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Özet 

 

 Bu çalışma, Nisan-Haziran 2018 tarihlerinde Mersin İlindeki bir akvaryum işletmesinde yetiştiriciliği yapılan Koi 

balıklarında (Cyprinus carpio) görülen ani ölümlerin sebebini ortaya koymak için yapılmıştır. Balıkların deri, yüzgeç ve 

solungaç dokularından alınan parazitlerin ölümlere neden olan Argulus japonicus (Brancihura: Arguludae) olduğu tespit 

edilmiştir. İncelenen 200 adet balıkta, enfestasyon oranının %33 olduğu saptanmıştır. Ayrıca parazitin morfolojik özellikleri 

ve balıklarda oluşturduğu semptomlar incelenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Koi, Argulus japonicus, enfestasyon oranı, mortalite 

 

Argulus japonicus (Thiele, 1900) Infestation in Koi (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) Culture 

 

Abstract 

 

   This study was carried out to determine the cause of unexpected deaths in Koi fish (Cyprinus carpio) cultivated in a 

private aquarium farm in Mersin, Turkey between April and June 2018. The samples taken from the skin, fin and gill tissues 

of the fish revealend that the causetiv agent of these sudden death could be Argulus japonicus (Brancihura: Arguludae).The 

infestation rate was found to be around 33 % from 200 fishes examined. In addition, morfology characteristics of the parasite 

and symptoms in fish were observed. 
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GİRİŞ  

Sazan balığı yetiştiriciliğinde en önemli unsurlardan biri özellikle parazitlerin sebep olduğu 

hastalıklardır. Balıkların çeşitli coğrafik alanlara taşınması arttırmaktadır. Akvaryum balıkların 

paraziter hastalıkları arasında önemli gruplardan biri de krustase parazitlerden Argulus genusuna ait 

türlerdir. Bu ektoparazit sazan balıkları için en önemli paraziter etkenler arasında yer almaktadır. 

Günümüzde toplam 150 adet Argulus genusuna ait tür listelenmektedir. Son yıllarda Avrupa 

ülkelerinde yetiştiriciliği yapılan Cyprinid ve Salmonid balık türlerinde Argulus genusuna ait türleri 

birçok araştırmacı tarafından rapor edilmektedir. Bunlarda A. foliaceus, A. japonicus ve A.coregoni sık 

rapor edilen türler arasında yer almaktadır (Rushton-Mellor, 1992;1994). 

Argulus genusuna ait parazit türlerinin genel vücut yapısı dorso-ventral yassılaşmıştır. Gövde kitin 

yapısına sahip karapaks ile örtülmüştür. Vücutları sefalotoraks; göğüs ve karın, abdomen kısmı olmak 

üzere iki bölgeye ayrılmaktadır (Fryer, 1982). Argulus genusun ait parazitleri balıkların mukus ve kanı 

ile beslenen istilacı bir ektoparazit türlerindendir Ayrıca,  bu parazitler termofilik olup, düşük oksijen 

ve ani sıcaklık değişimlerine karşı oldukça dirençlidirler. Argulus genusuna ait türlerin neden olduğu 

parazit enfestasyonlar doğal balık popülasyonlarının aksine, birim alandan daha fazla verim elde 

etmeyi amaçlayan kültür balıkçılığı ortamlarında yüksek oranda ölümlere neden olmakla birlikte 

sekonder enfeksiyonlar için de zemin hazırlamaktadırlar. 

Argulus spp. enfestasyonlarının sağıtımında,  NaCl (%1-2), formaldehit,  potasyum permanganat, 

Diflubenzuran gibi dezenfektan ve kimyasalların literatürde kullanıldığı en etkili medikamentin ise 
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orgonafosfor türevi Trichlorphon (0,25-0,5 mg/L) olduğu bilinmektedir (Öge, 2002; Dörücü ve Mutlu, 

2008; Noga, 2010). 

Bu çalışma, Koi balıklarında (Cyprinus carpio) görülen ölüm sebebinin belirlenmesi için 

gerçekleştirilmiştir. Ana etkenin Argulus japonicus paraziti olduğu tespiti yapılmıştır. Ayrıca parazit 

enfestasyonun yarattığı semptomlar tartışılmıştır. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

İşletmede 7x2,5x1 m ebatlarında toplam 10 havuz bulunmaktadır.  İşletmedeki havuz sularının, 

çözünmüş oksijen miktarı (mg/L), sıcaklıkları (°C) ve pH değerlerinin ölçümleri (Orbego-Hellige) 

marka su parametresi ölçeri kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra balıkları incelenmek üzere 

işletmedeki 10 havuzdan ortalama 20’şer adet olmak üzere toplamda 200 adet Koi balığı taşıma 

kaplarına alınarak. Mersin üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Laboratuvarı’na 

getirilen balık bireylerinin ilk önce ağırlıkları ve uzunlukları ölçüldü. Balıkların vücutları solungaç, 

yüzgeç ve vücut yüzeyi olmak üzere üç kısma ayrılarak ektoparazit muayenesi yapıldı. Balıkların deri 

ve yüzgeç dokularından bir pens yardımıyla tespit edilen parazit örneği binoküler mikroskop altında 

incelendi. Daha sonra parazitin türü belirlenmesi için örneklenen parazitler %70’lik etil alkole alındı. 

Parazit ölçümleri ve fotoğraf çekimlerinde Nikon (H550L) faz kontrast mikroskop kullanılmıştır.  

Argulus genusuna ait parazit türlerinin belirlenmesi ve morfolojik kriterlerinde (sefalothoraks 

karapaks, abdominal iki lop (urosom) ile erkek parazit bireylerin son bacak kısmında bulunan tutunma 

aparatı (clasping) gibi.) çeşitli araştırmacıların taksonomik anahtarlarından ve makalelerinden 

faydalanılmıştır (Wilson, 1903, Byhovskaya-Pavlovskaya  vd., 1962; Kabata, 1970; Fryer, 1982; 

Gresty vd., 1993; Rushton-Mellor, 1992, 1994; Kabata, 1996; Wadeh vd., 2008). 

 

BULGULAR    

Parazit enfestasyonu süresince işletme havuzlarındaki ölçümlerde, sudaki çözünmüş oksijen 

içeriğinin 4,4-4,8 mg/L, su sıcaklığı 24-27,5°C, pH ise 7-7,8 arasında değişim gösterdiği 

belirlenmiştir. Yapılan klinik muayenede balıkların yavaş hareket ettikleri, havuz köşelerinde 

bekledikleri ve sert cisimlere sürtündükleri gözlenmiştir. Her gün düzenli olarak verilen yemi 

yemedikleri ve zayıf oldukları belirlenmiştir. Enfestasyonun ilerlemesi ile balıkların yüzgeçlerinde 

renklerin solduğu ve erimeler tespit edilmiştir. Ayrıca deri bölgesinde kızarıklar ve hemorajik alanlar 

oluştuğu ve bunun sonucunda yaraların meydana geldiği görülmüştür. Özellikle yavru ve zayıf 

balıklarda ölümler meydana geldiği saptanmıştır.     

İşletmeden canlı olarak laboratuvara getirilen hasta balıklardan yapılan incelemede, balıkların 

yüzgeçlerinde ve vücut yüzeyinde çok sayıda parazite rastlanıldı. Araştırmada 200 adet balıktan 66 

balığın (%33) A. japonicus paraziti ile enfeste olduğu belirlendi. Daha sonra mikroskop altında 

parazitin morfolojik incelemesinde vücut kısmının, dorso-ventral olarak oldukça basık ve tabak 

şekline benzediği, dorsalde dış bükey, ventralde ise hafifçe iç bükey olduğu gözlendi. Anteriyör 

kısımda baş ile birleşik göğüs (sefalotoraks) ve posteriyör kısımda ise hareketi sağlayan abdomen 

olmak üzere vücutları iki bölümden oluşur. Yapılan ölçümlerde erkek (n = 8) parazitlerde ortalama 

toplam boy 3,6 (2,9–4,4) mm, genişlik 2,5 (2,1-3) mm, ortalama abdomen uzunluğu 1,2 (1,1–1,3) mm 

ve abdomen genişliği ise 1,0 (0,9–1,1) mm olarak ölçülmüştür. Dişi parazitlerde ise (n = 25) ortalama 

toplam boy 5,45 (4,9-6,0) mm, genişlik 4,51 (3,8-5,1) mm, ortalama abdomen uzunluğu 1,4 (1,2–1,7) 

mm ve abdomen genişliği ise 1,1(0,7–1,5) mm olarak belirlenmiştir.  

   Türün tespitinde belirleyici morfolojik özelliklerden biri olan sefalothoraks ve karapaks’ın 

şekline bakıldı.  (Şekil 1.) Karapaks’ın, urosoma kadar uzanmış olması, abdomende iki loblu olan 

urosom’un açı şeklinde sonlandığı görülmüştür.  Özellikle erkek bireylerin ikinci bacak ve dördüncü 

bacak kısmında bulunan tutunma (clasping) organı şekli ile Argulus japonicus türü tespit edilmiştir 

(Şekil 2.). Freyer 1982’in belirttiği teşhis anahtarına göre A. japonicus’a yakın bir tür olan A. 

foliacesus’un morfolojik yapısında özellikle abdomen kısmında urosom yuvarlağımsı şekilde 

sonlanmaktadır. Sefalotoraksın örtülü olduğu karapaks, urosoma kadar uzanmamaktadır. Ayrıca, erkek 

bireylerin ikinci bacak şekli ve dördüncü bacak kısmında bulunan tutunma (clasping) organı nispeten 

daha küçük bir çıkıntı şeklindedir..  
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             Şekil 1. A. japonicus: sefalotoraks dorsal görünümü (ok: sefalotoraks, karapaks, bar: 100 µm) 

 

 

 
 

Şekil 2. A. japonicus (erkek) abdominal bölge ve II, IV bacakların görünümü (ok: clasping, urosom 

bar:100 µm) 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Tatlısu ve deniz balıklarından Argulus genusuna ait türler değişik coğrafik bölgelerden çeşitli 

araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Rushton-Mellor, 1994; Woo, 1995). Türkiye’de ise özellikle 

tatlısu balıklarından A. foliacesus türünün rapor edildiği bilinmektedir (Geldiay ve Balık, 1974; 

Sarıeyyüpoğlu ve Sağlam, 1991; Özer ve Erdem, 1999; Yıldız ve Kumantaş, 2002; Koyuncu, 2002; 

Öztürk ve Aydoğdu, 2003; Kahveci, 2004; Karatoy, 2004;  Kır vd., 2004; Tekin vd., 2005; Öztürk, 

2005;  Uzunay ve Soylu, 2006; Karatoy ve Soylu, 2006; Öktener vd., 2006; Alaş vd., 2010; Öktener 

vd., 2010; Öztürk, 2010; Pekmezci vd., 2011). Yapılan mevcut çalışmada ise Mersin’de yetiştiriciliği 

yapılan koi balıklarından izole edilen Argulus cinsi A. japonicus olarak ilk kez rapor edilmiştir. Sazan 
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balığı yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde Argulus enfestasyonlarının önemli derecede hasar yarattığı 

bilinmektedir (Rushton-Mellor, 1992). Parazit balığın mukusu ve kan dokusuyla beslenir ve serbest 

yüzme yeteneğine sahiptir (Yıldız ve Kumantaş, 2002). Enfestasyon semptomları arasında yüzgeçlerde 

erime, deride yüzlek hiperemiler, peteşiyal hemorajiler ile yaralar dikkati çeker. Sekonder olarak 

bakteriyel ve fungal enfestasyonlar için portantre özelliği taşıdığı için yetiştiricilikte önemli kayıplara 

yol açabilmektedir (Richards, 1977). Mevcut çalışmada iştahsızlık, yüzme bozuklukları, yüzgeçlerde 

renk solgunluğu, erime, deride kızarıklar ve hemoraji klinik semptomlar olarak kayıt edilmiştir. Yoğun 

enfestasyon ile hastalığın ilerleyen aşamalarında ölüm rapor edilmiştir. Yapılan bir çok çalışmada 

Argulus enfestasyonları ile birlikte balıkların deri ve solungaçlarında   Costia necatrix, Trichodina sp., 

Trichodinella sp., Apiosoma sp. ve Dactylogyrus sp. gibi bir çok ektoparazite rastlandığı da rapor 

edilmiştir (Burgu ve Oğuz, 1984; Yıldız ve Kumantas, 2002; Özer ve Erdem, 1999; Öztürk, 2010). 

Mevcut çalışmada yapılan paraziter incelemede başka bir parazit etkenin varlığına rastlanılmamıştır. 

Argulus enfestasyonunda su sıcaklığının sınırlayıcı bir faktör olduğu (Rusthon-Mellor, 1994) özellikle 

bahardan yaz aylarına geçişte enfestasyon oranlarının arttığı bilinmektedir (Özer ve Erdem, 1999). 

Mevcut çalışma parazitin sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde mortaliteye neden olduğu 

belirlenmiştir. Su kalitesinin kontrol altında tutulması, optimum yemleme, havuzların bakımı ve 

atıkların uzaklaştırılması Argulus enfestasyonu riskini azaltmaktadır (Woo, 1995).  

Bu çalışmada, Mersin’de akvaryum balığı üretimi yapan ticari bir işletmede, koi balıklarında 

görülen ani ölümlere neden olan ana etkenin Argulus japonicus türü ektoparazit olarak teşhis 

edilmiştir. Akvaryum balığı yetiştiricilik sektörünün balık biti enfestasyonlarına karşı gerekli 

önlemleri alması ve ekonomik kayıpları engellemek açısından mevcut çalışma bulgularının faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

 

Teşekkür: Bu çalışmada Argulus genusuna ait parazit türünün belirlenmesi ve morfolojik kriterlerinin 

tespitinde bana yardımcı olan Dr. Geoffrey Freyer‘e teşekkür ederim. 
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