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ABSTRACT

INVESTIGATION ON BIOKINETICS OF ^Cs AND
RADIONUCLIDES IN THREE DIFFERENT ORGANISMS AND A NEW

EVALUATION BY USING DISCRETE TIME MODEL

Nurdan GÜNGÖR

In this study, lMCs and "'Am biokinetic experiments have been observed
originally for Black Sea condition with using the gastropod Patella coerulea and
the macroalgae Enteremorpha linza and the common mussel Mytilus
galloprov'nciaüs as bioindicator organisms. The experiments that have at least
three originality, have been carried out very carefully and biokinetic parameters
have been calculated by using classical model. The results are compared with the
proportionally similar experiments in the literature globally. In this thesis, a new
model application has proposed for the biokinetic evaluation for loss experiments
of organisms. That is discrete time model. Loss experiments can be evaluated
proportionally in a quick and easy way by using this model. Then, it can be
observed that toe calculated decreasing factor (r) by discreatc time model, shows
the loss process quality. Moreover, the loss experiments can be stopped when the
decreasing factor goes to 1. So, the loss experiment can be evaluated rapidly and
quickly with the adequate reliability by using discrete time model Furthermore,
the loss process in the organisms becomes slower and biologic half-lives becomes
longer, when the decreasing factor (r) goes to 1. On the other hand, the
biological depuration rate (k) goes to nearly zero. So, the proposed discrete time
model that b applied in this thesis originally for biokinetic, can be evident that it
has an adequate reliability for the biokinetic evaluation.

Keywords : I34Cs ve "'Am, Biokinetic, Discrete Time Model,
M. galloprovtncialis, P. coerulea, E linza, Black Sea
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ÖZET

134Cs ve 241Am BİYOKİNETİĞİNİN ÜÇ FARKLI ORGANİZMA İÇİN
İNCELENMESİ VE KESİKLİ ZAMAN MODELİ İLE YENİ BİR

DEĞERLENDİRME

Nurdan GÜNGÖR

Bu çalışmada, çok bilinen bir midye türü olan M. galloprovincialis ile bir
gastrapod türü olan P. coerulea ve makroalg türü E. linza biyoindikatör
organizma olarak seçilerek, 134Cs ve 241Am radyoizotoplarının biyokinetiğine
ilişkin olarak Karadeniz şartları için orjinal deneyler hem biyobirikim ve hem de
biyoatılım için yapılmıştır. Bu şekilde en az üç farklı yönden orijinalite içeren
deneyler büyük bir titizlikle yapılmış ve alınan deney sonuçlarından hareketle
klasik matematiksel model yardımıyla biyokinetik parametereler hesaplanmıştır.
Elde edilen sonuçlar, deneylerimizin orijinalliği nedeniyle tam benzeri
bulunmasa da nispeten yakın olan çalışmalarla mertebe olarak karşılaştırılmış
ve genel bir uyum olduğu görülmüştür. Bu tez çalışmasında, biyokinetik için yeni
bir model uygulaması önerilmekte olup, bu model "kesikli zaman modeli"dir.
Bu model kullanılarak kayıp deneyleri hızlı ve kolay bir şekilde
değerlendirilebilmektedir. Yapılan mukayeseli çalışmalar göstermiştir ki; kesikli
zaman modeli ile hesaplanan azalma faktörü (r) ile kayıp işleminin kalitesi
belirlenebilmektedir. Ayrıca, kesikli zaman modeli ile hesaplanan azalma
faktörü (r) l 'e yakınsadığında organizmadaki kayıp işlemi yavaşlamakta ve
biyolojik yarı ömür uzun olmaktadır. Diğer taraftan biyolojik arınma sabiti (k)
sıfıra yakınsamaktadır. Fazla olarak, kayıp deneyi azalma faktörü (r) l'e
yakınsadığında durdurulabilir. Biyokayıp deneyinin uygun güvenirlilikle ve hızlı
bir şekilde kesikli zaman modeli ile değerlendirilebileceği bu tez çalışmasıyla
mukayeseli irdelemelerle gösterilmiş olmaktadır.

Anahtar Kelimeler 134Cs ve M1Am, Biyokinetik, Kesikli Zaman Modeli,
M. galloprovincialis, P. coerulea, E. linza, Karadeniz

Bilim Dalı Sayısal Kodu : 622.02.01
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134Cs ve :41Am BİYOKİNETİĞİNİN ÜÇ FARKLI ORGANİZMA İÇİN
İNCELENMESİ VE KESİKLİ ZAMAN MODELİ İLE YENİ BİR

DEĞERLENDİRME

ÖZET

Bu çalışmada, çok bilinen bir midye turu olan Mytılus galloprovmcıahs, bir
gastrapod turu olan Patella caendea ve makroalg turu Enteromorpha imza
bıyoindikator organizma olarak seçilmiştir Deniz çevresinde pek çok kirleticinin
izlenmesinde M galloprovmcıahs biyoindıkator organizma olarak yaygın şekilde
kullanılır

Gastropoda sınıfının patellidae familyasındaki P. caerulea ile yapılan
radyoizotopik bıyokinetik araştırmalar literatürde bulunmamaktadır P caerulea
kayalarda yaşar Diğer organizma ise E imza olup Chlorophyta sınıfının ulvacea
familyasındandır Bu organizma denizlerde iki metre derinliğe kadar kayalarda
yaşayabilir Bu organizmaları seçmemizin nedeni, bunlar besin maddeleri ile bağlantı
sağladığından besin zincirinde önemlidir

134Cs ve 24lAm radyoizotopları Çernobıl kazasından sonra radyoaktif kirlilikten
dolayı Karadeniz'de bulunan önemli radyoizotoplardır Bu çalışmada 134Cs ve 24]Am
radyoizotopları uç farklı organizmada çift izleyici olarak biyokinetik araştırmalar için
tercih edilmiştir Böylece organizmalar ve çift izleyicilerden dolayı orjınal bir deneysel
çalışma amaçlanmıştır

Bu çalışmada kullanılan "~4Cs ve 24lAm radyoizotopları Amersham
RadyonukJid Kimyasal Merkezi'nden temin edilmiştir 134Cs ve 24lAm
radyoizotoplarının ozgul aktiviteleri sırasıyla 175 MBq ml"1 ve 34 67 kBq.ml'1 dir

Butun organizmalar Karadeniz Kıyısında bulunan Şile ilçesinden toplanmıştır
Numuneler 30 /. lık yeni alınmış deniz suyu içeren plastik akvaryumlara transfer
edilmiş ve deneyden once deney şartlarına alışması sağlanmıştır Deniz suyu, deney
şartlarına alıştırma sırasında ve deney sırasında havalandırılmıştır Butun deneyler ışık
ve sıcaklık kontrollü odalarda gerçekleştirilmiştir

Biyobirikım deneyi için, 10 / kapasiteli plastik akvaryumlar 6 / deniz suyu ile
doldurulmuştur Her bir akvaryuma konsantrasyonu ayrı ayrı litresinde 1000 Bq
olacak şekilde n 4 Cs ve 2 4 1 Am radyoizotopları ilave edilmiştir

Organizmalar akvaryuma yerleştirilmeden once plastik bıçak kullanılarak
epıfaunasından (üzerinde bulunan organizmalardan) temizlenmiştir Organizmalar
haftada iki kere değiştirilen ve içerisine radyoaktif madde ilave edilen deniz suyunda
denge durumuna gelinceye kadar bekletilmiştir Deney sırasında, yumuşakçalar
yaklaşık 30 dakika temiz deniz suyuna transfer edilmiş ve sağlık şartlarını
sağlayabilmek için düzenli bir şekilde P trıcornutum ile beslenmiştir

NJU



Midye ve patella örnekleri, biyobirikim ve kayıp deneyleri sırasında dokularına
ayrılarak yumuşak doku ve kabuklarına ait radyasyon miktarları tayin edilmiştir
Farklı dokularda keza konsantrasyon ve biyolojik yarı-omur değerlen de
hesaplanmıştır

134Cs ve 241Am radyoizotoplarının sudan biyobırikımi araştırılmıştır I 3 4Cs ve
radyoizotopunun konsantrasyon faktörü kuçuk midye, buyuk midye, patella ve
makroalg örneklerinde araştırılmış ve sırasıyla 2 80, 2 57, 2 00 ve 2 00 olarak
bulunmuştur Aynı zamanda yumuşak dokuda ise l j 4Cs radyoizotopunun
konsantrasyon faktörü midyeler için 16 11 ve patella için ise 5 46 olarak bulunmuştur
Diğer taraftan, kabuk dokusunun konsantrasyon faktörü midye ve patella turu
organizmanın butun vücuduna nazaran önemli bir farklılık gösterir. Bu grupta en
yüksek konsantrasyon faktörü M galloprovıncıahs için bulunmuştur Fakat
I34Cs radyoizotopunun midyedeki biyobirikimi organizmaların büyüklüğüne bağlıdır
24IAm radyoizotopunun konsantrasyon faktörleri farklı büyüklükteki midyelerde ve
diğer organizmalarda 200, 150, 260 ve 1380 olarak bulunmuşlardır
24IAm radyoizotopuna ait konsantrasyon faktörünün midyelerin yumuşak dokusunda
ve kabuk kısmında aynı ve 250 olduğu bulunmuştur Bununla beraber
24'Am radyoizotopunun patellanın kabuk kısmında, aynı organizmanın yumuşak
dokusuna gore 3 kere daha yüksek olduğu bulunmuştur

Biyobirikim periyodunun sonunda, organizmalar kontamine olmamış ve akan
deniz suyuna transfer edilmiştir Kontamine olmayan suyun akış hızı, saatte 1 / olarak
düzenlenmiştir

Radyoizotopların organizmalar tarafından tutulması birkaç hafta devam
etmiştir Radyoizotop kaybı atılım deneylerinin başlangıcında, başlangıç radyoizotop
aktivitesinin yüzdesi olarak ifade edilmiştir Çok bileşenli biyoatılımın yumuşakçalarda
(M galloprovmcıalıs ve P. caerulea), her iki radyoizotop için de uygun olduğu
söylenebilir Standart matematiksel verilerin davranışı bileşenleri hesaplamak için
kullanılmıştır

Kuçuk midye, buyuk midye ve patellada I j 4Cs ve 241Am radyoizotoplarının
biyoatılım hızlarının lineer olmadığı, iki bileşenli olduğu ve başlangıç bileşeninin ise
hızlı olduğu bulunmuştur Bu organizmalar için l 3 4Cs radyoizotopunun yavaş bileşen
için yarı-omur değerleri sırasıyla 46 8 gun, 46 5 gun ve 6 4 gundur Diğer taraftan
makroalg örneklerinde 134Cs radyoizotopunun biyoatılımının tek bileşenli olduğu ve
biyolojik yan-omur değeri ise 15 2 gun olarak bulunmuştur Midyelerin yumuşak
kısmında l j 4Cs radyoizotopunun biyoatılımının arttığı ve biyolojik yarı-omur değerinin
29 4 gun olduğu bulunmuştur Farklı olarak, patellanın yumuşak kısmında
l j 4Cs radyoizotopunun biyolojik yan-omrunun aynı organizmanın butun vücudu ile
benzer olduğu tespit edilmiştir Buyuk midye, küçük midye ve patellada
2 4 1 Am radyoizotopunun bütün vücuttan olan atılımının çift bileşenli olduğu ve
biyolojik yan-omür değerinin ise organizmanın yavaş bileşeni için sırasıyla 72 2 gun,
75 3 gun ve 103,2 gun olarak bulunmuşlardır Diğer taraftan macroalglerdeki
biyoatılım hızı tek bileşenli olup ve biyolojik yan-omur değeri ise 24 8 gundur Midye
ve patellanın yumuşak dokulanndaki 241Am radyoizotopunun biyoatılım hızının aynı
organizmanın butun vücuduna nazaran daha hızlı olduğu tespit edilmiştir

Biyokinetik sonuçları Karadeniz kıyısal çevresinde Li4Cs radyoizotopunun
izlenmesinde midye türlerinin ve 24IAm radyoizotopunun izlenmesinde de patella
türlerinin kullanımının yararlı olacağını göstermiştir
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Bu tez çalışmasında, organizmaların kayıp deneylerinin değerlendirilmesi için,
yeni bir model uygulaması önerilmiştir Bu "kesikli zaman modeli"dır Bu model
kullanılarak kayıp deneylen hızlı ve kolay bir şekilde değerlendırilebılmektedır

Biyolojik arınma sabiti ( k ) ve biyolojik yarı-omur (thı,2) bu şekilde
hesaplanabilir Biyokinetik deneyler için bu ıkı önemli parametre, ya klasik model ya
da kesikli zaman modeli kullanılarak uç farklı organizmada hesaplanmıştır Bu kesikli
zaman modelini aynı zamanda farklı radyoizotoplar için de kullanabiliriz Bunların
karşılaştırılması, kesikli zaman modeli ve klasik model tarafından hesaplanan iki değer
arasındaki hata değerlerinin hayli kuçuk ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir

Böylece, bu tez çalışmasında bıyokınetik deneyler için orjinal olarak
önerilen,"kesikli zaman modelf'nin uygulanması sonunda biyokinetik çalışmalar için
uygun güvenilirlikte olduğu kanıtlanrruştır Bundan başka, azalma faktörü kesikli
zaman modeli için önemli bir faktördür Azalma faktörü ( r ) l 'e doğru gittiğinde
organizmadaki kayıp işlemi yavaş olur ve biyolojik yarı omur uzun olur Diğer
taraftan biyolojik arınma sabiti (k) sıfıra gitmektedir

Kesikli zaman modeli ile hesaplanan azalma faktörü ( r ) ile kayıp işleminin
kalitesi belirlenebilmektedır Ayrıca, kayıp deneyi azalma faktörü ( r ) 1 'e doğru
gittiği zaman durdurulabilir Böylece kayıp deneyinin uygun güvenirlilikle ve hızlı bir
şekilde değerlendirilebileceği bu tez çalışmasıyla mukayeseli irdelemelerle gösterilmiş
olmaktadır



INVESTIGATION ON BIOKINETICS OF 134Cs AND 241Am
RADIONUCLIDES IN THREE DIFFERENT ORGANISMS AND A NEW

EVALUATION BY USING DISCRETE TIME MODEL

SUMMARY

In this study, the common mussel Mytılus galloprovıncıalıs, the gastropod
Patella caerulea and the macroalgae Enteromorpha imza have been selected as
bioindicator organisms M. galloprovıncıalıs is most widely use as bioindicator
organisms for monitoring studies in coastal and estuarine marine environment.

In literature, there has been no previous study on biokinetics of radionuclides
in P. caerulea which is in the Patellidae family of gastropod class P. caerulea lives
on the rocks The other organism was E linza that belongs to Ulvaceae family of
Chlorophyta class It can live up to a water depth of 2 meters on the rocky sea
floor We selected the algae samples because they are links in benthic food webs

I34Cs and 241Am radionuclides are important radionuclides which are present in
the Black Sea due to radioactive pollution after the Chernobyl accident. In this study
l w C s and 241Am radionuclides were chosen for biokinetic investigations in three
different organisms as double tracers

Solutions of 241Am (Tbl/2=432 2 y) and 134Cs ( Tb,/2=2.062 y) used in this
study were purchased from Amersham Radionuclides Chemical Center The specific
activity of the l 3 4Cs and 2 4 1 Am in the solutions were 175 MBq ml"1 and 34 67
kBq ml"' of respectively

All the organisms were collected off the Şile village on the Black Sea coast
They were transferred to 30 It plastic aquarium containing fresh sea water for three
weeks for acclimation before the experiment The sea water was airated during the
acclimation and also during experiments All experiments were performed under light
and temperature controlled laboratory conditions.

For bioaccumulation experiments, plastic aquariums with 10 /. capacity were
filled 6 /. of sea water Into each aquarium 134Cs and 241Am radioisotopes were added
to obtain a concentration of 1000 Bq.l"1

Before organisms placed in the aquarium, they were cleaned of any epifauna
by using a plastic knife Organisms were exposed until they reached steady state in
the spiked water medium which was renewed with fresh sea water twice a week
During the experiments, mussels and patella samples were transferred into a clean sea
water for approximately 30 minutes and regularly fed with P. tricormitum in an
attempt to ensure good health

During accumulation and bioelimination experiments mussels and patellas
were dissected and radionuclide content in soft parts and shells were determined
Concentration factors and biological half-life of the radionuclides in different tissues
were also determined
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The bıoaccumulation of L'4Cs and 24IAm radionuclides were investigated from
water pathway The concentration factors of l34Cs were found to be 2 80, 2 57, 2 00
and 2 00 in small mussel, large mussel, patella and macroalgae samples, respectively

At the same time, concentration factors of' >4Cs radıonuclıde in the soft tissue
were found to be 16 11 for mussels and 5 46 for patella On the other hand, the
concentration factor of the shell part was significantly different from whole body of
the mussel and patella In this group, the highest concentration factor was found in
M. galloprovıncıalıs. The accumulation of l34Cs in mussels did not depend on the
size of animals The concentration factors of 24lAm were found to be 200, 150, 260
and 1380 in small mussel, large mussel, patella and macroalgae samples, respectively
The concentration factors of 241Am radionuclide in soft tissue and shell parts of
mussels were found to be similar and equal to 250 However, the concentration
factor of 241Am radionuclide in shell part of patella was found to be three times higher
than its soft part

At the end of the bioaccmnulation periods, the organisms were transferred to
uncontaminated running sea water Flow rate of the uncontaminated water adjusted
to 1 liter/hour

Retention of radionuclides by organisms vvas monitored for several weeks
Radionuclide bioelimination expressed as % of initial radionuclides (B 4Cs and 241Am)
activity at the beginnig of the depuration experiments (Ao) Two component
bıoelimınation was evident for mollusc (M galloprovıncıalıs and P. caendea) for
both the radionuclides Standart mathematical treatment of data was used to evaluate
the different components

The bioelimination rates of 134Cs and 24lAm radionuclides of small mussel,
large mussel and patella were found to be non-linear consisting of two components
with an initial fast component The biological half-lives of slow component of B 4 Cs
radionuclide were 46 8 days, 46 5 days and 6 4 days for these organisms On the
other hanH thf» Ginelimi nation of 134Cs radionucüdc in macroalgac samples v.as single
component and the biological half-life for this organism was found to be 15 2 days
The bioelimination of 134Cs radionuclide in soft parts of mussels was faster than whole
body, with the biological half-life being 29 4 days In contrast, the biological half life
of ''4Cs radionuclide in soft parts of limpet was identical with that in the whole body
The whole body bioelimination of 241Am radionuclide in large mussel, small mussel
and patella, were similar to n 4 Cs radionuclide, it consisted of two components with
biological half-lives in slow component of the organisms being 72 2 days, 75 3days
and 103 2 days respectively On the other hand, the bioelimination rate in macroalgae
was of single component with biological half-life of 24 8 days The bioelimination
rate of 241Am in soft parts of mussels and patella were faster than that in whole body
of these organisms

These biokinetic results showed that the n 4Cs in mussel species and the 24lAm
in patella species are valuable tools for radionuclide monitoring in the Black Sea

In this thesis, a new model, discrete time model, is proposed for the evaluation
of radıonuclide bioelimination from organisms Bioelimination experiments can be
relatively more quickly and easily using this model

Biological depuration rate (k) and biological half-lives (tbi/2) can be calculated
by using this model These two important parameters for biokinetics were calculated
by using both the classical model and discrete time model in three different
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organisms, and the results were compared Comparisons of the two models show
that the difference between the values calculated by classical model and discrete time
model, are small and acceptable

So, the proposed discrete time model has an adequate reliability for the
biokinetics evaluation Furthermore, reduction factor calculated from this model is an
important parameter The bioelimination process in the organisms becomes slower
and biologic half-lives becomes longer, when the reduction factor ( r ) goes to 1,
whereas the biological depuration rate ( k ) goes to nearly zero

The calculated reduction factor ( r ) by discreate time model can, therefore,
quantify the bioelimination process Moreover, the bioelimination experiments can be
stopped when the reduction factor goes to 1 So, the bioelimination experiments can
be evaluated rapidly and quickly with an adequate reliability by using the discrete
time model

Will



BOLUM 1

GİRİŞ

Deniz kirliliği, çevre sorunlarının giderek yaygınlık kazandığı günümüzde,

önemli bir sorun teşkil etmektedir. Söz konusu deniz kirliliği sorunları, fiziksel,

kimyasal ve biyolojik olabildiği gibi radyoizotoplar da denizler için bir kirlilik elemanı

durumundadırlar. Radyoizotoplar; denizel ortama, yağışlar ve akarsular j oluyla

yüzeysel ve hacimsel taşınımla, nükleer bomba denemeleri ve nükleer kazalarla

havadan serpinti şekliyle girebilmektedir (Alpen, 1998). Ayrıca radyoizotoplar daha

az olasılıkla, Çernobil kazasında olduğu gibi, kontamine olan karasal ortamlardan

erozyon yoluyla denizlere taşınabilmektedir (Kanivets ve diğ. 1998; Ruzsa, 1998).

Satalit kazaları sonucu satalitlerde taşınan nükleer reaktörlerin denize düşmesi,

nükleer denizaltı kazaları, nükleer atıkların denizlerde depolanması, ya da bu atıkların

denizlere bırakılması, denizler için ayrı kontaminasyon kaynaklarını oluşturmaktadır.

Doğal radyoizotoplar; denizel ortamlara fosfatlı gübre, pestisit (başta DDT

olmak üzere birçok böcek öldürücüleri de içeren) ve deterjanlardan ayrı, petrol

atıklarıyla da girebilmektedir. Denizel ortamlara giren radyoaktif kirleticiler; su,

sediment ve organizma (biota) arasında döngüye uğramaktadır.

Bu durumda, denizlerin radyoaktivite kontroHarında deniz suyu, sediment ve

organizmalar önem taşımaktadır. Bu bağlamda suda, sedimentte ve organizmada

radyoizotop konsantrasyonu saptamaya yönelik çalışmalar radyoekoloji biliminin

izleme (monitoring) bölümünü oluşturmaktadır. Her üç eleman için de yapılan



çalışmalar önemlidir ve ekolojik sistem için bir gösterge olan, biyoindikator

organizmalar ile çalışılması genelde benimsenen yöntemdir Suda duşuk miktarda

bulunan radyoaktif, ağır metal, pestisiî veya petrol atığı gibi kirleticileri yüksek

konsantrasyonlarda bünyelerine alabilen organizmalara "biyoindikator" organizma adı

verilmektedir Bu şekilde biyoindikator kullanılarak yapılan çalışmalar, deniz

suyundaki kirlilik mertebelerinin nispeten kolay tayin edilebilmesi ve biyoindikator

organizmaların besin zincirinde yer alması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır

Bu doktora tez çalışmasında midye, patella ve yosun turu organizmalar

kullanılarak deneyler yapılması amaçlanmış ve bu organizmaların biyoindikator olarak

kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmaya çalışılmıştır

Ote yardan Çernobil Reaktör kazasından 2 yıl sonra Mayıs 1988'de

Topcuoğlu ve diğ. (1988) tarafından yapılan bir araştırmada, Karadeniz midyelerinde
137Cs radyoizotop miktarı belirlenmiştir Bu çalışmada radyoaktivite seviyesinin

120 Bq kg"1 yaş ağırlık seviyesinde olması ve zamanla azalıyor olması, bu doktora

tezinde araştırılan 134Cs radyoaktif kirleticisinin biyokinetiğinin incelenmesinin

gerekJiliğinin bir göstergesidir

Patella turu organizmaları kullanarak önemli radyoaktif kirleticilerden olan

sezyum ve amerisyumun Karadeniz şartlarında biycbirikimini ve biyoaahnu.ı;

araştırmamız, yapılan radyoaktivite ile ilgili literatür taramasında rastlanmadığından

hem orjinallik ve hem de Karadeniz suyunun fizikokimyasal özellikleri kullanılması

açısından farklı bir anlamlılık arzetmektedir

Patella türü organizma büyük oranda insanlar tarafından tuketilmemesine

karşılık, midye turu organizma halk tarafından hayli önemli miktarlarda besin maddesi

olarak da kullanılmaktadır Ülkemiz denizlerinden 1995 yılında çıkarılan midye

miktarı 6042 ton civarındadır Bu miktarın 727 tonu Doğu Karadeniz'den ve 5014

tonu ise Batı Karadeniz'den çıkartılarak tüketilmiştir (Devlet su ürünleri

istatistikleri, 1997). Ayrıca, Karadeniz makroalg türlerinde Çernobil sonrası yapılan

olçumleme taraması (monitoring) araştırmalarında Güven ve diğ. (1990a);

Güven ve diğ. (1990b); Topcuoğlu ve diğ. (1995) özellikle 137Cs radyoizotopunun

i dedekte edilebilirliği ve l37Cs radyoizotopunun makroalg turu organizmalarda
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saptanan doğal kayıp (depurasyon) hızını Topcuoğlu ve diğ. (1996a) laboratuvar

şartları altında sezyum ve amerisyum radyoizotoplarının bir makroalg türünde

biyobirikiminin de incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur ki bu doktora tez

çalışmasıyla bu konuya da açıklık getirilmiş olunacaktır.

Radyoizotopların deniz suyundaki konsantrasyonunu saptamak oldukça

önemlidir Bunun için de. öncelikle analizi yapılacak radyoizotopa karar verilerek

radyoizotopun deniz suyundaki tahmin edilen konsantrasyonuna ve uygulanacak analiz

yöntemine bağlı olarak 1-150 İt arasındaki deniz suyu, özel numune alma sistemleri ile

toplanmaktadır (Holm ve Fukaî, 1977; Ballestra ve diğ. 1978; Holm, 1988;

Rernabee ve diğ. 1980). Eğer analiz hemen yapılmayacaksa asidik hale dönüştürülüp

uygun yöntemler kullanılarak analizi yapılmaktadır (Thein ve diğ. 1980; Sholkovitz

ve Mann, 1987; Noshkin ve diğ. 1979; Nies, 1990). Bilimsel amaçlı bir çalışma için,

su kolonunun çeşitli derinliklerinden örnek alınması gerekir (Holm, 1997).

Dünya okyanuslarındaki radyoizotoplarının konsantrasyonu

IAEA-TECDOC-838 (1995) tarafından derlenmiş ve en yüksek 137Cs aktivitesi

miktarı Baltık Denizi'nde 125 Bq.rn3 olarak bulunmuştur . Aynı çalışmada Karadeniz

için 137Cs radyoizotopunun aktivite değeri 48-58 Bq.m"3 aralığında verilmiştir.

iz'in Bulgaristan kıyılarına ilişkin bir çalışmada vç farklı istasyondan

50-60 /'lik deniz suyu numuneleri Haziran ayından itibaren iki aylık periyotlarla

toplanmış ve kaynatılmadan buharlaştırılarak konsantre edilmiştir

(Veleva ve diğ. 1996). Deniz suyundaki 137Cs radyoizotopunun 1993 yılında 42

mBq.r1 iken Eylül 1995 yılında 32.6 mBq.r''ye düştüğü görülmüştür. Diğer taraftan

Romanya'ya ait deniz suyundaki 137Cs radyoizotopunun konsantrasyonu 1987-1992

yıllarında saptanmıştır (Bologa, 1994). 1987 yılında aktivite düzeyi 0.13 Bq./"1 iken,

bu oran 1992'de 0.06 Bq.l"1 olarak verilmiştir.

Karadeniz suyunda yapılan bir başka araştırmada 137Cs radyoizotopunun

dikey dağılımı da araştırılmıştır (Voitsekhovitch ve diğ. 1996). Çernobil sonrası

18.10.1986 tarihine ait deniz suyu örneğinde, yüzeyde 137Cs aktivitesi 0.14 Bq./"1 'ye

kadar yükselmiş iken, bu miktar derinlikle hızla azalmıştır. 1988 yılı örneğinde



maksimum 0.05 Bq./"1 olarak bulunan 137Cs aktivitesi derinlikle azalmış ancak 1986

örneğinde bulunan değerden daha yüksek düzeye erişmiştir. 1990, 1991 ve 1992 yılı

örneklerinde azalma devam etmiştir. 137Cs radyozotopunun yüzeyden dibe doğru

taşınması belirli bir çöktürme (presipitasyon prosedürü) ile oluşmuştur. Aynı

çalışmada Dinyeper, Dinyester gibi nehirler vasıtasıyla Karadeniz'e girmesi beklenen

radyoaktivite miktarı, akış hızları ile hesaplanmış ve tablolar halinde verilmiştir

(Voitsekhovitch ve diğ. 1996).

ÇNAEM Radyobiyoloji Bölümünde yapılan bir çalışmada 1988 yılında I 3 7Cs

radyoizotopunun Karadeniz'in yüzey suyundaki aktivite değeri 0.398 Bq./"1 olarak

bulunurken, bu değer dipte 0.042 Bq.f' olarak saptanmıştır (Portakal ve diğ. 1991).

Bu doktora tez çalışmasında, Karadeniz suyu, sedimenti ve organizmasında

çalıştığımız 134Cs ve 2 4 lAm radyoizotoplarının düzeylerinin saptanmasına girilmemiştir.

Bu düzeylere ilişkin bilgi verebilecek çalışmaların zaten yapılmış olması bu konuyu

ayrıca araştırmamızı gerekli kılmamıştır.

Denizel ortamda radyoaktif veya kimyasal kirlilik araştırmalarında sediment

bulgularının deniz kirliliğini yansıtmada kullanımı oldukça yaygındır. Ancak alınan

örneklerin amaca ve şartlara (sedimentin yüzey karakteristiği, su derinliği ve numune

almakta kullanılan teknenin özelliklerine) göre farklı cihazlar (corer, grabs ve dredge)

kullanılarak jeokimyasal araştırmalar yapılmaktadır (Papucci, 1997). Sedimentteki

kirleticilerin dikey (vertikal) dağılımını incelemek için silindirik veya "box core" 'lar

kullanılmaktadır. Grab adı verilen cihazla ise sediment zemininin jeolojik

özelliklerine göre maksimum 15 cm. civarında sediment alınabilmektedir. Dredge tipi

cihazla ise zemini tarayarak örnek almak mümkün olmaktadır. Diğer taraftan

sedimentasyon yapan organik veya inorganik partiküler materyal de sedimet tuzakları

(sediment trap) ile toplanmakta ve analiz edilmektedir (Buesseler ve diğ. 1987).

I34Cs, l 3 7Cs ve 241Am radyoizotoplarının çeşitli sediment örneklerinde

konsantrasyonları ile ilgili bulgular literatürde mevcuttur (Pentreath ve Lovett, 1976;

Sîanners ve Aston, 1981; Aston ve Stanners, 1982; Baxter ve diğ. 1995;

Sawidss» 1996.)* Bu konuya ilişkin Monaco Laboratuvarında da yapılan çeşitli
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çalışmalar mevcuttur Nitekim 26 Nisan 1986'da meydana gelen Çernobil kazasından

sonra, ilk olarak 30 Nisan tarihinde Monaco'dan toplanan hava numunesinde

radyoaktivite olcumu yapılırken, 13 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Akdeniz'den

toplanan sediment tuzağı (trap) örneklerinde partikulde dedekte edilebilecek miktarda

bir radyoaktiviteye rastlanmamıştır Bununla beraber 2-8 Mayıs tarihleri arasında

toplanan numunelerde 1 05 Bq g"1 kuru ağırlık 24lAm radyoizotopuna rastlanırken,

tuzak (trap) örneğinde maksimum radyoaktivite 8-15 Mayıs tarihleri için (3 63 Bq g"1

kuru ağırlık, 241Am) olarak bulunmuştur (Fowler, 1997a). Benzer durum 134Cs ve
l ? 7Cs radyoizotoplar için de geçerlidir Sedimentteki radyoaktivite birikimi, sediment

parçacıklarında çeşitli radyoizotopların adsorbsiyon ve desorpsiyon karakteristikleri ile

ilgili araştırmalar olduğu gibi, çeşitli organizmaların radyoizotopları sedimentten

biriktirmeleri ve sediment parçacıklarının biojeokimyası ile ilgili araştırmalar da

radyoekolojide önemli bir konu durumundadır (Hanson, 1975;

Murray ve Fukai, 1976; Beasley ve Fowler, 1977; Aston ve Fowler, 1984;

Aston ve diğ. 1984; Bııesseler ve Sholkovitz, 1987).

Karadeniz sedimentlerinde başta l34Cs, n 7 Cs radyoizotopları olmak üzere,

Çernobil kaynaklı birçok radyoizotopun konsantrasyonları ile ilgili pek çok çalışma

mevcuttur Ukrayna'da analiz edilen bir sediment kor (core) örneğinde ise maksimum
137Cs aktivitesi 119 8 Bq kg"1 olarak yüzey tabakasında (1-2 cm'de) bulunurken.

26-30 cm'deki kor örneğinde 137Cs radyoaktivitesine rastlanmadığı görülmüştür

(Voitsekhovitch ve diğ. 1996). Karadeniz'de yapılan bir başka sediment tuzağı

(trap) çalışmasında ise '~7Cs aktivitesinin, sedimentasyon yapan malzemede 0 5 ile

1 9 Bq g"1 arasında değiştiği görülmüştür (Kempe ve diğ. 1987). Karadeniz

sedimentlerinde l34Cs, 137Cs ve 2 3 9 2 4 0 Pu radyoizotopları, Turk araştırıcılar tarafından

da araştırılmıştır Portakal ve Varinlioğlu'nun (1992) yaptığı bir çalışmada 137Cs

radyoizotopu için değerlerin 51 9-234 4 Bq kg"1 arasında değiştiği ve en yüksek

aktivitenin Kızılırmak nehrinin aktığı istasyonda bulunduğu belirtilmiştir

VariiîlioğJu ve diğ. (1995) yaptıkları bir diğer çalışmada ise I34Cs ve ''7Cs

radyoizotopları 1993 yılında 15 farklı istasyon için araştırılmış ve '"4Cs radyoizotopu

için aktivitenin 1-6 Bq kg"' arasında ve 137Cs radyoizotopu içinse 8 5-142 7 Bq kg"1

arasında değiştiği bildirilmiştir Bir başka çalışmada ise en duşuk n 7 Cs



konsantrasyonunun Sinop (9.3 Bq.kg"1 ) ve Kilyos (3.2 Bq.kg"1) bölgelerinden

toplanan numunelerde olduğu görülmüştür (Topcuoğlu ve diğ. 1995). Görüldüğü

gibi, sediment çalışmalau önemli olmakla beraber, genel ekolojik değerlendirme için

yine de farklı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Denizel izleme araştırmalarında organizmaların kullanılması ile doğrudan insan

sağlığına yönelik olarak değerlendirmeler yapılabilmektedir. İnsan sağlığının yanısıra

denizel çevredeki radyoaktif atıkların düzeyini de ortaya koymak bakımından bu tip

çalışmalar büyük önem taşır (Fowler, 1997b).

Denizlerde hayat genelde plankton, nekton ve bentos olmak üzere üç

kategoriye ayrılır. Plankton terimi suda pasif olarak yüzen veya çok az hareket

edebilen organizmalar grubunu içerir. Plankton organizmalar makro ve mikro

plankton olarak ayrılmaktadır. Mikro planktonlar, mikron mertebesinin altında

büyüklükte olmaktadırlar (örneğin picoplankton ve bakteri). Makroplanktonlar ise

cm mertebesinden daha büyük oldukları için ayrı bir grup olarak değerlendirilmektedir,

(Fowler, 1997a). Nekton aktif olarak yüzücü canlıları, bentos terimi ise, deniz

dibinde sesil olarak yaşayan ve çok ağır hareket edebilen ve sürünebilerek yer

değiştiren organizmaları ifade etmektedir (Weisz ve Fuller, 1962). Denizlerdeki

bitkiler planktonik ve bentonik formlarda bulunabilmektedirler. Planktonik deniz

bitkileri topluluğuna "fitoplankton" denilmektedir. Fitoplankterlerin hemen hepsi tek

hücrelidir ve büyüklükleri 1 um ile 1 mm arasında değişen mikroskopik canlılardır.

Yaklaşık 15 bitki sınıfi alg terimi altında toplanmaktadır (Bold ve Wynne,

1978). Bu alg sınıflarının bir kısmı deniz fitoplankterlerini oluşturmakta, yalnız

bazıları bir veya iki tür (species) ile temsil edilmektedir. Planktonik alglerin

(mikroalg) üç sınıfi (klası) hem total biyolojik kütle ve hem de tür (species) sayısı ile

etkin (dominant) olarak denizlerde bulunmaktadır (Topcuoğlu, 1986).

Literatürde, fitaplankton organizmaların denizel ortamdan toplanarak

ölçümleme (monitoring) araştırmalarında kullanıldığına ilişkin bir bulgu yoktur

(Fowler, 1997a). Buna karşılık zooplankterler bu tür araştırmalarda kullanılmıştır.



Bu çalışmalarda tek bır türe (species) ait bireylerin toplanarak analize alınması

genellikle gerekmektedir

Zooplankterler genellikle radyoaktif kirleticileri, yüksek düzeyde biriktirmekte

ve olası bir nukJeer kazada monitor organizma olarak kullanılabilmektedir (Bowen ve

diğ. 1971; Lowman ve dağ. 1971; Fowler, 1977).

Diğer taraftan makroalgler veya yosunlar olçumleme (monitoring) programları

için en uygun organizmalar olarak nitelenmektedir Büyüklükleri, sabit yaşamaları ve

kolay toplanabilmeleri sayılabilecek ilk tercih sebepleridir

Radyoaktif kirlilik boyutunu ortaya koyan "biyomonitonng" çalışmalarında

özel seçilmiş organizmalar kullanılmakta ve bu organizmalara "biyoindikator

organizmalar" adı verilmektedir (Fowler, 1997b). Makroalg organizmalar

biyoindikator türleri de içermektedir Diğer taraftan günümüzde (bivalvia molluskleı)

ençok bilinen biyoindikator organizmalardır insan tarafından da besin maddesi olarak

tüketilen bu organizmalar birçok kıyısal denizel ekosistemlerde yaşamaktadırlar

Dünyanın her yerinde "midyelerde yapılan araştırmalar, (mussel watch)" ile

kirlilik monitoring programlan uygulanılmaktadır (Goldberg ve diğ. 1978;

Dahlgaard ve Nolan, 1998; Goldberg ve diğ. 1983). Karides, ıstakoz ve yengeç

gibi makro krustaseler de olçumleme çalışmalarında kullanılmaktadır Ancak, bu

canlılar, vücut kılıfı değiştirmeleri nedeniyle çoğu kez gerçek biyoindikator olarak

kabul edilmemektedirler (Hunt, 1980; Pentraeth, 1981; Cherry ve diğ. 1983).

Ekonomik önemi nedeniyle de balık türleri radyoekolojik araştırmalarda ayn

bir önem taşımaktadır Birçok balık turu çok gezici ya da goç edicidir Diğer

taraftan balıkların regulasyon metabolizması nedeniyle, balığın dokusundaki

radyoizotop konsantrasyonu, çevresindeki suda olan değişiklikleri yansıtmamaktadır

(Pearcy ve Osterberg, 3968; Paîel ve diğ. 1975; Pemîreatlh ve Loveit, 1976;

Phillips, 1977). Eğer bir balık turu biyoindikator organizma olarak seçilecekse hem

balığın turu ve hem de ölçülmesi gereken radyoizotopun çok iyi saptanması

gerekmektedir



Bu bakımdan, molluskler ve algler biyoindikatör olarak daha çok tercih edilen

organizmalardır. Bu nedenle, bu çalışmada mollusca ve alg grubundan canlılarla

çalışma yoluna gidilmiştir.

Çernobil kazasından sonra Monaco'da macroalg türlerinde 134Cs, 137Cs, 103Ru,

106Ru, "OmAg, I 2 9 mTe ve I 3 1 1 radyoizotoplarının konsantrasyonları saptanmıştır (Holm

ve diğ. 1994). Aynı araştırmada, 134Cs ile 4 0K radyoizotopları arasındaki aktivite

oranları da makroalg türünde verilmiştir. Diğer taraftan aynı araştırıcılar, dört ayrı

makroalg türünde Pu ve Am radyoizotopunun aktivite konsantrasyonlarını da tespit

etmişlerdir.

Bir başka araştırmada Akdeniz'de midye ve patella türlerinde 134Cs ve n 7 C s

radyo izo to plan başta olmak üzere Chernobyl orjinli radyoizotopların

konsantrasyonları saptanmıştır (Whitehead ve diğ. 1988).

Romanya'da Çernobil sonrası balık, mollusca ve makroalg türlerinde 137Cs

konsantrasyonu 1987-1992 yıllan arasında ölçülmüş ve balıklar için maksimum l 3 7Cs

konsantrasyonu 1987 yılı için bulunurken, makroalg ve molluskler için maksimum

konsantrasyonun 1988 yılında olduğu gözlenmiştir (Bolaga, 1994).

Bulgaristan'dan toplanan 1988 yılına ait deniz bitkisi örneklerinde ise

minimum ! 3 7Cs aktivitesi 4.2 Bq.kg1 iken maksimum Heğer 16.7 Rq.kg"''e ulaşmıştır

(Veleva ve diğ. 1996).

Bologa ve diğ. (1995), yaptığı bir diğer çalışmada ise Kuzeybatı

Karadeniz'den toplanan balık örneklerinde 137Cs aktivitesi 1986-1991 yıllan arasında

ölçülmüş ve ortalama maksimum aktivite 8 Bq.kg"1 1986 yılı için bulunurken ortalama

minimum aktivite 1991 yılına ait örneklerde (~2.5 Bq.kg"1) olarak görülmüştür.

Çemobil kazasından sonra, Türk Araştırıcılar tarafından yapılmış

Karadeniz'den toplanan organizma örneklerinde yapılan ölçümleme çahşmalan,

oldukça geniş bir yer tutmaktadır (Güven ve diğ. 1990a). Çernobil kazasından önce

Karadeniz'den toplanan makroalg örneklerinde dedekte edilebilir seviyede 137Cs

radyoizotopuna rastlanmazlarken, Çernobil kazasından sonra toplanan örneklerde en

yüksek 137Cs konsantrasyonu Sinop'tan toplanan Chaetomorpha Unum

örneğinde 34 Bq.kg"1 olarak bulmuşlardır.
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134Cs ve 137Cs radyoizotoplan için aktıvite değerleri ise Güvem ve diğ.

(1990b) tarafından 14 farklı istasyonda alg türleri araştırılmış ve en yüksek aktivıte

değeri Cystoseıra barbata turu için bulmuştur

Topcuoğim ve dig. (1996b) Sinop ve Şile Bölgesinden topladıkları alg

örnekleri için 1990-1995 periyodu arasındaki yaptıkları n 7 Cs analizlerinde ise Sinop

Bölgesinin Şile'ye nazaran daha fazla kontamine olduğunu ileri sürmüşlerdir

Topcuoğlu ve Van Dowen, (1997) yaptıkları bir diğer çalışmada ise benzer

boydaki mytilus (midye) türlerini Mayıs 1986-Şubat 1987 periyodunda toplayarak

analiz etmişler ve en yüksek l 3 4Cs ve 137Cs radyoizotoplatının aktivıtesiru Haziran

1986 için bulmuşlardır ki, bunlar da sırasıyla 141 7±57 5 ve 289 2±70 6 Bq kg"1 kuru

ağırlıktır

Baysal ve Tuncer'in, (1992) Doğu Karadeniz'den Çernobil sonrası kaza

şartlarının etkin olduğu düşünülen dönemde topladıkları midye, patella ve deniz

salyangozu örneklerinde ise 134Cs radyoizotopunun aktivitesi 2-4 Bq kg"1 arasında

değişirken, n 7 Cs radyoizotopu aktivitesinin 9-11 Bq kg"1 arasında değiştiği

görülmüştür

Rapano venosa türündeki deniz salyangozu örnekleri de Boğaz ve Karadeniz

kıyılarından 1986-1988 yıllan boyunca toplanarak analiz edilmiş ve Doğu

Karadeniz'den toplanan numunelerde aktivitenin Batı Karadeniz ve Boğaz'dan

toplanan numunelere nazaran çok daha yüksek olduğu görülmüştür

(Bulut ve diğ. 1993).

Karadeniz'den 1986-1989 yılları boyunca yakalanan balık örneklerinde ise

I 3 I I , I06Ru, 1 3 4Cs ve 137Cs radyoizotoplan araştınlmış ve 1986 yılının Mayıs ayına ait

örneklerde toplam 37-65 Bq kg"1 yaş ağırlık'lık aktivite değeri elde edilmiştir

(Topcuoğlu ve diğ. 1990). Balık numunelerindeki toplam radyoaktivite seviyeleri 3

ay boyunca azalmış ve 3 ayın sonunda 137Cs radyoizotoplan haricinde herhangi bir

radyoaktiviteye rastlanmamıştır

1993 yılında Karadeniz'de, Phocoena phoceana turu yunus balığının organ

ve dokularında l j 7Cs analizi yapılmış ve en yüksek aktivite kas, karaciğer ve böbrek

dokularında bulunmuştur (Glâsugör v<s Portakal, 1994).
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Butun bu çalışmalardan görülmektedir ki, denizel ortamlara çeşitli yollarla

giren radyoaktif atıklar biyolojik döngüye uğramaktadır. Biyolojik dongu,

radyoaktivitenin organizmada birikim ve atılımını ortaya koymakta ve bu mekanizma

biyokinetik olarak tanımlanmaktadır

Bivalvia turu molluskJerin radyoekoloji çalışmalarında yaygın olarak

kullanıldıkları bilinmektedir Kolayca temin edilebilen ve kıyısal bölgelerde yaşayan bu

organizmaları laboratuvar şartlarında kültüre etmek de kolaydır Diğer taraftan sabit

yaşamaları, geniş bir alana yayılmış olmaları ve besin zincirindeki önemleri gibi

nedenlerden biyoindikator organizma olarak tanınırlar (Goldberg ve diğ. 1983).

Buna karşılık, radyoekolojik araştırmalarda gastrapod turu molluskler çok az

kullanılmaktadır (Shimizu, 1975). Ayrıca literatürde radyoaktif biyokinetik

çalışmalarında patella turu organizmaya rastlanmamıştır

Makroalg turu organizma ile yapılan bir çalışmada, Cs radyoizotoplarının

birikimi üzerinde, deniz suyunun potasyum miktarının etkili olduğu belirtilmiştir

(Scott, 1954). Sıcaklık, pH ve diğer parametrelerin makroalg türlerindeki birikime

etkileri üzerine yapılmış pek çok araştırma bulunmaktadır (Gutknecht, 1965;

Zattera ve diğ. 1975). Burada önemli olan bir diğer konu da, radyoizotopların

makroalg türlerindeki biyobirikiminde, makroalg gruplarının önemidir Örneğin

kahverengi alg türlerinin, yeşil alg türlerine gore 241Am radyoizotopunu daha yüksek

düzeyde biriktirdikleri saptanmıştır (Carvalho ve Fowler, 1983; Carvalho ve

Fowler, 1985). Diğer taraftan aynı grubun türleri arasında da biyobirikim farklı

olabilir Örneğin, kahverengi alg türlerinden Colpomenta sınvosa'da 9 5 nTc

radyoizotopunun konsantrasyon faktörü 14 olarak bulunurken, bir başka kahverengi

alg türünde (Cystoseırcı compressd) aynı radyoizotopun konsantrasyon faktörü 2500

olarak hesaplanmıştır,

Burada özeti verilen literatür taraması sonucunda Karadeniz için 134Cs ve
2 4 1 Am radyoizotoplarının önemli olabileceği kanısına varılarak bu radyoizotoplarla

çalışılması yoluna gidilmiştir Seçilen radyoizotop konsantrasyonlarının

değerlendirilmesi için ise, organizmalarda yapılan çalışmaların deniz kirliliği için 'hayli

güvenilir' bir yol olduğu görülerek biyoindikator organizmalar ile çalışmaya

gidilmiştir Biyoindikator organizma olarak mytılus (midye) turu seçilmiş, bunun
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yanında patella ve alg ile de çalışılarak daha az tüketilen 'patella'nın mytilus'a

(midyeye) göre biyoindiktör özellikleri tayini amaçlanmıştır. Çoğu kez

biyoindikatörlerle yapılan çalışmalarda biyobirikim veya biyoatılım yapılırken, bu

çalışmada hem biyobirikim ve hem de biyoatılım çalışmaları yapılarak, tüm olarak

biyokinetik çalışma yapılması hedeflenmiştir. Böylelikle 241Am ve 134Cs

radyoizotopları için çift radyoaktif 'double tracer' izleyici kombinasyonu ile orjinal bir

deneysel çalışma planlanmış ve farklı iki radyoizotop için Karadeniz'in Şile Bölgesi

için farklı organizmalarla orjinal biyokinetik deney yapılması hedeflenmiştir, ileri

olarak da rasyonel bir inceleme için matematik ve grafik değerlendirmelerin

uzantısında biyokinetik araştırmalar için yeni orjinal bir değerlendirmeye gidilmesi bu

doktora tezi çalışması için de amaçlanmıştır.
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BÖLÜM 2

RADYOAKTİF İZLEME TEKNİĞİ VE

BİYOKİNETİK ARAŞTIRMALAR

2.1 İZLEME TEKNİKLERİ VE RADYOAKTİF İZLEME TEKNİĞİ

Sistem veya sisteme ait bir bölümün davranışları hakkında bilgi alabilmek için,

sisteme veya sistemin bir bölümüne "izleyici" adı verilen maddelerle çalışılan teknikler

"izleme teknikleri" olarak tanımlanmaktadır. İzleyicilerin ortama uyumlu, ama

ortamdan aynmlanabilecek özelliklerinin olması gerekir.

İzleme tekniklerini, kullanılan izleyici tipine bağlı olarak sınıflandırmak

mümkündür. Buna göre izleme teknikleri başlıca optik görsel; işitsel esaslı,

radyoaktif ve bunların dışında olanlar olmak üzere 4 ana grupta toplanabilirler

(Onat, 1996; Altınsoy, 1997).

İzleme teknikleri içinde radyoaktif izleme tekniği, özellikle denizel çevrede

yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bir çok deniz organizması çeşitli kirleticileri, suda

bulunan miktarlardan daha fazla oranlarda bünyelerinde biriktirirler

(Polikarpov, 1966; Bowen, 1971; Bryan, 1976; Lowman, 1971; Pentreath, 1977;

Bishop, 1978; Spencer, 1978). Kirleticilerin, organizmalar tarafından bünyelerine

alınışı ya doğrudan sudan, ya besin yoluyla, ya da her iki yolla olur. Sudan olan

birikim adsorbsiyon ya da absorbsiyon yoluyla olmaktadır.



Adsorbsiyon ile birikim, doğrudan organizmanın vücut yüzeyinde olabileceği

gibi, sindirim sisteminde de olabilir. Bazı deniz organizmaları, özellikle de deniz

balıkları fizyolojileri gereği deniz suyu içerler, solungaçları vasıtasıyla oksijen alırlar.

Suda bulunan kirleticiler, organizmanın sindirim sisteminde ve solungaçlarında

adsorbe olabilir.

Absorbsiyon ise daha çok sindirim sistemi veya solungaçlarda, iyon değiştirme

ile meydana gelmektedir (Lowman, 1971). Besinden olan birikim ise, kontamine

olmuş besinlerin sindirilmesi yoluyla (asimilasyon) olmaktadır.

Bu iki birikim olayında birinin diğerine üstünlük göstermesi radyoizotopun

ve^a organizmanın özelliğine bağlıdır. Bu durum, çevre faktörlerinin etkisi ile de

değişebilir (Suzuki ve diğ. 1979).

2.1.1. Radyoaktif İzleyici Temini ve Hazırlanması

Biyokinetik çalışmalarda kullanılacak olan radyoizotopun seçimi önemlidir.

Bu tür çalışmalarda genellikle uzun fiziksel yan-ömre sahip ve gama aktif

radyoizotoplar tercih edilir. Düşük enerjili gama aktif radyoizotoplar kullanıldığında,

deney organizmalarına zarar vermeden ölçüm yapabilmek mümkündür. Böylece,

radyoizotopun organizmadaki biyobirikimini izlemek için periyodik olarak

organizmaların aktivitesinin ölçümünden sonra, tekrar deney ortamına

alınabilmektedir. Bu sayede deney suyundaki organizmanın sayısında bir azalma

olmayacağı gibi, fazla sayıda organizmanın kullanılması da gerekmeyecektir.

Deneylerde kullanılacak radyoizotop miktarı da önemli diğer bir konudur. Bu

miktar deneyin amacına göre değişir. Pek çok biyobirikim deneyi 1 u.Ci/1

(3.7* 10'4 Bq.r1) lik konsantrasyon ile yapılmaktadır. Fakat günümüzde gelişen sayım

sistemleri sayesinde daha alt limitlere inilebildiğinden, daha düşük konsantrasyonlarda

yapılan çalışmalar da mevcuttur. Bunun nedeni, doğal şartlarda söz konusu olan

kontaminasyon düzeyinin laboratuvar şartlarında da uygulanabilirliğidir.

Deneylerde birden fazla izleyicinin kullanıldığı çalışmalar son zamanlarda

yaygınlaşmıştır. Bu sayede aynı anda farklı elementlerin organizmadaki davranışı
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incelenebileceği gibi, aynı elementin farklı izotopları kullanılarak, biyobirikim olayını

besin yoluyla mı yoksa su yoluyla mı olduğunun araştırıldığı çalışmalar da yapılabilir.

Deneylerde kullanılacak radyoizotopların spesifik aktivitesi ve fiziko-kimyasal

formu da oldukça önemlidir. Kullanılacak radyoizotopun spesifik aktivitesi mümkün

olduğu kadar yüksek olmalı ve eğer mümkünse "taşıyıcı olmayan (carrier free)"

izotoplar kullanılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda yani 'carrier isotope'

kullanıldığında radyoizleyici ve taşıyıcı (carrier) aynı fiziko-kimyasal formda

bulunmalıdır. Aksi taktirde kullanılan radyoizotopun ve onun kararlı izotopunun

kinetiği farklı olabilir. Bazı izotoplar, örneğin radyoaktif rutenyumun formu, deniz

suvunda zamanla değişebilir. Bu değişim de, klasik analitik kimyasal yöntemlerle

izlenmelidir (Bernhard ve Zattera, 1969).

2.2. BİYOİNDİKATÖR ORGANİZMA

Radyoakif izleme tekniklerinin kullanılışı denizel ortamda 50 yıllık bir

geçmişe sahiptir (Pentreath, 1973). Radyoaktif izleme tekniğinin kullanılması, bir

ortamda yapılan ölçümleme çalışmalarının rasyonelliğini destekler. Bu sayede hangi

radyoizotopun hangi organizmada daha fazla konsantre olduğu tespit edilebilirse,

ölçümleme çalışması yapılırken, doğrudan o organizmanın seçilmesi ile genellikle

sonuca ulaşmak hızlanır. Bu sayede, deniz suyundaki radyoaktivite miktarı hakkında

da, kısa sürede bilgi sahibi olunabilir. Bu amaçla kullanılan organizmalara

'biyoindikatör' organizmalar denir.

Biyoindikatör organizmalar, radyoaktif kirlilik araştırmaları yanında, başta

toksik ağır metal, pestisit, petrol atıkları gibi birçok kirleticilerin ölçümlemesinde de

kullanılabilirler (PhillipsJ977; Dahlgaard, 1981; Palmieri, 1984; Carvalho, 1993).

Çevresel analizlerde biyoindikatör organizmaların kullanılmasının pek çok nedeni

vardır. Bunlar arasında önemli bir husus da biyoindikatör organizmaların uzun zaman

periyodu için sonuç vermesi gelir.

Sudaki aktivite seviyesi mevsimsel farklılıklar gösterebilir. Örneğin göl suyu

ile ilgileniliyorsa yaz mevsiminde sular buharlaştığı zaman konsantrasyon artacağından

sudaki aktivite daha yüksek gözükür. Sonbahar ayları ile birlikte su miktarındaki artış
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aktivitenin azalmış gibi görülmesine neden olur. Fakat biyoindikatör organizmalar

kullanıldığında söz konusu bu dalgalanma seviyesinin integrasyonu alınır ki, böylece o

bölge hakkında daha uzun zaman periyodu için bir fikir sahibi olunabilir.

Biyoindikatör olarak seçilen organizmalar bazı özellikleri göstermelidir. Bir

biyoindikatör organizma suda düşük miktarlarda bulunan kirleticileri yüksek

konsantrasyonlarda bünyelerine alabilmelidir. Böylece biyoindikatör organizmanın

analizi yapılarak, organizmanın yaşadığı ortam hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Örneğin deniz suyunda bir transuranik elementin analizini yapmak için yaklaşık 50 /

suyun ön işlemden geçirilmesi gerekirken, biyoindikatör organizmanın gram

mertebesinde miktarı kullanılarak o bölge hakkında yeterli bir bilgiye sahip olunabilir.

Biyoindikatör olarak kullanılan organizmalar geniş bir coğrafi dağılım göstermelidir

(Topcuoğlu ve diğ. 1985). Biyoindikatör organizmaların çalışılan bölgede geniş bir

populasyona sahip olması ve kolayca toplanabilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle

biyoindikatör o bölge için bol bulunan bir organizma olmalıdır. Bu sayede o denizel

ortamın kirlilik haritasını çıkarmak mümkün olur.

Biyoindikatör organizmaların besin zincirinde yer almaları, biyomagnifîkasyon

(biyolojik olarak çoğalma, besin zincirinin bir halkasında zenginleşme) olayını

incelemek açısından yararlı olacaktır. Böylece modelleme çalışmaları yapılarak insanın

alacağı dozu bile hesaplamak mümkün olabilecektir.

Bir diğer önemli konu ise, biyoindikatör organizmaların laboratuvar şartlarına

kolay adapte olmalarıdır. Bir biyokinetik çalışması, denge durumuna (steady state)

kadar devam ettirilmelidir. Denge durumuna ulaşmak, kullanılan radyoizotop ve

organizmaya bağlıdır. Bu yüzden deneyin ne kadar süreceği her zaman belli değildir.

Örneğin; bu çalışmada denge durumuna ulaşabilmek için yaklaşık bir buçuk ay deneye

devam etmek gerekmiştir. Ayrıca, kullanılan organizmaların; laboratuvar şartlarında,

bu süre zarfında sağlıklı bir şekilde yaşamaları lazımdır.

Eğer kullanılan biyoindikatör organizma "sabit yaşama" alışkanlığı

gösteriyorsa bulunduğu bölgeyi daha da iyi temsil edecektir. Bu nedenle midye,

yosun gibi sabit, bir başka deyişle bulunduğu bölgeye tutunarak yaşayan organizmalar

bu tür çalışmalar için tercih edilirler.
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Diğer taraftan biyoindikatör organizmalar, büyük oranlarda konsantre

ettikleri kirleticileri uzun süre bünyelerinde tutabilmelidirler. Bu sayede ortamdaki

radyoaktif kirlenmenin boyutları biyobirikim sonucu saptanan konsantrasyon

faktöründen hesaplanabileceği gibi atılım (depurasyon) hızından gidilerek de

saptanabilir.

Biyoindikatör organizmalar, ortamda bulunan radyoizotopların fiziko-kimyasal

formlarına karşı yüksek hassasiyet gösterirler. Doğada radyoizotoplar belli formlarda

bulunurlar. Bazı durumlarda biyoindikatör organizmalar, bu radyoizotopları doğada

bulunan formları ile biriktirmezler. Burada önemli olan, besin zinciri yoluyla insana

geçiş olduğundan, biyoindikatör organizmaların bu özellikleri kullanılarak doz hesabı

yapmak, su numunesi kullanılarak yapılacak doz hesabına göre daha doğru olacaktır.

2.3. BİYOKİNETİK ÇALIŞMALAR

Biyokinetik çalışmalar, ekolojik çevre ve canlı davranışlarının izlenmesi için

önemli çalışmalardır. Nükleer tesislerin lokaüze olduğu kıyısal çevre için de, biyolojik

izleme programı önemlidir. Biyolojik izleme programının iki ana nedeni vardır.

Bunlardan şüphesiz ilki ve Önemli olanı, özellikle o bölgede bulunan kişilerin

sağlığıdır. Sadece yöre halkının sağlığı düşünülerek denizel organizmalardaki

radyoaktivitenin ölçümlenmesi yapılıyorsa, o yöre halkı tarafından tüketilen

organizmanın ölçümlenmesi yeterli olacaktır. Bu yaklaşım kritik yol "critical

pathway" olarak tanımlanır. Bu durumda ayrıca biyoindikatör organizma kullanılması

gerekmez. Alternatif olarak denizel organizmalar, çevredeki radyoaktivite seviyesini

veya bu seviyedeki değişikliği belirlemede kullanılırlar. Bu metoda "biyolojik

ölçümleme" adı verilir.

Biyokinetik çalışmaların esas amacı, bir damgalı kirleticinin (örneğin bir

elementin radyoaktif izotopu, bir deterjanın damgalısı 3 5S, veya bir pestisidin

damgalısı 14C) organizmadaki biyobirikimini, organ ve dokulardaki dağılımını ve

organizmada kalış süresini saptamaya yöneliktir. Radyoaktivite ölçümlemesinde

organizmadaki radyoizotop konsantrasyonunu ölçmek ve buradan deniz suyundaki

radyoizotop konsantrasyonu arasında bir ilişki kurmak gerekir (Fowler, 1997). Bu
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amaçla radyoekolojistler "konsantrasyon faktörü" olarak isimlendirilen bir terim

türetmişlerdir. Konsantrasyon faktörü; organizmanın (veya dokunun) gram

miktarındaki aktivitesinin, deniz suyunun mi miktarındaki aktivitesine oranını ifade

eder. Bu sayede, deniz suyundaki radyoizotop konsantrasyonu; organizmadaki

radyoizotop konsantrasyonu ve biyokinetik çalışmalar ile daha önceden hesaplanan

konsantrasyon faktörü terimleri yardımıyla hesaplanabilir.

Biyokinetik çalışmalar biyobirikim, biyoattiım ve organ ve dokulardaki dağılımı

başlıkları altında toplanabilir.

2.3.1. Bivobirikim Çalışmaları

Biyobirikim çalışmaları; genel olarak üç farklı şekilde olur. Bunlar sudan

biyobirikim, besinden biyobirikim ve enjeksiyon yoluyla biyobirikimdir. Ayrıca doğal

şartlarda olduğu, organizmanın radyoizotopu besinden veya sudan almasıdır.

Sudan biyobirikim yönteminde, organizmalar; içerisine bilinen miktarda

aktivite ilave edilmiş akvaryumlara yerleştirilirler. Organizmalar ve akvaryum suyu

belirli aralıklarla analiz edilerek konsantrasyon faktörü hesaplanır. Konsantrasyon

faktörünün zamana göre grafiğinin çizilmesi sonucunda denge durumundaki

konsantrasyon faktörü değeri elde edilir. Deneyin başlangıcında, organizmaya gerek

absorbsiyon ve gerekse adsorbsiyon yoluyla giren madde miktarı; organizmadan atılan

madde miktarına göre daha fazla olacağından biyobirikim olayı devam edecektir.

Ancak, organizmaya giren madde miktarı, organizmadan atılan madde miktarına eşit

olduğu durum "denge durumu" diye isimlendirilir. Bu durumda bulunan

konsantrasyon faktörü, organizmanın ilgili radyoizotopu bünyesinde en fazla

konsantre ettiği değeri verir. Bu değer "gerçek konsantrasyon faktörü"dür. Gerçek

konsantrasyon faktörüne ulaşıldığında, organizmalar temiz bir ortama alınırlarsa,

organizma tarafından radyoizotop alımı olmayacak, dolayısıyla organizmadan atılan

madde miktarı büyük olacaktır. Bu da, "biyokayıp" dediğimiz olaydır.

Sudan biyobirikim deneyinde konsantrasyonu etkileyen parametreler arasında

sıcaklık, tuzluluk, pH ve ışık olduğu kadar organizmanın büyüklüğü, cinsiyeti, genel

fizyolojisi de sayılabilir (Schulte, 1997). Bu parametrelerdeki değişiklik,
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organizmanın metabolizmasını, dolayısıyla radyoizotop alımını (inkorporasyonu)

etkilemektedir.

Besin yoluyla biyobirikimde, suya herhangi bir aktivite ilavesi yapılmaz.

Organizmaların beslenmesinde kullanılacak besin maddeleri daha önceden farklı bir

ortamda yapay olarak aktiflenirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus,

organizmaların içinde yaşadıkları su yoluyla yeniden bir biyobirikime maruz kalmasını

önlemektir. Bu yüzden deney süresince organizmalar, akar su sistemine yerleştirilirler.

Bu sayede feçeslerin (organizma dışkısı) suda çözülerek organizmaları yeniden

kontamine etmeleri önlenir.

Enjeksiyon yoluyla biyobirikim metodunda ise, "yüksek seviyedeki" aktivite

organizmaya enjeksiyon yoluyla verilir. Daha sonra organ ve dokulardaki spesifik

aktivite değişimi, ya da atılma hızı izlenir.

Diğer bir biyobirikim yöntemi organizmanın doğal şartlarda olduğu gibi,

radyoizotopu hem sudan ve hem de besinden beraberce biriktirmesidir. Sezyum

radyoizotoplarının midye türü organizmalar için besin yolu ile biyobirikiminin, sudan

olan biyobirikim yanında ihmal edilebilir olduğu saptanmıştır (Bulut, 1993).

Fisher, (1985) yaptığı bir araştırmada fitoplankton türlerinde 137Cs

radyoizotopunun biyobirikimini incelemiş ve bu organizmaların sezyum

radyoizotopunu hiç biriktirmediğini bulmuştur. Diğer taraftan Zn, Fe, Co vb.

biyolojik olarak temel olan elementlerin radyoizotoplarının bazı organizmalar için

assimilasyon verimi yüksek olduğundan ve bağırsaklardan yüksek oranda absorbe

olmaları yüzünden besinden biyobirikimin anlamlı olduğunu ortaya koymuştur,

(Fowler ve Small, 1975). Buna karşılık Ce, Pu, Am ve Ru gibi biyolojik açıdan temel

olmayan elementlerin assimilasyon verimi önemli değildir (Fowler ve diğ. 1973;

Fowler ve Benayoun, 1976; Pentreath, 1977). Sonuç olarak denilebilir ki;

assimilasyon verimi düşük olan radyoizotopun besin yolu ile biyobirikimini incelemek

uygun değildir. Sezyum radyoizotopları ile Amerisyum radyoizotopunun besinden

biyobirikimi; sudan biyobirikimin yanında önemli olmadığı için, bu çalışmada bu

yöntemin uygulanmasına gidilmemiştir.
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Sudan biyobirikim; denizel biyokinetik çalışmaları için önem arzeden bir konu

olup, canlının içinde bulunduğu su ortamından aldığı ve biriktirdiği element miktarını

ifade eder.

2.3.1.1. Biyobirikim Deneyleri

Önemli bir husus biyobirikime ilişkin olarak laboratuvar ortamında deney

yapılmasıdır. Biyobirikime ilişkin deneye başlamadan, doğadaki şartlara uygun

sıcaklık, pH, tuzluluk gibi parametreler oluşturulup, organizmalar bu ortamda,

organizma türlerine bağlı olarak belli bir süre ile bekletilmelidirler. Bu sayede

organizmalar deney şartlarına alıştırılmış olacaklardır.

Ayrıca deney şartlarını doğadaki duruma uygun seçmek ve deney

sonuçlanıncaya kadar bu şekilde sabit tutmak, deneyin doğal ortamı temsil etmesine de

olanak sağlar. Burada bir diğer önemli faktör suda asılı duran partiküler maddelerdir.

1970'li yıllarda yapılan çalışmalarda, deneyde kullanılacak olan deniz suyu,

adsorbsiyonla meydana gelebilecek aktivite birikimini önlemek amacıyla filtre

edilmiştir (Renfro ve Fowler 1973). 1992 italya Trieste'de yapılan CIESM

toplantısında radyoaktivite komitesince alınan karar gereği, filtrasyon işleminin,

sudaki stabil elementlerin kaybına neden olacağı ve bu yüzden de doğal ortamdan hayli

uzaklaşılacağı düşünülerek bu uygulamadan vazgeçilmiş ve bu durum diğer

uygulamacılara da önerilmiştir (CIESM, 1992).

Bu arada organizmalar üzerinde mevsimsel değişikliğin öneminden de

bahsetmek gerekir. Organizmalar, özellikle üreme dönemlerinde diğer zamanlara göre

farklı davranış göstermektedirler. Bu dönemde organizmaların fizyolojileri gereği

radyoizotopları aşırı oranda biriktirdikleri görülmektedir. Literatürde üreme

mevsiminde olan organizmalar ya da aynı organizmanın çeşitli büyüme safhalarında

(örneğin yumurta, larva, ergin durumu gibi) ve hatta diğer kirleticilerden etkilenerek

metabolizması bozulmuş organizmalarda yapılan çalışmalar mevcuttur

(Topcuoğlu, 1976, Pentreath, 1976).

Sudan biyobirikim deneyleri için, yapılan deneylerde, akvaryum olarak

kullanılan malzemenin seçimi önemlidir. Kullanılan radyoizotop, akvaryumun

cidarlarında absorbe olarak bir miktar kayba uğrayabilmektedir. Bu olay genellikle
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deneye başlanmasından itibaren ilk 24 saat içinde gerçekleşir. Daha sonra absorbsiyon

nedeniyle meydana gelen aktivitedeki düşüş hayli yavaş olur. Bu nedenle, biyokinetik

incelemelerinde genellikle, deneyden önceki ilk iki gün suya aktivite ilave edilmesi

gerekmektedir.

Deneyler için önemli bir diğer husus akvaryumun havalandınlmasıdır. Bilindiği

gibi deniz suyunda oksijenin çözünmesi, sıcaklık ve tuzluluk ile ters orantılıdır

(Cox, 1964; Voznaya, 1981). Bununla beraber organizmanın solunum hızı sıcaklık

ve tuzluluk ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden akvaryum yeteri derece de

havalandırılmalı, fakat akvaryumda habbeciklere neden olabilecek fazla oksijenden de*

kaçırulmahdır (Evans ve diğ. 1962; Renfro, 1963). Akvaryumun

havalandırılmasında, ilave edilen kirleticinin absorblanmasına neden olabileceğinden

akvaryum taşı kullanılmasından kaçınmak gerekir. Ayrıca akvaryum dışının kontamine

olmasını önlemek için, akvaryumun üzeri bir kapak ile kapatılmalıdır.

Önemli bir diğer faktör sıcaklıktır. Sıcaklık organizmaların beslenme hızını ve

yiyeceğin vücutta tutuluş süresini etkiler. Benzer olarak tuzluluk aralığı da önemlidir.

Yapılan çalışmalar, optimum tuzluluk aralığının %o 4'ün altında veya üzerinde

olunması halinde, organizmanın büyümesinin, yiyecek tüketiminin, yiyecek

asimilasyonunun veya solunum hızının değiştiğini göstermişlerdir

(Brocksen ve Cole, 1972).

Bu arada deniz suyunun pH'ından da bahsetmek gerekir. Deniz suyunda

kabul edilebilir pH değeri 7.5-8.3 arasında olmalıdır. Deney ortamında

organizmalardan kaynaklanan organik madde, çözünecek ve de bakteriyel üremeyi

artıracaktır. Dolayısıyla ortamın pH'ı değişir. Bu bakımdan deney ortamının pH'ı

sürekli kontrol edilmelidir. Eğer ortamın pH'ında bir değişme gözlenirse, deneyde

kullanılan organizmalar yeniden aynı aktivite düzeyini içerecek şekilde hazırlanmış

akvaryumlara geçirilmelidir (Pentreath, 1975).

Bir diğer önemli husus da organizmaların beslenmesidir. Organizmaların

beslenmesi akvaryum içinde oluyorsa, yenilmeyen yiyecekler ve feçeslerin (organizma

dışkısı) akvaryumdan mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaştırılması gerekmektedir.

Böylece organizma tarafından tüketilmeyen yiyeceklerden ve feçeslerden (organizma
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dışkısı) kaynaklanabilecek, deneyin amacı dışındaki bir kontaminasyon önemli ölçüde

önlenmiş olur (Vilquin ve diğ. 1975).

Sonuçların doğru olabilmesi için uygun sayım geometrisinin seçilmesi

gerekmektedir (Miller, 1987; Tuğrul, 1995). Bu sayım geometrisi deney

tamamlanıncaya kadar değiştirilmemelidir. Böylece sayımlardan gelebilecek hata

minimuma indirilmiş olur.

2.3.1.2. Biyobirikim Deneylerinde Kullanılan Modeller

Sudan biyobirikim hesaplamaları için üç farklı metod kullanılabilmekte ve her

ır.etotda modclleme farklı şekilde yapılmaktadır (Pentreath, 1975). Anılan her üç

metodda da sonuçlar konsantrasyon faktörü olarak ifade edilmektedir. Konsantrasyon

faktörü, organizmadaki aktivitenin sudaki aktiviteye oranı olarak tanımlanmaktadır

(Pentreath, 1977).

MODELİ:

Bu model; daha çok 24Na, 64Cu, I 3 1 I, gibi kısa yarı-ömürlü radyoizotoplar için

kullanılmaktadır. Burada, sudaki aktivite değeri ıaCi.1"1 (Bq.l1) olarak sabit

tutulmaktadır. Bunun için de, kullanılan su sık sık değiştirilmektedir. Ve her su

değişiminden sonra, gerekli miktarlarda radyoizotop ilavesi yapılmaktadır. Böylece

sudaki aktivite seviyesinin sabit kalması sağlanmaktadır.

Bu durumda numunedeki aktivite seviyesi, konsantrasyon faktörü olarak

tanımlanmakta ve biyobirikimin en basit formu (Carvalho, 1994);

(2.1)

olarak ifade edilmektedir.

Burada; Q, t zamanındaki konsantrasyon faktörü; Css, denge durumundaki

konsantrasyon faktörünü; Xb: Biyolojik bozunum sabitini ve X( : fiziksel bozunum

sabitini ifade etmektedir.
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Denklemde yer alan bozunum sabitleri ise,

h\ıı
(2.2)

Xf . °-™ (2.3)

şeklinde ifade edilmektedir. Burada; tbi/2, biyolojik yan-ömürü, tna, fiziksel

yarı-ömürü temsil etmektedir.

MODEL 2:

Bu metod, deneye uzun süre devam edilmesinin gerektiği durumlarda tercih

edilen bir yöntemdir. Nispeten uzun yarı-ömürlü radyoizotoplar için kullanılmaktadır.

Burada akvaryum suyundaki aktivitenin sabit tutulabilmesi için, belli aralıklarla suyun

sayımı yapılmaktadır. Eğer sudaki aktivitede bir düşme gözlenirse;

B.A* N>tC~N' f2.4)

olacak şekilde aktivite ilavesi yapılmaktadır, Pentreath (1975).

Burada,

B: ilave edilmesi gereken stok çözelti miktarı (mi)

A: başlangıçta (t=0) kullanılan stok çözelti miktarı (mi)

Ns:başlangıçta kullanılan stok çözelti aktivitesi (Bq.ml*1)

NT:tankın birim hacmi başına aktivite miktarı (Bq.ml1)

C: başlangıçta deney suyu aktivitesinin stok çözeltiye oranı
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MODEL 3:

Bu metodda ise akvaryum gerekli miktarda su ile doldurulmakta ve bu suya

radyoaktivite ilavesi yapılmaktadır. ilgilenilen organizmalar akvaryuma

yerleştirildikten sonra, sadece analiz için bulundukları yerden uzaklaştırılmaktadırlar.

Bu metod, daha çok balık yumurtalarında radyoizotopların biyobırikimi çalışmaları için

kullanılmaktadır (Pentreath, 1975).

Akvaryum suyundaki aktivite, doğal bozunumun yanı sıra akvaryum

duvarlarında absorbe olarak da azalabilmektedir. Akvaryum duvarlarında meydana

gelebilecek kayıpların, benzer deney şartları kullanılarak belirlenmesi gerekmektedir.

Tank suyundaki aktivite seviyesi genellikle eksponansiyel bir azalma göstermektedir

Eğer, akvaryum suyunda yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı bir kayıp

sözkonusu değilse, t zamanındaki konsantrasyon faktörünün (O'nin) hesaplanması

için, Css denge durumundaki konsantrasyon faktörü olmak üzere,

(2.5)

ifadesi kullanılabilir. Burada "k" biyolojik arınma sabitini temsil etmektedir.

Akvaryum suyunda, akvaryum çeperlerinde meydana gelebilecek absorbsiyon

yoluyla herhangi bir radyoizotop kaybının olduğu durumlarda ise, yeni bir bozunına

sabiti (<a) ile çalışmak gerekir.

C, =C,[l-e-(*-)'] (2.6)

denklemi geçerli olacaktır.

Burada,

0.693
CO = (2.7)

dir ve tw)/2, akvaryum duvarlarında izotop kaybının yarı-ömrünü ifade etmektedir.
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2.3=2. Biyokayıp Deneyi

Biyokayıp deneyi çeşitli ortamlarda yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken

en önemli husus, organizmaların kontamine olmayan temiz bir ortama alınmasıdır. Bu

başlıca iki yolla gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi, açık deniz suyu

sistemlerine organizmaların yerleştirilmesidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda

ise, organizmalar akar su sistemlerine yerleştirilmektedir. Bu sayede, organizmaların

metaboük aktivitelerinden dolayı meydana gelebilecek izotop dönüşümleri mümkün

olduğu kadar düşük tutulabilmektedir. Bir diğer yöntem ise, organizmaların kendi

boyutlarına göre, oldukça büyük bir akvaryuma yerleştirilmeleridir. Bu durumda,

izotop dönüşümünü minimuma indirmek için akvaryum suyunu mümkün olduğu kadar

sık değiştirmek gerekmektedir.

Biyokayıp deneyi için deneyin başlangıcında organizmada ölçülen

radyoaktivite miktarı % 100 konsantrasyon değeri olarak olarak kabul edilmektedir

(Co). Daha sonraki günler için organizmada geri kalan aktivite miktarı ise başlangıç

miktarının yüzdesi olarak her bir organizma için hesaplanmaktadır. Her sayım günü

için bu değerlerin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak, grafik çizimi

yapılmakta ve elde edilen eğrideki karakterlerin değişimine göre bileşen ayırımının

yapılması yoluna gidilmektedir. Bunun için lineer kısmın eğimi, en küçük kareler

metodu ile hassas olarak tayin edilmekte ve daha sonra bu lineer başlangıç, zaman

gözönüne alınarak ekstrapole edilmektedir. Bu ekstrapole edilmiş değerler, bileşke

eğri ile beraber değerlendirilerek yeni grafik çizilirek nihayet bir doğru elde

edilinceye kadar aynı işleme devam edilmektedir (Overman ve Clark, 1960).

Her bileşenin başlangıç aktivitesinin yarı değerine inmesi için geçen zaman, o

bileşendeki radyoizotopun biyolojik yarı-ömrüdür. Yan-ömürler, en küçük kareler

metodu ile elde edilen fonksiyonlardan hesaplanmaktadır. Bu fonksiyon,

C, = C o ı e " v (2.8)

formülüyle tanımlanır. Burada
Ct : t zamanındaki konsantrasyon
Co ı : t0 zamanındaki % değeri (1. bileşen için)
ki : 1. bileşen için biyolojik arınma sabiti
t : zamanı ifade eder.
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Bıyokayıp eğrisi, özellikle deniz ekolojisi araştırmalarında pek çok radyoizotop

için çoklu komponent karakteri göstermektedir, Wagner ve ark, (1969) Bir başka

deyişle, organizmadaki kirleticinin atılımı her zaman sabit hızla olmamaktadır

Bıyokayıp olayında, genellikle başlangıçta hızlı bir atılma olurken, daha sonra atılım

yavaşlamaktadır Komponentlerin ayrılmasından sonra bileşke atılım eğrisi ise,

C -C

şeklinde yazılabilmektedir Burada

Ct t zamanındaki organizmada geri kalan aktivıte
C01 1 komponentin toplam komponentler içindeki % değen
C02 2 komponentin toplam komponentler içindeki % değen
COn n komponentin toplam komponentler içindeki % değeri
ki 1 komponent için biyolojik annma sabiti
k2 2 komponent için biyolojik arınma sabiti
kn n komponent için biyolojik arınma sabiti
t zamanı ifade etmektedir

Bu denklem sayesinde, organizmanın başlangıç radyoaktif izleyici

konsantrasyonu ile t=0 zamanındaki (Pt=0 ) radyoaktif izleyici konsantrasyonları

bulunabilir Böylece her komponent için dongu flux

I = tc*Pt=0 (2 10)

değerleri de hesaplanabilir Burada

k biyolojik arınma sabiti

P denge durumunda organizmanın sahip olduğu radyoizotop konsantrasyonunu ifade

etmektedir Radyoizotopun organizma içinde geçirdiği sure ise

(211)

şeklinde hesaplanabılmektedır ki bu da

4 = 7 (2 12)
k

olarak ifade edilebilir



2.3.3. Organ veya Dokulara Ayırma (Disseksion)

Radyoekolojik laboratuvar çalışmalarında, radyoizotopların organizmanın

vücut bileşenlerinde veya organlarındaki davranışının bilinmesi önem taşımaktadır.

Özellikle besin maddesi olarak tüketilen organizmaların kas dokusu gibi yenilebilen

kısımlarının veya kritik organ olarak bahsettiğimiz, radyoaktiviteyi en fazla biriktiren

kısımlarına ait konsantrasyon faktörlerini ve biyolojik yan-ömürlerini hesaplamak

önemlilik arzetmektedir.

Bu amaçla, deneylerde kullanılan organizmaların dissekte edilerek (organ ve

dokularına ayrılarak) bu bileşenlere ait konsantrasyon faktörlerinin hesaplanması

yoluna gidilmektedir.

2.4 RADYOİZOTOP ÖLÇÜMLEMELERİ

Deneylerde izleyici olarak kullanılan radyoizotopların fiziksel özelliklerine

bağlı olarak farklı sistemler ölçümleme amacıyla kullanılmaktadır (Knoll, 1979). Eğer

gama spektrometrik analizler yapılacaksa, germanyum dedektörler, silicon

dedektörler veya Nal dedektörler kullanılmaktadır. Günümüzde, germanyum

dedektörler daha yaygın olarak kullanılsa da, biyokinetik çalışmalarda Nal

dedektörlerinin de kullanıldığı görülmektedir (Holm, 1997).

Germanyum dedektörlerin, Nal dedektörlere nazaran daha iyi bir enerji ayırma

gücüne sahip olması, aynı zamanda pek çok radyoizotopu ölçebilmesi ölçümleme

kolaylığı sağladığından tercih nedeni olmuştur. Fakat bu dedektörlerin Nal

dedektörlere nazaran veriminin düşük olması, daha pahalı olması ve sıvı azot

gerektirmesi de dezavantaj gibi görülmektedir. Si dedektörler, germanyum

dedektörlere nazaran daha iyi ayırma gücüne sahip olmasına karşın, orta ve yüksek

enerjilerdeki gama ölçüm verimlerinin düşük olması nedeniyle düşük enerjili gama

spektrometresinde veya X-ışını floresans tekniği uygulamalarında tercih edilmektedir.

Tekniğin uygulanması açısından önemli konulardan biri de doğru

ölçümlemenin yapılmış olmasıdır. Ölçümlemede, yapılan hata, sonucu önemli

derecede etkileyebilir. Bu bakımdan ölçümleme sisteminin seçimi ve kalibrasyonu

önemli olmaktadır.
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BOLUM 3

DENEYLERDE KULLANILAN ORGANİZMALAR

Deneysel çalışmalarımızda 3 farklı organizma kullanılmıştır. Kullanılan

organizmalardan iki tanesi mollusk (yumuşakçalar) grubuna dahildir. Diğer organizma

ise alg (yosun) grubuna dahildir. Bu bölümde deneylerimizde kullanılan bu

organizmalar ve dahil oldukları bölümler hakkında kısa bilgi verilmeye çalışılacaktır.

3.1 MOLLUSCA (YUMUŞAKÇALAR):

Bu grup canlılar; yaklaşık 90000 yaşayan ve 35000 fosil türü ile,

artropodlardan sonra en kalabalık canlı grubunu oluşturmaktadır

(Wilbur ve Yonge, 1964). İstiridyeler, midyeler, abMpnrifar <jqlyangr>7İar, sümüklü

böcekler ve bütün omurgasızların en büyüğü olan yaklaşık uzunluğu 16 m, çevresi 6 m

ve ağırlığı birkaç tonu bulan dev mürekkep balığı da bu grup içinde yer almaktadır.

Yumuşakçalar kendi aralarında 6 alt gruba ayrılmaktadır. Bunların sınıflandırılması

"Tablo 3.1" 'de gösterilmiştir.

Tablo 3.1: Mollusklerin (yumuşakçalar) sınıflandırılması

Mollusca (Yumuşakçalar)

Amphineura Scaphopoda

(Deniz dişlen)

Gastrapoda

(Salyangozlar)

Bıvalvia

(Midye)

Cephalopoda

(Kafadan bacaklılar)

Monoplacophora



3.1.1. Bivalvia :

hlytıİHs galloprovmcıalıs isimli organizma bu sınıfa dahildir Vücutları yumuşak

bir et paıçası şeklindedir Vücut kısımları dış iskelet vazifesi gören ve iki parça

valva'dan oluşan kalker bir kabukla örtülüdür (Franc, 1968). Bunlar sırt tarafından

bağlı, karın tarafından açılan iki kapağa sahiptirler Böylece suyun gireceği ve çıkacağı

iki tupu kapsayan uzun kaslı sifonu dışarıya uzatabilirler

Tespit olunarak yaşayan bıvalv'ler ki midyeler bu gaıba dahildir, bıssus (bysus)

denilen kıtınoıd maddeden oluşan organları vasıtasıyla tesbıt olurlar Bunun yanısıra

bazı bıvalv'ler kendilerini doğrudan kabuklan ile tespit ederler Bunların hareket

kabiliyetleri tamamen kaybolmuş ve ayaklan korelmıştir (Franc, 1968).

Bıvalvierde, kabuklar uç tabakadan meydana gelmiştir En dıştaki tabaka

conchiolın (konsiyolin) maddesinden yapılmıştır Orta tabaka kalsiyum karbonat

kristallerinden, en iç tabaka ise konsiyolin maddesi ile kalsiyum karbonat tabakalarının

beraber dizilmesinden meydana gelmiştir Böylelikle sedef tabakası oluşmaktadır

Kabuk, dıştan bakılınca konveks görünümündedir iki valva eşit veya farklı

büyüklükte olabilmektedir

Bıvalv'ler uç alt grupta incelenebilirler ilk gaip, protebraneh bivalv'ler (ilkel

midyeler) olup, sığ sularda ve yumuşak zeminlerde yaşarlar Bitki ve hayvan

artıklarının, tabandaki kum ve çakıllarla karışmış halı olan tortul maddelerle

beslenirler Lamellıbranchia, ikinci alt grubu oluşturur ve solungaçları tabaka şeklinde

dizilmiştir Bu alt grup canlılar besinlerini süzerek alırlar

Uçuncu alt grup ise Anısomyaria'dır Bu gruptaki organizmaların kapama

kasları ya farklı büyüklüktedir ya da bir tanesi yoktur Mytılus galloprovıncıalıs

türleri bu alt gruba dahildir (Wilbur ve Yonge, 1964).
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3.1.1.1 .Mytilus galloprovincialis :

Mollusklenn (yumuşakçaların) bir üyesi olan Mytilus galloprovmcıalıs

Mytılıdae familyasının Mytilus (LINNAEUS) cinsine aittir, "Tablo 3 2"

Tablo 3.2: Deneyde kullanılan mollusca tipi organizmaların sistematiği

Phvlum (bolum)

Classıs (sınıf)

Ordo (takım)

Famılıa (familya)

Genus (cms)

Species (tur)

Mollusca

Bıvalvıa

Anısomyana

Mytılıdae

Mytilus LINNAEUS

Mytilus galloprovmcıalıs LAMARCK. 1819

Gastrapoda

Prosobranchıata

Patellıdae

Patella LINNAEUS

Patella caerulea LINNAEUS, 1758

Mytilus turu organizmalar uzun yıllardır, pestısit, metal kirliliği, radyoizotop vb

kirliliklerin araştırılmasında biyoindikator organizma olarak kullanılmaktadır

(Dahlgaard, 1986; Palmieri, 1984). Mytilus turu organizmaların sabit yaşayan

canlılar olması ve denizlerde yaygın olarak bulunması, uluslararası biyoindikator

organizma olarak seçilmelerinde etken olmuştur Bunlara ilaveten, "buyuk"

miktarlardaki suyu filtre edebilme kabiliyetleri de biyoindikator organizma olarak

seçilmelerinde önemli olmuştur Örneğin 3 cm boyundaki bir midye dakikada

yaklaşık 23 mi (günde yaklaşık 33 1) suyu filtre edebilmektedir Böylece suda

bulunan ve 4 um'den kuçuk olan partikuller ve fitoplankterler midye tarafından

absorblanmaktadır, (Mohlenberg ve diğ. 1978). Mytilus turu organizmaların kirli

suları devamlı olarak süzmesinden dolayı, su içerisinde bulunan bakteri ve virüsleri,

bilhassa tüberküloz ve tifo basilini depo etme kabiliyetlerinin fazla olduğu da çeşitli

araştırıcılar tarafından belirtilmiştir (Pourcel, 1925; Renzori, 1963; Paoletti, 1967).

Genel olarak M. galloprovmcıahs'm kabuklarının arka tarafı yumurtamsı, on

tarafları üçgen şeklindedir Kabuklarının üzerinde eliptik daireler şeklinde olan

buyume çizgileri bulunmaktadır Organizma uygun olmayan ekolojik şartlara bağlı

kaldığında buyume çizgileri anormal şekilde sıklaşırken, bu çizgilerde kabarma veya

çökme görülmektedir "Şekil 3 1"
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mv

a :anus
b : ağız
br : solungaç
by: bisus
g : sindirim sistemi
I : ligament
m ! manto
ma: ön kapama kası
mv: bağırsak kütlesi
pe: ayak

mp

(ligament: kemikleri ve başka organları
birbirine bağlayan bağ)

Şekil 3.1: Mytilus galloprovincialis in genel görünüşü (FAO, 1976).

M. galloprovincialis türü midyeler Türkiye sahillerinin bir bölümünde bol olarak

bulunmaktadır. Boyu Karadeniz Ayancık'ta 3.9+0.54 cm iken, İzmir Aliağa'da

8.2±1.52 cm'ye kadar ulaşır (Uysal, 1970). Bu canlılarda hayati faaliyetler için

9-7 pH; %o 20 tuzluluk ve 14°C ısı optimum kabul edilmekte buna karşın, 28°C'm

üzerindeki sıcaklıklarda ve %o 40'ın üzerindeki tuzlulukta yaşam faaliyetleri durmaktadır.

Türkiye'de bulunan M. galloprovincialislerin renkleri, ekolojik şartlara bağlı olarak

siyah, siyahımsı mavi, kahverengi ve kahverenginin değişik tonlarında olabilmektedir.

İnsan gıdası olarak da kullanılan midyeler; deniz yıldızları, balıklar ve deniz kuşları

tarafından da tüketilmektedir (Uysal, 1970). Yurdumuzda Mytilidae familyasına mensup

türlerden M. galloprovincialis hariç, diğerlerinin gıda olarak önemi yoktur

(Geldiay, 1971; Pınar ve Ören, 1966).
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3.1.2.Gastrapod (Salyangoz) :

Gastropodların yumuşak vücudlarında baş, iç organlar kesesi ve ayak olmak üzere

üç bölge vardır. Gastrapodların hepsi genç safhalarında biteral simetrilidir. Sonradan

vücudun her iki yanının eşit büyümemesi yüzünden biteral simetri kalmaz. Bu yüzden iç

organlar kitlesi 180 derecelik bir dönme yapar ve buna 'torsion' denir (Franc, I968).

Gastropodlarda kuvvetli kaslardan yapılmış geniş bir ayak yüzeyi ve iyi gelişmiş bir baş

bulunur.

Manto basit bir kavkı meydana getirir ve bu kavkı çoğunlukla baş ve ayağı, geri

çekildikleri zaman içine alır. Kavkının çeşitli dolanım tarzlarına göre; yassı, disk, kule ve

çanak şekilleri olanları bulunmaktadır. Salyangoz kabuklarının ilk kıvrımlarının

bulunduğu yere (tepe) apex, son kıvrımının nihayetlendiği açıklığa kabuk ağzı, ağız

kısmının kenarına da dudak (peristoma) adı verilmektedir (Franc, 1968). Ağzı, yarık

veya hortum şeklindedir. Ağız zemininde kıkırdaklı, kaslı ve üst yüzeyi radulalı bir dil

bulunur. Radulasız olanları azdır. Yumuşak kısımları ve kabuk şekilleri bakımından çok

farklı türleri vardır. Gastropodlardan yalnız Patella'larda yumurtalar döllenmemiş halde

bırakılır. Bunlar sonradan, su içinde döllenir (Fischer-Piette, 1948).

Gastrapodlar ekonomik bakımdan büyük önem taşırlar. Çeşitli ülkelerde insan besini

olarak kullanılmasının yanı sıra, kabukları da süs eşyası olarak kullanılmaktadır.

3.1.2.1. Patella caerulea:

Mollusk'lerin gastropoda sınıfinın Prosobranchiata ordosuna (takım) dahildir

"Tablo 3.2". Türkiye'de deniz külahı olarak adlandırılır. Kabuk, yüksekliğine nazaran,

kaidesi hayli geniş olan basık bir koni şeklindedir. Ergin halde diğer gastropod türlerinde

görüldüğü gibi, hiçbir spiral kıvrılma izi yoktur. Üzeri genellikle radyal çizgili veya

kostahdır. 150'den fazla türü olmasına rağmen Akdeniz'de 5 türü olduğu belirtilmektedir

(Riedl, 1983; Champbell, 1982). Bazı türleri yenir. Deneylerde kullandığımız

P caerulea türü ise literatürde Akdeniz limpeti olarak da adlandırılır (Champbell, 1982).

(Uzunluğu maksimum 7 cm, yükseklik 5 cm'dir, (Fisher ve dsğ. 1987). 45 mm'ye
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kadar düşük konik kabuğa sahiptir "Şekil 3.2". Dış rengi beyaz spotlar veya radyal

çizgilerle gri, kahverengi veya kırmızıdır.

Şekil 3.2 : Patella caerulea'nın görünüşü (Abel ve diğ. 1983).

Genellikle Kuzey Akdeniz'de görülür (Parenzan, 1970). Türkiye'yi çevreleyen tüm

denizlerde, özellikle su kesimi çizgisinin hemen altında ve kayalara yapışık olarak

görülmektedir (Fischer ve diğ. 1987).

Herbivor canlı olan Patella türü organizmalar, bulundukları taşlar üzerinde çok

yavaş da olsa sürünürken radulaları yardımıyla buralarda gelişen algleri bir nevi kemirerek

beslenirler (Fischer-Piette, 1948). Bunların Ascophyllıım nodosum, Fucus platycarpus

gibi alglerle beslendiklerinin belirtilmesinin yanında Öztürk ve Ergen, (1999) Saroz

Körfezi'nde patella türü organizmalar üzerinde yaptıkları bir araştırmada Sphacelaria

cirrosa, Laurencia obtusa, Jania rubens ve Mesospora macrocarpa gibi alglerin

bulunduğu ortamdaki patella türlerinin başka ortamlarda bulunanlara göre daha büyük

olduklarını, dolayısıyla bu organizmaların yukarıda belirtilen alg türleri ile beslendiklerini

ileri sürmüşlerdir.
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MoUuskJerde kabuk yapısının genellikte üç kısımdan oluştuğu kabul edilir. Bunları

dıştan içe doğru sıralarsak,

1. Periostracum veya organik yapıda koruyucu tabaka

2. Ostracum veya prizmatik tabaka

3. Hipostracum veya sedef tabakası

Bu diziliş bivalv'lerde en belirginken, bazı mollusklerde farklılık gösterir.

Örneğin gastrapodlardan patella türlerinde periostracum tabakası bulunmaz. Ayrıca

patella türlerinde midyelerde çok gelişmiş olan sedef tabakasıda iyi gelişmemiştir

(Franc, 1968).

3.2. ALGLER (YOSUNLAR) :

Algler (ynsıırîlnr) .~n V ı'içıik ve en basit klorofil taşıyan organizmalardır (Bold ve

Wynne, 1978). Bu bitkilerin gövdelerine tallus adı verilir. Bu bitkilerde gerçek kök,

gövde ve yaprak bulunmaz (Villie, 1979). Genellikle sularda yaşamalarına rağmen,

kara hayatına uyum sağlamış türleri de mevcuttur. Algler, fotosentetik

aktivitelerinden dolayı denizel çevredeki organik maddenin birincil üretecisi olarak

(primary producers) hayli önemlidir. Ayrıca fotosentez yaparak gün boyu suya

oksijen verirler. Alglerin 70'den fazla türü ki; bunlar genellikle kırmızı ve kahverengi

alglerdir, besin maddesi olarak kullanılmaktadır. Alglerden elde edilen ağar ve alginik

asit; tıpta, eczacılıkta kullanıldığı gibi tekstil, kozmetik ve deri sanayinde de yaygın

olarak kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten gübre ve hayvan yemi olarak kullanıldıkları

alanlar da bulunmaktadır "Tablo 3.3" (Bold ve Wynne, 1978; Saykı 1991).

Tablo 3.3: Alglerin (yosunların) sınıflandırılması

Alg (Yosun)

Cyanophyta

(Mavi-yeşil algler)

Chlorophyta

(Yeşil algler)

Phaeophyta

(Kahverengi algler)

Rhodophyta

(Kırmızı algler)
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Bu 3i'.ı<f fı^ier iciorofîi a ve b, karoturî ve .'cs^ntotillen örttüğünden /eşil

gorunurier Hucıs «.arları kuvveîh olup genellikle selülozdandır "Tablo 3 4"

Tabio 3.4: Deneyde kullanılan alg turunun sistematiği

Phylum (bolum)

Classıs (sınıf)

Ordo (takım)

Familia (familya)

Genus (cins)

Species (tur)

Chlorophyta

(Yeşil algler)

Chlorophyceae

Uiotrıchaies

Ulvaceae

Enteromorpha

Enteromorpha lınza (LINNAEUS, 1758), J AGARDH, 1883

Üremeleri eşeyli ve eşeysiz olabilmektedir % 10'u denizlerde, % 9O'ı tatlı sularda

yaşar (Şayka, 1991). Bu sınıftaki algler şekil ve büyüklük bakımından birbirlerinden

çok farklılık gösterir, (Aydın, 1991). Aralarında tek tek yaşayanları olduğu gibi

koloni halinde yaşayanlara da rastlanır Bu türe örnek olarak, Palmophyllum crassum,

Ulva laciuca, Enteromotpha ıntestınalıs, Enteromorpha lınza, Cladophora prohfera,

Cladophora pelluada sayılabilir Rutubet ve sşık bulunan yerlerde yaşarlar Bu

yüzden, hem karada hem tatlı sularda, % 10 kadarı da denizlerde yaşar Kurak

yerlerde yaşayan formları da vardır Bazı yeşil alglerin mollusklerin kabuklarında

yaşadıkları da bilinmektedir (Baydar, 1979).

3.2.1.1 .Enteromorpha îi

yceae smjfinm uiv,jceae famiiyesüsa aıtur B>u familyanın bir çok tutu

vardır ( /'' •ni?Mi;ıuh* *'".. compressa, E. İmza. ?'• gracUntıa, E. mmuna, ) Uzunluğu

ve gefiişJHj; fl.Ja J',^\I L-'r iurdur ToKuslan y-v.ö^-^k -0-50 cin uzunluğa V ı̂Jat -ifişır

r,^j i ::^rl^w '3=AvJ 3 " " G^nç'likla ".>J ŝ yıyesîîMn aşağıemda tas v^ kayalıklara



tutunarak yaşarlar (Aydın, 1991). E imza hem deniz ve hem de tatlı sularda

yaşaryabilmektedir. Deniz sathından 2 m derinliklere kadar bulunabilirler (Baydar,

1979). Rengi parlak yeşildir. Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizinde

hayli sık rastlanmaktadır (Güvea ve diğ. 1992; Zeybek ve diğ. 1993; Güven ve diğ.

1991).

Şekil 3.3: Enteromorpha //«za'nın görünüşü (Aydın, 1991).
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BÖLÜM 4

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu doktora tez çalışmasında Bölüm 3'de tamulan 3 faıklı ıür organizma ile

deneysel çalışmlar gerçeklenmiştir. Her üç canlı da, özellikle Karadeniz, Marmara

ve Ege Denizi'nde bulunabilen ve geniş bir dağılım gösteren M galloprovincialis

isimli bivalvia ve bir gastropoda türü olan P caerulea ile bir bitki olan E linza

isimli bir makroalg türüdür (Uysal, 1970; Güven ve diğ. 1991; Zeybek ve diğ.

1993).

Deneylerimizde kullanılan organizmalar, Karadeniz'in Şile sahilinden temin

edilmiştir. Karadeniz kıyısından el ve spatül ile toplanan bu organizmalar, içine

deniz suyu doldurulmuş plastik bidonlar yardımıyla ÇNAEM Radyobiyoloji Bölümü

laboratuvarlarına özenle nakledilmişlerdir.

4.1. ORGANİZMALARIN LABORATUVARA UYUMU İÇİN YAPILAN

ÇALIŞMALAR

Laboratuvara taşınmış olan bu organizmaların üzerlerinde, deneylerimiz için

kirlilik olarak nitelenebilecek, yapışmış halde bulunan diğer organizma (epifauna) ve

sedimentler, Karadeniz'den alınan deniz suyu kullanılarak, fırça ve bisturi

yardımıyla mekanik temizleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullandığımız

organizmaların, laboratuvar şartlarına alışmaları için, organizmaların hepsi 3 hafta

süre ile Karadeniz'in ortalama sıcaklığı olan 13±2°C'lik sıcaklıktaki odada yaklaşık



3O'ar litre Karadeniz suyu konulan plastik akvaryumlarda bekletilmişlerdir. Bu süre

zarfında organizmalar havalandırılmış ve beslenmişlerdir.

Akvaryumdaki organizmaların suları, Karadeniz'den periyodik olarak

getirilen ve deneylerin yapıldığı sıcaklıktaki kontrollü odalarda tutulan stoklanmış

bidonlardaki sularla haftada üç defa değiştirilmiştir. M. galloprovincialis ve

P. caerulea türü organizmalara adaptasyon süresince, laboratuvarımızda kültürü

yapılarak sürekli çoğaltılan ve Karadeniz suyunda da bulunduğu saptanan

Phaeodactylum tricornutum mikroalg türü organizma verilerek beslenmiştir.

Monaco'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) bağlı deniz

radyoekolojı laboratuvarlarından temin edilen mikroalg türü organizma ÇNAEM

Radyobiyoloji Bölümü Laboratuvarlarında bulunan alg kültüvasyon kabini

kullanılarak yetiştirilmiştir. Söz konusu alg kültüvasyon kabini "Şekil 4.1" 'de

görülmektedir. Tüm mikroalg türleri, bu kültürasyon kabininde aseptik şartlarda

üretilmeleri için gerekli maddeleri içeren 172 medyumu olarak nitelenen besin

kompleksi "Tablo 4. T' kullanılarak, deneyler için özel olarak yetiştirilmişlerdir.

Şekil 4.1 : Alg kültüvasyon kabini
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Kültür ortamından alınan P tncomutum mikroalgini içeren sıvı 1.2 jum

gözenekli (milıpor) filtrelerden süzülmüştür. Filtre kağıdı üzerinde kalan bu rnikroalg

türü organizma, kültür ortamı atıklarını uzaklaştırabilmek amacıyla temiz deniz suyu

ile fıltrasyon sisteminde yıkanmış, yeniden süspansiyon haline getirilerek

M galloprovıncıalıs ve P caerulea türü organizmalara gıda olarak verilmiştir Bu

mikroalg türü, deney organizmalarına adaptasyon süresince haftada üç defa, deney

kaplarındaki sular değiştirilmeden yaklaşık iki saat önce verilmiştir. Böylelikle,

radyoizotop birikimi deneyinde benzer uygulamanın yapılması öngörüldüğünden

planlanan şartlara uyulmuştur.

Tablo 4.1: 172 medyumunun kompozisyonu (Guillard ve Ryther, 1962).

NaNO3 75 mg (883 uM)

NaH2PO4.H2O

Na2SiO3.9H2O

Eser metaller

FeCl3.6H2O

CuSO4.5H2O

Zn-SO4.7H2O

CoCl2.6H20

MnCl2.4H2O

Na2Mo04.2H20

Vitaminler

Thiamin.HCl

Biotin

B l 2

Şalat yapıcı

Na2.EDTA

5 mg

15-30 mg

4.36 mg

0.01 mg

0.022 mg

0.01 mg

0.18 mg

0.006 mg

0.1 mg

0.5 ug

0.5 ug

4.36 mg

(36.3 uM)

( 1.5-3 mg Si veya 54-107 uM)

(11.7

(2.5

( 5

(2.5

(0.05

(2.5

(11.7

uM)

jigCu

ugZn

ugCo

ug Mn

ug Mo

U.M)

veya 0.04 uM)

veya 0.08 uM)

veva 0.05 uM)

veya 0.9 uM)

veya 0.03 u.M)

Deniz suyu litre

E linza rnakroalg türü bitkinin laboratuvar şartlarına adaptasyonunda

kullanılan düzeneğin kıokisi "Şekil 4.2" "de verilmiştir Makroalg türü



organizmaların laboratuvar şartlarında uzun süre yaşayabilmeleri ve deneylerde

kullanılabilirliği, adaptasyon olgusuyla sıkı ilişkilidir. Üç haftalık adaptasyon

süresinde morfolojik bir deformasyona uğramayan makroalg türlerinin, uzun süre

laboratuvarlarda yaşatıldıkları saptanmıştır (Topctsoğlu, 1984), Bu organizmaların

adaptasyonu, akarsu sistemi altında olup 13±2°C'de 350 u E m ' V olacak şekildeki

(cool white) floresans lambalar kullanılarak yapılmıştır. Aydınlatma uygun şekilde

ayarlanmış ve sürekli olarak periyodik ışık sağlanmıştır. Adaptasyon süresince,

E. linza türü organizmalar sürekli gözlenmiş, morfolojik değişikliğe uğrayan

organizmalar deney ortamından uzaklaştırılmışlardır.

—TAHLİYE ÇIKIŞI

AYDINLATMA DÜZENEĞİ

DENEY TANKI

DELİKLİ AĞAÇ )>
PARAVANA ,'f?

ARA TANKI JT-" TAHLİYE ÇIKIŞI

PERISTATIK POMPA

Şekil 4.2: E. linza makroalg türü bitkinin laboratuvar şartlarına adaptasyonunda
kullanılan düzenek

Kabuklu organizmaların laboratuvar şartlarımıza yeterli uyum sağladıklarının

saptamak için organizmaların beslenme ve ortama yerleşmeleri, bir başka deyişle

kendilerini tesbit etmeleri sulanmıştır. Sözkonusu iki organizma türünün kendilerini

sıkı biçimde deney kabına tespit etmeleri ve verdiğimiz mikroalg türü besini kısa

zamanda tüketmeleri ile laboratuvar şartlarına uyumluluklarının yeterli olduğuna

karar verilmiştir (7- 15 gün).

Mikroalg tüketiminin saptanmasında; hücre sayısı belirlenmesi

"Fuchs-Rosenthal haemocytometer" kullanılarak yapılmıştır. Adaptasyon ortamına

ilave edilen hücre sayısı başlangıçta i O4 ile 105 hücre.mi"1 düzeyinde iken yapılan
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ölçümleme sonucunda, bu değerin iki saat sonra 102 hücre.mi"1 düzeyinin altına

düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca her iki kabuklu organizmanın ağırlıklarının,

adaptasyon süresince önemli bir değişiklik göstermediği de gözlenmiştir.

Adaptasyon bitiminde M. galloprovınciah'lev ağırlıklarına göre üç gruba

ayrılmış ve markalandırılmışlardır. Tüm organizmaların ortalama ağırlıkları

"Tablo 4.2" de verilmiştir. Bu hesaplama yapılırken her organizma grubu için en az

10 canlı kullanılmıştır.

Tablo 4.2 : Çalışılan organizmaların ağırlıklarına göre ayırımı

Organizma

M. galloprovincialis (büyük boy)

M. galloprovincialis (orta boy)

M. galloprovincialis (küçük boy)

P. caerulea

E. linza

Ortalama ağırlıklar (g)

n : organizma sayısı

17.92±3.15(n=10)

11.36±2.34(n=10)

5.94+0.70 (n=10)

14.46±2.79(n=12)

2.15+0.55 (n=10)

4.2. KULLANILAN RADYOİZOTOPLAR VE SAYIM SİSTEMLERİ

134Cs ve 241Am radyoizotoplarının çoklu element (multi-element) etkisinin

çift izleyici (double-tracer) tekniği ile araştırılması, bu doktora tezinin orjinal bir

yönüdür.

Deneylerde kullanılan her iki radyoizotop da, denizel ortamlarda iyonik

formda bulunmakta olup, 2 4 lAm radyoizotopu +3 değerlilikte, ' 4Cs radyoizotopu ise

+ 1 değerlilikte bulunmaktadır. Bunun yanısıra ortamın pH'I yükseldiğinde (basic

form) 24IAm radyoizotopunun +3 değerliliğin yanısıra +4 değerlilikte de

bulunabileceği tespit edilmiştir (Aston ve diğ. 1981). 2 4 lAm radyoizotopu için

denizlerde çözülemez (insoluble) formun baskın olduğu tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla bu radyoizotop Am(0H)3 veya Am(0H)4 bileşikleri halinde ya asılı

maddede bulunur ya da sedimentte depolanır (Aston ye diğ. 1981),
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l34Cs radyoizotopu ise deniz suyunda büyük oranda çözülebilir formda olup potasyum

ile benzer davranış göstermektedir (Penetreath, 1977).

Sezyum radyoizotoplarının da Karadeniz ortamına girişi 1960'b yıllara

dayanan bomba denemeleri yoluyla olmuştur. Zaten belli konsantrasyonlarda

Karadeniz ortamında bulunan l 3 7Cs radyoizotopunda Çernobü Reaktör kazasından

sonra bir artış gözlenmiştir. 24lAm radyoizotopu ise 241Pu radyoizotopunun p

bozunması sonucunda meydana gelmektedir. Çemobil Reaktör kazasından sonra

ortaya 2 4 1Pu radyoizotopu salındığı göz önüne alınırsa, önümüzdeki yıllarda 2 4 lAm

radyoizotopunda da bir artış olabileceği söylenebilir. Bu amaçla deneysel

çalışmalarımızda bu iki radyoizotopun kullanulması tercih edilmiştir.

Deneylerde kullanılan 134Cs radyoizotopu Amersham Radio-Chemical

Center'den temin edilmiştir. Kimyasal olarak klorür formunda olup 0.52 mgCs.ml"1

oranında stabil sezyum içermektedir. 1 Ocak 1994 tarihinde üretilen bu

radyoizotopun spesifik aktivitesi 175 MBq.ml"1 'dir. Yine Amersham'dan temin

edilen 241Am radyoizotopu, 241Am (3 t ) nitrat formunda (1 N HNO3 içinde) olup,

orijinalindeki gibi 1 N HNO3 ile seyrekleştirilmiştir. Kullanılan 241Am radyoizotopunun

üretiliş tarihi 1 Ocak 1981 olup spesifik aktivitesi 34.67 kBq.ml1 'dir. Amerisyum ve

sezyumun önemli radyoizotoplarına ait bilgiler "Tablo 4.3" ve Tablo 4.4"* "de

verilmiştir.
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Tablo 4 3 : Amerisyumun önemli radyoizotoplarının özellikleri,
(Shihab-EIdira ve diğ. 1978).

izotop

241

Yan ömür

432.2 yıl

Yayınlanan
parçacık

alfa

Enerji
(MeV)
5.388
5.443
5.386

Yayınlanma
olasılığı

0.014
0.128
0.852

elektron 0.0101
0.371

0.309
0.309

gama 0.139
0.026
0.033
0.059
0.069

0.427
0.024
0.001
0.359
0.002

242 16.02 saat beta 0.619 max
0.661 max

0.420
0.410

Elektron 0.0107
0.0176
0.0358

0.111
0.307
0.114

gama 0.0143
0.015

0.1266
0.1965

152 yi! elektron 0.0105 I
0.0248
0.0425

0.1834
0.4827
0.5125

gama 0.0146 0.2992

alfa 5.205
5.227

0.0042
0.0005

243 7380 yıl elektron 0.0886
0.0101
0.0254
0 0522

0.3993
0.2828
0.1452
0.1386

gama 0.0139
0 0747

0.3905
0.6600

J alfa 5.233
5.275

0.1060
0 8790
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Tablo 4.4 : Sezyumun önemli radyoizotoplarının özellikleri,
(Shihab-EIdİD ve diğ. 1978).

İzotop

134

Yan-ömür

2.062 yıl

Parçacık

beta

Enerji (Mev)

0.088 max
0.658 max

Yayınlanma
olasılığı
0.274

0.7001

137 30.17 yıl

gama

beta

0.475
0.563
0.569
0.605
0.796
0.802
1.039
1.168
1.365

0.511 max
1.1732

0.015
0.838
0.154
0.976
0.854
0.087
0.010
0.018
0.030

0.946
0.054

gama 0.662 0.8998

4.2.1 Biyokinetik Deneylerde Radyoaktivite Ölçümleri

Biyokinetik deneylerinde ÇNAEM Radyobiyoloji Bölümünde bulunan 4096

kanallı Canberra Model seri 35 analizörüne bağlı biri düz (flat) ve diğeri kuyu tipli

olan 3'x3' lik Nal(Tl) dedektörleri kullanılmıştır "Şekil 4.3" ve "Şekil 4.4".

Her iki radyoizotopun, ölçümü yapılacak olan, hem organizma ve hem de su

hacimlerine eşdeğer, uygun geometrili standartları hazırlanmıştır. Her sayım gününde

dedektörler bu standartlar yardımı ile daima kontrol edilmişlerdir. Diğer taraftan, tüm

grupsal sayımların hem başında ve hem de sonunda yapılan doğal ortam (background)

sayımlarının yanı sıra, hazırlanılan standart numunelerin ölçümleri de yapılmıştır.

Doğal ortam sayımlarında, numunelerin analizinde kullanılan boş sayım kaplarından

faydalanümıştır.

Dedektörün kalibrasyonu, deneyde izleyici olarak kullanılan 134Cs ve 24IAm

radyoizotoplarından, uygun geometride hazırlanan standartlarla gerçekleştirilmiştir.

Her sayım gününde dedektör bu standart yardımıyla kontrol edilmiştiı.
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Fotoçoğalfacı Ön yükselteç

Yüksek
voltaj
kaynağı

Şekil 4.3: Nal(Tl) dedektör sisteminin şematik gösterimi

Şekil 4.4: Biyokinetik deneylerin yapıldığı sayım sistemi
(Nal(Tl) dedektör)
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Ayrıca, sayım sisteminde ortamın sıcaklık ve rutubetinin değişmesinden

kaynaklanabilecek spektrum kayması veya rezolüsyon bozukluğu problemlerini

elimine etmek amacıyla, sistem daha önceden hazırladığımız standart numune

yardımıyla kontrol edilmiştir.

4.3. BİYOBİRİKİM DENEYİ

Biyobirikim deneyleri kapalı sistemlerde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla her

üç organizma türü için de 10 litrelik plastik akvaryumlar kullanılmıştır.

M. galloprovincialis 'lerin markalandırılması kendilerinin numaralaması şeklinde

yapılmıştır. Patella örneklerinin markalanması ise farklı şekilde yapılmıştır.

Şöyleki; bu organizmaların bulunduğu ortama tutunması sözkonusu olduğu için her

organizma özel bir deney kabı içine yerleştirilmiştir. Organizma bu deney kabı ile

beraber akvaryuma yerleştirilmiş ve çevre şartlarının uygun tesisi için deney kapları

delinmiştir. Markalama, bu deney kaplarının numaralandırılması şeklinde

yapılmıştır. Böylece organizma yaşam şartları değiştirilmeden dışarı alınmış ve

ilgili ölçümler yapılabilmiştir "Şekil 4.5".

Vücut büyüklüğü radyoizotopların biyokinetiğini ve dolayısıyla aktivite

düzeyini önemli derecede etkilediğinden, deneyler için yaklaşık aynı boy ve ağırlığa

sahip organizmalar seçilmiştir. Biyobirikim deneyinde küçük boy ve büyük boy

mytiluslar ile çalışılmıştır.

Her bir akvaryum, Karadeniz'den getirilen deniz suyu (6 /) ile doldurulmuş

ve sıcaklık, tuzluluk, pH ve ışık gibi fiziko-kimyasal parametreler organizmaların

metabolizmasını etkileyebileceğinden, deney süresince tüm bu parametreler ile

ortamın sıcaklığı sabit tutulmuştur "Tablo 4.5". Her bir akvaryum organizmaların

yaşayabilmesi için havalandırılmıştır. Deneyin yapıIdığL laboratuvarın titizlikle

aydınlatma ayarlaması yapılmıştır.

Biyobirikim deneyinde daha önce de bahsedildiği gibi, l 3 4Cs ve 241Am

radyoizotopları kullanılmıştır. Ölçümlemede bu radyoizotopların l 3 4Cs için 604.6

keV ve 2 4 1Am için 59.5 keV'deki gama enerjilerinden yararlanılmıştır.

45



Tablo 4.5 : Deney süresince uygulanan ortamın parametreleri

Sıcaklık
°C

13+2

Tuzluluk

18.75

pH

7.6

Deneylerde kullanılan radyoizotopların konsantrasyonu deneyin amacına

göre değişebilmektedir. Genellikle biyobirikim deneylerinde kullanılan

radyoizotopun konsantrasyonu < 3700 Bq/1 (1 fiCi/l)'ye kadar seçilmesinin uygun

olduğu belirtilmektedir (IAEA, 1975).

Esas olarak, denizel bir kontaminasyonda bu radyoizotopların olası

seviyelerinden ve literatürdeki bulgularından fazla uzaklaşmadan doğal sanlara

daha uygun deneylerin yapılması amaçlanmıştır. Ancak organizmalarımız için kısa

sayım süresinde minimum sayım hatası ile sonuç almak ta diğer bir hedefimizi

oluşturmuştur.

Şekil 4.5: P. caenılea türü organizmalara ait deney düzeneği

Bu iki birbirine göre ters yönlü etkin parametre için optimum bir çözüm

olarak 1000 Bq.l1 'lik aktivite ile çalışılması tercih edilmiştir. Bu yüzden

akvaryumlara IMCs ve 241Am radyoizotopları, her biri 1000 Bq.I'1 konsantrasyonu

sağlayacak şekilde ilave edilmiştir. Akvaryum suyu, biyobirikim deneyi süresince

radyoaktif izleyicilerin fizikokimyasal formlarını değiştirebilecek metabolik kirliliğin
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artmaması ve konsantrasyonların sabit tutulması için haftada ilci kere özenle

değiştirilmiştir.

Organizmalar her sayım gününde, sayıma alınmadan önce yarım saat süre ile

radyoaktif olmayan temiz deniz suyuna alınarak kabukları ile yumuşak doku

arasındaki su ve kabuğun dış yüzeyine bulaşmış bulunan 134Cs ve 2 4 )Am

radyoizotoplarından arınmaları beklenmiştir. Bu süre zarfında organizmalar, daha

önce bahsedilen uygun besin maddeleri ile beslenmişlerdir.

Her sayım gününde, en az 10 organizma ve her bir akvaryumdan 40 ml'lik su

örneği alınarak ölçülmüştür. Bu bulgular yardımı ile konsantrasyon faktörü (CF)

hesaplanmıştır. Konsantrasyon faktörü ifadesi, canlı organizmanın birim yaş

ağırlığındaki (g) ortalama aktivitenin deney suyundaki hacime düşen aktivite

miktarına oranı olarak tanımlanmaktadır (Thiels ve Vanderborgth, 1980). Şöyle ki

(4.,)
SU

Burada,

A'org : Organizmanın gram ağırlığı başına düşen net (background çıkartılmış)
aktivite değeri

A su : Suyun mi başına düşen net (background çıkartılmış) aktivite değeri
olarak verilmiştir.

Her organizma grubu için her bir sayım gününde CF değerleri için ortalama

değer hesaplaması yapılmış ve standart sapmaları ile birlikte değerlendirilmiştir. CF

değerleri tüm organizma bulgularına uygulandığı gibi M. galloprovincialis ve

P. caerulecC türü organizmaların yumuşak doku ve kabuklarında da ayrıca

saptanmıştır.

Biyobirikim bulguları ayrıca, biyobirikim faktörü olarak da tüm deney

organizmalarımız için saptamıştır.
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r\ : % biyo birikim

Aorg : Organizma başına net aktivite değeri (Bq.g"1)

Asu : Akvaryumdaki deniz suyunun toplam net aktivitesi (Bq.mT1)

Biyobirikim deneyinde, deney ortamında oluşan 134Cs ve 241Am

radyoizotoplarının partikül fraksiyonu 1,2, 3 ve 4. Günler için, 0.45 fim gözenekli

milipor filtre kullanılarak tayin edilmiştir. Bunun için 10 mi deniz suyu süzülerek,

filtre ve su örnekleri alınmıştır. Hem filtrede tutulan ve hem de süzülen suda kalan

yüzde aktivite değerleri hesaplanmıştır.

4.4 BİYOATILIM DENEYİ

Biyobirikim deneyinde kullanılan organizmalar, daha sonra temiz

akvaryumlara alınarak biyoatılım deneyine başlanmıştır. Organizmalar şekilde

görüldüğü gibi akarsu sistemine, su akışı saatte yaklaşık 1 / olacak şekilde,

yerleştirilmiştir. Laboratuvar şartları biyobirikim deneyi için hazırlanan şartlarda

olup, bir başka deyişle 13±2°C sıcaklık, 7.6 pH ve %ol8.75 tuzluluktadır

"Tablo 4 S" ve "Şekil 4.6". Sayımlar haftada 2 kere yapılmıştır.

Yaklaşık iki ay süreyle 134Cs ve 241Am radyoizotoplarını sudan biriktiren

M. galloprovincialis ve P caerulea türü organizmalar, deneye başlamadan önce

sayılmış ve elde edilen sayım değerleri t=0 zamanı için esas teşkil etmiştir. Akan

deniz suyuna alınan bu organizmalar P. trıcornitum fitoplankton türü ile ad libitum

(sürekli) olarak beslenmiştir. Her bir sayım gününde elde edilen sayım değerleri,

t=0'daki değerin yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Biyobirikimde olduğu gibi en az on

organizmanın, organizmada kalan aktivite sonuçlan (% olarak) aritmetik ortalama

ve standart sapmaları ile hesaplanmıştır.
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Şekil 4.6 : Biyoatılım deneyine ait deney düzeneği

4.5. ORGANİZMALARIN DISSEKSIYONU

Biyobirikim ve biyoatılım deneyleri süresinde M. galloprovincialis (orta boy

M. galloprovincialis'ler) ve P. caerıdea türü organizmalar belli aralıklarla dissekte

edilmiştir (kesilerek farklı dokularına ayrılmışlardır). Her iki organizmanın yumuşak

doku ve kabuk dokularına ait konsantrasyon faktörü ve organizmada kalan aktivite

değerlerine ilaveten, mytilusların yumuşak doku, kabuk ve vücut sıvılanndaki,

patellalarm ise yumuşak doku ve kabuklarındaki radyoaktivite değerlerine

bakılmıştır. M. galloprovincialis türü organizmanın disseksiyonu için plastik bıçak

kullanılmıştır. "Şekil 4.7" ve "Şekil 4.8" den de görüldüğü gibi, bıçak önce

organizmanın bisuslarının bulunduğu bölgeye sokularak ön ve arka addüktör kasları

kesilmiştir. Addüktör kasları kolayca kesilen organizmaya ait, vücut sıvısı, yumuşak
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doku ve kabuk kısimları daha önceden darası alınmış ve kodlanrnr, numune

kaplatma yerleştirilerek yeniden tartıldıktan sonra analiz edilmiştir. P.caendea türü

organizma ise., sadsce tek tarafta kabuğu olduğu için, yumuşak doku ve kabuk

kısımlarına aynlıp, yine daha önceden darayı alınmış ve kodlanmış numune kaplarına

alınarak sayılmışlardır.

Şekil 4.7 : M. galloprovincialis türü organizmanın disseksiyonu (FAO, 1976).

V\ s

firf

4;S •; M. gaİlopfovhıcicJ.is iürü organizmaların disseksiyonu

•Jö



• > * •

Seki! 4.9 : P. caerulea türü organizmanın disseksiyonu

Biyobirikim deneyi süresince M galloprovincialis türü organizmalar

yumuşak doku, kabuk ve vücut sıvılarını ayırmak için 4, 10, 17, 24, 31, 42 ve 49.

günlerde, Z3. caerulea türü organizmalar ise yumuşak doku ve kabularına ayırmak

için 1, 2, 4, 10, 28 ve 46. günlerde dissekte edilmişlerdir "Şekil 4.9".

Biyoatılım bulguları M galloprovincialis türü organizmaların yumuşak doku

ve kabuğu için de değerlendirilmiştir. Bu bulgular için M. galloprovincialis türü

organizmalar deneyin başlangıcında (t=0) ve 1, 10, 31 ve 45. günlerde dissekte

edilmiştir.

4.6. BİYOBİRİKİM OLAYININ ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Daha önce de bahsedildiği gibi, biyobirikim deneylerinde üç farklı model

uygulanabilmektedir. Bu modeller içinde gerek laboratuvarımızda yapılan

araştırmalarda ve gerekse diğer araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalarda

yaygın olarak kullanılan yöntem olan ve Bölüm (2.3.1.2)'de Model 1 olarak tanıtılan

yöntem seçilmiştir {§w5fFîih, 1995).



En basit halde radyoizotopların bıyobırikımlen lineer olarak düşünülebilir

(Carvalho ve Fowler, 1994). Ancak bıyobırıkım deneyleri her zaman lineer bir eğri

göstermemektedir Çunku her radyoizotop, organizma için kararlı bir duruma

gelinceye kadar, organizma tarafından bir yandan biriktırılmekte, diğer taraftan da

atılmaktadır Bu nedenle sezyum ve amerisyumun organizma tarafından alınması ve

atılması kütle balans eşitliği kullanılarak genelleştınlebilmektedır

(Carvalho ve Fowler, 1994).

Qt t zamanında organizmadaki n 4 Cs ve 241Am aktıvitesi (Bq)

Ivv içme ve yüzey absorbsıyonu yoluyla sudan alınış hızı sabiti (mi g"'organızma d*1 )

vv organizma ağırlığı (g)

Cv, sudaki Cs ve Am konsantrasyonu (Bq ml"1)

A Cs ve Am'un yiyecekten asimilasyon verimi

F organizmada gunluk yiyecek alımı miktarı (g d"1)

Cf Cs ve Am'un yiyecekteki konsantrasyon miktarı (mBq g"1)

k organizmadan Cs veya Am'un sabit atılma hızı (d"1)

X Cs veya Am'un radyoaktif bozunum hızı sabiti (d" )

Deney düzeneğimizde, sadece sudan biyobırikım olduğu için bu olayın

kinetiği aşağıdaki şekilde yazılabilmektedir (Carvalho ve Fowler, 1994).

(4 4)

Sudaki sezyum ve amerisyum konsantrasyonu sabit tutularak, su ve

organizma arasındaki değişimin denge durumu, sezyum ve amerisyumun

organizmaya giriş çıkışının dengelenmesıyle oluşmaktadır Böylece dQ/dt=O ve Qt

vücuttaki sezyum ve amerisyumun denge durumu olacağından, bu durumda, Cu

sudaki Cs ve Am konsantrasyonu olmak üzere, denge durumundaki aktıvıte (Q^)



IWCJV
Qss = — — — ( 4 5 )

& + /L

olmakta ve sonuç olarak

(46)

elde edilmektedir (Carvalho ve Fowler, 1994).

Sezyumun ve amerısyumun vücut yukunu kullanmak yerine, bu "Denklem 4 6"

dan bulunan aktivite organizmanın ağırlığına (W) bölünerek sezyum ve amerisyum

konsantrasyonuna (Ct) dönüştürülebilir Bu durumda,

(4 7)

olacaktır (Carvalho ve Fowler, 1994) Burada Iw içme ve yüzey absorbsiyonu

yoluyla sudan alınış hızı sabitini ifade etmektedir

Organizmadaki sezyum ve amerisyum konsantrasyonu, sudaki sezyum ve

amerisyum konsantrasyonu ile ilitkilidir Bu da konsantrasyon faktörü "Denklem 4 1"

de belirtildiği gibi tanımlanır ve denklem (4 7);nın Cw ile bölünmesinden elde edilir

(4 8)

Eğer deneyin başlangıcında, bir başka deyişle organizmaların denizel ortamdan

toplandığı zaman organizmada sezyum ve amerisyum radyoizotoplarının olduğunu goz

onune alırsak,

CF] = - ^ - [ l - e - ( ^ ) ' ] + C F , .e-
{k+x)t (4 9)

olacaktır (Can/snlltao ve FowBer, 1994). CFt0, akumulasyon periyodu başladığında

organizmadaki sezyum ve amerisyum konsantrasyonunu ifade etmektedir



4.7. BİYOATILÎM OLAYININ ANALİTİK İNCELENMESİ

Biyoatılırn deneyinde, organizmada yüzde kalan aktivite değerleri

xlOO (4.I0)
An tO

formülünden hesaplanmıştır.

Burada

[i : % kalan aktivite

Ant: '- zamanındaki iı. organizmaya ait net aktivite

Amo t0 zamanında n. organizmaya ait net aktivite (burada to zamanı biyoatüım

deneyinin başlangıç zamanıdır).

Akümülasyon periyodu kesilip organizmalar temiz deniz suyuna transfer

edildiğinde U 4Cs ve 241Am radyoizotoplarının konsantrasyonu radyoaktif bozunum ve

biyolojik atılma yolları nedeniyle zamanla azalır. Deney süresince elde edilen noktalara

standart kinetik yaklaşım modeli tatbik edilir. Bunun için de deney sonuçlarının

zamana karşı grafiği çizilmiş ve elde edilen eğrinin lineer kısmı en küçük kareler

metodu ile tayin edilir. Daha sonra bu lineer kısın y eksenine ve sıfir zamana

ekstrapole edilir. BÜ «..kstarpoie edilen değerler bileşke eğrinin değerlerinden

çıkartılarak, elde edilen farklar genişletilmiş bir ölçekte tekrar çizilir. Elde edilen

grafik lineer olana kadar bu işleme devam edilir.. Böylece Co eliminasyon periyodu

başlangıçdaki konsantrasyon olmak üzere "Denklem 2.9" elde edilir, (Pentrath,

1977). Ct'nin zamana karşı grafiği ile elde edilen biyoatüım eğrisinin eğiminden k'nın

hesaplanması mümkündür. Organizmadaki sezyum veya amerisyum'un biyolojik yarı

ömrü Tbi/2,

İn 2

denkleminden hesaplanabilir™ Burada ""k" biyolojik arınma sabitini ifade eder.

54



4.8. w t " DAĞILIMI

Bı/okmelik çalışmalarda aynı cins fakat farklı büyüklükteki organizmalar

için birbirine yakın olçumlerneîer alınabilmektedir Su deneysel sonuçlan rasyonel

şekilde değerlendirebilmek için çoğu kez benimsenen yol "t" dağılımı (student t leşti)

uygulamasıdır

Ortalaması JJ. olan normal dağılımlı bir populasyondan N büyüklüğünde

örnekler alalım Her bir örnek için örnek ortalaması X ve standart sapma G olsun

-xy

şeklinde ifade edilebilir (Sroedecor ve Cochram, 1967). Burada, X,-X; her bir

olcumun ortalamaya olan uzaklığı ve N, olcum sayısını ifade etmektedir

iki farklı örneklemede (Nt ve N2 büyüklüğünde olan) ölçümlerimizin ortalamasını

X ve Y ile gösterirsek

X-Y
t = irj (4.13)

1 a 1 + N C T 2 ) / ( N + N - 2 n F f A ^ + N ) / N N 1
xux ^ i V y u y I' y*x T i V y / I\ x y) xıyy I

şeklinde ifade edilebilir (Snedecor ve Cochran, 1967). Burada, <Jxoyy X, Y

olçumlemelerinin standart sapması, N xN y , X, Y ölçumlemelerindeki numune sayısı

Nx+Ny-2 serbestlik derecesi'ni ifade eder

"t" dağılımları için hazırlanmış farklı güvenilirlikler ve farklı serbestlik

dereceleri için hazırlanmış "t" dağılım tabloları ile karşılaştırılarak deney

sonuçlarının istenilen güvenilirlik aralığında olup olmadığı hesaplanabilir (Merrith,

1962).



DENEY SONUÇLARI

Bu doktora tez çalışmasında I34Cs ve 24IAm radyoizotoplarının çift radyoaktif

izleme tekniği (double-tracer) ile M galloprovincialis, P caentlea ve E linza

organizmalarının biyokinetiklerine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Deney sonuçları

biyobirikim ve biyoatılım ana başlıkları altında değerlendirilmiş olup, çalışılan canlıların

organlarına disseksiyon (ayırma işlemi) her ıkı aşamada da gerçekleştirilmiştir.

5.1 BİYOBİRİKİM

5.1.1. 134Cs Radyoizotopunun Biyobirikimi

n 4 Cs radyoizotopu ile çalışmalarımızda midye (M galloprovincialis), patella

(P. caerulea) ve yosun (E imza) örnekleri kullanılmış ve sonuçlar çalışılan her

organizma için ayrı ayrı incelenmiştir. Deney sonuçlan toplu olarak "Tablo 5.1" de

verilmiştir.
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5,\AAo M. l u Cs Radyokotop^.nuTJ SiyobHkim Dedeyi

M gal!oprov>;ic>atts isimli midye türünde i 34Cs raciyoL/otopunun biyobirikimi;

hem küçük hem büyük boydaki ve ağırlıktaki bireylerinde incelenmiştir. Elde edilen

bulgular kullanılarak'Tablo 5.l"de görülmekte olup "Şekil 5.1" ve "Şekil 5 2"

de grafik olarak verilmiştir. Küçük ve büyük M galloprovıncialis türü organizmalar

için sonuçlar beraberce "Seki! 5.3" de görülmektedir. "Şekil 5.3" incelendiğinde

küçük ve büyük Mgalloprovincialis'ter için önemli farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

"Denklem 4.1" kullanılarak hesaplanan denge durumundaki konsantrasyon faktörü

küçük M galloprovıncialis türü organizmada 2.80 ve büyük M galloprovıncialis

türü organizmada 2.57 olarak saptanmıştır. Diğer taraftan bu bulguların sayım

günlerindeki konsantrasyon faktörü değerleri 'Tablo 5 2"de verilmiştir. Bu tablo

incelendiğinde genel olarak küçük M galloprovıncialis türü organizmadaki

konsantrasyon faktörü değerlerinin büyük M galloprovıncialis türü organizmada

için bulunan değerlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, vücut

büyüklükleri farklı olduğundan t testi uygulamasının uygun olacağı düşünülmüştür

(Merritt, 1962).
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Ağırhk ya da vücut büyüklüğüne bağlı olarak, deneyimizde kullanılan organizmalar

arasında, biyobirikim değerlerinde %95 güvenirlilikte t testi uygulandığında önemli

olarak bir farklılık olmadığı saptanmıştır ki; bu husus "Şekil 5.3" ile de uyumludur. Bir

başka deyişle, büyük ve küçük M. galloprovincialis türü organizmalar için biyobirikim

birbirine uyumludur.

Tablo 5.2: Küçük ve Büyük M. galloprovincialis örneklerinde biyobirikim deneyinde
134Cs radyoizotopunun konsantrasyon faktörleri

Zaman

(gün)

1

2

4

7

10

14

17

21

24

28

31

35

42

45

49

Konsantrasyon Faktörü

Küçük

M. galloprovincialis

n=10

0.68±0.09

1.01+0.13

1.31±0.15

1.56±0.11

1.69±0.11

2.85+0.32

2.18±0.24

3.31+0.29

3.23±0.27

1.96±0.26

2.62±0.40

2.74±0.40

2.49±0.23

2.79+0.29

2.50±0.35

Büyük

M. galloprovincialis

n=10

0.56±0.08

0.82±0.04

1.01±0.07

1.09+0.06

1.92±0.33

2 13+0 37

1.65±0.20

2.51±0.41

2.53±0.37

1.69±0.25

2.32±0.34

2.44+0.39

2.27±0.28

2.56±0.32

2.24±0.32



SÂA.2.P, cae?uha9d'â l j 4Cs Radyoizotopumun Bjyobiriksm Deneyi Sonuçlara

P caerulea türü organizmalarda l34Cs radyoizotopunun biyobirikimi 45 gün

süre ile incelenmiş olup sonuçlar "Tablo 5.1"'de bir araya toplanmış ve "Şekil 5.4" de

grafik olarak verilmiştir P, caerulea örnekleri için denge durumundaki konsantrasyon

faktörü "Denklem 4.V kullanılarak saptanmış ve 2.00 olarak bulunmuştur. Bu

organizma türünün saptanan konsantrasyon faktörünün günlere göre değerleri

"Tablo 5.3" de görülmektedir. "Tablo 5.2" ve "Tablo 5.3" den de görüleceği gibi

P caerulea örnekleri için tüm sayım günlerine ait değerler, M galloprovincialıs

(küçük ve büyük her ikisi için) örnekleri için bulunan değerlerin altındadır.

134,
iablo 5 3 : p caerulea örneğinde biyobırikim deneyinde Cs radyoizotopunun

konsantrasyon faktörleri

Zaman

(gün)

1

2

4

7

10

14

17

21

24

28

31

35

38

42

46

Konsantrasyon Faktörü

P caerulea

n=12

0.34±0.06

0.48±0.08

0.60+0.17

0.59±0.12

1.02+0 20

1.1410.16

1.15±0.21

1.54±0.19

1.20+0.26

0.98±0.24

1.55+0 23

1.66+0.20

1 70±0.09

1.30±0.12

1.65+0 08



5.1.1.3. E. linza 'da 134Cs Radyoizotopunun Biyobirikim Deneyi Sonuçlan

E. linza türü yosun örneğinde l 34Cs radyoizotopunun biyobirikimi 42 gün süre

ile incelenmiş olup, denge durumundaki konsantrasyon faktörü "Denklem 4.1"

kullanılarak 2.00 olarak bulunmuştur. Deney süresince saptanan konsantrasyon

faktörü değerleri "Tablo 5.4" de ve "Şekil 5.5" de verilmiştir.

Tablo 5.4: E. linza örneğinde biyobirikim deneyinde I34Cs radyoizotopunun
konsantrasyon faktörleri

Zaman

(gün)

1

2

4

7

10

14

17

21

24

28

31

35

38

42

Konsantrasyon Faktörü

E. linza

n=10

0.5310.06

0.82±0.12

1.12±0.20

1.39+0.25

1.73+0.28

1.7410.24

1.62+0.26

1.8910.32

1.97+0.26

1.67+0.22

1.7610.27

1.31+0.28

1.5310.19

1.87 ±0.27
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5.1.1.4. 134C§ Radyoizotopumusı Biyobirikim Demeyiiîde Doku Dağılımı Sonuçlara

M. galloprovincialis ve P caerulea organizmalarında l 3 4Cs radyoizotopunun

biyobirikimi yukarıda anlatılan tüm vücut ölçümleri yanında yumuşak ve kabuk

dokuları için de ayrıca incelenmiş ve sonuçlar her iki organizma için ayrı alt başlıklarda

verilmiştir.

M. galloprovincialis Örneğine Ait 134Cs Radyoizotopunun Doku Dağılımı
Sonuçları

134Cs radyoizotopunun M. galloprovincialis türü organizmanın yumuşak

doku ve kabuk dokusuna ait "Denklem 4.1" kullanılarak hesaplanan konsantrasyon

faktörü değerleri "Tablo 5.5" de ve bu değerler kullanılarak çizilen grafik

"Şekil 5.6" da verilmiştir. "Tablo 5.5" den de görüldüğü gibi, 134Cs

radyoizotopunun yumuşak dokudaki biyobirikimi sonucu saptanan denge

durumundaki konsantrasyon faktörü yaklaşık 16 olarak bulunmuştur. Bu miktar

küçük M. galloprovincialis türü organizma için bulunan konsantrasyon faktörüne

nazaran yaklaşık 6 defa daha fazladır. Diğer taraftan aynı M galloprovincialis türü

organizmanın kabuğundaki konsantrasyon faktörü yumuşak doku için bulunan

değerden yaklaşık 28 defa daha az bulunmuştur. Bu bulgu bize radyoaktif bir

kontaminasyon durumunda, çevreye yayılan radyoaktiviteyi ölçümlemek için, tüm

M. galloprovincialis türü organizma yerine yumuşak dokularının incelenmesinin

yeterli olduğunu ortaya koymaktadır.

M. galloprovincialis örneklerinde biyobirikim süresince 4, 10, 17, 24, 31, 42

ve 49. günlerde yumuşak doku, kabuk ve vücut sıvısı dissekte edilerek ayrılmış ve her

biri ayrı ayrı sayılarak değişik dokulara ait aktivite değerleri araştırılmıştır. Yumuşak

dokudaki aktivite değerlerinin, kabuk dokusu ve vücut sıvısı için bulunan değerlere

göre "hayli" yüksek olduğu "Tablo 5.6" dan görülmektedir

64
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Şekil 5.6 : M. galloprovincialis örneklerinde biyobirikim deneyinde yumuşak
doku ve kabukta l 3 4Cs radyoizotopunun konsantrasyon faktörleri

Tablo 5.5: M. galloprovincialis örneğinin yumuşak ve kabuk
dokularındaki biyobirikim deneyinde l j 4Cs radyoizotopunun
denge durumundaki kinetiği

Doku

Yumuşak

doku

Kabuk

Zaman

(gün)

t

0-49

0-49

Biyolojik

Arınma

Sabiti

k (gün')

0.0343

0.0358

Denge

Durumunda

Organizmanın

Sahip Olduğu

Radyoizotop

Aktivitesi

P (Bq/g)

I6.ll

0.58

Organizmaya

Birim

Zamanda

Giren ve Çıkan

Radyoizotop

Miktarı

I (Bq/g/gün)

0.5526

0.0208

Radyoi.

Organizma

İçinde

Geçirdiği

Süre

T(gün)

29.15

27.94

t Zamanındaki

Konsantrasyon

Faktörü

CF,

1 6 . 1 1 ( l - e - 0 0 3 4 3 t )

0 . 5 8 ( 1 - e 0 Ü J 5 S t )



Ayrıca biyobirikim deneyi süresince 1, 2, 4, 10, 28 ve 46. Günlere ait yumuşak

doku ve kabuktaki aktivite değerleri de araştırılmıştır "Tablo 5.8". Yumuşak

dokudaki aktivite değerleri kabuğa nazaran daha yüksektir. Bir başka deyişle,

yumuşak doku l 3 4Cs radyoizotopunu daha fazla biriktirmektedir.

134,
Tablo 5.6: Biyobirikim deneyinde M galloprovincialis örneğinde Cs

radyoizotopunun disseksiyon günlerinde değişik dokulara ait
aktivite değerleri

Zaman

(gün)

4

10

17

24

31

42

49

Özgül aktivite (Bq.g1)

Kabuk

1.56±0.23

0.56±0.09

0.50±0.04

0.45±0.06

0.60±0.03

0.48±0.08

0.56±0.06

Yumuşak doku

22.3110.96

17.33±1.47

23.13+2.37

16.32+1.95

16.42±1.14

12.42±1.32

16.19±1.21

Sıvı

2.30±0.36

2.44±0.14

2.64±0.05

1.37±0.21

1.67±0.24

0.84±0.11

0.56±0.07

P. caerulea örneğine ait 134Cs radyoizotopunun doku dağılımı sonuçları

P. caerulea türü organizmanın 134Cs radyoizotopuna ilişkin yumuşak doku ve

kabuk dokusuna ait konsantrasyon faktörü değerleri hesaplanmış ve sonuçlar

"Tablo 5.7" ve "Şekil 5.7"de verilmiştir. P. caerulea türü organizmada yumuşak

doku ve kabukda saptadığımız denge durumundaki konsantrasyon faktörlerini

incelediğimizde, bulunan 5.46 konsantrasyon faktörü değeri aynı organizmanın

kabuğunda bulunan değere oranla yaklaşık 12 kat daha fazladır. Buna karşılık

P caerulea türü organizmanın yumuşak dokusunda saptadığımız konsantrasyon

faktörü değeri tüm P. caerulea türü organizmadan saptadığımız değerden yaklaşık

2.7 defa daha fazladır.
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Şekil 5.7: P caerulea örneklerinde biyobirikim deneyinde yumuşak doku
134

ve kabukta Cs radyoizotopunun konsantrasyon faktörleri

Tablo 5.7: P caerulea örneğinin çeşitli organlarında biyobirikim deneyinde l 34Cs
radyoizotopunun denge durumundaki kinetiği

Doku

Yumuşak
doku

Kabuk

Zaman

(gun)

t

0-46

0-46

Biyolojik

Arınma

Sabiti

Mgun ')

0.1426

0.0539

Denge

Durumunda

Organizmanın

Sahip Olduğu

Radyoizotop

Aktivıtesı

P (Bq/g)

5.46

0.45

Organizmaya

Birim /.amanda

Giren ve Çıkan

Radyoizotop

Miktarı

I (Bq/g/gun)

0.7786

0.0242

Radyoi.

Organizma

içinde

Geçirdiği

Süre

t(gun)

7.01

18.55

t Zamanındaki

Konsantrasyon

Faktörü

CF,

5 46(1-e" 0 1 4 2 6 ' )

0.45(1-e O O 5 3 9 t )

P. caerulea örneklerinde yaptığımız biyobirikim deneyi süresince 1, 2, 4, 10,

28 ve 46. günlerde yumuşak doku ve kabuk dokularına ait aktivite değerleri

'Tablo 5.8" de verilmiştir. P caerulea türü organizmaların kabuk ve yumuşak

dokusundaki 1 J 4 C S radyoizotopunun aktivite değerlerine bakıldığında yumuşak

dokunun l34Cs radyoizotopu™ daha fazla biriktirdiği görülmektedir.



Tablo 5.8: Biyobirikim deneyinde P. caerulea örneğinde l 3 4Cs radyoizotopunun
disseksiyon günlerinde değişik dokulara ait aktivite değerleri

Zaman

(gün)

1

2

4

10

28

46

Özgül aktivite (Bq.g1)

n=5

Kabuk

-

O.36±O.O5

0.47±0.06

1.87±0.28

0.53±0.02

0.29±0.04

Yumuşak doku

0.21±0.04

0.75±0.11

3.93±0.60

5.49±0.81

3.33±0.50

7.16±1.07

5.1.1.5. 134Cs Radyoizotopunun Biyobirikim Deneyi Sonuçlarının Çalışılan
Organizmalar İçin Karşılaştırılması

134,
Her üç organizma türünde saptadığımız Cs radyoizotopunun konsantrasyon

faktörü değerlerinin genellikle 2 ile 3 arasında bulunduğu görülmektedir. Bu

konsantrasyon faktörü değerleri denizel çevre incelemeleri için kullanılacak

biyoindikatör organizmalara ilişkin olarak kabul edilebilir değerlerdir. Bununla beraber

M. galloprovincialis türü organizmaların diğerlerine oranla "biraz" daha yüksek bir

konsantrasyon faktörüne sahip olduğu da görülmektedir. Sonuç olarak her üç

organizma türünün de 134Cs radyoizotopunun kontaminasyonunda biyoindikatör

organizma olarak kullanılabileceği söylenebilir 'Tablo 5.1".

134Cs radyoizotopuna ilişkin biyobirikim deneylerinde doku dağılım sonuçlan

açısından mukayese yapılmak istenirse, E. linza türü organizmanın dissekte edilmesi

mümkün olmadığı için, böyle bir inceleme araştırmamızda M. galloprovincialis ve

P. caerulea örnekleri için yapılabilmiştir. Her iki organizmanın biyobirikim deneyinde

doku dağılımlarına bakıldığında, P. caerulea örneklerinin yumuşak dokularında

saptanan konsantrasyon faktörü değerinin M. galloprovincialis örneklerinin yumuşak

dokularında saptanan konsantrasyon faktörü değerine göre daha küçük olması,



sezyum radyoizotoplarının izlenmesinde (monitoringinde) M galloprovincialis türü

organizmanın P. caerıdea türü organizmadan daha uygun bir organizma olduğunu

göstermiştir.

Her üç organizmanın % biyobirikim bulgularının da hesaplanma yoluna

gidilmiştir. Böylelikle % biyobirikim değerleri elde edilmiştir. Değerler mukayeseli

grafikler olarak "Şekil 5.8" de verilmiştir. Görüldüğü gibi yüzde biyobirikimde en

düşük değer E. linza türü organizmamızda saptanmıştır. Buna karşılık en yüksek

biyobirikim büyük M. galloprovincialis türünde bulunmuştur.

• P. coerulea
M E. llnza
*/Vf gattopıminciatis (büyük)
A M galloprovincialis (küçük)

10 20 30' 30

ZAMAN (GUN)
40

i.—-- — i _
50

Şekil 5.8 :Büyük M galloprovincialis, küçük M galloprovincialis, P. caerulea
134

ve £. //ttza örneklerinde Cs radyoizotopunun % biyobirikim değerleri

5.1.2 Am Radyoizotopunun biyobirikimi

241
Am radyoizotopu ile çalışmalarımız için seçilen her üç organizmada deneyler

yapılmış ve sonuçlar çalışılan her bir organizma için ayrı olarak incelenmiştir. Sonuçlar

"Tablo 5.9" da toplu olarak verilmiştir.
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5.1.2.1. M. galloproviindalis'tc 2 4 1 Am Radyoizotopunum Biyobirikim Deneyi

Sonuçları

M. galloprovincialis türünde 24lAm radyoizotopunun biyobirikimi n 4 Cs

radyoizotopunda olduğu gibi küçük ve büyük boydaki M. galloprovinciali

örneklerinde 49 gün boyunca incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar "Tablo 5.9",

"Şekil. 5.9" ve "Şekil 5.10'da verilmiştir.

20 30 40 50
ZAMAN (GUN)

Şekil 5.9: Küçük M. galloprovincialis örneklerinde biyobirikim deneyinde 24lAm
radyoizotopunun konsantrasyon faktörü

Küçük ve büyük M. galloprovincialis örnekleri ile ilgili sonuçlar,

karşılaştırmak amacıyla "Şekil 5.10"da beraberce verilmiştir. 241Am radyoizotopunun

küçük M. galloprovincialis örneklerinde biyobirikim sonucunda saptanan denge

durumundaki konsantrasyon faktörü 200 bulunurken, büyük M galloprovincialis

örneklerinde bu değer 150 olarak bulunmuştur. Buradan da 241Am radyoizotopunun

küçük M. galloprovincialis örneklerinde büyük Mytılus galloprovincialis

örneklerine nazaran daha fazla biriktiği açık olarak görülmektedir.
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30
ZAMAN (GÜN)

Şekil 5.10: Büyük M galloprovincialis örneklerinde biyobirikim deneyinde 241Am
radyoizotopunun konsantrasyon faktörü

500

200

O
Df

100-

S 50

2

O

•tfr

Css
Css

.y

k M. galloprovincialis (büyük)
A M. galloprovincialis (küçük)

10 20 30

ZAMAN (GÜN)

40

Şekiî 5.11: Küçük M galloprcvincicılis, büyük M galloprovincialis, örneklerine ait
biyobirikim deneyinde 24lAm radyoizotopunun konsantrasyon faktörünün
toplu gösterimi
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Diğer taraftan bu organizmalar için sayım günlerindeki konsantrasyon faktörü

değerlen "Tablo 5 10"da verilmiştir Bu tablo incelendiğinde, kuçuk

M galloprovıncıalıs örneklerine ait değerler tum sayım günleri için buyuk

M. galloprovıtıcıalıs örneklerine ait değerlere gore daha yüksek bulunmuştur

Tablo 5.10 : Kuçuk ve Buyuk M galloprovmc/alıs örneklerinde biyobirikim
deneyinde 24lAm radyoizotopunun konsantrasyon faktörleri

Zaman

(gun)

1

2

4

7

10

14

17

21

24

28

31

35

42

45

49

Konsantrasyon Faktörü

Kuçuk

M galloprovıncıalıs

n=10

6 96+1 05

7 64±1 00

12 06±l 45

23 71+3 28

21 58±2 83

72 35±6 93

56 07±4 58

131 22±10 25

153 44±7 94

112 85±8 70

115 72±10 57

183 14+13 33

238 91±15 27

197 36±6 8322

165 7276+12 72

Buyuk

M galloprovıncıalıs

n=10

3 84±0 38

3 73±0 56

8 01±0 85

10 96±1 28

13 45±1 91

42 52±5 60

32 81+3 15

75 97±8 30

89 98+8 49

68 68±10 0283

112 95+10 03

122 28+11 06

155 46±12 42

50 97±17 06

123 9828±ll 67



24 3
5X2.2. /*. caenîlsu'ûn Am Radlyofeoîopusîuıiî Bâyobârskim Beaıeyi Sonuçlara

P. caerulea oerneğinde 241Am radyoizotopunun biyobirikimi 45 gun sure ile

incelenmiştir "Denklem 4 1" kullanılarak elde edilen konsantrasyon faktörü değerleri

"Tablo 5 9" ve "Şekil 5 12" de grafik olarak verilmiştir P. caerulea türü organizmada

24IAm radyoizotopunun biyobirikiminde denge durumundaki konsantrasyon faktörü

260 olarak bulunmuştur Aynca deney günlerine ait konsantrasyon faktörü değerleri

de "Tablo 5 11" de bir araya getirilmiştir

241
Tablo 5.11 : P. caerulea örneğinde biyobirikim deneyinde Am

radyoizotopunun konsantrasyon faktörleri

Zaman

(gun)

1

2

4

7

10

14

17

21

24

28

31

35

38

42

46

52

Konsantrasyon Faktörü

P. caerulea

n=12

13 94±2 01

21 01±3 25

26 69±4 12

30 03+4 32

40 32+5 97

74 43x8 72

101 65±10 96

121 38±12 27

157 52+13 41

118 25±12 11

214 10+15.17

252 45+15.61

245 21120 14

241 47+17 21

345 68±19 21

255 93±17 12
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1» 20 3D 40 50

ZAMAN (GUN)

Şekil 5.12 : P. caerulea örneklerinde biyobırıkim deneyinde 2 4 lAm
radyoizotopunun konsantrasyon faktörü

5.1.2.3. E. linza 'da 241Am Radyoizotopunun Biyobirikim Deneyi Sonuçları

2 4 1 Am radyoizotopunun E lınza örneğinde biyobirikim deneyi 42 gun sure ile

incelenmiştir Bu E imza türünde 2 4 lAm radyoizotopunun oldukça yüksek oranlarda

biriktiği görülmüş, denge durumundaki konsantrasyon faktörü hesaplanmış ve 1380

olarak bulunmuştur 2 4 lAm radyoizotopunun E lınza örneğindeki biyokınetiğıne ait

değerler "Tablo 5 9" ve "Şekil 5 13" de görülmektedir E lınza turu organizma için

sayım günlerindeki konsantrasyon faktörü değerlen ilk günlerde yüzler civarındayken

21 günden sonra binler düzeyine erişmiş ve bıyobinkim deneyi sonunda 1369 5

olarak bulunmuştur "Tablo 5 12" Bu organizma ağırlığına gore geniş bir yüzey alanı

içerdiğinden 2 l l Am radyoizotopunun birikiminin adsorbsıyon yoluyla olduğu

söylenebilir
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Tablo 5.12 : E. imza örneğinde bıyobırikım deneyinde 2"Am radyoizotopunun
konsantrasyon faktörü

Zaman

(gun)

1

2

4

7

10

14

17

21

24

28

31

35

38

42

Konsantrasyon Faktörü

Enteromorpha imza

n=10

109 02±10 62

201 68118 26

294 99+14 38

494 39+32 37

528 99±44 42

804 16±61 50

846 88±49 24

1102 25+67 12

1233 83+69 14

1174 09±69 98

1359 19±72 14

1177 34+71 02

1334 12±74 43

1369 519±76 64
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100

g

Css

—ib 2Ü
ZAMAN (GIIN>

Şekil S J 3 : /v //«z« örneklerinde biyobirtkim deneyinde 2 4 1 Am

radyoizotopunun konsantrasyon faktörü

5.1.2.4. 2 4 l Am Radyoizotopunun Biyobirikim Deneyinde Doku Dağdım

Sonuçları

Deneylerde kullanılan M galloprovincialis ve P. caerıılea organizmalarında

2 4 1 Am radyoizotopunun yumuşak doku ve kabuklanndaki doku dağılımı sonuçları iki

alt başlık altında verilmiştir.

M. galloprovincialis Örneğine Ait 2 4 1 A m Radyoizotopunun Doku Dağılımı

Sonuçları

2 4 1 Am radyoizotopunun M galloprovincialis örneklerinin yumuşak doku ve

kabuk dokusuna ait konsantrasyon faktörü değerleri hesaplanmış ve elde edilen

sonuçlar "Tablo 5 .13" ve "Şekil 5.14" de verilmiştir

2 4 1 Am radyoizotopunun konsantrasyon faktörü değerleri

M. galloprovincialis türü organizmaların yumuşak dokularında ve kabuğunda

saptanmıştır. Bunlar arasında önemli bir fark bulunmadığından sonuçlar tek bir üstel

fonksiyon ile ifade edilmiştir "Şekil 5.14".

77



Tablo 5.13 : M galloprovmcıahs örneğinin kabuk ve yumuşak
dokularında 24IAm radyoizotopunun denge durumundaki kinetiği

Doku

Yumuşak

doku

Kabuk

Zaman

(gun)

i

0-49

0-49

Biyolojik

Arınma

Sabiti

k(gUIı 'i

0 0398

0 0463

Denge

Durumunda

Organizmanın

Sahip Olduğu

Radyoizotop

AktivUesi

P(Eqg')

250

250

Organizmaya

Birim Zamanda

Giren ve Çıkan

Radyoizotop

Miktarı

I(B.,/g/gun.

9 9625

11 5725

Radyoi.

Organizma

İçinde

Geçirdiği

Süre

T(gUl.".

25 09

21 60

t Zamanındaki

Konsantrasyon

Faktörü

CF,

250(1-e- 0 0 3 9 8 ! )

250(l-e O ( M 6 - 1 )

•o

< 50-

I

ZAMAN (GUN)

Şekil 5.14 : M. gaUoprovıncıalıs örneklerinde bıyobirikim deneyinde yumuşak
doku ve kabukta 241Am radyoizotopunun konsantrasyon faktörleri
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Denge durumundaki konsantrasyon faktörü "Şekil 5 i 4" den de görüldüğü gibi

250 olarak bulunmuştur 49 gun suren bıyobınkım deneyi sonunda turn

M galloprovmcıalıs örneğinde denge durumunun açık olarak oluştuğu görülmesine

karşılık, yumuşak doku ve kabuk için denge durumunıınun tamamen oluşmadığı

gözlenmiştir

M galloprovmcıalıs turu organizmalarda 4, 10, 17, 24, 31, 42 ve 49 günlerde

yumuşak doku, kabuk ve vücut sıvısı ayrılarak, her organ için aktıvite değerlen

hesaplanmıştır "Tablo 5 14"

Tablo 5.14 : Bıyobınkım deneyinde M galloprovmcıalıs örneğinde 2

radyoizotopunun dısseksiyon günlerinde değişik dokulara ait
aktıvite değerlen

Zaman

(gun)

4

10

17

24

31

42

49

Ozgul aktıvite (Bq g"
1
)

n=5

Kabuk

16 35±O 92

29 48±4 42

59 97±1 79

75 88±3 22

99 93±2 71

127 64+1 34

150 2210 42

Yumuşak doku

21 39+0 95

36 42+4 15

87 50±9 08

68 67±3 40

109 11 + 10 38

61 19+3 71

262 30±0 47

Vücut sıvısı

1 89+0 14

3 47±0 04

5 54±0 79

8 00±0 46

6 99±0 38

14 00±l 60

12 34±0 21

M. galloprovmcıalıs turu organizmanın yumuşak doku, kabuk dokusu ve

vücut sıvısı için hesaplanan aktıvite değerlerine bakıldığında ise yumuşak dokudaki
J 1 Am aktıvıtesının genel olarak kabuğa nazaran daha yüksek olduğu "Tablo 5 14" den

görülmektedir
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P. caerulea Örneğine Ait : 4 1Am Radyoizotopunun Doku Dağılımı
Sonuçlan

P. caerulea''mn 241Am radyoizotopunun bıyobirikimine ilişkin yumuşak dokusu

ve kabuk dokusuna ait konsantrasyon faktörleri hesaplanmış ve sonuçlar

"Tablo 5 15" de verilmiştir Ayrıca sonuçlar "Şekil 5 15" de grafik haline getirilmiştir

Tablo 5.15 : P. caerulea örneğinin kabuk ve yumuşak dokularında biyobirikim
deneyinde 241Am radyoizotopunun denge durumundaki kinetiği

Doku

Yumuşak

doku

Kabuk

Zaman

(gun)

t 0-46

0-46

Biyolojik

Arınma

Sabiti

k (gün1)

0 0788

0 0544

Denge

Durumunda

Organizmanın

Sahip Olduğu

Radyoizotop

Akti vitesi

P (Bq/g)

65

180

Organizmaya

Birim Zamanda

Giren ve Çıkan

Radyoizotop

Miktarı

I (Bq/g/gun)

5 12

9 79

Radyoı.

Organizma

İçinde

Geçirdiği

Sıire

t(gun)

12 69

1838

t Zamanındaki

Konsantrasyon

Faktörü

CF,

65(l-eo o ' s 8 t)

I80(l-e0 0 5 4 4 t)

"Tablo 5 15" den de görüldüğü gibi, kabuk dokusu için bulunan konsantrasyon

faktörü değeri, yumuşak doku için bulunan değere oranla yaklaşık 3 kat daha fazladır

Bu durum, 241Am radyoizotopunun P. caerulea turu organizmanın dokusunda

adsorbsiyon (soğurma) ile birikime uğramasından kaynaklanmaktadır P. caerulea

turu organizmada kabuğun her iki yüzeyinin de buyuk oranda su ile temas halinde

olması, ayrıca su ile temas halinde olan yüzey alanının buyuk olması sonucu, 24lAm

radyoizotopu daha buyuk oranda kabukta adsorbe olmaktadır

Ayrıca P caerulea turu organizmanın kabuk ve yumuşak dokusundaki Am

radyoizotopunun aktivıte değerlerine bakılmış ve sonuçlar "Tablo 5 16" da verilmiştir

"Tablo 5 16" dan da görülebileceği gibi P. caerulea turu organizmanın yumuşak

dokusu 24lAm radyoizotopunu kabuğa nazaran daha az biriktirmektedir Bulgu

"Şekil 5 15" i destekler yöndedir
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Şekil 5.15 : P. caerulea örneklerinde biyobirikim deneyinde yumuşak doku ve
kabukta 2 4 lAm radyoizotopunun konsantrasyon faktörleri

241
Tablo 5.16 : Biyobirikim deneyinde P. caerulea örneğinde Am

radyoizotopunun disseksiyon günlerinde değişik dokulara
ait aktivite değerleri

Zaman

(gün)

1

2

4

10

28

46

Özgül aktivite (Bq.g1)

n=5

Kabuk

4.69+0.70

16.37+1.92

16.78±0.05

81.21+8.39

133.6614.43

175.01±7.12

Yumuşak doku

1.2310.18

3.4110.51

4.18±0.05

36.66115.27

53.62±4.25

67.6114.61
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5,1,2.5. Am Biyobirikim Besneyi Sonuçlarının Çalıştüan Organizmallar İçin

Her uç organizma için elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında 241Am

radyoizotopunun konsantrasyon faktörü değerlerinin yumuşakçalarda 150-260

arasında değiştiği görülürken, bu değer E linza turu organizmada 1380'e ulaşmıştır

Buradan da görüldüğü gibi 241Am radyoizotopu için E. imza turu organizma, diğer

organizmalara nazaran "daha iyi" bir biyoındikator organizmadır Buradan da açıkça

görüldüğü gibi farldı radyoizotopların organizmalardaki davranıştan farklılık

göstermektedir Bu yüzden de her radyoizotop için organizmaların biyoindikator

özellikleri biyokinetik çalışmalar yardımıyla tespit edilmelidir

P. caerıılea turu organizmanın yumuşak dokusunda saptanan konsantrasyon

faktörü değeri M. galloprovıncıalıs turu organizmanın yumuşak dokusu için saptanan

değere nazaran daha kuçuk bulunmuştur Bununla birlikte turn organizmalar goz

onune alındığında P. caerulea turu organizmanın M galloprovıncıalıs turu

organizmadan daha az miktarda 134Cs radyoizotopu biriktirmesine rağmen, 24IAm

radyoizotopunu daha yüksek miktarda biriktirdiği görülmüştür Bu yüzden 241Am

radyoizotopunun biyobirikiminde P. caerulea turu organizmanın M. galloprovıncıalıs

turu organizmaya nazaran daha iyi biyoindikator organizma olduğunu söyleyebiliriz

Her iki organizmanın kabukJanna baktığımızda ise M. galloprovıncıalıs turu

organizmanın kabuğuna ait konsantrasyon faktörü değeri yumuşak doku için saptanan

konsantrasyon faktörü değerine eşit olarak hesaplanırken, P caerulea turu

organizmada kabuk dokusuna ait konsantrasyon faktörü değerinin, yumuşak dokuya

ait konsantrasyon faktörü değerinden farklı olduğu görülmektedir Bunun nedeni,

P. caerulea turu organizmanın kabuğunun, dıştan olduğu kadar morfolojisi nedeniyle

iç yüzeyinin buyuk bir bölümümün de 241Am radyoizotopu ile doğrudan temas halinde

olmasıdır M. galloprovıncıalıs turu organizmanın kabuğu ise içten manto tabakası ile

kaplı olduğundan 24IAm radyoizotopu ile temas sadece kabuğun dışından olmaktadır
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Ayrıca M. galioprovincialis, P. caerulea ve E. linza türü organizmalarda

241Am radyoizotopunun yüzde biyobirikimi incelenmiş ve bulgular "Şekil 5.16" da

veriimiştir. Görülmektedir İd biyobirikim en yüksek düzeyde P. caendea ve

E. linza türü organizmada bulunmuş, en az yüzde biyobirikim ise küçük

M. galioprovincialis örneğinde saptanmıştır. Bu bulgu 134Cs radyoizotopu için

bulunan yüzde biyobirikiminden hayli farklıdır. 134Cs radyoizotopunun biyobirikim

deneyinde en yüksek yüzde biyobirikim büyük M. galioprovincialis örneğinde en

düşük değer ise E. linza örneğinde bulunmuştur. Bu bulgu her iki radyoizotopun

biyobirikim mekanizmalarının farklı olduğunu ve adsorbsiyon yoluyla biyobirikimde

yüzey hacim oranının önemini göstermektedir.

m
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Ş

100 "

-

1-

0.1

f /'

"t

AA

• _l

g P. coenrlea

A M galloprovinciatis (Suyuk midye)

A W. galhprovinchtk (Kuçuk midye)

1 1 1 1 1

10 40

ZAMAN (GÜN)

Î5: M. galioprovincialis, P. caerulea ve E. linza örneklerinde 2 4 1 Arn
radyoizotopunun % biyobirikim değerleri



5.2 BIYOATILIM

5.2.1. l 3 4Cs Radyoizotopunun Biyoatilnnii

134Cs radyoizotopunun biyoatılımı ile ilgili çalışmalarımızda midye

{M galloprovmcıalıs), Patella (P. caenılea) ve yosun (£". İmza) örnekleri kullanılmış ve

sonuçlar çalışılan her organizma için ayrı ayn incelenmiştir Elde edilen her uç

organizmaya ait biyoatılım kinetiği "Tablo 5 17" de verilmiştir

5.2.1.1. M. galloprovincialis'dt 134Cs Radyoizotopunun Biyoatılım Deneyi
Sonuçları

M galloprovmcıalıs isimli midye türünde 134Cs radyoizotopunun biyoatılımı hem

kuçuk hem buyuk boydaki bireylerinde incelenmiştir Elde edilen bulgular 'Tablo 5 17"

de görülmekte olup, "Şekil 5 17" ve "Şekil 5 18" de grafik olarak verilmiştir

Biyoatılımı iki bileşende incelemek yerinde olacaktır Bu bileşenler hızlı ve yavaş

bileşenler olarak belirlenmiştir

10O

10 20 30 40 50 60
ZAMAN (GÜN)

Şekil 5.17 : Kuçuk M galloprovmcıalıs örneklerinde 1;ı4Cs radyoizotopunun
kayıp kinetiği
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Şekil 5.18 : Büyük M galloprovincialis örneklerinde I j 4Cs radyoizotopunun kayıp
kinetiği

Uzun süreli biyoatılırrun görüldüğü yavaş komponentlerdeki biyolojik yan-ömürleri

karşılaştırdığımızda, 1J4Cs radyoizotopunun kayıp hızı oldukça benzer olarak bulunmuştur

(Küçük M galloprovincialis türü organizma için Tbt/2=46.83 gün ve büyük

M galloprovincialis türü organizma için TbI/2=46.52 gün) "Şekil 5.17", "Şekil 5.18",

"Tablo 5.17". Bu bulgu biyobirikimde önemli bir fark göstermeyen kinetik

mekanizmasının, biyoatılım için de benzer olduğunu göstermiştir. Ayrıca, küçük ve büyük

M. galloprovincialis türü organizmalar için deney günlerine ait organizmada kalan

aktivite değerleri "Tablo 5.18" de gösterilmiştir.
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Tab to S.18, Kuçuk ve buyuk M galloprovmaahs de bıyoatılım deneyinde
'' 'Cs radyoizotopunun organizmada kalan aktivıte değerleri (%)

Zaman

(gun)

0

1

2

4

7

10

14

17

21

24

31

35

38

45

52

59

Organizmada Kalan Akîiviîe Değerleri (%)

Küçük

M galloprovıncıalıs

n=10

100

27 66±3 94

27 28±4 24

23 97±3 52

25 77±4 89

26 01±3 86

18 67±4 25

15 86±2 89

18 32±3 7633

17 36±4 00

15 01+3 30

13 22±3 64

11 93+3 45

12 16±3 49

10 6211 95

14 85±2 15

Buyuk

M. galloprovıncıalıs

n=10

100

65 ",5±10 12

64 17+9 09

58 40±8 63

61 38+7 32

58 08±7 16

48 45±6 71

42 71±6 50

46 03±6 81

44 28±6 61

40 67±5 78

33 5O±5 59

32 6515 51

29 45±4 06

27 79±4 96

24 75±2 88

•i?



5.2.1.2. P. caerulea'dâ 134Cs Radyoizotopunun Biyoaiılım Deneyi Sonuçlan

P caenılea turu organizmada m C s radyoizotopunun biyoatılımı 16 gun sure ile

izlenmiş olup kayıp kinetiğine ilişkin sonuçlar "Tablo 5 17"de ve "Şekil 5 19" da bir araya

toplanmıştır P. caerulea turu organizma için yapılan biyoatılım deneyinden hareketle

hızlı ve yavaş bileşenler için değerler hesaplanmıştır Elde edilen biyolojik yarı-omur

değerleri hızlı bileşen için 0 37 gun (~ 9 saat) bulunurken, yavaş bileşen için 6 39 gun

olarak hesaplanmıştır Bu organizmaya ilişkin turn sayım günlerine ait organizmada kalan

aktıvıte değerleri "Tablo 5 19" da verilmiştir

100

<

<

I
3 40

<£ 30-
O

20-

10-

i f -
1 3

7 gün

5
1

7
1

9
1

11
t

13
1 (

15 17

ZAMAN (GUN)

Şekil 5.19 : P. caerulea örneklerinde " Cs radyoizotopunun kayıp kinetiği
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134/Tablo 5.19: P. caerulea 'da biyoatılım deneyinde Cs radyoizotopunun organizmada
kalan aktivite değerleri (%)

Zaman

(gün)

0

0.21

1

2

4

7

9

11

14

16

Organizmada Kalan Aktivite Değerleri (%)

P caerulea

n=12

100

87.86±9.02

61.16±7.64

47.81±6.36

44.58±6.61

23.64±3.71

22.96+3.77

21.58±2.99

12.15±2.02

11.07±1.96

134
5.2.1.3. E. iinza 'da Cs Radyoizotopunun Biyoatılım Deneyi Sonuçları

134,
Cs radyoizotopunun biyoatılımı ile ilgili bulgular E linza türü organizma için

incelenmiş ve sonuçlar "Tablo 5.17" ve "Şekil 5.20" de grafik olarak verilmiştir. E. linza

türü organizma için organizmada kalan aktivite değerleri "Tablo 5.20" kullanılarak

hesaplanan biyolojik yarı-ömür tek bileşen olarak bulunmuştur. E. linza türü

organizmanın biyolojik yarı-ömrü 134Cs radyoizotopu için 15.23 gün'dür.
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Tablo 5.20: E imza 'da. bıyoatılım deneyinde 134Cs radyoizotopunun organizmada
kalan aktivite değerleri (%)

u_ı

<

M

Zaman

(gün)

0

0 21

1

2

4

7

9

11

14

16

Organizmada Kalan Aktivite Değerleri (%)

E. linza

n=10

100

69 97±8 41

53 87±7 77

58 30±7 09

52 07±d61

51.03+6 98

50 31+6 67

46 4116 76

32 99±4 98

31 14±5 77

11 13 15 17
10

Şekil 5.20 : E. linza örneklerinde 3 Cs radyoizotopunun kayıp kinetiği
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5.2.1.4, 1J4Cs Radyoizotopunun Biyoatılmı Deneyinde Doku Dağılımı Sonuçlan

Deneylerde kullanılan A/ galloptovmcıalıs ve P caenılea organizmalarında l i 4Cs

radyoizotopunun yumuşak doku ve kabuklarındaki doku dağılımı sonuçlan iki alt başlık

altında verilmiştir

M. galloprovincialis Örneğine Ait Cs Radyoizotopunun Doku Dağılımı Sonuçları

' '4Cs radyoizotopunun M galloprovincialis turu organizmaların yumuşak dokusu

ve kabuğundan biyoatılımı incelenmiş ve sonuçlar "Şekil 5 21" de grafik olarak

verilmiştir "Şekil 5 21" den de görüldüğü gibi 134Cs radyoizotopu kabuktan atılmamış,

van< deney suresi boyunca sabit kalmıştır Burada linijtulm^mflsi gereken husus, 134Cs

radyoizotopunun fiziksel bozunmasının deney suresince standart kullanılması nedeniyle

elimine edilmiş olmasıdır Dolayısıyla atılımın sabit kalması ile fiziksel bozunum arasında

bir bağlantı kurulmamalıdır

Diğer taraftan, yumuşak dokudaki biyoatılım değeri tek bıleşenlı belirlenebilmiş

olup M. galloprovincialis turu organizmanın butunu için hesaplanan biyolojik yarı-omur

değerine gore daha hızlı bulunmuştur "Tablo 5 21" Bir başka deyişle, biyolojik

yarı-omur, turn organizmaya gore M. galloprovincialis turu organizmanın yenilen kısmı

olan yumuşak dokusunda daha kısadır iç organlardaki bulguların tek bıleşerdi olarak

saptanması, b 4 Cs biyoatıhmının M galloprovıncıalıs'm yumuşak dokusu için temiz bir

ortamda lineer olduğunu göstermiştir

Tablo 5.21: 134Cs radyoizotopunun M galloprovinaalis'xn yumuşak dokusuna ait kayıp
kinetiği değerleri

Doku

V minicik

doku

Zaman

(gün)

t

CM 5

Biyolojik
Arınma
Sabiti

k(!/gmı)

0 02%

Denge Durumunda
Organizmanın
Sahip Olduğu
Radyoizotop Aktı
F(Bqg')

250

Organizmaya
liırını Zamanda
Giren ve Çıkan
Radyoizotop
Miktarı
l(Rq/g/gun)

5 90

Radyoİ7otopun
Organizma
içinde Geçirdiği
Süre

T(gun)

42 37

Biyolojik
Yan-ömür

Tbi/2(gün)

29 40

t Zamanındaki
Kjyıp Kinetiği

C(t)
92 0529c°""m

91



o

10.

Tb,^=29.40 gün

V Yumuşak doku

O Kabuk

10 20 30
ZAMAN (GUN)

40 50

Şekil 5.21 : Biyoatılım deneyinde M galloprovmcıalıs örneklerinde 134Cs radyoizotopunun
disseksiyon günlerindeki değişik dokulara ait kayıp kinetiği

134Cs radyoizotopunun M. galloprovmcıalıs'de biyoatılım deneyi suresince yumuşak doku, kabuk

ve vücut sıvısı için aktivite değerleri Bq g~l olarak "Tablo 5 22" de verilmiştir Bu tablodan da

görüldüğü gibi I34Cs ile kontamine olmuş M galloprovmcıalıs'lenn temiz ortamlarda bulunsalar

bile kilogramda yaklaşık 5000 ile 16000 Bq düzeyinde Cs radyoizotopunu içerebileceğini

göstermektedir Ayrıca tabloda yumuşak dokunun kabuğa gore hayli yüksek düzeyde 134Cs

radyoizotopu içerdiği görülmektedir Bunlara ilaveten yumuşak dokudaki 134Cs aktivitesinin

(Bq g" ) kayıp deneyi süresince lineere uygun bir azalma gösterdiği, buna karşılık kabukta benzer

bir atılımın olmadığı görülmektedir
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Tablo 5.22: Bıyoatılım deneyinde M galloprovınaahs örneğinde ''4Cs radyoizotopunun
dısseksıyon günlerinde değişik dokulara ait aktıvıte değerlen

Zaman

(gun)

0

1

10

31

45

Ozgul aktivite (Bq g"1)

n=5

Yumuşak doku

16 19±1 10

15 76+1 90

9 14±0 90

8 09±l 23

5 02±0 65

Kabuk

0 56±0 08

0 89+0 01

1 50+0 11

1 12±0 09

0 54+0 08

Vücut sıvısı

0 56±O 07

1 07±0 08

1 03+0 09

0 14±OO2

0 18+0 03

134,P caerulea Örneğine Ait Cs Radyoizotopunun Doku Dağılımı Sonuçları

P. caerulea örneği için de 134Cs radyoizotopunun yumuşak doku ve kabuktan

biyoatılımı incelenmiştir Elde edilen sonuçlar "Şekil 5 22" de ve "Tablo 5 23" de

verilmiştir Benzer şekilde | j 4 Cs radyoizotopunun kabuktan atılmadığı, bir başka deyişle

deney suresince sabit kaldığı "Şekil 5 22" den açıkça görülmektedir Yumuşak

dokuya ait bıyoatılım deneyinde, atılım tek komponentlı olarak bulunmuştur

Tablo 5.23: 134Cs radyoizotopunun P. caerulea 'nın yumuşak dokusuna ait kayıp
kinetiği değerleri

Doku

Yumuşak

doku

Zaman
(gün)

t

0-16

Biyolojik
Arınma
Sabiti

k(l/gun)

0 1111

Denge
Durumunda
Organizmanın
Sahip Olduğu
Rudyouotop Akt.

P(Bqg')

5 46

Organizmaya Birim
Zamanda Giren ve
Çıkan Radyoizotop
Miktarı

I(Bq/g/gun)

0 60

Radyoizotopun
Organizma
içinde Geçirdiği
Süre

T (gun)

9 0009

Biyolojik
Yan- ömür

Tbi/2(gün)

6 24

t Zamanındaki
Kayıp Kinetiği

C(t)

8 7 9 5 e -o. . ı ı ,
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Şekil 5.22 : Biyoatılım deneyinde P. caerulea örneklerinde l 34Cs radyoizotopunun

disseksiyon günlerindeki değişik dokulara ait kayıp kinetiği

l 3 4Cs radyoizotopunun biyoatılım deneyi süresince yumuşak doku ve kabuk için

hesaplanmış aktivite değerleri Bq.g"1 olarak "Tablo 5.24" de verilmiştir.

Tablo 5.24: Biyoatılım deneyinde P. caerulea örneğinde U 4Cs radyoizotopunun
disseksiyon günlerinde değişik dokulara ait aktivite değerleri

Zaman

(gün)

0

1

7

9

16

Özgül aktivite (Bq.g"1)

n=5

Yumuşak Doku

7.16±0.82

5.76±0.32

2.99±0.45

2.25+0.19

1.37±0.19

Kabuk

0.29±0.04

0.33±0.04

0.29±0.05

0.35+0.06

0.40±0.03
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Yumuşak dokuya ait aktivite değerlerinde bir azalma gözlenirken, kabuk

dokusuna an aktıvue değerlerinde belirgin bir değişme görülmemiştir

5.2X5,. I3JC§ Biyoatılmrn Deneyi SooiiçSarınııtî Çmisşılaın Organizmalar İÇSÎÎ

Karşılaştırılması

Turn M gallopovıntıahs turu organizmadaki L 4Cs radyoizotopunun biyolojik

atılım hızı yanı biyolojik yarı omru, P. caendea turu organizmadan yaklaşık 7 defa ve

E İmza turu organizmadan 3 defa daha uzun bulunmuştur Bu bulgu bize, bu

radyoaktif kirleticinin bıyoatılımında çalışılan organizmalar içinde mytılus turunun

daha önemli olduğunu göstermiştir Bıyoatılım sureci içinde, M galloprovmcıalıs ve

P caendea türleri arasında ki en buyuk benzerlik her ıkı organizmanın yumuşak

dokularında hızlı ve tek bıleşenh bir azalma oluşudur

5.2.2 241Am Radyoizotopunun Biyoatılımı

24'Am radyoizotopu ile çalışmalarımız için seçilen her uç organizmada deneyler

yapılmış ve sonuçlar çalışılan her canlı organizma için ayrı olarak incelenmiştir Bu

organizmalara ait kayıp kinetiği "Tablo 5 25" de toplu olarak verilmiştir

5.2.2.1. M. galloprovincialis'te :41Am Radyoizotopunun Biyoatılım

Deneyi Sonuçları

M galloprovmcıalıs için 24IAm radyoizotopu ile bıyoatılım deneyi yapılmıştır

Çalışılan diğer radyoizotop olan x* Cs radyoizotopunun kayıp hızı kuçuk ve buyuk

M.galloprovmcıalıs örneklerinin yavaş bileşenleri için oldukça benzer bulunmuştu

Buna karşılık i 4 lAm radyoizotopunun yavaş bileşeninde durum L'4Cs radyoizotopuna

gore biraz da olsa farklılık göstermektedir Bir başka deyişle, yavaş bileşen için

biyolojik yarı-omur kuçuk M galloprovmcıalıs turu organizma için daha kısadır

"Şekil 5 23", "Şekil 5 24"
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20 30 40

ZAMAN (GÜN)
50 60

Şekil 5.23 : Kuçuk M galloprovıncıalıs örneklerinde 241Am radyoizotopunun
kayıp kinetiği

Diğer taraftan kuçuk M. galloprovıncıalıs örneğinde saptadığımız konsantrasyon

faktörü değeri buyuk M. galloprovıncıalıs örneğinde saptadığımız değere nazaran daha

büyüktür Bu bulgu bize kuçuk organizmaların özellikle 241Am radyoizotopunu buyuk

organizmalara gore daha hızlı biriktirdiğini, aynı zamanda da daha hızlı atdığını

göstermiştir Bu durum, biyobirikim ve biyoatılım olaylarının organizmaların

fızyolojilerıyle yani metabolik aktivıtelerı ile sıkı ilişkide olduğunu göstermektedir Sayım

günlerine ait organizmada kalan aktıvite değerlen (%) "Tablo 5 26" da verilmiştir
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ZAMAN (GUN)

241
Şekil 5.24 : Buyuk M. galloprovıncıalis örneklerinde Am radyoizotopunun

kayıp kinetiği

Tablo 5.26 : M galloprovıncıahs örneklerinde biyoatılım deneyinde
2 4 1 Am radyoizotopunun organizmada kalan aktivite değerleri (%)

Zaman
(gün)

0
1
2
4
7

10
14
17
21
24
31
35

38
45
52

Organizmada Kalan Aktivite Değerleri (%)
Kuçuk

M. galloprovıncıalis
n=10
100

40 50+5.45
37 46+5.34
34 54+4 98

31 80±4 74
32 43+4 72
27 15±5 34
24.19+4 65
23 42±3 96
22 88±3 50
21 10±3.06
21 55±3 13

19 97±3 02
16 86±3 35
19 51±3 29

Buyuk
M. galloprovıncıalis

n=10
100

83 56±9 98
78 68+9 02
74.51±8 63
68 34±8 16
68 25+9 07
65 45±6 54
60.75±6 45
58.49±7 11
56 92±7 16
53 41±7 74

52 95±6 96
51 14±6.64
49 56+5 48
48 88±5 46
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2-11
S.2.2.2. P. caerulea'da ' Am Radyoizotopunun Biyoatslım Deneyi Sonuçlan

P. caerulea örneğinde 241Am radyoizotopunun bıyoatılımı deneyi 16 gun boyunca

izlenmiştir Elde edilen sonuçlar "Şekil 5 25" ve "Tablo 5 27" de verilmiştir P caerulea

örneği için hesaplanan hızlı ve yavaş bileşenlerden elde edilen biyolojik yarı-omur

değerleri sırasıyla 0 94 gun(~23 saat) ve 103 19 gundur

LU

100

50-

20

10

<
•
M

'•z.

o
OL
O

40

30

20

10-

7
Tb = 103 10 gün

1/2

-Tb = 0.94 gün
1/2 S

1 3 5 7 9 11 13 15 17

ZAMAN İGUM

Şekil 5.25 : P caerulea örneklerinde 241Am radyoizotopunun kayıp kinetiği

5.2.2.3. E. linza 'da 241Am Radyoizotopunun Biyoatılım Deneyi Sonuçları

241Am radyoizotopu için yapılan biyoatılım deneyinde E. imza için elde edilen

organizmada kalan aktivıte değerleri "Tablo 5 28" de görülmektedir Hesaplanan

biyolojik yarı-omur değerlen de "Tablo 5 25" ve "Şekil 5 26" da ayrıca verilmiştir

E. lıtıza turu organizmada 241Am radyoizotopu için bulunan değerler ! j 4Cs radyoizotopu

için bulunan değerlerde olduğu gibi tek bıleşenhdir ve biyolojik yarı-omur diğer

organizmalar için hesaplanan biyolojik yan-omur değerlerine nazaran hayli kısadır

(24 79 gun)
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Tablo 5. 27: P. caenılea örneklerinde biyoatılım deneyinde Am radyoizotopunun
organizmada kalan aktivite değerleri (%)

Zaman

(gun)

0

0 2 1

1

2

4

7

9

11

14

16

Organizmada Kalan Aktivite Değerlen (%)

P. caerulea
n=12

100

99 89±10 04

87 65111 10

72 08+7 69

71 06+4 71

69 61±7 95

68 68±7 28

69 41 ±6 56

66 82±7 54

64 90±0 74

Tablo 5.28: E. imza örneklerinde biyoatılım deneyinde 241Am radyoizotopunun
organizmada kalan aktivite değerleri (%).

Zaman

(gun)

0

0 2 1

1

2

4

7

9

11

14

16

Organizmada Kalan Aktivite Değerleri (%)
E. linza

n=12

100

98 49+4 68

92 17±3 75

90 16±3 03

88 45±3 44

79 63±5 01

72 97±7 92

67 95±6 97

64 15±5 98

64 71+6 95
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7 9 11

ZAMAN (GUN)

13 15 17

Ştkil 5.26 : E imza örneklerinde Am radyoizotopunun kayıp kinetiği

5.2.2.4. 2J1Am Radyoizotopunun Biyoatılım Deneyinde Doku Dağılım Sonuçları

Deneylerde kullanılan M. galloprovıncıahs ve P caerulea organizmalarında
2 4 1 Am radyoizotopunun yumuşak doku ve kabuklanndakı doku dağılımı sonuçlan iki alt

başlık altında verilmiştir

M. galloprovincialis Örneğine Ait 24IAm Radyoizotopunun Doku Dağılım:
Sonuçları

241Am radyoizotopunun yumuşak dokudaki ve kabuktaki biyoatılımı incelenmiş ve
134

Cs radyoizotopunun biyoatılımı ile oldukça benzer bulunmuştur "Şekil 5 27" Am

radyoizotopu kabukta sabit kalmış, yumuşak dokuda ise tek bileşende olup turn

M galloprovincialis örneğine oranla daha hızlı atılmıştır Dolayısıyla biyolojik yarı-omru

de daha kısa olarak bulunmuştur "Tablo 5 29" Bu bulgular bize yumuşak dokudaki

biyokınetık mekanizmasının turn dokuya gore farklı olduğunu göstermiştir
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Tablo 5.29: 241Am radyoizotopunun M galloprovıncıalıs Vn yumuşak dokusuna ait
kayıp kinetiği değerleri

Doku

Yumuşak
doku

Zaman
(gün)

t

0-45

Biyolojik Arama
Sabiti

k(gun ')

0 0169

Denge
Durumunda
Organizmanın
Sahip Olduğu
Radyoizotop
Akü.

P(Bq g ')

16 11

Organizmaya
Birim
Zamanda
Giren ve
Çıkan
Radyoizotop
Miktarı
I(Bq/g/gun)

0 27

Radyoizotopun
Organizma
İçinde Geçirdiği
Süre

t(gun)

59 16

Biyolojik
Yan- ömür

Tb la(gun)

41 01

t Zamanındaki
Kayıp Kinetiği

C(t)

838l62e 0 0 1 c

100

90-

80-

70

60-

£ 50

40-

<

o

30

20-1

10.

+ i-

Tb.. - 41.01 g

A Yumuşak doku
A Kabuk

20 30

ZAMAN (GÜN)
40 50

Şekil 5.27: Biyoatılım deneyinde M galloprovıncıalıs örneklerinde 24IAm
radyoizotopunun disseksiyon günlerindeki değişik dokulara ait kayıp kinetiği

241M. galloprovıncıalıs örneğinde biyoatılım deneyi suresinde Z41Am

radyoizotopunun aktivite değerleri Bq g"1 olarak incelendiğinde bir transuranik

radyoizotop olan 241Am radyoizotopunun 134Cs radyoizotopuna gore daha yüksek

düzeyde biriktiği görülmektedir "Tablo 5 30" Yumuşak doku ve vücut sıvısında

aktivite değerleri hızla azalmış, buna karşılık kabuktaki aktivite değeri sabit kabul

edilebilir mertebede kalmıştır
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241
Tablo 5.30: Bıyoatılım deneyinde M galloprovıncıalıs örneğinde Am

radyoizotopunun disseksiyon günlerindeki değişik dokulara ait aktivite
değerlen

Zaman

(gun)

0

1

10

31

45

Ozgul aktivite (Bq g"1)

n=5

Yumuşak doku

262 30±0 84

179 80±l 22

174 98+0 88

153 05±l 01

93 78±0 88

Kabuk

150 2210 58

138 9810 62

219 6410 59

232 6310 78

173 4410 55

Vücut sıvısı

12 3410 53

7 5910 87

7 2310 82

4 1410 60

1 9810 30

P. caerulea''ya Ait" Am Radyoizotopunun Doku Dağılımı Sonuçları

241 Am radyoizotopunun P caerulea organizması için yumuşak doku ve kabuk

dokusuna ait biyoatılımı 16 gun sure ile incelenmiştir "Şekil 5 28", "Tablo 5 31" Am

radyoizotopu, M galloprovıncıalıs örneğinde olduğu gibi kabuk dokusunda sabit kalmış,

yumuşak dokuda ise tek bileşenli bir atılım göstermiştir Bu organizma için 241Aın

radyoizotopunun biyolojik yan-omru 26 14 gun olarak hesaplanıruştır

Tablo 5.31: Am radyoizotopunun P caerulea Yıın yumuşak dokusuna ait
kayıp kinetiği değerleri

Doku

Yumuşak

doku

Zaman
(gun)

t

0-16

Biyolojik
Arınma Sabiti

k(gım')

0 0265

Denge Durumunda
Organizmanın
Sahip Olduğu
Radyoizotop Akt

P(Bqg')

65

Organizmaya
Birim
Zamanda
Giren ve
Çıkan
Radyoizotop
Miktarı
I(Rq/g/gun)

1 72

Radyoizotopun
Organizma
İçinde Geçirdiği
Süre

T (gıın)

17 7358

Biyolojik
Yan- ömür

rbıu(BÜn)

26 14

t Zamanındaki
Kayıp Kinetiği

((•)

61 1256e 0 0 2 6 M
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100

90-

80-
LU

70-

g 2»A
o

10.

a <ı

Tb,/2=26.14 gün

Yumuşak doku

Kabuk

1 5 111 15 3ü~
ZAMAN (GÜN)

Şekil 5.28 : Biyoatılım deneyinde P. caerulea örneklerinde 24lAm radyoizotopunun
disseksiyon günlerindeki değişik dokulara ait kayıp kinetiği

2 4 lAm radyoizotopu için biyoatılım deneyi süresince P. caerulea örneğindeki

aktivite değerleri de 'Tablo 5.32" de görülmektedir. Kabuk için aktivite değerleri

114-175 Bq.g"' arasında değişirken yumuşak doku için bu değerler 67.61 Bq.g"1 dan

29.83 Bq.g"1 a kadar bir düşüş göstermiştir.

Tablo 5.32: Biyoatılım deneyinde P. caerulea örneğinde 2 4 lAm radyoizotopunun
disseksiyon günlerinde değişik dokulara ait aktivite değerleri

Zaman
(gün)

0

1

7

9

16

Özgül Aktivite (Bq.g"1)

n=5

Yumuşak doku

67.61±1.87

42.55+0.13

41.99+1.84

36.4611.31

29.83±0.81

Kabuk

175.01±2.42

116.58+0.21

116.90+3.26

148.84±10.56

114.16±1.41
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5.2.2.5. """Am Radyoizotopunun Biyosîîıilım Dedeyi Sonuçlanruiiii

Organizmalar IÇDII Karşalaştanlmaso

Turn M galloprovıncıalıs turu organizma için 241Am radyoizotopunun biyolojik

yarı-omru /' cacrulea turu organizma için hesaplanan biyolojik yarı-omre nazaran daha

duşuk bulunmuştur Kullanılan her uç farklı organizma için en kısa biyolojik yarı-omıır

değeri E. İmza turu organizma için hesaplanmıştır Bu bulgu bize, çalışılan organizmalar

içinde 241Am radyoizotopunun atılımında P cacrulea turu organizmanın daha önemli

olduğunu göstermiştir Her iki organizmanın dokularındaki bıyoatılımın, kabuk

dokularında bıyoatılımın çok yavaş, buna rağmen yumuşak dokularında ise tum

organizmaya nazaran hızlı ve tek bile^nli o'duğu görülmektedir

5.3 YÜZDE FRAKSİYON DEĞERLERİ

Deneylerde kullanılan radyoizotopların ne kadarının askıda katı maddelerden

kaynaklandığının bulunması için deney suları 0 45u. filtreden süzülerek analiz edilip,

toplam aktıvıtenın partıkulde bağlanan yüzdesi hesaplanmıştır l 3 4Cs ve 241Am

radyoizotoplarının deniz suyunda bulunan askıda katı maddelere bağlanmalarına ait

değerler "Tablo 5 33" de verilmiştir Yüzde partikul fraksiyonunu değerlerinden

anlaşıldığı gibi 241Am radyoizotopu 134Cs radyoizotopuna gore önemli olçude askıda

katı maddeye bağlanma eğilimi taşımaktadır Deniz suyunda bulunan başta mıkroalglerin

(fitoplankterler) ve diğer partikuler maddelerin 241Arn'u sudan adsorbe ederek biriktirmiş

olmalarıdır Özellikle N 4Cs radyoizotopunun partikuler maddelerde absorblanma

katsayısının duşuk olduğu tablodan da görülmektedir Bu da bu radyoizotopun deniz

suyunda kalış suresinin uzun olacağı anlamına gelmektedir Gerçekte, Çernobıl Kazasının

üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala deniz suyunda ' '7Cs radyoizotopunu

izlememiz bundan kaynaklanmaktadır 24lAm radyoizotopunun askıda katı maddelere

bağlanma katsayısı daha yüksektir Dolayısıyla 241Am radyoizotopunun deniz suyunda

askıda katı maddelere bağlı olarak kalabileceği gibi, sedimentasyon yapan materyalle de

çökelerek sedımentte depolanacağını söyleyebiliriz



Tablo 5.33. 2 4 1Am ve l 3 4 Cs radyoizotoplarımı! deniz suyunda bulunan patrtikule
bağlanma yüzdeleri

Gun

1

2

3

4

Partıkule bağlanan

radyoizotop yüzdesi

2 4 1Am

40 59±1 85

54 13±0 17

42 8411 51

72 86±1 94

l 3 4 C s

15 1810 44

13 4312 09

12 5611 28

9 72+2 31

5.4. DENEY SONUÇLARININ DIGER ÇALIŞMALARLA

KARŞILAŞTIRILMASI

Radyoaktif kirleticiler başta olmak üzere çeşitli türdeki atıkların analizinde veya

biyokinetikJerinde mytilus turu organizmaların geniş bir perspektifte kullanıldıkları

bilinmektedir (Goldberg ve diğ. 1983). Kolayca temin edilen ve kıyısal bölgelerde

yaşayan bu organizmaları laboratuvar şartlarında uzun sure yaşatmak da nispeten

kolaydır Diğer taraftan, besin zincirindeki önemleri, sabit yaşamaları, geniş alana

yayılmış olmaları gibi nedenlerle biyoindikator olarak tanınırlar (Shinıizu, 1975;

Fisher ve diğ. 1985).

Literatürde, deneylerimizle hem Karadeniz şartı ve hem de organizma olarak

uyuşan yayına rastlanmamıştır Bu husus, deneylerimizin orjinalitesinden

kaynaklanmaktadır Yine de, tam bir uyuşma olmasa da deney sonuçlarımızın mertebe

olarak karşılaştırılması için literatürde bulabildiğimiz "yakm" olarak nitelenebilecek şart

veya organizmalarla sonuçların karşılaştırılması bu alt bolümde verilmektedir

Nolan ve Dahlgaard (1991) 33 Bq mi"1 t34Cs aktivitesi içeren deniz suyunda,

Mytılııs edulıs turu midyenin yumuşak doku ve kabuk dokularına ait konsantrasyon

faktörü değerlerini incelemişler ve yumuşak dokuda kabuğa nazaran 134Cs

radyoizotopunun daha yüksek düzeyde olduğunu örmüşlerdir Bu çalışma bizim deney

bulgularımızla uyum içindedir Aynı çalışmada 134Cs radyoizotopu konsantrasyon faktörü
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değerlerinin, organizmanın radyoaktif ortamda kalma suresine bağlı olarak turn M edults

için 1 9 ile 4 8 arasında değiştiği belirtilmiştir 'Şekil 5 29" Biyobirikırn deneyi sonucunda

buyuk ve kuçuk boy M. galloprovtncıalıs turu organizmalarda bulduğumuz

konsantrasyon faktörü değerleri sırasıyla 2 80 ve 2 57 olup verilen aralığın içinde

kalmaktadır

Nolan ve Dahîgaard, (1991) çalışmalarında ayrıca organizmanın yumuşak doku

ve kabuk dokularındaki I 3 4 Cs radyoizotopunun konsantrasyon faktörü, deneyin 1 , 4 , 7

ve 9 günleri için hesaplanmış ve yumuşak dokuda deney günlerine ait konsantrasyon

faktörü değerleri 11-34 aralığında bulunurken, M edıdıs' turu organizmanın kabuğunda

bu değerin 0 10-0 15 aralığında olduğu görülmüştür "Şekil 5 30"

o -

45

4
3

o 3.5

3 -îc
o

S
c 2
(O
M

I 1 5

1

galloprovinaalis

Karadeniz şartlan

i

Akdeniz şartlan

0 5 -

0 I

Deneyimz Ndanve

Dahlgaard
1991

M.
galloprovinaalis
Marmara şartlan

Bulul 1993

Şekil 5.29: Farklı Mytıhıs türleri için bıyobırikim deneyi sonucunda elde edilen
konsantrasyon faktörü değerlerinin karşılaştırılması
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Şekil 5.30: Farklı Mytılus türlerinin yumuşak dokusu için biyobirikim deneyi sonucunda
elde edilen konsantrasyon faktörü değerlerinin karşılaştırılması

Bu bulgunun M galloprovıncıalis turu organizmaya ait sonuçlarımızda ortaya konan,

yumuşak doku için 16 11 ve kabuk için 0 58 değerlerimizle karşılaştırıldığında,

(kullandığımız mytilus turunun, ortam şartlarının, biyobirikim deney surecinin farklı

olmasına rağmen) oldukça benzer olduğu görülmektedir

Yapılan bir diğer çalışmada M. galloprovıncıalis turu organizmalarda 137Cs

radyoizotopunun Marmara Deniz suyunda hem besin yoluyla, hem su yoluyla ve hem de

her iki yoldan beraberce biyobirikimi araştırılmıştır (Bulut, 1993). Elde edilen bulgular

göstermiştir ki, her iki yoldan (besin+su) olan biyobirikimde konsantrasyon faktörü 2 9

olarak bulunurken, sadece sudan olan biyobirikim için konsantrasyon faktörü 3'dur

"Ş;kil 5 29" Çalışmamızda 1 J > 4CS radyoizotopu için denge durumundaki konsantrasyon

faktörünün kuçuk ve buyuk M galloprovıncıalislerde 2 80 ve 2 57 olarak hesaplandığı

goz onune alınırsa, sonuçların farklı deniz şartlan için yapıldığı, bir başka deyişle deney

şartlarının farklılığına rağmen uyum içinde olduğu söylenebilir Ayrıca bu sonuçlarda,

bizim çalışmamızda sezyum radyoizotopunun organizmalarda sadece sudan

biyöbirikiminin incelenmesinde ne kadar haklı olduğumuzu da göstermektedir

108



Bjerregaard ve dig. (1985), 2 4 1Am radyoizotponu ile 2 i J Pu radyoizotopunun

sudan olan biyobirikimini "double tracer" izleme tekniği ile M. edulis türünde 5 günlük

bir periyotla Akdeniz şartlan için araştırılmışlardır. 2 4 1Am radyoizotopu için bu sürede

bulunan konsantrasyon faktörü değeri 20 olarak verilmiştir. Büyük M. galloprovincıalıs

türü organizmalar için bulduğumuz Ct= 150*(l-e~0 0 j 9 ü 4 l) denkleminde t=5 gün

alındığında, bir başka deyişle; bizim deneyimizin 5. günündeki konsantrasyon faktörü

değeri incelendiğinde, bu değerin bizim şartlarımızda 26.5 olduğu görülmektedir ki bu

sonuçta tür farkı olmasına rağmen sonuçlarımızın literatür ile uyum içinde olduğunu

gösterir "Şekil 5.31". Diğer taraftan kutladıkları mytilus türüne 2 4 1Am radyoizotopu ile

kontamine edilmiş mikroalg yedirilerek besin yoluyla olan biyobirikim de incelenmiştir.

Besin yoluyla olan biyobirikim için bulunan konsantrasyon faktörü değeri su yoluyla elde

edilen konsantrasyon faktörü değerine nazaran çok daha düşüktür. Bu da çalışmamızda

tercih edilen sudan biyobirikim incelemesinin uygunluğunu bir kez daha göstermektedir.

50

45

2 40
o
S 3 5

- 3 0

5.25
1 20
c

o 10

5

0

MedJis
Akdeniz şartlan

M

galloprovincialis

Karadeniz şarttan

Bjerregaand

ve ark. 1985

Deneyiniz

Şekil 5.31: Farklı Mytilus türleri için biyobirikim deneyinin 5. gününde elde edilen
konsantrasyon faktörü değerlerinin karşılaştırılması **
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Carvalho ve FowJer (1983), bir alg türü olan Briopsis balbesiana ve diğer bir

alg türü olan Dilophus spiralis ile çalışmışlardır. 17 günlük bir biyobirikim deneyi

sonucunda Dilophus spiralis örneğine ait konsantrasyon faktörü 1625 bulunurken, bu

değer Briopsis balbesiana örneği için 750 olarak hesaplanmıştır. Bu doktora tez

çalışmasında E. Uma türünde bulduğumuz 241Am radyoizotopuna ait konsantrasyon

faktörü değeri 1380'dir "Şekil 5.32". Biyobirikim deneyimizi 42 gün devam etmesi ve

deneylerde kullanılan türlerin farklılığı göz önüne alındığında bu değerin uygun olduğu

söylenebilir.

Topcuoğlu ve Fowler (1984), yaptıkları bir araştırmada alglerin 4 ayrı türünde
9 5 mTc radyoizotopunun konsantrasyon faktörünü araştırmışlardır. Yapılan çalışmada

konsantrasyon faktörünün 200-1500 arasında değiştiği görülmektedir. Bu da tür

farklılığının konsantrasyon faktörü üzerindeki etkisinin önemli olduğu savımızı

desteklemektedir.
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Şekil 5.32: Farklı alg türleri için biyobirikim deneyi sonucunda elde edilen
konsantrasyon faktörü değerlerinin karşılaştırılması
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Fisher ve Teyssie (Î986), mytılusleri daha önceden 2 4 l Am ve 6 5Zn

radyoizotopları ile işaretledikleri 4 farklı türdeki besinlerle beslemişler ve Akdeniz

şartlarındakı bu deney sonucunda bıyoatılıma bakmışlardır 2 4 lAm radyoizotopu için

bulunan biyolojik yarı-omur değen 35 gun ile 96 gun arasında değişmektedir, Şk (5 33)

Aynı çalışmada farklı dokulardaki dağılıma da bakmışlar ve kabukta biriken 2 4 IAm

radyoizotopunun kabukta kalış suresinin oldukça uzun olduğunu belirtmişlerdir Bizim

çalışmamızda ise sadece sudan biyobirikım sonucunda bıyoatılım deneyine geçilmiş ve

2 4 1Am radyoizotopu için bıyoatılım eğrisi hem buyuk ve hem de kuçuk mytilus

örneklerinde 2 farklı bileşende incelenmiştir Yavaş bileşen için Am radyoizotopunun

biyolojik yarı-omru kuçuk mytilusda 72 2 gun olarak bulunurken buyuk mytilusda 75 34

gun olarak bulunmuştur Bu değerler de yukarıdaki çalışma ile uyum içindedir
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Şekil 5.33: Farklı Mytilus türleri için biyoatılım deneyi sonucunda elde edilen biyolojik
yarı-omur değerlerinin karşılaştırılması
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CSSfton ve düğ. (1983), yaptıkları çalışmada ise M edulıs turu organizmada ' ' 'Cs

radyoizotopunun biyoatılımını incelemişlerdir Kontamine bölgede yaşayan mytilusler,

temiz bölgeye aktarıldıktan sonra biyolojik kayıp hızı araştırılmıştır "ACs radyoizotopu

için biyolojik yan-omur 40 gun olarak hesaplanmıştır "Şekil 5 34" Hem buyuk ve hem de

kuçuk M.galloprovmcıalis turu organizmalar için bizim bulduğumuz biyolojik yarı-omur

değeri 46 gundur Bu değer deney şartı ve organizma farklılığına rağmen uyumludur

denilebilir
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Şekil 5.34: Farklı Mytılus türleri için biyoatılım deneyi sonucunda elde edilen biyolojik
yarı-omur değerlerinin karşılaştırılması

Carvalho ve Fowler, (1983), Dılophus spımlıs ve Brıopsis balbesıanct ile

yaptıkları çalışmada 24lAm radyoizotopunun biyolojik yan-omürlerini Dilophus spıralis

turu için 36 gün olarak bulurken, Briopsıs balbesıana türü için biyolojik yarı-omru 14

gün olarak hesaplmmşUrdiı ' Şekii 5 35" Bu tez çalışmasında, E. Iınza'nın biyoatılımî,

Carvalho ve Fowler'in çalışmasına benzer şekilde tek bileşenli olarak bulunmuştur

E. imza turu organizmada 2 4 Am radyoizotopu için hesapladığımız biyolojik yan-omur ise

24 79 gundur ki bu değer Carvalho ve Fowler'in bulduğu değerlerin arasındadır
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Şekil S.3S. fark.ii alg lüıieri için biyoatıhm deneyi sonucunda elde edilen biyolojik
yan-ömür değerlerinin karşılaştırılması

Görüldüğü üzere, deneylerimizle ulaşılan sonuçlar, literatürde deneylerimize tam

olarak uyuşan bir çalışma olmamasına karşın, literatür değerleriyle uyumludur. Bir başka

deyişle, çalışılan her iki organizma (M galloprovincialis ve E. linza) için deney

orijinalitesiyle elde edilen deney sonuçlan uygun ve güvenilebilir olarak nitelenebilecek

sonuçlardır. Patella türü organizmalarda böyle bir çalışma olmadığı için karşılaştırma

yapıiamarruştır.
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BOLUM 6

YENİ BİR BİYOKİNETİK DEĞERLENDİRME,

KESİKLİ ZAMAN MODELİ VE DEĞİŞİM ORANI

TAYİNİ

Bolum 4'de deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan modeller

tanıtılmıştır Bu modelleri uygulamanın kolay olmayışı, konuyla ilgili kısa surede

sonuca götürecek model arama zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır Bu amaçla, bu

doktora tez çalışması ile hızlı değerlendirme yapılabilecek "kesikli zaman modeli"

önerilmektedir

6.1 KESİKLİ ZAMAN MODELİ

Biyokinetik deney sonuçlarının değerlendirilmesinde Bolum 4'de tanıtıldığı

üzere, "klasik" olarak niteleyeceğimiz matematik modeller yaygın olarak

kullanılmaktadır Deney organizmalarının "yeteri kadar" fazla olduğu durumlarda

rasgele (random) etki, önemini yitireceğinden soz konusu bu klasik matematik

modeller rahatlıkla uygulanabilir Ancak, her zaman "yeteri miktarda çok" organizma

ile çalışmak mumkun olamayacağı gibi, yeteri ideal sıklıkta olçumleme de mumkun

olamamaktadır

Ote yandan, biyokinetik çalışmalar içinde, biyoatılımın ayn bir önemi vardır

Şöyle ki, biyoatılım, organizmanın kirlenmesinden sonra arınmasını ifade ettiğinden

doğal çevre açısından periyodik veya geçici dış etkilerin eliminasyonunun incelenmesi

ve değerlendirilmesi açısından önemlidir Birr başka deyişle, sadece biyoatılımın

incelenmesi ile çevre kirletici elemanların çevreye etkisinin değerlendirilmesi



mümkündür Bu durumda ""uzun1" olabilen bıyobırıkim denej-ı yapılmadan sadece

bıyoatılım deneyi ile değerlendirme yapılabilmiş olmaktadır Bu bakımdan, biyoatılım

değerlendirmesi için nispeten hızlı bir yomeme ihtiyaç olduğu görülmüştür

Biyoatılım deneyi boyunca, inceleme günlerinde organizmada kalan aktivite değerlen,

bir önceki incelemede elde edilen değerlerle orantılıdır Bu düşünceden yola çıkılarak,

bu doktora tez çalışması çerçevesinde biyoatılım içm "kesikli zaman modeli'1

uygulamasının uygun olacağı düşünülmüştür

Biyoatılım için, her bir olçumlemenın bir önceki olçumlemeye oranı, farklı

numunelendırme zamanı için, aynı periyotlarla alınan örneklerde sabit olacağı

düşünülebilir Bu ise, biyoatılımda "kesikli zaman modeli" 'nin uygulanabilirliği

anlamına gelmektedir Bu model biyokinetık çalışmalar için iik defa bu doktora tez

çalışmasında kullanılmakta olup, kesikli zaman kavramı çerçevesinde olay ele

alınmıştır

Bu durumda, "kesikli zaman modeli" çerçevesinde, Bn n numunelendirme

gunu için gen kalan aktivite ve Bo başlangıçtaki aktivite ise (Hoppensteadt ve

Peskin, 1996).

B»*,-rBn (6 1)

olacaktır Burada "r" azalma faktörü olarak ifade edilmektedir

Denklem 6 1 'i çözmek istersek, Bo başlangıçtaki aktivite olmak üzere n

numunelendirme gunu için,

Bn=rBnl=r (rBn 2) = r[t(rBn ,)]= (6 2)

olacaktır Bir başka deyişle,

Bn r"B0 (6 3)

seklinde ifade edilebilir



Bu durumda n numunelendirme günü sayısı olmak üzere, herhangi bir zaman

için organizmada kalan aktivite (Bn ); sadece numunelendirme günü sayısı n, azalma

faktörü r ve başlangıç aktivitesi Bo ile bağıntılıdır.

Bölüm 4'de biyokinetik deneylerde yaygın olarak kullanılan klasik modelin

Ct = Coe~kt (6.4)

şeklinde olduğunu belirtmiştik.

Öte yandan, h, numune alma aralığı ise, t zamanında n kere h numune alacağımızdan

/ = nh (6.5)

olacaktır.

Denklem 6.3 ve denklem 6.4'ü karşılaştırdığımızda;

"r" = e " '" (6.6)

olarak düşünülebilir. Buradan biyolojik arınma sabiti k,

(6.7)

olacaktır.

Daha önceden de belirtildiği gibi

In2

olduğundan biyolojik yarı-ömrü hesaplamak mümkün olacaktır.



Biyokmenk değerlendirmeler için organizmaların biyolojik yan-omru tayını

başlıca soranlardan bîridir Böylelikle, biyolojik yarı-omur "kesikli zarnan modeli"

çerçevesinde "Denklem 6 7" den hareketle "Denklem 6 8" ile hesaplanabılmektedır

Numune alma aralığının sabit olması halinde numune alma aralığı olan h değen

kullanılır Numune alma aralığı sabit olmayan durumlarda ise, ortalama h değerini

kullanmak mümkündür Bu ise modelin pratik uygulanabilirliğini artırmaktadır

Böylelikle "kesikli zaman modeli" uygulamasıyla uzun ve külfetli bıyobırıkim

deneyi aşaması geçirilmeden, organizmaya bir şekilde yükleme yapıldıktan sonra

sadece bıyoatıhm değerlendirilmesi ile yapılan bıyokinetık değerlendirme nispeten hızlı

ve kolay şekilde mumkun olabilecektir

6.2. K E S İ K I İ ZAMAN M O D E L ! İLE KLASİK MODELİN

KARŞILAŞTIRILMASI

Önerdiğimiz modelin sınanması amacıyla, soz konusu "kesikli zaman modeli"

ile Bolum 3 içinde tanıtılan ve bıyokinetikte yaygın olarak kullanılan ve

çalışmalarımızda da kullanılmış olan "Model l'in karşılaştırılması yoluna gidilmiştir

Bir başka deyişle, Bolum 5 içinde literatürde kullanımı tercih edilen model olan

Model 1 değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlarımız, bu doktora tez çalışmasında

önerilen kesikli zaman modeli sonuçlan ile karşılaştırılarak irdelenmektedir

Organizmalar için etken parametre olan biyolojik yarı-omur (Thi'2) için her iki

metod ile elde edilen Tbı 7 değerlerinin karşılaştırılması çalıştığımız çift radyoizotop

olan 1%4Cs ve 2 4 1Am radyoizotopları için ayrı ayrı yapılmıştır Elde edilen sonuçlar,

4Cs ve 2 4 IAm radyoizotopları için Tablo 6 1 ve 6 2' de verilmiştir
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Tablo €A ı Biyoatıhm deneyinde ]~4Cs radyoizotopunun turn organizmlar
için biyolojik yan-omrunun hesaplanmasında "klasik model" ve
"kesikli zaman modeli" metodlannın karşılaştırılması

Organizma

Büyük
M galloprovmcıalıs
Buyuk
M. galloprovmcıalıs
Küçük
M. galloprovmcıalıs
Kuçuk
M. galloprovmcıalıs
P. coerulea

P. coerulea

E. imza

Bileşen

Hızlı

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Tek

Biyolojik yan-omur
Tbi,2 fgun]

Klasik model

0 72

46 52

0 93

46 83

0 37

6 39

15 23

Kesikli zaman
modeli

0 70

50 43

1.08

50 26

0.37

6 25

14 69

Hata

(%)
2 77

7 75

13 89

6 82

-

2 19

3.55

Tablo 6.2 Biyoatıhm deneyinde 241Am radyoizotopunun tüm organizmalar için
biyolojik yan-omrunun hesaplanmasında klasik model ve
"kesikli zaman modeli" metodlarının karşılaştırılması

Organizma

Büyük
M. galloprovmcıalıs
Buyuk
M galloprovmcıalıs
Küçük
M. galloprovmcıalıs

Kuçuk
M. galloprovmcıalıs
P. coerulea

P. coerulea

E. imza

Bileşen

Hızlı

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Tek

Biyolojik yan-ömur
Tbi/2 [gun]

Klasik model

1 62

75.34

2 25

72 20

0 94

103 19

24 79

Kesikli zaman
modeli

1 58

82.57

2.30

69 98

0 94

93 09

25 82

Hata
%

2 47

8 75

2 17

3 07

-

9.79

3 55
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"Tablo 6 1" ve 6 2" den de kolaylıkla görüldüğü gibi sonuçlar, her ıkı

radyoizotop uygulaması için de hayli uyumludur Bir başka deyişle, hem | l 4 Cs ve hem

de 24lAm radyoizotopları için de Model 1 ile, bu doktora tez çalışmasında biyolojik

değerlendirme için önerdiğimiz kesikli zaman modeli uygulamasıyla elde edilen

biyolojik yarı-omur değerleri arasındaki fark bir değerin dışında % 10'un altında

kalmıştır Hata oranı çoğunlukla % 5'ın altında bulunmuştur Bu ise kabul edilebilir

mertebedir

Turn çalışılan organizmalar için ve de uygulanan iki farklı radyoizotop için

hesaplanan değerlerin uygun ve kabul edilebilir olması, önerdiğimiz model ile

organizmadaki biyolojik yarı-omur tayininin güvenilirliğinin bir kanıtıdır Bir başka

deyişle kesikli zaman modelini, biyoatılım değerlendirilmesi uzantısında, biyolojik

yarı-omur tayininde güvenilir şekilde kullanabileceğimizi göstermektedir

Benzer şekilde "kesikli zaman modeli" kullanılarak hesaplanan biyolojik

arınma sabiti değerleri (k), turn çalışılan organizmalar için Mode! I uyguiamas; ile elde

edilen sonuçlar için karşılaştınlmıştır Kullanılan 134Cs ve 24IAm radyoizotop çifti için

ayrı ayrı hesaplamalar yapılmıştır

Tablo 6.3 : Biyoatılım deneyinde l34Cs radyoizotopunun turn organizmalar için
biyolojik arınma sabitinin hesaplanmasında "klasik metod" ve
"kesikli zaman modeli" metodlarının karşılaştırılması

Organizma

Buyrk
M. galloprovmcıalıs
Buyuk
M galloprovmcıalıs
Kuçuk
M galloprovmcıalıs
Kuçuk
M galloprovmcıalıs
P. toenılea

P. coentlea

E imza

Bileşen

Hız!:

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Tek

Biyolojik
k

Klasik model

c;6

0015

0 745

0015

1 873

0 108

0 045

arınma sabiti
gun1]

Kesikli zaman
modeli
0 990

0014

0 641

0 014

1 873

0 111

0 047

Hata
(%)
3 12

6 66

13 96

6 66

-

2 70

4 25
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Bu durumda da sonuçların hayli uyum içinde olduğu tespit edilmiştir Elde edilen

sonuçlar ''4Cs radyoizotopu için "Tablo 6 3" de ve 241Am radyoizotopu için de

"Tablo 6 4" de görülmektedir

Tablo 6.4 : Bıyoatılım deneyind e 2-4IAm radyoizotopunun turn organizmalar için
Biyolojik arınma sabitinin hesaplanmasında genel metod ve
"kesikli zaman modeli" metodlarının karşılaştırılması

Organizma

Buyuk
M galloprovmcıalıs
Buyuk
M galloprovmaalıs
Kuçuk
M. galloprovmcıalıs

Kuçuk
M. galloprovmcıalıs
P. coerulea

P. coerulea

E imza

Bileşen

Hızlı

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Tek

Biyolojik arınma sabiti

k [gun"1]

Klasik model

0 428

0 009

0 308

0 009

0 737

0 007

0 028

Kesikli zaman

modeli

0 439

0 008

0 301

0 009

0 737

0 007

0 0027

Hata

%

2 50

8 69

2 27

-

-

-

3 57

"Tablo 6 3 ve 6 4" den de görüldüğü gibi "kesikli zaman modeli"ni biyoatılım

değerlenirmesinde biyolojik arınma sabitinin (k) tayininde de kullanabileceğimiz açık

olarak tespit edilebilmiştir Farklılık yine bir değerin dışında % 10'un altındadır

Çoğunlukla ise hata oranının % 5'in altında olduğu görülmektedir Bir başka deyişle,

"kesikli zaman modeli" ile hem biyolojik yarı-omur ve hem de biyolojik arınma sabiti

hesaplamaları yapılabilmektedir

Bu durum göstermektedir ki, "Kesikli zaman modeli" ile tayin edilen

organizmaya ilişkin biyolojik yarı-omur (YWT) ve biyolojik arınma sabiti (k) değerleri

Model 1 ile hesaplanan değerlerle uyumludur Bir başka deyişle, önerilen "kesikli

zaman modeli" ile çalışma, hızlı ve kolay olmasına karşın yeteri güvenilirliktedir
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6.3, KESİKLE ZAMAN MODELİ BLE HESAPLANAN AZAL

FAKTÖRÜNÜN İRDELENMESİ

"Kesikli zaman modeli" kullanımında "Denklem 6 3" den hareketle hesaplanan

azalma faktörü ( r ) değerinin değişimi incelenmiş ve irdelenmiştir Organizmalarımıza

ilişkin olarak "kesikli zaman modeli" çerçevesinde hesaplanan azalma faktörü değerlen

"Tablo 6 5" de toplu halde verilmiştir "Tablo 6 5" de ayrıca organizmada bıyoatılım

sırasındaki farklı bileşen değerlendirmeleri de belirtilmiştir

Tablo 6.5 : "Kesikli zaman modeli" ile hesaplanan azalma faktörü ( r )
değerlen

Bileşen r

1>4Cs radyoizotopuna ait değerler

M galloprovıncıalıs (kuçuk)

M galloprovıncıalıs (kuçuk)

M. galloprovıncıalıs (buyuk)

M galloprovıncıalıs (buyuk)

P coendea

P. coendea

E. imza

hızlı

yavaş

hızlı

yavaş

hızlı

yavaş

tek

0 5285

0 9366

03817

0 9457

0 2293

0 8079

0911

241 Am radyoizotopuna ait değerler

M galloprovıncıalıs (kuçuk)

M galloprovıncıalıs (kuçuk)

M galloprovıncıalıs (buyuk)

M. galloprovıncıalıs (buyuk)

P coendea

P. coentlea

E. imza

hızlı

yavaş

hızlı

yavaş

hızlı

yavaş

tek

0 5905

0 9564

0 5568

0 9651

0 5580

0 9828

0 9534
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Bu tablo incelendiğinde "kesikli zaman modeli" çerçevesinde hesaplanan

azalma faktörü ( r ) değerlerinden bazılarının 1' e yaklaştığı, bazılarının ise l'den

nispeten uzak olduğu görülmektedir "Şekil 6 1" ve "Şekil 6 2" de sırasıyla 134Cs ve

241Am radyoizotopları için farklı organizmaların "kesikli zaman modeli" ile hesaplanan

azalma faktörü değerleri hızlı ve yavaş bileşenler için ayrı ayrı çizilmiştir

1.2-,

:3 0.8 -I

•2

i
75
N

<

•Hızlı !

Yavaş

0 4-
M galloprovmcıalts M gallaprovmc tolls

(kııçM (btyıtk)

Şekil 6.1: Kesikli zaman modeli ile hesaplanan 134Cs radyoizotopuna ait
azalma faktörü ( r ) değerleri

1.2

1 1

— 0,8 -

2
1

Helı

Yavaş

- * - - x = 1

0,2 -

M gallcprcvınaalıs

(kuçuk)

M gatloprovtncıalıs

(buyuk)
P cosrdlm E lınza

Şekil 6.2: Kesikli zaman modeli ile hesaplanan 24IAm radyoizotopuna ait
azalma faktörü ( r ) değerlen
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Görülmektedir ki, yavaş bileşen olarak niteîenen durumlarda azalma faktörü

( r ) l'e yakîıısamaktadtr Buna karşm hizh bileşenli durumda ( r ) azalma faktörü

i 'den uzak değerler almakladır Bir başka deyişle, organizmada bıyoatıhm

yavaşladığında, önerdiğimiz kesikli zaman modeli çerçevesinde hesaplanan azalma

faktörü ( r ) l'e yakınsamakta, tersine olarak biyoatılım hızlı ise azalma faktörü değen

( r ) 1 'den uzaklaşmaktadır Bu durumda sadece, "kesikli zaman modeli" ile

hesaplanan azalma faktörünün ( r ) değeri kontrol edilerek biyoatılım hakkında bilgi

sahibi olunabilir Azalma faktörünün ( r ) 1 'den uzak değerler alması atılım olayının

etken şekilde devam ettiğini göstermektedir Buna karşın, soz konusu azalma

faktörünün 1 'e yakın değerler alması, atılımın önemini kaybettiğini ifade etmektedir

Bu husus, fiziksel olarak incelendiğinde de anlamlıdır Şoyleki, "kesikli zaman

modeli"nde azalma faktörü ( r ) 1 'yakJaştığında, "Denklem 6 3" den de görüleceği gibi

organizmada kalan aktıvıte değerinin değişiminin azalacağı anlaşılmaktadır Bir başka

deyişle, bıyoatılımın azalacağı ve biyolojik yan omrun uzayacağı anlamına

gelmektedir "Sekili 6 3" ve "Şekil 6 4" de sırasıyla l34Cs radyoizotopu için ve

"Şekil 6 5" ve "Şekil 6 6" da 241Am radyoizotopu için "kesikli zaman modeli" ile

hesaplanan azalma faktörü ( r ) ile biyolojik yan-omrun farklı organizmaların hızlı ve

yavaş bileşenleri için düzenlenmiştir Görüldüğü gibi, "kesikli zaman modeli"

kullanılarak hesaplanan azalma faktörü ( r ) l'e yakınsadığında biyolojik yan-omur

değerleri buyuk olmaktadır "Şekil 6 4" ve "Şekil 6 6" Bir başka deyişle, hayli

uyumlu bir değişim soz konusudur Azalma faktörü ( r )'nin 1 'e yaklaşması ve

biyolojik yarı-omrun (tbi,2) uzun olması atılımın etkenliğini kaybedeceği arlamıni

gelmektedir Tersine olarak ise, azalma faktörü l'den uzak ise organizmadaki

aktivitenin önemli olçude değişebileceğini ve biyoatılımın etken olarak devam ettiğini

göstermektedir Bu durum da, fiziksel olarak anlamlıdır Kısaca, "Kesildi zaman

modeli" ile hesaplanan azalma faktörünün ( r ), bu model için önemli bir parametre

olduğu söylenebilir
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Şekil 6.3 : Farklı organizmaların hızlı bileşenlerinde 134Cs radyoizotopunun
biyolojik yan-ömür (t bi/2 ) ve azalma faktörü ( r ) değerlerinin değişimi
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Şekil 6.4: Farklı organizmaların yavaş bileşenlerinde l 3 4Cs radyoizotopunun
biyolojik yan-ömür (hm) ve azalma faktörü ( r ) değerlerinin değişimi
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Şekil 6.5 : Farklı organizmaların hızlı bileşenlerinde 2 4 1Am radyoizotopunun
biyolojik yarı-ömür (tbi/2) ve azalma faktörü ( r ) değerlerinin değişimi
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Şekil 6.6 : Farklı organizmaların yavaş bileşenlerinde 241 Am radyoizotopunun

biyolojik yarı-ömür (tbi 2) ve azalma faktörü ( r ) değerlerinin değişimi
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"Kesikli zaman modeli" biyolojik arınma sabiti ( k ) açısından da irdelenebilir

Bu amaçla "Tablo 6 6" hazırlanmıştır Bu tabloda yine organizmada biyoatılım

sırasındaki farklı bileşen değerlendirmeleri de belirtilmiştir

Tablo 6.6 : "Kesikli zaman modeli" ile hesaplanan biyolojik arınma sabiti ( k )
değerlerinin azalma faktörü ( r ) değerleri ile karşılaştırılması

Bileşen k r

U 4Cs radyoizotopuna ait değerler

M galloprovmcıahs (kuçuk)

M. galloprovmcıahs (kuçuk)

M. galloprovmcıahs (buyuk)

M. galloprovmcıahs (buyuk)

P. coerulea

P. coerulea

E. imza

hızlı

yavaş

hızh

yavaş

hızlı

yavaş

tek

0 641

0014

0 990

0014

1 873

0 111

0 047

0 5285

0 9366

03817

0 9457

0 2293

0 8079

0911

24'Am radyoizotopuna ait değerler

M galloprovmcıahs (kuçuk)

M. galloprovmcıahs (kuçuk)

M. galloprovmcıahs (buyuk)

M. galloprovmcıahs (buyuk)

P. coerulea

P. coenılea

E. imza

hızlı

yavaş

hızlı

yavaş

hızh

y?vaş

tek

0 301

0 009

0 439

0 008

0 737

0 007

0 027

0 5905

0 9564

0 5568

0 9651

0 5580

0 9828

0 9534

"Tablo 6 6" incelendiğinde görülmektedir ki, biyolojik arınma sabiti ( k )

yavaş bileşenler için sıfira yaklaşmaktadır Oysa, önerdiğimiz "kesikli zaman

modelinde, yavaş bileşenler için azalma faktörü ( r ) l ' e yakınsamaktaydı "Şekil 6 7"

ve "Şekil 6 8"de 1 ? 4Cs radyoizotopu için, "Şekil 6 9" ve "Şekil 6 10" da ise,

2 4 'Am radyoizotopu için, hızlı ve yavaş bileşenlerin biyolojik arınma sabiti (k) ile

"kesikli zaman modeli" ile hesaplanan ( r ) azalma faktörünün değişimleri, farklı

126



organizmalar için görülmektedir. Burada biyojik atılma sabiti ( k ) ve azalma faktörü

( r )'nin değişimleri ters yöndedir ve "kesikli zaman modeli" ile hesaplanan r azalma

faktörü 1'e yakınsarken biyolojik arınma sabiti ( k ) sıfıra yakınsamaktadır

"Şekil 6.9" ve "Şekil 6.10"

1,6 i

1,4 J

1 , 2 •'

1 '•

0,8 1 ^ - "

0,6 \ W'

0,4 |

0.2

0 \ -. - .
M. galloprovincıatıs (kuçuk)

s '

M galloprovıncıatis (büyük)

y

P coerui

r

Şekil 6.7 : Farklı organizmaların hızlı bileşenlerinde 134Cs radyoizotopunun
biyolojik arınma sabiti ( k ) ve azalma faktörü ( r ) değerlerinin değişimi
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Şekil 6.8 : Farklı organizmaların yavaş bileşenlerinde l l 4Cs radyoizotopunun
biyolojik arınma sabiti ( k ) ve azalma faktörü ( r ) değerlerinin değişimi
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"Kesikli zaman modeli" ile kolayca hesaplanan azalma faktörünün ( r ) l 'e

yakın oiup olmamasına bakılarak biyoatıhm hakkında hızlıca bilgi sahibi

oiunabilmektedir. Bir başka deyişle, "kesikli zaman modeli" ile hesaplanan azalma

faktörü ( r ) biyotılım hakkında kolay ve hızlı bir şekilde fikir vermektedir.

1 T
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M. M.
gaüoprovincialis galloprovincialis

(küçük) (büyük)

P. caerutea

241
Şekil 6.9 : Farklı organizmaların hızlı bileşenlerinde Am radyoizotopunun

biyolojik arınma sabiti ( k ) azalma faktörü ( r ) değerlerinin değişimi
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ı Farklı organizmaların yavaş bileşenlerinde 24IAm radyoizotopunun
biyolojik arınma sabiti ( k ) azalma faktörü ( r ) değerlerinin değişimi
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BOLUM 7

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu doktora tez çabşması ile, iki farklı yumuşakça (mollusca) olan

M. galloprovıncialis ve P caerulea ile, bir yosun türü olan E. linza organizmalarında
I34Cs ve 24 !Am radyoizotoplarının çift izleme (double tracer) tekniği ile Karadeniz

şartları için biyokinetiklerinin (bu haliyle) deneysel orjinalite ile takibi ve deneysel

bulguların biyokinetik modellerle yapılan hesaplamalarla değerlendirilmesi ve bunun

uzantısında, yeni bir biyokinetik inceleme olarak, kesikli zaman modeli ile orjinal

şekilde değerlendirilmesi yapılmıştır.

Öncelikle, amacımıza uygun olarak üç farklı organizma ile çalışılmıştır. Bu

organizmalardan biri M galloprovincialis\xr ki; bu organizma biyoindikatör olarak

sıkça kullanılan bir türdür. Çalışılan ikinci organizma P. caerulea olup, radyoizotopik

uygulamalarda biyoindikatör olarak bu organizma ile çalışıldığına literatürde

rastlanmamıştır. Bu araştırmada kullanılan bir diğer organizma E linza türü bir

yosundur. Böybliklc biyoindikatör olarak sıkça kullanılan M galloprovincialis ve

biyoindikatör olarak radyoaktivite uygulamalarında hiç kullanılmamış organizma olan

P. caerulea ile beraberce çalışılmış olup P. caerulea'mn 134Cs ve 24IAm

radyoizotopları için biyoindikatör organizma olup olmadığı araştırılmıştır. İlaveten,

yumuşakça olmayan ve denizlerde yaygın olarak bulunan bir alg türü ile de çalışılarak

biyoindikatörlük özellikleri araştırılmıştır. Her üç organizma ile beraber Karadeniz

şartı için yapılan bu çalışma bu haliyle orjinalite içermektedir. Zira, P caerulea için

yapılmış olan başka bir radyoaktif biyoindikatör çalışma yoktur ve ilaveten Karadeniz

şartları için böylesi üç organizmayla beraberce yapılmış başka bir çalışma da

bulunmamaktadır.



Biyokinetiği incelenen 134Cs ve 24lAm radyoizotopları ile ayrı ayrı yapılmış

çalışmalar olmakla beraber çift izleyici (double tracer) olarak kullanıldıkları bir

çalışmaya da literatürde rastlanmamıştır. Bir başka deyişle, zaten literatürde az

bulunan çift izleyici çalışmaları için 134Cs ve 2 4 lAm çifti yeni bir uygulama olup,

çalışma bu açıdan da orjinalite içermektedir. Ayrıca, biyoindikatör ile yapılan

çalışmalar, daha çok, ya biyobirikim ya da biyoatılım için yapılmakta olup, her ikisinin

birarada incelendiği biyokinetik araştırmalar hayli azdır. Burada hem çift izleyici

kullanılmış ve hem de biyobirikim ve biyoatıhm ard arda gözlenmiştir.

Böylelikle, üç farklı organizma ve çift izleyici (double tracer) ile yapılan bu

biyokinetik çalışma; deneysel açıdan birden fazla orijinalite içermektedir. Bir başka

deyişle, çevre kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı bilinen Karadeniz için biyoindikatör

olarak kullanılabileceği düşünülen üç farklı organizma ve iki farklı radyoizotopa ilişkin

olarak deneysel çalışmalar literatürde rastlanmadığı şekilde gerçekleşmiştir.

Biyobirikim deneyinde 134Cs ve 241Am radyoizotoplarının

M. galloprovincialis, P. caerulea ve E. linza örneklerinde deneylerimizden hareketle

klasik model çerçevesinde saptadığımız kinetik bulguları, "Tablo 5.1" ve "Tablo 5.9"

da toplu olarak verilmiştir. Biyoatılım için de, deneysel çalışmalar gerçeklenmiş ve

klasik model çerçevesinde kinetik bulgular hesaplanarak "Tablo 5.17" ve

"Tablo 5.25" de verilmiştir.

Verilen tablolarda biyokinetik açısından önemli parametreler olan biyolojik

arınma sabiti (k), denge durumundaki organizmanın sahip olduğu aktivite değeri (P),

döngü (flux) ya da organizmaya birim zamanda giren ve çıkan radyoaktivite

miktarı (I), radyoizotopun organizma içinde kaldığı süre (residence time) (ı) ve ayrıca

biyokinetik eğrilerinin fonksiyonları verilmiştir.

Deneysel çalışmalar sonunda; M. galloprovincialis'in yanısıra P. caerulea ve

E. /mza'nın da biyoindikatör organizma olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Biyokinetik açıdan hayli ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Bir başka deyişle, deneysel

çalışmalarımız sonucunda bir biyoindikatör organizmadan beklenen, konsantrasyon

faktörünün yüksek olması, geniş bir coğrafi dağılım göstermesi, laboratuvar şartlarına

adaptasyonu, sabit yaşama alışkanlıkları gibi özelliklerin çalışılan her üç organizmada

da genel olarak sağlandığı belirlenmiştir. Böylelikle çalışmamızda uygulanan çift
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radyoaktif izleyici deneyleri için kullanılan, her üç organizmaya ilişkin olarak önemli

olan biyokinetik parametreler tayin edilerek ve bu değerlerden hareketle her üç

organizmanın da radyoaktif izleyici olarak kullandığımız çift radyoizotoptan

etkilendiği açık ve net olarak tespit edilerek biyoindikatör olarak kullanılabilirlikleri

gösterilmiştir. Bir başka deyişle biyoindikatör olarak sıkça kullanılan

M. galloprovincıahs gibi yine bir yumuşakça olan P caerulea ve bir alg türü olan

E. hnza'nm da biyoindikatör organizma olarak düşünülebileceği bu çalışma ile

belirlenmiştir.

Öte yandan, deneylerimiz Karadeniz şartları için yapılmış olduğundan bu

balamdan da orjinalite taşımaktadır. Özellikle Çernobil kazasından sonra Karadeniz

sediment ve biyotasında sezyum radyoizotopları ile yapılmış pek çok çalışma vardır.

Fakat 241Am radyoizotopunun 2 4 1Pu (Tbı/2= 14.4 yıl) bozunumundan kaynaklandığı

gözönüne alındığında, 241Am radyoizotopunun Karadeniz ortamında Çernobil

kazasının uzantısında zaman ile artması beklendiğinden, Karadeniz şartlarında bu

radyoizotopa ilişkin ölçümleme (monitoring) çalışmalarının yapılmalının gerekliliği

açık olarak ortadadır. Bu yüzden bu radyoizotopa ilişkin biyokinetik çalışmalara

Karadeniz ortamında bir an önce başlanılması ve uygun biyoindikatör organizmaların

tayin edilmesi bir gereklilik arzetmekteydi. Bu açıdan çalışmamızı değerlendirmek

istersek, Karadeniz'in her tarafında bulunması kolay olan mytilus (midye) ve patella

türlerinden biri olan M galioprovıncıalis ve r. caerulea''da, hem sezyumun \c hcrn

de amerisyumun biyokinetiği incelenmiş ve Karadeniz'deki söz konusu

radyoizotopların izlenmesi bakımından kullanılabileceği gösterilmiştir.

Literatürü teyit eder şekilde, çalıştığımız mytilus türü olan

M galloprovincialis'xn sezyum kontaminasyonunda iyi bir biyoindikatör olduğu ve

Karadeniz için de iyi bir monitor organizma olduğu tespit edilmiştir. Ancak

literatürde mytilus türü ile yapılan çalışmalarda M edulis türü ile yapılan çalışmaların

baskın olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin araştırıcıların daha çok Karadeniz

dışındaki denizlerde ve genellikle Akdeniz şartlarında çalıştığı ve M. edulis'in Akdeniz

ve diğer denizlerde daha bol bulunması gösterilebilir. Karadeniz'e bakıldığında ise

M edulis türü organizma olmadığı görülmektedir. Bu bakımdan, Karadeniz için

yapılan çalışmamızda Karadeniz'de bol bulunan bir mytilus türü olan

M galloprovincialis ile çalışılmıştır. Bu husus da çalışmamızın bir özelliğidir.
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Buna karşılık, literatürde ilk kez bir transuranik radyoizotop olan amerisyum

kontaminasyonu için, Patella'nın mytilus'e göre daha çok yararlanılabilecek bir

organizma olduğu ortaya konulmuştur. Kullandığımız ve Karadeniz'de sıkça rastlanan

yeşil makroalg türü olan E. //nza'nın sezyum ve amerisyum kontaminasyonunda

kullanılabilirliği de açık olarak görülmüştür.

Yine deneysel çalışmalarımı? sonunda, makroalg türü organizmaların özellikle

bir transuranik element olan 241Am radyoizotopunun biyobirikiminde, yumuşakçalara

göre daha iyi bir biyoindikatör organizma olduğu saptanmıştır. Bununla beraber, bu

organizma için 2 4 lAm radyoizotopunun biyolojik yan-ömrünün yumuşakça türü

organizmalara nazaran daha kısa olması 241Am radyoizotopunun biyoatılımında

yumuşakçaların yine de alg türü organizmaya nazaran tercih edilebilir olduğunu

göstermektedir.

Ayrıca, yumuşakça türü organizmalarda yapılan disseksiyon çalışmaları

sonucunda ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Şöyle ki; biyobirikim deneylerinde her iki

yumuşakçada da benzer şekilde 134Cs radyoizotopu yumuşak dokuda daha fazla

konsantre olurken "Şekil 5.6" ve "Şekil 5.7" 2 4 lAm radyoizotopu için iki

yumuşakçanın farklı davranış gösterdiği tesbit edilmiştir. M. galloprovincialis türü

organizma için yumuşak doku ve kabuk dokusuna ait konsantrasyonlar 24IAm

radyoizotopunda birbirine yakınken "Şekil.5.14" P. caerulea'mn kabuk dokusunda
24'Am radyoizotopu daha yüksek konsantrasyondadır "Şekil 5.15". Bu durum ilginç

olup organizmaların kabuk yapısından kaynaklandığı söylenebilir. Daha önce de

bahsedildiği gibi M galloprovincialis türü organizmanın kabuğunun iç yüzeyi manto

ile kaplı iken P. caerulea türü organizmada manto yoktur. Dolayısıyla P. caerulea

türü organizmanın su ile daha fazla temas halindedir.

Biyoatılımda ise, 134Cs ve 241Am radyoizotopları için her iki yumuşakçada da

benzer davranış görülmüş olup, kabuktan atılım olmazken, yumuşak dokudan önemli

ölçüde atılım olduğu gözlenmiştir "Şekil 5.21", "Şekil 5.22", "Şekil 5.27" ve

"Şekil 5.28". Bu durum, 241Am radyoizotopunun atılımının esas itibariyle canlılık

fonksiyonunun yüksek olduğu yumuşak dokudan olduğunu göstermektedir.

132



Böylelikle, bu doktora tez çalışmasıyla yapılan deneysel çalışmalar

gerçekleştirildikten sonra, yapılan klasik model çerçevesindeki değerlendirmelerle

mukayeseli orjinal sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca ulaşılan sonuçlar, literatürdeki

değerlerle de karşılaştırılarak genel uyumun varlığı saptanmıştır, "Şekil. 5.29- 5.35".

Gerçekte, yapılan deneysel çalışma ve bunun uzantısındaki biyokinetik

değerlendirmeler hayli külfetli olup, zorluklar arzetmektedir. Bu bakımdan,

biyokinetik değerlendirme için, bu çalışma ile daha kolay ve sonuca çabuk

ulaşılabilecek yeni bir model geliştirilmesi düşünülmüştür. Bu amaçla da, bu doktora

tez çalışmasıyla yeni bir biyokinetik değerlendirme önerilmektedir.

Biyokinetik için orjinal olan bu değerlendirme, "Kesikli Zaman Modeli" dir.

Bu şekilde, biyobirikim, bu doktora tez çalışmasında da olduğu gibi, kendi doğası

içinde yapılmadan, sadece biyoatılım deneyi yapılarak, çevre açısından da daha çok

istendiği üzere bilgi sahibi olunabilecektir. Şöyle ki; biyobirikim deneyleri külfetli bir

şekilde yapılmadan, bir başka deyişle, ölçüm alınmadan biyobirikim gerçeklendikten

sonra veya organizmaya "bir şekilde" (örneğin, enjeksiyonla bir seferde ani olarak)

yükleme yapıldıktan sonra biyoatılım deneyine geçilip, periyodik ölçümlerin alınması ile

genel biyokinetik değerlendirmeye gidilebilecektir. Burada, ölçüm periyotlarının eşit

olması da gerekmemektedir. Bir başka deyişle ölçümleme için ortalama bir aralık ile

çalışılması da mümkün olabilecektir.

Farklı zamanlarda yapılan ölçümlemeler, kesikli zaman modelini oluşturmakta

ve bu model çerçevesinde tayin edilebilen değişim oranı ile de organizmanın bu

şartlardaki davranışı belirlenebümektedir. Bir başka deyişle, organizmanın davranışı

hakkında genel bir fikir sahibi olunabilmektedir.

Önerdiğimiz bu model ile, deney sonuçlarımız, çalıştığımız üç farklı organizma

ve iki farklı izleyici radyoizotop için sulanmıştır "Tablo 6.1 - 6.4". Kesikli zaman

modelinden hareketle hesaplanan biyolojik yan-ömür ve biyolojik arınma sabiti gibi

biyokinetik parametreler klasik modelle hesaplama sonucu ulaşılan değerlerle

karşılaştırıldığında, hata oranı % 10'un altında kalmakta ve ortalama hata oranının

% 5'in altında olduğu görülmektedir "Tablo 7.1" ve "Tablo 7.2". "Şekil 7.1 ve

"Şekil 7.2" de sırasıyla biyolojik yan-ömür (tbi/2) ve biyolojik arınma sabiti ( k ) için
134Cs ve 241Am radyoizotopları ile yapılan deneysel çalışmalar sonucunda klasik model

ve kesikli zaman modeli hesaplamaları arasındaki hata oranları hızlı ve yavaş bileşenler

için görülmektedir.
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İhata

- ortalama hata

Cs-I34 hızlı Cs-134 yavaş Am-241 hızlı Am-241 yavaş

Şekil 7.1 : Kesikli zaman modeli ve klasik model ile hesaplanan biyolojik
yan-ömür (tb\a) değerlerinin 134Cs ve 241Am radyo izotoplarının hızlı
ve yavaş bileşenlerde karşılaştırılması

Tablo 7.1 : Klasik metod ile Kesildi Zaman Modelin kullanılarak hesaplanan biyolojik
yarı-ömür (tbi/2) değerlerinin karşılaştırılması sonucu eldeedilen hata
oranlarının toplu gösterimi

Radyoizotop

1 3 4Cs

2 4 1Am

Bileşen

Hızb

Yava0

Hızlı

Yava°

Büyük

M

galloprovincıalıs

2.77

7.75

2.47

8.75

Küçük

M

galloprovincıalıs

13.89

6.82

2.17

3.07

P caerulea

-

2.19

-

9.79

E lınza

-

3.55

-

3.99

Ort.

4.16

5.08

1.16

6.40

Genel ortalama 4.20
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ihata

- ortalama hata

Cs-134hızh Cs-134yavaş Am-241 hızlı Am-241 yavaş

Şekil 7.2 : Kesikli zaman modeli ve klasik model ile hesaplanan biyolojik
arınma sabiti ( k ) değerlerinin l 3 4Cs ve 241Am radyoizotoplarının hızlı ve

yavaş bileşenlerde karşılaştırılması

Tablo 7.2 :Klasik model ile Kesikli Zaman Modeli kullanılarak hesaplanan
biyolojik arınma sabiti (k) değerlerinin karşılaştırılması sonucu

elde edilen hata oranlarının toplu gösterimi

Radyoizotop

l 3 4Cs

2 4 lAm

Bileşen

Hızlı

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Büyük

M

galloprovıncıalıs

2.72

6.66

2.50

8.69

Küçük

M

galloprovıncıalıs

13.84

6.66

1.95

-

P caerulea

0.48

1.80

-

-

E lınza

-

4.25

-

3.57

Ort

5.68

4.84

2.22

6.13

Genel ortalama 4.72
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"Şekil 7.3" de m C s ve 241Am radyoizotopları için kesikli zaman modeli Ue

hesaplanan azalma faktörü ( r ) değerleri farklı organizmaların hızlı ve yavaş bileşenleri

için görülmektedir. Önerdiğimiz "kesikli zaman modeli" çerçevesinde hesaplanan

azalma faktörü ( r ) ile hızlı ve genel bir değerlendirme yapılabileceği de

görülmüştür. Şöyle ki; bu faktörün 1 'e yakınsaması biyoatılımın yavaş, 1 'den önemli

ölçüde uzaklaşması ise biyoatılımın hızlı olduğunu göstermektedir.

1,2

I 0,6
co

E
NN

< 0,4

0,2

0 J -

-X
HızJıCs-134

-Yavaş Cs-134

- Hızlı Am-241

-Yavaş Am-241

-x=1

M. gatlopnnindetis (Mçûk) M. gtffcpnmnoafis (bûyOk) P. cceniee E. lima

Şekil 7.3 : 134Cs ve 2 4 lAm radypizotopları için kesikli zaman modeli ile
farklı organizmaların hızlı ve yavaş bileşenleri için hesaplanan,
azalma faktörü ( r ) değerleri

Önerilen "kesikli zaman modeli" çerçevesinde hesaplanan azalma faktörünün

( r ) l 'e yakınsaması biyolojik yan-ömrün "uzun" olması anlamına gelmektedir,

Şekil (7.4). Buna karşın, kesikli zaman modeli ile hesaplanan azalma faktörü ( r ) l 'e

yakınsarken, biyolojik arınma sabiti sıfira yakınsamaktadır "Şekil 7.5".
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1

1000

100 «
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c
«

u Cs-134(r)
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10 ö
m

0,1
E. fonza PcoerJea M. geiloprovinaatis (küçük) M. g&lcprovındalis (büyük)

Şekil 7.4 : l34Cs ve 2 4 lAm radyoizotopları için kesikli zaman modeli
ile hesaplanan biyolojik yan-ömür (tbi/2) ve azalma faktörü ( r )

değerlerinin karşılaştırılması

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

' • > " '

-*»-Cs-134(r)

-•—Am-241 ( r )

-*— Cs-134(k)

••jt--Am-241 ( k )

o ı m
M galloprovincialîs

(küçük)
M galloprovincialîs

(bûyûk)
P coervlea E. linza

Şekil 7.5 : l 34Cs ve 2 4 lAm radyoizotopları için kesikli zaman modeli
ile hesaplanan biyolojik arınma sabiti ( k ) ve azalma faktörü
değerlerinin ( r karşılaştırılması
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Bu irdeleme sonucu fiziksel olarak yorumlanmak istenirse, anlamlı olduğu

görülmektedir. Şöyle ki, kesikli zaman modeli ile hesaplanan azalma faktörü ( r )

biyoatılım için organizmadaki radyoizotopun atılmasını ve organizmanın arınmasını

ifade etmektedir. Bu değerin l 'e yakınsaması "Denklem 6.3" den de görüldüğü gibi

organizmada radyoizotop azaümının azaldığı anlamına gelmektedir. Bu ise biyolojik

yan-ömür açısından sürenin uzaması anlamına gelmektedir.

Buna karşın organizma radyoizotopu (fiziksel bozunum dışında) elimine

edemediğinden biyolojik arınmanın düşmesi söz konusu olmaktadır. Bir başka deyişle,

kesikli zaman modeli ile hesaplanan azalma faktörünün ( r ) 1' yakınsaması, biyolojik

arınma sabitinin (k) küçülmesi anlamına gelmektedir.

Böylelikle biyolojik yan-ömür ve biyolojik arınma sabiti (k) hesaplanmadan,

biyoatüım deneyi için sadece başlangıçtaki aktivite ve sonraki günlerdeki aktivite ve

sayımlar arasındaki sürenin bilinmesi ile kesikli zaman modeli ile hesaplanan azalma

faktörü ( r ) değerine bakılarak biyoatılım hakkında bilgi sahibi okutabilmekte ve

biyoatıhm deneyinin bitimi azalma faktörünün ( r ) l 'e yakınsaması ile tayin

edilebilmektedir.

Bu şekilde, bu doktora tez çalışması ile yeni ve orjinal bir biyokinetik

değerlendirme modeli önerilmekte ve sonuçların farklı organizmalar ve farklı

radyoaktif izleyiciler için tatminkar olduğu gösterilmiş bulunmaktadır. Bir başka

deyişle, bu çalışmayla, burada önerilen yeni biyokinetik model, sınanmış ve uygunluğu

gösterilmiş olmaktadır.

Böylelikle, bu doktora tez çalışması ile, hem deneysel ve hem de biyokinetik

değerlendirme açısından yeni ve orjinal çalışmalar gerçeklenmiştir. Fazla olarak yeni

biyoindikatör organizmalarla çalışılabileceği de gösterilmiştir. Bir başka deyişle, yeni

biyoindikatör organizmalar ve çift izleyicilerle yapılan, deney orjinalitesinin yanısıra,

biyokinetik değerlendirme orjinalitesi ile; hızlı, nispeten kolay uygulanabilir, buna

karşın ileri ve uygun sonuçlara ulaşılan bir çalışma gerçeklenmiş olmaktadır.

138



Öz olarak söylenmek istenirse, çalışılmamış organizmalarla birlikte, 134Cs ve
24'Am radyoizotop çifti için Karadeniz şartlarında en az üç orijinaliteyle yapılan

deneysel çalışmalar, farklı şekillerde yorumlanmış ve klasik model çerçevesinde

yapılan değerlendirmelerden ayrı olarak bu doktora tez çalışması ile önerilen ve

biyokinetik çalışmalar için orijinal olan kesikli zaman modeli ile değerlendirmelerin

kolay ve hızlı olarak yapılabileceği gösterilmiş ve bioatılım için kullanılabilirliği

kanıtlanmıştır.
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