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(Danio rerio) embriyo, larva ve ergin bireyleri 
kullanıldı. Döllenmiş 5 saatlik embriyolara 96 saat 
süreyle farklı dozlarda Letrozol maruziyeti 
gerçekleştirildi. Neticede bu bileşiğin embriyo ve 
larvalarda neden olduğu anormalliklerin istatistiksel 
olarak önemli olmadığı tespit edildi. Ancak 21 gün 
süreyle ergin bireylerde gerçekleştirilen maruziyet 
neticesinde Letrozol’ün doza bağlı olarak dişi 
bireylerde üreme hücreleri sayısında bir azalmaya 
yol açtığı gözlendi. Bu azalmaya yumurta vitello 
genin miktarındaki noksanlığın yol açtığı, bu 
duruma ise Letrozol’ün neden olabileceği sonucuna 
varıldı. 
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Tam atık toksisite testi metodu (WET: 
Whole Effluent Toxicity) bu araştırmada zebra 
balığı (Danio rerio) embriyo ve larvaları 
kullanılarak yapıldı. Erzurum’da Karasu nehri 
kıyısındaki bitkisel yağ fabrikasının 100 metre 
aşağısından Ağustos 2006’da alınan su numuneleri 
test için kullanıldı. 5 saatlik embriyolara 96 saatlik 
maruziyet sonucunda  atık suyun LD50 değeri 
%68.9 olarak bulundu. Bundan sonra yine 5 saatlik 
embriyolar, 15 gün boyunca %1, %6, %12, %25 ve 
%50 oranında sulandırılan atık suyla muamele 
edildi. Maruziyetin 2. gününden itibaren %12’lik ve 
daha yüksek konsantrasyonlarda lezyonlar ve 
ölümler gözlendi. Ayrıca maruziyetin 15. gününde 
yapılan eşey oranı tespitinde de bu endüstriyel atık 
suyunun larvalarda cinsiyet oranını değiştirdiği 
gözlendi. Bu olumsuz sonuçlara atık su içindeki 
metal iyonlarının yol açabileceği sonucuna varıldı. 
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Seçici serotonin alınım inhibitörü (SSRI) 

olan farmakolojik Fluoxetin özellikle şehir 
kanalizasyon sistemleriyle taşınmakta ve buradan 
da yüzey sularına karışmaktadır. Bu ilacın çevresel 
boyutları ve akuatik yaşam üzerine etkileri ile ilgili 
çok sınırlı bilgi bulunmaktadır. Yapılan bu 
araştırmada Fluoxetin’in gelişimsel toksisitesini 
belirlemek amacıyla ergin zebra balıkları (Danio 
rerio) 0.1, 0.5, 1.0, 5.0 ve 25.0 µg/l 
konsantrasyonlarında 4 hafta süreyle Fluoxetin’e 
maruz bırakıldı. Muamele neticesinde balıklarda 
yumurta veriminde çok az değişiklik meydana 
gelirken dişi bireylerde doza bağlı olarak estradiol 
seviyesinde bir artışın olduğu gözlendi. Fluoxetin 
zebra balığının yumurta verimini çok etkilemese de 
endokrin sistemini etkilediği tespit edildi.   
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Bu çalışmada Oreochromis niloticus’un 
karaciğer, solungaç ve kas dokularında bakır ve 
kurşun birikimi üzerine EDTA’nn etkisi 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Balıklar 7 ve 14 günlük sürelerle bakır ve 
kurşunun 1.0 mg/L derişimleri ile 1.0 mgCu/L+3.0 
EDTA ve 1.0 mgPb/L+3.0 EDTA karışımının 
etkisine bırakılarak karaciğer, solungaç ve kas 
dokularında Cu ve Pb birikimleri Atomik 
Absorbsiyon Spektrofotometresiyle belirlenmiştir. 

Bu çalışmada Cu ve Cu+EDTA karışımına 
bırakılan balıkların dokularında bakır birikimi 
sürenin uzamasıyla artmıştır. Bakır birikimi en 
fazla karaciğerde olmuş, bunu solungaç ve kas 
dokusu izlemiştir. Cu+EDTA karışımına bırakılan 
balıkların doku ve organlarındaki bakır birikimi 


