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Özet

Bu çalışmada İçel iline bağlı Mersiıı Limaıı, Karaduvar, Erdemti'den yakal aııan Mullus barbatus,
,|ıIugil cephalus, Sparus aurala tııleinin kas, solungaç ve karaciğer dokulanndaki çinko, bakır ve
kadmi},urn ağr metalleriniı birikim diizeyleri ile birikirn bakıınındaı tiiiler ve inasyonlaı arasrndaki aynm
belirlenmişür- Hazırlanaı doku öııeklerindeki ağır melal düzeyleri atomik absorbsiyon
spel«İofotometresinde ölçümüşttiİ. Kas ve solungaç dokusunda saptanan çirüto ve bal:ır mlktarlan FAo
tarafrndan . kabıİ ediıen srnırlar içerisinde olmasına karşın incelenen tüm dokularda kadmiyum birikim
diıael FAo tamfindarı kabul edilen değerden daİıa yükseıdir.

Abstı,act

Thrs study .,vas conducted on tİıe det3rmination of heavy metals accumı:]ation; zinc (Zn), copper
(Cu) and cadmiıın (Cd) iı üe muscle, gills a:ıd ]iver tissues of 71ıJJıs borbalus, Mugii cephalııs an«i
Sparus aurata captured from Karaduvar, Erdemi! and Mersin Ilarbor in üe city of İçel.

lleavy metals concentrations of prepared samples were measured by Atomic Absorpüon
SpectioPhotornetery. Zn, Cı concentrations in üe muscle and gills of these three species were deterrnirıed
wiüjn the tolerance linıils ğven by FAO. Obtained Cd levels were found higher thaı normal values.

Key \,Vords : }leavy meıals, accumulation, fish

1. Giriş

Son yıllardaki bilinçlenmeye karşırı, dünyamızda kirlilik boyutlan artınştıı. Kara ve

hava kirliliğinin son durağı olan içsular ve denizler, bazı yörelerde içindeki canlı]ai]n

yaşayamayaÇağı kadar kirlenmiş durumdadır. İvlersiıı gibi \-ızla geÜşen sanayi kentleriıin açık

deıiz konuınunCaki kıyıları biie kirlilikten önemli ölçü,Je etkilenmektedir (l), İu oıtarrına

u.!aşa.n kirleticiler olclukça çeşitlidir. Bunlardan ortamda yaşayan carJılarda birikime ıeden

olan ve türden türe aıtan oraniarda iletilmelerİ nedeniyle ağır metailer önemii bir gn ıbu

ol,.ıştururlar (2).

Cu ve Zn gibi ağır met3ilere bazı iemel rneıabolik fonksiyonlaıın 1rirütülebi|ııesi

amecıyla iz nıikıarda gereksinim du;uiırıalctadır. Bu metalleıin kıyısal bölgeieriei<ı

kayırağiiıı, nehir sulan ve ıjzgar iie aşıııan kayalardan kopan parçaiaı oluşturlnaktadir

Buırunla biı-likte atnıosfi:rii< kiıienme, evsel ve endi.istı,iyel atıklar, sahii bölgelei ve kıyıiarda
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önem]i derecede birikime neden olmaktadır. Endüstriyel ve evsel atıklann sulara kanşmaları

soffası bu metaller, potansiyel toksik etkileri nedeniyle ekolojiyi etkileyebilirler (3)

Zn, Cu, Cd gibi ağır metallerin elektrik, kağıt, boya, plastilq metal kaplama ve cam

sanayiİ gİbİ çeşİtlİ endüstri alanlannda kullarurru ve tarımda verimi artttrmak amacı ile yay$n

olarak kullaruIan pestisid ve yapay gübrelerin bileşimine girmeleri, bu metallerin su

ortam]anıdaki deri şirrıl erini arttırrruştır (4).

Bu çalışmad4 tarrm ve balıkçılığm yoğun olarak yapı.ldığı Mersin i.line bağlı

kıylarda ekonomik değere süip M. barbatus, M. cephalus ve S. aurata balık tülerindeki

Zü\ ğ), Cd ağır meta]lerinin birikim düzeyleri araştınlmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmadd materyal olarak İçel iline bağlı Karaduvar, Erdemli ile Mersin

Limarundan yaka.lanaı M. barbalus, M. cephalus ve S. aurata türleri kullaıulrruştır.

Belirlenen istasyoıı.lardan her tiir için 15 adet toplam l35 balık yakalanrruştır. ÖrnekJer,

laboratuvara getirilerek ortalama uzunluk, ağırhk ve yaşları M. barbatus için; l4t0.47cm.,

35+1.36 g., 2-3, M. cephalus için:- 24j-a.48 cm., 12O+5.9 g., 2-3, S. ourata için l5t{.15

cm.,72t2.8 g., 2-3 olarak beiiılenmiştir.

zn, cu ve cd analizinde kullarulacak doku öınekleri, deneklerden disei:te yapıldıkan

sorıra 110 "C'ye ayaılı etüvde 3 gün, süreyle bekletilerek sabit taıtlma getirikniş, kuru

ğrlıklan saptanmışür. Dalıa sorıra deney ttiplerine aktanlan doku örneklerinin üzerine nitrik

asit @,{erclq Y.60, O.A.:1.4O) ve perklorik asit (Merck, Y.60, Ö.A-: 1.53) kanşırru (2:1

v/v) ilave edijerek (5) çeker ocalta l20 oC'de 3 saat süre ile yanmalan sağanmştır.

Yanma işlemi tamamlandıktaı sonra, örneklerin toplam hacimleri saf su ile 5 rrıl'ye

tamamlanmrştır.

Aıalize hazırlaıan örneklerdekj Zn, Cu ve Cd derişimi Perkin Elmer 3l00 Atornik

Absorbsiyon Spekirofotometresinde okunrnuşfu r.

Deney verilerinin istatistik analiderinde "Regresyon Ana]i^" ve "Student Newman

Keul's Test (SNK)" kullarulrruştır (6, 7).
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3. Bulgular ve Tartışma

1gg7 yılı Mart ayı içerisinde İçel iline bağlı Karaduvar, Erdemli yöresi ve Mersin

limarundan yakalanan M. barbahıs, M. cephalus ve S. aıırata tijrlerinin doku ve

organlannda Zn, Cııve Cd .eğır metallerinin birikiın düzeyleri saptanmıştır. Tablo 1-9'da bu



metallerin kas, solungaç ve karaciğer dokularında, balık türlerine ve istasyonlara göre

birikim düzeyleri verilmiştir. Su Üninleri Kanunu ve Su Ürunleri Yönetmeliği'nde belirtildiği

gibi, balıklarda kabul edilebilir düzeyler bakır için, 20.00 mğkg, çinko için, 50.00 mğkg

(8), FAO'ya göre bazı ağır metallerin akuatik carı]ılarda tolerans sırurlan çinko için 3-100

pğg" kadrrıly|ım için 0.01-1.5 pğg'dır (9) olarak belirtilmiştir. Çalışma sonuçlan bu

değerlerle karşılaşunlmrştır.

Incelenen istasyorı.Iarda M. barbatus, M. cephalus ve S. aurala tıirlerinin kas

dokusunda Zn ve Cu biıikim düzeyi arasında istatistiksel bakımcian herhangi bir fark

bulunmarnıştır (Tablo i, 2). Kas dokusuncla Zn ve Cu birikim düzeyleri kabul edilebitir

değerier içerisindedir. Cd birikirn düzeyi ise Erdeıırli yöresinde incelenen türlerde yüksek

miktarda bulunmııştur (Tabto 3). Balıklarda kas dokusu balıır ve çinko bağlamada etkiı lıir

doku olınamasına kırşın, metalin besin zinciri yolu ile insanlara değin taşınmasında önemji

bir işlevi olması nedeniyle bu dokudaki metal birikimi .ile ilgili çok sayıda araştırma

yapılmaktaCır (10, l 1).

Tablo 1-M. barbatus, -lı,I. cephulııs ve S. aurala'^rE l{as Dokıısunda
Zn Birikim Dii Zıl kı-

'iatılo 2- Ii. barbaius, M. cephalus ve S. aurola'oın K,^s f)okusuııda
cu tsirikirn Düzevi C-,]1 l<.a.(

M. barb.rıııs

!!. cephc!ıs

S- anırata 1.33i0,13ax

Mersiı

x t s i-.
Erdeınli

x t s i-.
19.18 X I.77 e"x

Kaıaduya.r

itsi-"
M. barbaıus 16 io io.4l ax

l7-53 t 2.08 ax 20-99 a 1.22 axı 8.99 i 0,97 &x

?1.93 t 1-73 ax

h,1. czphalus

S. duraİa l5.o0 !2.2'1 ax l9.35 t 1-59 ax

Meısiı
i t s i-,

Erdeınii

X + g x""
2.94 Xa.94 ax 2.a| !0.25 a:ı

kaıaduvar

l * s i""
2.69 X0.4? a-\,

1- 10 t ı].93 a.,l

l .69 i: a.22 ü<

1.75 t C.80 ax i,99 t C.08 aü

1.26 t c.35 ax

:'si\iK: 4 b, c hajfl(ıri bal,i ınrl.ri: x, y, z irari]e.i isLlsrod3. ajast ai,ıriı-ru belirleıne'< arıacı ilc liu]!.]üufuiu
Fari«ı iıa,iirr iie gösiai1.zlv.nl.i ar35,ıü P ,: ti.ü5 dc,:e]Jı,ade inai;nik ayı.ıiıı vafdı.
;{:t s ü:: Artt.n.lij< crtalırna İ slandafi hata

i!, ı

16-77 !2-06 ax



karaduvar

xts i"t
Mersiı

xts i--
Erdemli

its i.,
M. barbatus ı.74 t 0. 14 aX 1.64 t 0.13 ax 4.59 + 0.60 ay

M. cephalus 1.20 t 0.08 ax | -34 ! 0.24 ax 4.52 + 0.30 ay

S, aurota ı.14 t 1.05 ax 1.50 t 0.53 ax 3.23 !o.52 ay

Tıblo 3- M. barbalus, M. cephalus ve S. uurala'Dın Kas Dokusunda
Cd Biril<im Diizevi cdl k.ı

Tablo 4 ve 5'de görüldügü gibi solungaç dokusunda, Znve Cu birikim'diizeyleri, istasyonJar

arasrnda İstatİstİksel bakrmjndan fark göstermiştir. B1|,ınan değerler, FAO'nun kabul ettiğ sırırlar

içerisindedir. Aıcak Erdemli'de M. barbatus solungacında çinko birikim düzeyi 212.88 ıığe g:.bi

yüksek bir değer olarak bulunmuşfur. Cd birikim diizefi, ince lenen ttirlerde yii&sek mikt2Jda

bulunmuş, Erdemli'de saptanan değerin, diğer istasyoııJardan fazla olduğu gölenmiştir (Tablo 6)_

İncelenen tiirlerden M. barbalus'da Cd birikim diizeyi diğer tiirlere göre fazla miktarda

saptaıırruştrr. Su ortamındaki ağır metallerin balıklar tarafindan alınması besin, su vc tiim vücut

yıizeyinden absorbsiyon yollan ile olursa da en fazla solungaçlar aracılığ ile ol_rnaktadır (l2).

Zn Birikim Düze i( Zn] k.a_)

Tıblo 5- M. barbatus, M- cephalus ve S. aıırda'nıı Solungaç Dokusunda
Cu Birikim Düzevi CırJ kı(

Mersiı

xts i..
Erderıli

xts i..
karadııvaı

its i"
212.88 i3.8| azM- barbatııs 59-32 !2-72 ax 87.62 X 3.|l ay

81.75 !4.|2 ay 1o2.u x 1.4o bzM- cephalus 43.60 i 0.65 ax

67.45 t 1.56 ax 89 -42 X 3.66 by65.26 } 1.53 ax

Etdemıi

İ+s it.
Mersin

its i.,
I(araduvaı

xts i..
6 ]5 t 0.6l a-x7. ı0 t 0.69 a-xM. barbalıs 6.43 t 0.08 a-x

6.42 !0.47 ax 5-63 t 0.30 a,xM. cephalus 5,3l t 0.3l ax

5.53 + 0.23 ax5.08 i 0.36 ax4.70 t 0.59 aYS. aumıa

..sNK: 4 b, c har{lğ.i balık türle.i; x, !,, z haİfleri isıısyorılaı arası ayınmı belirlemck arrıacı iıc kulIanrim§ıır

İarklı haJfler il. gösteril.n v.riıef afis|odl P < 0.05 düzeyinĞ in istik ayırını vafdır-

X i s x: Aİit nğlik ort a_ma t s!ğıdın haıa

4?-?

'tablo 4- M. barbalus, M. cephalus, ve S, auiüa'nın Solungaç Dokusunda

S. aulııa



Mersin

its i-.
Erdeınli

its i..
kaıaduvar

İ+ş !*,
8.45 t 0.48 ay l|-97 X0.23 az3.15 t 0.2ı aXM. barbatus

3.58 İ 0.46 by 4.67 t0.1l bz1.73 İ 0.18 bxM. cephalus

4.55 t 0.2l by3^86 t 0.54 by1.50 t 0.66 bxS. aulata

Cd Birilıim Düze Cü]/ k.a.)i(

Karaciğer dokusunda, Zn birikim düzeyinin, S. aurata'da her üç istasyonda da ytlksek

oldığu saptanmıştır (Tablo 7). Cu birikım dnzeyı, M. cepha]us'la Mersin Limanı ve Erdern]i

yöresinde yiiksek bulunmuşfuı (Tablo 8, 9). Ağr metailer, bal*lann karaciğer ve böbrek gibi

rnetabolik altivitenin yoğıu! olduğu orgaı arında biriknektedir. Cu ve Zn'nırn çeşitli baiık

tiiıleıindeki birikimi üzerinde yapılan araştırrnalarda karaciğerdeki b.irikimin diğer oıganlara göre

oldutça yiı&sek olduğu saptaırmıştrr (l3) Cd gibi bazı zğır metaller, balıkiarın metabolik

aktiıritesinde önemli. işleü olaı solungaç, karaciğer dokulannda dah:- faz|a birilanektedir (l4).

Kaıaciğer, toksik maddelerin re.güIasyonunda önemli işieü olan bir organdır (l5).

T»b1o 7- M. burbatııs, M. cephalııs ve S. auraia'n|fl Kıraciğer Dokusunda
Zn Birikim Düzevi k- a_

I. cephaius 46.17 !3.37 ay

S. aııraia 90.95 t 2.34 bX

S. aJurc ıa

Tabrü, 8- M. barhalus, I|7. cızphalus ıe S. aufoia'nıD Klr^ciğer l}okusunıia
Cu Biril<im Dü Cı/ k.ı_)

M- barbatus

L|. ce2hcıius

23 -3l x2.50 cK

Mersiı

xts i-.
Eıdemli

its i-.
M. barbaıus

karaduvar

x + s i.-
63.44 !2,31 ax 50.15 t 8.25 ay

46.-75!1.26by

70.66İ5,ıl aX

Karadtı,ai

irs i-.
7c.84 t 2.05 ax

164 _25 1:Io .l2 by

62.22tl58aı:

20lı .20 ! 5 .87 bz

9|.60 X2.99 ay

Mersuı

its i".
Erdemji

,x * s i,-

84.43 t 1.70 bx

29.75 t l .84 cx 37 .92 X2 72 cy

'"iii! i.,: a, b- c l.ı, ilğn 'D:ı|Lk 1i.!rlc.ı; \ y, z h]rffl:i istısyoırla; r:ısı ıvırınıı bcliıje*ıek aaıacı iic kul|:ınllmıstıı
|a.i!ı i,nri]er ii. 8oslğnlca v;ri!cr ırasııciı P < 0.45 du:]ryiıldc inaüjsıil: ıvınıı iırrjır.
;(i:s x: Aıi.Jİicilk crlal rıa isi]l]ürlılliil

l

Tablo 6- M, barbolus, M. cephalus ye S. üufola'nün Solungaç Dokusunda

63,59 t 6.50 ay

48.84 t 1.90 ar

7i.57 !5_73 tıx



Tıblo 9- M. bgrbalus, M. cepkalus ve S. aurala'nın Karaciğer Dokusunda
Cd Birikiı"n Dı'izevi CüJ]

karaduvaı

i+5 r.o
Mersiı

its i."
Erdem]i

its i-,
M. barbatB 1.96 t 1.43 ax 3.95 t 0.69 ay 4.15 t 0.22 ay

M. cephalus 1.05 t 0.25 ax 2.22 a0.32 ay 2.53 t 0.18 by

S. aurata 1.72 t 0,l5 ax 3.34 + 0.5z ay 3.?4 !0.34 ay

"sNK: a, b, c harfle.i ba]ft tıfleri: x, ı z harfleri istasyonla, ara§ı ayınmr beliılcınck amacı ila kullanılıruşıı
farkll harİler iıe 8östğrilen veriler a_rasında P < 0_05 düzeyinde istati§ik ayırırn va.rdır.

x t s İ Arit neıik ofıa]ama İ sıandaıt h2t

Deniz ekosisteminde norrnal koşullarda belirli derişimlerde denge halinde bulıln2n ağır

metaller, ortamın fizikokiınyasal yapısına bağlı olarak ya dibe çöker, ya da biota tarafindaı absorbe

edilirler. Bu absorbsiyoıi, metallerin oluşturduklan bileşikler, derişim ve ttirlerle yal<ındaı ilgilidir.

Orgaııizırıalarda ağır metal birikirn düzel, ortamdaki derişimlerinden yüzlerce kez daha yiiisek

olmakta ve birikirileri carı.lrnın farklı orgaıı vğ dokulanna mevsime, tiirlerc ve beslenme tipleıine

göre faık lılıklar göstermektedir (16).

İskenderun Körfezi'nde yapılan bir çatışmada. bentik bir tür olaı M. barbaıus 'ıın

dokulannda, pelajik bir tiir olan S. aurata'ya göre daha fazla metal bİrİkİm dilzeyİ bulıınmug:r.

M.barbatus'da Zr\ Cu ve Cd birikim düzeyleri sırasıyla kas dokusunda 26.6, 9.9, 5.a pğg,

solııngaç dokusıında 83.4, l2.4, 6.1 ııg/e, S. aurata'da ise kas dokusunda 20.8, 5-8, a.| ırüc,

solııngaç dokusunda 72.5, 9.5, 5. 1 pglg olarak bulunmuştur ( t 7).

Sinop yanmadası çewesinden evlanan Alosa bulgarica, da Cu 0.26, 0,52 1ığg, Zn ise |.65,

4.48 pele değişnği rapor edilmektedir (l8). Deneysel çalışmalar, organizınalardaki metal

derişimlerinin bölgeden bölgeye değiştiğini ortaya koymaktadır (19).

Bu çalışmada doku ve orgaılarda Zn ve Ca birikim dilzeyi, FAO'nıuı kabul ettiği değerler

ar:ısında bulunmuşhır. Cd birikim diizeyinin yiiıksek diizeyde -bulunması, saırayİ ve evsel anklann

bölgeye katılımırun bir sonucu olabiIir.

.11.,]
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