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koryondan çıkışta gecikme, larva gelişiminde gecikme, zayıf pigmentasyon, lordoz, kardiovasküler 
defektler, yüzme defektleri, kuyruk gelişiminin olmaması tespit edilmiştir.

Sonuç: 4-tert-Oktilfenol, zebra balığı üzerinde başlıca zararlı etkileri; ölümlerin artması, gelişimde 
gerileme, çeşitli vücut kısımlarının oluşamaması ve vertebra defektleridir. Oktilfenole maruz 
kalma dozu ve süresi arttıkça, malformasyonlar ve ölümlerde artmıştır. Ancak yapılan literatür 
çalışmalarında, oktilfenolün Zebra balığının embriyoları üzerine olan teratojenik etkisiyle ilgili 
direkt sonuçlara rastlanılmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Zebra Balığı, Danio Rerio, teratojenik etki, 4-tert-oktilfenol

Etik Kurul İzni: Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından 2011/10 
Proje kodlu KOÜ HADYEK 514-2011 nolu ve 03.05.2011 tarihlidir.
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Poliklorlu Bifenil Düzeylerinin Araştırılması

Halim Aytekin Ergül, Mine Terzi, Beyhan Pekey
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Umuttepe, Kocaeli, 

halim.ergul@kocaeli.edu.tr

Amaç: İzmit Körfezi’nde farklı derinliklerdeki 54 noktadan alınan yüzey sedimentlerinde 
PAH(Polisiklik Aromatik Hidrokarbon) ve PCB (Poliklorlu Bifenil) düzeylerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Aynı bileşenler, ülkemizdeki kirletici yükünün en yoğun olduğu bölgelerden biri 
olarak bilinen Dilovası havzası açıklarında da araştırılmıştır. Dilderesi açıklarına sediment tuzakları 
yerleştirilmiş ve bileşenlerin, su kolonunda dikey olarak çökelen sedimentlerde, yaklaşık 2 yıl 
süreyle izlenerek zamana bağlı değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Yüzey sedimentleri Ekman ve Van Veen Grab kullanılarak alındı. 
Örnekleme çalışmaları üzerinde vinç bulunan deniz araçları ile gerçekleştirildi. İki adet sediment 
tuzağı, Dilderesi’nin 50 ve 300 m açıklarında -5 m ve -15 m derinliklere yerleştirildi. Örneklemeler 
22 ay (Ağustos 2008-Mayıs 2010) süresince 15 günlük periyotlarda gerçekleştirildi.

Laboratuvara getirilen sediment örnekleri sularından uzaklaştırıldı ve 10’ar g tartıldı. Çalışmada 
kullanılan bütün örneklerin ekstraksiyonları ve diğer ön hazırlık işlemleri EPA 8100 ve EPA 
8082 metotları modifiye edilerek gerçekleştirildi. Örneklerin ekstraksiyonunda ultrasonik banyo 
kullanıldı, sülfür giderimi için granüler bakır uygulaması yapıldı. Ölçümler, PAH analizlerinde 
GC-FID (Gaz Kromatografi-Alev İyonlaştırma Dedektörü), PCB analizlerinde GC-ECD (Elektron 
Yakalama Dedektörü) kullanılarak yapıldı.

Bütün örneklerin % kuru ağırlık miktarları 105 oC a ayarlı pastör fırınında 24 saat bekletildikten 
sonra gravimetrik yöntemle belirlendi.

Bulgular: Yüzey sedimentlerinde ∑PAH değerlerinin kuru ağırlıkta 53,2-6340,4 ng/g arasında 
değiştiği belirlendi. Bazı PAH bileşenleri için sedimentlerde belirlenmiş olan Probable Effect Level 
(PEL), Threshold Effect Level (TEL) ve Effect Range Low (ERL) değerlerinin İzmit Körfezi’nin 
birçok noktasında özellikle petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrisi tesislerine yakın bölgelerde 
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aşıldığı görüldü. ∑PCB değerleri kuru ağırlıkta 0,9-24,2 ng/g arasında değişen değerlerde 
bulundu. PCB 153, PCB 101 ve PCB 110 baskın bileşenler olarak belirlendi. ∑PAH ve ∑PCB 
konsantrasyonlarının ortalamaları karşılaştırıldığında, basenlerdeki sıralamanın Merkez > Doğu > 
Batı şeklinde olduğu belirlendi.

Tuzak sedimentlerindeki ∑PAH değerleri kuru ağırlıkta 88,5-1587,5 ng/g arasında değişen değerler 
aldı. Benzo(e)pyrene ve Chrysene konsantrasyonları genellikle diğer bileşenlere göre yüksek 
bulundu. ∑PCB konsantrasyonlarının 2,0-53,5 ng/g arasında değiştiği belirlendi.

Sonuç: Memeliler ve balıklarda mutajen ve kanserojen etkileri bilinen Benzo(a)pyrene 
ve Fluoranthene bileşenleri sediment örneklerinde diğer bileşenlere göre daha yüksek 
konsantrasyonlarda ölçülmüştür. Özellikle yağışların ardından gerçekleştirilen sediment 
örneklemelerinde bazı sınır değerlerin aşılması; atmosferik PAH’ların çökelmesi, yağmurlarla 
birlikte dere havzasındaki toprağın taşınımı gibi faktörlere bağlı olabileceğini düşündürmektedir. 
Petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerine yakın bölgelerdeki sedimentlerde PAH kirliliği önemli 
boyuttadır. Çalışmada elde edilen bulgular, uzun yarılanma ömrüne sahip kirleticilerin bulaştıktan 
sonra ortadan kalkmalarının son derece güç olduğunu ve canlı yaşamını uzun süre etkilemeye 
devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: PAH, PCB, sediment, sediment tuzağı, İzmit Körfezi, Dilovası

Teşekkür: Bu çalışma “TÜBİTAK-ÇAYDAG 107Y261” ve “Kocaeli Üniversitesi-BAP 2008/017” 
No’lu projelerle maddi olarak desteklenmiştir. Deniz aracı destekleri için Gölcük Donanma 
Komutanlığı’na, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na 
ve Poliport Liman İşletmesi yetkililerine teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışmada çok yaygın kullanılan ve kısa yarı ömürlü bir organofosforlu pestisit olan 
diklorvosun (DDVP) juvenil Sparus aurata (çipura) örneklerinde karaciğer histolojisi üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ortalama boyları 60±5gr; ağırlıkları da 12±2cm olan, aynı gelişim 
dönemindeki Sparus aurata jüvenilleri (40±10 adet) kültür balıkçılığı yapan çiftliklerden temin 
edilip laboratuvar koşullarında, 100 L’lik cam akvaryumlarda uyum sürecine alınmıştır. Alışma 
dönemi sonunda balıklar rastgele örneklemeyle; eşit sayıda balıktan oluşan bir kontrol ve üç 
deneme grubu olarak ayrılmış, kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmamıştır. Üç deneme 
grubuna 0.025, 0.05 ve 0.1 mg/L DDVP suya eklenerek 96 saat süreyle uygulanmıştır. Uygulama 
bitiminde deneme grubuyla kontrol grubu örnekleri MS222 ile uyuşturularak çıkartılan karaciğer 
dokularından alınan 4-6 µm kalınlığındaki kesitler Hematoksilen-Eozin ve Heidenhein’s Azan ile 
boyanıp ışık mikroskobuyla incelenmiştir.


