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Amaç: Bu çalışmada, doğal su ortamlarında ve sedimentte varlığı daha önceki bilimsel araştırmalarla 
tespit edilen östrojenlerin ve diğer bazı endokrin/üreme sistemini bozucu kimyasalların (EDC) 
balıkların üreme sağlığı ve populasyonlarının sürdürülebilirliği üzerindeki potansiyel tehditlerinin, 
laboratuvar koşullarında kontrollü olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada yapay EDC’lerden Bisphenol A (BPA) ve kontrol amaçlı 
Estradiolün (E2) zebra (Danio rerio) ve sazan (Cyprinus carpio) balıkları üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Birbirine yakın boy ve ağırlıkta olan balıklar tercih edilmiştir. 

Balıkların içinde yaşayacağı suyun, sıcaklık, tuzluluk, ortamdaki diğer kirleticiler gibi stres 
faktörlerinin de belirlenebilmesi için; kimyasal ve bakteriyolojik analizler, deney kurulurken, 
hizmet alımı şekline yaptırılmıştır. Daha sonra haftalık periyotlarla, sıcaklık, Ç.O., pH gibi temel 
parametreler ölçülerek, suyun kalitesindeki değişimler gözlenmiştir. Ayrıca deneylerde kullanılan 
su örneklerinden numune alınarak DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Kimya Laboratuvarında analizleri 
yaptırılmıştır. 

BPA ve E2’nin minimum, maksimum ve ortalama konsantrasyonlarının; 0. gün, 7. gün ve 28. 
günlerde, sazan ve zebra balıklarından alınan kan örneklerinde vitellogenin (VTG) ve estradiol 
(E2) analizleri yapılarak cinsiyet, konsantrasyon ve zamana bağlı değişimleri izlenmiştir. 

Bulgular: Yapılan çalışmalar sonucunda, VTG seviyelerinin, cinsiyete bağlı olarak; hem zebralarda, 
hem de sazanlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterdiği bulunmuştur. Ancak E2 değerleri, 
zebralarda anlamlı bir farklılık gösterirken; sazanlarda böyle bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Benzer şekilde, Bisphenol A (BPA) nın farklı konsantrasyonlarının etkisine baktığımızda; maksimum 
konsantrasyonun, 28. günde zebralar üzerinde etkili olduğunu, ancak sazanlar üzerinde etkili 
olmadığı görülmüştür. Sazanlar üzerinde, farklı BPA ve E2 konsantrasyonlarının etkisi cinsiyetlere 
göre incelendiğinde; hem dişi hem de erkek sazanlar için, VTG ve estradiol seviyelerinde anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır.

Histopatolojik incelemelerde ise, kontrol ve uygulama gruplarına ait balık örnekleri incelendiğinde 
kontrol ve etil alkol kontrol grupları ve gruplardaki dişi ve erkekler arasında karaciğer ve ince 
bağırsak dokularında, histopatolojik incelemeleri bakımından herhangi bir farklılık tespit 
edilmemiştir. Çalışma sonunda karaciğer ve ince bağırsak dokuları incelendiğinde BPA ve E2 
uygulamasına bağlı olarak uygulama gruplarında bazı histopatolojik değişiklikler tespit edilmiştir. 

Sonuç: Vücuda alındığında doğal hormonları taklit edip üreme sistemini bozan BPA ve E2’nin sazan 
ve zebra balıklarında biyokimyasal ve histopatolojik değişiklikler gösterdiği ortaya konulmuştur.


