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ÖZET

I. GİRİŞ

Araştırmada Karataş (Adana) bölgesinde avlanan ve tüketime sunulmak üzere balıkçı
barınağına getirilen ekonomik öneme sahip ve besin olarak tüketilen Trachurus mediterraneus
(Steindachner, 1868), Sparus aurata (Linnaeus, 1758), Pegusa lascaris (Risso, 1810) türleri
kullanılmıştır.

Dokulardaki Cu, Zn gibi toksik olmayan ve Cd, Pb gibi toksik olan ağır metal düzeyleri
İndüktif olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ile belirlenmiştir.

Dokular bakımından incelenen tüm türlerde metal birikim düzeyi bakımından farklılıklar
gözlenmiş Zn ve Pb bakımından en yüksek birikim böbrek dokusunda, Cu ve Cd bakımından ise
karaciğer dokusunda belirlenirken en az birikimin kas dokusunda olduğu saptanmıştır.

Ağır metal gibi kimyasal atıklar, sucul bir ortamda, en yaygın antropojenik kaynaklı
kirleticilerdir. Normal koşullar altında, sucul ortamda bu elementlerin sadece iz seviyeleri
bulunur. Ancak evsel ve endüstriyel atıklarla bu kirleticilerin derişimi sürekli olarak
yükselmekte, bu da suda yaşayan fauna üzerinde zararlı etkilere neden olmaktadır [1]. Adana
ili, Karataş ilçesi, Doğu Akdeniz kıyı şeridinde yer almaktadır. Karataş, tarımsal aktivitelerin yanı
sıra dinlenme ve turizm amaçlı tesislerin yoğun olduğu bir yerleşim bölgesidir [2]. Seyhan ve
Ceyhan nehirlerinin buraya dökülmesi, Adana-Karataş karayolu çevresinde bulunan endüstri
kuruluşlarının atık sularının ana drenaj ve sulama kanalları aracılığıyla bölge sularına taşınması
ve Çukurova’nın önemli tarım bölgesi olması ve burada kullanılan gübre ve pestisit atıklarının
bir kısmının sucul ortama taşınması, bölgede bulunan suların kirlenme olasılığını arttırmaktadır.
Karataş sahil şeridi ekonomik bakımdan önemli birçok balık türünü barındırmakta ve balıkçılık
faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli bir alanı oluşturmaktadır. Doğal koşullar altında yürütülen
bu araştırmada, genelde evsel ve tarımsal aktivitelerden kaynaklanan atıkların doğrudan ya da
dolaylı etkisinde kalan sularda yaşayan, bölgede protein kaynağı olarak yaygın bir şekilde
tüketilen, pelajik türlerden T. mediterraneus, bentopelajik tür olan S. aurata ve bentik
türlerden P. lascaris balık türlerinin, karaciğer, solungaç ve kas dokularındaki Cu, Zn gibi toksik
olmayan ve ve Cd, Pb gibi toksik etkili metallerin düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

II. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Sucul organizmalardaki ağır metal birikimi, doku ve organa bağlı olarak değişim gösterir.
Kalay vd. (1991) Kuzeydoğu Akdeniz (Mersin, Karataş, İskenderun)’den örneklenen Mugil
cephalus, Mullus barbatus ve Caranx crysos türü balık dokularında ağır metal birikim düzeyleri
tanımlamışlardır. Genel olarak, üç istasyondan her üç balık türünün dokuları incelendiğinde kas
dokusunda metal seviyesinin düşük, karaciğer ve solungaç dokularında metal birikimlerinin
yüksek olduğu görülmüştür [3]. Karayakar vd, (2010), Mersin Körfezi’nde yakalanan Sardinella
aurita (Clupeidae), Liza ramado (Mugilidae), Diplodus annularis (Sparidae), Solea lutea,
Umbrina cirrosa türlerinde incelenen dokularda en yüksek birikim düzeyinin karaciğer
dokusunda, en düşük birikimin ise kas dokusunda olduğunu bildirmişlerdir [4]. Ağır metallerin
organizmadaki birikim ve toksik etkileri, türe bağlı olarak değişim gösterir. Erdem vd, (2004),
karaciğer, solungaç ve kas dokularında yapmış oldukları inceleme sonucunda Capoeta capoeta
türünün Cyprinus carpio’dan daha yüksek düzeyde metal biriktirdiğini saptamışlardır [5]. Kalay
vd. (2004) Mersin Körfezi'nden yakalanan S. aurata (L. 1758) ve M. barbatus (L. 1758)'un kas ve
karaciğer dokularındaki kadmiyum düzeylerinin karşılaştırılmasını yapmışlardır. Kadmiyum
düzeyinin S. aurata’ya göre M. barbatus'un dokularında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir
[6]. Karayakar vd, (2010), Mersin Körfezi’nde yakalanan ve tüketime sunulan su kolonunun
farklı alanlarında yaşayan türlerde yapmış oldukları araştırma sonucunda pelajik türlerin bentik
türlere oranla daha yüksek düzeyde birikim gösterdiğini saptamışlardır [4].

III. MATERYAL VE METOT

Eylül-Kasım 2016 tarihleri arasında avlanan, yukarıda anılan balık türlerinin her birinden 15
örnek alınıp, soğuk zincir içerisinde Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler
araştırma laboratuvarına getirilmiştir. Metal analizinde kullanılacak doku ve organlar
balıklardan ayrı ayrı disekte edilmiştir. Solungaç, karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki Cu, Zn,
Cd, Pb düzeyleri, Agilent 7500ce model ICP-MS ile saptanmıştır. Bu amaçla disekte edilen doku
örnekleri petri kaplarına konularak 105oC ayarlı etüvde 72 saat süre ile bekletilerek sabit
tartıma getirilmiştir. Doku örneklerinin kuru ağırlıkları belirlendikten sonra, deney tüplerine
aktarılarak, üzerlerine nitrik (HNO3, %65, Ö.A.: 1.40, Merck) ve perklorik asit (HClO4, %60,
Ö.A.:1.53, Merck) karışımı (2:1 v/v) eklenerek 8 saat süre ile 120oC’lik hotplate’de yakılarak
analize hazır duruma getirilmiştir [7].

TEŞEKKÜR

Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından 2017-2-TP2-2554
no’lu proje ile desteklenmiştir.

İncelenen tüm türlerde metaller bakımından karaciğer dokusunda Cu>Zn>Pb>Cd; solungaç,
böbrek ve kas dokusunda ise Zn>Cu>Pb>Cd şeklinde bir sıralama belirlenmiştir. T.
mediterraneus, P. lascaris türlerinde Zn ve Pb birikim düzeyi bakımından en fazla birikim
böbrek, Cu ve Cd bakımından ise karaciğer dokusunda gözlenmiştir (Tablo 1-3). Birikim düzeyi
bakımından türler arasında Zn için S. aurata>T. mediterraneus>P. lascaris ; Cu için P. lascaris>S.
aurata>T. mediterraneus; Cd için T. mediterraneus>P. lascaris=S. aurata; Pb için ise S. aurata> P.
lascaris>T. Mediterraneus olarak saptanmıştır.

Tablo 1. Pegusa lascaris (Risso, 1810) Dokularındaki Ağır Metal Birikim Düzeyleri (µg/g k.a.)

Tablo 2. Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) Dokularındaki Ağır Metal Birikim
Düzeyleri (µg/g k.a.)

Tablo 3. Sparus aurata (Linnaeus, 1758) Dokularındaki Ağır Metal Birikim Düzeyleri (µg/g k.a.)

X ± Sx = Aritmetik ortalama ± Standart hata
*SNK; a, b, c, d metaller; s, t, x ve y harfleri ise dokular arasındaki ayırımı belirlemek amacı ile
kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler arasında P < 0.05 düzeyinde istatistik ayırım
vardır.

İncelenen tüm türlerde en az birikim kas dokusunda saptanmış olup, birikim düzeyi
bakımından Türk Gıda Kodeksine göre tüketilebilir ve kabul edilebilir düzeylerde olduğu
gözlenmiştir.
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Metal 

Doku   

Zn Cu Cd Pb

X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx *

Karaciğer 5.24±0.19 as 152.66±4.45 bs 0.28±0.03 cs 0.59±0.04 cs

Solungaç 3.24±0.32 at 1.17±0.05 bt 0.017±0.001 ct 0.77±0.05 bt

Böbrek 7.23±1.01 ax 4.12±0.39 bx 0.17±0.007 cx 1.09±0.05 dx

Kas 0.66±0.21 ay 0.54±0.04 ay 0.015±0.002 bt 0.37±0.03 cy

Metal 

Doku   

Zn Cu Cd Pb

X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx *

Karaciğer 3.15±0.32 as 4.64±0.31 bs 1.05±0.06 cs 0.24±0.02 ds

Solungaç 4.79±0.13 at 1.46±0.12 bt 0.02±0.001 ct 0.65±0.07 dt

Böbrek 15.04±1.01 ax 2.45±0.09 bx 0.57±0.04 cx 0.66±0.05 ct

Kas 1.01±0.16 ay 0.77±0.06 ay 0.009±0.001 bt 0.17±0.01 cs

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Metal 

Doku   

Zn Cu Cd Pb

X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx  * X ± Sx *

Karaciğer 9.64±0.35 as 16.63±1.04 bs 0.25±0.03 cs 0.34±0.05 cs

Solungaç 4.31±0.15 at 0.74±0.05 bt 0.012±0.001 ct 0.78±0.06 bt

Böbrek 21.04±2.65 ax 4.45±0.17 bx 0.30±0.02 cs 2.23±0.29 dx

Kas 0.91±0.07 ay 0.44±0.05 bt 0.008±0.001 ct 0.18±0.02 dy

V. SONUÇ


