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aşıldığı görüldü. ∑PCB değerleri kuru ağırlıkta 0,9-24,2 ng/g arasında değişen değerlerde 
bulundu. PCB 153, PCB 101 ve PCB 110 baskın bileşenler olarak belirlendi. ∑PAH ve ∑PCB 
konsantrasyonlarının ortalamaları karşılaştırıldığında, basenlerdeki sıralamanın Merkez > Doğu > 
Batı şeklinde olduğu belirlendi.

Tuzak sedimentlerindeki ∑PAH değerleri kuru ağırlıkta 88,5-1587,5 ng/g arasında değişen değerler 
aldı. Benzo(e)pyrene ve Chrysene konsantrasyonları genellikle diğer bileşenlere göre yüksek 
bulundu. ∑PCB konsantrasyonlarının 2,0-53,5 ng/g arasında değiştiği belirlendi.

Sonuç: Memeliler ve balıklarda mutajen ve kanserojen etkileri bilinen Benzo(a)pyrene 
ve Fluoranthene bileşenleri sediment örneklerinde diğer bileşenlere göre daha yüksek 
konsantrasyonlarda ölçülmüştür. Özellikle yağışların ardından gerçekleştirilen sediment 
örneklemelerinde bazı sınır değerlerin aşılması; atmosferik PAH’ların çökelmesi, yağmurlarla 
birlikte dere havzasındaki toprağın taşınımı gibi faktörlere bağlı olabileceğini düşündürmektedir. 
Petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerine yakın bölgelerdeki sedimentlerde PAH kirliliği önemli 
boyuttadır. Çalışmada elde edilen bulgular, uzun yarılanma ömrüne sahip kirleticilerin bulaştıktan 
sonra ortadan kalkmalarının son derece güç olduğunu ve canlı yaşamını uzun süre etkilemeye 
devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: PAH, PCB, sediment, sediment tuzağı, İzmit Körfezi, Dilovası

Teşekkür: Bu çalışma “TÜBİTAK-ÇAYDAG 107Y261” ve “Kocaeli Üniversitesi-BAP 2008/017” 
No’lu projelerle maddi olarak desteklenmiştir. Deniz aracı destekleri için Gölcük Donanma 
Komutanlığı’na, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na 
ve Poliport Liman İşletmesi yetkililerine teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışmada çok yaygın kullanılan ve kısa yarı ömürlü bir organofosforlu pestisit olan 
diklorvosun (DDVP) juvenil Sparus aurata (çipura) örneklerinde karaciğer histolojisi üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ortalama boyları 60±5gr; ağırlıkları da 12±2cm olan, aynı gelişim 
dönemindeki Sparus aurata jüvenilleri (40±10 adet) kültür balıkçılığı yapan çiftliklerden temin 
edilip laboratuvar koşullarında, 100 L’lik cam akvaryumlarda uyum sürecine alınmıştır. Alışma 
dönemi sonunda balıklar rastgele örneklemeyle; eşit sayıda balıktan oluşan bir kontrol ve üç 
deneme grubu olarak ayrılmış, kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmamıştır. Üç deneme 
grubuna 0.025, 0.05 ve 0.1 mg/L DDVP suya eklenerek 96 saat süreyle uygulanmıştır. Uygulama 
bitiminde deneme grubuyla kontrol grubu örnekleri MS222 ile uyuşturularak çıkartılan karaciğer 
dokularından alınan 4-6 µm kalınlığındaki kesitler Hematoksilen-Eozin ve Heidenhein’s Azan ile 
boyanıp ışık mikroskobuyla incelenmiştir.
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Bulgular: Hepatositlerde geniş vakuoller halinde ve çok belirgin steatozis, yer yer hemorajik 
odaklar ve artan konsantrasyon paralelinde nekrotik alanlar ile sinuzoidlerde genişlemeler 
izlenmiştir. Hepatosit zar yapılarında bozulmalar, nukleuslarda hipertrofi ve sitoplazmada safra 
pigmentlerinin varlığı ve ayrıca hepatik kist oluşumları dikkat çekmektedir.

Sonuç: Akut ve subletal konsantrasyonda DDVP uygulaması juvenil S. aurata karaciğerlerinde 
belirgin doku hasarı oluşturmuştur. Buna göre, kısa yarı ömrü dikkate alınarak çevreye az zararlı 
olduğu öne sürülen DDVP’ye, sürekli maruziyetin çok daha ciddi sonuçlara yol açabileceği 
düşünülmektedir..

Anahtar Kelimeler: Diklorvos (DDVP), Sparus aurata, Karaciğer, Histoloji, Ekotoksikoloji.
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Amaç: Organofosforlu pestisit olarak çok geniş kullanım alanı bulunan diklorvosun (DDVP), 
juvenil Sparus aurata (çipura) örneklerinde kalp histolojisi üzerindeki etkilerinin ortaya konulması 
ile pestisitlerin genelde enzim düzeyleri üzerinden belirlenen etkilerinin histopatolojik ifadelerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Kültür balıkçılığı yapılan çiftliklerden sağlanan 60±5 gr ve 12±2 cm boy 
ve ağırlığındaki 40±10 adet jüvenil S. aurata örneği laboratuvar koşullarına uyum için 100 L. lik 
cam akvaryumlarda 15 gün süreyle tutulduktan sonra rastgele seçilerek her biri onar balıktan oluşan 
bir kontrol ve üç deneme grubu olarak ayrılmış, kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmamıştır. 
Deneme gruplarının bulunduğu akvaryumlara sırasıyla 0.025, 0.05 ve 0.1 mg/L DDVP suya 
eklenerek 96 saat süreyle uygulanmıştır. Uygulama bitiminde deneme grubuyla kontrol grubu 
örnekleri MS222 ile uyuşturularak disekte edilen kalp dokularından 4-6 µm kalınlığındaki kesitler 
Hematoksilen-Eozin ve Heidenhein’s Azan ile boyanıp ışık mikroskobuyla incelenmiştir.

Bulgular: Artan DDVP konsantrasyonuna paralel olarak atriyum endoteliyal hücrelerinde 
hipertrofi ve hiperplazi, kas hücrelerinde dejenerasyon, lökosit infiltrasyonu ve eritrositlerde 
şekil bozuklukları, yaygın vakuolizasyon not edilmiştir. Ventrikulusda endoteliyal hipertrofi ve 
hiperplazi ile yaygın infiltrasyona ek olarak kas hücrelerinde de hipertrofi gözlenmiştir. Bulbus 
arteriyosus düz kas hücrelerinde yine hipertrofi ve hiperplazi, ayrıca infiltrasyon, yer yer vakuoler 
oluşumlar ve hemoraji kaydedilmiştir. Süngerimsi miyokardiyum ve bulbus arteriyosusda çok 
uzamış, pleomorfik, dalgalı nukleusların varlığı dikkat çekmiştir. 

Sonuç: DDVP jüvenil S. aurata örneklerinin kalp dokusunda çarpıcı bozulmalara neden olmaktadır. 
Bulgular temel metabolik süreçler bağlamında değerlendirilmiş; pleomorfik, dalgalı nukleuslar acil 
onarım mekanizmalarının belirteçleri olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diklorvos (DDVP), Sparus aurata, Kalp, Histoloji, Ekotoksikoloji.


