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Abstract
In this study, male and female Cyprinus carpio were exposed to two concentrations (0.13 and 0.26 ppm) of lead for 7,14 and 21 days and
hepatosomatic, gonadosomatic index (HSI – GSI) and histapatologic effects of lead were investigated in liver and gonad tissues of fishes.
GSI were not significantly altered in male and female fishes compared with control. Only 0.26 ppm lead significantly decrease HSI on
7. and 21. days. Dilatations of sinusoids and bile ducts, congesions of central veins, lenfosit infiltration and pigmentation were narrowly
determined in histapatologic examination of livers. In testis, fibrosis with rare density were found and in ovaries no significant pathologies
were determined compared with control. The studys concludes that, the selected concentrations of lead at the analyzed exposure periods,
showed no endocrine disrupting effects in C. carpio.
Özet
Çalışmada, ağır metallerden kurşunun 0.13 ve 0.26 ppm derişimlerinin 7, 15 ve 21 gün sürelerince etkisine bırakılan erkek ve dişi Cyprinus
carpio’larda hepatosomatik ve gonadosomatik indeks değerlerine etkileri ve karaciğer ile gonad dokularındaki histolojik değişimler tespit
edilmiştir. GSI değerleri dişi ve erkek bireylerde kontrol grubuna göre anlamlı bir değişiklik göstermemiş, HSI değerleri ise sadece dişi
bireylerde yüksek derişim etkisinde 7. ve 21. günlerde azalmıştır. Histopatolojik muayenede, karaciğer dokusunda yaygın olmasada safra
kanalları ve sinuzoidlerde dilatasyon, merkezi vena konjesyonları, lenfosit infiltrasyonu ve pigment birikimlerinin varlığı saptanmıştır.
Testis dokularında düşük yoğunluklarda fibrozis, ovaryum dokularında ise kontrol grubu ile karşılaştırıldığına belirgin bir patolojiye
rastlanılmamıştır. Sonuç olarak kurşunun belirlenen derişimler ve incelenen etkide kalma sürelerinde C. carpio'nun karaciğer ve gonad
dokularında yaygın patolojik hasarlar oluşturmadığı ve GSI değerine etki etmediği tespit edilmiştir.

1. Giriş
Kara, deniz ve hava ortamında gelişen sanayi, tarım ve
insan aktiviteleri toksik maddelerin, sucul ekosistemlere
kontamine olmasına neden olmakta ve kirleticileri tüm
canlılar için global bir sorun haline getirmektedir [1].
Sucul ekosistemlerde kirliliğe neden olan kimyasal
maddeler arasında ağır metaller üst sıralarda yer
almaktadır [2]. Doğada dünyanın oluşumundan itibaren
doğal olarak bulunan ağır metallerin [3] başta sanayi
olmak üzere, tarım ve madencilik gibi faaliyetlerin
etkisiyle son yüzyılda sucul ortamlarda yayılımları hızla
artmış [4], bu sayede sucul canlılar artan derişimlerde ağır
metal konsantrasyonu etksinde kalmaya başlamışlardır
[5].
Dünyada
diklorodifeniltrikloroetan
(DDT)
ve
metabolitleri, dioksinler, bisfenol A, poliklorlu bifeniller
(PCB), organoklorlu instektisitler, imdazol, triazol,
fitalatlar ve parabenler gibi çeşitli kimyasalların yanı sıra
ağır metallerin de endokrin bozucu kimyasallar (EBK)
arasında yer aldığı bilinmektedir [6-11]. EBK’lar, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından; “bir organizma, ya da o
organizmanın alt-popülasyonlarında endokrin sistemi
bozan dolayısıyla sağlık üzerinde olumsuz etki oluşturan
maddeler” olarak tarif edilmektedir.

Ağır metallerin üreme ve endokrin sistem üzerine
etkilerinin araştırıldığı çalışmaların önemli bir kısmının
memeli türleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir [3, 12,
13]. Yapılan çalışmalarda arseniğin (As), endokrin bozucu
özelliği tanımlanmış ilk metal olduğu tespit edilmiştir.
Arseniğin glukokortikoid reseptörlerine bağlanıp, hormon
aktivitesini etkilediği, başka bir çalışmada ise östrojen
reseptörlerinin sayısını anlamlı düzeylerde azalttığı
bildirilmiştir [14]. Kadmiyumum (Cd) in vivo ve in vitro
çalışmalarda, dişi ve erkek üreme organlarında
androjenlerin, östrojenlerin ve progesteron hormonunun
sentezini etkilediği ve cinsiyet dönüşümüne neden olduğu
belirtilmiştir [15]. Başka bir çalışmada cıvanın (Hg)
hipotalamik-hipofiz-triod
eksenine
etki
ederek,
sterogenesisi ve cinsiyet hormonlarının sentezini etkilediği
bildirilmiştir [12, 16]. Nikelin (Ni), büyüme hormonu
üzerine etki ettiği [15], kurşunun (Pb) uterusta bulunan
östrojen reseptörlerinin sayısını arttırdığı [13],
manganezin (Mn) gonodotropin salınımını azalttığı [17],
çinkonun ise (Zn) sperm kalitesini (hacim, yoğunluk,
motilite, canlılık süresi) düşürdüğü bildirilmiştir [13].
Sucul canlılarda ağır metallerin üreme ve endokrin
sistem üzerine etkileri konusunda sınırlı sayıda
araştırmaların yapıldığı bilinmektedir [18, 19]. Bu nedenle

bu çalışmada, Cyprinus carpio’da kurşunun (Pb2+),
endokrin bozucu etkilerini belirlemek amacıyla, metalin
subletal derişimlerinin 7,15 ve 21 gün süreyle
uygulanması sonrasında erkek ve dişi bireylerde
gonadosomatik ve hepatosomatik indeks (GSI-HSI)
değişimleri ölçülmüş, testis, gonad ve karaciğer
dokularında histopatolojik oluşumlar incelenmiştir.

belirlenmiş balıkların gonad ve karaciğer dokuları
tartılarak yaş ağırlıkları alınmış ve aşağıdaki formüller
kullanılarak HSI (%) ve GSI (%) değerleri belirlenmiştir.
Gonad Ağırlığı (g)
GSI = ----------------------------------------- x 100
Toplam Vücut Ağırlığı (g)

2. Materyal ve Yöntem
2.1 Çalışma Materyali
Araştırmada 54 adet dişi, 54 adet erkek olmak üzere
toplamda 108 adet C. carpio kullanılmıştır. Deney materyali
Devlet Su İşleri (DSİ) Adana 6. Bölge Müdürlüğünden temin
edilerek 2 ay boyunca laboratuvar koşullarında
adaptasyonları sağlanmıştır. Dinlendirilmiş çeşme suyu ile
gün aşırı su değişimi yapılmış ve havalandırma merkezi
sistem ile sağlanmıştır. Laboratuvar koşullarında, 12 saatlik
aydınlık/karanlık
periyodu
sağlanmıştır.
Balıklar,
adaptasyon ve deney süresince, günde 2 defa vücut
ağırlıklarının % 2‘si kadar pond yem (Tetra® Pond Koi
Sticks) ile beslenmiştir. Suyun fiziko-kimyasal özellikleri,
sıcaklık 23.08 ± 0.9 0C, pH 7.12 ± 0.13, çözünmüş oksijen
7.05 ± 0.04 ppm ve sertlik 211.45 ± 6.37 ppm CaCO3 olarak
belirlenmiştir. Denemelerde kullanılan balıkların ortalama
ağırlıkları 44.38 ± 8.23 g ve ortalama boyları da 14.50 ± 1.50
cm olarak ölçülmüştür. Denemeler kontrollü olarak
yürütülmüştür.
2.2 Deney Uygulaması
Deneyler iki tekrarlı olarak yürütülmüş ve her tekrarda 3
balık kullanılmıştır. Deneme süresince balıklar 114 cm x 114
cm x 38 cm fiberglas tanklarda tutulmuştur. C. carpio’ da
kurşunun 96 saat LC50 değeri 1.33 ppm olarak bildirilmiştir
[20]. Balıklar öncelikle dişi ve erkek olmak üzere iki gruba
ayrılmış, gruplarda kendi aralarında iki farklı derişim ve bir
kontrol grubu oluşturmak için tekrar ayrılmışlardır. Birinci
gruba kurşunun 96 saat LC50 değerinin % 10’u olan 0.13
ppm, ikinci gruba ise kurşunun 96 saat LC50 değerinin %
20’si olan 0.26 ppm subletal derişimleri 7, 15 ve 21 gün
sürelerle uygulanmıştır. Akvaryum suları, kurşun
konsantrasyonunda olabilecek değişimleri engellemek
amacıyla 24 saat aralıkla değiştirilmiştir.
2.3 Histolojik İnceleme
Histolojik inceleme amacıyla balıklardan alınan
karaciğer ve gonad dokuları % 10’luk nötral formalin
solüsyonu ile tespit edilmiş ardından rutin doku takibi
işlemleri sonrasında parafine gömülerek 3-5 mikron
kalınlığında doku kesitleri hazırlanmıştır. Bu kesitler
Hematoksilen Eozin yöntemi ile boyanmış ve ışık
mikroskobunda incelenerek fotoğrafları çekilmiştir [21].
2.4 HSI ve GSI’ın belirlenmesi
Serum örneklerinin elde edilmesinden hemen sonra
HSI ve GSI analizleri için önceden boy ve ağırlıkları

Karaciğer Ağırlığı(g)
HSI = ----------------------------------- x 100
Vücut Ağırlığı (g)
Analizlerde SPSS 11.5 paket programı kullanılmıştır.
Veriler aritmetik ortalama ± standart sapma olarak
verilmiştir. Kontrol ve deney grupları arasındaki fark
OneWay ANOVA testi kullanılarak belirlenmiştir. p<0.05
düzeyi önemli kabul edilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma
3.1 Bulgular
Erkek C. carpio’da kurşunun farklı derişimlerinin
etkisinde
HSI
(%)
değerleri
Tablo
1’de
görülmektedir..Kurşunun 0.13 ve 0.26 ppm subletal
derişimlerinin etkisinde 7, 15 ve 21 gün sürelerince erkek C.
carpio’da HSI değerleri kontrol grubuna göre değişiklik
gösterdiği fakat bu değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı belirlenmiştir (p < 0.05).
Tablo 1 Kurşunun farklı subletal derişimlerinin etkisinde
erkek C.carpio'larda 7. 15. ve 21. günlerde HSI (%)
değerleri.
Süre (Gün)
Derişim
(ppm)

7. Gün

15. Gün

21. Gün

𝑿 ±𝑺𝑿− *

𝑿 ±𝑺𝑿− *

𝑿 ±𝑺𝑿− *

0,58 ±
0,75 ±
0,59 ±
0,12ax
0,19ax
0,12ax
0.13 ppm
0,55 ±
0,52 ±
0,81 ±
Pb
0,11ax
0,05ax
0,29ax
0.26 ppm
0,45 ±
0,74 ±
0,88 ±
Pb
0,18ax
0,07ax
0,17ax
*
SNK; Dikey sütunlar kurşunun farklı subletal
derişimlerinin, yatay sütunlar ise etkide kalma süresi arası
ayrımı belirtmek amacı ile kullanılmıştır. Veriler arasında
P<0,05 düzeyinde istatistik ayrım vardır.
𝑋 ±𝑆𝑋− = Aritmetik ortalama ± Standart sapma
0 ppm Pb

Tablo 2’de kurşunun farklı subletal derişimlerinin
etkisinde erkek C. carpio’da, 7, 15 ve 21 gün sürelerince GSI
değerleri gösterilmektedir. GSI değerleri yüksek derişim
kurşun etkisinde kontrol grubuna göre 7. günde azalış
göstermiş ve bu azalışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
tespit edilmiştir (p < 0.05).

Süre (Gün)
Derişim
(ppm)

7. Gün

15. Gün

21. Gün

𝑿 ±𝑺𝑿− *

𝑿 ±𝑺𝑿− *

𝑿 ±𝑺𝑿− *

3,23 ±
2,69 ±
3,30 ±
0,40ax
0,47ax
0,21ax
0.13 ppm
2,66 ±
3,07 ±
2,72 ±
Pb
0,43abx
0,50ax
0,69ax
0.26 ppm
2,16 ±
3,08 ±
3,41 ±
Pb
0,06bx
0,52ax
0,62ax
Tablo 2 Kurşunun farklı subletal derişimlerinin etkisinde
erkek C.carpio'larda 7. 15. ve 21. günlerde GSI (%)
değerleri.
*
SNK; Dikey sütunlar kurşunun farklı subletal
derişimlerinin, yatay sütunlar ise etkide kalma süresi arası
ayrımı belirtmek amacı ile kullanılmıştır. Veriler arasında
P<0,05 düzeyinde istatistik ayrım vardır.
𝑋 ±𝑆𝑋− = Aritmetik ortalama ± Standart sapma

Tablo 4 Kurşunun farklı subletal derişimlerinin etkisinde
dişi C.carpio'larda 7. 15. ve 21. günlerde GSI (%)
değerleri.

0 ppm Pb

Dişi C. carpio’da kurşun etkisine bağlı olarak HSI (%)
değerleri Tablo 3’de sunulmuştur. Kurşunun 0.26 ppm
subletal derişimlerinin etkisinde 7. ve 21. günlerde dişi C.
carpio’da HSI değerlerinin kontrol grubuna göre azalış
gösterdiği ve bu azalışların istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir (p < 0.05).
Tablo 3 Kurşunun farklı subletal derişimlerinin etkisinde
dişi C.carpio'larda 7. 15. ve 21. günlerde HSI (%)
değerleri.

Süre (Gün)
Derişim
(ppm)

7. Gün

15. Gün

21. Gün

𝑿 ±𝑺𝑿− *

𝑿 ±𝑺𝑿− *

𝑿 ±𝑺𝑿− *

1,32 ±
1,08 ±
1,10 ±
0,29ax
0,11ax
0,13ax
0.13 ppm
1,03 ±
1,47 ±
1,45 ±
Pb
0,10ax
0,28ax
0,29ax
0.26 ppm
1,26 ±
1,71 ±
1,41 ±
Pb
0,14ax
0,16bx
0,26ax
*
SNK; Dikey sütunlar kurşunun farklı subletal
derişimlerinin, yatay sütunlar ise etkide kalma süresi arası
ayrımı belirtmek amacı ile kullanılmıştır. Veriler arasında
P<0,05 düzeyinde istatistik ayrım vardır.
𝑋 ±𝑆𝑋− = Aritmetik ortalama ± Standart sapma
0 ppm Pb

Kontrol grubu karaciğer dokularının histolojik
muayenesinde, karaciğer dokusu parenşiminin hepatosit
hücrelerinden oluştuğu, hepatosit hücreleri çekirdek
görünümlerinin normal olduğu gözlenmiştir. Ayrıca
karaciğer dokusunda kan dolaşımını sağlayan arter, vena
ve sinüzoidler ile doku içerisinde dağılmış pankreatik
yapıların varlığı da tespit edilmiştir (Şekil 1 - 2).

Süre (Gün)
Derişim
(ppm)

7. Gün

15. Gün

21. Gün

𝑿 ±𝑺𝑿− *

𝑿 ±𝑺𝑿− *

𝑿 ±𝑺𝑿− *

0,80 ±
0,87 ±
0,69 ±
0,08ax
0,12ax
0,16ax
0.13 ppm
0,61 ±
0,65 ±
0,68 ±
Pb
0,17ax
0,11ax
0,10ax
0.26 ppm
0,36 ±
0,79 ±
0,39 ±
Pb
0,05bx
0,14ay
0,15bx
*
SNK; Dikey sütunlar kurşunun farklı subletal
derişimlerinin, yatay sütunlar ise etkide kalma süresi arası
ayrımı belirtmek amacı ile kullanılmıştır. Veriler arasında
P<0,05 düzeyinde istatistik ayrım vardır.
𝑋 ±𝑆𝑋− = Aritmetik ortalama ± Standart sapma
0 ppm Pb

Kurşunun 0.26 ppm subletal derişiminin etkisinde 15.
günde dişi C. carpio’da GSI değerleri kontrol grubuna göre
artış göstermiş ve bu artışların istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir (p < 0.05). Dişi C. carpio’da GSI
(%) değerleri Tablo 4’de sunulmuştur.

MV
PD

Şekil 1 C.carpio'da kontrol grubu karaciğer dokusunun
histolojik görüntüsü dokusu (HxE, x100) (PD: Pankreatik
doku, MV: Merkezi vena).

PD
PD

*
S

Şekil 2 C.carpio'da kontrol grubu karaciğer dokusunun
histolojik görüntüsü dokusu (HxE, x100) (PD: Pankreatik
doku, SK: Safra kanalları, S: Sinüzoid).

Şekil 4 0.13 ppm kurşun etkisinde 7. günde dişi
C.carpio’ların karaciğer dokusunda sinüzoidlerde
dilatasyon (oklar) ve merkezi venada konjesyon (*) (HxE,
x100).

0.13 ppm kurşun etkisinde C.carpio’ların
karaciğerlerinde safra pigmenti birikimlerine,
merkezi venalarda konjesyonlara ve sinuzoidlerde de
konjesyonların yanı sıra dilatasyon bulgularına
rastlanılmıştır (Şekil 3 - 5). 0.13 ppm kurşun
etkisinde tespit edilen patolojik bulguların rastlanma
sıklığının kontrol grubuna oranla yoğun olmadığı da
tespit edilmiştir. 0.26 ppm kurşun etkisinde ise
hepatoportal damar ve sinüzoidlerde konjesyon ve
dilatasyonların yanı sıra, karaciğer parenşiminde
safra pigmenti birikimi ile lenfosit infiltrasyonları
tespit edilmiştir (Şekil 6 – 9).

K

*

Şekil 5 0.13 ppm kurşun etkisinde 14. günde erkek
C.carpio’ların karaciğer dokusunda konjesyon (K),
sinüzoidlerde dilatasyon (oklar) ve merkezi venada
konjesyon (*) (HxE, x100).

Şekil 3 0.13 ppm kurşun etkisinde 7. günde dişi
C.carpio’ların karaciğer dokusunda safra pigmenti
birikimi (HxE, x100).

*

Lİ

Şekil 6 0.26 ppm kurşun etkisinde 14. günde erkek
C.carpio’ların karaciğer dokusunda lenfosit infiltrasyonu
(Lİ) ve merkezi venada konjesyon (*) (HxE, x100).

gelişim aşamalarında olan germ hücrelerinin varlığı
gözlenmiştir. Bunun yanı sıra tübüller arası boşluklarda
leydig hücreleri ve kan damarları gözlemlenmiştir (Şekil
10 - 11).

SPS1
SPT
SPS2

Şekil 7 0.26 ppm kurşun etkisinde 14. günde dişi
C.carpio’ların karaciğer dokusunda safra kanalında
dilatasyon (oklar) (HxE, x100).
Şekil 10 C. carpio’da kontrol testis dokusu (SPT:
Spermatid, SPS1: Primer spermatositler, SPS2:Seconder
spermatositler, L: Leydig hücresi) (HxE, x400).

SPS2

SPT

SPS1

Şekil 8 0.26 ppm kurşun etkisinde 21. günde dişi
C.carpio’ların karaciğer dokusunda sinüzoidlerde
dilatasyon (oklar) ve safra pigmenti birikimi (HxE, x100).

SPT

Şekil 11 C. carpio’da kontrol testis dokusu (SPT:
Spermatid, SPS1: Primer spermatositler, SPS2:Seconder
spermatositler) (HxE, x200).
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 0.13 ve 0.26 ppm
derişimde C.carpio’ların testis dokularında 7. ve 30.
günlerde herhangi bir patolojik değişim gözlenmemiştir.
Seminifer tübül yapılarının kontrol grubu ile benzer yapıda
olduğu, tübül yapılarında genişleme, dejenerasyon ve
fibrozis gibi bulguların oluşmadığı tespit edilmiştir. Bunun
yanı sıra farklı gelişim evrelerindeki germ hücresi
oranlarının yine kontrol grubu ile benzer düzeyde olduğu
gözlenmiştir (Şekil 12 - 13).

Şekil 9 0.26 ppm kurşun etkisinde 21. günde dişi
C.carpio’ların karaciğer dokusunda melanomakrafaj
merkezleri (HxE, x100).
Kontrol
grubu
testis
dokularının
histolojik
muayenesinde, değişik şekil ve büyüklükte çok sayıda
seminifer tübül ve semifiner tübüllerin içerisinde farklı

folliküllerin daha çok perinükleolar oositlerden oluştuğu
gözlenmiş, yer yer alveolik aşamadaki oositler ve
vitellojenik oositlerin varlığı da tespit edilmiştir (Şekil 15
- 16).

PN

PN
Şekil 12 0.13 ppm kurşun etkisinde 7. günde C. carpio’da
testis dokusunun histolojik görüntüsü (HxE, x200).

Şekil 15 C. carpio’da kontrol grubu ovaryum dokusu (PN:
Perinükleolar
oositler) (HxE, x40).
a)

Şekil 13 0.26 ppm kurşun etkisinde 7. günde C. carpio’da
testis dokusunun histolojik görüntüsü (HxE, x200).
0.13 ppm kurşun etkisinde C.carpio’ların testis
dokularında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sadece
14. günde yaygın olmasa da fibrosis varlığı tespit
edilmiştir (Şekil 14).

b)

*

Şekil 14 0.13 ppm kurşun etkisinde 14. günde C. carpio’da
testis dokularında fibrosis (*) (HxE, x200).
Kontrol grubunun ovaryum dokuları incelendiğinde;
gonad epiteli ile çevrelenmiş bir stroma içerisinde çok
sayıda ve farklı gelişim aşamalarındaki oositleri içeren
folliküller gözlemlenmiştir. Gelişim aşamasındaki

Şekil 16 C. carpio’da kontrol grubu ovaryum dokusu a)
Alveolik aşamadaki oosit b) Vitellojenik aşamadaki oosit
(HxE, x400).
0.13 ve 0.26 ppm kurşun derişiminin uygulandığı
bireylerde patolojik bulgulara rastlanılmamıştır. Her iki

kurşun derişiminin etkisinde gözlemlenen folliküllerin
genel olarak perinükleolar aşamada olduğu ve kontrol
grubu ile benzer yapı gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 17 18).

PN

PN

Şekil 17 C. carpio’da 0.13 ppm kurşun etkisinde 21. günde
ovaryum dokusunun histolojik görüntüsü (PN:
Perinükleolar oositler) (HxE, x200).

PN

PN

Şekil 18 C. carpio’da 0.26 ppm kurşun etkisinde 21. günde
ovaryum dokusunun histolojik görüntüsü (PN:
Perinükleolar oositler) (HxE, x200).
3.2 Tartışma
Çalışmada, kurşun etkisine bırakılan erkek
C.carpio’larda HSI değerlerinin kontrol grubuna göre
istatistiksel bakımdan anlamlı bir değişim göstermediği,
dişi bireylerde ise HSI değerlerinin 7. ve 21. günler
sonunda derişim etkisine bağlı olarak azaldığı tespit
edilmiştir.
Karaciğer
dokusunun
histopatolojik
muayenesinde kontrol grubunda karaciğer parenşimi ve
hepatosit görüntülerinin normal olduğu tespit edilmiştir.
Fakat 7. ve 21. günlerde özellikle düşük derişim etkisinde
dişi bireylerin karaciğerlerinde safra pigmentlerinin
oluşumu ile yaygın olmasa da 21. gün 0.26 ppm kurşun
etkisinde melanomakrofaj merkezlerinin varlığı tespit
edilmiştir. Bunun yanı sıra tüm derişim ve sürelerde seyrek
de olsa merkezi vena konjesyonlarına, 14. gün 0.26 ppm
kurşun etkisinde ise sinüzoidler ve safra kanallarında
dilatasyonlara rastlanılmıştır. Campana, Sarasquete [22],
kurşun etkisine bırakılan Halobatrachus didactylus’ların
karaciğerlerinde hiperplazi ve piknotik hepatosit

çekirdeklerlerine rastlanıldığını rapor etmişlerdir.
Camargo and Martinez [23], kirleticilerin yoğun olduğu
bölgelerden örneklenen Prochilodus lineatus’ların
hepatositlerinde hipertrofi, sitoplazmik ve nüklear
dejenerasyon gelişimi ile melanomakrofaj merkezlerinin
varlığına rastlanıldığını belirtmişlerdir. Rabitto, Costa
[24], kurşun etkisinde Hoplias malabaricus’ların
karaciğerlerinde hücre ölümlerine ve çekirdek
bozulmalarına rastlanıldığını rapor etmişlerdir. Kim and
Kang [25], besin yolu ile farklı derişimlerde kurşun
etkisine bırakılan Sebastes schlegelii’lerde HSI
değerlerinin 120 ppm derişim etkisinin üzerinde azalış
gösterdiğini, daha düşük derişimlerde ise değişim
olmadığını rapor etmişlerdir. Van Dyk, Pieterse [26],
kadmiyum ve çinko etkisine bırakılan Oreochromis
mossambicus’ların
karaciğerlerinde
hepatosit
vakuolizasyonlarına ve kan damarlarında konjesyonlara
rastlanıldığını fakat HSI değerlerinde anlamlı bir
değişimin olmadığını rapor etmişlerdir. Mela, Randi [27],
metil-cıva etkisine bırakılan Hoplias malabaricus’ların
karaciğerlerinde
nekrotik
alanların
varlığına,
melanomakrofaj merkezlerine ve lökosit infiltrasyonlarına
rastlanıldığını bildirmişlerdir. Mishra and Mohanty [28],
hekzavalent
krom
etkisine
bırakılan
Channa
punctatus’ların karaciğerlerinde atrofi ve sinüzoidal
alanlarda genişlemelerin olduğunu rapor etmişlerdir.
Figueiredo-Fernandes, Ferreira-Cardoso [29], bakır
etkisine
bırakılan
Oreochromis
niloticus’ların
karaciğerlerinde vakuolizasyon ve nekrotik alanlara
rastlanıldığını, düşük bakır etkisinde HSI’te değişim
yaşanmazken, yüksek bakır derişimlerinde HSI’in arttığını
bildirmişlerdir. Vinodhini and Narayanan [30], birden
fazla metalin (Cd +Pb+ Cr +Ni) etkisine bırakılan C.
carpio’ların karaciğerlerinde hemosiderin pigmenti ve
fibrosis oluşumunun gözlendiğini rapor etmişlerdir. [31],
metal kirliliğinin (Cu, Pb, Hg, Cd) yoğun olduğu bölgeden
örneklenen Oreochromis niloticus’ların karaciğerlerinde
merkezi
venalarında
konjesyon
ve
hepatosit
çekirdeklerinde piknozis bulgularına rastlanıldığını
bildirmişlerdir. Metal kirliğinin yoğun olduğu bölgeden
örneklenen C. carpio ve Capoeta sp., türlerinin karaciğer
dokularında gözlenen patolojik bulguların kontrol bölgesi
ile karşılaştırıldığı daha yoğun olduğu rapor edilmiştir [4,
32]. Benzer patolojik bulgular metal etkisinde başka
araştırmacılar tarafında da rapor edilmiştir [33-36].
Karaciğer dokusunda tespit edilen histopatolojik
bulgular, metal etkisine bırakılan balık türlerinde meydana
gelen patolojik bulgular ile benzerlik göstermektedir. C.
carpio’ların karaciğer dokularında rastlanılan patolojilerin
düşük yoğunluklu oluşunun, kurşunun belirlenen
derişimlerinin yüksek olmaması nedeniyle gerçekleştiği
düşünülmektedir. 0.13 ve 0.26 ppm kurşun etkisinde erkek
bireylerde HSI değerlerinde değişim yaşanmazken, dişi
bireylerde ise HSI değerleri 7. ve 21. günde derişim
etkisine bağlı olarak azalış göstermektedir. Bunun ise
kirleticilerin aynı türün dişi ve erkek bireylerinin endokrin
sistemini ve parametrelerini farklı şekilde etkileyebilme
potansiyeli ile ilintili olduğu düşünülmektedir [37-43].
Dişi bireylerin karaciğerlerinde görülen patolojik
hasarların erkek bireyler ile karşılaştırıldığında daha
yoğun oluşu bunu desteklemektedir.

Çalışmada erkek ve dişi bireylerin gonadlarında kontrol
grubundan farklı patolojik bulgulara rastlanılmamıştır.
Sadece 0.13 ppm etkisinde 14. günde erkek bireylerin
testis dokularında seyrekte olsa fibrozis bulgusuna
rastlanılmıştır. Kurşun etkisine bırakılan diğer bireylerin
testis dokularında kontrol grubundan farklı olarak
seminifer tübül dejenerasyonu, venoz konjesyon, testis
arterlerinde dilatasyon vb., bulgulara rastlanılmamıştır.
Benzer şekilde dişi ovaryumlarında atretik folikül, adezik
hücre yapıları vb., bulguların varlığı tespit edilmemiştir.
Tüm deney gruplarında GSI değerleri kontrol grubuna
göre değişiklik göstermiş fakat bu değişimlerin
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.
Srivastava [44], 15 ppm kurşun etkisinde C. fasciatus’da,
testis dokularının kan damarlarında dilatasyon ve
dejenerasyonların tespit edildiğini bunun yanı sıra tübül
yapılarında nekrosis, büzülme ve germinal epitelyumda
erimelerin görüldüğünü rapor etmişlerdir. Kumar and Pant
[45], 4 ay süresince 127 ppb kurşun etkisine bırakılan
Puntius conchonius’ta testis dokularının kan damarlarında
nekroz ve dilatasyon ile seminifer tübül yapılarında
dejenerasyonların gözlendiğini belirtmişlerdir. Ruby,
Jaroslawski [46], 12 gün süresince 10 ppb kurşun etkisinde
kalan Oncorhynchus mykiss’lerde spermatosit sayısının
azaldığını belirtmişlerdir. Weber [47], 30. gün süresince
0.5 ppm kurşun etkisine bırakılan erkek ve dişi Pimephales
promelas’larda testis ve ovaryum gelişiminin gerilediğini
fakat GSI değerlerinin değişmediğini belirtmiştir. Tulasi,
Reddy [48], Kurşunun Anabas Testudineus’un ovaryum
dokusunda derişimine bağlı olarak artış gösterdiğini ve
gonadosomatik indeksi düşürdüğünü belirtmişlerdir.Ruby,
Jaroslawski [46], Oncorhynchus mykiss’te kurşunun
spermatogenesisi baskıladığını ve spermatositlerin
sayısının kontrol grubuna göre azaldığını belirtmişlerdir.
Thomas [49], 0.2 ppm kurşun etkisinde Micropogonias
undulatus’ta
ovaryum
gelişiminde
gerilemenin
görüldüğünü belirtmiştir. Katti and Sathyanesan [50], 9 ay
süresince 5 ppm kurşun-nitrat etkisine bırakılan Clarias
batracuhus’larda ovaryum gelişiminde gerilemenin
görüldüğünü rapor etmişlerdir. Kumar and Pant [45], 4 ay
süresince 0.1 ppm kurşun etkisine bırakılan Puntius
conchonius’ların oositlerinde atrezilerin görüldüğünü
belirtmişlerdir. Singh [51], 3 ppm kadmiyum etkisinde
Monopterus albus’ta oogenisiste gerileme, nekroz,
ovaryum dokusunun lamel duvarlarında fibrozis gibi
morfolojik bulgulara rastlanıldığını rapor etmiştir. Tulasi,
Reddy [48], 1-20 ppm kurşun etkisinde Anabas
testudineus’larda ovaryum gelişiminde gerilemelerin
olduğunu rapor etmişlerdir. Shukla and Pandey [52], 2
ppm arsenik etkisinde Colisa fasciatus’un testis
dokularında seyrek patalojik bulgulara rastlanıldığı fakat
aynı çalışmada 14 ppm arsenik etkisinde testis dokularının
tübül yapılarında dejenerasyon ve intersistial hücre
çaplarında belirgin azalmaların gözlendiğini rapor
etmişlerdir. Kumari and Dutt [53], 20 ppm kadmiyum
etkisinde Puntius Sarana’nın testis dokularında 10. günde
sarı-kahverengi pigment birikimi ve tübül yapılarında
bozulmaların olduğunu belirtmişlerdir. Shukla and Pandey
[52], 30. gün boyunca 14 ppm arsenik etkisine bırakılan C.
fasciatus’un ovaryum dokularında atrezi ve intra-foliküler
boşlukların arttığını ve oosit gelişiminin gerilediğini
belirmişlerdir. Ruby, Hull [54], 12 gün süresince 10 ppb

kurşun etkisine bırakılan O. mykiss’lerde, GSI ve oosit
gelişiminin erken vitellojenik evrede olan bireylerde
kontrol grubuna göre değişiklik göstermediğini fakat
vitellojenik evrede olan bireylerde oosit gelişiminin
gerilemesine bağlı olarak GSI’in azaldığını belirtmişlerdir.
Kirubagaran and Joy [55], C. batracus’ta organik ve
inorganik cıvanın leyding hücrelerinde histolojik
lezyonlara neden olduğunu bildirmişlerdir. Embriyolojik
gelişim aşamasında Cd etkisine bırakılan erkek
Pimephales promelas’larda GSI düzeylerinin değişim
göstermediği belirtilmiştir [56]. Kime [57], kadmiyumun
salmonid türlerinde çok düşük derişimlerde bile (10 ppb)
testis dokularında hemaroji, nekrosis, piknotik hücre
oluşumu gibi patolojilere neden olduğunu fakat benzer
patolojik bulguların salmonid olmayan türlerde çok daha
yüksek derişimlerde (225 ppm) görüldüğünü belirtmiştir.
Pyron and Beitinger [58], 24 saat süresinde 20 ve 30 ppm
selenyum etkisine bırakılan Pimephales promelas’ların
kur davranışlarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında
bir değişiklik gözlemlenmediğini fakat doğan yavrularının
çoğunda deformite ve ölümlerin olduğunu belirtmişlerdir.
Allen [59], Oreochromis aureus’ta kurşun ve
kadmiyumun döllenme başarısını ve embriyolojik
gelişmeyi olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir. Kumari
and Dutt [53], kadmiyumun erkek Puntius sarana’nın
testis dokularında sitotoksik etki göstediğini ve
histopatolojik hasarlara neden olduğunu belirtmişleridir.
0.13 ve 0.26 ppm kurşun etkisinde erkek ve dişi C.
carpio’larda gonad morfolojisinde ve GSI değerlerinde
belirgin değişimler gözlenmemiştir. Bunun, C. carpio’da
kurşunun belirlenen derişimler ve etkide kalma sürelerinde
gonad gibi metabolik bakımdan çokda aktif olmayan bir
organ üzerine etki gösterebilecek düzeylere ulaşamaması
nedeniyle gerçekleştiği düşünülmektedir.
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