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Gereçler ve Yöntemler: İstanbul Rumeli Kavağı (Üççakar mevki)’dan toplanan midyeler aynı 
gün laboratuvar ortamına taşındı. 24 saat süre ile laboratuvarda ortama adapte edildikten sonra, 
0.5, 5 ve 10 ppm konsatrasyonlarda fenobarbital etkisine statik yenilemeli test sisteminde 192 saat 
süre ile havalandırmalı akvaryumlarda 16 oC (±1 oC) sıcaklıkta maruz bırakıldı. Madde etkisine 
maruz kalan midyelerden sindirim bezleri laboratuvar ortamında çıkarıldı ve sıvı azot içerisinde 
İnönü Üniversitesi Çevre Toksikolojisi Laboratuvarına taşındı. Uygun tamponlarda doku örnekleri 
homojenize edildikten sonra, santrifügasyon sonucu elde edilen post-mitokondrial supernatant 
enzim kaynağı olarak kullanıldı ve örneklerde bekletilmeksizin enzim aktiviteleri ölçüldü. EROD, 
PROD, GST, AChE, CaE ve GR aktivitesi florofotometrik veya spektrofotometrik yöntemlerle 
belirlendi. 

Bulgular: 10 ppm fenobarbital uygulaması midye sindirim bezi dokularında CaE, GST ve GR 
indüksiyonuna neden olurken (p<0.05), EROD indüksiyonu sadece 5 ppm madde etkisine maruz 
kalan hayvanlarda (p<0.05) gözlendi. 0.5 ppm maddeye maruziyet ile PROD aktivitesinde bir 
değişim gözlenmezken, 5 ve 10 ppm uygulamalar sonucunda PROD aktivitesi kontrol grubuna 
göre önemli oranda inhibe oldu (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, fenobarbital etkisine maruz kalan midyelerde Faz-I ve Faz 
II biyotransformasyon enzimlari olarak CaE ve GST yüksek konsantrasyonlarda indüklenmiş olup, 
bu biyobelirteçlerin uzun süreli ve 5 ppm ve daha yüksek dozlarda fenobarbital tipi kirleticilere 
maruz kalması sonucu kullanışlı biyobelirteçler olabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak, seçilen 
midye türünde doz ilişkili EROD indüksiyonu gözlenmemiştir. Fenobarbital tipi bir izozim olan 
PROD ise yüksek konsantrasyonlarda madde etkisi ile baskılanmıştır. Buna göre fenobarbital 
tipi Faz-I indüksiyonu ile ilişki olan PROD ile ilgili daha detaylı çalışmalara gereksinim olduğu, 
ayrıca kumarin ile indüklenen ECOD izoziminin de bu tipte bir kirlilik sonucunda belirteç olarak 
kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mytilus galloprovincialis, biyobelirteç, EROD, PROD, fenobarbital

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 110Y194” nolu proje kapsamında desteklenmektedir.
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Amaç: Toksik etkili bir ağır metal olan krom (VI)’nın laboratuvar koşullarında 14 gün süreyle 
sublethal konsantrasyonlarının kronik olarak suya verilmesiyle sazan (Cyprinus carpio) balığının 
karaciğer dokusunda histopatolojik etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Sazan balıkları 14 gün süreyle K
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dozları suya çözünmüş olarak verilmiştir. Denemede 0. 
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gün, 7. gün ve 14. gün balıklar alınarak disekte edilmiştir. Alınan doku örnekleri rutin histopatolojik 
işlemlerden geçirilerek Hematoksilen-Eosin (H.E.) ve Masson trichrome boyaları ile boyanarak 
mikroskopta değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Karaciğer dokusunda doz ve süreye bağlı olarak, sinüzoidlerde konjesyon ve dilatasyon, 
karaciğer paranşim hücrelerinde dejenerasyon, vakuolizasyon, hipertrofi, nekroz, piknotik ve 
ekzantrik yerleşimli çekirdek yapıları; pankreas hücrelerinde ise dejenerasyonun ortaya çıktığı tespit 
edilmiştir. Pankreas asinüslerinde ve arterlerin çeperlerinde ödematöz yapılar gözlemlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, geniş bir kullanım alanı olan krom (VI)’nın balığın karaciğer 
dokusu üzerine olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, ağır metal, krom (VI), histopatoloji, karaciğer.

Teşekkür: Bu çalışma, 2010/143 no’lu proje kapsamında destekleyen Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı’nın desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir. 

Etik Kurul Kararı: Proje, 2011/06-02 hayvan etik kurulu kararı ile yapılmıştır.
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Amaç: Bu çalışmada İzmit Körfezinin farklı nokta ve derinliklerinden alınan yüzey sedimentlerinde 
Toplam Organik Madde (TOM), Toplam Organik Karbon (TOK) ve Kalsiyum Karbonat (CaCO

3
) 

değerlerinin belirlenmesi ve Körfezdeki dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma İzmit Körfezi’nde gerçekleştirildi. İzmit Körfezi’nin Batı, 
Merkez ve Doğu basenlerde belirlenen 54 farklı noktadan yüzey sedimenti örnekleri Van-veen ve 
Ekman tip sediment örnekleyiciler yardımıyla alındı. Bütün örnekler saf su ile üç kez yıkanarak 
tuzlarından uzaklaştırıldı ve 55 oC’a ayarlı etüvde kurutuldu. Kurutulmuş sediment örneğinden 3 
farklı kısım alınarak tartıldı. Sediment örnekleri sabit tartıma getirilmiş porselen krozelere konuldu 
ve 550 °C’a ayarlanmış kül fırınında 6 saat süreyle yakıldıktan sonra % TOM miktarı gravimetrik 
olarak hesaplandı. TOK miktarı, yüksek sıcaklıkta yakıldıktan sonra nondispersive infrared analizör 
ile ölçüldü. CaCO

3
 konsantrasyonunun belirlenmesi için sediment örnekleri oda sıcaklığında HCl 

ile muamele edildi, 0,45 µm’lik filtreden geçirildi ve sonuçlar gravimetrik olarak hesaplandı. 

Bulgular: En yüksek TOM değerleri ROTA Limanında (%18,84) ve Doğu Baseni’nde (%14,07) 
belirlenirken en düşük değer ise Merkez Basende (% 3,55) belirlendi. TOK değerleri Körfez 
Merkez baseni 60 no’lu istasyonda (% 4,64) yoğunluk gösterirken en düşük değere yine Merkez 
32 no’lu (% 0,25) istasyonda rastlandı. CaCO

3 
değerleri Merkez Basende (% 37,73) ile en yüksek 

değere ulaşırken en düşük değer ise Doğu Basende (% 4,69) ölçüldü.

Sonuç: Belirlenen organik madde değerleri literatürle karşılaştırıldığında, genel olarak yüksek 


