
2018 -

§tA*Yıl Yü*§-İİüülğüş
W
:üı§ 3

§-ı§§N

. ,jl,rl lİ ,.,. };,;ıF:.*rı:
ö '1'.:i?i lJ1 l.ı:r;ıiişı

kı*KAı§LER

ı öıtü *pıix ı(ıJLı-A}ı§.ARğı{ ünşriıxiş ı{^wt
Kuh*A§tİR§A ?§KRARLİ Y§&§ıAİ{|t{ YU§ıİş*tııx
öıEuıixıEıiış rıxisiNix ARAşTıRıLıtAsı
H"l}.ı. /I R\ ! \ I |'\.\l ı,l1ı \ tiı|\{

ı. I i iıliŞi§U ffi 1l1l^ [ni{ §AÇLll{, IA UYüüLAHALAR}
§tı!*ııttşıı Çı»ar Ç§ÜıLt* - Sğğ*t ğsriş §{rtü]l'ili

Errın $(*{t

t.İtffii

W

iı. H§f;§İıİ §ÖLö§sıtüE lrüç*lİjA ğf rİcut/ıIİ
{p,gTEn§,İss§} §ğl-}l{İ-§İ§§üA şÖştııçş
üİü tr-yİ-ü{i}.§{r.s §p. reftAğİr*iliil ğı{Fİ§Tğ§Y§ı*i, v§
?ğrAVi.§i
LiİĞı, f.rkııı ııö}-tj§(U

ş. Pİ§üİ{ YE ğüü*Ü§ ELY&FI{ ünş&ırx İeı-İıçı.§§İıİ
§İİİ KALİT§ PA§Aİ{§TREL§Rİı{iİ,ı i*ıctıgıııışşi
ieiıı ı }i,|\'i§i{ Til5di §ıiı*t üi.Ll§

',iSl #,,
t.pü§,ı* nırfrı§§ A§ı Tfı.Er*§ Ll{,ıı(ı*l|t tİ§ı,ğı

&ı*ı*ç_}{§P§ğltışğe|aı §uR§ıığRı

s}ütı(t,ÖA §AöLi §İ iüJı



2018 -A alar

Mersin Bölgesind e Poecilia reticulqta (Peters,l859) Balıklarında Görülen

Daclylogyrrrs sp. Parazitinin Enf'estasyonu ve Tedavisi

Cafer Erkin KOYUNCU 6

Özet

Bu araştıma, Mart-Ha ziran 2017 tarihleri arasında Mersin İlindeki bir akvaryum işletmesinde

Poeciliq reticulata (Poecilidae) balıklarında görülen ani ölümlerin nedenini ortaya koymak

amacıyla yapılmıştır. Balıkların deri, yuzgeç ve solungaç dokularından alına n parazitler

laboratuvarda incelenmesi sonucunda ölümlere neden tılan etmenin Dactylog/ru,r.ry olduğu

tespit edilmiştir. Araştırmada 50 balık incelenıniş olup, bunlardan 40 adeti'nin parazit ıle

enfeste oldugu saptanmıştır. Aynca parazitin morfolojik özellikleri ve balıklarda oluşfurdugu

semptom'lar incelenmiştir. Enfeksiyonun tedavisindğ Chloramin-T (7-15 mğL,30 dak )banyo

uygulaması etkili olmuştur. Uygutama sonrasında mortalitenin durduğu gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler:
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The inf'estation of Dactylogyrus sp. in the Aquarium Fishes (Poecilia Reticulata) (Peters,

l859) in Mersin District and lts Treatment

Abstract

This study were conducted between March-July 20l7 in order to find out the reason of instant

moıtality of Poecilia reticulata (Peters, l859) fishes in some of the aquarium facility in Mersin

district. The fish skin, fins and gill parasites from tissues to the cause of death as a result of the

laboratory exaınination of Dcıctylogl,yy3 sp. have becn identified, Thc study examined 50 fish,

of which 40 were found to be inf-ested with the parasite period is . We also examined the parasite

morphlogy and fish formed symptoms. Fislr were succesfully treated with Chloramin T After

Chloramin-T (7-15 mg/l, 30 dak ) applications the moıtality stopped

Key Words:

Poecilia reticulata, Dactylogırus sp. Mortality, Chloramin T
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ciniş vE vöNıEM
Özellikle son yıllarda ülkcmizcle akvaryum batıkçılığı hızla gelişen, önemli bir iş kolu

durumuna gelmiştir. Ülkenıizin her kentinde akvaryum balıkları satan çok sayıda işletme,

amatör ve profesyone1 akvaryum yetiştiricileri bulunmaktadır. Poecilidae familyası, akvaryum

balıkları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Poecilia reticulata (Poecilidae) türü

üzerinde çalışmalar giderek artmaktadır. (Koyuncu, ve Cengizler, 2002).

Su ürünleri yetiştiricilik koşulları genel olarak parazit populasyonlarındaki artışa neden

olabilmektedir. Balık yetiştiriciliğin yapıldğı su ortamrnın kirliliği, balıkların direncini

aza|tarak ve yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olarak parazit|ein yayılmalarını

desteklemektcdir. Yetiştiricilik koşullarında bulaşmanın kolaylaşması, stresin artması ile ilgili

olarak balıkların bağışıklığın azalııası gibi nedenlerle daha ciddi sorun|ar yaratmaktadırlar.

Özelliklc solungaç ve derilcrin de Dactylogyrus sp sayıca artmakta vc yüksek mortaliteye

neden olmaktadır (Egusa. Lggz).

Balıkların Monogenean grubu parazit|erinden Dac,tylogyrLıs cİnsine ait türler hem tatlısu ve

deniz balıklannın en önemli patojenleri arasındadırlar. (Koyuncu, 2009). Dactylogyıus

enfeksiyonuna karşı, trichlorphon (0,2 mğl,0,4 mğ| 6 saat), formalin (250-31: -*"),.,i',.:'
yeşili (0. l _0. l 5 ppm / l2_24saat), potasyum pefinangan at (2_4 m9ı, saat), Chı:raTin_l (1_

l5 mg/l, 30 dak ), bakır sülfat (0.5 mgA, 30 dak) levamisol (50 ml/l,2 saat) mebeııdazole (1

mğ1,24 saat) betadine (50 ınğl. 30 dak) çeşitli araştırmacılar tarafından kullanılmıŞ ve etkili

oldugu bulunmuştur (Egusa, 1992; Stoskoph,l993; Dönicü ve Mutlu 2008),

Yapılan bu araştırm ada; Poec.ilia reticulata ba|ık|annda görüle n Ductvlogır's sp ektoparaziti

ve bu parazitin balıkta yaptığı scınptomlar ile lıastalığııı tcdavisi amaçlanmıştır,

Bu araştııma Mart_Ha ziran 20l7 tarihleri arasında Mersin Bölgesinde akvarY,ım balıklan

yetiştiriciliği yapan bir işletme de poecilia reticı,ılata balıklarınd a o/o 90,6 mortalite ile seyreden

hastalığın nedenini ortaya koyııak amacıyla yapılmıştır,

İşletmede haıuzsu)runun, sıcaklığı (,C), pH ve oksijen (mg l-,) tayinleri orbego Hellige marka

su parametresi ölçeri ile ölçülmüştür,

parazitolojik çalışmalar için, ölümü takip eden 30 dakikada sonrasl muayene için uygun

olmadığından ilk önce balıklar işletmede incelenmiştir, Daha sonra işletmedeki l0 havuzdan

ortalama ağırlıklan |,25_?,24 gr. olan l0,ar adet toplamda 50 adet Poecilia reticulata balığı

a
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taşıma kaplarına alınarak. kısa sürcclc Mcrsin Üııivcrsitcsi Su Ürünleri Fakültesi Balık

Hastalıkları laboratuvarı'na getirilmiştir.

Laboratuvara getirilen balık bireylerinin vücutları; vücut yizeyi, yüzgeçler ve solungaçlar

olmak uzere 3 bölgeye ayrılmıştır. Balıkların vücut yüzeyinden alınan kazıntı preparatlar

üzerine bir lamel kapatılarak mikroskopta incclenıniştir. Daha sonra yüzgeçlerden alınan

kazıntı preparatlar mikroskopta bakılmıştır. Dıştan içe doğru 1,2,3,4 olarak numaralandırılmış

solungaç lamelleri işlem sırasına göre bir makasla kesilip ortam suyu bulunan saat camlarına

konarak mikroskopta incelenmiştir. İncelenen parazitlet % 70'lik etil alkolde tespit

edilmişlerdir. Hazır\anan preparatlardan tespit edilen parazitlerin ölçümleri ve fotoğrafları

Nikon (H550L) faz kontras mikroskopta çckilmiştir.

Parazitin tür teşhisi ve morfolojik kriterleri taksonomik analıtarlardan ve makalelerden

faydalanılarak yapılmıştır (Bykhoskaya-Pavlovskaya, 1962); Bauer, 1969); Kabata, l985);

Dove ve Ernst l998).

Tedavi için l00 lt hacminde tanka alınan balıklara Chloramin-T (7-15 mgzl),30 dakika

süreyle 2-3 gijn banyo uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonrası vücut y.jzeyi, yüzgeçler ve

so l un gaç l ar s ü rm e preparatlar hazırlanarak inc e lenmi ştir.

GENEL DEĞER|,I.]NDİRME VE SoNUÇ

İşletmede Mayıs ayının sonuna kadar balıklarda günde 3-5 adet olan noımal ölüm sayısının bir

anda haziran ayında 20-50 adete çıkması şikayeti Üzerine hasta|ık belirlendi. Beş gün sonra

balıklarda günlük ölüm sayısı ortalama l00 adete ulaştığı görülmüştür.

Ölümlerin yoğun olduğu günlerde işletmenin hawzlarında yapılan ölçümlerde suyun

sıcaklığının ortalama 24-27,5"C, pH 'ın ortalama,7-7,8, sudaki erimiş oksijen miktan ise

ortalama 4,4-4,8 mg/lt olarak belirlenmiştir.

İşletmede yapılan klinik muayenede balıkların hareketlerinde yavaşlama solungaç

flamentlerinin kenarların grileştiği ve operkulunıların açık olduğu bu şekilde yüzdükleri

gözlendi. Balıkların dcrilerin lckelendiği, koyu bir reı-ık aldığı ve mavimsı siyah mukus

tabakasıyla da kaplandığı tcspit edildi. Günlük yapılan ycmlemede balıkların yeın almadıkları

ve zayıf oldukları belirlendi. Balıkların dorsal yüzgeçlerinin proksimale yaklaştığı, kuyruk

yüzgeçlerinde erimeler ve pullarında dökülmcler tespit edilınişıir. Ölmek üzere olan balıkların
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vücut yüzeyinden yüzgeçlcr vc solungaçlarıtıdan l-ıazırlanan preparatlar mikroskop altında

incelendiğinde bir görüş sahasında (X l 0) tırtiıltıı-ı-ıa | -|0 Dut,ıt,lcıg\,ı,ıı.ı sp gdrülmtiştür. Parazitin

iğ şeklinde oldugu vücudunun ön kısmında iki loptan meydana geldiği ve vücut kısmının ön

ucunda iki tane kasılabilir emiciye sahip oldugu gözlemlenmiştir. Vücudunda göz lekeleri

bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil l).

Şekil l . Dactylogvrus sp (Ölçek:50 pm)

Tedavi amacıyla Chloramin -T (7-15 mg/I, 30 dak, süreyle (pH:7, 25'C) 2-3 gin daldırma banyo

şeklinde uygulanmıştır. Tedavi süresince tanklar havalandırıldı ve balıklar bir gün önCeşinden

aç bırakılmıştır, Uygulama sırasında iIaçtan kaynaklanan toksiteye rastlanılmamıştır. Tedavi

sonrasında balıklardan hazır|anan preparatlar mikroskop altında incelenmiş ve herhangi bir

parazit görülmemiş ve bir hafta stiresince balıklar takip edilmiştir.

Balık yetiştiriciliği sektöründe önemli paya sahip ülkelerdeki Dactylogyrus sp

enfeksiyonlarında balık larvalarını önemli derecede etkilendiği bilinmektedir, Türkiye'de ise

Dactylogvrus sp cinsi patojenleriır coğrafi yayılınıı ve koııak çeşitliliği giderek artmaktadır.

Su kalitcsinin yüksek tutulınası, havuzların ve yeıx aıtıklarının temizlenmesi parazitlerin

kontrolünde oldukça önemlidir. Balıklara uygun yeııleıne yapılmah ve yem artıkları ve balık

dışkıları dipten hemen uzaklaştırılmalı, su sirkulasyonu iyi yapılmalı ve gerektiği kadar

rl
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havalandırılmalı, en öneınlisi işletmeye gircn su mutlaka filtredeıı geçirilmelidir (Woo,1995).

Parazitlerin görüldüğü ayda işlctmedc suyun iyi havalandırılmadığı ve işletmede filtrenin

bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Bir yaşın altındaki sazan balıklarından alınan örneklerinde 1O'luk büyütmede bir görüş

sahasında ortalama 5-20 Dactyloglırus sp. parazitin görülmesi durumunda tedavinin yapılması

gerektiğini Schaperclaus, l99| tarfından bildirilmiştir. Yapılan bu araştırmada Poecilia

retictılata balıkları deri ve solungaçlarından alınan preparatlarda ortalama 1-1Oadet parazit

gönilmüştür.

Dact.vlogyrus sp enfestasyonunda balıklan tedavi amaclı çeşitli kemoterapötikler

kullanılmaktadır. Yapı|an bu araştırmada Chloramin-T (1-15 mğl), konsantrasyonunda 30

dakika süreylc 2-3 gün banyo şeklinde uygulanmış vc bı.ı ııygulaınanın parazitc etkili olduğu

görülmüştür

yetiştiriciliği yapan birBu araştırmada Mersın

Poecilia reticulata balıklannda ani mortaliteye neden olan Dactylogy,rus sp ektoparaziti tespit

edilerek balıkların tedavi yapılmış ve uygulaııa sonrasında moıtalitcnin durduğu gözlenmiştir.

Bu çalışmanın akvaryum işletmelerinde bu sorun ile karşı karşıya kalan kişilerin

aza indiritmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedi_r,

bölgesinde akvaryum balıkları işletmede
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