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denenen her iki sürede yalnız Cu etkisine bırakılan 
balıklara oranla daha düşük düzeyde olduğu 
saptanmıştır.  

Denenen Pb ve Pb+EDTA karışımındaki 
balıklarda doku ve organlarında kurşun birikimi 
süreye bağlı olarak artmıştır. Kurşun birikimi 
denenen her iki sürede de en fazla solungaç 
dokusunda olmuş, bunu karaciğer ve kas dokusu 
izlemiştir. Çalışılan her iki sürede de EDTA’nın O. 
niloticus dokularında kurşun birikimi önemli ölçüde 
azalttığı belirlenmiştir.  

Denenen tüm koşullarda EDTA’nın Cu 
birikimini engellemesi en fazla solungaç dokusu 
olmuş, bunu karaciğer ve kas dokusu izlemiştir. 
Denenen her iki sürede EDTA’nın Pb birikimini 
engellemesi en fazla solungaç dokusu olmuş, bunu 
karaciğer ve kas dokusu izlemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Oreochromis niloticus, bakır, 
kurşun, birikim, EDTA 
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 Bu çalışmada, zirai mücadele ilaçlarından 
Parathion Metil ve Diazinonun yaşam ortamlarına 
eklenmek suretiyle 24,48 ve 72 saatlik 
uygulamalarına laboratuar şartlarında maruz 
bırakılan Gök kuşağı alabalıklarının solungaç, 
karaciğer ve kas dolularındaki lipid peroksidasyon 
(MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyi ile antioksidan 
enzim aktiviteleri süperoksit dismutaz (SOD), 
glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon -S- 
transferaz (GST), glutatyon redüktaz (GR) üzerine 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yetmişbeş 
alabalık (Onchornycus mykiss) beş deney grubuna 
ayrıldı. Bu gruplardan biri kontrol diğerleri ise 
Parathion metil ve Diazinonun 24, 48 ve 72 saatlik 
dozlarına maruz bırakılan balıklardan oluşturuldu. 
Deney süresince balıklar yaşam ortamlarına 
eklenmek suretiyle Parathion metil ve Diazinon’un 
0.5 ve 1 ppm’lik dozlarına 24, 48 ve 72 saatlik 
sürelerle maruz bırakıldılar. Bu sürelerin sonunda 
solungaç, karaciğer ve kas dokuları kesilerek 
çıkartıldı. MDA, GSH, GST, GR, SOD ve GSH-Px 
düzeylerinin dokulardaki analizleri, 
spektrofotometrik yöntemle belirlendi. Farklı 
düzeylerde söz konusu kimyasalların etkisine 
bırakılan balıklarda MDA düzeyi artarken, GSH 
düzeyinde azalmalara ve antioksidan enzim 

aktiviteleri düzeyleri üzerine farklı etkilere neden 
oldukları gözlendi.  
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 Bursa Nilüfer Çayı şehir içinde birçok 
sanayi bölgesinden geçen ve günümüzde kirliliği ile 
tanınan bir su kaynağıdır. Çayın kirliliği sanayi 
kuruluşlarının arıtma yapmaksızın atık sularını çaya 
vermelerinden kaynaklanmaktadır. bu sebeplerle 
Nilüfer çayının geçtiği önemli ve kirlilik oranı 
yüksek 3 istasyon belirlenmiş ve ayrıca temiz 
istasyon olarak çayın doğduğu yerden örnek 
alınarak laboratuar ortamında çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada İsrail sazanı olarak 
bilinen Oreochromis niloticus balıkçılardan canlı 
olarak temin edilmiştir. çalışma süresince 
üniversiteye ait havuzlarda temiz suda bekletilerek 
ortama uyumları temin edilmiştir. Balıklar haftada 
bir kez granül dip yemi ile beslenmiştir. Toksik 
etki, sebebiyle çay suyunun %10 ve % 20'lik 
konsantrasyonları, 3 ve 6 günlük sürelerle 
uygulanmıştır. Her çalışma grubunda 4 balık 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda temiz bölgeden 
alınan örneklerle karşılaştırıldığında kirli 
istasyonlardan alınan suya maruz kalan balıklarda 
istatistiksel anlamlı mikronukleus artışlarına 
rastlanmıştır. Çayın Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi'nce yapılan su kirlilik analizleri elde 
edilerek çalışmamızın sonuçları ile karşılaştırılmış 
ve aralarındaki bağlantı istatistiksel olarak özellikle 
ağır metal kirliliği açısından değerlendirilmiştir  
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