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Summarye The residues due to the menunal pollution were determincd in lOtai of 252 fish samples from ıh~fishing regions rif Aegean Sea between
Güllük and Saros Bays.
ALLsamples were found to have total mercury residues. The minimal and
maximallevels rif them in thefish meat based on the wet tissue were 0.025 and
1.94° p.p.m. respectively. The mean concentrations in respect to the species
were calculated between O.166 =+= 0.0 i 47 p.p.m. and 0.432 =+= O.i 00 i p.p.
m. As a mean general pollution, the samples contained 0.338 :t 0.0184 p.p.m. of total mercurial residues.
lt was observed that the residue concentration increases with the age rif
fish and also difjers in the jishing seasons, being progressive(y deposited from
spring to fall.
According to the jishing regions, the mean residue leve/s in the samples
were appeared to change in th~ following order: ]zmir Bay (0.39 i p.p.m.),
Güllük Bay (0.324 p.p.m.), Ayvalık Bay (0.291 p.p.m.), Kuşadası Bay
(0.279 p.p.m,) and Saros Bay (0.226 p.p.m.).
A!though the res,u!ts indicated a common mercurial pollution oj the j£Sh
species in Aegean Sea, it seems not to have yet a patential alimentary risk for
the public health.
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Özet: Ege Denizi'nin Güllük ve Saros Kö'ifederi arasındaki avlanma
bölgelerinden alınan toplam 252 balık örneilinde, civalı hileşiklerle kirlenmeden kaynaklanan kalıntılar helirlendi.
Tüm ö'rneklerin total civa kalııztısı içerdiği saptandı. raş doku temeline
göre, balık etinde minimal ve maksimal olarak 0.025 ve 1.94° p.p.m. kal,ntı
bulul1du,~u anla.şıldı. Balık türleri açısından dikkate alındı,~ında, ortalama
kalıntıyoğunluğunun
en az 0.ı66 =+= 0.0147 p.p.m. ve enyiiksek 0.432 =+=
o. !Ooı p.p.m. olduğu gözlemlendi. Genel kirlenme düzeyi olarak, analiz örneklerinin ortalama 0.338 =+= 0.0 ı84 p.p.m. civa kalıntısı içerdiği anlaşıldı.
Balıkların )'aşlarına ve avlanma mevsimlerine gö're gruplandırılarak incelenmesi sonucunda, civa kalıntıları yoğunluğunun yaşla birlikte arttığı ve
aynı zamanda, vücutta ilkbahardan sonbahara doğru depolanmak üzere, mevsimlere göre ayrımlar gö'sterdiği kanısına varıldı.
Avlanma bölgelerine gö're, balık örneklerindeki ortalama kalıntı
düzey
lerinin aşağıdaki sırayı izleyerek değiştiği belirlendi: lzmir Körfezi (0.39 ı
p.p.m.), Gül!ük KÖıft<.i (0.324 p.p.m.), Ayvalık Köifezi (0.29ı p.p.m.),
Kuşadası Köıfe:::.i (0.279 p.p.m.) ve Saros Körfezi (0.226 p.p.m.).
Elde edilen veriler, Ege Denizi'ndeki halık populasyonunda civa ile yaygın bir kirlenme olgusunu sergi/emekle beraber,. hugünkü su ürünleri tüketim
alışkanlığının düzeyi dikkate alınırsa, toplum sağlığı açısından beslenme yolu)'la bir tehlike yaratabilecek nitelikte görünmemektedir.

Giriş
Civa kalıntılanyla
çevre kirIcnme}ine neden olan endüstriyel
kuruluşların başında, klor-alkali, vinil klorür, üretan, plastik, aset
aldehid, boya ve kağ'ıt fabrikaları gelir. Bu tür üretimierde yararlanılan civanın hemen hemEn tümü, çevreye artık ve atık madde olarak
yayılır (27). Dünyadaki civa üretiminin % 20 kadarını kullanan civalı elektrik araçları ve kontrol aygıtları endüstrisi de bu kirlenmeye
önemli ölçüde katılır (ı7). Madencilik çalışmaları dolayısiyle, ayrıca, 25000 ton kadar civa doğalortama
atılmaktadır (24, 29). Ötc
yandan, ilaç ve kozmetik üretiminde, dişçilikte, hastanelerde ve
laboratuvarıarda
kullanılan civanın da sonunda tümüyle çevreyi bulaştırdığı bilinmektedir (54). Civa ilc çcvre kirlcnmesinin önemli bir
kaynağı da tarımsal savaşırnda yararl,mıIan organik civaIı fungisidlerdir (39). Son zamanlarda kömür, petrol, doğal gazlar gibi fosil
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yakıtlarının, yanmasından ileri gelen civa artıkları üzerinde de dikkatle durulmaktadır.
Bu tür yakıtlar yılda 300o ton kadar civanın atmosfere yayılmasına neden olmaktadır (5, 25)' Doğadaki civa yataklannın yüzeysel katmanlarda bulunuşu ve dolayısiyle çeşitli fiziksel
etkilerle kolayca açığa çıkabilmesi sonucunda yılda yıoo ton kadar
civanın çevreyi bulaştırdığı belirti! mektedir. Böylece, i 00000 ton
dolayında civanın kara, su ve atmosfer ortamında dolaşım halinde
olduğu sanılmaktadır
(23, 49).
Kara kesiminde beliren civa kalıntıları, zamanla akarsular ve
meteorolojik olaylar sonucunda dünyanın su sistemlerine taşınır.
Kirlenmemiş suların doğal civa düzeyleri çok düşükfür. Tatlı sularda 0.1-0.3 p.p.b. (2, 37). yeraltı sularında 0.02-0.07 p.p.b. ve deniz
sularında da 0.03-0.15 p.p.b. (20, 57) dolayında civa kalıntısına rastlanırken; kirlenmiş suların civa değerleri, kirlenme kaynağına ve
bölgelere göre değişir. Genel olarak 0.2 p.p.h. dl'n fazla kalıntı içeren sular civa ilc kirlenmiş sayılır ve çok yoğun endüstri ve yerleşim
kesimlerindeki sularda 3 p.p.m.'in üzerine çıkacak derecede civa bulunabilmektedir (47). Su sistemlerinin giderek daha çok civa yüklenmek durumunda
kaldığı ve 1934-1961 yılları arasındaki dönemde
sulardaki ortalama civa düzeyinin i 00 katına çıktığı belirlenmiştir (39).
Sulara karışan serbest civa, suspansiyon halindeki katı partiküllere bağlanır veya diğer inorganik iyonlarla birlcşir; zamanla dibe çökerek sedimentlerde birikir (18, 34). Denizlere ulaşan civa kalınuları, suda güçlükle saptanabilecek düzeylere kadar seyreltilebildiği halde fitoplanktonlarda,
zooplanktonlarda
ve organik maddelerde kolayca birikebildiği için sudaki besin zincirinin ilk halkasına
girer (19); biyolojik yoğunlaşma (biyomagnifikasyon)
özelliğinden
dolayı, besin zincirinin daha ileri halkalarını oluşturan başta balıklarda olmak üzere, suda yaşayan canlılarda yüksek boyutlara ulaşır
(37). 0.01 p.p.m. yoğunlukta fCnil merküri içerw suda üç hafta süreyle barındırılan alabalıkların çeşitli organlarında biriken civa kalıntı düzeyinin sudaki miktarın 200-1600 katına çıktığı saptanmıştır (7).
Son yıllarda insan etkinlikleri sonucunda kirlenmiş tatlı su, körfez ve kapalı denizIerde yaşayan su canlılarının tehlikeli boyutlara
kadar civa içerdiği anlaşılmıştır (23). Açık deniz ve okyanuslarda
avlanan ton, kılıç ve yunus gibi iri balıklarda da yüksek düzeyde civaya rastlanması, kirlenmenin yaygınlığını vurgulayacak derece anlamlı sayılmaktadır (I 2).
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Civa ile kirlenmiş su ürünlerinin neden olduğu ilk yaygın sağlık
sorunu, Japonya'nın Minimata Kenti halkında 1953'deki uhirlenme
epidemisiyle ortaya çıkmıştır. Bu olayda 47'si ölümle sonuçlanan i 2 i
zehirlenme görülmüştür. Araştırmalar sonucunda bu zehirlenmelerin Minimata Körfezine vi nil klorür fabrikalarından
dökülen civa
artıklarıyla ileri derecede kirlenen su ürünlerinin yenilmesinden kaynaklandığı anla~ılmıştır (55). Bu körfezden avlanan balıklarda 27- i 50
p.p.m. arasında civa bulunduğu belirlenmi~tir (30, 44). Daha sonra,
1965'de, Japonya'nın
Niigata kentinde de aynı şekilde bir epidemik
zehirlenme olayı görülmüş; Niigata Körfezi balıklarında da civa kalıntılarına rastlanmıştır (55).
i 97o'li yıllara
kadar, bu sorun daha çok ekili alanlarla çevrili
ve endüstriyel artıkların döküldüğü akarsu, körfez ve kıyı sularına özgü, yerel kirlenme olayları olarak düşünülmekteyken, açık denizlerin
ve okyanusların iri balıklarının da tehlikeli boyutlarda civa ile kirlendiği anlaşılınca, sorunun yayg1l1lığı ve önemi daha iyi değerlendirilmeye başlanmıştır. Çeşitli ülkelere ait, aşağıdaki bazı araştırma sonuçları civa ile su ürünlerinin kirlenme derecesini açıkça sergilemektedir.

lsvcç'te tatlı su ve denizden elde edilen 4000'den fazla su ürünü
örneğinde i p.p.m.'in üstünde civa kalıntısı bulunmuştur (61). Norvt:ç, Finlandiya ve Danimarka da da su ürünlerinde benzeri düzeyde
bir kirlenme olgusuyla karşılaşılmıştır (54, 56). Belçika'da tatlı su ve
deniz balıkları ile yumuşakça ve kabuklularda o. IO-O.24 p.p.m. civa
kalıntısı saptanmıştır (6). Hollanda-Fransa
arasındaki Batı Avrupa
kıyılarından toplanan midyclerde 0.06-0. 19 p. p.m. civa bulunduğu
anlaşılmıştır (I 6). Fransa'nın Atlantik okyanusu ile Akdeniz kıyılarından avlanan ton, som ve köpek balıklarında ölçülen civa düzeyi
0.21-1.14 p.p.m. arasındadır (12). İtalya kıyı sularında yaşayan balıklardaki civa kalıntılarının, Akdeniz'de ölçülen düzeylerin en yükseği olduğu ileri sürülmektedir
(55). Toscana kıyılarıyla Adriyatik
Körfezinden alınan yengeçlerde 0.30-4.47 ;.yumuşakçalarda o. IO-2.72
ve balıklarda 0.11-4.64 p.p.m. civa kalıntısı bulunmuştur (4.1). A.B.D.'
de çeşitli iç sulardan alınan çok sayıda balık örneğinin analizi sonucunda 0.5 p.p.m.'in üzerinde civa kalıntısına rastlanmıştır (8). Kanada ve A.B.D.'nde Pasifik ve Atlantikten avlanan çeşitli balık türlerinin genellikle 0.02-0.3° p.p.m. arasında civa içerdiği; bunlar arasında ton, kılıç ve köpek balıklarında 0.33- 1.00 p.p.m. civa bulunduğu ortaya konulmuştur (20, 24., 40, 43).
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Sudaki civa kalıntılarının olumsuz etkileri, öncelikle [ito- ve
zooplanktonlarla diatomeler üzerinde kendini gösterir. o. i p. p. b. yoğunlukta bulunan organik civa bu canlılardaki fotosentezi azaltabiImekte ve üreme oranını düşürmektedir (2 ı). 60 p. p. b. metilmerküri
fitoplanktonlar için öldürücüdür. Fitoplanktonların
azalması, su ortamındaki oksijen ve besin azalmasına önderlik eder, ekolojik denge
etkilenir (2 i, 36).
Suda bulunan 0.003 p.p.m. inorganik civa kalıntısınIn balıklarda ölçülebilir toksik etkilere neden olabileceğ"İ saptanmıştır. Bir aylık
deney sürecine göre, sudaki 5-10 p.p.m. inorganik civanın turna ve
yılan balıklarında, 15 p.p.m. kalıntının ise tüm balıklarda öldürücü
olduğu görülmüştür (23)' Minimata Körf(~zi'ndeki canlı faunasının
kitleler halinde ölümü, ortalama 9.21 p.p.m. düzeyinde saptanan civa kirliliklerine bağlanmıştır (28).
Ch,-ayla kirlenmiş sularda yaşayan balıklarda, genellikle, önce
solungaç hareketleri ve oksijen tüketimi artar. Daha sonra genel bir
direnç kırılması meydana gelir; oksijen tüketimi normalin % 2o'sine
düşer, solungaçhareketleri
azalır ve ölüm şekiııenir (I 4).
İnsanlar tarafından, civa kalıntısı içeren besinleı-in uzun süre
yenilmesiylc tüm kandaki civa yoğunluğu 0.2 p.p.m. ye ulaştığında ilk
nöyrotoksik zehirlenme belirtileri ortaya çıkar (1-5). Alkil civa ile
kronik zehirlenmeltı'de, beyindeki civa lO p.p.m. ye vardığı zaman,
dönüşümsüz beyin hasarı meydana getirerek ölüme neden olur. Bu
beyin civa yoğunluğunun oluşması için günde i mg. civa alınması
yeterli görülmektedir (4, 32, 35). Civa ile kronik zehirlenmelerde
ortaya çıkan en belirgin semptomlar ekstremite, dil ve dudaklarda
duyusal bozukluklar; ataksi; işitme ve görme yetmezliği, uykusuzluk,
uyuşukluk, felç, san cı ve deliriumdur.
Morfolojik olarak beyinde
atrofi, serebro-spinal sıvıda artma, beyin korteksinin gua ve Ilöyronlarında soysuzlaşma, beyinciğin granüler hücrelerinde azalma ve perifer sinirlerde soysuzlaşma dikkati çeker (I O, i I, 32).
Akut ve kronik toksisitesi nedeniyle gerek biyolqjik dı-nge, gerekse kara ve su ekosistemlerindeki canlıların yaşamı açısından önemli
riskler getiren organik ve inorganik civa bilqiklerinin endüstriyel ve
tarımsal savaşım artıklarının, beslenme yoluyla toplum sağlığına yansıyan tehlikeleri bugün iyi bilinmektedir. Çevre ve besin kirlenmesi
sorunlarıyla yüz yüze gclmcğc başlayan yurdumuzda da bu konular
enine-boyuna tartışılmaya ve önlemler alınmaya başlanmıştır. Daha
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önce Akdeniz ve Karadenizden avlanan çeşitli balıklarda yaptığımız
çalışmalarda, denizlerimizin belli düzeylerde civa kirlenmesiyle karşı karşıya bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmamızda, Ege Denizi'nde balıkçılarımız tarafından avlanan ve halkın tüketİmine 'sunulan balıklarda, çeşitli civa bileşiklerinin deniz suyuna karışmasından kaynaklanan total civa kalıntılarının birikim düzeyleri araştırılmıştır.

Materyal ve Metod
Anafid

yapılan

balıklar

ve iimekleme koşulları:

Yurdumuzun
Ege Denizi kıyılarındaki avlanma kesimlerinden
Güllük, Kuşadası, İzmir, Ayvalık ve Saros KörfezIerine şubat 1979
şubat 1980 döneminde üç ayda bir gidilerek, bölge balıkçılarından,
günlük olarak çeşitli türde balık örnekleri alındı; buzluk içerisinde
Ankara'ya getirildi. Balıkların pul ve otolitleri üzerinde yapılan mikroskopik inceleme (ı) ilc türlrri ve yaşları belirlendi.
Total civa kalıntı analizleri için, aşağıdaki türlerden uygun örnekler ayrıldı: Kefal (Mugil Sp.): tekir-barbunya (Mullus Sp.); mercan-karagöz-sarıgöz
(Pagellus-Diplodus
Sp.); lahoz (Epinephclus
Sp.); benekli hani-yazılı hani (Paracentropristis-Serranus
Sp.); izmarit (Smaris Sp.); istavrit (Trachurus Sp.) ve sardalya(Sardina
Sp.). Civa kalınil düzeylerinin değişiminde etkili olduğu bilindiğindtn, avlanma zamanlarına göre "dört mevsim grubu" ve örneklerin
en küçük-en büyük yaş sınırları arasında "beş ayrı yaş grubu" dikkate alındı. Toplam 252 balık örneğinde total civa kalıntıları araştırıldı.
r:iva standardı: Civa standardı ob.rak i mg ımı inorganik civa içeren merküri klorür (HgCI2) standard çözeltisi (eoleman,
Cat. No:
50- i 20) kullanıldı. Analiz için, bu çözeltiden i mikrogram ImiIilitre yoğunluğunda
dilusyonu hazırlandı.
Aygıt

ve ayıraçlar:

- Alevsiz atomik absorbsiyon spcktrofotometre:
Coleman, Model MAS-so civa analiz sistemi.
- Yıkımlama şişcleri, termostatlı su banyosu,
- Derişik sülfürik asit (Merck, Art. 7 i 3).

Perkin-Elmer,
BOD şi~esi.
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- Potasyum

parmanganat

- Hidroksilamin

çözeltisi (suda

hidroklorür

- Kalay klorür çözeltisi (2N

%

çözeltisi (suda
HıS04'de

5)'

% 6).

% ro).

Orneklerin analize hazırlanması: Balıkların pul ve d~risı ayrıldı; iç
organları çıkarıldı. Kılçıkları temizlendi ve et kısmı homojenize edildi.
Yıkımlama ve ölçüm: Civa kalıntılarınm
belirlenmesinde yöntem
olarak Hatch ve Ou (22) alevsiz atomik absorbsiyon sptktrofotometre tekniğine dayalı, Perkin-Elmer (Coleman) firmasınca hazırlanan
MAS-so civa analiz sistemi Şanlı 'nın (51) uygulamasına göre kullanıldı: Bir gram hamojenizat, ağzı kapaklı yıkrmlama şişesine konuldu;
üzerine 30 ml derişik sülfürik asit ilave edildi. Şişe, 60° C durağan ısı.
daki su banyosunda iki saat tutulup dokusal çözülme sağlandı. Banyodan alınan şişe 15 dakika oda ısısında bırakıldı; sonra musluk altında yavaş yavaş soğutulurken 40 ml damıtık su ve r5 ml potasyum
permanganat çözeltisi katıldı. Yeniden su banyosuna oturtularak bir
saat tutuldu ve organik maddelerin yıkımlanması bitirildi. Koyu esmer durumda kalan örneklerin yıkımlanmasını tamamlamak üzere,
5 ml daha potasyum permanganat katılıp ısıtma işlemi yinelendi.

Elde edilen çözeltideki potasyum permanganat artığı, 5 ml hidroksilamin hidroklorür çözeltisi katılarak indirgendi. Şişedeki çözelti
MAS-50 aygıtının BOD şişesine alındı. Şişenin yıkama suyu ile beraber
toplam hacmı 100 mL. ye ulaştmlan sıvıya 5 ml kalay klorür çözeltisi
katıldı ve önceden ölçüme hazır duruma getirilmiş olan MAS-so aygıtının adaptörüne hemen bağlandı. İki dakika beklenerek göstergenin en yüksek sapma düzeyi okundu. Bu değer, örneğin içerdiği mikrogram civa miktarı olarak kaydedildi. Aynı koşullarda yürütülen
kör deneye ait sonuç, her defasında, örnekte bulunan civa miktarından çıkartıldı. Elde edilen miktar, analizde kullanılan örneğin gram
ağırlığına bölünerek, total civa düzeyi p.p.m. (milyonda kısım) şekline dönüştürüldü.

Bulgular ve Tartışma

Bir yıllık örnekleme döneminde toplam 252 balıkta uygulanan
total civa kalıntı analizlerinin türlere göre dağılımı Çizelge i 'de görülmektedir. Bu yönden en büyük grubu mercan-karagöz-sarıgöz
türleri meydana getirmektedir ve bunu tekir-barbunya, kcfal, sardal-
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ya, izmarit-istavrit ve lahoz-hani balıkları izlemektedir. Aynı çizelgede, balık etinde saptanan p. p.m. veya mg fkg. total civa kalıntılarının,
en düşük ve en yüksek ortalama yoğunluklarının o. i mg fkg. aralıklarla, çeşitli türlerdeki balıklarda dağılım oranları gösterilmiştir. Buna göre, değişik türlerdeki ortalama civa düzeyleri, en düşük miktar
olarak balıkların % 7.2'sinde 0.05° p.p.m., en yüksek miktar olarak
da % 3.g'unda 1.100 p.p.m. ve daha fazla bulunmuştur. Balık örneklerinin % 28.2'sindeki kalıntı yoğunluğu 0.IOI-O.200 p.p.m. arasındadır ki bunu % 23 ilc 0.201-0.30o p.p.ın. ve % 16 ilc 0.301-0.400
p.p.m. miktarların izlediği görülür. Yani, ömeklerin % 67.s'indeki
kalıntı düzeyi o. ıo 1-0.400 p. p.m. arasındadır. Analizi yapılan toplam
252 örnekten hesaplanan ortalama genel kalıntı miktarı ise 0.338 +:
0.0184 p.p.m. olarak bulunmuştur.
Belirlmen civa kalıntılarının en düşük, en yüksek ve ortalama
düzeylerine bakılırsa (Çizelge 2), 0.025-1.94° p.p.m. arasında değiştiği görülmektedir. Ortalama yoğunluklara göre, m düşük kirlilik kefal balıklarında (0.166 p.p.m.), en yüksek kirlilik de lahoz-hani türlerinde (0.432 p.p.m.) saptanmıştır.
Balıkların avlandığı ve örneklemenin yapıldığı körfezlerdeki ci.
va ile kirknmel'.İn düzeylerini kaqılaştıra bilmek için, türlere ve avlanma kesimlerine göre yapılan değerlendirmenin
sonuçları (Çizelge 3), aynı körfezden alınan değişik türlerdeki ve ayn körfezIerden
alınan aynı türdeki kalıntı yoğunluğunun oldukça değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bir yıllık dönemde alınan değişik türden
balıkların içerdiği civa kalıntıları ortalamaları, balıklarm avlandığı
kesimlere bağlı olarak ayrım göstermiştir. Körfeziere göre genel ortalama kirlilik düz~yleri, İzmir Körfezi (0.39 i p.p.m. ı, GüIIük Körfezi (0.324. p.p.m.), Ayvalık Körfezi (0.291 p.p.m.), Kuşadası Körfefezi (0.279 p.p.m.) ve Saros Körfezi (0.226 p.p.m.) şeklinde azalarak
sıralanmaktadır.
Balık örnekleri, belirlenen yaşları yönünden gruplara ayrılarak,
her yaş grubunda bulunan civa kalın tı düzeyleri üzerinde bir değerlendirme yapılırsa (ÇizeIge 4), genellikle, her türdeki civa miktarının
yaşla birlikte artış gösterdiği anlaşılmaktadır.
Çizdge 5'de, balık vücudunda depolanan civa kalınularının,
örnekleme zamanlarının
rastladığı mevsimler bakımından değişimi
sergilenmiştir. Görüldüğü gibi, yaz ve sonbahar aylarında tutulan
balıklardaki kalıntı düzeyleri, ilkbahar ve kış ömeklerİndekine göre
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daha yüksektir. Genel olarak, bu sonuçlar, civa kalıntılarının ilkbahardan kışa kadar balık vücudunda artarak biriktiğine ve belli bir
dönemden sonra, eliminasyonun çevreden alınan kalıntı düzeyine
oranla daha yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Bugüne kadar yapılcı.n bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre,
her türlü canlıda iz halinde doğal civa bulunduğu bilinmektedir. CanblaI'da bu düzeyde civanın varlığı, yalnızca çevreyle ilgili olup, fizyolojik yaşam için vücutta civa bulunmasının gerekliliğini açıklayabilen bir kanıt yoktur. Su,hava ve besinlerIe alınan civa kalıntıları, canbların vücudunda birikme eğilimindedir. Ancak, alınan miktar değişmediği sürece, canlıların vücudundaki total civa yükü, sağlığı tehlikeye
düşürmeyecek bir eşik düzeyini aşmaz (23,48, 49).Karada yaşayan canlılar içinde en düşük civa kalıntıları, ot yiyenlerde (0.ooi-o,Oi5
p. p.m.) bulunmuştur (38, 42). Son 40 yılda civalı fungisidIerin yoğun tarımsal uygulamaları sonucunda civa ilc en yüksek kirlenme
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yabani kuşlarda meydana gelmiştir. Civa içeren su canlıları da, bunlarla beslenen kuş türleri için önemli bir kirlenme kaynağı oluşturur
(26). Kirletici madde kal111tısından yoksun yemleric beslenmiş tavukların yumurtalannda
çoğunlukla,
0.01 p.p.m.
kadar" civaya rastlanırken;
tarımsal
iL'ıçlama yapılmış
bölgelerden
sağün'in
yemlerIc
beslenme halinde yumurtalara
geçen civa düzeyi iki katına ulaşmaktadır (3 i). Tavuk yemlerine
balık unu ve diğer ha yvansal proteinler
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katıldığı zaman yumurtadaki
cıva değeri aşırı ölçülere yükselmektcdir (33, 60). Su canlıları ıse, yaşam boyu büyük hacımlarda
suyu filtre ettikleri ıçın, doğrudan
absorbsiyonla,
suda çözüıımüş
veya suspansiyon halindeki
civay! vücutlarında
biriktirir.
I3u nedenlc, kara-
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sal besin zincirinin bir halkasından ötekine yansıyan civa kalıntısı,
en fazla i 00 katına ulaşırken, su ortamı için bu yoğunlaşma faktörü
i ooo'le
ifade edilmektedir (I 3).
Su, hava ve besinlerle sürekli civa alımı söz konusu olduğundan
sağlıklı insanlarda bile sakıncasız sayılan düzeylerde, civa birikimi
olmaktadır. İnsanın bir günde aldığı civa miktarı, tükettiği yiyeceklerin türüne, besinlerin hazırlanış tekniğine ve yerleşim bölgelerine
göre değişir (46). WHO'nun
bir raporuna (62) göre, sağlıklı insan
populasyonlarında
tüm kan civa değerleri, genellikle 5 ng Ig.'ın altındadır. Sürekli olarak fazla miktarda su ürünleri tüketimi, tüm kandaki civa düzeyini anormal ölçüde artırmaktadır
(I 5). İsveç'te 0.87 p.
p.m. civa içeren balıklardan haftada 3 kez 15° g. yiyen bireylerde,
eritrositlerdeki civanııı normalin i o katına (ortalama 58 ng 19.) ve
serum civa düzeyinin de i o ng !grama yükseldiği saptanmıştır (53).
Günlük alınan total civa miktarı, ülkelere göre deği~meklc beraber, genelolarak
5-20 mikrogram
dolayındadır. Bu normal alım
düzeyinin 0.4 mikrogramı havadan ve sudan; geri kalanı da besinkrden kaynaklanır (47). Besinlerle ins<ın vücuduna giren günlük civa miktarı, mikrogram olarak, İngiltere'de 14, Rusya'da 5-7, A.B.D.'
de 20, Almanya'da S, Belçika'da 22 ve İsvcç'tc ıo olarak hesapl<ınmıştır (3, g, 58, 59)' Bu civa kalıntılarının büyük bölümünün, başta
Sl1 ürünleri
olmak üzere, ha yvansal ürünlerden ileri geldi,ği belirtilmektedir. i 934'den bu yana, endüstrileşmiş ülkelerde halkın günde
aldığı total civa düzeyi i katı artış göstermiştir (I 7)'

°

Birikmiş literatür verilere bakılırsa, civa bugün kara ve su ortamınd,ı en tehlikeli kalıcı kirleticilerdendir.
Tümüyle civa kalıntılarmdan arınmış bir canlı organizması dü~ünülemezse de, önemli olan,
vücutta bulunan miktarının canlıların yaşamı için tehlike yanıtmıyacak düzeyde tutulabilmesidir.
Bu bakımdan, bilimsel çalışmaların
başta gelen amacı, her ülkede öncelikle insan vücuduna çeşitli kaynaklardan giren kalın tı düzeylerinin belirlenmesi; lıesIenmc alışkan!ıklarına göre günlük civa alım düzeyinin ortaya konulması; buna
göre yasal tolerans limitleri uygulanmasıdır, ki ancak bu şekilde tehlikeli sayılabilecek kalın tı yoğunluklarının
ve bulaşma kaynaklarının
etkin denetimi olanaklıdır.
Türkiye'de ancak son zamanlarda başlatılabilen çevre kirlenmesiyle ilgili araştırmalar, henüz dağınık ve yetersiz bir durumdadır.
Soruna yoğun bilimsel çabalarla yaklaşılmadıkça, gerek organik ve
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gerekse inorganik kimyasal maddelerin neden olduğu bcsin ve çevre
kirlenmesinin ne gcrçek boyutları ve ne de denetimi sağlanabilecektir.
Daha önce yaptığımız çalışmalarla su ürünlerimizin civa ile yaygın bir kirlenme olgusuyla yüzyrıze olduğu belirlenmiştir. ŞanIı ve
arkadaşları (50) yurdumuzda üretilen ham:;i, istavrit ve ton balığı
konservelerinde 0.03-0.82 p.p.m. total civa ve organik civa kalıntılanna rastlamış!ır. Şanl) (sı), Akdeniz'de İskenderun-Antalya
arasındaki avlanma kesimlerinden sağladığ') 349 balık ve karides örneğinde total civanın % 100, metilmerkürinin % 100, etilmerkürinin
% 61.6 oranında bulunduğunu bildirmektedir. Tüm örneklerdeki
total civa kalıntılarının ortalaması 0.345 p.p.m., organik civa bileşikleri düzeyi ise 0<31° p.p.m. olarak verilmekte ve bu miktarların
doğal denge ve bu balıkları tüketen halkın sağlığ1 açısından olumsuz
etkiler yaratabilcceğine işaret edilmektedir.
Şanlı ve Ceylan'ın bir
başka araştırmasına (52) göre, Karadeniz'in Ereğli, Sinop, Samsun,
Ordu ve Trabzon kıyı sularından av/anan çeşitli balık türlerinde, gencl kirlilik olarak, ortalama 0.278 p.p.m. total civa saptanmıştır. Ege
Denizi'nin körfezIerinden avlanan çeşitli türlerden çok sayıda balık
örneğinde yaptığımız bu araştırmada, civaya % i 00 oranında rastlanmıştır ve gencI kirlenme düzeyi olarak 0.338 p.p.m h.esaplanmıştır. Bulunan değaler açıkça göstermektedir ki, Akdeniz, Karadeniz ve
Ege Denizi'nin avlanma bölgeIerimize ait balık popülasyonunda civa ile yaygın ve benzeri düzeylerde bir kirlenme olgusu vardır. Bu
kirlenme, araştırmamızın mn uçlarına göre, balık türleri, balıkların
yaşı ve mevsiml<:r yönünden c1cğrrlendirikbi1c:-ek ölçülerde farklılıklar göstermektedir.
Çalışmada belirlediğimiz civa yoğunlukları, alıntısı yapılan literatür verilfTk karşılaştırıldığil1da, dünyada Cil çok kirlendiği bilinen bazı körfez ve iç suların su ürünlerindeki miktarlardan biraz düşüktür; ama açık deniz ve okyanııs balıklarının içerdiği civa kalıntıları di;,;cyinden yüksek görünmektedir.
Çevre toksikolojisinin içerdiği konular arasında, kimyasal kirleticilerin doğ'al denge ve canlıların yaşamıyla ilgili yönü, toplum sağlığı açısından yurdumuzda da, en azından gelişmiş ülkelerdeki etkinlikte ele alınmalı ve henüz endüstrileşme sürecindeki ülkemizde insan sağlığını çevrc kirlenmesinin tehlikelerinden koruyabilmek için,
sürdürülmekte olan önlemlere ışık tutucu araştırmalara hız verilmelidir. Kanımızca, bugün toplumların en önemli işlevi, yaşam ortamını
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oluşturan çevrede yıkıma neden olmaksızın endüstrileşm.cEin yoll;ırım bulmaktır. Endüstri ve tarımsal etkinliklerde kullanılan on binlerce kimyasal maddenin çcvre ve canlılara yansım2sını tümüyle önleme olanağını hiç bir ülke bulabilmiş değildir; ancak, endüstrileşmesini tamamlamış ülkeler, daha çok, geçmişte çevreye yansımasına
nedcn oldukları kimyasal kirleticilerlc doğanın daha fazla yüklenm(~sini cngcllemey<~ çalışırken; toprağı, suyu, havası ve besinleri genellikle tehlikeli boyutlarda kirlenmemiş olan yurdumuzda, zaman yitirmedeıı bu tür sorunlara etkinlikle eğilmenin zorunluluğu daha fazladır.
Akdeniz, Karadeniz \'e bu çalışmayla da Ege Denizi'nin önemli
balık türlerinde bclirlediğimiz civa kalın tı yoğunlukları, literatür verilerin ışığında yorumlandığında,
beslenme yoluyla toplum sağlığını
etkileyecek boyutlarda görünmemektedir.
An.cak, su ekosistemineieki
doğal denge açısından bazı olumsuz yönlerinin bulunabileceği ve
kir1cnmenin sürmesi halinde, gelecekte protein kaynağı olarak su
ürünlcri tüketiminin artma zorunluluğu karşısında, kirlenme riskinin
toplum sağlığına da yaıısıyabilcccği gözden uzak tutulmamalıdır.

Teşekkür: çalışmamızın
materyalini oluşturan balıklarda tür
vc yaş belirlenmesinde
desteğini esirgemeyen sayın Hidrobiyolog
Dr. Fethi Akşiray'a teşckkürlerimizi sunarız.
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