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ÖZET
Selrıen beyaz fare aşalıdoki gibi dört eşit gruba aynldı. Grup I. negatif kontrol (NHV ile aşılanmıımış ve herhangi bir ilave tedaviıi uygulanmıımış), Grup Il.:
(yalnız NHV ile aşılı 20 fareden ibarettir). Grup III. içme ıularına nitrit katılan
(0,4 gr/lt.) ve NHV ile aşılanan 20 fareden meydana gelmiştir. Son GriJp IV. aynı
ıayıda, NHV ile aşılı ve içme ıulanna nitrat katılmış (0,4 gr/lt.) dı. Nitrit ve nitrat
26 hafta süre ile içme suyunda içirilmiştir. Her gruptan raıtgele seçilen 3 er farenin
kanlan alındıktan ıonra hilltopatolojik yoklamaya tabi tutuldular.
Gruplara göre HI titreleri sıraıı ile r 2 , 2- 6 , r 5 , 2- 4 olarak teıbit edilmiştir.
II. grup (aşılı kontrol) daha az olarakta III ve IV. gruplarda lenfoid organ ve dokularda, özellikle timus, lenf yumrulan ve payer plaklannda şiddetU hiperplaziler
görülmüş karaciler akciler ve böbrek gibi organların planlamıılarında mononüklear
hücre infiltrasyonu gözlenmiştir. Bu durum nitrat ve nitrit'in meydana getirdikleri
immunoıuppresif etki ile paralellik arzetmektedir.

SUMMARY

Studies on Some Biological Ouuıges Obsened in Swiss Mice Treated with
lmmunosuppressants Nitrite and Nitrate. U. Hlstopathological Changes
Obsened in Some Tissue and 0rgans
Eighty Swia mice diuided into 4 equal groupı aı follow: Group I Negative
control& (nonvaccinated w ith Neweast le Diıease vaccine and d id not receive any ad•
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ditional treatment) ; Group. Il was consisted of 20 mice that received ND vaccine
only; Group III had 20 mice that were ND vaccinated and drunk nitrife water
(0.4 gr/lt) and the last gro up IV, had equal number of mice that were immunostimulated with ND vaccination and was additionally treated with nitrate in their
drinking water (0.4 gr./lt) for a period of 26 weeks.
Three mice randamly selected from each group were used to obtain blood
samples and histopathological evaluations by the termina tion.
The respective HI tilers for groups were 2 - 2 , 2 - 6 , 2- s and 2 - 4 . The second
group (vaccinated controls) being highest and followed by the third and the fourth
groups showed moderate severe to lymphoid hyperplasia in thymus, peripheral
lymph nodes and payer patches observed by light microscopy. In so me cases, as the
result of this severe lymphoid response, some mononuclear cell infiltrations into
kidney, liver andevenin to the lungs were detected. The strength of hyperplasia and
resulting infiltrations were in agreement with the immunosuppressive potential of
nitrate and nitrife ad ministered in drinking water.
Key Wor?s: Histopathological changes in mice.
GIRIŞ

Nitrat (N03 ), Nitrlt (N02 ) zehirleyicl ve kanserojen etkileri dolayısıyle Insanlarda bir korku ve tedirginlik kayna~ı olmuşlardır. özelllkle et ürünlerine katkı mad·
des! olarak Ilave edilen bu maddeler et Içerisinde ve Insan midesinde N-nltroso birleşikleri oluşturarak zehirlenmelere ve karaclRer, yemek borusu ve sindirim sistemin·
de kanserojenik tümörlere neden olmaktadırlar 1 • Nitrat ve nitriften oluşan nltros·
aminler ya alınan gıdalarla teşekkül etmiş olarak ya da bu maddeleri Içeren gıdalar
alındıktan sonra sindirim kanalında oluşurlar. Her Iki halde de vücuda giren nitrosaminlerin kanserojen olduklan bilinmektedir. BYERS ve BALDWIN 2 göre, nltros·
aminler mide, kolon ve oesofagus kanserlerine sebep obnaktadır. ERTURK3 ün
bildirdl~ine göre normal ve e~Itlll test yemler lle % 0,01 nitraılı ve nitritll verilen
sıçanlarda alimenter kanalda deRişik oranlarda teşekkiil etmektedir. Ayrıca bu hay·
vanlarda e ~reltl otu verilmesi sonu farelerde ki tipik lösemiler benzeri dalak ve lenf
dü~ümlerlnde ş iddetli hiperplazi lle prelökemik bir durum ortaya çıkmıştır. ER·
TüRK ve ark.4 'nın yaptıklan bir araştırmaya göre ayrı Iki grup halindeki sıçanlara
normal yem-nitrat, normal yem-nitrit verildlRinde herhangi bir organda herhangi
bir tümör gelişmemiştlr. Çeşitli gıda maddelerine özelllkle et ürünlerine nitrat ve
nltrit ilave edildi~inde özel bakterller mantan lle lndlrgenerek (asit ortamda) NH02
ye daha sonrada NO ya çevrilir5 • Gıda Içerisinde veya midede nitrojen oksit (NO)
ile birleşerek N-nitrosamlnleri. oluşturan nltrojenik bileşikler aminlerdir. Aminler
kimyasal yapılarına göre allfatlk, aromatlk, heteroslkllk ·olarak üçe ayrılırlar 1 • Bun·
lardan bir kısmı alkall karakterde olup en önemli örnekleri putresln ve kadavrin·
dir6 • Bu aminler N0 2 lle reakslyona giderek sırası lle N-nltrosopyrrolldln ve N-nit·
rosoplperidin gibi heteroslkllk kanserojenlk N·nltrozaminleri oluşturabllmektedle .
Zehirlenme ve kanserojen etkilerinin yanı sıra nitrat ve nltrit'ln lmmunosuppreslf .
etkileri de ortaya konulmuştur8 • Bu araştırma bu etkinin oluşturuld\l~U farelerde
ki histopatolojik de~işlkllkleri tesbit etmek amacına yöneliktir.
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Fare: Evvelce bildirildi~! şekilde8 immunosuppresif etki oluşturulan farelerin
bütün gruplar (aşısız, aşılı, nitrat içirilen nitrat içirilen gruplar) dan rastgele üçer fare kanlan alındıktan sonra histopatolojik yoklamaya tabi tutuldu.
Kan serumu: Adı geçen hayvanlardan alman kanlarının serumları HI titrelerini belirlemek amacı ile Incelendi.
Histopatolojik yoklama: Bu amaçla seçilen her hayvanın timus, lenf yumrusu
payer plaklan, karacl~er, akcl~er ve böbrek gibi organ ve dokuları incelendi. Bunlar
% lO'luk formalinde tesbit edildikten sonra paratında blo~a alınmışlar ve 5 mikron
kalmlıkta kesilerek hematokailen-eosin ve bilinen özel boyama metotları ile boyanarak ışıkh mikroskop altmda incelenmişlerdir.
SONUÇ
Gruplara göre HI sonuçları şöyle;aşısız L grup 2- 2 ' kontrol n. grup: 2- 6 ' SU·
larınlannda nitritalan m. grup 2- 5 ve sularmda nitrat alan IV. grup 2- 4 titre. Bu
gruplarm histopatolojik muayenelerinde ise n. grupta: Timusta şiddetli hiperplazi
kortikal medililer kısımlannda lenfobiastik hücre inflltrasyonu. Lenf yumrulan ve
payer plaklarmda hiperplazi, karaci~er, akci~er ve böbrek kesitlerinde mononuklear
hücre infiltrasyonları dikkati çekmiştir.
L aşısız grupta ki bireylerin lenfold organ ve dokularında göze çarpacak derecede bir de~işme görülmemiştir. m. ve IV. gruplarda görülen lenfold hiperplaziler
aşılanmış hayvanlardakine yakın ve daha az şiddette oldu~u tesbit edilmiştir.
TARTIŞMA

Nitrat ve nitrit çeşitli türde hayvanlarda ve insanda zehirlenmelere sebep oldubilinmektedir 1 hatta bu maddeler uygun şartları oluştugu taktirde kanserojen
etki gösterdikleri açıklanmaktadır3 • Kanserojen etki in vivo ve invitro mikrobiyal
indirgenmesi sonucu oluşan NO veya N0 2 5 nin alkali karakterdeki bazı aminlerle
yaptıkları birleşikler nedeniyle2 • 6 oluşmaktadır. Ancak bazı araştırıcılar normal
yem-nitrat ve normal yem-nitrit şeklinde hayvanların verildi~inde tümör oluşmadı
gıru bildirmektedirler4 • Nitekim bu çalışmada da Ister kontrol gruplar Ister suların
da nitrat ve nitrit alan gruplarda herhangi bir tümoral oluşuma rastlanmamıştır.
Mamafih n. aşılı kontrol grupta ve daha az olarakta nitrat ve nitrit alan gruplarda
bazılenfold organ ve dokularda özellikle timus lenf yumruları payer plaklarında şid
detli hiperplaziler, karaciger, akciger ve dalak gibi organların parankimalarında mononüklear hücre infiltrasyonu dikkati çekmiştir. Bu durum nitrat ve nitritin meydana getirmiş oldukları lmmunosuppresif etki lle paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak nitrat ve nitrit belli dozlardan verilirse ve bazı şartlar oluşursa
zehirleome ve kanserojen etki göstermektedirler, fakat içme suları içerisinde normal
yem verilmek şartı ile belli bir süre almırlarsa hayvanlarda immunosuppresif etki
oluşturdu~ kanaatine varılmıştır.
~u
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