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ve 30. günlerinde alınan örneklerin hepatopankreaslarının histolojik preparatları hazırlanmıştır. 
Preparatların mikroskopta incelenmesi sırasında farklı konsantrasyonlara maruz kalan 
hepatopankreaslarda meydana gelen histopatolojik değişiklikler tespit edilmiş ve yorumlanarak 
fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Kontrol grubunda, hepatopankreas çok küçük tübüllerden oluşur. Tübüllerin arasında 
gevşek bağ doku ve hemolenfatik alanlar vardır. Tübül epiteli, sindirim hücreleri ve bazofilik 
hücreler olmak üzere iki çeşit hücre tipinden oluşur. Enine kesitlerde, tübüller dairesel yapılar 
olarak görülür. Sindirim hücrelerinin sitoplazması farklı büyüklükteki salgı granülleriyle doludur 
ve nukleus bazal membrana doğru yerleşmiştir. 

II. Grup salyangozların deneyin 10. ve 20. günlerinde hepatopankreaslarında, pek bir değişiklik 
olmamıştır. 30. günde, sindirim hücrelerinde vakuolasyon, tübüller arasındaki bağ dokuda lipid 
vakuolleri ve amöbositler gözlenmiştir. 

III. Grup salyangozların deneyin 10. gününde, sindirim hücrelerinde vakuolleştiği, tübüller 
arasındaki hemolenfatik alanların genişlediği, amöbositler ve lipid vakuollerinin oluştuğu tespit 
edilmiştir. 20. günde, sindirim hücrelerinde vakuolasyon ve nekrotik değişiklikler ilerlemiş, 
bazofilik hücreler ise şişmiş ve piknotik hücre sayısı artmıştır. Tübül lümenleri ve tübüller arasındaki 
hemolenfatik alanlarda genişlemeler olmuştur. 30. günde, nekrotik değişiklikler daha da ilerlemiş, 
bağ doku atrofisi iyice belirginleşmiştir. 

IV. Grup salyangozların deneyin 10. gününde, sindirim bezinde, vakuolleşme belirginleşmeye 
başlamış ve tübüller arasındaki hemolenfatik alanlar genişlemiştir. Amöbositler ve lipid vakuolleri 
artmış, piramidal bazofilik hücreler şişmiş, ayrıca nekrotik değişiklikler tespit edilmiştir. 20. günde, 
nekrotik değişikliklerin ilerlediği saptanmıştır. 30. günde, sindirim hücrelerinde vakuolasyon 
ve nekrotik değişiklikler ilerlemiş, bağ dokuda atrofi iyice belirginleşmiştir. Tübül lümeninde 
ve arasındaki hemolenfatik alanlarda genişlemeler ilerlemiş, lipid vakuolleri ve amöbositlerin 
toplanmasında da belirgin bir artış gözlenmiştir. 

Sonuç: Physa acuta 30 gün boyunca 0,05 mg/l, 0,1 mg/l, 0,2 mg/l konsantrasyonlarda CuSO
4
’a 

maruz bırakıldıktan sonra, hepatopankreaslarındaki histopatolojik değişikliklerin doz ve süreye 
bağlı olarak doğru orantılı bir şekilde artmış olduğu gözlemlenmiştir. 
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Amaç: Oreochromis niloticus örneklerine farklı dozlarda ve farklı sürelerde kadmiyum verilerek, 
kadmiyum birikim oranlarına bağlı olarak karaciğer dokularında meydana gelen histopatolojik 
değişiklikleri ve aynı ortamdaki Cladophora glomerata’nın Cd birikimi üzerine olan etkisinin 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1052

histolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Laboratuvara getirilen Oreochromis niloticus ve yeşil alg Cladophora 
glomerata örnekleri, devamlı havalandırılan 40×35×40 cm boyutlarındaki akvaryumlara 
yerleştirilerek 20 gün boyunca laboratuar şartlarına alışmaları sağlanmıştır.

Adaptasyondan sonra örnekler 6 gruba ayrılmıştır.

Grup I. Kontrol balık 

Grup II. Kontrol balık+yosun

Grup III. 0,1 ppm Cd balık

Grup IV. 0,1 ppm Cd balık + yosun

Grup V. 1 ppm Cd balık

Grup II. 1 ppm Cd balık+yosun

Histopatolojik değişiklikleri belirlemek amacıyla, kontrol ve deney gruplarından, deneyin 15. ve 
30. günlerinde alınan karaciğer örneklerinin histolojik preparatları hazırlanmıştır. Preparatların 
mikroskopta incelenmesi sırasında farklı konsantrasyonlardaki karaciğer örneklerinde meydana 
gelen histopatolojik değişiklikler tespit edilmiş ve bu değişiklikler yorumlanarak fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Kontrol gruplarında karaciğer, hepatik hücrelerden oluşmuştur. Hepatositler genellikle 
bir nukleuslu, poligonal hücrelerdir. Hepatositler tarafından çevrilen sinüzoidler, mononuklear 
fagositer hücrelerle sınırlanmıştır. 

Grup III’de 15. günde karaciğerlerde yağ dejenerasyonu dışında önemli bir değişiklik 
belirlenmemiştir. 30. günde yağ dejenerasyonu, vakuoler dejenerasyon, piknotik nukleus gibi 
lezyonlar gözlenmiştir.

Grup IV’de 15. günde karaciğerlerde önemli bir değişiklik olmamıştır. 30. günde ise karaciğerlerde 
oluşan lezyonların Grup III’den çok daha hafif olduğu tespit edilmiştir.

Grup V’de 15. günde karaciğerlerde yağ dejenerasyonu artmış, vakuoler dejenerasyon ilerlemiş, 
piknotik nukleus artmış, fokal lezyon ve hipertrofi belirlenmiştir. 30. günde ise bu lezyonların 
arttığı gözlenmiştir.

Grup VI’da 15. ve 30. günlerde karaciğer dokusunda oluşan lezyonların Grup V’den daha hafif 
olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Oreochromis niloticus 30 gün boyunca 0,1 ppm, 1 ppm derişiminde Cd’a maruz bırakıldıktan 
sonra, karaciğerlerinde meydana gelen histopatolojik değişikliklerin doz ve süreye bağlı olarak 
doğru orantılı bir şekilde artmış olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 0,1 ppm + yosun, 1 ppm + yosun 
derişiminde ise yosuna bağlı olarak lezyonların çok daha hafif olduğu gözlenmiştir. 
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