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Cyprinus carpio (L.,1758)’nun

Yağ Asidi Kompozisyonu ve ω3/ω6 Oranlarındaki Değişimleri
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Amaç: Bu çalışmada, Damsa Baraj Gölü’nden Mayıs 2010 tarihinden itibaren üç aylık periyotlarla 
alınan 40 adet Cyprinus carpio (Sazan)’nun kas dokusu yağ asidi kompozisyonunun ve ω3/ω6 
oranlarındaki mevsimsel değişimler araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Balıkların kas dokusundaki yağ asidi kompozisyonu gaz kromatografisinde 
(HP Agilent 7890 A, FID dedektör, 100 m hp kapiler kolon ve 37’li mix. yağ asidi standardı 
kullanılarak) belirlenmiştir.

Bulgular: Yapılan çalışma sonucun en yüksek toplam doymuş yağ asidi (SFA), tekli doymamış yağ 
asidi (MUFA) ve çoklu doymamış yağ asidi (PUFA) sırasıyla %27,065 (yaz), %41,163 (Sonbahar) 
ve %43,028 (ilkbahar) tespit edilmiştir. Palmitik asit mevsimlerin hepsinde de en yüksek oranda 
(%16,902-%17,528) bulunan doymuş yağ asididir. Oleik asit ise en yüksek orandaki (%13,482-%20
,629) tekli doymamış yağ asidi olarak belirlenmiştir. PUFA’lar arasında dokosaheksaenoik asit 
(DHA), linoleik asit (LA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve araşidonik asit (AA) en fazla oranda 
tespit edilmişlerdir. Sazan balığı toplam yağ asidi bileşimi içinde DHA, LA, AA ve EPA sırasıyla 
%8,469 (Sonbahar)-% 15,618 (Kış); %2,567 (Yaz)-% 3,343 (Kış); %3,753 (Sonbahar)-% 8,251 
(İlkbahar) ve %6,053 (Sonbahar)-% 11,104 (İlkbahar) oranlarında saptanmıştır. Sazan balığı 
yağ asidi bileşiminde ω3/ ω6 oranı en düşük 1,504 (Sonbahar) ve en yüksek 2,065 (Yaz) olarak 
bulunmuştur. 

Sonuç: Elde ettiğimiz verilere göre C. carpio’nun kas dokusundaki yağ asitlerinden özellikle 
DHA ve PUFA kış mevsimine ve üreme periyoduna hazırlık olan bahar mevsiminde maksimum 
seviyeye yükseldiği, üreme periyodu olan yaz mevsiminde ise daha düşük olduğu gözlenmiştir. 
C. carpio’nun DHA, LA, AA ve EPA gibi PUFA’ların önemli bir kaynağı olduğu belirlenmiştir. 
Sazan’ın kas dokusundaki yağ asidi kompozisyonunun mevsimlerden ve üreme periyodundan 
etkilendiği düşünülmektedir. 
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