası, biyobelirteç, 
Cyprinus carpio , enzim aktivitesi  
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İdeal bir pestisit yalnızca hedef 
organizmayı etkileyen, ekosistemde uzun süreli 
olarak kalıcı olmayan ve zararlı çevresel etkileri 
olmayan kimyasal madde olarak tanımlanmasına 
rağmen, günümüzde birçok pestisitin ekosistemler 
arasında taşındığı ve hedef olmayan organizmalarda 
direkt ya da dolaylı olarak çeşitli toksik etkilere yol 
açabildikleri bilinmektedir. Bu çalışmada, yaygın 
biçimde kullanılan bir herbisit olan Treflan’ın ve bu 
herbisitin ticari formu trifluralin’in ekonomik 
öneme sahip bir balık türü olan Oreochromis 
niloticus üzerindeki genotoksik etkileri 
mikronükleus testi ve morfolojik nükleus 
düzensizlik analizi kullanılarak laboratuvar şartları 
altında araştırılmıştır.  Bu amaçla balıklar 1, 5 ve 10 
µg/L’lik trifluralin ve eşdeğer Treflan dozlarına 3, 6 
ve 9 gün süresince laboratuvar şartları altında 
maruz bırakılmışlardır. EMS (Etil metan sulfonat) 
10 mg/L’lik tek bir dozda pozitif kontrol olarak 
kullanılmıştır. Hem trifluralin hem de Treflan 

uygulamaları O. niloticus periferal eritrositlerinde 
mikronükleus ve morfolojik nükleus düzensizlik 
frekanslarını anlamlı oranda arttırmıştır. Ayrıca 
etken madde trifluralin’in tek başına oluşturduğu 
genotoksik etkilerinin ticari formülasyona oranla 
daha güçlü olduğu gözlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Herbisit, Trifluralin, Treflan, 
genotoksisite, mikronükleus testi, morfolojik 
nükleus düzensizlikleri, Oreochromis niloticus. 
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Kara hayatına uyum sağladıklarından 
sürüngenlerin derileri kurudur ve yok denecek 
kadar az salgı bezi içerir. Vücutları deriden 
meydana gelen pul ve plaklarla kaplıdır. Üst derileri 
vücuttan su kaybının önlenmesinde işlev gören 
boynuzsu madde şeklinde ve kalındır. Alt deri 
hayvanların yaşadıkları ortama uyumlarını sağlayan 
desen ve renk oluşturan kromatoforlara sahiptir.  

Temel biyolojik bileşikler olan 
karbohidratlar canlı organizmalarda çeşitli 
metabolik fonksiyonlar için gereklidir. 
Karbohidratlar protein veya lipidler ile birleşerek 
glikokonjugatları (proteoglikanlar (PG), 
glikoproteinler (GP) ve glikolipidler) oluştururlar. 
PG’ların yan zincirleri olan GAG’lar, vücutta bütün 
dokuların bazal tabakalarında bulunan polianyonik 
moleküllerdir. Hücre yüzeyinde ve hücreler arası 
madde’ de bulunan negatif yüklü bu moleküller; 
temel doku epitel morfogenezisi, hücre göçü, hücre 
bölünme hızı, hücreler arasında tanıma ve tutunma 
ile hücre yüzey reseptörlerinin korunmasında rol 
oynarlar. Aynı zamanda da bir filtre gibi hücreleri 
birbirinden ayrı tutarak dokular arası boş alanlar 
oluştururlar. 

Paşa Yaylası-Aydın’dan Haziran 2006 
tarihinde yakalanan 10 adet (5 ♂♂, 5 ♀♀) L. 
danfordi canlı olarak laboratuvara getirilmiş, eter 
anestezisi ile bayıltılan hayvanların sırt bölgesinden 
deri doku  örnekleri alınmıştır. Dokular Saint Marie 
(SM) tespit solusyonu ile 24 saat tespit edilerek 
alkol ve ksilol serilerinden geçirildikten sonra 
parafine gömülmüştür. Rotary mikrotom (RM 
2145) ile 5 mikronluk kesitler alınmış,  
Hematoksilen-Eosin, Gomori trichrome, Alcian 


