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 Bu çalışmada, Türkiye tatlı su balığı 
Alburnus filippi ve Acanthalburnus microlepis’in 
iskelet kaslarındaki çeşitli oksidatif stres 
göstergeleri araştırıldı. Türkiye’nin Kuzey Doğu 
Anadolu Bölgesi, Kura-Aras nehri havzasında 
ortalama 5-10 g ağırlığında 40 adet A. filippii ve 
ortalama 5-8 g ağırlığında 40 adet A. microlepis 
yakalandı. Uygun koşullarda labotatuara getirilen 
bu balıkların iskelet kaslarında süperoksit dismutaz 
(SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-
Px) ve glutatyon S-transferaz (GST) enzimlerini 
içeren oksidatif stress göstergelerinin seviyeleri 
analiz edildi. Redükte glutatyon (GSH) ve 
tiyobarbitürik asit reaktif maddelerinin (TBARS) 
seviyeleri de değerlendirildi. Iskelet kasında 
antioksidan aktivite yönünden SOD ve GST 
enzimleri her iki türde de benzer sonuçlar verirken 
genel olarak A. filippii’de antioksidan aktivite daha 
yüksek görüldü. A. microlepis’in iskelet kası CAT 
aktivitesi A. filippii’den önemli oranda (p<0.001) 
daha yüksek tespit edildi. Bu bulgularla balıkların 
iskelet kasında antioksidan aktivite yönünden 
özellikle CAT enzimi bakımından A. microlepis 
iskelet kasının çok daha etkili olduğu, diğer 
oksidatif stress göstergelerinin ise A filippii’de daha 
fazla olduğu sonucuna varıldı. 
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 Benzo(a)piren (B(a)P); kimyasal formülü 
C20H12, moleküler ağırlığı 252.31 g/mol, kaynama 
noktası 495 °C, erime noktası 179 °C, yoğunluğu 
1.24 g/cm3 olan, sarı renkli, kokusuz, mutajenik ve 
yüksek karsinojenik özellik gösteren bir polisiklik 
aromatik hidrokarbondur (PAH’dır). B(a)P fosil 
yakıtların tam olarak yanmaması sonucu meydana 
gelir ve havada, içme sularında, yeraltı sularında, 
atık sularda ve ızgarada pişen yiyeceklerde bulunur. 
PAH’ların metabolik aktivasyonu sonucu ortaya 
çıkan diol epoksitler DNA’ya kovalent olarak 
bağlanırlar. Aktive edilmiş PAH’ların DNA’ya 
bağlanmasının karsinojenik etki için gerekli olduğu 
düşünülmektedir.  PAH’ların metabolizmaları 
boyunca reaktif oksijen türleri (ROT) oluşabilir. 
Çalışmamızda, karsinojenik etkileri olduğu bilinen 
benzo(a)piren uygulamasından sonra 
adrenomedullin verilen sıçanların kalp dokularında 
biyokimyasal ve histolojik değişimler 
araştırılmıştır. Benzo(a)piren uygulamasından sonra 
AdM’nin biyokimyasal ve histolojik yönden telafi 
edici ve/veya koruyucu etkisinin değerlendirilmesi 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada 
karsinojenik bir kimyasal madde olduğu bilinen 
B(a)P ve birçok patolojik durumda farklı etkiler 
gösteren, peptid bir hormon olan AdM 
uygulamasına bağlı olarak; S. Dawley sıçanlarda 
antioksidan enzim seviyelerindeki, lipit 
peroksidasyonundaki, total glutatyon seviyesindeki, 
NO ve AdM seviyelerindeki değişiklilerin ve 
B(a)P’ın olası histopatolojik etkileriyle AdM 
arasındaki etkileşimler araştırılmıştır.  
 Yaptığımız histolojik incelemelerde kalp 
dokusunda AdM ve B(a)P uygulamalarının kalp 
dokusunda hasara neden olduğu, ancak 
B(a)P+AdM’nin birlikte uygulama grubunda kalp 
dokusunun genel olarak normal yapıda görüldüğü 
tespit edilmiştir. Kalp dokusundaki MDA seviyeleri 
incelendiğinde B(a)P+AdM uygulamasının lipid 
peroksidasyonunu telafi edici etkisinin olduğu 
görülmüştür. Çalışmamızda kontrol grupları ile 
karşılaştırıldığında B(a)P ve AdM’nin ayrı ayrı 
uygulamalarının oksidatif strese neden olarak kalp 
dokusunda oksidatif hasarı indükleyici etki 
göstermişken B(a)P ve AdM’nin birlikte 
uygulanması kalp dokusunda lipid 
peroksidasyonunun azalmasına, SOD, CAT, GSH-


