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 Bu araştırmada, Oreochromis niloticus’un 
kan dokusundaki metal (Zn, Cd) düzeyleri Atomik 
Absorbsiyon Spektrofotometrik, biyokimyasal 
parametrelerdeki (ALT, AST, kortizol ve glukoz) 
değişimler ise otoanalizatör yöntemlerle 
belirlenmiştir. 
 Araştırmada, çinkonun 0.5 ve 5.0 mg/L, 
kadmiyumun 0.1 ve 1.0 mg/L ve Zn+Cd 
karışımının 0.5+0.1 ve 5.0+1.0 mg/L etkisine 7 ve 
28 günlük sürelerde bırakılan O. niloticus’un kan 
dokusundaki metal düzeyleri ve bazı biyokimyasal 
parametrelerdeki değişimler incelenmiştir. 
 Yapılan çalışmada O. niloticus’un kan 
dokusundaki metal düzeyi, ortamda metal 
derişiminin artışı ve etkide kalınan sürenin 
uzamasıyla artmıştır. Metallerin kan dokusundaki 
düzeyinin, metallerin tek tek etkisiyle 
karşılaştırıldığında metal karışımında daha düşük 
olduğu saptanmıştır. 
 Denenen koşullarda balıkların 
serumlarındaki biyokimyasal parametreler Zn, Cd 
ve Zn+Cd karışımından etkilenmiştir. Metallerin 
etkisinde, serumdaki ALT ve AST aktivitesi ile 
kortizol ve glukoz düzeyi artış göstermiştir. 
Serumdaki bu parametreler üzerine metallerin 
etkisinin düşük ortam derişimlerine oranla yüksek 
derişimlerinde daha fazla ve bu etkilerinin 
Zn+Cd>Cd>Zn şeklinde olduğu belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Oreochromis niloticus, çinko, 
kadmiyum, ALT, AST, kortizol, glukoz  
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Günümüzde petrol türevi ürünlerin 

kullanımının artarak devam etmesi nedeniyle, 
poliaromatik hidrokarbonların (PAH) neden olduğu 
çevresel kirliliğin önemi daha da artmıştır. Yoğun 
sanayi faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 
tamamlanmamış yanma süreçlerinin ve 
petrokimyasal işlemlerin sucul ekosistemlerde PAH 
kirliliğine neden olduğu bilinmektedir. Rutin 
kimyasal izleme çalışmalarında PAH düzeyi, 
sediment ve/veya su örneklerinde belirlenmektedir. 
Ancak balıklarda PAH biyotrasformasyonunun 
yüksek düzeyde gerçekleşmesi nedeniyle bu 
bileşiklerin canlıda birikimi daha az olmaktadır. 
PAH birikiminin engellenmesi karaciğer ve kas 
dokusunda atasal PAH bileşiklerin belirlenmesini 
güçleştirir. Bu nedenle PAH bileşiklerine maruz 
kalmanın izlenmesinde safra metabolit düzeyinin 
belirlenmesi kimyasal izleme çalışmalarına 
alternatif, önemli bir biyobelirteç sağlamaktadır. 
Safra metabolit düzeyleri, görece daha ucuz olan 
sabit dalga-boylu fluoresans (SDF) yöntemi ile 
semi-kantitatif olarak belirlenebilmektedir.   

Bu çalışmada Kasım 2004-Nisan2006 
tarihleri arasında 9 farklı dönemde Karakaya Baraj 
Gölünün Adagören, Boran, Eğribük ve Hasırcılar 
istasyonlarından yakalanan toplam 286 adet sazan 
(Cyprinus carpio) balığında safra örnekleri çalışıldı. 
Bunun için yaygın PAH metabolitleri olan fenatren 
(3 halkalı, Ex/Em: 260/380), naftalen (2 halkalı, 
Ex/Em: 290/335) piren (4 halkalı, Ex/Em: 341/383) 
ve benz(a)piren-tip (5 halkalı Ex/Em: 380/430 nm) 
metabolitlerin, belirtilen sabit eksitasyon (Ex) ve 
emisyon (Em) dalga boylarında flouresans 
yoğunlukları belirlendi. Çalışmamızda fluoresans 
aromatik bileşikler veya PAH metabolitlerinin 
düzeyi, fluoresans spektrofotometre kullanılarak 
SDF yöntemine göre belirlendi. Ayrıca safra 
yoğunluğunu belirlemek için bütün örneklerde, 
safra pigmenti olan biliverdin düzeyi saptandı. Yine 
safra protein düzeyi belirlenerek, bileşiklere ait 
fluoresans yoğunluk bu değerler ile oranlandı. 
  
Anahtar Kelimeler:  Biyolojik izleme, Cyprinus 
carpio, safra fluoresans düzeyi, PAH, Karakaya 
Baraj Gölü, su kirliliği  
 


