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(Danio rerio) embriyo, larva ve ergin bireyleri 
kullanıldı. Döllenmiş 5 saatlik embriyolara 96 saat 
süreyle farklı dozlarda Letrozol maruziyeti 
gerçekleştirildi. Neticede bu bileşiğin embriyo ve 
larvalarda neden olduğu anormalliklerin istatistiksel 
olarak önemli olmadığı tespit edildi. Ancak 21 gün 
süreyle ergin bireylerde gerçekleştirilen maruziyet 
neticesinde Letrozol’ün doza bağlı olarak dişi 
bireylerde üreme hücreleri sayısında bir azalmaya 
yol açtığı gözlendi. Bu azalmaya yumurta vitello 
genin miktarındaki noksanlığın yol açtığı, bu 
duruma ise Letrozol’ün neden olabileceği sonucuna 
varıldı. 
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Tam atık toksisite testi metodu (WET: 
Whole Effluent Toxicity) bu araştırmada zebra 
balığı (Danio rerio) embriyo ve larvaları 
kullanılarak yapıldı. Erzurum’da Karasu nehri 
kıyısındaki bitkisel yağ fabrikasının 100 metre 
aşağısından Ağustos 2006’da alınan su numuneleri 
test için kullanıldı. 5 saatlik embriyolara 96 saatlik 
maruziyet sonucunda  atık suyun LD50 değeri 
%68.9 olarak bulundu. Bundan sonra yine 5 saatlik 
embriyolar, 15 gün boyunca %1, %6, %12, %25 ve 
%50 oranında sulandırılan atık suyla muamele 
edildi. Maruziyetin 2. gününden itibaren %12’lik ve 
daha yüksek konsantrasyonlarda lezyonlar ve 
ölümler gözlendi. Ayrıca maruziyetin 15. gününde 
yapılan eşey oranı tespitinde de bu endüstriyel atık 
suyunun larvalarda cinsiyet oranını değiştirdiği 
gözlendi. Bu olumsuz sonuçlara atık su içindeki 
metal iyonlarının yol açabileceği sonucuna varıldı. 
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Seçici serotonin alınım inhibitörü (SSRI) 

olan farmakolojik Fluoxetin özellikle şehir 
kanalizasyon sistemleriyle taşınmakta ve buradan 
da yüzey sularına karışmaktadır. Bu ilacın çevresel 
boyutları ve akuatik yaşam üzerine etkileri ile ilgili 
çok sınırlı bilgi bulunmaktadır. Yapılan bu 
araştırmada Fluoxetin’in gelişimsel toksisitesini 
belirlemek amacıyla ergin zebra balıkları (Danio 
rerio) 0.1, 0.5, 1.0, 5.0 ve 25.0 µg/l 
konsantrasyonlarında 4 hafta süreyle Fluoxetin’e 
maruz bırakıldı. Muamele neticesinde balıklarda 
yumurta veriminde çok az değişiklik meydana 
gelirken dişi bireylerde doza bağlı olarak estradiol 
seviyesinde bir artışın olduğu gözlendi. Fluoxetin 
zebra balığının yumurta verimini çok etkilemese de 
endokrin sistemini etkilediği tespit edildi.   
 
 
PZ370 
 

Oreochromis niloticus’un Farklı Dokularında 
Bakır ve Kurşun Birikimi Üzerine EDTA’nın 

Etkisi 

Gülbin GÖK1, Tüzin A. YÜZEREROĞLU1, 
Hikmet Y. ÇOĞUN1, Özgür FIRAT2, Sabahattin 

ASLANYAVRUSU1, Ferit KARGIN1 
 

1Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Adana 

2Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Adıyaman 

ggok@cu.edu.tr 
 

Bu çalışmada Oreochromis niloticus’un 
karaciğer, solungaç ve kas dokularında bakır ve 
kurşun birikimi üzerine EDTA’nn etkisi 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Balıklar 7 ve 14 günlük sürelerle bakır ve 
kurşunun 1.0 mg/L derişimleri ile 1.0 mgCu/L+3.0 
EDTA ve 1.0 mgPb/L+3.0 EDTA karışımının 
etkisine bırakılarak karaciğer, solungaç ve kas 
dokularında Cu ve Pb birikimleri Atomik 
Absorbsiyon Spektrofotometresiyle belirlenmiştir. 

Bu çalışmada Cu ve Cu+EDTA karışımına 
bırakılan balıkların dokularında bakır birikimi 
sürenin uzamasıyla artmıştır. Bakır birikimi en 
fazla karaciğerde olmuş, bunu solungaç ve kas 
dokusu izlemiştir. Cu+EDTA karışımına bırakılan 
balıkların doku ve organlarındaki bakır birikimi 
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denenen her iki sürede yalnız Cu etkisine bırakılan 
balıklara oranla daha düşük düzeyde olduğu 
saptanmıştır.  

Denenen Pb ve Pb+EDTA karışımındaki 
balıklarda doku ve organlarında kurşun birikimi 
süreye bağlı olarak artmıştır. Kurşun birikimi 
denenen her iki sürede de en fazla solungaç 
dokusunda olmuş, bunu karaciğer ve kas dokusu 
izlemiştir. Çalışılan her iki sürede de EDTA’nın O. 
niloticus dokularında kurşun birikimi önemli ölçüde 
azalttığı belirlenmiştir.  

Denenen tüm koşullarda EDTA’nın Cu 
birikimini engellemesi en fazla solungaç dokusu 
olmuş, bunu karaciğer ve kas dokusu izlemiştir. 
Denenen her iki sürede EDTA’nın Pb birikimini 
engellemesi en fazla solungaç dokusu olmuş, bunu 
karaciğer ve kas dokusu izlemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Oreochromis niloticus, bakır, 
kurşun, birikim, EDTA 
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 Bu çalışmada, zirai mücadele ilaçlarından 
Parathion Metil ve Diazinonun yaşam ortamlarına 
eklenmek suretiyle 24,48 ve 72 saatlik 
uygulamalarına laboratuar şartlarında maruz 
bırakılan Gök kuşağı alabalıklarının solungaç, 
karaciğer ve kas dolularındaki lipid peroksidasyon 
(MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyi ile antioksidan 
enzim aktiviteleri süperoksit dismutaz (SOD), 
glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon -S- 
transferaz (GST), glutatyon redüktaz (GR) üzerine 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yetmişbeş 
alabalık (Onchornycus mykiss) beş deney grubuna 
ayrıldı. Bu gruplardan biri kontrol diğerleri ise 
Parathion metil ve Diazinonun 24, 48 ve 72 saatlik 
dozlarına maruz bırakılan balıklardan oluşturuldu. 
Deney süresince balıklar yaşam ortamlarına 
eklenmek suretiyle Parathion metil ve Diazinon’un 
0.5 ve 1 ppm’lik dozlarına 24, 48 ve 72 saatlik 
sürelerle maruz bırakıldılar. Bu sürelerin sonunda 
solungaç, karaciğer ve kas dokuları kesilerek 
çıkartıldı. MDA, GSH, GST, GR, SOD ve GSH-Px 
düzeylerinin dokulardaki analizleri, 
spektrofotometrik yöntemle belirlendi. Farklı 
düzeylerde söz konusu kimyasalların etkisine 
bırakılan balıklarda MDA düzeyi artarken, GSH 
düzeyinde azalmalara ve antioksidan enzim 

aktiviteleri düzeyleri üzerine farklı etkilere neden 
oldukları gözlendi.  
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 Bursa Nilüfer Çayı şehir içinde birçok 
sanayi bölgesinden geçen ve günümüzde kirliliği ile 
tanınan bir su kaynağıdır. Çayın kirliliği sanayi 
kuruluşlarının arıtma yapmaksızın atık sularını çaya 
vermelerinden kaynaklanmaktadır. bu sebeplerle 
Nilüfer çayının geçtiği önemli ve kirlilik oranı 
yüksek 3 istasyon belirlenmiş ve ayrıca temiz 
istasyon olarak çayın doğduğu yerden örnek 
alınarak laboratuar ortamında çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada İsrail sazanı olarak 
bilinen Oreochromis niloticus balıkçılardan canlı 
olarak temin edilmiştir. çalışma süresince 
üniversiteye ait havuzlarda temiz suda bekletilerek 
ortama uyumları temin edilmiştir. Balıklar haftada 
bir kez granül dip yemi ile beslenmiştir. Toksik 
etki, sebebiyle çay suyunun %10 ve % 20'lik 
konsantrasyonları, 3 ve 6 günlük sürelerle 
uygulanmıştır. Her çalışma grubunda 4 balık 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda temiz bölgeden 
alınan örneklerle karşılaştırıldığında kirli 
istasyonlardan alınan suya maruz kalan balıklarda 
istatistiksel anlamlı mikronukleus artışlarına 
rastlanmıştır. Çayın Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi'nce yapılan su kirlilik analizleri elde 
edilerek çalışmamızın sonuçları ile karşılaştırılmış 
ve aralarındaki bağlantı istatistiksel olarak özellikle 
ağır metal kirliliği açısından değerlendirilmiştir  
 
Anahtar Kelimeler:  Bursa Nilüfer Çayı, balık 
mikronukleus testi, genotoksik etki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


