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DEGiŞiK DOZLARDAKi GAMMA İRRADİYASYO:\'UN TRICHOSTRONGYLUS
VITRINUS YUMURTALARIKIN GELİşİMİNE ETKİSİ.

Metin Alabay**

Effect of different levels ofgamma irradiation on the development of
Trichostrongylus vitrinus eggs.

Summary: [n this study, the effect of different leve/s of gamma ir-
radiation on the hatching ability of T. vitrinus eggs was investigated. Eggs
were irradiated at a range ~f dose leve/s from i 00 to i o .000 rad. The more
the irradiation dose leve/, the lesser the hatching was observed.

Özet: Bu çalışmada değişik dozlarda irradiye edilen T. vitrinus yu-
murtalarından I. dönem larva çıkışına irradiyasyonun etkisi incelenmiştir. Yu-
murtalar 100-10.000 rad dozlar arasında irradiye edilmiştir. lrradiyasyan.
dozu artışı ile yumurtalardan çıkan I. dönem larva oranında azalma olduğu
gözlenmiştir.

Giriş

Parazit yumurtalarının irradiyasyonu ve bu yumurtalardan
çıkacak larvaların incelenmesi konusunda yapılmış çalı~malaı<ol-
dukça sınırlıdır.

Schistosoma mansoni yumurtaları 1-50 K. rad dozda irradiye
edildiğinde bütün radyasyon derecelerinde miracidium çıkmı~,ara-
konakçı sümüklüye girmi~ fakat orada gcli~ememiştir (I). .

5-4° K. rad ile irradiye edilen Hymenolepis nana yumurtalarm-.
dan oluşan cysticercoid'lerde şekil bozukluğu görüldüğli ve bu cy~'
sticercoid 'leri alan beyaz [arelerdeolgun cestod oluşmadığı bildiril~
mektedir (2).

Tiğin (3), yaptığı bir çalışmada, Fasciola hepatica yumurta-
ların! değişik dozlarda C060 kaynağından gamma irradiyasyona
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tutmuş ve radyasyonun yumurtalarda miracidium geli~imine etki-
sini incclcmi~tir. Yumurtalar 1.5-15 K. rad dozlarda irradiye edil-
miş ve 2.5 K. rad dozdan sonra yumurtalardan miracidium çıkışının
tam olarak durduğu gözlenmiştir.

Triehostrongylus vitrinus yumurtalarının gelişimine gamma
irradiyasyonun etkisi konusunda yapılan bir çalışmaya rastlanmamış-
tır. Bu çalışmanın amacı koyunlarda önemli bir sorun olan bu parazit
yumurtalarına gamma radyasyonun etkisini incelemektir.

Materyal ve Metot

Bu a.raştırma için gerekli olan çok miktarda yumurta, T. vit-
rinus ile monospesifik enfekte bir koyun dışkısından elde edilmiş-
tir. On beş saatlik bir periyodta hayvanın çıkardığı T. vitrinus
yumurtalarını içcrcn tüm dışkı naylon torbada toplanarak laboratu-
vara getirilmiştir. Toplanan dışkı çeşme suyu ilc iyice ezilerek kaba
bir süzgeçten geçirilmiştir. Bir kapta toplanan bu süzüntü kimyasal
santrifüjden geçirilmiş ve santrifüj içinde kalan kısım alınarak üstüne
1.5 lt. doymuş tuzlu su eklenmiştir. Bu karışım tekrar kimyasal sant-
rifüjden geçirilmiş ancak bu kere santrifüjden çıkan sıvı toplanmıştır.
Toplanan sıvı 45 mikronluk bir süzgeçten geçirilmi~ ve süzgeçte
kalan tortu daha sonra tuzla bulaşık olan yumurtaların tuzdan arın-
ması için çeşme suyu ile yıkanmıştır. Bu ~ekilde toplanan ve yumurta
içeren tortu, içindeki yumurtalar küçük parçacıklardan temizlenin-
ceye dek bir çok kereler doymuş tuzlu su ile flotasyon ve çe~me suyu
ile sedimentasyon işlemlerine tabi tutulmuş ve sonunda temiz ve bol
miktarda T. vitrinus yumurtası elde edilmiştir.

Yukarda bildirilen teknikle elde edilen yumurtaların örnekle-
me yoluyla sayımları yapılmıştır. Bu yumurtalardan yaklaşık 500
adeti ICC. çeşme suyu içinde bir üniversal şişeye konarak kontrololarak
tutulmuştur. Geriye kalan yumurtalar ise diğer bir üniversal şişe
içerisine yaklaşık 500 yumurta/ ICC. çeşme suyu konsantrasyonunda
konarak irradiye edilmiştir.

İrradiyasyon için Western General Hospital'da 50c. gücündeki
Co60 kaynağı kuııanılmıştır. İrradiyasyondan önce kaynağın o an-
daki gücü hesaplanarak irradyasyon süresi saptanmıştır. Eşit koşul-
ların sağlanması bakımından irradiyasyona tabi tutulacak şişe ile
birlikte kontrol şişesi de irradiyasyon yerine götürülmüştür.

Denemede yumurtalar, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4°°0,
5000 ve 10.000 rad dozlar ile irradiye edilmiştir. İrradiye edilecek
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yumurtaları içcrcn ~işe kaynağa yerle~tirilmiş, tutulacak her bir rad
doz için gereken süre dolunca şişe çıkarılarak i cc. SiVi alınmış ve bir
sonraki rad doz için irradiasyona dcvam edilmi~tir.

İrradiyasyon sırasında ısı ortalama i 5 cC olarak kaydcdilmi~-
tir. İrradiyasyon işlemi bittikten sonra irradiye edilen ve kontrol
olarak tutulan yumurtalar birlikte laboratuvara getirilmiştir. Bu
yumurtalar ufak petri kutularına boşaltılmış, petrilcrin üzerinc de
aldıkları radya~yon miktarı işlenerek 23 cC dcki iııkübatörc yerlc~-
tirilmişlerdir. Bir gün sonra inkübatörlcrdcn çıkarıbn petrilerdcki
yumurtalar mikroskop <..ılında incelenerek çıkan i. c:öncm larvdar
vc ölü ya da gelişmekte olan yumurtalar (Şekil i) yönünden sınıf-
landırılmı~lardır.
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Şekil ı: A-Ölü yumurta; 13-:'Iiormal yumurta; C,D ve D'-Gelişmekte olan yumUl'talar;

E-İçinde larva gelişmiş yumurta
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Sonuçlar-

Araştırma sonuçları toplu halde tablo i de gösterilmiştir. Bu
tablodan da izlenebileceği gibi kontrololarak tutulan yumurtalar-
dan % 85. i oranında i. dönem larva çıkmıştır. Buna karşın irradiye
edilen gruplardaki yumurtalarda, irradiyasyon artışına paralelolarak
ölü yumurta yüzdesi artmış ve yumurtadan çıkan i. dönem larva
oranı da ataımıştır (Grafik ı). Bununla beraber 100 ve 25° rad ile
irradiye edilen gruplarda yumurtadan çıkan larv~ oranıkontrol
grubu iLC hemen hemen aynı olmuş, aneak ölü yumurta yüzdesi bu
gruplarda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Dikkati
çeker şekilde 2000 ve daha yüksek ra,d dozlardaki ölü )'lımurta oranı
anmış ve yumurtadan çıkan i. dönem larva yüzdesi de azalmıştır.

Sonuç olarak, gamma irradiyasyonun, verilen dozla orantılı
olarak ve özellikle 2000 rad dozdan sonra T. vitrinus yumurtaları
üzerinde larva çıkışını önleyici ve öldürücü bir etki yaptığı gözlen-
miştir.
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Grafik ı: Değişik dozlarda iradiye edilmiş T. vitrinus yumunalarından çıkan i. dönem
larva ve ölü yumurta oranları.



Tablo,: Değişik dozlarda gamma irradiyasyona tabi tutulan ve kontrol grubu T. vitrinus yumurtalarından irradiyasyondan sonra alınan
sonuçlar.

Kontrol Yumurtadan Yumurta (Şekil göre)
Ölü yu-

i
Yumurtadan

irradiye çıkan dönem
ı. e Toplam mUl'ta %si çıkan dönemve i. ı.

gruplar larva sayısı A ~i~ D __~J E larva o' sılo
------- --------- ---'. ._--- .-

i Kontrol 431 35 5 i 35 506 6.9 85. i

------- --- --- ._-- --- -"'-- --- ------ ------ --
ıoo 468 45 - - - 9 28 55° 8. i 85.0

---- --- -'-- --- --- -_.- ____ o

25° 473 52 - - - 13 '4 552 9.4 85.6
--- ---- -- --- -' --- ----"_ .. _. ---- .-

5°0 387 54 - --- - i 56 498 10.8 77.7
._--- '--- --- .--- --- --- --- --'-- -- _._--_. - ._----.-

1000 347 73 - - .-.- - 26 446 ,6.3 77.8
-- ._-- --- ----- --- ___ o --- -- ___ o -- .-' -

2000 232 225 ._0 - - - 57 - 514 43.7 45. ,
--- --- ---- --- ---- ---"-- -- __ o ._----

3°00 115 347 '0 - - - 28 49° 70.8 23.4
----- --- --- --- --- _0_---- _._---

i
----- -----

4°°0 42 510
__o - - - LO 562 9°.7 7.4

-------- --- _o. --- -_o --- __ o - ---- ----- -_0".-,._----

5000 19 452 - - - -- 2 473 95.5 4.n
0_- 0_-- ---1- -----'--- --- --- ----1-- ----- -

10.000 22 438 - - 460 95.2 4.7
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Tartışma

İrradiyasyOlI, canlı organizmlcr üzerine dozun şiddetine bağlı
olarak çeşitli deği~iklİkler oluşturmakta, gencilikle d üşük dozlar
gelişmeyi geçiktiernekte veya durdurmakta, doz yükscltikçe canlılık
kaybolmaktadır. Araştırılan literatür arasında T. vitrinus yumurt<ı.la-
rJl1ın irradiyasyonu ilc ilgili bir yayma rastlanamamıştır. Bu dene-
mede T. vitrinus yumurtaları Co60 kaynağından 100-10.000 rad
dodar arasında irradiye edilmiş ve yumurtaların gelişmesi izlenmiş-
tir. Ti,ğİn (3), Fasciola hepatica yumurtaları üzerine gamma irra-
diyasyonun etkisi üzerine yaptığı bir ça,ışmada, yumurtalardan mira-
cidium çıkışının 2500 rad dozelan sonra durduğunu bildirmektedir.
Bizim yaptığımız bu çalışmada, gamma irradiyasyonun, verilen dozla
orantılı olarak T. vitrinus yumurtaları üzerinde gcli~imi önleyici
ve öldürücü bir etki yaptığını gördük. Bu etki özellikle 2000 rad
dozdan sonra belirginleşmiştir. Bu ve daha yüksek rad dozlar ile
irradiye edilen yumurtalarda ölü yumurta yüzdesi artmış ve yumur-
tadan çıkan i. dönem larva oranı da azalml~tır.
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