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Abstract
Meat Yields, Lipid Levels, and Fatty Acid Components of Some Fish from Ataturk Dam Lake
Meat yields, lipid levels, and fatty acid compositions of Prussian carp (Carassius gibelio, Bloch 1782), grass carp
(Ctenopharyngodon idella, Valenciennes, 1844), and trout barb (Capoeta trutta, Heckel 1843) were investigated in this
current study. Of the three fish, grass carp had the highest meat yield. All fish used in this study had lower amount of lipid.
Additionally, the lipid levels of the Prussian carp, grass carp, and trout barb differed from each other and the differences
were found to be statistically significant (P<0.05). Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) was used to
determine fatty acids of the fish flesh. A total of 32 different fatty acids were identified in this current study. Even though
some of the constituents of the saturated fatty acids (SFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) varied greatly, total
SFA levels of the fish were found to be very close to each other. The total monounsaturated fatty acids (MUFA) were
calculated to be 21.34%, 30.69%, and 31.16% for the Prussian carp, grass carp, and trout barb, respectively. While the
highest level of eicosapentaenoic acid (EPA, C20:5n3) was found in trout barb, that of docosahexaenoic acid (DHA,
C22:6n3) was found in the Prussian carp.
Keywords: Fatty acid, meat yield, Carassius gibelio, Ctenopharyngodon idella, Capoeta trutta.

Özet
Bu çalýþmada, Atatürk Baraj Gölü çevresinde tüketilen havuz balýðý (Carassius gibelio, Bloch 1782), ot sazaný
(Ctenopharyngodon idella, Valenciennes, 1844) ve karaca (Capoeta trutta, Heckel 1843) balýklarýnýn et verimleri, yað
seviyeleri ve yað asitleri bileþenleri araþtýrýlmýþtýr. Çalýþýlan bu üç balýk içerisinde en yüksek et verimi ot sazanýnda tespit
edilmiþtir. Çalýþmada kullanýlan üç balýðýn yað seviyelerinin genelde düþük olduðu saptanmýþtýr. Ayrýca, balýklarýn yað
içerikleri birbirinden farklý olduðu ve bu farklýlýðýn istatistiksel olarak anlamlý olduðu saptanmýþtýr (P<0,05). Balýklarýn
yað asitleri tayininde GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) kullanýlmýþtýr. Toplamda 32 yað asidi tespit
edilmiþtir. Çalýþýlan üç balýðýn bazý doymuþ yað asitleri (SFA) ve çoklu doymamýþ yað asitleri (PUFA) bileþenleri
birbirinden oldukça farklý bulunsa da toplam SFA seviyeleri birbirine çok yakýn bulunmuþtur. Balýklarýn toplam tekli
doymamýþ yað asitleri (MUFA) havuz balýðý, ot sazaný ve karaca için sýrasý ile %21,34, %30,69 ve %31,16 olarak
hesaplanmýþtýr. En yüksek eikosapentanoik asit (EPA, C20:5n3) seviyesi karaca balýðýnda bulunurken en yüksek
dekosahekzanoik asit (DHA, C22:6n-3) ise havuz balýðýnda bulunmuþtur.
Anahtar kelimeler: Yað asidi, et verimi, Carassius gibelio, Ctenopharyngodon idella, Capoeta trutta
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Bilim ve teknolojinin geliþmesi ile
birlikte beslenmenin önemi daha iyi anlaþýlmýþ
ve beslenmenin saðlýk açýsýndaki önemi
geçmiþe nazaran daha iyi bir þekilde kabul
görmeye baþlamýþtýr. Bunun doðal bir sonucu
olarak saðlýklý yaþam diyetlerine olan ilgi de
artmýþtýr. Bu tip diyetlerin en önemli öðelerinden biri kuþkusuz ki balýktýr. Saðlýk açýsýndan önemi yýllardýr vurgulanmaya çalýþýlan ve
tavsiye edilen balýk tüketimi ve insan saðlýðý
bakýmýndan önemi son yýllarda hak ettiði yeri
ve deðeri almaya baþlamýþtýr. Böylece balýklar
ve besin içeriði üzerine olan çalýþmalar önem
kazanmýþtýr. Çünkü yediðimiz balýðý deðerli
kýlan nedenlerden biri balýðýn besin içeriðidir.
Besin içeriðinin en önemli bileþenlerinden biri
ise içerdiði yaðdýr. Çünkü bu yað insan
vücudunun ihtiyaç duyduðu fakat sentezleyemediði dolayýsý ile dýþarýdan almak zorunda
kaldýðý bazý esansiyel yað asitlerini içerir.
Balýk yaðlarý içerdikleri yað asitlerinden
dolayý çok deðerlidirler. Bu yað asitlerinin
faydalarýndan bazýlarý þöyle sýralanabilir; insan
geliþimi ve büyümeye katký saðlamsý (Simopoulos, 1991), diþ kayýplarýnýn önlemesi
(Hamazaki vd., 2006), göz retinasý ve beyin
gibi organlarýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi (Connor vd., 1992), kalp damar
hastalýklarýnýn engellenmesi (Shahidi ve Botta,
1994) ve diðer bazý hastalýklarýn engellenmesinde (Drevon, 1992). Bunlara ek olarak, bu
yað asitleri arcodonik eicosanoid adlý bir
hormonun fazla salgýlanmasýný önler. Ýnsan
vücudunda bu hormonun dengesiz üretimi bazý
hastalýklara neden olabilir. Amerikan Kalp
Saðlýðý Derneði haftada en az iki kez balýk
tüketimini tavsiye etmektedir.
Havuz balýðý, ot sazaný ve karaca balýklarý Atatürk Baraj Gölü'nde avcýlýðý yapýlan
balýklarýndandýr. Ýstilacý bir tür olan ve
Cyprinidae familyasýnýn bir üyesi olan havuz
balýðý, bazý bölgelerde gümüþi havuz balýðý ya
da Ýsrail sazaný olarak ta adlandýrýlmaktadýr.

Ulubat Gölü'ndeki havuz da balýklarýnýn üreme
mevsiminin Mart ile Mayýs aylarý arasýnda
olduðu bildirilmiþtir (Emiroðlu vd., 2012).
Çýldýr Gölü'nde bulunan havuz balýklarýnýn ise
erken yaz (Haziran) ve erken güz (Eylül)
dönemleri arasýnda olduðu tespit edilmiþtir
(Zengin vd., 2013). Ot sazaný otçul bir balýktýr.
Bu balýklarýn üreme dönemlerinin yaz mevsiminde (Haziran- Temmuz) olduðu bildirilmiþtir (Kryhtin ve Gorbach, 1981). Diðer
taraftan yöre halký tarafýndan karaca olarak
isimlendirilen balýk Capoeta türlerindendir
(Karakaþ ve Türkoðlu 2005; Bayhan ve Göçer,
2012). Oymak vd. (2008) Atatürk baraj
Gölü'nde yaþayan bu balýklar üzerinde
yaptýklarý çalýþmada balýklarýn üreme dönemlerinin Mayýs-Haziran aylarýnda olduðu belirlenmiþtir.
Havuz balýðý, ot sazaný ve karaca
balýklarý yöre halký tarafýndan sevilerek ve
beðenilerek tüketilmektedir. Fakat bu balýklarýn et verimlilikleri, yað seviyesi, yað asitleri
içerikleri gibi bazý özellikleri hakkýnda çok
fazla bir bilgiye ulaþýlamamýþtýr. Bu deðerlerin
bilinmesi baþta tüketiciye, nasýl bir iþleme
metodu belirleyeceðine karar vermek isteyen
üreticiye ve bu konuda bilimsel çalýþma
yapmak isteyen araþtýrmacýya katký saðlayacaktýr. Dolayýsý ile bu çalýþmanýn amacý Atatürk
Baraj Gölü çevresinde tüketilen havuz balýðý, ot
sazaný ve karaca balýklarýnýn et verimleri, yað
seviyeleri ve yað asitleri bileþenlerini tespit
etmektir.
Materyal ve Yöntem
Araþtýrmada kullanýlan balýklar Atatürk
Barajýndan 2013 yýlý Mart ayýnda profesyonel
balýkçýlar tarafýndan yakalanmýþ ve soðuk
zincirde muhafaza edilerek laboratuvara
ulaþtýrýlmýþtýr. Et verimini belirlemek için
balýklar fileto edilmiþtir. Balýklarýn fileto
aðýrlýklarýnýn toplam vücut aðýrlýklarýna oranlanmasý ile et verimi hesaplanmýþtýr.
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Et verimi (%)=(fileto aðýrlýðý/tüm vücut
aðýrlýðý)*100
Yað tayini ise Modifiye edilmiþ Bligh and
Dyer (Hanson ve Olley, 1963) metoduna göre
yapýlmýþtýr. Elde edilen yaðlardan yað asitleri
metil esterler ve metillendirme Oksuz vd. (2009)
tarafýndan tarif edildiði þekilde yapýlmýþtýr.
Gaz kromotografisi þartlarý: Yað asitleri
HP 6890 GC cihazý ile HP- Innowax Polietilen
Glycol kolonu (30 m 0,32 mm ID 0,25
mikrometre BP20 0,25 ìm, USA) kullanýlarak
belirlenmiþtir. Enjektör ve dedektör sýcaklýklarý
sýrasý ile önce 250oC'ye sonra 270oC’ye
ayarlanmýþtýr. Bu esnada kolon sýcaklýðý 70oC de
o
o
1 dakika tutulup dakikada 20 C artýþ ile 180 C'ye
o
o
ve dakikada 3 C artýþ ile 220 C ye ulaþýp bu
sýcaklýkta 10 dakika tutulmuþtur. Yað asitlerinin
belirlenmesi (Supelco 47085U PUFA No.3) ve
Supelco 37 component FAME mix (47885U)
standart karýþýmlarýndaki yað asitlerinin kolonda kalýþ süreleri ile karþýlaþtýrýlarak ve ayný
zamanda MS kütüphanesinde bulunan veri
tabanlarý kullanýlarak doðrulanmýþtýr.
Çalýþma sonucunda elde edilen verilerin
deðerlendirilmesinde varyans analizi (ANOVA)
uygulanarak Duncan çoklu karþýlaþtýrma testi
kullanýlmýþtýr.
Bulgular
Balýklara ait ortalama total boy, çatal boy,
toplam aðýrlýk, fileto aðýrlýðý, et verimi ve yüzde
yað seviyeleri Tablo 1.'de verilmiþtir. Ortalama
boy ve aðýrlýk oraný en fazla karaca balýðýnda
tespit edilmiþtir. Bunu ot sazaný ve havuz

balýklarý takip etmiþtir. Ýlaveten, ortalama
aðýrlýklarý sýrasý ile 235 g, 390 g, 808 g olan
havuz balýðý, ot sazaný ve karaca balýklarýnýn et
verimleri ise sýrasý ile %37, %48 ve %45 olarak
hesaplanmýþtýr. Balýklarýn yað seviyeleri birbirlerinden farklý olduðu ve bu farklýlýðýn istatistiksel açýdan önemli olduðu tespit edilmiþtir
(P<0,05).
Çalýþmada kullanýlan balýklarýn yað asitleri içerikleri Tablo 2'de sunulmuþtur. Havuz
balýðý, ot sazaný ve karaca balýklarýnýn toplam
SFA deðerleri yaklaþýk %30 civarýnda tespit
edilmiþtir. Bu üç balýðýn en yüksek SFA
bileþenlerinin palmitik asit (C16:0), stearik asit
(C18:0) ve miristik asidin (C14:0) en yüksek
yað asitleri olduðu tespit edilmiþtir. Ayrýca, bu
üç tür tatlý su balýðýnýn palmitik asit deðeri
birbirinden farklý bulunmuþ ve bu farklýlýk
istatistiksel açýdan anlamlý bulunmuþtur
(P<0,05).
En yüksek toplam MUFA %31,16'lýk oran
ile karaca balýðýna ait bulunmuþtur. Bunu sýrasý
ile %30,69 ve %21,34 ile ot sazaný ve havuz
sazaný takip etmiþtir. MUFA bileþenlerinden
C16:1n7 ve C16:1n9 oranlarý havuz balýðý, ot
sazaný ve karaca balýklarýnda oldukça farklýlýk
göstermiþtir (P<0.05). Bu farklýlýk bu balýklarý
birbirlerinden ayýran özelliklerden biri olarak
düþünülebilir. Ýlaveten C18:1n7 (vaksenik asit)
ve C18:1n9 (oleik asit) oranlarýnýn da ayný
þekilde bir farklýlýk teþkil ettiði görülmektedir.
Özellikle karaca balýðýnýn C16:1n7 oraný ve ot
sazanýnýn oleik asit oranýnýn diðer balýklara
nazaran çok yüksek olduðu dikkat çekmektedir.

Tablo 1: Balýklara ait bazý ölçümler

Total boy (cm)
Çatal boy (cm)
Toplam aðýrlýk (g)
Fileto aðýrlýðý (g)
Et verimi (%)
Yað seviyesi (%)

Havuz sazaný
a
22,17±1,26
21,00±1,32a
235,38±37,48a
a
43,60±3,06
37,.05 ±0,05a
1,61±0,11a

* Deðerler ortalama ±standart sapmayý göstermektedir (n=3)

Ot sazaný
b
30,50±2,18
27,42±1,66b
390,52±86,50a
a
93,87±19,60
48,01±0,01b
0,58±0,04b

Karaca
c
39,32±4,00
36,37±4,29c
808,10±276,99b
b
182,56±64,72
45,03±0,03b
0,30±0,02c
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Tablo 2: Balýklarýn yað asitleri içerikleri
Yað asitleri

Havuz sazaný

Ot sazaný

Karaca

C12:0

ND

ND

0,14±0,07

C14:0

1,25±0,01a

2,78±0,13b

3,35±0,35b

C15:0

0,70±0,01a

0,64±0,01a

0,90±0,06 b

C16:0

18,52±0,27

20,13±0,12

19,37±0,23

C17:0

0,22±0,00a

0,73±0,19a

2,45±0,62b

C18:0

5,85±0,01a

4,04±0,35b

2,95±0,13c

C20:0

1,99±0,56a

1,22±0,12a

1,09±0 ,04a

SFA

28,52±0,85

29,52±0,25

C14:1

0,30±0,01a

0,37±0,03a

C15:1

0,66±0,01

C16:1n7

a

a

b

a

1,32±0,54

3,98±0,04

a

6,79±0,04

C16:1n9

a

30,24±0,65

0,61±0,05

b

16,96±0,98

3,68±0,01a

1,11±0,07 b

0,38±0,03c

C17:1

0,45±0,01a

0,63±0,01a

ND

C18:1n7

3,34±0,01

4,46±0,08

a

5,04±0,38

C18:1n9

7,65±0,01a

15,16±1,36 b

6,44±0,73a

C20:1n9

0,49±0,01a

0,24±0,01b

1,09±0,04c

C22:1n9

0,82±0,01

b

a

c

b

b

c

0,63±0,01
a

a

0,44±0,18a

a

a

c

0,23±0,02
b

b

MUFA

21,34±0,06

30,69±0,71

C16:4n1

0,82±0,01a

0,31±0,30a

1,37±0,61b

C16:2n4

1,88±0,01a

1,28±0,28b

0,71±0,01c

C16:3n4

0,85±0,01a

0,54±0,01a

0,82±0,59a

C18:2n6

2,28±0,00

3,89±0,45

2,30±0,35

C18:3n6

0,36±0,01a

2,90±0,28b

1,69±0,22c

C18:3n3

0,90±0,00a

0,97±0,21a

1,13±0,01a

C18:4n3

0,53±0,07

0,21±0,07

0,83±0,23

C20:2n6

0,55±0,01a

0,38±0,03b

0,51±0,05a

C20:3n6

0,38±0,01a

0,39±0,02a

0,29±0,08a

C20:4n6

6,54±0,02a

5,46±1,15a

2,59±0,04b

C20:3n3

0,24±0,02

0,38±0,06

ND

C20:4n3

0,66±0,02a

0,99±0,25a

0,49±0,13a

C20:5n3

4,65±0,04a

3,83±0,56a

10,58±0,95b

C22:2

3,75±0,05a

1,56±0,14b

0,83±0,28c

a

a

a

b

a

b

31,16±0,55

c

a
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PUFA

41,86±0,00a

35,61±0,49b

35,86±0,58b

Tanýmlananlar

91,72

95,82

93,98

Tanýmlanamayanlar

8,28

4,18

6,03

n-3

24,48

18,92

20,79

n-6

10,1

13,01

5,07

n3/n6

2,42

1,45

4,1 0

3,2

2,62

0,49

DHA /EPA

33

n=2
*ND=Algýlanmayan
*Ayný satýrdaki farklý harfler istatistiksel olarak önemliliði belirtmektedir (P<0.05)

Tartýþma
Balýklardaki yað oraný balýðýn türüne,
cinsiyetine yaþýna, beslenme durumuna ve
yaþadýðý ortama baðlý olarak deðiþim gösterebilmektedir. Ayrýca, balýklar, içerdikleri yað
oranlarýna göre yaðsýz (<%2), az yaðlý (%2-4),
orta yaðlý (%4-8) ve yaðlý (>%8) olarak
sýnýflandýrýlabilir (Gülyavuz ve Ünlüsayýn,
1999). Bu çalýþmada; havuz balýðý, ot sazaný ve
karaca balýklarýnýn yað seviyeleri, sýrasý ile
%1,61, %0,58 ve %0,30 olarak tespit edilmiþtir. Dolayýsý ile çalýþmada kullanýlan tüm
balýklar yaðsýz balýk sýnýfýnda deðerlendirilebilir. Ýlave olarak, çalýþmada kullanýlan
balýklarýn yað oranlarý tatlý su balýklarýndan
Salmo trutta sp. (Kayým vd., 2011) ve Clarias
gariepinus (Özoðul vd., 2007) balýklarýnýn yað
seviyelerinden düþük bulunurken, Siluris
glanis, Tinca tinca, Rutilus frissi ve Sander
lucioperca (Özoðul vd., 2007) balýklarý yað
oranlarý ile paralellik göstermiþtir.
Ayrýca, Daðtekin ve Baþtürk (2014) Çýldýr Gölü'nde, Süle (2011) Eðirdir Gölü'nde ve
Ýzci (2010) Eðirdir Gölü'nde gümüþü havuz
balýklarý ile yaptýklarý çalýþmada bu balýklarýn
yað seviyelerini sýrasý ile %1,59, %3,78 ve
%4,62 olarak tespit etmiþlerdir. Bu çalýþmada
Atatürk Baraj Gölü'nde avlanan havuz balýklarýnýn yað seviyesi Çýldýr Gölü'nde bulunan
gümüþü havuz balýklarý (Daðtekin ve Baþtürk,
2014) yað seviyeleri ile benzerlik gösterirken
Eðirdir Gölü'nde bulunan gümüþü havuz

balýklarýnýn (Süle, 2011; Ýzci, 2010) yað
seviyesinden düþük bulunmuþtur.
Bu çalýþma kapsamýnda çalýþýlan balýklarýn yað asidi profilleri (Tablo 2) detaylý olarak
verildiði üzere, balýklarýn ayný bölgede ve
þartlarda yaþamlarýný sürdürmelerine ve ayný
zamanda yakalanmalarýna raðmen farklý yað
asidi kompozisyonuna sahip olduklarý saptanmýþtýr. Bu farklýlýðýn sebebi farklý tarz beslenme
alýþkanlýklarýna, üreme periyoduna ve fizyolojik
özelliklerine sahip olmalarýndan kaynaklandýðý
düþünülmektedir.
Bu çalýþmada kullanýlan üç balýðýn toplam
SFA deðerleri Özoðul vd. (2007) tarafýndan
yapýlan tatlý su balýklarý yað asitleri SFA oranlarý
ile uyumludur. Fakat Aras vd. (2009)
çalýþmalarýnda tatlý su balýklarýndan Capoeta
capoeta umbla'nýn mevsimsel ve bölgesel
toplam SFA yað asitleri için belirtilen deðerlerden düþük bulunmuþtur. Ayrýca, çalýþýlan
balýklarýn SFA bileþenlerinden palmitik asidin
en yüksek orana sahip olmasý daha önce
çalýþmalarla uyumludur (Özparlak, 2013;
Çakmak vd., 2012; Aras vd., 2009; Özoðul vd.,
2007).
Bu çalýþmada kullanýlan üç balýðýn palmitik asit seviyesi Capoeta capoeta umbla'nýn
Tercan Baraj Gölü yaz mevsimi palmitik asit
oraný hariç diðer üç mevsimdeki ve Tuzla Çayý
için ölçülen tüm mevsimlerdeki palmitik asit
oranýndan düþük bulunmuþtur (Aras vd., 2009).
Ýlaveten, bu çalýþmada ölçülen
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palmitik asit seviyesi Özoðul vd. (2007) tarafýndan 6 farklý tatlý su balýklarý (Clarias gariepinus, Cyprinus carpio, Siluris glanis, Tinca
tinca, Rutilus frissi ve Sander lucioperca) için
yapýlan çalýþmada belirtilen palmitik asit
seviyeleri aralýðýnda olduðu tespit edilmiþtir.
Bu çalýþmada ot sazanýnýn oleik asit
oranýnýn Clarias gariepinus (Özoðul vd., 2007)
ile yine bu çalýþmada kullanýlan havuz balýðýnýn
ise Tinca tinca için belirtilen oleik asit oranlarý
ile çok büyük benzerlik gösterdiði tespit edilmiþtir (Özoðul vd., 2007). Ayrýca, Kayým vd.
(2011) Salmo trutta için bildirilen oleik asit ve
vaksenik asit oranlarý bu çalýþmadaki ot sazaný
için bulunan deðerlere çok yakýn olduðu
saptanmýþtýr.
LA oraný balýklar arasýnda farklýlýk
göstermiþtir (P<0,05). Kayým vd. (2011) Salmo
trutta için bildirdikleri LA oranýnýn bu
çalýþmadaki balýklarýn içerdiði LA oranlarý
aralýðýnda olduðu tespit edilmiþtir. Ayrýca, bu
çalýþmada kullanýlan balýklarýn ortalama LA
deðerleri Özoðul vd. (2007) 6 farklý tatlý su
balýklarý için belirttiði ortalama LA deðerleri
aralýðýnda olduðu belir-lenmiþtir.
Çalýþmadaki balýklarýn AA düzeyleri
arasýnda da bazý farklýlýklar tespit edilmiþtir. Bu
farklýlýk havuz balýðý ve ot sazaný arasýnda istatistiksel olarak önemsiz bulunurken karaca
balýðýnda önemli bulunmuþtur (P<0,05). Bu
çalýþmadaki balýklarýn AA düzeyleri Salmo
trutta (Kayým vd., 2011) ve 6 farklý tatlý balýðý su
balýklarý için belirtilen AA deðerlerinden
yüksek bulunmuþtur (Özoðul vd., 2007).
Çalýþýlan tüm balýklarýn EPA seviyeleri
birbirlerinden farklý bulunmuþtur. Bu farklýlýk
havuz balýðý ve ot sazaný arasýnda istatistiksel
olarak önemsiz (P>0,05) bulunurken, karaca
balýðý ile diðer balýklar arasýnda önemli
bulunmuþtur (P<0,05). Karaca balýðýnýn EPA
seviyesi çalýþmada kullanýlan diðer iki balýðýn
EPA seviyelerinin iki katýndan daha yüksek
bulunmuþtur. Balýk yaðlarýnýn EPA seviyeleri
arasýndaki farklýlýk balýklarýn beslenme alýþkanlýklarýndan kaynaklanmýþ olabilir.

Havuz balýðý, ot sazaný ve karaca balýklarýnýn DHA yüzdelik seviyeleri sýrasý ile 14.85,
10.02 ve 5.21 olarak tespit edilmiþtir (P<0,05).
Mevcut çalýþmada havuz balýðý ve ot sazaný
balýklarýndaki en yüksek PUFA bileþeninin
DHA, karaca balýklarýnýn en yüksek PUFA
bileþeninin ise EPA olduðu tespit edilmiþtir.
Ayrýca balýklarýn toplam n3 oranlarý Havuz
balýðý için %22,64, ot sazaný için %18,92 ve
karaca balýklarý için ise %20,79 olarak hesaplanmýþtýr.
Ek olarak, bu çalýþmada kullanýlan havuz
balýðý, ot sazaný ve karaca balýklarý yüksek
oranlarda PUFA (toplam n3, EPA ve DHA dâhil
olmak üzere) içerdiði görülmektedir. Balýk
tüketimi kalple ilgili hastalýklarýn azaltýlmasýnda bilhassa tavsiye edilmektedir (Anonim, 2014). Özellikle n3, EPA ve DHA'nýn insan
vücudu için bazý faydalarý; çocuklarda zekâ
geliþim fonksiyonlarýnýn arttýrýlmasý (Din vd.,
2004), hamilelik döneminde erken doðum
riskinin azaltýlmasý ve bebeðin doðuma kadarki
süreçte beyin ve görme yetilerinin artmasýnda
(Bourre, 2007), kanser riskinin azaltýlmasýnda
ve kolon kanserlerinde yaþam kalitesinin
arttýrýlmasýnda (MacLean vd., 2005) etkili
olduðu þeklinde sayýlabilir.
Sonuç olarak, et verimi en düþük balýk
havuz balýðý olsa da DHA içeriði oldukça
yüksek bulunmuþtur. Yað seviyesinin en düþük
ve EPA içeriðinin en yüksek olan balýðýn karaca
balýðý olduðu tespit edilmiþtir. Ot sazanýnýn
oleik asit miktarýnýn diðer iki balýktan yüksek
olduðu görülmüþtür. Bu çalýþmada elde ettiðimiz verilere dayanarak Atatürk Baraj Gölü'nde avcýlýðý yapýlan havuz balýðý, ot sazaný ve
karaca balýklarýnýn doymamýþ yað asitleri
(özellikle DHA, EPA ve toplam n3) bakýmýndan
zengin olduðu bulunmuþtur.
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