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idri, TOREL'

Ab<ln rr.1hınnn AKSOY'

Emru!lah SAGUN'

Gua:l~1 DAGOGLU '

' Yüzüncü Yıl Oniverı;i tesi Vc-ıeriner Fakültesi, Fam'Hkoloji vç Toksikoloji Anabilim Dalı _ VAN
'YÜI.Üıı",Ü Yıl Onivtrsittsi Veteriner Fakülte~i , Rt,in Hijyeni ve Teknolojisi Ana~ i lim Dalı - VAN

ÖZET
Hı. çalı~·ma. Vm, Gü/iim/e yakalanan L'C Vali Gölii Iıaı,=a.m,da ıaze vt salamııra yapı/muk tüki'limı! .m/lııla/1 iııe! ke/ali
(Clıalcıılbıırm,s lII'idıi. Pallas 1811) ömekle,i",le lıil/"tJl I 'e ııill'iı diizeyleriııi orla)"a koymak mmı("ıyl" yupılıııışlır. Bıı amaçla
21 ad'!l III:C ve 60 adcı .mla/llıım hııiık üme!;i "pekıro!oloıııeı,ik yöll/l!l!Ile aııa!i:: edilmişiir. ince/e",:ıı laze .'" sııl""",ra bıı l,k
örnekl"ri"de "iirai It's/liı I!dilmi$. fakat Iıl1ril .Iapımwmm",~11I". "(au:
sal"m,mı liıılık örnekleriilde ııiımı dii:eyleri ..,ras'yln
8.29-12.43 ppm (oı"ıa/ama 10.48 ppm) '"t' ()6- 13.54 ppm (orıalama 3.91 {'{'iii) am.~",da Mspil edilmişiir Tuze \"c ,"'Iantııra
halıklardaki ııilnıı miktarlarııılii sağl,k <ıçwııdaıı risk o!lışlııımaJ"acak ,Iii:ey!(!/t/(- oldl/gıı, ö:d/ik/e .ıolaıı",ra bnbk!am,

I'"

ııiıro:aıııiıı

yö"ii"d""

Aııalıtar

amşlml",w," ),,,-,,"('kıigi somı("/wa l"{m/m,şlır.

Keli",e/er: 'li'u: b,,"k. Snl"",ııl"l1 balık. Vali Gölii, Nilrm. Nildl

L.ev~/s Qj Nitmtc

and Nilriıe iıı Fn~l,

"ii" S,,/Iet! (jrey MilI/et (Clıalcalbıımlt.~ IMichi, I'nlhıs 1811) SlıpleJ'

SUM,\1t1R Y

11lis sıııdy 'ms pI(ıJllled

/o im'esıigatc ,lıe 1~1'e/

of "ilmle ,ıııd /liırile iıı ılır '1Qıııplc.ı af iııri kejiıfi (Clwlmlbımllls wrichi.
" i· .ftdled l(Jr Ihis {J"rpo;-e 21/resh 111/1160 salred }is/ı $"ıııples

P"I/(lJ' 1811 J wl,idı "re }is!'e" iıı If"" üıke ııııd sen'ed [r".ı·"'y
\\"ne 1ıı",I.I";:e" lll' (i $pnıroplwl"metric p,-o{'",I"I"e

,m.,

Niırarc
!n",1ı1 iıı ,,/I .ı·{/Iııples iııre.ııigıııcd Imı "iı,-iıe II'IIS 1101 flıı"/l1 hı ılır sııml'le.,. Nill'm l' k ,'eI,' fur f"e~lı fiJ'/lcs were
beııı'uıı 8.29 12.43 "1'11l (ııımil 10.41) 1'1'11l) (lııdfar salıcd ft.~Iı~s "ne IiI!I ....eelı 0.6-13.54 pp'" (Illeo" 3.91 1'1'11l). As (i reJ·ltlı. ılıe
Ic,·c1.~ o! "iırol iıı frt!slı alUl .~all",1 ft.,ıw~ d" "Ol ı'oııı"iıı 11'71' risk !o,- heolıh m,,1 np~ci"lIy ir is ııccc.nw)' ,a i",·e."ig"ı" Ihl!
"ilmSlm,iııes iıı .Ialı,,(Iji.",,;s.

Kt:y

11'('1"(15;

Fre.11,ji.<I'. Snlı""fi,,"/ı.

V(LI/

Lııh'. Niırmr.. Niı,-iıı'

GiRIş

Yurdumuzda sııuecc Van Göllinden çıkatı'lml Vt Van
Gölü h~\"zasll1dn hayv~nsal pr.... tôn ~çığınlll kapaıılmasınd"
önemli hir yeri olan inci kduli( Chnlcalburllus ıurichi. Palla,
181 1) bölge halk, tarafınu"" yaygın bir şekilde mıc 1't ""la_
mura Olarak ıüketilmektedir.
Van Göliindcn 1975 y, lııılla tmulan inci ketiılinin y,llık
miktarı 500 ton iken, 1')<)0 yılımb bu miktar 9500 IOn o lanı k
gen;~kleşnıışti,. (7). Du miktann %KYi taze obrak tiikcti lm~klı;lIir. Dalıklar 1"7(:: ohr"k tüketildiği gibi. çeşitli ~cki l 
lerrlc mulıu["w cllikrek M.lanııım şeklintk de tüketi lmcktedir.
Her yıl anan miktmlarda tutulan balıldm, halkın temd lxsi,,leri am,ında y~rini alınışt,r (I 9).
1989 I)PT (8) \"tri1erint göre SU lirüıılni iin::timimizin %
70'i taze olarak. o/04'ü uondurulmuş nlnmk. % 15'i konscr.'e
~eklind", \"e %0.4 'ü tııılannıış ob,oık tüketilmektedir.
T'da ına . balık ınuha faza~ında gclcn~hd olarak kulla",lan bi. yöntemdir. ·!·,-,ı !~,:ıa. ("ılk~:nizde öl.elhkle Karaıjçniı
tJölgt~indc ve Van gölii lı~V"~~~lm.lJ yaygın cl~mk uyg"lanınakı~dır ( ı. ll, 19).
Van 'rla halk tarafindan tüketilen sal.ımıım balJkı~rlla tuz
kOıısmltnlsyonu % i 2.91-2 6. LO ar.ısıııda dtğişmckicrl i r ( 19).
inM.n ve lıayvaııbrıJa, ahn~n nitrat ve nitmiıı do~una, kimya

~Hi yap,-~", a

b'gh

olarıık ukın vcy~

kronik zehirienmeler görü-

IC~; lir. Ni tri!. hemoglobini mclht'ııoglobinc döniiştiircrek
/Oksi~ eıki gihlcrir ( 10.2.1.., 1 ). Nitrit iyııııullUII damar dll;o:
kasıamın doğnıda" ctkiy~ı\' k oluşturduğu gen işle",e sollu~u
mcy,.ı"""

gelen sistemik aneriyel bn

bamıçındaki diişme.

dol aşıııı )'~tme~. hği sonu,u gdşcn şoktan öfüme yol "çabilecl'k ~idllettc olabilmekıed ir (2, I 0,29.32).
ıvktlıt:""'ghJbintmi dışında, "iırat \"~ ııitri l in k.. nsemjen ik
etkiye ~nh ip N_Niıro'~o bileşiklerinin prekiirsÖ .. "',,dddtri
"Irluğu vc (]<Jlaymyl .. kansere sebebiyet vca!iği de bildiril miştir.

Nitril, asidik onamdn nitroı asid~ <ıöıı ü~ür. NitlO7. a~idin
de. >ek,mder yapılı aminler ve N-~uhsıitnyenılı Hillidier ilc
rcahiyonn girm~siylc N-Ililrozo bileşiklerini olııştıı rdıı~u vı;
bu bilqiklerin karaciğer, öıef3gu~, biibro;:k. b;ır.;ak, merke?i
si nir si,ıe,,,; Vl' I<:"f"oi<l sistcm kanserkrine sebep olduğu
bi ldirilmiştir (21 ,23,26).
lIesinltrin salanıurnya b.ı,t,rılm~Sı, tıııJaıım"sl ve tütsü .
Icnmesi şeklindeki ııygulmnal"rrl~ nitmtlar kof ~yca reakıir
niıritlcrc rlö"iişehi lınektcdiL Reaktif nitritierin ise "YG""
ıııadll",ı",rlc in vitro birl eşerek. nitrOı8ıninlni ve ııitrozaınid
leri meyılnnn Cetinlikleri göstçrilıııiştir (24.26).
Midt kanseri riski 11l7. alnın, tıu:IJnmı~ ve salamuralı
gıd.ılnr ~lınd ı ğıııda ı;i",ç\cınnckted i r. Tuzlnnm,ş b~1ık ve di~cr
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tu z lanmı:;> ÜrUnlı.:rirı

Japonlarda yüksek mide kanseri ri ski ilc

ili şk ili oldu ğ u bi l d i r i l miştir.

Kanser hastalığı yönünden tuzlu
bal ı k yüksek riskl i g ıda olarak kabul edilmektedi r (13).
Penttila ve Ark . (20), insanlarda günlük d iyetle c ıi a lam a
olarak 55 mg nitrat ve ı .8 mg nitrit a lınd ı ğın ı ve nitr at ın
%80' inin bitki sel besinlerde n, nitri ti n ise %97' sinin et ve
ba lık ütÜnlerinden kaynaklandı ğlIl l bi ld irmişlerdir.
İ nal (16), günlük a lınabi l ecek nitrit miktarının 0.2 ıng/kg
olduğunu belirtmekted ir.
T üketime s unulmu ş el Urunlerinde 120-200 ppm sodyum
nilriı veya 300-500 ppm sodyum nitratın bul unma s ının , sağlı k
açısın dan risk t aş ım ayacağ ı belirti lmektedir (3, ı 6,24,28).
Bu çalışma, Van ve yöresinde insan larda görülen yüksek
miktarlardaki özefagus ve mide kanserlerinin (27) etiyolojisinde, yoğun bir şekilde taze ve sal amura olarak lükeri len
Van gölü balığ ı ' (İn ei kefali) ndan kaynaklanabilecek
olumsuzluk faktörle rinden nitrat ve nitrİt düzey le rin i saptamak amacıyla yapılmış tır.

Tablo 2. Salanıunı balıklarda nitrat
düzeylerin in numunelcre göre da ğı Iınıı

BULGULAR
Taze ve salamura ba lıkları n tümünde nİtra t te spit e dilmiş
tir. Numunel erin hiç birinde ni t rİt sa p tan amamı ş tır.
Nitrat düzey leri taze balıklard a 8.29-12.43 (oıt. 10.48±
0.58) ppm (Kuru madde ora nı % 28.85±0.3 1) ve sala mura
ba lı k l arda 0.6-13 .54 (ort. 3.91±0.68) ppm (Kuru madde oranı
%61.87±2.62) arasın da b u l unm uştur.
Taze ve salamura balıklarda nitrat ve kuru madde düzey'lcri S iraSİjda Ta!:>!o 1 vc Tablo 2'dc göste rilmiştir.
Tablo ı. Taze b a lıklarda ni trat ve kuru madde düzey leri nin
numunele re göre d ağ ılımı
Numune No

Nitrat

(ppın)

Kuru Madde (%)

i

8.29

28.94

2

9.02

28.04

3

9.15

28.08

4

9 .88

28.73

5

ıo . 73

28.1 3

6

12.07

28 .67

7

12.32

30.55

8

12.43

29.69

Ortalama

10.48±O.58

28 .85±0.31

Min-M ax

8.29- 12.43

28.04-30.55

70

kuru

madde

Nu mune No

Nitra[ (pp ın )

Kuru M adde (%)

MATERYAL VE METOT
Araş tnma d a Van il merkezinde tüketicil er tarafından salamura yapıl mı ş 60 adet ve pi yasada tüketime sun ulan 24 adet
taze balık örn eği kullanı ldı. He r bir numune için 3'er adet
ba lık alınıp homojenize edildikten sonra analizleri ya pıldı.
Nitrat anali zleri Stahr (25) , Ilitrit analizle ri ise Sen ve
Danaldson (2 2)' m bildirdiği yönteme göre spcktrofotoın etre
il e tesp it edildi. Ömeklerde kuru madde tay in i ise İnal (16)
tarafından belirtilen yönteme göre yapıld ı.

ve

i

0.60

55.84

2

0.98

53.3 i

3

1.22

56.58

4

1.46

55.58

5

2 .07

55.82

6

2.5 6

51 .49

7

2.68

56. 56

8

2.80

54.22

9

3.05

55.88

ıo

3.17

78.60

II

3.78

54.20

12

3.90

55.58

13

4.04

50.84

14

4.19

52.67

15

4 .51

72.26

16

5.00

84. 68

17

5. 73

80.77

18

5.78

82. 19

19

8.04

56. 54

20

13.54

73.92

Orta lama

3.91±0.68

6 1.87±2.62

M in-Max

0.6- 13.54

50.84 -84.68

TARTIŞMA

VE SO NU Ç

Alaba lık ve Ringa balığ ı fıletolarında, l11t!hafaza süres ine
ve sa klailla şartlarına bağlı olarak nitrit miktarında - 18 °C de
muhafaza edilenl e rde a rt ış o l m as ın a rağmen ; -30 oC de ise
he rhangi bir d eğişik l iği n olmad ığ ı Karl ( 17) tara fından bildir il miştir. Aynı araştı rıcı , farklı tuz ç özdıileri içeri sinde
h azırlanan ve + 17 °C'de saklanan alaba lı k ve ringa ba lığı
fi l etoları nın saklama sürelerinin u z anıas ı ile nilrİt düzeyinde
aza l maların o ld u ğu n u , bu azalmaııın tuz konsa ntrasyonuna,
ba lı k l am uygulanan iş lemle re ve balık l arı n tazeli k dereces ine
ba ğlı old u ğunu belirtm işt ir.

Finlandiya'da in sa nlcırda yap ı kın ça lı ş mada , günlük diyetnitrat , nitri! ve NPMA (Nit rozo diınetilanıine ) ya klaş ık o larak sırası yla 77 ıng, 5.3 ın g ve 0.05 !Lg ola ra~ bulunmuş t ur. Gıda l arla a lı nan nitra tın %90'da n fazl a s ın ın patatesi
de ihti va eden sebzelerden, n i trİt İ n i şle n m iş ct ürü nlerinden.
N DM A ' nın ise iş l enmiş et ürünleri , tüısüle n m i ş ve tu zla nmı ş
balıklardan kaynaklandığı ortaya koıııılmuştur(6). iç me sularınd a 45 ppm' c kadar ol an ni ınH miktarının kan ser riski
oluş turmadığ ı , fak at bebeklerde ınetheınog lo bi n cıııiyc sebep
old u ğu sap tanm ışt ı r(lS). Yapıl a n ba şka bir çal ı ş mada (26),
70.5 mg/l'ni n üzerindek i nitrata maru z kala n çoc uk lard a
önemli rl ii 7.~y ci e k rrı1l1aıit!kroma zolıı kırıl ma l arı nın olduğu ve
le

alınan
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içme •.,Ianyla uz.,n şiir" niırata mıanız k.. lmanın siıogcnctik
etki,; o\rlu~ı oııHYo konulnnışlUr.
. ,
Ilk def.-ı Ho (1 4), nı:ıloıımı~ ba lık tm::euLllI "C Gclcncksel
Güııcy Çin besinlerini n n;ızofarenh kanseri için bir ri~1.:
f~ktörii olrl l1~ullıı bi ldirmişı ir. Ayııca Ho ~e Ark_ (L~) Ames
mutajenite ıesıi ile tw.lu balığın ımıııjcni k oldıı~\ln\l göster·
nıi~ lcrdir. Zhcıı); ve Ark (34) Cinlilerin tuzIanıniş balık örnek LerinOc rlüJiik düzeyde çeşidi uçııcıı nııron m mlenn var·
lıgını gö~ıcrmişle rdir,
.
Yu ve ark ('33), Cin'lilcriıı ıııılıı balığı ıle besl~ncn farelerde bıının "c pa[~lıa~L tiluıörkrin geliştiğini ortaya koy
muşlaroır_

Tuzlu balık lukeı"" M~k"yah Cinlilerde rlc na7.ofan::nk5
kanserinin çok sık görüldiiı;iin\ı Aııısırong v~ ark.(S) biluirmişkrdir.

Yüksck tUZ kunsanırJsyonları mide mıık07J1sılı 1 irriıe
sonucu d;:skııaıııasyon wC atrofı gelişmek.
ledir, Meyd;\Ua gelen hasar. miM.yi I.:nrsitıoj .. ~l cre h~S~S
kılınakıadır. Yiiksck tuz kons.antr.ı.syonl~n. mıde karsmojenezisini anımnakmıl ı r (I).
.
Scrvi ve ark. (23) tarafından yapılan bır çalışmada. taze
Ayrı~h 5azarı fleıolarında II.lIlI±O.32 ppm ııiın.t sapıanm ış;
l akaı nıtrit t~spit edilememiştir.
_
nıilir' Sağlık örgüiii (W IL O) ve GıcIa M~e].en
Tii;:üğilmüz (G MT) yetişkinler ıçin ı;ü" lük kabul edılebı.hr
nitrat alımını O-S ınglk:g canlı aeırlık; niıriı miktanm ıse
WHO 0.0.4 mglkg canlı ~ğırhk, GMT ise 0·0.2 mıYkg v(lcu\
.gırlıijı olardk belirlemişıir (9.2 L.30).
.
Su ürUnlerinin uygun kap veya fıçılarua tuz ıl e temns
enirilerek 1IIl'.11R dokuya nufuzunu sa~lamasıyla mikroorganıımalann gelişmcsi cıı:;dknmekıed ir ( 12).
Çeşiılı araştınnalar mide kanseri riskinin salamur.ı. scbıe
ler, tuzlarunı ş "Ol luısöLcnmi .. CI ve balık tükeıimi ilc ilgilı olarok Arııı~ı b ildiril mişti r ( i ).
Kijçüköner ve Akyii-ı (l9). salamur.ı. balık ömdlcrmde
on alama kum madde miktarlanMI %SO ,59±O.25 1 ilc %86,3 5
±O.313 aıasında, tllO( miktarlarıııı ise %12.91-26.1 alUmcia
bl1lmuşl arılır. Aynı anışllrıeılar. örneklerin kuru m~ddc i~crik
lerinin farklı olmasını, salamur.ıda klıl1alıılın lU;: miktarına .
işleıne t("kuikkri ve rnııh.ııfoıa yönıemleriııin far\dıhel1ldan
knynaklaııııbikceııini; tuz oranının yül.:ı>ck olmasını i~e Imlık ·
lann bozulmnsındıııı korkulması ve buna ba~1ı ular~k f:ızla
tuz ilave edilınesi şeklinde açıklaml~lardır_
Bıı Ç>llışıııııda ı:ıze balıklarıb bulunan niır.ıı ,·e niı riı
.kğalçri Ser"i "e ark. (n)'mn. kunı ımırlrle mıkmmıın ise
Kuçii'könı:r "c Akyiı" (19)'ulı bildinliği degerlere yakili bulunmıışıur. Salalll\Jr.ı. bahklarıL" ruıntin tespit edilememesi,

eımekte, bunun

niır.ııı niı riıc döniişıü~n mikroorgııniuııabnıı s;ılamıırndaki

Y'ıksı:k tuz kons::ıııırnsyonuyla inhibe cdilrlieini (12) düşiin
dürmektedir. Bıınuııla bi rlikte, s;ılarnur.ı. balıkların niıroUlıııin
yönünden de 3T8ştırılmasırm ihıiyaç vardır.
.
Sonuç olarak. taıe v( salarnııro b~hklarda saptanan nıımı
dü:.i:eylerinin Türk Gıda Ko<leksinde tu7.laıuııış oo.hk için
belirle licil ıııaksimum bbul edilebilir limit olaıı 200 ppııı ·i
(4) ccçıncdiği tesbiı edilmiştir. Van ve yöresinde .yilk~.k
ur.ı.nd:ı gOftllen ınldc , 'C nzefagus knn s<:rınin (27) etı yolo)!
sinde. salarnurı!. bıılıklardaki nitr.ıt. ni ırit, niırozamin ,·c tuzun
rolılnun oLup olmadıtımn be!ırlcııııı .. ~i için dah dcı aylı anış·
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