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gün, 7. gün ve 14. gün balıklar alınarak disekte edilmiştir. Alınan doku örnekleri rutin histopatolojik 
işlemlerden geçirilerek Hematoksilen-Eosin (H.E.) ve Masson trichrome boyaları ile boyanarak 
mikroskopta değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Karaciğer dokusunda doz ve süreye bağlı olarak, sinüzoidlerde konjesyon ve dilatasyon, 
karaciğer paranşim hücrelerinde dejenerasyon, vakuolizasyon, hipertrofi, nekroz, piknotik ve 
ekzantrik yerleşimli çekirdek yapıları; pankreas hücrelerinde ise dejenerasyonun ortaya çıktığı tespit 
edilmiştir. Pankreas asinüslerinde ve arterlerin çeperlerinde ödematöz yapılar gözlemlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, geniş bir kullanım alanı olan krom (VI)’nın balığın karaciğer 
dokusu üzerine olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, ağır metal, krom (VI), histopatoloji, karaciğer.

Teşekkür: Bu çalışma, 2010/143 no’lu proje kapsamında destekleyen Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı’nın desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir. 

Etik Kurul Kararı: Proje, 2011/06-02 hayvan etik kurulu kararı ile yapılmıştır.
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Amaç: Bu çalışmada İzmit Körfezinin farklı nokta ve derinliklerinden alınan yüzey sedimentlerinde 
Toplam Organik Madde (TOM), Toplam Organik Karbon (TOK) ve Kalsiyum Karbonat (CaCO

3
) 

değerlerinin belirlenmesi ve Körfezdeki dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma İzmit Körfezi’nde gerçekleştirildi. İzmit Körfezi’nin Batı, 
Merkez ve Doğu basenlerde belirlenen 54 farklı noktadan yüzey sedimenti örnekleri Van-veen ve 
Ekman tip sediment örnekleyiciler yardımıyla alındı. Bütün örnekler saf su ile üç kez yıkanarak 
tuzlarından uzaklaştırıldı ve 55 oC’a ayarlı etüvde kurutuldu. Kurutulmuş sediment örneğinden 3 
farklı kısım alınarak tartıldı. Sediment örnekleri sabit tartıma getirilmiş porselen krozelere konuldu 
ve 550 °C’a ayarlanmış kül fırınında 6 saat süreyle yakıldıktan sonra % TOM miktarı gravimetrik 
olarak hesaplandı. TOK miktarı, yüksek sıcaklıkta yakıldıktan sonra nondispersive infrared analizör 
ile ölçüldü. CaCO

3
 konsantrasyonunun belirlenmesi için sediment örnekleri oda sıcaklığında HCl 

ile muamele edildi, 0,45 µm’lik filtreden geçirildi ve sonuçlar gravimetrik olarak hesaplandı. 

Bulgular: En yüksek TOM değerleri ROTA Limanında (%18,84) ve Doğu Baseni’nde (%14,07) 
belirlenirken en düşük değer ise Merkez Basende (% 3,55) belirlendi. TOK değerleri Körfez 
Merkez baseni 60 no’lu istasyonda (% 4,64) yoğunluk gösterirken en düşük değere yine Merkez 
32 no’lu (% 0,25) istasyonda rastlandı. CaCO

3 
değerleri Merkez Basende (% 37,73) ile en yüksek 

değere ulaşırken en düşük değer ise Doğu Basende (% 4,69) ölçüldü.

Sonuç: Belirlenen organik madde değerleri literatürle karşılaştırıldığında, genel olarak yüksek 
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bulunmuştur. Bu durum örnekleme noktaları çevresindeki nüfus yoğunluğunun fazla olması, buna 
bağlı olarak antropojenik atıkların fazlalığı ve özellikle geçmiş yıllarda deşarj sularının kontrolünün 
yeterli olmaması ile açıklanabilir. Bölgenin evsel atıkların yanı sıra yüksek oranda sanayi atığına 
maruz kaldığı bilinmektedir. Yerel yöneticiler atık arıtımı ile ilgili tesis ve faaliyetlerin artırıldığını 
belirtmektedirler. Ancak elde edilen veriler özellikle geçmiş yıllara ilişkin birikimin önemli 
boyutlara ulaştığını göstermektedir. İlerleyen dönemlerde, bu atıkların arıtımının ve bertarafının 
ne derece etkin yapıldığının değerlendirilebilmesi için bu ve benzeri sediment karakterizasyonu ile 
ilgili ölçüm çalışmalarının artırılarak devam ettirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Marmara Bölgesi, İzmit Körfezi, TOM, TOC, CaCO
3
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Kadmiyumun Fitotoksik Etkisi: Denizel Diatom Thalassiosira allenii

Göknur Şişman Aydın
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Bornova, İzmir, 

goknur.sisman.aydin@ege.edu.tr

Amaç: Artan kentleşme ve endüstrileşme nedeniyle ağır metallerin sucul ortama girişleri günden 
güne artmakta ve dünyamızın en önemli çevresel sorunu haline gelmektedir. Biyolojik parçalanmaya 
dayanıklı olan metallerin çoğu, tüm canlı grupları için esansiyeldir. Kadmiyum, canlılar için 
esansiyel değildir ve çok düşük konsantrasyonlarda bile toksik etki gösterebilmektedir. Bu nedenle 
kadmiyumunun besin zincirinin ilk halkasını oluşturan fitoplankton üzerindeki etkileri ve denizel 
bir diatom türü olan Thalassiosira allenii (Takano) üzerindeki toksik etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, İzmir Körfezi İç Körfez Bölgesinden izole edilen (Şişman 
Aydın, 2004) Thalassiosira allenii (Takano) türü; 11°C, 2700 lüx aydınlatmada (12:12 fotoperiyot) 
ve f/2 ortamında, 96 saat boyunca farklı kadmiyum derişimlerine (0,5, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 75,100 
mg/l) maruz bırakılmıştır. 3 tekrarlı olarak yapılan deneme gruplarına 10000 hücre/l (büyüme 
fazında) olacak şekilde hücre hacmi eklenmiştir.

Bulgular: Kadmiyumun T.allenii türünün büyümesi üzerinde inhibisyon etkisi olduğu görülmüş, 
istatiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Günlük olarak ölçülen Chl a miktarları ile 
büyüme hızları hesaplanmıştır. Türün büyümesi için bulunan spesifik büyüme hızları, artan Cd 
konsantrasyonuna bağlı olarak, belirgin olarak azaldığı bulunmuştur.

Sonuç: Kadmiyum gibi esansiyel metaller organizmalarda birikim oluşturup besin zincirine 
katılırlar ve/veya fazla miktarlarda alındıklarında toksik etki oluşturabilirler. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlarla, 25 mg/l ve üzerindeki konsantrasyonlarda, kadmiyum T.allenii türü büyümesi 
tamamen durmuştur. 5- 10 mg/l aralığında ise büyümenin inhibe olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, fitotoksisite, denizel diatom.


