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ÖZET

I. GİRİŞ

Denemede, 20oC, 25oC ve 30oC sıcaklıklarda, Oreochromis niloticus için mortaliteye neden
olmayan %5 ve %10’luk değerlerine karşılık gelen kadmiyum’un 1.00 ve 2.00 ppm’lik
derişimlerinin etkisinde O. niloticus'un dokularındaki 15 günlük birikim düzeyleri belirlenmiştir.

Balıkların her birinden disekte edilen karaciğer, solungaç, böbrek ve kas dokularındaki
kadmiyum düzeyleri, ICP-MS (İndüktif olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi) ile
saptanmıştır.

Deneme sonucunda derişim ve sıcaklığın artmasıyla birlikte dokulardaki Cd birikim düzeyi
de artmıştır. Her iki derişimde de dokular arasındaki Cd birikimi böbrek>karaciğer>solungaç
şeklinde saptanmıştır. 30oC sıcaklık, 2 ppm Cd derişimi dışında kas dokusunda birikim
gözlenmemiştir.

Ağır metaller, sucul ortamlara, volkanik aktiviteler, erozyon, kayaların aşınması gibi doğal
olaylar sonucu katılabildiği gibi evsel, endüstriyel, ve tarımsal faaliyetler sonucunda da
katılmaktadır. Ağır metallerin toksisitesindeki artış ve bu metallerin sucul organizmaların çeşitli
dokularındaki biyo-birikimi, ekosistemlerin biyoçeşitliliğini ve tüketicilerin sağlığını önemli
ölçüde tehdit etmektedir. Kirleticiler, biyolojik bileşenlerin, su ve sedimentlerin fizikokimyasal
özelliklerini değiştirmekte, böylece balık stoklarının kalite ve miktarını olumsuz yönde
etkilemektedir [1]. Sıcaklık; çözünmüş oksijen, nem, mevsimsel döngü gibi, omurgalı
hayvanların biyolojik süreçlerini etkileyen önemli çevresel faktörlerden biridir [2]. Sıcaklık
değişimlerinin, göç, yumurta olgunlaşması, yumurtlama, kuluçka başarısı, büyüme, tür içi ve
türler arası rekabet yeteneği ve parazit, hastalık ve kirliliklere karşı direnci etkilediği
bilinmektedir [3].

Bundan dolayı, gerek sıcaklık değişiminin etkilerinin incelenmesi gerekse birikim düzeyinin
belirlenmesi önemli olduğundan, bu araştırmada, kadmiyumun 15 gün süre, 1.0 ve 2.0 ppm’lik
derişimlerinin etkisinde 20oC, 25oC ve 30oC sıcaklıklarda, O. niloticus’un karaciğer, solungaç,
böbrek ve kas dokularındaki birikim düzeyleri belirlenmiştir.

II. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Balıklarda ağır metal birikimi doku ve organlara bağlı olarak değişim göstermektedir.
Subletal derişimlerinin kronik etkisinde kadmiyum Cyprinus carpio’da en fazla solungaç
dokusunda birikirken [4], Oreochromis aureus’da böbrek dokusunda biriktiği bildirilmiştir. C.
carpio’da kadmiyumun subletal derişimlerinin böbrek dokusunun metal birikimi bakımından
hedef doku olduğu [5], Oncorhynchus mykiss’de de kadmiyum birikimi bakımından incelenen
dokularda en yüksek birikimin böbrek dokusunda, en düşük birikimin ise kas dokusunda olduğu
belirlenmiştir. Cd etkisinde Paralichthys olivaceus’un dokularında bağırsaklar en yüksek birikimi
gösterirken, en düşük birikim kas dokusunda saptanmıştır [6].

Noemacheilus barbatulus'u ile yapılan bir araştırmada, kadmiyumun alınım hızının artan su
sıcaklığı ile paralellik gösterdiğini bildirmiştir [7]. Su sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında
Salvelinus alpinus’un karaciğer ve böbreklerindeki kadmiyum ve kurşun düzeylerinin daha
yüksek oranlarlarda biriktiği bildirilmiştir. Farklı sıcaklıklarda kadmiyum etkisinde Anguilla
japonica ile yürütülen bir araştırmada dokular arasında böbrek dokusu en yüksek birikimi
göstermiş bunu sırasıyla karaciğer, solungaç, bağırsaklar, kas, kemik izlemiştir [8].

III. MATERYAL VE METOT

Araştırmada materyal olarak O. niloticus türü balıklar kullanılmıştır. Denemeler Mersin
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler araştırma laboratuvarında yürütülmüştür.
Metal analizinde kullanılacak doku örnekleri, 105 ºC’de 72 saat süre ile bekletilerek sabit
tartıma getirilerek kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Deney tüplerine aktarılan doku örneklerinin
üzerine 2 ml nitrik asit (HNO3, % 65, Ö.A.: 1.40, Merck) ve 1 ml perklorik asit (HClO4, % 60,
Ö.A.:1.53, Merck) karışımı eklenerek [9] 120 ºC’de 8 saat süre ile yakılmıştır. Doku örneklerinin
kadmiyum içeriği İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry) (ICP-MS) ile belirlenmiştir.
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Deneme süresince mortalite gözlenmemiştir. Kontrol gruplarında incelenen dokularda
kadmiyuma rastlanmamıştır. Deneme sonucunda derişim ve sıcaklığın artmasıyla birlikte
dokulardaki Cd birikim düzeyi de artmıştır (Tablo 1). Her iki derişimde de dokular arasındaki Cd
birikimi böbrek>karaciğer>solungaç şeklinde saptanmıştır. 30oC sıcaklık, 2 ppm Cd derişimi
dışında kas dokusunda birikim gözlenmemiştir (Tablo. 2-3).

Tablo 1. Derişim ve sıcaklığa bağlı O.niloticus’un dokularındaki kadmiyum birikim düzeyi

Tablo 2. Farklı sıcaklıklarda 15 gün süre ve 1.0 ppm Cd etkisinde O.niloticus’un Dokularındaki
Metal Düzeyleri (µgCd/g k.a.).

Tablo 3. Farklı sıcaklıklarda 15 gün süre ve 2.0 ppm Cd etkisinde O.niloticus’un Dokularındaki
Metal Düzeyleri (µgCd/g k.a.).

X ± Sx = Aritmetik ortalama ± Standart hata; D.A. = Duyarlılık Düzeyinin Altında
*SNK; a, b ve c sıcaklıklar; 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.

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

V. SONUÇ

Derişim ve sıcaklığın artmasıyla birlikte kas dokusu dışında incelenen dokulardaki metal
birikimi de artmıştır. Kas dokusunda birikim gözlenmemesi anılan dokunun metabolik olarak
inaktif ve sürenin kısa olmasından, dokulardaki farklılığın ise metabolik özelliklerinin farklı
olmasından kaynaklanabilir.
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Sıcaklık

Doku   

Kontrol 20oC 25oC 30oC

X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx *

Karaciğer D.A 59.22±3.51 as 93.89±4.23 bs 174.65±9.92 cs

Solungaç D.A 10.03±0.76 at 14.46±0.77 bt 18.73±0.73 ct

Böbrek D.A 86.79±4.01 ax 263.26±1.91 bx 284.93±1.13 bx

Kas D.A D.A D.A D.A

Sıcaklık

Doku   

Kontrol 20oC 25oC 30oC

X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx * X ± Sx *

Karaciğer D.A 89.56±4.42   as 130.83±4.94   bs 293.27±10.34 cs

Solungaç D.A 16.27±1.36   at 27.04±3.81     bt 27.65±1.67     bt

Böbrek D.A 301.65±6.72 ax 271.77±8.78    bx 851.46±10.57 cx

Kas D.A D.A D.A 1.62±0.23 y

Sıcaklık

Doku   

Kontrol 20oC 25oC 30oC

X ± Sx X ± Sx X ± Sx X ± Sx

Karaciğer 1.0 ppm D.A 59.22±3.51

89.56±4.42 

93.89±4.23  

130.83±4.94   

174.65±9.92  

293.27±10.34 2.0 ppm

Solungaç 1.0 ppm D.A 10.03±0.76 

16.27±1.36   

14.46±0.77 

27.04±3.81     

18.73±0.73 

27.65±1.67     2.0 ppm

Böbrek 1.0 ppm D.A 86.79±4.01 

301.65±6.72 

263.26±1.91 

271.77±8.78    

284.93±1.13    

851.46±10.57 2.0 ppm

Kas 1.0 ppm D.A

D.A

D.A

D.A 

D.A

D.A

D.A

1.62±0.23 2.0 ppm


