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Sonuç ve Tartışma: Çalışılan türlerin antioksidan içerikleri karşılaştırıldığında, Codium 
tomentosum ve Ulva rigida türlerinin biyoaktif bileşikler bakımından daha zengin olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Codium tomentosum ve Ulva rigida türlerinin, 
potansiyel bir doğal antioksidan kaynağı olduğunu ve gıda sanayinde sentetik antioksidanlara 
alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan İçerik, Deniz Yosunu, Toplam Fenol, Vitaminler

Teşekkür: Deneysel çalışmaların finansal desteği, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projelerinin BAP 2009/43 nolu projesi ile yapılmıştır.
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Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4800 Kötekli, MUĞLA, yfevzi@mu.edu.tr

Amaç: Bu çalışma, Tersakan Çayı’nda yaşayan Unio sp dokularında ağır metal birikiminin 
araştırılması amacı ile yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi dört dönem boyunca Tersakan Çayı’ndan toplanan Unio 
sp tatlı su midye örnekleri oluşturmaktadır. Örnekler kepçe kullanılarak yaklaşık yarım metre 
derinlikten toplanmıştır. Arazide yakalanan midye örnekleri soğuk zincir içerisinde laboratuar 
ortamına en kısa sürede taşınmıştır. Laboratuar ortamında hemen kesim işlemlerine başlanmış 
alınan doku örnekleri saklama kaplarında etiketlenerek derin dondurucuda -18ºC’de yakma işlemi 
için saklanmıştır. Alınan doku örnekleri Mikro Dalga Yakma Ünitesinde yakılmış ve ICP-AES 
cihazında ağır metal değerleri okutulmuştur.

Bulgular: Her döneme ait 20 adet midye örneği toplanmıştır. Çalışma periyodu boyunca, Unio 
sp türüne ait toplam 80 birey elde edilmiştir. Midye örnekleri için; 4 dönem 80 midye x 3 doku= 
Yaklaşık 240 doku örneği alınmış. Elde edilen sonuçlara göre, en yüksek Fe birikimi kabuk ve kas 
dokusunda sırası ile 1097,64 mg/g ve 336,254 mg/g olarak belirlenmiştir. Solungaç dokusundaki en 
yüksek metal birikimi 103,88 µg/g ile çinkoya aittir. Araştırılan metallerin kas dokusunda birikimi; 
Fe>Zn>Mn>Ni>Cu>Cr>Pb>Co>Cd olarak sıralanmıştır. Solungaç dokusunda ise bu sıralama 
Fe>Mn>Zn>Pb>Ni>Cu>Cr>Co>Cd olarak belirlenmiş iken karaciğer dokusunda araştırılan ağır 
metallerin birikimlerinin sıralanması; Fe>Mn>Zn>Ni>Cu>Pb>Cr>Co>Cd şeklindedir. 

Sonuç: Elde edilen veriler Türk Gıda Kodeksi’nin gıda maddelerindeki bulaşanların maksimum 
limitleri hakkında tebliğde ki değerler ile karşılaştırıldığında Pb ve Cd için kabuklu hayvanların kas 
dokusunda bulunması gereken maksimum değer olan 0,50 mg/kg üzerinde olduğu belirlenmiştir. 
Kurşun kas dokusunda ki birikim değeri her dört dönemde de maksimum limit değerinin üzerinde 
iken Cd sadece ilkbahar döneminde maksimum limit değer üzerine çıkmıştır
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