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ÖZET
KLİNOPTİLOLİTİN CYPRINUS CARPIO ’NUN DOKU VE ORGANLARNDAKİ BAKIR BİRİKİMİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Araştırmada bakır (0,5 ppm) ve klinoptilolitin (1g/ L) tek başına ve birlikte 7, 15 ve 30
gün sürelerle etkisinde Cyprinus carpio’nun karaciğer, solungaç, böbrek ve kas dokusundaki
bakır derişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Doku bakır derişiminin belirlenmesinde ICP-MS
(İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrofotometresi) kullanılmıştır. Deney verilerinin
istatistik analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmış ve verilere varyans analizi ile Student
Newman Keul’s testleri (SNK) uygulanmıştır.
Deneyler süresince balıklarda mortalite gözlenmemiştir. Bakırın belirlenen derişiminin
tek başına etkisi incelenen doku ve organlarda kontrole göre bakır birikimini arttırırken, en fazla
birikim karaciğerde en az birikim ise kas dokusunda olmuştur (P<0,05). Bakırın klinoptilolit ile
birlikte etkisi; doku ve organlarda bakır birikimine neden olurken bu birikim bakırın tek başına
etkisindekine oranla daha düşük düzeyde olmuştur (P<0,05). Klinoptilolitin tek başına
belirlenen derişiminin 7, 15 ve 30 gün sürelerle etkisinde böbrek dokusu dışında incelenen doku
ve organların bakır derişiminde kontrole göre önemli bir değişime neden olmamıştır (P<0,05).
Metal birikimi bakımından dokular arasındaki ayırımın işlevsel farklılıktan, klinoptilolit
etkisinde, birikim düzeyindeki düşmenin ise bakırın klinoptilolit tarafından şelasyonundan
kaynaklanabilir.
Anahtar kelimeler:Cyprinus carpio, Bakır, Klinoptilolit, Doku, Birikim
Danışman:Prof.Dr. Bedii CİCİK, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri
Anabilim Dalı, Mersin.
İkinci Danışman:Doç.Dr. Nuray ÇİFTÇİ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri
Anabilim Dalı, Mersin.
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ABSTRACT
EFFECTS OF CLINOPTILOLITE ON COPPER ACCUMULATION IN TISSUES OF Cyprinus carpio

The copper concentration in liver, gill, kidney and muscle tissues of C. carpio, exposed to
0.5 ppm Cu and 1g/L clinoptilolite singly and to the same concentrations of their mixture over 7,
15 and 30 days were studied. ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometry)
was applied in determining tissue copper levels. SPSS 16.0 package program was used in the
statistical analysis of the experimental data and Student Newman Keul's tests (SNK) were
applied to variance analysis.
No mortality was observed during the experiments. The single effects of copper was
increased metal accumulation in the examined tissues compared to the control, while the higher
Cu accumulation were found in liver tissues, the lower level were found in the muscle tissues
(P<0.05). Copper has accumulated in all tissues with mixture effects but it was lower than metal
singly group (P<0.05). In addition, the single effects of clinoptilolite did not cause a significant
change in the copper concentration of tissues according to control except for kidney during 7, 15
and 30 days (P<0.05).
The differences between the tissues with regard to metal accumulation can be caused the
functional differences of tissues, the fall of metal level may be caused by chelation of copper by
clinoptilolite.
Keywords: Cyprinus carpio, Copper, Clinoptilolite, Tissue, Accumulation
Advisor: Prof. Dr. Bedii CİCİK, Mersin University, Institude of Science, Aquacultural Department,
Mersin.
Co-advisor: Assoc. Prof. Dr. Nuray ÇİFTÇİ, Mersin University, Institude of Science, Aquacultural
Department, Mersin.
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1.GİRİŞ
Sanayi devrimi ile birlikte endüstriyel ve teknolojik gelişim, bir taraftan içerisinde
kimyasalların da yer aldığı hammadde kullanımını arttırırken, diğer taraftan işleme sırasında
meydana gelen atıkların doğal ortamlara deşarjını arttırmıştır. Hidrosfer, litosfer ve atmosfere
oranla toksik etkili kimyasallar için başlıca alıcı ve depolama ortamını oluşturur. Toksik etkili
kimyasalların sürekli akuatik ekosistemlere katılımı, derişim artışına neden olurken, sucul
organizmalarda birikime, besin zinciri aracılığı ile üst trofik düzeylere iletilmesine sonuçta
çevre ve insan sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır [1].
Yoğunluğu 5 g/cm3’den daha fazla olan, periyodik cetvelde 3 ve daha yukarı periyotlarda
yer alan elementler ağır metal olarak tanımlanmaktadırlar [2]. Sucul ekosistemlere katılan ağır
metallerin bir kısmı serbest iyon halinde suda askıda kalırken bir kısmı organik veya inorganik
anyonlarla bileşik oluşturup tabana çökebilirler. Bu şekilde akuatik ekosistemlerde derişimi
artan ağır metaller, sucul organizmaların doku ve organlarında birikime, metabolik ve fizyolojik
olaylarda değişimlere mortaliteye ya da habitat değişimlerine neden olurlar [3].
Cu, Co, Cr, Fe, Mn, Se ve Zn gibi ağır metallere, canlılar tarafından yaşamsal olaylar için
düşük derişimlerde gereksinim duyulurken, belirli bir derişim aralığı dışında toksik etkili
oldukları saptanmıştır [4,5]. As, Cd, Hg, Ni ve Pb gibi ağır metallerin biyolojik sistemlerde
herhangi bir işlevinin olduğuna dair bir bilgi bulunmadığı gibi düşük derişimlerde de toksik
etkilidirler [6,7].
Araştırmada kimyasal olarak incelenen bakır, hayvansal organizmalarda yaklaşık 30
kadar enzimde prostetik grup olarak işlev gördüğü gibi, yapısal bileşen olarak sitokorom c
oksidaz aracılığı ile enerji üretiminde, hemoglobin aracılığı ile demir homeostazında,
süperoksitdismutaz ve katalaz gibi antioksidan enzimler aracılığı ile serbest oksijen
radikallerinin detoksifikasyonunda işlev görür [8].
Sucul ekosistemlerdeki bakırın başlıca kaynağını, volkanik faaliyetler, sel, erozyon gibi
doğal olaylar oluşturduğu gibi, elektrik endüstrisi başta olmak üzere madencilik, deri endüstrisi,
boya, plastik, pestisid ve gübre üretimi gibi temelde insan aktivitesine dayalı faktörler de
oluşturur [9].
Sucul organizmalar tarafından, solungaçlar, tüm vücut yüzeyinden absorbsiyon ya da
besin yolu ile vücuda alınan ağır metaller, öncelikle dolaşım sistemi aracılığı ile metabolik
bakımdan aktif doku ve organlara taşınmakta atılımın, alınım ve depolama kapasitesini
karşılamaması durumunda düğer doku ve organlara dağılarak sonuçta mortaliteye neden
olmaktadırlar. Akuatik organizmalarda solungaçlar, solunum organı olmasının yanı sıra
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ozmoregülasyonda da işlev gördüğünden ve doğrudan doğruya dış ortam ile etkileşim halinde
olduğundan toksik etkili kimyasallar için başlıca hedef organı oluşturur [10]. Karaciğer,
metabolik bakımdan oldukça aktif bir organdır. Karaciğer, bağırsaktan absorbe edilen besin
bileşenlerinin gereksinime göre bir birine dönüştürülmesinde, çeşitli enzim ve hormonların
yanı sıra yağların sindiriminde işlev gören safra tuzlarının sentezinde, toksik etkili
kimyasalların detoksifiye edilmesinde işlev görür [11]. Metallothionein ve glutatyon gibi metal
bağlayıcı proteinlerin başlıca sentez yerlerinden biri de karaciğerdir [12]. Karaciğerin
detoksifikasyon kapasitesinin aşılması, diğer doku ve organların toksikasyonu ile sonuçlanır.
Böbrekler, metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasının yanı sıra homeostazinin
sağlanmasında işlev gören bir organdır. Sucul organizmalarda toksik etkili kimyasallar
böbrekler aracılığı ile vücuttan atılmaya çalışıldığından ağır metal toksisitesinde hedef
organlardan bir diğerini oluşturur [13]. Akuatik organizmaların başlıca tüketilebilir kısmını
oluşturan kas dokusu, toksik etkili kimyasalların birikimi bakımından aktif bir doku
olmamasına karşın, kimyasalın besin zinciri aracılığı ile üst trofik düzeylere aktarılmasında rol
oynadığından, toksikolojik çalışmalarda oldukça yaygın bir şekilde incelenir [14].
Günümüzde sucul ortamlarda giderek artan ağır metal kirliliğini gidermek ve doğal
kaynakların

sürdürülebilirliğini

sağlamak

amacıyla

çeşitli

mühendislik

yöntemleri

geliştirilmiştir. Bunlar arasında nötralizasyon, kimyasal çökeltim, adsorpsiyon, sorpsiyon, iyon
değiştirme, ters ozmoz, membran ve buharlaştırma yöntemleri sayılabilir. Sucul ortamdan ağır
metallerin uzaklaştırılmasında en etkili, uygun ve düşük maliyetli arıtma prosesi
adsorpsiyondur. Suda çözünmüş katı, sıvı ya da gaz maddelerin bir adsorban yüzeyine
tutturulması esasına dayanan adsorpsiyonda, kil, aktif karbon, jel, reçine ve zeolit gibi maddeler
kullanılmaktadır [15-19]. Bu adsorbanlar içerisinde zeolit, ülkemizde oldukça geniş rezerve
sahip, dolayısıyla diğerlerine oranla daha ekonomik, çevre dostu bir hammaddedir. Zeolitin
kuvvetli adsorban özelliği, molekülün kafes şeklinde yapıya dolayısıyla yüksek bir iç ve dış
yüzey alanına sahip olması ve iyon değişim yeteneğinden kaynaklanmaktadır.
Klinoptilolit, doğal bir zeolit olup, özellikle akuatik ekosistemlerde sucul organizmalar
tarafından ağır metallerin ortamdan alınımını dolayısıyla doku ve organlardaki birikimini,
metabolik, fizyolojik ve biyokimyasal parametrelerde neden oldukları değişiklikleri azalttığına
ait araştırmalar bulunmaktadır [15-19]
Araştırmada materyal olarak kullanılan C. carpio, özellikle göl ve göletlerin
balıklandırılmasında kullanılan bir tür olup protein kaynağı olarak yaygın bir şekilde
tüketildiğinden ekonomik öneme sahiptir. Yaşam alanları evsel endüstriyel ve tarımsal atıkların
etkisi altında olduğundan bu tez çalışmasında laboratuvar koşullarında doğal bir zeolit olan
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klinoptilolitin C. carpio’nun doku ve organlarındaki bakır birikimi üzerine etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI
Doğal olaylar ve insan aktivitesine dayalı faktörler, ağır metal gibi kirleticilerin doğal
ortamlara katılımını arttırarak kirliliğe neden olmaktadır. Kara ve havadan drenaj ve yağmur
suları aracılığı ile başlıca alıcı ortam olan sucul ekosistemlere katılan ağır metaller, akuatikfauna
ve floranın olumsuz yönde etkilenmesine ve besin zinciri aracılığı ile artan derişimlerde üst
trofik düzeylere iletilerek çevre ve sağlık problemlerine neden olmaktadırlar [11].
Bakırın gerek doğal gerekse laboratuvar koşullarında sucul organizmalarda birikimi ile
toksik etkilerinin incelendiği çok sayıda araştırma bulunmaktadır [7, 20, 21]. Sucul omurgalı ve
omurgasız pek çok türün doku ve organlarında bakır biriktiği saptanmıştır [22, 23].
Araştırmalarda bakır birikiminin, derişimin yanı sıra dokular arasında da ayrım gösterdiği
bidirilmiştir. Bakırın Tilapia zilli’de [24], C. carpio’da [7], Anguilla anguilla’da [25] en fazla
karaciğer dokusunda, en az kas dokusunda biriktiği bildirilmiştir. Bakırın 96 saatlik LC50
derişiminin

Channa

punctatus’un

doku

ve

organlarda

birikiminin

solungaç>böbrek>kan>karaciğer>kas olduğu bildirilmiştir [4].
Akuatik ekosistemlere katılan ağır metallerin bir kısmı çözünerek askıda kalabildiği gibi,
bir kısmı organik ya da inorganik maddeler ile kompleks oluşturarak dibe çöktüğünden su
kolonundaki derişimleri değişim göstermekte dolayısıyla su kolonunun farklı kısımlarında
yaşayan balıkların da ağır metallerden etkilenmesi farklılık göstermektedir [26].
Metallerin organik ve inorganik maddelerle kompleks oluşturma özelliğinden
yararlanılarak sıvı sistemlerde metal kirliliğini önlemek amacıyla iyon değişimi, kimyasal
çökelme, ters osmoz, buharlaşma, membran filtrasyonu, biyolojik absorbsiyon gibi yöntemler
geliştirilmiştir [27]. Genelde bunlar uygulaması kolay yöntemlerdir. Ancak uygulamanın yanı
sıra kullanılacak maddenin yaygın dolayısıyla ekonomik ve çevre dostu olması da önemlidir.
Şelasyon işleminin, kullanılan şelatöre ve kompleksleştirilecek metale bağlı olarak
değişim gösterdiği bilinmektedir. Ağır metallerin ortamdan uzaklaştırılması amacıyla [S,S]ethylenediaminedisuccinic acid (EDDS), nitrilotriacetic acid (NTA), iminodisuccinic acid(IDSA),
methylglycine diacetic acid (MGDA), Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) gibi farklı
şelatlayıcı

ajanlar

uzaklaştırılmasında

kullanılarak
kullanılan

şelasyon

şelatörlerin

başarısı
etkisi,

belirlenmiş,

bakırın

ortamdan

EDDS>NTA>IDSA>MGDA>EDTA

iken

çinkonun uzaklaştırılmasında NTA>EDDS>EDTA>MGDA>IDSA olduğu bildirilmiştir [28].
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Klinoptilolit ve şabazit kullanılarak yapılan bir araştırmada ağır metal arıtma veriminin %99’a
ulaştığı ve metal seçiciliği bakımından klinoptilolitin Pb> Cu> Cd> Zn> Cr> Co> Ni, şabazitin ise
Pb> Cd> Zn> Co> Cu> Ni> Cr olduğu bildirilmiştir [29]. Kitosan, kil ve altın-gümüş
nanopartiküllerin

tek

başına

ve

karışımları

ile

sucul

ortamdan

Cu

adsorbsiyonu

gerçekleştirilmiş, yapılan araştırmada kilin geniş yüzey alanı ile kitosanın ise amino ve hidroksil
fonksiyonel grupları ile çok yönlü adsorbsiyon sağladığı belirtilmiştir [30].Doğal bir zeolit olan
klinoptilolitin Ni başta olmak üzere çok sayıda metalin şelasyonuna yatkınlığı olduğu
bildirilmiştir [31].
Ülkemizde oldukça geniş rezervlere sahip, işlemesi oldukça kolay ve işleme sırasında
herhangi bir kimyasala gereksinim duyulmadığından çevre dostu, adsorbsiyon ve iyon değişim
özelliğine sahip bir şelatör olan zeolitin doğal formu olan klinoptilolitin balıklarda özellikle Cd
birikimini ve toksisitesini azalttığını belirten araştırmalar bulunmaktadır [32]. Heteropneustes
fossilis ile yürütülen bir araştırmada Pb etkisinde biyokimyasal parametrelerde meydana gelen
değişimlerin,

zeolit

ile

birlikte

etkisinde

azaldığı

belirlenmiştir

[33].

Oreochromis

mossambicus’da Cd etkisinin hematolojik parametrelerde değişimlere neden olduğu, zeolitin Cd
ile birlikte etkisinin ise bu değişimleri önlediği saptanmıştır [32]. Yine sentetik şelatörlerden
Deferroxamine (DFO) ile Deferipiron (DFP)’un da Cirrhinus mrigala’da alüminyumun toksik
etkisini önleyerek atılımını hızlandırdığı bildirilmiştir [34].
Oreochromis niloticus’da Hg’nın farklı süre ve derişimlerde, tek başına etkisinde değişim
gösteren serum biyokimyasal parametrelerinin aynı derişimlerde civa ile zeolit karışımı
etkisinde kontrol seviyesinde bulunduğu bildirilmiştir [35]. Bir başka araştırmada, civa
etkisinde kalan O. niloticus’da artan AST, ALT, ALP ve LDH enzim aktivitelerinin civanın aynı
derişimlerinin zeolit ile birlikte etkisinde düştüğü belirtilmiştir [35].
C. carpio’da kurşunun tek başına etkisi, karaciğerde metal birikimine bağlı olarak total
protein derişimini düşürürken, klinoptilolit ile birlikte etkisinin karaciğerdeki kurşun birikimini
düşürdüğü ve total protein derişiminin kontrole yakın bir düzeyde kaldığı belirlenmiştir [36].
O. niloticus ile yürütülen bir araştırmada, kurşunun subletal derişimlerinin kronik etkisi,
solungaç, karaciğer, böbrek, dalak ve kas dokularında süreye bağlı olarak metal birikimine
neden olurken, klinoptilolit ile birlikte etkisinin incelenen organlardaki metal birikimini metalin
tek başına etkisindekine oranla azalttığı saptanmıştır [37].
O. mossambicus’da zeolitin kadmiyum toksisitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi
amacıyla yürütülen bir araştırmada, zeolitin 4gZ/L’lik derişiminin DNA/RNA oranını arttırarak
kadmiyum toksisitesini azalttığı 8gZ/L’lik derişiminin ise balıklarda herhangi olumsuz bir
etkiye neden olmadığı belirlenmiştir [19].
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Kullanım amacına göre uygulanacak şelatörün çeşidi ve uygun derişiminin belirlenmesi
gerek çevre sağlığı gerekse ekonomik açıdan önemlidir. Klinoptilolit ile Cu adsorbsiyonunun
incelendiği bir araştırmada Cu adsorbsiyon veriminin 0,2 g’dan 1,2 g’a kadar arttığı bu derişim
üzerinde sabit kaldığı bildirilmiştir [38]. Şelatörler ile metal toksisitesinin önlenmesi sırasında
şelatörün biyolojik sistemlerde iz element adsorbsiyonuna ve homeostatik mekanizmanın
bozulmasına neden olduğu bildirilmiştir[39]. Zeolitin toksik metal adsorbsiyonu sırasında
topraktaki humus ve bioması da adsorbe ettiği bildirilmiştir.
Zeolit’in omurgalı omurgasız su ürünleri yetiştiriciliği yapılan işletmelerde, havuzlardaki
amonyağın uzaklaştırılmasında yaygın bir şekilde kullanıldığı bildirilmiştir [40, 41]. Doğal bir
zeolit çeşidi olan smektitin Rhamdia quelen yetiştiriciliğinde amonyak giderimi için kullanıldığı
ve çalışma süresince de balığın ağırlık, standart boy ve GSI değerlerinde değişim saptanmadığı
bildirilmiştir

42].

Zeolitin

amonyak

adsorbsiyonu

canlı

balık

taşımacılığını

da

kolaylaştrmaktadır. Haplochromis obliquidens naklinde zeolitin 48 saat süreyle ortamdaki
amonyak derişimini, amonyak kullanılmadan nakledilen gruba oranla %360 oranında
düşürdüğü belirtilmiştir[43]
Deniz kazaları sonucu meydana gelen petrol kirliliğinin zeolit uygulaması ile
temizlenebildiğini bildiren araştırmalar bulunmaktadır. Özgül ağırlığı 0,5g/cm3 ve yağ
adsorblama kapasitesi 0,97 g olan aktifleştirilmiş zeolitin deniz suyu yüzeyindeki petrolü 200
saat süreyle adsorblayabildiği bildirilmiştir [44].
Zeolitin endüstride atık su, atık gaz arıtımı amacıyla kullanılması yanı sıra kirlilik
önleme amacıyla da kullanılabildiği bildirilmiştir [45]. Suda çözünememesine karşın zeolit A,
deterjan hammaddesi olarak kullanılmış ve sodyum trifosfat içerikli geleneksel deterjanların
performansını sağlamıştır. Deterjan fosfat içeriğini düşürmek ve antropojenik fosfat girdisini
azaltmak amacıyla Zeolit A kullanımının yaygınlaştırılmasının çevre sağlığı için önemi
vurgulanmıştır [46].
Zeolitin deterjan üretimi gibi tarım, hayvancılık, enerji, metalurji, inşaat, kağıt üretimi ve
sağlık sektörü gibi farklı alanlarda kullanımı, atıklardaki kirlilik oranını azalttığından
alternatiflerine göre üstün kılmaktadır [47].

5

Bedir Kablan,Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018

3. MATERYAL ve YÖNTEM
Araştırmada materyal olarak 15,9 ± 4,1 cm ortalama boy ve 55 ± 7,4 g ağırlığa sahip C.
carpio türü balıklar kullanılmıştır. Balıklar, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Uygulama
Birimi içerisinde yeralan Yetiştiricilik ünitesinden sağlanmıştır. Deneyler aynı birim içerisinde
yer alan, kontrollü ortam koşullarına (12 saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyod, 24 ±1 °C
sıcaklık) sahip Temel Bilimler Araştırma laboratuvarında yürütülmüştür.
Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarına getirilen balıklar deneylere başlamadan önce
her biri 40x100x40cm boyutlarında olan 4 adet cam akvaryum içerisinde 30 gün süreyle
bekletilerek laboratuvar koşullarına uyumları sağlanmıştır.
Deneylerde her biri 40x100x40 cm boyutlarında olan 4 adet cam akvaryum
kullanılmıştır. Akvaryumlardan birincisine 100 L, 1g/L derişiminde klinoptilolit, ikinci
akvaryuma aynı hacimde 0,5ppm derişiminde bakır, üçüncü akvaryuma ise 100 L belirlenen
derişimlerde her iki maddenin çözeltileri konarak deney grupları oluşturulmuştur. Dördüncü
akvaryuma ise içerisinde herhangi bir madde bulunmayan 100L hacminde dinlenmiş çeşme
suyu konarak kontrol akvaryumu olarak kullanılmıştır. Deneyler, her tekrarda bir balık olacak
şekilde üç tekrarlı olarak yürütülmüş bu bağlamda belirlenen süreler (7, 15 ve 30 gün) dikkate
alınarak akvaryumların her birine 9 adet balık konmuştur. Araştırmada toplam 36 adet balık
kullanılmıştır.
Deney ve kontrol akvaryumlarındaki ortamın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo
3.1’de belirtilmiştir.
Tablo 3.1 Akvaryumlarda kullanılan suyun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Sıcaklık

24 ± 1 °C

pH

7.4 ± 0.7

Çözünmüş Oksijen

6.6 ± 0.51 mg/ L

Toplam Sertlik

225 ± 0.45 ppm CaCO3

Alkalinite

331 ± 0.49 ppm CaCO3

Deney akvaryumlarında havalandırma merkezi havalandırma sistemi ile sağlanmış ve
balıklar her gün bir kez toplam biyomasın %2’si kadar hazır pelet yem (Çamlı yem, No:3) ile
6
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beslenmiştir. Deneyler süresince adsorbsiyon, evaporasyon ve presipitasyon gibi nedenlerle
akvaryumlardaki çözeltilerin derişiminde değişimler olacağından, deney çözeltileri her iki güne
bir taze hazırlanmış stok çözeltiden uygun seyreltmeler yapılarak değiştirilmiş ve ortam
yenilenmiştir.
Belirlenen 7, 15 ve 30 günlük deney süreleri sonunda akvaryumlardan çıkartılan
balıklar fenoksietanol anesteziği kullanılarak bayıltılmış, boy ve ağırlıkları ölçüldükten sonra
balıkların her birine ötenazi uygulanıp, disekte edilerek solungaç, karaciğer, böbrek ve kas doku
örneklemeleri yapılmıştır.
Dokuların metal analizinde spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır [48]. Bu amaçla
solungaç, karaciğer, böbrek ve kas doku örnekleri, 150 °C’ye ayarlı etüvde 72 saat süreyle sabit
tartıma getirilerek, kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Kuru ağırlıkları belirlenen doku örnekleri
deney tüplerine aktarılarak üzerlerine nitrik asit ( %65, Baker)- perklorik asit (%65, Erba)
(2/1; v/v) karışımı eklenerek, 120 °C’de 60 dakika süreyle yakılmıştır. Yakma işlemi
tamamlanan doku örnekleri polietilen tüplere aktarılarak toplam hacimleri distile su ile 5 ml’ye
tamamlanmış ve analize hazır hale getirilmiştir. Doku örneklerinin Cu içeriği ICP-MS ile
belirlenmiştir.
Deney verilerinin istatistik analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmış ve verilere
varyans analizi ile StudentNewmanKeul’s testleri (SNK) uygulanmıştır.
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4. BULGULAR
Araştırmada klinoptilolit ve bakırın belirlenen ortam derişimlerinin tek başına ve
karışımlarının 7, 15 ve 30 gün sürelerde etkisine bırakılan C. carpio’da mortalite
gözlenmemiştir.
Deneme

süresinin başlangıcında

Cu

etkisine bırakılan balıklarda

operkulum

hareketlerinde artış, akvaryum yüzeyine yönelme, yüzme hareketlerinde koordinasyon
bozukluğu, akvaryum tabanında hareketsiz kalma, yem almama ve renkte koyulaşma gibi
davranış ve morfolojik değişiklikler gözlenmiştir.
Bakır ve klinoptilolitin incelenen derişimlerinin 7, 15 ve 30 gün sürelerle tek başına ve
karışımın etkisinde karaciğer dokusundaki bakır birikimine ait verilerin aritmetik ortalamaları
ile istatistik analiz sonuçları Tablo4.1’de gösterilmiştir. Karaciğer dokusunda birikim düzeyi
bakırın klinoptilolit ile birlikte etkisinde bakırın tek başına etkisine göre düşük kontrole göre
yüksek bulunmuştur (P<0,05). Klinoptilolitin tek başına etkisine bırakılan balıklarda karaciğer
bakır derişiminin kontrol seviyesinde olduğu (P>0,05), bakırın tek başına etkisinde kalan
balıklarda ise etkide kalma süresinin uzamasına bağlı olarak arttığı saptanmıştır (P<0,05).
Tablo 4.1 C. carpio’da bakırın tek başına ve klinoptilolit ile birlikte karışımının karaciğer
dokusu bakır derişimi (µg Cu/g k.a.) üzerine etkileri.
Derişim

Süre (Gün)

Cu (0,5 ppm)
Klinoptilolit (1 g/L)

7
̅

15
̅ *

̅

̅ *

30
̅

̅ *

Kontrol

62,11±3,85 as

59,99±0,71 as

61,69±0,76 as

Klinoptilolit

47,78±4,25 as

55,88±0,50 as

55,91±3,44 as

Bakır

139,21±7,96 at

180,32±9,65 bt

217,10±8,02 ct

Karışım

88,24±0,12 ax

162,28±2,09 bt

68,18±8,78 cs

*SNK; a, b ve c harfleri süreler; s, t ve x harfleri derişimler arası ayrımı belirlemek amacı ile
kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler arasında P< 0,05 düzeyinde istatistik ayrım
vardır.
̅
̅ : Aritmetik ortalama ± Standart hata
Bakır ve klinoptilolitin incelenen derişimlerinintek başına ve karışımın belirlenen
sürelerle solungaç dokusu bakır derişimi üzerine etkisine ait verilerin aritmetik ortalamaları ile
istatistik analiz sonuçları Tablo 4.2’de gösterilmiştir. Solungaç dokusunda karışım etkisine
bırakılan balıklarda bakır birikiminin, kontrole göre yüksek, bakırın tek başına etkisine göre ise
düşük derişimlerde olduğu saptanmıştır. Klinoptilolitin tek başına etkisine bırakılan balıkların
8
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solungaç dokusunda etki süresinin uzamasına bağlı olarak bakır derişimi kontrole göre
artmıştır (P<0,05).
Tablo 4.2 C. carpio’da bakırın tek başına ve klinoptilolit ile birlikte karışımının solungaç dokusu
bakır derişimi (µg Cu/g k.a.) üzerine etkileri.
Derişim

Süre (Gün)

Cu (0,5 ppm)
Klinoptilolit (1 g/L)

7
̅

15
̅ *

̅

̅ *

30
̅

̅ *

Kontrol

16,61±0,62 as

15,17±0,48 as

16,93±2,94 as

Klinoptilolit

12,32±0,49 as

18,36±0,41 bs

19,65±1,83 bs

Bakır

34,66±4,60 at

88,82±9,81 bt

47,42±0,14 ct

Karışım

26,69±4,19 ax

39,21±0,47 bx

30,16±2,30 ax

*SNK; a, b ve c harfleri süreler; s, t ve x harfleri metal ve adsorban arasındaki ayrımı belirlemek
amacı ile kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler arasında P< 0,05 düzeyinde istatistik
ayrım vardır.
̅
̅ : Aritmetik ortalama ± Standart hata
Bakırın tek başına ve klinoptilolit ile birlikte belirlenen derişim ve sürelerdeki etkisinde
böbrek dokusu bakır derişimine ait verilerin aritmetik ortalamaları ile istatistik analiz sonuçları
Tablo 4.3’de gösterilmiştir. Bakır ve klinoptilolitin tek başına ve karışımları etkisinde böbrek
dokusundaki metal derişimi kontrole göre artmıştır(P<0,05). Böbrek dokusundaki en yüksek
bakır derişimi 15 günlük etki süresi dışında klinoptilolitin tek başına etkisine bırakılan
balıklarda, en düşük derişim ise karışım etkisine bırakılan balıklarda saptanmıştır (P<0,05).
Tablo 4.3 C. carpio’da bakırın tek başına ve klinoptilolit ile birlikte karışımının böbrek dokusu
bakır derişimi (µg Cu/g k.a.) üzerine etkileri.
Derişim

Süre (Gün)

Cu (0,5 ppm)
Klinoptilolit (1 g/L)

7
̅

15
̅ *

̅

̅ *

30
̅

̅ *

Kontrol

54,16±1,18 as

50,82±4,58 as

55,21±2,21 as

Klinoptilolit

86,72±5,71 at

72,99±0,94bt

86,39±3,12 at

Bakır

69,25±5,71 ax

63,02±1,59 ax

70,45±2,32ax

Karışım

61,61±6,19 ax

71,52±0,91at

69,10±1,12ax

*SNK; a ve b harfleri süreler; s, t ve x harfleri metal ve adsorban arasındaki ayrımı belirlemek
amacı ile kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler arasında P< 0,05 düzeyinde istatistik
ayrım vardır.
̅
̅ : Aritmetik ortalama ± Standart hata
9
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Bakır ve klinoptilolitin incelenen derişimlerinin belirlenen sürelerde tek başına ve
birlikte kas dokusu bakır derişimi üzerine etkilerine ait verilerin aritmetik ortalamaları ile
istatistik analiz sonuçları Tablo 4.4’ de gösterilmiştir. Kas dokusunda Cu derişimi her üç deneme
grubunda da 7 günlük etki süresi dışında incelenen süreler etkisinde kontrole göre artmıştır
(P<0,05). Dokudaki metal derişimi bakır ve klinoptilolitin tek başına etkisinde 15. günde en
yüksek düzeye ulaşırken, karışımın etkisinde, etkide kalma süresindeki artışa bağlı olarak
arttığı saptanmıştır (P<0,05).
Tablo 4.4. C. carpio’da bakırın tek başına ve klinoptilolit ile birlikte karışımının kas dokusu
bakır derişimi (µg Cu/g k.a.) üzerine etkileri.
Derişim

Süre (Gün)

Cu (0,5 ppm)

7
̅

Klinoptilolit (1 g/L)

15
̅

̅ *

̅ *

30
̅

̅ *

Kontrol

12,36±0,75 as

14,74±0,70 as

12,96±2,61 as

Klinoptilolit

12,23±0,42 as

19,37±0,30bs

15,50±0,97cs

Bakır

9,61±0,30 as

18,68±0,50 bs

12,28±0,08 as

Karışım

14,4±2,53 as

17,97±3,29 as

21,46±1,81cs

*SNK; a, b ve c harfleri süreler; s, t ve x harfleri metal ve adsorban arasındaki ayrımı belirlemek
amacı ile kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler arasında P< 0,05 düzeyinde istatistik
ayrım vardır.
̅
̅ : Aritmetik ortalama ± Standart hata

Bakır Derişimi (µg/g. k.a.)

7. gün
250,00

30. gün

cs*
bs*

200,00
150,00

15. gün

as*
bt*

100,00
at*

50,00

ct*

*
*
ax* ax ax
*
*
ay* by cy

0,00
Karaciğer

Solungaç
Böbrek
Dokular

Kas

Şekil 4.1C. carpio’da bakırın tek başına belirlenen derişim ve sürelerde doku ve organlarındaki
metal derişimi (µg Cu/g k.a.) üzerine etkileri. *SNK; a, b ve c harfleri süreler; s, t, x ve y harfleri
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derişimler arası ayırımı belirlemek amacı ile kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler
arasında P< 0.05 düzeyinde istatistik ayrım vardır.
Bakırın belirlenen derişiminin incelenen sürelerde doku ve organlardaki metal derişimi
üzerine etkileri Şekil 4.1’de gösterilmiştir. Araştırmada bakırın tek başına etkisine bırakılan
balıklarda deneme süresi boyunca incelenen dokular arasında en yüksek metal birikimi
karaciğer dokusunda olurken en düşük birikimin kas dokusunda olduğu belirlenmiştir (P<0,05).
Etkide kalma süresinin uzamasına bağlı olarak karaciğer dokusunda metal birikimi lineer bir
artış gösterirken incelenen diğer doku ve organlarda süreye bağlı olarak değişim göstermiştir
(Şekil 4.1).

Bakır Derişimi (µg/g k.a)

7. gün

15. gün

100,00

ax*

80,00
60,00

30. gün

as*

bs* bs

bx*

ax*

*

*

40,00
at*

20,00

bt* bt*

at*

bt*

ct*

0,00
Karaciğer

Solungaç
Böbrek
Dokular

Kas

Şekil 4.2 Klinoptilolitin tek başına etkisinde belirlenen sürelerde C. carpio’nun Doku ve
Organlarındaki Birikim Düzeyi (µg Cu/g k.a.). *SNK; a, b ve c harfleri süreler; s, t, x ve yharfleri
derişimler arası ayrımı belirlemek amacı ile kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler
arasında P< 0.05 düzeyinde istatistik ayrım vardır.
Klinoptilolitin belirlenen derişiminin incelenen sürelerde doku ve organlardaki bakır
derişimi üzerine etkileri Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Klinoptilolitin tek başına etkisine bırakılan
balıklarda böbrek dokusunda bakır derişiminin karaciğer dokusuna oranla daha yüksek olduğu
saptanmıştır (P<0,05). Karaciğer ve solungaç dokularında bakır derişiminin 7. güne oranla
incelenen sürelerde arttığı belirlenmiştir (Şekil 4.2).
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Bakır Derişimi (µg/g k.a)

7. gün
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

15. gün

30. gün

bs*

as*
*
*
ax* bx bx

cs*
at*

Karaciğer

bt*

ct*

Solungaç
Böbrek
Dokular

ay* by cy
*

*

Kas

Şekil 4.3 C. carpio’da bakır ve klinoptilolitin belirlenen derişimlerdeki karışımındoku ve
organlarındaki bakır derişimi (µg Cu/g k.a.) üzerine etkileri. *SNK; a, b ve c harfleri süreler; s, t,
x ve y harfleri derişimler arası ayrımı belirlemek amacı ile kullanılmıştır. Farklı harflerle
gösterilen veriler arasında P< 0.05 düzeyinde istatistik ayrım vardır.
Bakır ve klinoptilolitin belirlenen derişimlerdeki karışımının incelenen sürelerde doku
ve organlardaki bakır derişimi üzerine etkileri Şekil 4.3’te gösterilmiştir. Bakır ve klinoptilolit
karışımının etkisinde incelenen dokular arasında birikimin karaciğer ve böbrek dokusunda
yüksek olduğu saptanmıştır (P<0,05). Karışımın 15 günlük etkisinde kas dokusu dışında
incelenen dokularda birikimin arttığı, deneme süresi sonunda ise azaldığı belirlenmiştir (Şekil
4.3).
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5. TARTIŞMA

Ağır metallerin belirli bir derişim üzerinde sucul organizmalarda mortaliteye neden
oldukları bilinmektedir. C. carpio ile yürütülen bir araştırmada bakırın subletal derişimleri
etkisinde mortalite gözlenmezken artan derişimlerin etkisi balıklarda mortaliteye neden
olmuştur [49]. Son yıllarda ağır metallerin yanı sıra kontamine atık suların arıtımı ve sucul
ekosistemlerde kirlilik önleme çalışmalarında kullanılan bazı şelatörlerin de belirli bir derişim
aralığı üzerinde mortaliteye neden oldukları belirlenmiştir [50]. EDTA’nın 0,5 g/L derişiminin
balıklarda mortaliteye neden olduğunu bildirmişlerdir. C. carpio ile yürütülen bu araştırmada
Cu ve klinoptilolitin uygulanan derişim ve etkide kalma sürelerinde tek başına ve karışımların
etkisinde mortalite saptanmamıştır. Deneme süresince balıklarda mortalite gözlenmemesi
incelenen metalin anılan tür için sublethal olmasından, uygulanan şelatörün ise toksik kimyasal
içermeyen çevre dostu bir ürün olması yanında uygun derişiminin kullanılmasından
kaynaklanabileceği olasıdır.
Ortam koşullarındaki değişimler; öncelikli olarak bir stres faktörü olabildiği gibi, sucul
organizmalarda çeşitli davranış değişikliğine de neden olmaktadır. O. niloticus’da Cu, Zn, Pb ve
Cd’un sublethal derişimlerinin etkisi, deneme süresi başlangıcında balıkların yüzme davranışı,
solunum hızı, renk değişimi ve iştah kaybı gibi morfolojik ve fizyolojik özelliklerinde
değişikliklere neden olduğu, etkide kalma süresinin uzamasına bağlı olarak bu değişikliklerin
normale döndüğü ancak Cu etkisinde renkteki koyulaşmanın devam ettiği bildirilmiştir [51]. C.
carpio ile yürütülen bu araştırmada da deneme süresinin başlangıcında Cu etkisine bırakılan
balıklarda akvaryum yüzeyine yönelme, operkulum hareketlerinde artış, düzensiz yüzme, yem
almama ve renkte koyulaşma gibi değişiklikler gözlenmiştir.
Hayvansal organizmalar tarafından yaşamsal aktivitelerini sürdürebilmeleri için belirli
bir derişimde gereksinim duyulan bakırın bir iz element olması nedeniyle, sucul organizmalar
tarafından alınımı toksik elementlere göre daha hızlı olmaktadır. Bu nedenle sucul
ekosistemlerde ortam derişimi artan bakır, su kolonunun farklı tabakalarında yaşayan omurgalı
ve omurgasız hayvanların doku ve organlarında birikerek besin zinciri aracılığı ile üst trofik
seviyelere ulaşabilmektedir [52]. Bakır ve kadmiyum etkisine bırakılan Pimephales promelas’da
ortamda Ca ve H iyonlarının artışına bağlı olarak solungaçlarda bakırın kadmiyuma göre daha
fazla biriktiği, bunun da bakırın Ca kanallarından geçişinin kadmiyuma göre daha kolay
olmasından kaynaklanabileceği bildirilmiştir [53].
Vücuda alınan ağır metaller taşıyıcı proteinlere bağlanarak detoksifiye edilmek üzere
karaciğer ve böbrek gibi metabolik olarak aktif doku ve organlarda birikirler. Bakırın
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Oncorhynchus kisutch’da 96 saatlik LC50 değerinin ½ ve ¼ oranındaki derişimleri etkisinde,
birikimin en fazla karaciğer dokusunda olduğu bildirilmiştir [54]. C. carpio ile yürütülen bu
araştırmada da Cu’ın tek başına etkisinde metabolik olarak aktif dokularda birikim düzeyinin
arttığı saptanmıştır. Birikimin en yüksek karaciğer dokusunda, en az ise kas dokusunda olduğu
ve etkide kalma süresinin uzamasına bağlı olarak da birikimin arttığı belirlenmiştir.
Phrixotrichus scrofa’da bakırın en fazla karaciğer dokusunda biriktiği bunu sırasıyla bağırsak ve
böbrek dokularının izlediği belirtilmiştir [49]. T. zilli ile yürütülen bir araştırmada ise bakır
birikimi karaciğer>solungaç>kas dokularında belirlenirken, kurşunun solungaç>karaciğer>kas
dokularında biriktiği bildirilmiştir [24]. Denemelerde Cu’ın en fazla karaciğer dokusunda
birikmesi dokular arasındaki işlevsel farklılıktan kaynaklanabilir.
Şelatörler adsorbsiyon ve iyon değişim mekanizması ile ortamda yer alan ağır metallerle
kompleks oluşturarak, Ca, Mg gibi oligoelementler ile metallerin birbirleriyle rekabetleri sonucu
alınım ve birikimlerini engelleyerek toksik etkilerini azaltmaktadır. Oncorhynchus mykiss’de Ca
iyon derişimindeki artışın Cu ve Cd iyonları ile rekabetini arttırarak, metallerin alınım ve
dokularda birikimini düşürdüğü bildirilmiştir [55]. O. niloticus’da Se’un Hg toksisitesine karşı
koruyucu etki gösterdiği bildirilmiştir [56, 57]. C. carpio’da Cu-Zn etkileşiminin, metallerin tek
başına etkisine göre dokulardaki birikim düzeyini azaltarak toksik etkilerini önledikleri
belirtilmiştir. Bu durumun metaller arasındaki antogonist etkileşimden kaynaklandığı
belirtilmiştir [7]. Kadmiyumun bakır ile etkileşiminin O. niloticus’un dokularında Cd birikim
düzeyini Cd’un tek başına etkisine göre azalttığı, bunun metallothionein gibi metal bağlayıcı
proteinlerin sentezinin artarak, biyolojik işleve sahip olmayan bir metal olan Cd’u
bağlamasından ve Cu’ın solungaçlardan alınım bölgelerinde Cd ile rekabet etmesi ile
açıklanmıştır [14]. O. niloticus’da Pb etkisi sonucu hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde
meydana gelen değişimin zeolit ile birikte etkisinde azaldığı belirtilmiştir [58]. C. carpio ile
yürütülen bu araştırmada da Cu klinoptilolit karışımında, klinoptilolitin karaciğer ve solungaç
dokusundaki Cu birikim düzeyini Cu’ın tek başına etkisine oranla düşürdüğü bulunmuştur.
Karışım etkisinde karaciğer ve solungaç dokularındaki birikim düzeyinin bakırın tek başına
etkisine oranla düşük olması, metalin şelatör tarafından bağlanarak alınımının azaltılmasından
kaynaklanabilir.
Şelatörler biyolojik sistemlere katıldıklarında metal adsorbsiyonu yanı sıra iz element
adsorbsiyonuna da neden olarak iz element homeostazını bozmaktadır [39]. O. niloticus’da
Pb’nun tek başına etkisinde birikim en fazla karaciğer dokusunda olurken, Pb’nun zeolit ile
karışımı etkisinde böbrek dokusunda bulunduğu bildirilmiştir [37]. Bu araştırmada da
klinoptilolitin tek başına etkisinde C. carpio’nun böbrek dokusunda bakır derişiminin karaciğer
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dokusuna oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Klinoptilolitin tek başına etkisinde böbrek
dokusunda Cu derişimindeki artış, bakır metabolizmasındaki bozukluktan ve böbrek
dokusunun atılımın gerçekleştiği başlıca organ olmasından, kaynaklanabilir.
Balıklarda kas doku metabolik olarak aktif bir doku olmasa da insan tüketimine sunulan
kısmı oluşturması bakımından bu dokuda metal birikiminin belirlenmesi önem taşımaktadır. Su
kolonunun farklı tabakalarında yaşayan kemikli balıklarda ağır metallerin kas dokuda
metabolik olarak aktif dokulara oranla oldukça düşük derişimlerde biriktiği bildirilmiştir [7].
Seyhan Nehri’nden avlanan C. carpio, Barbus capito ve Chondrostoma regium dokularında
incelenen ağır metal birikiminin en düşük kas dokusunda bulunduğu belirtilmiştir [59]. C.
carpio ile yürütülen bu araştırmada kas dokusunda Cu birikimi her üç deneme grubunda da 7
günlük etki süresi dışında incelenen süreler etkisinde kontrole göre artmıştır. Dokudaki metal
derişiminin bakır ve klinoptilolitin tek başına etkisinde 15. günde, karışımın etkisinde ise etkide
kalma süresindeki artışa bağlı olarak arttığı saptanmıştır.
Bu araştırmada klinoptilolitin uygulanan derişiminin incelenen süreler etkisinde C.
carpio’da Cu toksisitesini azalttığı belirlenmiştir. Adsorban olarak kullanılan bu maddenin
ülkemizde rezervlerinin bol, işlenmesi sırasında herhangi bir kimyasal kullanılmadığı için hem
çevre dostu hem de düşük maliyetli olması ve de kirlilik önleme çalışmaları dışında gerek sanayi
gerek sağlık gerekse hayvan yetiştiriciliği gibi farklı alanlarda kullanım özelliğine sahip olması
bu ürünün alternatiflerine göre tercih edilmesini sağlamalıdır.
Doğal ya da sentetik, şelatörlerin ağır metal detoksifikasyonu üzerine yapılan
araştırmalar sınırlı olduğundan, yapı ve özellikleri birbirinden farklı bu malzemelerin biyolojik
sistemler üzerindeki etkileri de yeterince bilinmemektedir. Günümüzde artan kirliliğin
önlenerek çevre ve insan sağlığının korunabilmesi için özellikle doğal ve organik şelatörlerin
hayvansal organizmalar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla farklı türler üzerinde bu
çalışmaların sürdürülmesi ve alternatif uygulamalar geliştirilmesi oldukça önemlidir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
C. carpio ile yürütülen bu araştırmada 0,5 ppm Cu ortam derişiminin belirlenen
sürelerde incelenen dokularda biriktiği ve etkide kalma süresinin uzamasına bağlı olarak da
birikimin arttığı saptanmıştır.
Cu’ın klinoptilolit ile karışımı etkisinde dokularda metal birikimi kontrole göre artarken
Cu’ın tek başına etkisine oranla düşmüştür. Klinoptilolitin incelenen derişiminin anılan türde Cu
adsorbsiyonunu sağlayarak toksik etkisini azalttığı tespit edilmiştir.
Deneme süresince klinoptilolitin uygulanan derişim ve etki süresinin C. carpio’da
mortaliteye neden olmadığı saptanmıştır.
Araştırma

sonucunda

doğal

bir

adsorban

olan

klinoptilolitin

ağır

metal

adsorbsiyonundaki başarısı belirlenmiş olup, farklı uygulama yöntemleri geliştirilerek üründen
daha fazla yararlanma olanağı sağlanmalıdır.
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