
GÝRÝÞ
Bakýr ve çinko gibi aðýr metaller, sucul

ortamlarda genellikle eser miktarlarda bulunmakla
birlikte gerek doðal gerekse endüstriyel, madencilik
ve tarýmsal aktiviteler gibi temelde antropojenik
kaynaklý faktörlerin etkisi ile giderek artan
deriþimlerde bulunurlar. Bunun bir sonucu olarak,
balýklarýn da içinde bulunduðu sucul organizmalar
metallerin artan deriþimlerinin etkisinde kalýrlar.

Bakýr ve çinko, biyotik deriþimlerde yüksek
organizasyonlu canlýlarda enzim aktivasyonu,
kemik oluþumu, bað dokusu geliþimi, omuriliðin
miyelinleþmesi gibi çeþitli yapýsal ve metabolik
olaylarda iþlev görmektedirler. Aðýr metallerin
ortam deriþimindeki artýþýn balýklar üzerindeki
baþlýca etkisi, çeþitli doku ve organlarda birikmesidir
(Allen 1995). Aðýr metallerin, balýklarýn doku ve
organlarýndaki birikimin yaný sýra çeþitli kan
parametrelerini (Dick ve Dixon 1985), enzim
aktivitelerini (Ay ve ark. 1999), büyüme ve geliþ-
meyi (Dave ve Xiu 1991) etkilediði belirlenmiþtir.

Aðýr metallerin, balýklar tarafýndan ortamdan
alýnýmý baþlýca solungaçlar, besin, tatlýsu
balýklarýnda besinle birlikte alýnan su ve deri
aracýlýðý ile olmaktadýr. Vücuda alýnan metaller,
taþýyýcý proteinlere baðlý bir þekilde kan yolu ile
doku ve organlara taþýnmakta ve dokulardaki metal
baðlayýcý proteinler tarafýndan baðlanmasý sonucu

yüksek deriþimlere ulaþabilmektedir (Heath 1995). 

Balýklarda aðýr metal karýþýmlarýnýn sucul
organizmalardaki birikim üzerine yaptýðý etkilerle
ilgili olarak çok az sayýda araþtýrma bulunmakla
birlikte (Gill ve ark. 1992), bakýr ve çinkonun ayrý
ayrý etkisi oldukça fazla bir þekilde incelenmiþ ancak
diðer metaller ve birlikte etkisi ile ilgili çalýþmalar
sýnýrlýdýr. Aðýr metaller, kirlilik gösteren ortamlarda
birlikte bulunduklarýndan, organizmadaki birikim
ve toksik etkilerinin metale baðlý olarak deðiþim
göstermesi, metal karýþýmlarýnýn doðal ortamlardaki
deriþimlerinin balýklar üzerindeki etkisinin
belirlenmesini gerektirir. Balýklarýn doku ve
organlarýndaki aðýr metal birikimi bunlarýn
biyolojik iþlevleri ile ilgili olup, son zamanlarda
sudaki aðýr metal deriþiminden çok sucul
organizmalarýn doku ve organlarýndaki metal
birikiminin, doðal sulardaki kirlenmenin biyolojik
indikatörleri olabileceði belirtilmektedir (Handy
1992). Ayrýca metal karýþýmlarýnýn etkisinde
balýklarýn doku ve organlarýndaki metal birikiminin
incelenmesi, metallerin vücuttaki biyotransfor-
masyonu, atýlýmý ve kontaminasyonun deðerlen-
dirilmesi bakýmýndan da önem taþýmaktadýr
(Wicklund ve ark. 1988). 

Cyprinus carpio, ülkemizde protein gereksiniminin
karþýlanmasý, göl gölet gibi iç sularýn balýklan-
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Bu çalýþmada bakýr, çinko ve bakýr-çinko etkileþiminde Sazan (Cyprinus carpio L.)'nýn karaciðer,
solungaç ve kas dokularýndaki metal birikimi incelenmiþtir. Deney süresi sonunda bakýr-çinko
karýþýmýnýn etkisinde solungaç dokusundaki çinko birikimi dýþýnda en yüksek bakýr ve çinko birikimi,
karaciðerde olurken, en düþük birikim kas dokusunda meydana gelmiþtir. Karýþýmýn etkisinde doku ve
organlardaki bakýr ve çinko birikimi, metallerin tek tek etkisinde belirlenen birikimden düþük düzeyde
olmuþtur.  
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The Effects of Copper-Zinc Interaction on the Accumulation of Metals in
Liver, Gill and Muscle Tissues of Common Carp (Cyprinus carpio L.).

Abstract
In this study, the metal accumulation in liver, gill and muscle tissues of common carp (Cyprinus carpio

L.) was investigated when exposed to copper, zinc and copper-zinc interaction. At the end of the
experiment, except the zinc accumulation in gill tissues under the exposure of copper-zinc interaction,
the highest copper and zinc accumulation were measured in the liver whereas the accumulation of
copper and zinc in the muscle tissues were the lowest. When exposed to the mixture concentrations of
copper and zinc, both the copper and zinc accumulation rates in tissue and different organs were found
to be lower than those measured when exposed to individual metal concentrations.

Keywords: Cyprinus carpio, copper, zinc, interaction, accumulation.
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dýrýlmasý amacýyla yetiþtiriciliði yapýlan bir türdür.
Kültür koþullarýnda bakýma ve beslenmeye uygun
olmalarý, üremelerinin kolay olmasý ve hastalýklara
karþý dirençli olmasý kültür balýkçýlýðýndaki önemini
arttýrmaktadýr.

Bu araþtýrmada sucul ortamda belirli bir düzeyin
üzerine çýktýðý zaman kirletici olarak genellikle
birlikte bulunan bakýr ve çinkonun belirlenen
deriþimlerdeki karýþýmýnýn etkisinde 15 gün süreyle
tutulan C.carpio’nun yapý ve iþlevleri farklý, metabolik
bakýmdan aktif karaciðer, solungaç ve kas dokula-
rýndaki metal birikimi ile etki mekanizmalarýnýn
belirlenmesi amaçlanmýþtýr. 

MATERYAL VE METOT
Araþtýrmada materyal olarak kullanýlan Cyprinus

carpio L. türü balýklar, DSÝ. 6. Bölge Müdürlüðü
Adana Su Ürünleri yetiþtirme havuzlarýndan
alýnarak deneylerin yürütüleceði kontrollü ortam
þartlarýna sahip laboratuvara getirilmiþ ve her biri
40x120x40 cm boyutlarýndaki stok akvaryumlar
içerisinde bir ay süreyle tutularak ortam þartlarýna
uyumlarý saðlanmýþtýr. Bu süre sonunda balýklarýn
boy ve aðýrlýklarý sýrasýyla 11,29±0,7 cm ve
10,50±0,65 g  olarak saptanmýþtýr. Araþtýrma
süresince ortamýn fiziksel ve kimyasal özelliklerin-
den sýcaklýk, pH ve çözünmüþ oksijen enstrümental
olarak, diðer özellikler ise titrimetrik yöntemlerle
belirlenmiþ ve aþaðýdaki  sonuçlar elde edilmiþtir.

Aydýnlatma: 12 saat aydýnlýk; 12 saat karanlýk (12
adet floresan, Daylight 65/80 W)

Sýcaklýk: 25±1ºC,   Toplam sertlik: 230±0,75
ppm CaCO3, pH: 8,19±0,6

Toplam alkalinite: 326±0,50 ppm CaCO3,
Çözünmüþ oksijen: 7,02±0,27 mg/l

Deneylerde her biri 40x120x40 cm boyutlarýnda
olan 6 tane cam akvaryum kullanýlmýþ ve
akvaryumlar ikiþerli olmak üzere 3 gruba ayrýlmýþtýr.
Her gruptaki akvaryumlardan birine 120 þer litre,
içerisinde yapýlan analizlerde ölçülebilir düzeyde
bakýr ve çinko bulunmayan dinlendirilmiþ çeþme
suyu ile hazýrlanmýþ sýrasýyla 96 saatlik  LC50
deðerlerinin %1 ve %5 oranýna karþýlýk gelen 0,5 ve
5,0 ppm deriþimlerindeki bakýr, çinko  ve belirtilen
deriþimlerin karýþýmýndaki metal çözeltileri
konmuþ, diðer akvaryumlar ise belirtilen hacim ve
özellikteki  çeþme suyu ile doldurularak  kontrol
grubu olarak incelenmiþtir. Akvaryumlarda
havalandýrma merkezi havalandýrma sistemi ile
saðlanmýþtýr. Her bir akvaryuma 6 tane balýk
konmuþtur. Adsorbsiyon, presipitasyon ve
evaporasyon gibi nedenlerle zaman içerisinde
akvaryum ortamýnda deðiþim olabileceðinden deney
çözeltileri her iki günde bir taze olarak hazýrlanan
stok çözeltilerden uygun seyreltmeler yapýlarak

deðiþtirilip ortam yenilenmiþtir. Balýklar 15 günlük
deney süresince her gün günde bir defa olmak üzere
yaþ aðýrlýklarýnýn %2'si oranýnda, içerisinde yapýlan
analizlerde ölçülebilir düzeyde bakýr ve çinko
bulunmayan hazýr balýk yemi ile beslenmiþtir.
Deney süresi sonunda her bir akvaryumdaki 6 balýk
çýkartýlarak MS 222 anestezik maddesi ile bayýltýlmýþ
ve metal analizinde kullanýlacak karaciðer, solungaç
ve kas dokularý ayrý ayrý çýkartýlmýþtýr. Deneyden
çýkartýlan balýklarýn boy ve aðýrlýklarý ile deneye
baþlamadan önceki boy ve aðýrlýklarý arasýnda
istatistiksel bir ayrým saptanmamýþtýr (p>0,05).   
Metal analizinde kullanýlacak karaciðer, solungaç ve
kas dokularý, kuru aðýrlýklarýnýn belirlenmesi için
120ºC'ye ayarlý etüvde 48 saat süreyle bekletilmiþtir.
Sabit tartýma getirilen doku örnekleri, 3 saat süreyle
120ºC'de 2:1 oranýndaki HNO3: HClO4'ün toplam
3 ml karýþýmý içerisinde sindirilmiþtir (Muramoto
1983). Yakma iþleminden sonra toplam hacimleri saf
su ile 5 ml'ye tamamlanmýþ doku örneklerindeki,
bakýr ve çinko deriþimleri, standart stok çözeltilerle
kalibre edilmiþ Perkin-Elmer marka (Model No:
2380) Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile
belirlenmiþtir. Deney verilerinin istatistik analiz-
lerinde Student Newman Keul's Testi (SNK)
kullanýlmýþtýr.  

BULGULAR
Bakýr ve çinkonun tek baþýna ve birlikte 15

günlük etki süresi sonunda C. carpio'nun karaciðer,
solungaç ve kas dokularýnda biriken metal
deriþimlerinin aritmetik ortalamalarý ile istatistik
analizleri sýrasýyla Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiþtir.

Bakýr ve bakýr-çinko karýþýmýnýn incelendiði
gruplardaki kontrol balýklarýnýn karaciðer, solungaç
ve kas dokularýndaki bakýr deriþimi Atomik
Absorbsiyon Spektrofotometresinin duyarlýlýk
düzeyi altýnda olduðu için belirlenememiþtir. Salt
bakýr ve bakýr-çinko karýþýmýnýn etkisinde karaciðer,
solungaç ve kas dokularýnda saptanan bakýr birikimi
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Tablo 1. Bakýr ve bakýr-çinko karýþýmýnýn etkisine 
býrakýlan C. carpio'nun doku ve organlarýndaki 
bakýr birikimi (µg Cu/g k.a.). 

* = SNK; a ve b harfleri bakýr ve karýþým arasýndaki ayrýmý, s,t ve
x harfleri ise metal birikimi bakýmýndan doku ve organlar
arasýndaki ayrýmý belirtmek için kullanýlmýþtýr. Farklý harflerle
gösterilen veriler arasýnda p<0.05 düzeyinde istatistik ayrým
vardýr.
X±sx: Aritmetik ortalama ± standart hata
DA: Duyarlýlýk Düzeyi Altýnda.
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kontrole oranla önemli derecede yüksektir (Tablo 1,
SNK; p<0,05).

Belirlenen süre içerisinde salt bakýr etkisinde
incelenen doku ve organlardaki bakýr birikimi,
karýþým etkisinde belirlenen birikimden daha
yüksek düzeydedir. Yalnýz bakýrýn etkisine oranla
bakýr-çinko karýþýmýnda dokulardaki bakýr birikimi
kas ve solungaç dokusunda sýrasýyla %15 ve %13
oranýnda azalýrken, karaciðerde %32 oranýnda
azalma göstermiþtir. Belirlenen süre ve ortam
deriþiminin etkisinde bakýr birikimi en fazla
karaciðerde olmuþ bunu solungaç ve kas dokusu
izlemiþtir.

C. carpio'nun dokularýndaki çinko birikimi hem
salt çinkonun etkisinde hem de bakýr-çinko
karýþýmýnýn etkisinde kontrole göre artýþ
göstermiþtir (Tablo 2, SNK, p<0,05). Bu artýþ
sadece çinko etkisinde karaciðerde kontrolün
yaklaþýk 5 katý düzeyinde olurken, solungaç ve kas
dokularýnda ise kontrolün yaklaþýk 3 katý kadar
olmuþtur.

Bakýr-çinko karýþýmýnýn etkisinde  solungaç ve
kas dokusundaki çinko birikiminde ise salt
çinkonun etkisindeki birikime göre yaklaþýk %13
oranýnda bir düþme meydana gelirken,  karaciðerde
bu oran %23 olarak belirlenmiþtir. Karýþýmýn
etkisinde incelenen doku ve organlardaki çinko
birikimi, bakýr birikiminden farklý olarak  en fazla
solungaçlarda olurken, bunu karaciðer ve kas
izlemiþtir.

TARTIÞMA
Bu araþtýrmada bakýr, çinko ve bakýr-çinko

karýþýmýnýn belirlenen deriþimlerinin 15 gün süreyle
etkisi sonunda balýklarda mortalite gözlenmemiþtir.
Bu da seçilen deriþimlerin C. carpio türü için
öldürücü olmadýðýný gösterir. Yine belirlenen süre
ve ortam deriþimlerinin etkisinde doku ve
organlarda yüksek deriþimlerde metal birikiminin
meydana gelmesine karþýn mortalitenin
gözlenmemesi çeþitli uyum mekanizmalarý ile
açýklanabilir. Bunlardan bazýlarý bakýr ve çinkonun,
karaciðer ve diðer dokularda metallothionein gibi
molekül aðýrlýðý düþük, sistein bakýmýndan zengin

metal baðlayýcý proteinlerle, bir tripeptid olan
glutatyona baðlanmasý, metabolizmanýn yavaþlatýl-
masý sayýlabilir (Tort ve ark. 1984, Thomas ve ark.
1985).

Balýklarda aðýr metal birikimi, doku ve organlar
arasýnda ayrým göstermekle birlikte genellikle
metabolik bakýmdan aktif doku ve organlarda
yüksek deriþimlerde meydana gelmektedir (Amiard
ve ark. 1987). Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792
(Melgar ve ark. 1997) ve C. carpio'da  Cd (DeConto-
Cinier ve ark. 1999), Oreochromis niloticus Linnaeus,
1758'da Pb (Allen,1995), ve Tilapia nilotica’da Cu
(Cicik ve Erdem 1992), Scyliorhinus canicula
Linnaeus, 1758'da Cu ve Zn (Sanpera ve ark. 1983)
en fazla karaciðerde birikirken, en az kas dokusunda
biriktiði belirlenmiþtir. C. carpio ile yapýlan bu
araþtýrmada da salt bakýr ve çinkonun etkisinde en
fazla metal birikimi solungaç ve kas dokusuna göre
karaciðerde saptanmýþtýr. Metal birikimi
bakýmýndan doku ve organlar arasýnda saptanan bu
ayrým, doku ve organlarýn iþlevlerindeki farklýlýkla
açýklanabilir.

Balýklarda solungaç, solunum ile ilgili bir organ
olup, doðrudan ortam ile iliþkisi olduðundan
toksikoloji çalýþmalarýnda hedef organ olarak
seçilmektedir (Pelgrom ve ark. 1995). Oncorhynchus
kisutch Walbaum, 1792'da kurþun etkisinin,
solungaçlarda mukus salýnýmýný arttýrdýðý, buna
baðlý olarak da solungaç dokusundaki kurþun
deriþiminin arttýðý belirlenmiþtir (Varanasi  ve
Markey 1979). Pb, Procambarus clarkii'nin solungaç
flamentlerinde neden olduðu yapýsal bozukluk
sonucunda yüksek deriþimde birikmiþtir
(Torreblanca ve ark. 1989). O. kisutch'da Cu
(Buckley ve ark. 1982), Tilapia zilli'de Pb'un (Karataþ
ve Kalay 2002) farklý ortam deriþimlerinin etkisinde
en fazla metal birikimi diðer doku ve organlara göre
solungaç dokusunda meydana gelmiþtir. C. carpio ile
yapýlan bu araþtýrmada da  bakýr-çinko karýþýmýnýn
etkisinde en fazla çinko birikimi solungaç
dokusunda olmuþtur. Metal etkileþiminde solungaç
dokusunda yüksek deriþimde çinko birikimi de,
kontaminasyon sonucunda solungaç dokusunda
meydana gelen mukus salýnýmý ve yapýsal
bozuklukla açýklanabilir.

Balýklardaki aðýr metal birikimi doku ve organa
baðlý olarak deðiþtiði gibi, ortamda bulunan metaller
arasýndaki etkileþime baðlý olarak da deðiþir
(Pagenkopf 1983). Clarias lazera (Hilmy ve ark.
1987) ve Tilapia nilotica'da (Kargýn ve Erdem 1992),
bakýr-çinko karýþýmýnýn etkisinde, çinkonun
incelenen doku ve organlardaki bakýr birikimi
üzerine azaltýcý etki yaparken, bakýrýn çinko birikimi
üzerine herhangi bir etki yapmadýðý saptanmýþtýr. C.
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Tablo 2. Çinko ve bakýr-çinko karýþýmýnýn etkisine 
býrakýlan C. carpio'nun doku ve organlarýndaki 
çinko birikimi (µg Zn/g k.a.). 

*= SNK; a, b ve c harfleri kontrol, çinko ve karýþým arasýndaki
ayrýmý belirtmek için kullanýlmýþtýr.
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carpio ile yapýlan bu araþtýrmada da bakýr-çinko
karýþýmýnýn etkisinde incelenen doku ve
organlardaki metal birikimi, bakýr ve çinkonun tek
baþýna etkisinde saptanan birikimden düþük
düzeyde olmuþtur. Elde edilen sonuçlardan da
ortamda birden fazla metalin bulunmasý
durumunda toksik etkilerdeki artma yada azalma,
metallerin toksik etki mekanizmalarýndaki farklýlýða
baðlanabilir.

Aðýr metallerin organizmadaki birikim ve toksik
etkileri, metaller arasýndaki etkileþimin yaný sýra
organizmaya baðlý olarak da deðiþim gösterir.
Anadonta cygnea'da Çinko-kadmiyum karýþýmý
(Hemelraad ve ark. 1987), Mytilus edulis planulatus'da
bakýr-kadmiyum karýþýmý (Eliot ve ark. 1986) doku
ve organlardaki kadmiyum birikimini azaltýcý etki
yaparken, Oreochromis mossambicus’da bakýr-
kadmiyum karýþýmý kadmiyum birikimini arttýrýcý

etki yapmýþtýr (Pelgrom ve ark. 1995). 
Sonuç olarak bu araþtýrmada bakýr ve çinkonun

tek tek ve karýþýmlarýnýn etkisinde C. carpio'nun
karaciðer, solungaç ve kas dokularýndaki metal
birikimi kontrol grubuna göre artmýþtýr. Bakýr-çinko
karýþýmýnýn etkisinde incelenen doku ve
organlardaki metal birikimi, bakýr ve çinkonun tek
baþýna etkisinde saptanan birikimden düþük
düzeyde olmuþtur. Bu sonuçlardan da incelenen
doku ve organlardaki metal birikiminde saptanan
artýþ, doku ve organlardaki metallothionein gibi
metal baðlayýcý proteinlerin sentezindeki artýþ ve
karýþýmýn etkisinde  Bakýr ve çinko arasýnda
belirlenen antagonist etkide,  bakýr ve çinkonun
metallothionein ve glutatyon  gibi metal baðlayýcý
proteinlerin yapýsýndaki baðlanma bölgeleri ile
solungaç yüzeyindeki alýným bölgeleri için
aralarýndaki rekabetle açýklanabilir.

KAYNAKLAR
Allen P (1995) Chronic Accumulation of Cadmium in the Edible Tissues of Oreochromis aureus (Steindachner);

Modification by Mercury and Lead. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 29, 8-14.
Amiard JC, Amiard-Triquet C, Metayer C (1987) Comparative Study of the Patterns of Bioaccumulation, Toxicity and

Regulation of some Metals in Various Estuarine and Coastal Organisms. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 106, 73-89.
Ay Ö, Kalay M, Tamer L, Canli M (1999) Copper and Lead Accumulation in Tissues of a Freshwater Fish Tilapia zilli

and its Effects on the Branchial Na, K-ATPase Activity. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 62, 160-168.
Buckley JT, Roch M, McCarter JA, Rendell CA, Matheson AT (1982) Chronic Exposure of Coho Salmon to Sublethal

Concentrations of Copper-I. Effect on Growth, on Accumulation and Distribution of Copper and on Copper Tolerance.
Comp. Biochem. Physiol. 72, 15-19. 

Cicik B, Erdem, C (1992) Tilapia nilotica'da Bakýrýn Karaciðer ve Kas Dokularýndaki Nicel Protein Deriþimlerine
Etkileri. Biyokimya Dergisi XVII, 51-64.

Dave G, Xiu R  (1991) Toxicity of Mercury, Copper, Nickel, Lead and Cobalt to Embryos and Larvae of Zebrafish
Brachydanio rerio. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 21, 126-134.

DeConto-Cinier C, Petit-Ramel M, Faure R, Garin D, Bouvet Y (1999) Kinetics of Cadmium Accumulation and
Elimination in Carp Cyprinus carpio Tissues. Comp. Biochem. Physiol. Pharmacol. Toxicol. Endocrinol. 122, 345-352.

Dick PT, Dixon DG (1985) Changes in Circulating Blood Cell Levels of Rainbow Trout Salmo gairdneri Richardson,
Following Acute and Chronic Exposure to Copper. J. Fish. Biol. 26, 475-481. 

Eliot NG, Swain R, Ritz DA (1986) Metal Interaction during Accumulation by the Mussel Mytilus edulis planulatus.
Marine Biology 93, 395-399.

Gill TS, Bianchi CP, Epple A (1992) Trace Metal (Cu and Zn) Adaptation of  Organ Systems of the American Eel
Anguilla rostrata to External Concentrations of Cadmium. Comp. Biochem. Physiol. 102, 361-371.

Handy RD (1992) The Assesment of Episodic Metal Pollution I. Uses and Limitations of Tissue Contaminant Analysis
in Rainbow Trout (Onchorhynchus mykiss) after Short Waterborne Exposure to Cadmium or Copper. Arch. Environ. Contam.
Toxicol. 22, 74-81.

Heath A G (1995) Water Pollution and Fish Physiology. 2nd edition, CRC Press, New York.
Hemelraad J, Kleinveld HA, DeRoss AM, Holwerda DA, Zandee DI (1987) Cadmium Kinetics in Freshwater Clams.

III Effects of Zinc on Uptake and Distribution of Cadmium in Anadonta cygnea. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 16, 95-101.
Hilmy AM, ElDomiaty NA, Daabees AY, Alsarha A (1987) The Toxicity to Clarias lazera of Copper and Zinc Applied

Jointly. Comp. Biochem. Physiol. 87, 309-314.
Karataþ S, Kalay M (2002) Tilapia zilli'nin Solungaç, Karciðer, Böbrek ve Beyin Dokularýnda Kurþun Birikimi. Turk J.

Vet. Anim. Sci. 26, 471-477.
Kargýn F, Erdem C (1992) Bakýr-Çinko Etkileþiminde Tilapia nilotica L.'nýn Karaciðer, Solungaç ve Kas Dokularýndaki

Metal Birikimi.  Tr. J. of Zoology 16, 343-348.
Melgar MJ, Perez M, Garcia MA, Alonso J, Miquez B (1997) The Toxic and Accumulative Effects of Short Term

Exposure to Cadmium in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Vet. Hum. Toxicol. 39, 79-83.
Muramoto S (1983) Elemination of Copper from Cu-Contaminated Fish by Long-Term Exposure to EDTA and

Freshwater. J. Environ. Sci. Health 18, 455-461.
Pagenkopf GK (1983) Gill Surface Interaction Model for Trace-Metal Toxicity to Fishes. Role of Complexation, pH and

Water Hardness. Environ. Sci. Technol. 17, 342-347.
Pelgrom SMGJ, Lamers LPM, Lock RAC, Balm PHM, WendelaarBonga SE (1995) Interactions between Copper and



Cadmium Modify Metal Organ Distribution in Mature Tilapia Oreochrois mossambicus. Environmental Pollution 90, 415-423.
Sanpera C, Vallribera M, Crespo S (1983) Zn, Cu and Mn Levels in the Liver of the Dogfish Exposed to Zn. Bull.

Environ. Contam. Toxicol. 31, 415-417.
Thomas DG, Brown MW, Shurben D, Solbe JFDG, Cryer A, Kay J (1985) A Comparison of the Sequestration of

Cadmium and Zinc in the Tissues of Rainbow Trout (Salmo gairdneri). Following Exposure to the Metals Singly or in
Combination. Comp. Biochem. Physiol. 82, 55-62.

Torreblanca A, DelRamo J, Arnau JA, Diaz-Maynas J (1989) Cadmium, Mercury and Lead Effects on Gill Tissue of
Freshwater Crayfish Procambarus clarkii (Girard). Biol. Trace Elem. Res. 21, 343-347.

Tort L, Flos R, Balasch J (1984) Dogfish Liver and Kidney Respiration after Zinc Treatment. Comp. Biochem. Physiol. 77,
381-384.

Varanasi L, Markey D (1978) Uptake and Release of Lead and Cadmium in Skin and Mukus of Coho Salmon
(Oncorhynchus kisutch). Comp. Biochem. Physiol. 60, 187-191.

Wicklund A, Runn P, Norrgren L (1988) Cadmium and Zinc Interactions in Fish; Effects of Zinc on the Uptake, Organ
Distribution and Elimination of 109 Cd in the Zebrafish, Brachydanio rerio. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 17, 345-354.       

Temmuz  - Aðustos - Eylül  2003, Sayý: 4836

VEFAT

Danýþma Kurulu Üyemiz, Mersin Üniversitesi Öðretim Üyesi, deðerli bilim insaný, Sayýn

Prof. Dr. Oya Zeren'i

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhume Hocamýza Allah'tan rahmet,
saygýdeðer eþleri Prof. Dr. Yusuf Zeren'e, sevgili oðlu Dr. Emre Zeren'e, Mersin

Üniversitesi'ndeki bütün  mesai arkadaþlarýna, akrabalarýna, sevenlerine, dostlarýna, bilim
dünyasýna ve bütün çevrecilere en içten baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. Oya Hocamýzý

unutmayacaðýz.

Prof. Dr. Zafer AYVAZ
Ekoloji Dergisi Editörü

B. CÝCÝKEkoloji
Çevre Dergisi


