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Yarı sentetik petrol türevi yağlar olan 

Poliklorlu bifenil bileşikler endüstrileşmiş ülkelerde 
önceleri yaygın olarak kullanılırken günümüzde 
çevre ve insan sağlığı açısından güvenilirliği 
tartışılan kimyasallardan birisi olmuştur. PCB 
kısaltması ile bilinen bu bileşikler kuramsal olarak 
210 çeşit bifenil, terpenil ve naftilen bileşiğinden 50 
ya da daha fazla çeşidin karışımı ile elde edilen 
organik bileşiklerdir. PCB’lerin fiziksel ve 
kimyasal özellikleri çevredeki ve canlılar 
üzerindeki etkilerini belirlemektedir. PCB’lerin 
doğal balık populasyonlarını etkilediği 
kontaminasyon miktarına göre balıkta birikim, 
yumurta olgunlaşmasının engellenmesi, döl 
veriminin düşmesi hatta ölümlere varan 
olumsuzluklara yol açtığı araştırıcılar tarafından 
belirlenmiştir. Bu bileşiklerin canlı organizmadaki 
biyokimyasal mekanizması tam olarak 
bilinmemekle birlikte karaciğer dokusunda kalıcı 
hasarlar yaptığı, kültür hücrelerinin üremesini ve 
büyümesini inhibe ettiği, eşem hormonlarının 
etkinliğini değiştirdiği, mikrozomal enzim sistemi 
başta olmak üzere diğer enzim sistemlerini olumsuz 
etkilediği, oksidatif strese yol açtığı, antiöstrojenik 
aktiviteye sebep olduğu ve karsinojenik etkisi 
olduğu bilinmektedir. Bu derlemede PCB 
kirliliğinin balıklar üzerine olan etkilerinin tespit 
edildiği çalışmalar bir araya getirilerek bu alandaki 
araştırıcılara ön veri niteliğinde bilgilerin sunulması 
amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Balık, Kirlilik, PCB, Su 
ürünleri  
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Lamda cyhalotrin sentetik  pyrethroidsand 

pestisicid grubundadır. Bu pestisid sucul ekosistem 
için oldukça toksitir. Bu araştırmada  Lamda 
cyhalotrin içeren halen Trakya bölgesinde yoğun 
olarak kullanılan bir pestisit (KARATE) toksitesi 

incelenmiştir. Lethal dose belirlenmesi için 
Sivrisinek balığı  Gambusia affinis  (Baird & 
Girard, 1853 ) seçilmiştir. Lethal Dose 50 deneyleri 
3 kere tekrarlanılarak statik deney koşularında bu 
balık için 96-h LC50 belirlenmiştir. Deneyler 
buyunca su sıcaklığı 24 ± 1 °C. ph 8.31  ve total 
sertlik 621 �S  Lamda cyhalotrin için elde edilen 
deney sonuçları probit analiz yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Sivrisinek balığı için 96-saat  
LC50 değerleri 1.107 µg/l. olarak hesaplanmıştır.  
   
Anahtar Kelimeler: Lamda Cyhalotrin, Gambusia 
affinis , LC50 96 saat  
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Kimyasal kirlenmeye bağlı olarak 

organizmada ortaya çıkan biyolojik değişimlerin en 
önemlilerinden birisi de, enzim aktivitelerinde 
gözlenen farklılıklardır. Biyotransformasyon 
enzimlerinin belirli kirleticiler yolu ile indüksiyonu 
gibi moleküler etkilerin çalışılması, bizlere kirletici 
düzeyleri, bu kirleticilerin sinerjistik veya 
antagonistik etkileri ve organizmanın savunma 
tepkileri hakkında önemli bilgiler verebilir. Bu tip 
araştırmalar çalışılan alanın su kalitesinin 
belirlenmesinde çok büyük kolaylılar sağlamaktadır 
(Göksoyr and Förlin, 1992). 

Bu çalışmada birçok bitki ve hayvan 
türünün yaşadığı, çevresindeki endüstriyel ve 
tarımsal alanlar nedeniyle kirliliğin yoğun olduğu 
ve uluslar arası öneme sahip Meriç Deltası 
araştırma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmamızda 
alanda sürekli bulunan sazan balıklarında çevre 
kirliliğinin biyobelirteçleri olarak yaygın bir şekilde 
kullanılan enzimler incelenmiştir. Bu amaçla, 
deltada yer alan Meriç Nehri, Ergene Nehri ve Gala 
Gölü’nden Ağustos-2002 ile  Haziran-2003 tarihleri 
arasında yapılan alan çalışmalarında balık örnekleri 
beş farklı istasyondan mevsimsel olarak alınmış ve 
167 sazan balığı örneği yakalanmıştır.  Hepatik 
glutatyon-S-transferaz (GST), karboksil esteraz 
(CaE), laktat dehidrogenez (LDH), aspartat 
aminotransferaz (AST) ve Asit fosfataz (ACP) 
enzim aktiviteleri incelenen tüm balık örneklerinin 


