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Radyosezyum Biyobirikim Kinetiğinin Araştırılması
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Amaç: Bu çalışmada, deniz salyangozunda (Rapana venosa) yapay bir radyonüklid olan 134Cs’ün 
birikim kinetiğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 134Cs radyonüklidinin 
zamana bağlı olarak denge durumundaki konsantrasyon faktörü değeri tüm vücut için elde 
edilmiştir. Ayrıca, insanlar tarafından besin olarak tüketilen bu organizma belirli aralıklarla kabuk, 
iç organ ve kas olmak üzere üç farklı kısma ayrılmıştır. Dolayısıyla, çalışmanın diğer bir amacı 
bu organizmanın farklı dokularında konsantrasyon faktörü değerini elde etmektir. Böylece, olası 
bir radyosezyum kontaminasyonu durumunda kontaminasyonun seviyesinin belirlenmesinde söz 
konusu türün kullanımından faydalanılacaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Benzer boy ve ağırlıktaki 10 adet deniz salyangozu Kumkapı balık 
pazarından alınmış ve laboratuar ortamına getirilmiştir. Organizmalar biyobirikim deneyi öncesi 10 
günlük bir alışma periyoduna maruz bırakılmışlardır. Salyangozlar alışma periyodunun ardından 
litresinde 3.4 kBq 134Cs aktivitesi bulunan deniz suyuna alınmışlardır. Biyobirikim 29 gün boyunca 
izlenmiş ve belirli aralıklarla organizmalar kabuk, kas (yenilebilen kısım) ve iç organlar olmak 
üzere üç farklı kısma ayrılmışlardır. Deney boyunca alınan tüm vücuttan ve vücut kısımlarından 
elde edilen sayım sonuçlarından konsantrasyon faktörü değerleri hesaplanmıştır. Radyoaktivite 
sayımları NaI(Tl) dedektörlü gama spektrometresinde yapılmıştır. 

Bulgular: Organizmanın birim ağırlığı başına düşen aktivite miktarının, deniz suyunun birim 
ağırlığı veya hacmi başına düşen aktivite miktarına oranı olarak tanımlanan konsantrasyon faktörü 
(CF) değeri bu çalışmada deniz salyangozunun tüm vücut, kabuk, kas (yenilebilen kısım) ve iç 
organları için hesaplanmıştır. Hesaplama sonucu elde edilen değerler sırasıyla; 2.55, 1.3, 5.1, 5.2 
olarak bulunmuştur. Ayrıca yapılan bu biyobirikim kinetiği çalışması sonucu; 134Cs radyonüklidinin 
deniz salyangozlarında biyolojik atılım süresi (T

b1/2
), radyonüklidin organizmadaki biyolojik arınma 

sabiti (k değeri) ve radyonüklidin organizmada kalış süresi hesaplanmıştır. Bu değerler sırasıyla 8.5 
gün, 0.082 ve 12.1 gün olarak bulunmuştur.

Sonuçlar: Yapılan çalışmada radyosezyumun iç organlar ve kas kısmında kabuk kısmına oranla 
sırasıyla 4 ve 3.9 kat daha fazla biriktiği gözlenmiştir. Ayrıca çalışmadan elde edilen sonuçlar 
literatürde bulunan değerlere yakın bulunmuştur. Biyokinetik çalışmalarının farklı fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik faktörlerden etkilendiği bilindiği için bu tür çalışmaların kendi denizel koşullarımızda 
farklı canlılarla yapılması gerekliliği çalışma neticesinde ortaya çıkmıştır. 
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