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KOBAYLARDA KURŞUN ASETAT
UYGULAMASININ BAZI HEMATOLOJİK

DEGERLER ÜZERİNE ETKİsİ

The effect of lead acetate administration on same haematological valucs in guinea-pigs

Çiğdem Altınsaat' Metehan Uzun" Nesrin Sulu ••• Aysun Öztürkmen ••••

Summary: The iııvestigalioıı ıvas carried out 01120 maIl' guiııea-pigs weighing 300-350 gr. The guinea-
pigs wae divided il1/ofour group.l' eonsisting offive animals iıı each. Three of them were used jCıı'Irealment ((/1d
one as control group.

Lead acetate ıvas intraperitoneally injeeted to the first, second and third treatment group as the doses ol
0.1 mg/kg, 0.5 mg/kg and i mg/kg respectively. Injeetions were performed twice a day for six days. On the i 5'h
and 30'/ı dayalter the last injection, blood was eolleeted by cardiae puneture.

Total red blood cell and white blood eell counts, haemoglobin concentratiollS, haematocrit value.l' were
determined. Differential eount ıvas made on the s//lears srained ıvith Ma\' Grünwald- Giemsa.

HaenıoJ;lobin eoııcentratioııs obtained all the 15/hday were i4.1 :t I. i, 14.2 :t 0.7 and 13.4 :t 1.1 g/dl
iıı thefirst ,secoııd aııd third treatment group respective/y.However, mean haemoglobiıı conceııtratioıı ıvas 15.9
g/dl iıı the colltrol group.

The ııumber ol total red blood cells in the secoııd dose group dec!ined tempomrily on the i 5/h day. The
deerease wasfound to he statistically signijicant (p<0'{J5). Aıı the other hamI. the inereasing output of red blood
eclIs 011the 30/hday seems to be a reflect ofcompansation ofaııemia caused hy lead acetate.

Total white hlood ceII cowıts were not afleeted. The iııcrease iıı the percentage ofııeutrophils and Kurlolf
eells 0/1 the 1.;;/' day ıvere sigııificwll (p<0.05).

13asophilic stippliııg was ııot exanıined. However,nuc!eated red cells and unusual moııonuc!ear eells
ıvere commoıı iıı bloodfilm.l' prepared on the 15/h day.

Key words: Lead poisoniııg, haematology, Kurlot! ce/ls. guinea pig

Özet: Araştırma, 300-350 gr. canlt ağırltğa sahip 20 erkek kobay üzerinde yürütüldü. Kohal'lardan, her
hiri beş hayvandan oluşan ve biri kontrol, üçü deney gruhu olmak üzere dört grup oluşturuldu.

Kurşun asetat I, i/. ve il/. deney gruplarına sırası ile, perifoıı içi. 0.1 mg/kg, 0.5 mg/kg ve i mg/kg doz-
larmda verildi. Uygulamalara günde iki kez olmak üzere 6 gün devam edildi. Son enjeksiyondan sonraki 15. ve
30. gunlerde kalpten kan almdı.

Alman kanlardan alyuvar ve akyuvar sayısı, hemoglohin ve hematokrit değerleri tespit edildi. Ma)'
Crümvald-Ciemsa ile hoyanmış sürme kan preparatlarında akyuvarformülü yapı/dı.
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Kontrol grubunda, 15. gündeki hemoglobin derişimi; 15,9 g/dl iken 1, lL. ve lll. deney gruplanmn

derişimIeri sırası ile 14.1 :!:1.1, 14.2:!: 0.7 ve 13.4 :!:1.1 g/dl olarak belirlendi.
Onbeşinci günde, ll. deney grubunda alyuvar sayısında görülen azalma istatistikselolarak anlamlı bu-

lundu (p<O.05). Buna karşılık, otuzuncu günde alyuvar sayısımndaki artışın kurşunun neden olduğu aneminin

olumsuz etkisinin karşılanması olarak yorumlandı.
Akyuvar sayl.ı.ında değişim gözlenmedi. Onbeşinci günde nötrofil ve Kurloif hücresi yüzde oranlarında

anlamlı bir artış saptandı (p<0.05).
Sürme kan preparatlartnda, bazofilik noktacıklı alyuvarlara rastlamlmamasına karşll1, 15. günde bol

miktarda çekirdekli alyuvarlar ve atipik mononüklear hücrelerle karşılaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurşun zehirlenmesi, hematoloji, Kurloif hücreleri, kobay

Giriş
Kurşun, bütün kısıtlamalara rağmen,

halen çevre kirliliğine neden olan ağır metal-

Ierden biridir. Kurşun, doğaya en çok kurşun
kullanılan sanayi tesislerince ve benzine katı-
lan kurşun şeklinde atılmaktadır. Bu nedenle,
kirlilik öncelikle bu tesislerde çalışan insanlar-
da, çevresinde yaşayan canlılarda veya bu me-

tall~ kirlenmiş besinleri alan hayvanlarda gö-
rülebilmektedir. Kanda bulunması gereken
kurşun miktarı için çeşitli maksimum güvenilir
sınırlar bildirilmekteyse de, bu sınırların altın-
da da, bazı biyolojik işlevleri etkilediği bilin-

mektedir (3, 25).
Laboratuvar hayvanlarında, kurşunun a-

lınım yolları ve bedende dağılımı üzerine ça-

lışmalara bakıldığında, vücuda alınan kurşu-
nun, kemik iliğinde, akciğerlerde, karaciğerde
ve böbreklerde belirli düzeylere ulaştığı gö-
rülmektedir (23). Sürekli kurşuna maruz kalan
canlılarda birikim en çok kemiklerde olur ve
kemiklerin kurşun yükü yaşam boyunca artar

(25).
Kurşun zehirlernesinin fizyolojik ve bi-

yokimyasal parametreler üzerine etkisi, insan,
kedi ve köpek, sığır, domuz, tavşan, rat,
hamster gibi bir çok memeli türünde (LO, 14,
18, ı9, 22, 30), ördek. papağan ve kuğu gibi
kanatlılarda (22) araştırılmıştır. Konuyla ilgili
kaynaklarda, düşük dozlarda kurşun la karşı
karşıya kalındığında insan ve hayvanların kan
ve bazı organları üzerine olan etkileri konusu-

nun tartışmalı olduğu görülfT!ektedir (5, 23).
Kurşunun yüksek dozlarda ve uzun süreli uy-
gulanmasının, hem ve globin sentezi, alyuvar

fonksiyonu ve formasyonu üzerine etkili oldu-
ğu gösterilmiştir (13). Kurşun, birçok biyo-
kimyasal sistemi etkilemektedir. En önemli
etkisi sitokrom sistemlerine prostetik gnıp ola-
rak katıldığı bütün dokularda Hem'in, sentezini

engellemesidir. Kurşun zehirlenmesinde ka-
rakteristik bir bulgu olan anemi, bu yıkımın bir

göstergesidir.
Temelolarak kurşunun eritropoczi ve

alyuvarların yaşam sürelerini etkilediği, he-
moglobin düzeyini düşürdüğü, kan frotilerinde
alyuvarlarda bazofilik sippling denilen yapıya
rastlanıldığı ve retikülositozisc ya da çekirdekli

alyuvarlarda artışa neden olduğu eşitli yazarlar
tarafından bildirilmiştir (5, 6, 22). Kemik iliği
ile ilgili yapılan çalışmalar, eritropoezin yeter-
siz kaldığını göstermiştir (3, 4, 6). Daha önce-
leri kurşunun, hem sentetaz enzimini inhibe

ettiği zannedilirken, daha sonra delta amino
levulinik dehidrataz (ALAD) akti vitesinin
kaybolduğu kanıtlanmış, globin sentezinin de
aksamaya uğradığı ortaya konmuştur. Dola-
şımdaki kurşun, büyük olasılıkla, ALAD'ın

etkinliğini göstermesi için gerekli olan sulfidril

gruplarını bağlayarak, enzimin çalışmasını en-
geller ve hemoglobin sentezindeki bu aksaklık
alyuvarların yaşam sürelerinde, toplam alyuvar

sayısı ve hemoglobin miktarında aza/maya ne-
den olur (5). Toplam alyuvar sayısına ek ola-
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rak, olgunlaşmamış, çekirdekli alyuvarların
sayısında ki artış, organizmanın anemi olgusu-
nu metabolik olarak telafi etmeye çalışmasının
bir kanıtı olduğu da daha önceki bildirimlerde
mevcuttur (5, 20, 22).

Cullen ve ark.(6) 'nın insanlarda yaptık-

ları araştırmada, hastalarda hematokrit değerin
sınırların altında olduğu, bazılarında ciddi a-
nemik tablo (hematokrit %24-38) ve
retikülositoz saptandığı bi Idirilmektedir. Bek-

lenilenin aksine perifer kanda Wright bo-
yamayla bazofilik stippling denilen yapıya
fazla rastlanılmadığından sözedilmektedir.

Akut kurşun zehirlenmesi olan bazı in-
sanlarda, Hb vc hematokrit değer düşük bu-

lunmuş, kan frotilerinde ise retikülositler
(% i i), bazafilik noktacıklı alyuvarlar
(stippling) ve polikromatofili görülmüştür (1 i).

Kobaylarda Kurloff hücresi olarak ad-
landırı lan, ve sitoplazmasında büyük bir
İnkluzyon cisimciği bulunduran bir hücre tipi
mevcuttur. Bu hücrelerin sayısında, dışarıdan
fcnilhidrazin ve östrojen gibi kimyasal madde
uygulamalarında ya da kandaki östrojen düze-
yine bağlı olarak artış görüldüğü bildirilmek-
tedir (28, 29).

Bu çalışmanın amacı, altı gün boyunca
intraperitonal olarak farklı dozlarda kurşun
asetat uygulamasının, kobayların alyu-
var,akyuvar sayı ları, hemoglobin miktarları,
hematokrit değer, nötrofil, eozinofil, bazafil,
lenfosit, monosit yüzde oranları üzerine etkisi-
ni araştırarak, kan tablosunda meydana gelen

değişimleri ortaya çıkarmaktır.

Materyal ve Metod
Bu çalışmada 3 aylık, 300-350 g ağırlı-

ğında, 20 erkek kobay kullanıldı. Üç deneme
grubu, bir de kontrol grubu olmak üzere, her

biri 5 kobay içeren dört grup oluşturuldu. Steril
olarak hazırlanmış kurşun asetat,

i. gruba; 0.1 mg/kg,
II. gruba; O.Smg/kg,

III. gruba; img/kg, olacak şekilde, her

defasında i 'er mL. intraperitonal olarak uygu-
landı. Kontrol grubuna (IV. grup) ise aynı
yolla i ml izatonik sodyum klorür solüsyonu

verildi.
Uygulamalara, sabah ve akşam olmak ü-

zere günde iki kez, altı gün boyunca devam
edildi. Uygulamaları takiben i5. ve 30. günler-
de anestezi altındaki kobayların kalbine en-

jektörle girilerek, her defasında i ml kadar
kan, EDTA' lı tüplere alınarak hematolojik in-
celemeler gerçekleştirildi.

Kandaki hemoglobin miktarı,

spektrofotometrik olarak ölçüldü (3 i). Alyu-
var ve akyuvar sayıları Thoma lamı kullanıla-
rak, hematokrit değer ise mikrohematokrit
yöntemine (36) göre, kanlar LS OOOxG 'de 5
dakika santrifüj edildikten sonra skalada oku-
narak belirlendi. Akyuvar formülü ise, May

Grünwald-Giemsa boyama yöntemi ile bo-
yanmış sürmc kan frotilerinde, tespit edildi.
Alyuvarların yapısındaki değişiklikler yine bu
frotiler kullanılarak saptandı.

Sonuçların, istatistiksel değerlendirilme-
sinde varyans analizi ve gruplararası farklılığın
istatiksel önem dereceleri karşılaştırılması için
dc Duncan testi kullanıldı (9).

Bulgular
Farklı dozlarda intraperitonal kurşun a-

setat uygulanan deney gruplarına ve kontrol
grubuna ait dcğerler ve değerler arasındaki
farklar Tablo i 'de gösterilmiştir. Sonuçlar is-

tatistiksel olarak değerlendirildiğinde;
Çalışmada, i5.günde kontrol grubunun

ortalama hemoglobin miktarı 15.9 :t 0.6 g/dl
olarak bulundu,I., ii. ve iii. deney gruplarında
ise bu değerin sırasıyla, 14.1 g/dl, 14.2 g/dl,

13.4 g/dl'e düştüğü saptandı (p<O.O I). 30.güne

ait değerlere bakıldığında ise sadece ikinci de-
ney grubunda istatistikselolarak anlamlı

(p<O.OS) bir azalma gözlendi.
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Gruplara ait alyuvar sayısı incelendiğin-
de, zamana göre birinci, ikinci ve üçüncü
grupta anlamlı bir artış olduğu (p<0.05) sapta-
nırken, bu artışın kontrol grubu ile karşılaştı-
rıldığında istatistiki olarak anlamlılık (p<0.05)
arz ettiği, İkinci grupta ise i5. günde kontrol
grubuna göre anlamlı (p<0.05) bir azalmanın
olduğu görüldü.

i5.güne ait değerıerde yapılan istatistik-
sel sonuçlar incelendiğinde, bütün gruplarda
kontrol grubuna göre; nötrofil yüzde oranları-
nın anlamlı (p<0.05) bir artış, lenfosit yüzde
oranlarının ise önemli (p<0.05) bir azalma
gösterdiği saptandı. Lenfosit yüzde oranlarının,
birinci , ikinci ve üçüncü gruplarda zamana
bağlı olarak (30.gün) arttığı gözlendi. Kurloff
hücresi yüzde oranının ise; 30.günde kontrol
grubu ile karşılaştırı ldığında bütün gruplarda
dü~ü~ gösterdiği görüldü (p<0.05). Birinci ve
üçüncü doz grubunda, IS.günde, monosİtlerin
tüm akyuvarlar içindeki yüzde oranında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir artış (p<O.O i) oldu-
ğu saptandı.

Hell1atokrit değer, akyuvar sayısı,
eozinofil ve bazofıl yüzdeleri bakımından,
gruplar arasındaki fark istatistiki açıdan önemli
bulunamadı (p> 0.(5).

Mikroskobik buhwlar Işık mikros-
kobu ile yapılan incelemelerde, May Grünwald
Giemsa karışık boyama yöntemi ile boyanmış
sürme kan frotilerinde intrasitoplazmik
inkluzyon cisimciği bulunduran Kurloff hüc-
relerinin varlığı saptandı (Şekil I).

Anemi şekillenen kobayların sürme kan
frotilerinde bol miktarda atipik mononükleer
hücrelere rastlandı (Şekil 2). Özellikle deney
gruplarından ı5. günde hazırlanan
preparatlarda, olgun laşmamış alyuvarlar
(eritroblast) tesbit edildi (Şekil 3a). Ayrıca,
hem 15. hem de 30. günlerdeki kan
preparatlarında, alyuvarların irili ufaklı olduğu
(anizasitaz) ve değişik biçimler aldığı
(poiklositoz) dikkati çekti (Şekil 3h).

Tartışma ve Sonuç
Kurşuna maruz kalan insanlarda (34).

kedi ve köpeklerde (3), sığırlarda (19) ve tav-
şan (30), rat (14) gibi laboratuvar hayvanların-
da, hemoglobinin biyosentezinde kan hemog-
lobin derişimine yansıyan bir azalma ve alyu-
var yıkımlanmasında bir artışın ortaya çıktığı
bildirilmektedir.

Kurşunun,alyuvarlardaki amİnolevulinik
asid dehidraz (ALAD) enzimini inhibe ederek,
hem biyosentezine zarar verdiği ve sonuçta Hb
derişiminde azalmaya neden olduğu bilinmek-
tedir (I 3, 20). Bu çalışmada, onbeşinci günde
ortalama hemoglobin derişimi kontrol grubun-
da, 15.9 g/dl iken, birinci grupta 14. i g/dl, i-
kinci grupta 14.2 g/dl, üçüncü grupta ı3.4 g/dl,
olarak saptanmıştır. Hemoglobin derişimindeki
bu anlamlı (p<O.OI) azalma literatür bildirimle-
rindeki bilgilerle uyum göstermektedir (ı 9,
20). Ancak birinci ve üçüncü doz gruplarının
hemoglobin miktarı zamana bağlı olarak (30.
günde) anlamlı bir artış göstererek, normal de-
ğerlere ulaştığı görülmektedir.

Bunun yanısıra kurşun zeh irlenmesinde,
aneminin, akut mctabolik telafisi alyuvar sayı-
sında artış ve dolaşımda olgunlaşmamış çekir-
dekli alyuvarların, retikülosit veya noktaeıklı
(bazafilik stippling) yapıdaki alyuvarların
varlığı ile kendini gösterdiği bildirilmcktedir
(5,20).

Nitekim, bu çalışmada deney grupları,
alyuvar sayısı hakımından kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında, ikinci deney grubunda ö-
nem ifade eden (p<0.05) bir azalma olmak üze-
re, bütün gruplarda zamana hağlı bir artış
(p<O.OS) gözlenmektedir.

Hillard ve ark. (I 3)' ın deneysel kurşun
zehirlenmesi gerçekleştirdikleri sığırlarda,
hematokrit değer, hemoglobin düzeyleri, alyu-
var ve akyuvar sayılarının normal sınırlarda
kaldığını saptamışlardır. Hazı çalışmalarda (1,
. 25), alınan kurşunun dozuna göre, hemoglobin
gibi hematokrit değerde de düşüş göz/eııdiği
bildirilmekteyse de, Berny ve Grandjean (3,
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iI), hematokrit değerde bir değişim olmadığını
belirtmektedirJer. Hubermont vc ark.'nın (14),
ratlarda yaptıkları çalışma da aynı bulguyu
desteklemektedir. Bu araştırmada, literatür bil-
gilerine paralel olarak,hiç bir grubun
hematokrit düzeylerinde bir değişiklik saptan-
madı (3,16'19,34).

Işık mikroskobik görüntülerde farklı bü-
yüklüklerde alyuvarlar (anizositoz) kendi et-
ratlarında bükülmüş ya da olgunlaşmamış, çe-
kirdekli alyuvarların fazlaca bulunması sapta-
nabilecek diğer hematopoetik değişiklikler ara-
sındadır (Şekil 3a,3b). Alyuvar yapısında şe-
killenen bu tür değişimlere kurşunla yapılan
diğer çalışmalarda da rastlanıldığı ve bu tür
alyuvarların akut kurşun zehirlenmesinde
semptomatik olduğu bildirilmektedir (13, 22).
Toplam alyuvar sayısına ek olarak, olgunlaş-
mamış, çekirdekli alyuvarların sayısında artış,
anemi sonucu organizmanın, bu olguyu
metabolik olarak telafi etmeye çalışmasının bir
kanıtı olduğu daha önceki bildirimde mevcut-
tur (7). Yapılan çalışmalarda özellikle köpek,
sığır, tavşan (32, 37) gibi hayvanlarda ve in-
sanlardaki( 24) kurşun zehirlenmelerinde çe-
kirdekli alyuvar sayısında ve noktacıklı yapı-
daki alyuvarların sayısındaki artış vurgulanır-
ken, bu çalışmada sürme kan frotileri,
noktacıklı alyuvar ve diğer morfolojik anor-
ınalliklerin varlığı yönünden de incelenmiş,
alyuvarlarda bu yapıyla karşılaşılmadığı halde,
ikinci doz grubunun 15. gününe ait bazı
preparatlarda literatür bilgilerde (3, 19, 37)
sözü edilen olgunlaşmamış, çekirdekli alyu-
varlarla karşılaşılmıştır (Şekil 3a). Yine bazı
frotilerde, bildirimlerdeki gibi (2, 13),
anizositozis ve poiklositozis şekillendiği sap-
tandı (Şekil 3b)

Harris (I 2), kobaylarda anemi oluştu-
ğunda perifer kanda atipik mononüklear hüc-
reler ve mitotik hücre şekilleri görüldüğünü
bildirmektedir. Bu çalışmada, sürme kan
frotilerinde bu bildirime uygun hücrelerle kar-
şılaşılmıştır (Şekil 2)

OL •

Kobaylarda, imm kandakı akyuvar sa-
" ,yı sı sınırları, 4.5 - 23 x iO ° Imm" (ort 8.8 x LO

Imm') oldukça geniştir (2 ı, 26). Kurloff hücre-
si miktarı ise 90-4501 mm' olarak bildiril-
mektedir (7). Yapı lan bazı çal ışmalarda, kur-
şunun akyuvar sayısı üzerine etkisinin olmadı-
ğı yönünde bilgiler olmasına karşın (2, 3, (9),
azaldığını (33) ya da akyuvar sayısında artış
(18, 22) olduğunu ifade eden çelişkili bazı bil-
dirimler de mevcuttur. Bu çalışmada elde edi-
len bulgular, akyuvar sayılarının normal sınır-
lar (3.2- i5.0x i0'/111) içinde kaldığını göster-
mektedir. Bütün gruplar, akyuvar sayısı açısın-
dan kontrol grubu ilc karşılaştırıldığında an-
lamlı bir ilişki bulanamadı. Ancak, grupların
i5.gündeki nötrofil yüzdesinde kontrol grubu-
na göre anlamlı (p<0.05) bir artış, lenfosit yüz-
desinde ise azalma (p<O. 05) olduğu gözlendi.
Lenfosit yüzdesinin zamana bağlı olarak artış
göstermesi, hamstcr ve tavşanlardaki bulgu-
larla uyum içindedir (I 8, 30). Monosİt yüzde
oranındaki artış, özellikle birinci ve üçüncü
doz grubunda kontrol grubuna göre anlamlı
(p<O.O i) olmakla beraber, anemilerde
hematopoetik stresc karşı, kemik iliğinin bir
telafi reaksiyonu olarak açıklanmıştır (12)

Kurloff hücresi kobayların kan ve bazı
dokularında bulunan büyük bir sitoplazmik
inkluzyon cisımcıgı bulundiırınasıyla
karakterize bir hücredir (ı5). Bu hücrelerde
oldukça bazofilik tek bir çekirdek vardır ve
ortalama 10.411 büyüklüğündeki Kurloff
inkluzyon cisimciği hücrenin şeklini bozımış
durumdadır (Şekil I). May Grünwald- Giemsa
boyama yöntemi ile boyandığıııda çekirdek,
açık viyol e renkte, inkluzyon cisimciğinin ise
pembe mor renge boyanmış olarak görülmek-
tedir. Genellikle az miktarda olan sitoplazma
açık mavi renktedir.

Kobaylarda, bazı durumlarda Kurloff
hücresi sayısında artış görüldüğü bildirilmek-
tedir . Bu hayvanda dışarıdan östrojen uygula-
malarınıIl ya da bu horınonun kandaki düzeyi-
nİn artması ile alyuvarların sayısında bir deği-
şiklik olmamasına karşın, kandaki ve kemik
iliğindeki Kurloff hücrelerinin (inklusyonları
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içeren lenfoid hücrelerin) sayısında artışa ne-
den olduğu gösterilmiştir (7, LS, 17).
Fenilhidrazinin intraperitonal olarak enjeksi-
yonu, kobaylarda anemi oluşmasına neden o-
lurken, Kurloff hücrelerinin sayısında bi! de-
ğişiklik görülmemiştir (15).

Bu hücrelerin radyasyona olduğu gibi
sitotoksik ajanların etkisine karşı da, diğer len-
fosit topluluklarına göre daha dayanıklı olduğu
görülmüştür (29). Kurloff hücrelerinde
apoproteinlerin, oligosakkaridlerin varlığı ve
asit fosfataz aktivitesinden kaynaklanan
sitotoksik özeııiği yanı sıra, alfa 2-6 sialik asit
artıklarının da bu hücrelerin doğal öldürücü
etkinliğine katıldıkları bildirilmektedir (8, 27,
35). Deneysel çalışmalarda ,Kurloff hücreleri-
nin, tümoralolgularda, lökemilerde ve kanser-
de sitotoksik etkinliğe sahip doğal öldürücü
(natural kiııer ,NK) hücre özeııiğinde olduğu
gösterilmiş ve bazı yazarlar tarafından
lizozomik inkluzyon cisimcikli büyük lenfosit
olarak sınıflandırı Imıştır (8). Tüm akyuvarlar
içinde Kurloff hücresi yüzde oranının IS.günde
genelolarak arttığı, ikinci doz grubunda bu
artışın kontrol grubuna göre anlamlı (p<O.OS)
olduğu saptanmıştır. Bu bulgu kurşunun etki-
siyle, organizmadaki sitotoksik etkinliğin kam-
çılanması olarak açıklanabilir.

Çeşitli çalışmalarda bildirildiği gibi kur-
şun zehirlenmesi birçok hayvan türünde hala
önemli bir problem olup, gastrointestinal ve
nörolojik belirtiler yanında özeııikle dolaşım-
daki alyuvarların bazofilik noktacıklı yapı ka-
zanması, çekirdekli alyuvarların sayısındaki
artış, alyuvar sayısında ve hemoglobin mikta-
rında azalma gibi hematolojik bulguların orta-
ya çıkması, klinik tanının konulmasında ö-
nemlidir.

Sonuç olarak, uygulanan kurşun asetatın
dozu ile kan parametrelerindeki değişim ara-
sında bir paralellik olmadığı ve en önemli etki-
sinin hemoglobin düzeyi üzerine olduğu orta-
ya konmuştur.
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Tablo i
Table i

Kobaylarda üç farklı dozda kurşun asetat uygulamasının bazı kan değerleri üzerine etkisi.
The effect of the three different doses of lead acetate on same blood parameters in guinea pigs.

Kontrol Grubu i. Grup (O.i mg /kg) ii. Grup (0.5 mg/kg) iii. Grup (i mg/kg)
(n=5) (n=5) (n=5) (n=5)

15.gün SD :LO.gün Sf) 15.gün SD :lO.gün SD 15.gün SD 30.gün Sf) 15.gün Sf) 30.gün SD
Hemaıokrit % 42.H :t 2.3 45.2 :t 4.5 42.H :t 3.9 44.4:t 3.2 :l8.H :t 3.4 41.8 :t 5.6 404 :t 3.9 46.0 :t 5.6
Hemoglohın g / dı 159 :t 06 16.8 :t 1.3 14.1:t 1.1** 16.1 :!: 1.0' 14.2 :!: 0.7** 144 :!: I.F 13.4 :!: 1./ ** 16.4 :t 1.2'
Alyuvar ı06/ mm' 5.4 :t 0.5 54 :!: 0.6 5.2 :t 0.5 7.5 :!: 2J)*' 4.:1 :!: 0.2* 6.4 :!: 1.7*' 5.2 :!: 0.6 8.2 :!:0.4*'
Akyııvar 10l/mm' 8.9 :!: /.1 79 :!: 0.5 7.2 :!: 0.9 8.4 :!: 0.9 8.9 :!: 0./ H.7 :!: 0.2 8:1 :!: 0.1 7.8 :!: 0.2
Nötralil % 34.X :t 4.1 :14.8 :!: 5.0 50.9 :!: 9.1 * 30.6 :!: 6.2 48.H :!: 6.3* :18.6 :!: 4.9 51.0 :t 3.8 45.7 :!: 4.8
Lenfosiı % 59.2 :!: 4.1 50.5 :!: 3.9 38.5 :!: 9.0* 60.8 :t 7.4 40.3 :!: 5.5*' 52.5 :!: 5.1 35.3 :!: 3.F 42.4 :t 6.4
Kurloll hüc. % 2.5 :t 0.7 76 :!: 0.6 :1.6 :t 1.7 3.1 :!: 0.9* (i2 :!: 0.7*' 3.6 :!: /.1 * 4.1 :!: 0.6* 49 :!: 2.3*
Eozinolil (/Ci 1.6 :!: 07 2.1\ :t 0.8 0.9 :t 0.3 2.2 :t 08 0.8 :t 0.3 2. i :!: 0.9 2.4 :!: 0.9 26 :!: 0.9
Monosiı % l.2 :t 0.5 :19 :!: 0.5 5(i :!: 1.4 ** 28 :!: 0.6 :)5 :!: 0.9 29 :!: 1.1 6.3 :!: 0.6** 39 :!: 1.5
Bazolil 0/,. 0.9 :!: 0.7 0.0 0.:1 :!: 0.2 06 :!: 0.5 02 :!: 0.1 0.3 :!: 0.1 0.6 :!: 0.1 05 :!: 0.3

*

**
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, p< 0.05
Kontrol grubu ilc karşılaştırıldığında, p< 0.01
Grup içinde zamana göre farklar önemlidir, p< 0.05
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Şekil ı. Kobay sürme kan preparatlarında Kurloff hücreleri. My Grünwald-Gicmsa.
xl200

Fig. I. Kurloff cells in peripheral blood films of guinea pigs.

Şekil 2. Kurşun verilmiş ko bay kanında atipik mononükleer hücreler. My Grünwald-Giemsa. x 1200
Fig. 2. Atypical mononuclear cells in the Icad trcated guinea pigs.
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Şekil 3. Sürme kan preparatlarında; a. Olgunlaşmamış çekirdekli alyuvarlar,
b. Farklı büyüklüklerde (anizositoz), farklı şekillerde (poikilositoz) alyuvarlar.

My Grünwald-Giemsa. x 1200
Fig. 3. In periphcral blood films; a. Immature nucleated red eells,

b. Anisoeytosis and poikiloeytosis
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