
GÝRÝÞ
Normal koþullarda aðýr metallerin doðadaki dü-

zeyi düþüktür. Ancak insan nüfusunun hýzlý artýþýna
baðlý olarak, endüstriyel geliþmeler ve kentleþme so-
nucu yer küredeki aðýr metal yükü artýþ göstermiþtir.
Aðýr metallerin baþlýca kaynaklarý maden ocaklarý,
metal ve kaðýt endüstrisinin atýk sularý, gübreler, fo-
sil yakýtlar, pestisitler ve çeþitli kimyasallardýr (Heath
1995).

Genellikle, aðýr metal içeren sanayi ve kent atýk-
larý su yardýmýyla daha uzak noktalardaki büyük su-
cul ortamlara verilmektedirler. Bu nedenle, tatlý su
ve deniz ortamýndaki aðýr metal kirliliðinin belir-
lenmesi öncelik taþýmaktadýr. Denizlere taþýnan aðýr
metaller en fazla dip sedimentinde, sudaki asýlý par-
tiküllerde ve canlýlarda yoðunlaþmaktadýrlar (Ras-
hed 2001, Topçuoðlu ve ark. 2002). 

Su ortamýndaki aðýr metallerin, besin zincirinin

önemli bir halkasýný oluþturan, balýklar tarafýndan
alýnmasý; sindirim sistemi, vücut yüzeyi ve solun-
gaçlar üzerinden olmaktadýr. En fazla alýným solun-
gaçlar aracýlýðýyla olmaktadýr. Bunun nedeni aðýr
metal içeren solunum suyunun, geniþ bir yüzey ala-
nýna sahip olan, solungaç lamelleri ile etkileþmesidir
(Flos ve ark. 1979). Gereksinim fazlasý esansiyel ele-
mentler ve esansiyel olmayan aðýr metaller balýk-
larda hücresel ve moleküler düzeyde yapýsal ve iþ-
levsel bozukluklara neden olmaktadýrlar (Li ve ark.
1998, Levesque ve ark. 2002).

Aðýr metal toksisitesi bakýmýndan insanlarýn taþý-
dýðý risk, ekonomik deðeri yüksek olan ve en fazla
tüketilen sucul canlý türlerinin içerdiði metal
deriþimleri ölçülerek belirlenmeye çalýþýlmaktadýr
(Kress ve ark. 1998, Kalay ve ark. 1999). Balýklardaki
metal deriþimi; geliþmiþlik düzeyleri (Canlý ve Atlý
2003) ile birlikte yaþam ortamlarýna ve besin
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Özet
Mersin Körfezi'nden yakalanan Sparus aurata (L. 1758) ve Mullus barbatus (L. 1758)

türü balýklarýn kas ve karaciðer dokularýndaki kadmiyum düzeyleri belirlenerek
karþýlaþtýrýlmýþtýr. Doku örneklerindeki kadmiyumun analizinde atomik absorbsiyon
spektrofotometresi kullanýlmýþtýr. Her iki türde de kas dokusuna göre karaciðer
dokusunun daha fazla kadmiyum içerdiði belirlenmiþtir. M. barbatus'un kas dokusunda
daha fazla kadmiyum ölçüldüðünden, kas dokusu kadmiyum düzeyi bakýmýndan türler
arasýndaki fark istatistik ayrým gösterecek düzeydedir. Bu çalýþma sonucu kas ve karaciðer
dokularýnda ölçülen ortalama ve minimum-maksimum kadmiyum düzeyleri (µg/g k.a.)
sýrasýyla S. aurata için 3,35±0,18 (1,688-5,718) ve 5,22±0,35 (2,457-10,324); M. barbatus
için ise 4,78±0,17 (3,106-7,952) ve 5,27±0,29 (2,531-10,746) olarak belirlenmiþtir.

Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, Mersin Körfezi, Mullus barbatus, Sparus aurata.

Comparison of Cadmium Levels in the Muscle and Liver Tissues of Mullus
barbatus (L. 1758) and Sparus aurata (L. 1758) Caught from the Mersin Gulf 

Abstract
Cadmium levels of muscle and liver tissues were compared in Sparus aurata (L.

1758) and Mullus barbatus (L. 1758) caught from the Gulf of Mersin, Turkey. Atomic
absorption spectroscopy was used to determine cadmium levels in tissues. Cadmium level
in liver was higher than that in muscle tissue for both species. Since high level of
cadmium was determined in muscle tissue of M. barbatus, statistical difference between
two fish species according to the cadmium level in muscle tissue is significant. In this
research, mean and minimum-maximum cadmium levels of muscle and liver tissues were
estimated as (µg/g.dry weight) 3.35±0.18 (1.688-5.718) and 5.22±0.35 (2.457-10.324) in
S. aurata; 4.78±0.17 (3.106-7.952) and 5.27±0.29 (2.531-10.746) in M. barbatus,
respectively.

Keywords: Cadmium, Mersin Gulf, Mullus barbatus, Sparus aurata.
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zincirindeki yerlerine (Romeo ve ark.
1999, Mansour ve Sidky 2002) baðlý
olarak da deðiþmektedir.

Bu çalýþmada kullanýlan deney
materyali, Akdeniz'in Mersin kent
merkezinin etkisinde kalan bölgesin-
den saðlanmýþtýr. Örnekleme alaný,
yoðun insan nüfusunun neden ol-
duðu evsel, tarýmsal ve sanayi atýklarý
ile kirletilmektedir. Bölgenin kirlilik
yüküne katkýda bulunan baþlýca sanayi
kollarý; krom bileþikleri üretimi, güb-
re üretimi, plastik üretimi, çimento
sanayi, cam ve soda sanayi, petrol rafi-
nerisi ve akü dönüþüm üniteleridir.
Yoðun insan nüfusundan kaynaklanan kent atýklarý,
tarýmsal faaliyetler nedeniyle yaygýn olarak kul-
lanýlan pestisitler ve yapay gübreler, bölgede faaliyet
gösteren sanayi kuruluþlarý kadmiyum ve benzeri
aðýr metallerin Mersin Körfezi'ndeki baþlýca kaynak-
larýdýrlar. Ayrýca Mersin Limaný'ndaki yoðun deniz
trafiði de bölge kirliliðinin artmasýnda rol oynamak-
tadýr.

Bu çalýþmada, yukarýda sýralanan kirlilik kaynak-
larýnýn etkisinde kalan Mersin Körfezi'nden yaka-
lanan M. barbatus ve S. aurata türü balýklarýn karaci-
ðer ve kas dokularýndaki kadmiyum deriþimlerinin
belirlenerek karþýlaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. M.
barbatus ve S. aurata fazla tüketilen ve ekonomik de-
ðeri yüksek türlerdir. Karaciðer dokusu, metallerin
depolanmasýnda ve detoksifiye edilmesinde iþlevsel
olan metalloproteinlerin baþlýca sentez yeri oldu-
ðundan (Wu ve ark. 1999); besin olarak tüketilen kas
dokusu ise, aðýr metal ve benzeri toksik maddelerin
doðrudan insana aktarýlmasýnda rol oynadýðýndan
(Miller ve ark. 1992) incelenmiþlerdir. Ayrýca ayný
balýk türleri için daha önce belirlenen kadmiyum
deriþimlerinin (Kalay ve ark. 1999) zamana baðlý
olarak ne düzeyde deðiþtiði de tespit edilmeye çalý-
þýlmýþtýr.

MATERYAL VE METOT
Bu çalýþmada, Mersin Körfezi'nin Þekil 1'de ve-

rilen örnekleme alanýndan yakalanmýþ olan Sparus
aurata (L. 1758) (18,4±1,07 cm total boy ve
115,3±19,73 g aðýrlýk) ve Mullus barbatus (L. 1758)
(16,9±0,94 cm total boy ve 60,4±11,57 g aðýrlýk)
türü balýklar kullanýlmýþtýr. M. barbatus, torba aðý göz
açýklýðý 44 mm, torba dýþýna konan muhafazanýn að
açýklýðý 84 mm olan bir dip trolü yardýmýyla; S.
aurata ise, kýyýya daha yakýn noktalardan 5 posta
fanyalý uzatma aðý (tor aðýnýn göz açýklýðý 34 mm,
fanyalýnýn göz açýklýðý 160 mm, fanya/tor oraný 0,70)
yardýmýyla yakalanmýþtýr (Þekil 1).

Yakalanan balýklar buz içeren taþýma kutularý içe-

risinde laboratuvara getirilerek zaman geçirilmeden
disekte edilmiþlerdir. Sucul canlýlarda büyüklük me-
tal birikim düzeyini etkileyen bir faktör olduðundan
(Canlý ve Furness 1993) her tür için boylarý ve aðýr-
lýklarý birbirine yakýn olan bireyler tercih edilmiþtir.
Örneklemenin yapýldýðý üç ay süresince her bir türe
ait toplam 45 bireyin kas ve karaciðer dokularý disek-
te edilmiþtir. Temiz petri kaplarýna konan doku
örnekleri 120°C sýcaklýða ayarlý etüvde sabit tartýma
getirilmiþlerdir. Sabit tartýma getirilen doku örnek-
leri aðýrlýklarý saptandýktan sonra yakma tüplerine
aktarýlmýþlardýr. Yakma iþlemi için her bir örneðin
üzerine 4 ml nitrik asit (HNO3, %65, Merck) ve 2
ml perklorik asit (HCLO4, %60, Merck) karýþýmý
eklenerek, 120°C ye ayarlý hotplate üzerinde berrak
çözeltileri elde edilene kadar yakýlmýþlardýr (Kalay ve
ark. 1999). Yakma iþlemi tamamlanan doku örnek-
leri çift distile su ile 10 ml'ye tamamlanarak analize
hazýr duruma getirilmiþlerdir. Örneklerdeki kadmi-
yum düzeyinin belirlenmesinde Perkin Elmer 3100
marka atomik absorbsiyon spektrofotometresi kul-
lanýlmýþtýr. Elde edilen verilerin istatistiksel deðer-
lendirilmesi Windows SPSS istatistik programý kul-
lanýlarak yapýlmýþtýr.

BULGULAR
Kadmiyum deriþimi bakýmýndan türler ve doku-

lar arasýndaki farklarýn istatistiksel olarak önemli
olup olmadýðýný belirlemek amacýyla, deney verileri
P<0,05 düzeyinde T-testi ile analiz edilmiþlerdir. S.
aurata'nýn karaciðer ve kas dokularýna ait kadmiyum
deriþimleri arasýnda istatistik fark bulunmaktadýr.
Dolayýsýyla S. aurata'da kas dokusuna göre karaciðer
dokusu daha fazla kadmiyum içermektedir. M.
barbatus'da ise incelenen iki dokunun kadmiyum
deriþimleri birbirine daha yakýn olduðundan, kad-
miyum deriþimi bakýmýndan kas ve karaciðer doku-
larýna ait veriler arasýnda istatistik fark bulun-
mamaktadýr. S. aurata ile M. barbatus'un kas dokularý
karþýlaþtýrýldýðýnda, M. barbatus'a ait kas örnekleri
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Þekil 1.  S. aurata ve M. barbatus türü balýklarý örnekleme 
alaný.

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


Mersin Körfezi'nden Yakalanan Sparus aurata (L. 1758) ve Mullus barbatus (L. 1758)'un ... Ekoloji

daha fazla kadmiyum içermektedirler. Kadmiyum
deriþimi bakýmýndan iki türün kas dokularý arasýn-
daki fark istatistik önem gösterecek düzeydedir. Bu-
na karþýn, iki türün karaciðer dokularý birbirine ya-
kýn düzeyde kadmiyum içerdiklerinden, aralarýnda
istatistik fark bulunmamaktadýr (Tablo 1).

Her iki türe ait veriler grafik halinde verildiðinde
S. aurata'ya ait kas dokusunun diðer dokulara göre
daha az kadmiyum içerdiði açýkça görülmektedir. Ýki
türün karaciðer dokularý kadmiyum deriþimleri
hemen hemen ayný düzeydedir. M. barbatus'un kas
dokusu, S. aurata'nýn kas dokusundan farklý olarak,
iki türün karaciðer dokularýna yakýn düzeyde kad-
miyum içermektedir (Þekil 2).

TARTIÞMA
Bu çalýþmada incelenen S. aurata ve M. barbatus

türü balýklarda kas dokusuna göre karaciðer dokusu
daha fazla kadmiyum içermektedir (Tablo 1, Þekil
2). Doðadan ve kültür ortamýndan alýnan Cyprinus
carpio (L. 1758)'da kas dokusuna göre karaciðer ve
böbrek dokularýnda daha yüksek metal deriþimleri
ölçülmüþtür (Alam ve ark. 2002). Deniz türü olan
Genidens genidens (Cuvier 1829)'de sadece karaciðer
dokusu kadmiyum deriþimi kabul edilebilir sýnýrýn
üzerinde çýkmýþtýr (Junior ve ark. 2002). Zauke ve
ark. (1999), Raja fyllae (L. 1888) ile yaptýklarý bir
çalýþmada kas dokusunda 0,1 karaciðer dokusunda
ise 8,1 ppm kadmiyum belirlemiþlerdir. Laboratuvar
koþullarýnda yapýlan çalýþmalar sonucu da kadmi-

yumun karaciðer ve böbrek gibi metabolik aktivitesi
yüksek dokularda daha fazla biriktiði belirlenmiþtir
(Kalay 1996, Cinier ve ark. 1999). Bu durum, söz
konusu dokularýn düþük molekül aðýrlýklý ve metal
baðlamada etkin metallothionein (MT) proteinleri
içermesi (De Smet ve ark. 2001), ayrýca kadmiyum
ve benzeri metallerin etkisinde MT sentez düzey-
lerinin artýþ göstermesi (Wu ve ark. 1999) ile açýklan-
maktadýr. Bu çalýþmada kas dokusuna göre karaciðer
dokusunun daha fazla metal içermesi literatür
verileri ile uyum göstermektedir.

Sudaki metalin önemli bir kýsmýnýn asýlý parti-
küllerde ve dip sedimentinde yoðunlaþtýðý bilinmek-
tedir. Dipten beslenen ve detritusu da besin olarak
deðerlendirebilen Mugil cephalus (L. 1758)'un doku-
larýndaki metal düzeyi ile dip sedimentinin metal
düzeyi arasýnda yakýn iliþki saptanmýþtýr (Kirby ve
ark. 2001). Parsons (1999); besin zincirindeki trofik
düzeyleri ve yaþam ortamlarý birbirinden farklý olan
çok sayýda balýk türü ile yaptýðý çalýþma sonucunda,
pelajik türlere göre bentik türlerin daha fazla metal
içerdiðini belirlemiþtir. Dipten süzerek beslenen
kabuklu türlerinde de yüksek metal deriþimleri
ölçülmesi  sedimentteki metal içeriði ile açýklan-
maktadýr (Topçuoðlu ve ark. 2002). Yine Ýsrail'in
Haifa, Hadera ve Atlit kýyýlarýdan alýnan balýk türleri
Bathypterois mediterraneus (Bauchot 1962) ve Nezumia
sclerorhynchus (Valenciennes 1838)'da gram kuru
aðýrlýk baþýna 0,03-0,07 µg, kabuklu türü olan
Acanthephyra eximia (Simith 1884)'da ise 1,25-1,37 µg
kadmiyum belirlenmesi yaþam ortamýnýn, besin
tipinin ve metabolizma farklýlýðýnýn metal birikim
düzeyine etkisini ortaya koymaktadýr (Kress ve ark.
1998). Bizim çalýþmamýzda özellikle kas dokusu
kadmiyum deriþimi bakýmýndan türler arasýnda be-
lirgin bir farklýlýk bulunmaktadýr. M. barbatus'un kas
dokusunda kadmiyum deriþiminin daha yüksek
olmasý bentoza daha yakýn yaþamasýnýn yaný sýra;
metal alýnýmýný, detoksifikasyonunu ve atýlýmýný
etkileyen türe özgü metabolizma ve yapý farklýlýklarý
ile açýklanabilir. Türe özgü bu farklýlýklardan bazý-
larý; metabolizma hýzý, solungaçlarýn oluþturduðu
yüzey alaný geniþliði ve metalloprotein sentez dü-
zeyidir.

Mersin Körfezi'nden 1996 yýlýnda yakalanan M.
barbatus'un kas dokusunda gram kuru aðýrlýk baþýna
1,07 µg, karaciðer dokusunda ise 2,12 µg kadmiyum
ölçülmüþtür (Kalay ve ark. 1999). 1996 yýlýnda elde
edilen bu veriler, bizim çalýþmamýz sonucu belir-
lenen verilerle karþýlaþtýrýldýðýnda, Mersin Kör-
fezi'nde kadmiyum kirliliðinin giderek artýþ gös-
terdiði söylenebilir. Kargýn (1996), Akdeniz'in Ýs-
kenderun Körfezi'nden elde ettiði S. aurata ve M.
barbatus türü balýklarla yaptýðý çalýþmada çok daha
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Þekil 2.  S. aurata ve M. barbatus'un dokularýnda belirle-
nen kadmiyum deriþimlerini (µg Cd/g k.a.) karþý-
laþtýrma grafiði.

Balýk türleri
S. aurata M. barbatusDokular
X ± sx X ± sx

P

Kas 3,35 ± 0,18 4,78 ± 0,17 P<0,05
Karaciðer 5,22 ± 0,35 5,27 ± 0,29 P>0,05
P P<0,05 P>0,05

Tablo 1. S. aurata ve M. barbatus'un kas ve karaciðer do-
kularýnda belirlenen kadmiyum deriþimleri (µg 
Cd/g k.a.). 

X ± sx = Aritmetik ortalama ± Standart hata     
k.a.: Kuru aðýrlýk
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yüksek kadmiyum deriþimleri belirlemiþtir (M.
barbatus'un kas ve karaciðer dokularýnda sýrasýyla 5,4-
10,2 ve 15,9-28 µg/g k.a.; S. aurata'nýn kas ve karaci-
ðer dokularýnda ise sýrasýyla 4,1-7,6 ve 9,2-19,9 µg/g
k.a.). Bu çalýþmada da S. aurata'ya göre M. barbatus'un
dokularýnda daha yüksek kadmiyum deriþimleri
ölçülmüþtür.

Akdeniz'in Karataþ bölgesinden yakalanan altý ba-
lýk türü ile yapýlan bir çalýþma sonucu, metal birikim
düzeyinin balýðýn türüne ve doku tipine baðlý olarak
deðiþtiði saptanmýþtýr. Yumuþakça ve kabuklularla
beslenen Atherina hepsetus (L. 1758)'da yüksek kur-
þun deriþimleri; M. cephalus'da ise yüksek bakýr deri-
þimleri belirlenmiþtir. Bu çalýþma sonucu S.
aurata'nýn kas ve karaciðer dokularýnda belirlenen
kadmiyum deriþimleri, bizim belirlediðimiz deri-
þimlerden daha düþüktür. Ancak ayný çalýþmada söz
konusu türün ayný dokularýnda yüksek kurþun deri-
þimleri (kas: 5,54; karaciðer: 8,87 µg Cd/g k.a.) öl-
çülmüþtür (Canlý ve Atlý 2003). Karataþ bölgesinden
yakalanan S. aurata'da daha düþük kadmiyum deri-
þimleri ölçülmesi, örnekleme alanýnýn daha açýk de-
niz olmasýnýn yaný sýra; deniz aþýmacýlýðý, sana-
yileþme ve nüfus yoðunluðu gibi kirliliði arttýrýcý
faktörlerden daha az etkileniyor olmasý ile açýk-
lanabilir.

Tunus'un Güney Akdeniz sahillerinden yakala-
nan Boops salpa (L. 1758), Liza aurata (Risso 1810),
Corvina nigra (Cuvier 1830) ve Solea vulgaris (Quen-
sel 1806) türü balýklarýn dokularýnda, genel an-
lamda, daha düþük kadmiyum deriþimleri ölçül-
mekle birlikte; B. salpa ve L. aurata türlerinin kara-
ciðer dokusunda, bizim verilerle paralellik gösteren
kadmiyum deðerleri elde edilmiþtir (Hamza-Chaffai
ve ark. 1996). Yine Mauritania kýyýlarý boyunca
yakalanan pelajik ve bentik balýk türlerinde metal
analizi yapýldýðýnda, bentik türlerin karaciðer doku-
larýnda çok yüksek kadmiyum deriþimleri (Serranus

scriba (L. 1758): 51, Cephalopholis nigri (Günther
1859): 17,76, Pseudopeneus prayensis (Cuvier 1829):
15,54 µg Cd/g k.a.) belirlenmiþtir (Romeo ve ark.
1999).

Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý taze ve iþlenmiþ ba-
lýklarda kadmiyum için kabul edilebilir düzeyi 0,1
µg/g olarak kabul etmiþtir (Anonymous 1996).
Avrupa Besin Standartlarý Birliði, Avusturalya ve
Yeni Zelanda Besin Otoritesi gibi kuruluþlar balýk
kas dokusu için gram yaþ aðýrlýk baþýna kadmiyumun
sýnýr deðerini 0,2 µg olarak kabul etmiþlerdir
(Edwards ve ark. 2001, Mormede ve Davies 2001).
Bizim çalýþmamýzda kuru aðýrlýk üzerinden ifade
edilen kadmiyum deriþimlerini, yaklaþýk deðerler
olarak, yaþ aðýrlýk üzerinden hesaplamak müm-
kündür. Kuru aðýrlýk üzerinden belirlenen deðerin,
yaþ aðýrlýk deðerinin yaklaþýk 4 katý olduðu kabul
edilmektedir (Parsons 1999). Buna göre S. aurata ve
M. barbatus'un kas dokularýnda belirlediðimiz kad-
miyum deriþimleri (sýrasýyla 3,35 ve 4,78 µg/k.a.),
gram yaþ aðýrlýk üzerinden 0,84 ve 1,19 µg/g olarak
ifade edilebilir. Bizim çalýþmamýz sonucu belirlenen
kadmiyum deriþimleri, hem Tarým ve Köy Ýþleri
Bakanlýðý'nýn hem de uluslararasý kuruluþlarýn kabul
ettiði sýnýr deðerlerin üzerindedir.

Her iki balýk türünün incelenen dokularýnda sý-
nýr deðerleri aþan kadmiyum düzeyleri belirlenmesi,
makalenin giriþinde belirtilen kirlilik kaynaklarýnýn
bölgenin aðýr metal yükünü arttýrdýðýný ortaya
koymaktadýr. Ayrýca, bu türlerin dokularýnda yüksek
kadmiyum deriþimleri ölçülmesi tükettikleri besin
tipi (küçük omurgasýzlar, balýk larvalarý, yumu-
þakçalar, kabuklular, detritus, kurtçuklar) ile de
kýsmen iliþkilendirilebilir. Bu çalýþmanýn sonuçlarý,
bölgenin metal kirlilik düzeyini bütün yönleriyle
ortaya çýkarabilecek daha kapsamlý bir araþtýrmaya
gereksinim olduðunu göstermektedir.
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