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1. TÜRKİYE’DE ARICILIK, ARI VE KOLONİSİ HAKKINDA GENEL
BİLGİLER, ARI ÜRÜNLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Balarısının kökeni, bölgemizde bulunan balarısı türleri, kovan içinde balarısı
bireylerinin tanımı ve özellikleri.
1.2. Arıcılığın tarım içindeki yeri ve önemi, arıcılıkta kalıntısal sorunlar, arıcılık ve
turizm.
1.3. Balarısı ürünleri (bal, balın kristalleşmesi, bozuk bal, ballarda hile, arı sütü,
propolis, arı zehri, polen, bal mumu).

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-Balarısının tarihi
-Balarısıyla ilgili ilk yazılı kanunlar
-Balarısı türleri ve ırkları
- Ülkemizde bulunan balarıları
-Balarısı bireyleri ve yaşamı
-Arıcılığın önemi
-Balarısı ürünleri
-Balın kristalleşmesi
-Bozuk ve hileli bal
-Arıların bakımı ve beslenmesi
-Arıcılığı etkileyen etmenler

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Bölgemizde
bulunan İlk yazılı arıcılık kanunları
balarısı türleri ve ilk yazılı
arıcılık kanunları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kitapta verilen Hitit çivi
yazılı tabletin görülmesi
videonun izlenmesi

okunması
Balarısı bireylerinin tanımı Kraliçe arı, erkek arı ve işçi Konunun
arının
özelliklerinin videonun izlenmesi
ve özellikleri
öğrenilmesi

ve

bitkilerin Konunun
okunması
Arıcılığın tarım içindeki Arıların
dölleşmesindeki
hayati videonun izlenmesi
yeri ve önemi
önemi ve yönlerini tayin
yetenekleri

ve

Bal, balmumu, arı sütü, Konunun
okunması
polen, propolis, arı zehrinin videonun izlenmesi
özelliklerinin ve faydalarının
neler olduğu.

ve

kalitesinin Konunun
okunması
laboratuvar Balların
belirlenebilmesi
için videonun izlenmesi
bilinmesi gereken kıstaslar.

ve

Balarısı ürünleri

Balların
kontrolleri

4

Anahtar Kavramlar


Balarısı,



Apis mellifera,



Anadolu,



Arı ve tarıma katkısı,



Arı ürünleri ve ekonomi,



Arıcılıkta bakım ve beslemenin önemi

5

Giriş
İlk arı fosilleri 40 milyon yıl öncesine ait olup Eocene'de rastlanmıştır. Arı ve bal,
insanın dünyada sahne alışından bu yana birbirini tamamlayan iki kelime olmuştur. Bununla
beraber arının olmadığı yerde baldan söz etmek mümkün değildir. Yaşlı dünyamızda arı, sadece
yaptığı baldan ötürü değil, yaşantısı nedeniyle de insanoğlundan övgüler almış ve birçok iyi
niteliği arı ile özdeşleştirmiştir.
Arının eskiden beri bilinen faydalı ürünü balın yanına, son yüzyılda teknik ziraatin
ilerlemesiyle birlikte bitkilerin tozlaşmasına ve ürünlerin artışına %30-40 gibi pozitif etki eden
faktörünün ve rolünün olduğu da eklenmiştir. Çevre kirliliğinin ve bunun hem bitkisel ürünler,
hem de arı ürünleri üzerindeki etkisinin önüne geçebilmek amacıyla son yıllarda üzerinde
önemle durulan organik-doğal tarım çalışmaları arıcılığın önemini artırmış, sağlıklı bal üretimi
başta olmak üzere pek çok bitkinin ilaçsız, suni gübresiz, hormonsuz ve Genetiği
Değiştirilmemiş doğal formlarının üretiminde artışlar elde edilmeye başlanmıştır. Bunlardan
başka polen, arı sütü, bal mumu, arı zehiri, propolis gibi değişik birçok faydalı ürünü ve yan
ürünü de vardır. Teknolojinin ilerlemesi ve bunun verime yansıması arıcılıkta da uyumlu ve
düzenli bir artışın kaydedilmesini sağlamıştır. Arı kolonilerini ağaç kovuklarından, taş
aralıklarından, mağaralardan alıp kovan olarak nitelediğimiz nesnelerin içine koyup bal
beklemek, hastalıkları ve çareleriyle uğraşmamak olmaz. Ancak ülkemizdeki görüntü pek de
içaçıcı değildir. Teknolojinin hızla geliştiği, Avrupaya yakın olan, Asya ve Ortadoğunun
Avrupaya açılan köprüsü durumundaki ülkemizde yeknesaklık ve standardizasyon yoktur. Bu
konularda koordineli çalışmaların gün geçtikçe hız kazanması bizleri ve insanımızı sevindiren
olaylardır. Özellikle arı yetiştiricileri birliklerinin kurulması bu alanda atılmış en önemli
adımdır.
Başta da belirttiğimiz gibi ziraat için uygulanan gelişmiş teknoloi sanki arıların önemini
görmemezlikten gelmiştir. Bunun içindir ki teknik ziraatin uygulandığı yörelerimizde
bilinçsizce uygulanan ve arılara da zararlı olan kimyasallar arıcılığı yok etmiş, hafızalarda
bırakmıştır. Son yıllarda arılara zararlı olmayan kimyasalların uygulama safhasına girmesi ile
hem ziraatın daha geniş alanlara yayılmasına, hem de arıcılığın gelişmesine imkan sağlanmıştır.
Ayrıca doğal tarım ürünlerinin üretimlerinin teşviki de arıcılığın ve ürünlerinin kalitesine de
yansımıştır. Ancak yine de bakım ve beslenmenin eksik yapılması, yanlış yapılması sonucunda
paraziter, mikotik ve mikrobiyel hastalıkların güç kazanmasının, yayılmasının önüne
geçilememektedir. Beslenme hastalıklarının yanısıra varroasis, nosemasis, yavru çürüklükleri
ve kireç hastalığı kolonilerimizin belli başlı arı hastalıklarını oluşturmaktadırlar. Bunlardan
başka Galleria mellonella larvalarının kovan ve depolarda arı ürünlerine saldırarak yaptıkları
zararlarla diğer arı zararlılarının neden oldukları yıkımlar balarısına ve arıcılığımıza darbeler
vurmakta, gelişmesine engel teşkil etmektedirler.
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1.1. Balarısının Kökeni, Bölgemizde Bulunan Balarısı Türleri, Kovan
İçinde Balarısı Bireylerinin Tanımı ve Özellikleri
1.1.1. Balarısının Kökeni
Balarıları hayvanlar aleminde Arthropoda (eklembacaklılar) şubesinin İnsecta
(Böcekler) sınıfının Hymenoptera (Zar kanatlılar) takımının Apidae (Arıgiller) ailesinde yer
alırlar. Bu ailenin Apis cinsine ait türleri ise balarılarını içerir.
Ekonomik olarak balı değerlendirilebilen ve hemen hemen dünyanın her tarafında
yaygın olarak bulunan balarısı türleri Apis florea (Cüce balarısı), A. dorsata (Dev balarısı)
Bu türün işçileri 16mm, Erkekleri 15mm ve Kraliçe arı 20mm uzunluktadır. Bu türün
karakteristik özellikleri olarak; baş, thorax ve abdomen genellikle siyah-sarı veya portakal
rengindedir. Thorax ve birinci abdominal segment kahverengi kıllarla örtülüdür. Kanatlar koyu
kahverengi, bacaklar siyahtır. Ağaç dalında tek bir petekte yaşarlar. Yüksek bir binanın
üstünde, bir su tankının veya bir kayanın yüzeyinde asılı olarak bulunurlar. Nepal, Hindistan,
Bengaldeş ve Bhutan’da Kaya balarısı olarak bilinirler. Normal bir koloni 5-70 bin arasında
işçi arı içerir. , A. cerana (Asya balarısı), A. andreniformis (Küçük balarısı Asya’da), A.
koschenikovi (Sumatra’da), A. laboriosa (Asya’da Nepal’de) ve Apis mellifera (Avrupa
balarısı)’dır.
İlk arı fosilleri 40 milyon yıl öncesine ait olup Eocene'de rastlanmıştır. Balarılarının
kökeni muhtemelen tropikal Afrika’dır. Buradan Güney Afrika'ya, Kuzey Avrupa'ya, doğuda
Hindistan ve Çin’e yayılmıştır. Amerika'ya ise ilk göçmenlerle taşınmış ve şu anda tüm
dünyaya yayılmıştır. Arı ve bal, insanın dünyada sahne alışından bu yana birbirini tamamlayan
iki kelime olmuştur. Bununla beraber arının olmadığı yerde baldan söz etmek mümkün değildir.
Yaşlı dünyamızda arı, sadece yaptığı baldan ötürü değil, yaşantısı nedeniyle de insanoğlundan
övgüler almış ve birçok iyi niteliği arı ile özdeşleştirmiştir.
Arının eskiden beri bilinen faydalı ürünü balın yanına, son yüzyılda teknik ziraatin
ilerlemesiyle birlikte bitkilerin tozlaşmasına ve ürünlerin artışına %30-40 gibi pozitif etki eden
faktörünün ve rolünün olduğu da eklenmiştir. Çevre kirliliğinin ve bunun hem bitkisel ürünler,
hem de arı ürünleri üzerindeki etkisinin önüne geçebilmek amacıyla son yıllarda üzerinde
önemle durulan organik-doğal tarım çalışmaları arıcılığın önemini artırmış, sağlıklı bal üretimi
başta olmak üzere pek çok bitkinin ilaçsız, suni gübresiz, hormonsuz ve Genetiği
Değiştirilmemiş doğal formlarının üretiminde artışlar elde edilmeye başlanmıştır. Bunlardan
başka polen, arı sütü, bal mumu, arı zehiri, propolis gibi değişik birçok faydalı ürünü ve yan
ürünü de vardır. Teknolojinin ilerlemesi ve bunun verime yansıması arıcılıkta da uyumlu ve
düzenli bir artışın kaydedilmesini sağlamıştır. Arı kolonilerini ağaç kovuklarından, taş
aralıklarından, mağaralardan alıp kovan olarak nitelediğimiz nesnelerin içine koyup bal
beklemek, hastalıkları ve çareleriyle uğraşmamak olmaz.
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1.1.2. Bölgemizde Bulunan Balarısı Türleri ve İlk Yazılı Arıcılık
Kanunları
Ülkemiz balarıları Apis mellifera (Avrupa balarısı) türüne bağlı genelde Anadolu,
Kafkas ırkları ve bunların alt ırk ve melezleridir. Yurdumuzda bu türe bağlı olarak A. mellifera
anatoliaca ve A. mellifera caucasica ırkları saf olarak veya birbirleriyle oluşan melez ırklar
halinde yetiştirilmektedirler.
İlk yazılı arıcılık kayıtları Boğazköyde bulunan tabletler olup Hititlere (MÖ 13-17.yy)
aittir.
Hititlerde (Hat 29-34) arıcılığa ilişkin yasaları gösteren Tablet B (Kbo 6.3 iv).

Bölgemizdeki balarısı tür ve ırklarının haritası.
Bunlardan başka bölgemizde, A. mellifera türüne ait A.m. remipes, A.m. meda, A.m.
syrica, A.m. lamarckii, A.m. intermissa, A.m. carnica ve A.m. ligustica ırkları ve Muğla arısı
gibi bunların yerel varyeteleri mevcuttur.
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1.1.3. Kovan İçinde Balarısı Bireylerinin Tanımı ve Özellikleri
Balarıları; farklı bireylerin birbirlerine belirli bir düzen ve kurallarla bağlı olduğu,
yardımlaşmanın en yüksek düzeyde yapıldığı, anlaşmış, kaynaşmış bir aile ve toplum hayatı
yaşayan canlılardır. Kısaca ‘balarısı kolonisi’ veya ‘balarısı kolonileri’ diye tanınırlar.
Arılar çiçekleri görmek için gözlere; ses, tat ve kokuları algılamak için antenlere; uçmak
için kanatlara; yürümek ve polen toplamak için bacaklara; nektar taşımak için bal midesine ve
kovanı korumak için iğneye sahiptirler. Daha da fazlasını söylemek gerekirse renkler arılar için
çekicidir. Bizim renkleri gördüğümüz aynı oranda duyarlı değildirler. Ancak bizim için
görülemez olan kızıl ötesi (ultraviyole) güneş ışınlarını görebilirler. Böylece bulutlu havalarda
bile yönlerini kolaylıkla bulabilirler. Fakat gözleri kırmızıya karşı duyarlı değildir.
Insecta sınıfının özelliklerini gösterir. Baş (Capitulum), göğüs (thorax), karın
(abdomen)’den oluşur. Başta, alt ve üst çene, uzun bir dil, dudaklar, birçift anten, bir çift bileşik
göz ve üç adet nokta göz bulunur. Balarılarının dili ırklara göre 5.7-6.7 mm. uzunluktadır.
Göğüste; üç segment ve her segmentte bir çift ayak bulunur. İkinci ve üçüncü segmentte
birer çift kanat vardır. Üçüncü çift ayakların alt kısmında polen cepleri mevcuttur. Karın’ın ilk
segmenti göğüsle birleşmiş olup ikinci segmentle arasında ince bir bağlantı vardır. Yedi
segmentten oluşan karnın dört-yedinci segment’lerinin ventralinde 10-15 günlük genç işçi
arılarda balmumu salgılayan bezler vardır. Son segmentte kraliçe ve işçi arılarda iğne vardır.

1.1.3.1. Sindirim Sistemi:
Çeneler, dil, pharinks, Oesophagus, bal midesi, ön mide, mide, proctedeum, rektum’dan
oluşur. Bunlara salgı bezleri, Malpigi tüpleri açılır.

1.1.3.2. Üreme Organları:
Kraliçe arılarda dişilik ve erkek arılarda da erkeklik organları gelişmiştir. İşçi arılar
çiftleşme özelliğine sahip olmayan ancak bazı durumlarda döllenmemiş yumurta yapabilen
bireylerdir. Kraliçe arı hayatında bir kere, nadiren iki kere erkek arıyla çiftleşir.

1.1.3.3. Solunum Sistemi:
Göğüste bulunan trachea’larla solunum yaparlar. Dışarıya açılan deliğe stigma denir.
Bunlar peritrem ve tüylerle çevrelenmiştir. Sıcak çok olduğunda ise hava delikleri ve kanalları
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vasıtasıyle daha fazla havayı karın (abdominal) bölgesine pompalarlar. Bu da terlemenin
artmasını, daha fazla suyun atılmasını ve arının serinlemesini sağlar. Bu durum çevresel ısı ve
nektarın kalitesi arasındaki ilişkide görüleceği üzere sürpriz değildir.

1.1.3.4. Sinir Sistemi:
Ganglion ve gangliondan çıkan sinirlerle özefagus etrafındaki sinir halkasından oluşur.

1.1.3.5. Dolaşım Sistemi:
Dolaşımda kan ve lenf beraber hareket eder ve haemolymphe adını alır. Plazma ve
lökositlerden oluşur. Arkada dorsalde basit boru şeklinde bir kalp ve aorta bulunur. Kan arkadan
öne kapakçık sistemiyle gelir. Yani kısmen açık dolaşım mevcuttur.

1.1.3.6. Duyu Organları:
Koku ve Tad duyaları Antenlerin ikinci kısmında ki binlerce tüyden oluşur. Çok
uzaklardan koku alabilir.

1.1.3.7. İşitme Duyuları:
Antenlerin ikinci kısmında bulunan binlerce hücreden oluşur. Antenler aynı zamanda
ısıyı algılama özelliğine de sahiptirler.

1.1.3.8. Görme Duyuları:
Petek gözler ve basit gözlerden oluşur. Basit gözlerin gece görmeyi ve kapalı havalarda
ultraviolet ışınlarını algılamayı sağladığı düşünülmektedir.

1.1.3.9. Dokunma Duyuları:
Vücudun her tarafından bulunan tüyler diplerindeki sinir uçlarıyla bu görevi üstlenirler.

1.1.3.10. Ses:
İki vücut organının birbirine sürtünmesiyle vızıltı şeklinde bir ses çıkar.
Bugünün bilgilerine göre önemli bir bilgi de arıların soğukkanlı canlılar olduğu ve
vücutlarının ısı kontrolünü yapacak otomatik ısı düzenleyicisine sahip olmadıklarıdır. Sadece
kovan içi ısısının belirli bir seviyede 320.6 0C'de kalmasını sağlayan ısı kontrol davranışına
sahiptirler. Dışarıda ısı ne olursa olsun, özellikle de çok soğuk zamanlarda uçuş kaslarını kasıp
gevşetmek suretiyle (kanatlarını oynatmadan) ve petekler arasında birbirlerine sırtlarını
dönerek karın kısımlarında bulunan tüyleri birbirlerine sürterek ısının yükselmesi ve belirli bir
seviyede tutulmasını sağlarlar.
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Küçük bir kovan içindeki balarısı kolonisinin mevcudu 20.000 kadardır. Bunlar, kraliçe,
erkek arılar ve işçi arılardır.

Kraliçe Arı

Erkek Arı

1.1.3.11. Balarılarının Gelişimi

İşçi Arı

Arı bireylerinin tamamı metamorfozis denen tam bir şekil değişikliğine uğrarlar. Üç gün
sonra yumurtadan kurtçuk benzeri larva olarak çıkarlar. Dört gün kadar arı sütü denilen ve yine
işçi arılar tarafından salgılanan çok özel bir gıdayla beslenirler. Yine bu dört gün boyunca her
gün deri değiştirerek gelişirler ve büyürler. Sonra dinlenme safhası denilen ön pupa safhasına
geçerler. Bu safhada kapalı gözler içinde bir kaç gün daha büyürler. Sonra erişkin arı
özelliklerini kazanmaya başlarlar ve erişkin hale gelerek gözlerden çıkarlar. Bu süre arının
bireyine ve sezona bağlı olarak 16-24 gün kadardır. Gözden çıkan genç arı bireyleri de kendi
kendilerine bakabilecek hale gelinceye kadar işçi arılar tarafından beslenirler.

1.1.3.11.1. Kraliçe arı:
Koloniyi oluşturan farklı bireylerin başında gerçek anlamda dişi ve döl verimine sahip
olan, kraliçe, ece, ana veya bey adı verilen arı gelir. Bu arı diğerlerine (işçi ve erkek arılar)
nazaran daha büyüktür (1.7-1.9 cm). Erişkin arı olarak kraliçe arı yavru gözünden (gömeç’ten)
çıktıktan üç gün sonra seksüel gelişimini tamamlayarak kolonideki veya diğer kolonilerdeki
erkek arılarla çiftleşme uçuşuna çıkar. Bunlardan biri veya nadiren ikisiyle çiftleşir ve kovana
döner. Beş yıl kadar süren hayatı boyunca oğul verme hareketi hariç kovan dışına çıkmaz.
Kraliçe arı oğul verme zamanı bir miktar işçi ve varsa erkek arıyla birlikte kovanı yeni kraliçeye
bırakarak terkeder. Bu her ne kadar oğul verme diye adlandırılmış olsa bile gerçek anlamda
koloninin ikiye bölünerek çoğalması olayıdır. Ana arıların iğneleri vardır, ancak bu iğneyi
sadece rakip anayı öldürmek için kullanırlar.
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Aşağıdaki tabloya dikkatlice bakıldığında kovandaki fonksiyonların neler olduğu
anlaşılabilmektedir. Kraliçe salgıladığı feromonla (özel kokulu salgılar) çoğalmada fonksiyonu
olmayan işçi arıları bir arada tutar. Bu koku kraliçeyi beslemeye başlayan işçi arılar arasında
vücuttan vücuda yayılır.
Kraliçenin diğer bir işi de yumurta bırakmaktır ve bu görev onun tüm zamanını ve
eforunu sarf etmesine neden olur. Günlük 300-3000 arasında ortalama 1.500 yumurta yaparak
koloninin geleceği için gerekli olan bireylerin oluşmasını sağlar. Adeta uçmak ve beslenmek
için bile zamanı kalmaz. Her bıraktığı 20 yumurtadan sonra etrafında bulunan 5-10 kadar genç
işçi arıdan oluşan bir grup tarafından beslenir. Gerçekte feromon salgılamayı veya yumurta
bırakmayı durdurunca bıraktığı en son yumurtalardan birinin bulunduğu hücre/göz/gömeç işçi
arılarca genişletilerek yeni kraliçe adayı büyütülmeye başlanır.

Orantılı ölçü
Gelişme süresi
Sayı/kovan

Kraliçe
Büyük
15-16 gün
1

Yaşam süresi

2 yıl-5 yıl
sperm sayısına
bağlı olarak

Cinsiyet

dişi/fertil

Fonksiyonları
(görevleri)

-kız kardeşlerini
ve annesini
öldürür.
-erkeklerle
çiftleşir
-1500/gün
yumurta bırakır.

Erkek
Orta
24 gün
200 veya 0
21-32gün ilkbahar
90 gün yazın veya
çiftleşinceye kadar
kışın yok
erkek

Bakire kraliçeyle
çiftleşir.

İşçi
Küçük
21 gün
20.000-200.000
yazın 20-40 gün (aktif
dönem, ölünceye kadar
çalışır) kışın 140 gün
steril dişi
-Petek örer
-larvaya bakar/besler
-genç erkekleri besler.
-kraliçeyi besler.
-kovanı temizler
-nektar toplar
-propolis toplar
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=200 bin/ yıl
yumurta-feromon
salgılar.=(qhydroxydecenoic
asid HOOC=C-CC-C-C-C-COH-C

-nektarı havalandırır.
-hücreleri kapatır.
-kovanı korur.
-erkekleri dışarı atar.
-erkek yumurtalar
bırakır.
-yeni kraliçe yapılacak
larvaları belirler.

Gözden yeni çıkan bakire kraliçe henüz gözden çıkmayan adayların yüksüklerini
parçalar. Dışarıdan iğnesini batırarak öldürür. Çıkmış olanlarla da kavga eder. Annesini öldürür
ve sonra çiftleşme uçuşuna çıkar.
Çiftleşme uçuşu belirli kurallar içerisinde gerçekleşir. Bakire kraliçe yüzlerce hatta
binlerce akraba olmayan ve bekleyen erkek arıların bulunduğu bölgede uçar. Erkekler kraliçeyi
takip ederler ve onunla uçuş esnasında çiftleşirler.

Erkek kraliçeyi tutar ve endofallus adı verilen erkeklik organıyla çiftleşme gerçekleşir
ve spermalarını bırakır. Çiftleşme sırasında erkek geriye ve aşağı doğru düşer. Bu esnada
endofallusu kopar ve kraliçede kalır. Diğer erkekler öncekinin endofallusunu çekip çıkartırlar
ve benzer çiftleşmeyi gerçekleştirirler. Bu işler esnasında karınları yarılan/patlayan erkek arılar
hemen ölürler.

Birçok erkekle çiftleşen kraliçenin oviduktunda (yumurta kanalında) 25 milyon kadar
sperm toplanır. Ancak bunların 7 milyon kadar bir karışımı spermateka denilen özel bir kesede
depolanır. Kraliçe bu spermleri yapacağı yumurtaları döllemek için kullanır. Kraliçenin
çiftleşmek için yaptığı bir veya birkaç uçuş onun oğul olayı haricinde son uçuşlarıdır.
Spermaların bitmesiyle ekonomik ömrünü tamamlayan kraliçe, işçi arılar marifetiyle yeni bir
kraliçeyle değiştirilir.
Yeni kraliçe olan arıların sırtları uluslararası alanda kullanılan işaretleme yöntemiyle
yıllara göre aşağıdaki gibi farklı renklerde boyanır. Böylece kraliçe arının yaşını tespit etmek
daha kolay olur.
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Yılsonu 5
Yılsonu 6
Yılsonu 7
Yılsonu 8
Yılsonu 9

-

0 ise mavi
1 ise beyaz
2 ise sarı
3 ise kırmızı
4 ise yeşil

-Ana arı taşıma kabı (sol altta), ana arının kanadının kesilmesi (sol üstte), kraliçenin
bakıcı arılar tarafından beslenmesi (üstte sağda).

1.1.3.11.2. Özellikleriyle Erkek Arı
İlkbaharın başlamasıyla birlikte koloni içinde görülen erkek arılar ana arıdan küçük, işçi
arılardan ise büyüktürler (1.4-1.7 cm). Kovan dışında vızıltıyla uçuşurlar. İşçi arıların aksine
daha geniş bir alanda bulunan (10-12 km çapındaki) diğer kovanlara da rahatça girerek
kolonideki genç bakire arılarla çiftleşebilirler. İğneleri yoktur. Kendilerini koruyamazlar.
Koloninin balı azaldığı veya nektar akışının az olduğu dönemlerde işçi arılar tarafından dışarı
atılırlar ve kovana sokulmazlar, ölüme terkedilirler. Bu davranış yerine yenisinin geçmesi
şartıyla veya kısır anaya, işe yaramayan işçi arılara karşı da uygulanır. Kışın kolonide erkek arı
bulunmaz. Üç ay kadar yaşarlar.

1.1.3.11.3. İşçi Arı ve Önemi
Kovan ve çevresindeki işin pek çoğunu onlar yaptığı için onlara işçi arılar denmektedir.
Karınlarındaki bezlerden salgıladıkları mumla, bal gözlerini, yavru gözlerini ve peteği imal
ederler. Bu altıgen gözler işçi ve erkek yavruları, en küçük bal miktarını ya da poleni tutabilecek
yeterlikte büyüklüğe sahiptirler. Bu gözlerin içleri bal, polen veya pupayla dolduğu zaman işçi
arılar tarafından içindekileri korumak amacıyla balmumuyla sırlanır-mühürlenir.
İşçi arılar kraliçeyi, genç erkekleri ve keza genç larvaları beslerler.
Genç işçi arılar larvalara bakarlar, kanatlarını kullanarak kovanın havalandırılmasını
sağlarlar. Hep beraber kullanılan gözleri temizlerler ve yeniden kullanılmaya hazır hale
getirirler. Kraliçeyi ve kapalı gözlerdeki genç erkekleri ve işçileri beslerler. Mevsime bağlı
olarak birkaç günlük veya üç haftalık kovan içi çalışmasından sonra kovan dışı uçuşlarına
başlarlar. Kovan dışında çiçekleri dolaşarak polen, nektar ve ayrıca kovanda harç maddesi
olarak kullanılan propolis yapımında kullanılmak üzere çam ve söğüt gibi reçineli ağaçlardan
reçine toplarlar. İşçi arılar ananın döllenmiş yumurtalarından gelişerek koloninin tüm yükünü
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yüklenirler. Bunlar ananın kısır kızları olup herhangibir dönemde çiftleşme kabiliyetine sahip
olamazlar. Bazı nedenlerle kraliçesiz kalan kolonide birkaç işçi arı genç arılar tarafından özel
olarak arı sütüyle beslenerek yumurtlama yeteneklerinin kazanılması sağlanır. Ancak erkek
arılarla çiftleşemediğinden dolayı döllenmemiş yumurtalar bırakır ve bunlardan da erkek arılar
oluşur. Bu görüntü ananın olmadığını belirleyen tipik bir özelliktir.

Normal bal arısı kolonileri bal akımının olduğu dönemlerde 85.000-120.000 (% 1 Erkek
arı, % 99 İşçi arı ), kış salkımı yaptıkları dönemin başında 20.000-30.000 (Tamamı işçi arı),
kış’tan ilkbahar’a geçişin başladığı erken ilkbahar döneminde ise 5.000-15.000 (tamamı işçi)
arıdan oluşurlar. Her dönemde kolonide bir tane kraliçe arı bulunur.

1.1.3.12. Balarılarıyla Ilgili Bazı Kısa Bilgiler
Kraliçe arı 1-2gün kadar devam eden cinsel birleşmeyi kabulü süresince 5-17 erkekle
çiftleşir. Bu spermaların sadece 7 milyon kadarı sonradan kullanılmak üzere depo edilir. Kışın
ve yazın dışarıda sıcaklık ne olursa olsun arıların oluşturdukları salkımın merkezinde veya
yavru yetiştirme bölgesinde sıcaklık 320.6 C arasında olur. Kışın havalar iyi olduğunda arılar
kış salkımını bozarak temizlik uçuşu yaparlar. Dışkılarını dışarıya bırakırlar. Kışın ölen çok az
sayıdaki arı diğerleri tarafından ılık havalarda kovan uçuş deliği dışına atılırlar. iklime bağlı
olarak Ocak aylarında en aza inen yumurtlama şubat ayından itibaren artmaya başlar. Mart
ayında da arılar ilk polen toplama faaliyetine başlarlar. Ocak ve Şubat aylarında hava
sıcaklığının 10-12 C’yi bulduğu zamanlarda arılar kış salkımını birkaç kez bozarak temizlik
uçuşuna giderler. Şubatta başlanan yumurta üretimi bahar arılarının ilk müjdecileridir. Martta
arılar ilk nektar toplama işine girişirler. Bal arıları gıda bulabilmek için 14 km kadar uzağa da
gidebilirler. Bal arıları ot yiyicidir. Ancak stres durumlarında kanibalizm gösterip larvaları
yiyebilirler. Bal arıları petek gözleri tüylü olan hemen hemen tek arılardır. Bir kraliçe arı günlük
kendi ağırlığı kadar yumurta bırakır. Bir işçi arının beyni 1 mm³ kadardır ancak herhangi bir
hayvanın sinir dokusu yoğunluğuna sahiptir. Bal içinde zamanla Hidrojen peroksit ürer. Bu
mikrop üremesini engeller. Bu özelliğinden dolayı eskiden mumyalamada kullanılırdı.
Fermente bal önceleri batı toplumlarında evliliğin ilk aylarında içki olarak kullanılırdı. Bu
nedenle bal ayı denilmiştir. Bal arıları saatte15 mil kadar uçabilirler. Kraliçe arı sperm akımını
kontrol edebilir. Göze göre döllenmiş veya döllenmemiş yumurta bırakır.
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1.2. Arıcılığın Tarım Içindeki Yeri ve Önemi, Arıcılıkta Kalıntısal
Sorunlar, Arıcılık ve Turizm
1.2.1. Arıcılığın Tarım İçindeki Yeri ve Önemi
1.2.1.1. Beslenme ve Bitkilerin Tozlaşması
İşçi arılar 15 günlük olunca kovan etrafını tanıma uçuşlarına başlarlar. 20 günlük
olduklarında ise sahada çalışmaya hazır hale gelirler. Hava sıcaklığı 15 C’nin üzerine
çıktığında nektar, balçığı ve polen toplamaya başlarlar.
Arılar çiçeklerden topladıkları nektarı bal midelerine alırlar ve kovana dönüş yolunda
arının midesindeki nektarın suyu mideden bağırsaklara doğru emilir ve aynı anda nektar
salgılanan enzimlerle (salgılarla) olgunlaştırılır ve kovanda ya arı tarafından ya da diğer arılarca
dilden alınarak boş bal gözlerine depo edilir. Kovan içi bakıcı arılar bu ham balı salgılarıyla
işleyerek bal haline dönüştürürler ve diğer hücrelere depo ederler. Bu işlem ham bal
olgunlaşıncaya kadar tekrar tekrar uygulanır. Peteklerin üzerindeki ve kovan önündeki bazı
arılar da kanatlarını hareket ettirerek suyun daha çabuk buharlaşarak uçmasını sağlarlar.
Böylece su oranı % 17-20’ye kadar iner. Olgunlaşan balın üzeri mumla sırlanarak kapatılır. Bal
arıları yaklaşık 1 kg bal üretebilmek için ballı bitkileri 40.000 uçuşta yaklaşık 3-5 milyon çiçeği
ziyaret ederler. Bir balarısının bal midesinin kapasitesi 50-60 mg kadardır.
Arılar, ormanlık ve ağaçlık
alanlarda yaprak bitleri, bazı beyaz
sinekler veya kabuk böceklerinin
reçineyi
yiyerek
bıraktıkları
artıklardan bal üretimine Haziran
ayında başlarlar.
Bu bit, böcek ve sineklerin
yaşadığı ağaçlardan başlıcaları çam,
kökner, ladin, bazı meşe tipleri,
akçaağaç gibi ağaçlardır.
Arıların nektara olduğu
kadar
özellikle
de
yavru
yetiştirmede protein kaynağı olan
polene de ihtiyaçları vardır. Arka bacaklarıyla taşıdıkları polenleri yavru gözlerinin bulunduğu
peteklerin kenarlarına doğru depo ederler. Yeryüzünde bulunan bitkilerin % 74-80’inin
tozlaşmasında balarıları
baş
rolü
oynarlar.
Balarılarının herhangi bir
sebeple
yaşamadığı
bölgelerde, balarılarının
yaşadığı bölgelere göre
bitkilerden elde edilen
verim % 30 kadar daha
düşük
olmaktadır.
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Özellikle seracılıkta ürün miktarının arttırılabilmesi için balarıları kullanılmaktadır. Elma
bahçesinde bir hektara 7 koloni yerleştirildğinde verim ortalama %50 kadar, çilek veriminde de
%30 kadar artış olmaktadır.
Yeryüzündeki arı ırklarının yüzde 20’sinin bulunduğu Türkiye’de kestane, ıhlamur,
çiçek, çam balı, narenciye, yayla balı, pamuk, ayçiçeği gibi flora kaynaklarının ismiyle bal
üretiliyor. Arıcılık faaliyetlerinden elde edilen bal ve balmumu, polen ve arı sütü gibi arı
ürünlerinden milli ekonomiye 600 milyon liralık katkı sağlandığı öngörülüyor.

1.2.1.2. Arılarda Haberleşme
Arılık etrafında gıda kaynakları bulan tarlacı arılar bu kaynağın yerini güneşe göre
dairesel ve kuyruk danslarıyla diğer arılara işaret ederler. Koloni içindeki arılar birbirlerini
salgıladıkları feromonlarla (özel kokular) tanırlar.

1.2.1.2.1. Dönme ve Kuyruk-Kanat Dansı
Eğer işçi arı kovandan 100 metre kadar uzaklıkta iyi bir gıda kaynağı bulursa buna
dönme dansıyla diğer arılara bildirir. Hızlı biçimde kendi etrafında döner, önce sola, sonra sağa
döner. Etrafındaki arılara temas eder. Sonra yine dans eder. Diğer arılar da bu arının üzerindeki
polen kalıntılarını koklayarak çiçeği tayin ederler.
Kaynağın yön tayini ise kuyruk-kanat dansıyla belirlenir. Arı burada petek boyunca
kuyruk ve kanatlarını hareket ettirerek ileri ve geri dans eder, sonra başlangıç çizgisi boyunca
kuyruğuna oynatmaksızın kanatlarını hareket ettirir. Yaptığı hareket ile güneşe göre bir yörünge
belirler. Güneş 0 olarak kabul edilir ve buna göre yaptığı yörüngenin açısı gıda kaynağını
belirler. Olay adeta bir şeftalinin ortasından ikiye bölünerek hareketlerin defalarca bir sağa,
sonra sola dönecek tekrar edilmesinden oluşmaktadır. Hızlı dönüş ve dans gıdanın yakınlığını,
yavaş dönüş ve dans ise uzak olduğunu belirler. Hava bulutlarla kapalı olduğunda bile süzülen
ışığın geliş yönünü rahatlıkla belirleyebilirler. Çok kapalı bir gündüzün bile ultraaviole
ışınlarından yararlanarak yönlerini bulabilirler.
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1.2.2. Arıcılıkta Kalıntısal Sorunlar
Özellikle geçen yüzyılda sanayi devriminin yaşandığı 1930’lu yıllardan ve özellikle de
2. Dünya savaşından itibaren pek çok etkene, özellikle de kimyasal etkenlere bağlı olarak
çevresel kirlenme artmaya başlamıştır. Suların, havanın, toprağın, bitkilerin ve besinlerin
etkilenmeye başladığı bu yıllardan itibaren arıların ve arı ürünlerinin de etkilenmesi kaçınılmaz
olmuştur. Yıllarca devam eden bu kirlenme sonucu daha büyük bir sorun olan kalıntı
sorunlarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Bu süreç içinde arıların hastalıklarının tedavisi ve
zararlılarından korumak amacıyla düzensiz ve kontrolsüz kullanılan kimyasal etkenler de
rezidüel sorunları içinden çıkılamaz hale getirmiştir.
Tarımda kullanılan insektisit, akarisit ve pestisitler hem bal arılarında hek de
ürünlerinde ciddi zehirlenmelere ve kalıntılara neden olmaktadırlar. Balarılarına zararlı
olmayanlarının kullanılması tarım ve ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Ancak bunun
yapılabilmesi, arıcılar ve ziraatçiler arasında bilgi alışverişinin sağlanmasına ve işbirliğine
bağlıdır. Bunun için ülke veya bölgeler çapında tarım ilaçları ile gezginci ve yerel arıcılığın
programları hakkında takvimler hazırlayıp ilgili kişi ve kuruluşları önceden bilgilendirmek
gerekir. Zirai ilaçların ve zehirlerin haricinde çevresel kirlenmelere bağlı kurşun Pb ve
kadmiyum Cd gibi ağır metal, 40K ve 137Cs gibi radyoaktif maddelerden ileri gelen kalıntısal
sorunlar da çözülmesi gereken önemli sorunlardan sadece bazılarıdır.

1.2.3. Arıcılık ve Turizm
Güney Avrupa ülkelerinde yıllardır yaşanan seyahat canlılığı çevre kirliliğinden dolayı
yavaş yavaş çekiciliğini kaybetmiş ve Doğu Akdeniz’e kaymaya başlamıştır. Ülkemizin yeterli
tanıtımı yapılamamış olmasına rağmen çevre kirliliğinin günden güne artması ile yeni ve temiz
mekanların aranması, bulunması arzusunu gündeme getirince özellikle Muğla gibi yörelerin
yoğun gezginci akınına uğramasına neden olmuştur. Bu akının devam edeceği
düşünülmektedir. Seyahatlerdeki bu canlılığın bir benzeri de yörelerinde uygun koşulları
bulamayan arıcılarımızda görülmüş, gezginci arıcılık rağbet kazanmaya başlamıştır. Bu amaçla
arıcıların tercihleri Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki uygun yöre ve yaylalar

18

olmaktadır. Bu yerlerden biri ve en önemlisi olan Muğla, çam balı üretiminin yapılabilmesinden
dolayı arıcıların ve arıların en çok konakladıkları mevki olmaktadır.
Çam pamuklu koşnilinin (Monophlebus hellenicus) iklim olarak yaşamasına en uygun
yerlerden başlıcası olan Muğla Kızılçam Ormanları bu üretim için ideal olurken, Orman İşletme
Müdürlüklerimiz yöredeki yıllık rutin ağaç kesimlerini, yaşlı çamlar hariç
uygulamamaktadırlar.

1.3. Balarısı Ürünleri (Bal, Balın
Kristalleşmesi, Bozuk Bal, Ballarda Hile, Arı
Sütü, Propolis, Arı Zehri, Polen, Bal Mumu)
1.3.1. Bal
Balarılarının ilk akla gelen ürünüdür.
Bal,
balarılarınca bitkilerin nektar ve balçiği’ni, polenlerle bal
midelerinde salgıladıkları enzimlerle işleme tabi tutarak
petek gözlerine depo ettikleri ve buralarda olgunlaşması
sonucunda meydana gelen koyu kıvamda tatlı bir gıdadır.

Bir arı 80 mg ve bal midesine topladığı nektar ortalama 40 mg dır. 1kg bal özü
toplanması için arıların 500-600 bin dolu uçuş yapmaları gerekir. 1gr bal toplamak için 15001600 çiçek ziyaret ederler. Arılar ortalama 30.000 çiçek içeren bir ıhlamur ağacından 24 saatte
100gr bal özü toplayabilirler. Bu miktar bal özünden de 44gr bal üretirler.
Balın meydana geldiği balözünün mineral madde kompozisyonuna bağlı olarak koyu
renkli ballar, açık renkli ballardan daha fazla mineral madde içerirler. Mineral maddeler hiçbir
değişikliğe uğramadan doğrudan bala geçer.
Balın kokusu kaynağına göre değişir. Aroma maddeleri geniş çapta çiçek ve balözü
partiküllerinden meydana gelir. Kokuya balın elde edildiği bitki türünün karakteristik esansiyel
yağının kokusu hakimdir. Bu yağlar balözüne ve üretilen bala karakteristik bir koku ve tat
veren uçucu organik maddelerdir Olgunlaşmış balda olgunlaşmadan önce bulunmayan kimi
koku ve lezzet de bulunabilir. Bal kokusu yüzün üzerinde öğenin birleşmesinden oluşan bir
komplekstir. Aroma maddeleri ya toplanan çiçek balözünün esas hammaddelerinden biri
şeklinde veya balın olgunlaşması sırasında fermantasyonla meydana gelir. Fenilasetik asit ve
benzoik asitin metil ve etil esterleri gibi bal kokusunun belli maddeleri aromanın özel
taşıyıcılarıdır. Baldaki asitler içinde glukonik asit balın asit fraksiyonunun ana maddesidir.
Yukarıda sayılan maddelerin balda olmaması organoleptik olarak tadının kaçmasına ve balın
tipik aromasının yok olmasına neden olur. Ayrıca B1, B2, B6 vitaminlerinin eksikliği de balın
kokusuz olması sonucunu doğurur.

1.3.1.1. Balın Bileşimi
Su

% 18-20
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Karbonhidratlar

% 65-80 (Fruktoz ve Glukoz(Dekstroz))

Sakkaroz

% 5-10

Mineraller

% 0.04-0.62

B kompleks vitaminler 1-4 mg (100 gr. balda) ve C vitamini 0,5-6,5 mg (100 gr balda)
bulunur.
Bal asidik yapıda olup pH 3,3-5,0 arasında değişir. Balın asidik olması depolama
sırasında vitaminlerin yavaş bozulmalarını sağlar.

1.3.1.2. Sınıflarına Göre Ballar
Çiçek balı ve salgı balı olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar da kendi aralarında petekli,
süzme ve pres balları olmak üzere 3 tipdir.

1.3.1.2.1. Çiçek balı
Çiçek balı, arıların genellikle bitkilerin çiçeklerindeki nektarlardan yaptıkları baldır
(ıhlamur balı, yonca balı, narenciye balı, pamuk balı, tırfıl balı, kekik balı, funda balı gibi).

1.3.1.2.2. Salgı balı
Arıların genellikle bitkilerin veya bazı böceklerin salgılarından yaptıkları baldır (Çam
balı, yaprak balı gibi).
Bal, hastaların iyileştirilmesinde, nekahet dönemlerinde, sporcuların beslenmesinde,
özellikle gastrit ve ülser’in tedavisinde, solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisinde, düzenli
gelişmenin sağlanmasında, şeker hastalarının karbonhidrat eksiğinin giderilmesinde
kullanılmaktadır. Özellikle çocuk ve gençlerin beslenmesinde daha sık kullanılmaktadır.
Bal, uygun olmayan ( direkt güneş ışığına maruz kalması, çay ve deterjan gibi koku
veren maddelerle bir arada tutulması, rutubetli ve havası bozuk ortamda tutulması, tozlu ve
hava kirliliğinin olduğu yol kenarlarında sergilenmeleri ayrıca uygun olmayan paslı ve kir
süzme makinelerinde işlem görmeleri ve çadır gibi sağlıksız mekanlarda süzme ve dolum
işlemlerinin yapılması gibi) koşullarla tüketime sunulması sonucu bozulmakta, kalitesinde,
albenisinde ve raf ömründe düşüş olmaktadır. Kışlayan koloniler arı mevcuduna göre 15-25 kg
bala ihtiyaç duyarlar.

1.3.1.3. Balı Oluşturan Maddeler:
1.3.1.3.1. Polen
Yavru gözlerinin bulunduğu peteklerde depo edilir ve başlıca protein ve vitamin
kaynağıdır. Polen % 6-28 kadar protein ve genellikle de arılar için gerekli 10 amino asiti içerir.
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1.3.1.3.2. Nektar
% 5-80 kadar şeker, % 0.2 den daha az protein içerir. Nektar koloninin başlıca karbon
hidrat kaynağıdır. Nektar da polen gibi yavrulu gözlerin bulunduğu peteklere depo edilir. Arılar
depo edilen peteklerdeki nektarın fazla suyunu
kanatlarını kullanarak oluşturdukları
havalandırmayla azaltır ve balı olgunlaştırırlar. Nektarın su seviyesini % 18 den daha aza
indirirler. Böylece karışım bal halini alır ve arılar tarafından bu gözler sırlanır. Balözünün pH’sı
2.7-6.4 arasındadır. İçinde en çok C vitamini ve daha az diğer vitaminler bulunur. Ayrıca
Nitrojen, karbonhidratlar; sukroz, fruktoz ve glukoz (% 5-80) içerir.
Balın ve polenin karışımı "arı yiyeceği" olarak adlandırılır ve ergin arı ve larvaların
temel yiyeceğidir. Eğer yumurta kraliçe arı yavru gözüne bırakılmışsa büyük miktarlarda arı
sütüyle beslenir. Bu arı yiyeceğine benzer fakat daha fazla mandibuler (alt çene) salgısı (% 34)
ve bal (% 12) içerir. Bu büyük hücrenin kraliçe arı olarak değişmesi için daha fazla gıdaya,
yeterince karbonhidrata ve daha fazla işçi arı salgısına ihtiyaç vardır.

1.3.1.4. Balın Kristalleşmesi:
Balın kristalleşmesi, baldaki dekstroz’un tanecikler haline gelmesi sonucu balın,
akıcılığını az veya çok kaybetmesi dolayısıyla, balın glikoza doyması ve glikoz moleküllerinin
kristalleşerek sertleşmesidir.
Böyle ballar açık bir kap içerisinde su banyosu üzerinde, fırında 63°C’yi geçmeyecek
şekilde 30 dakikadan fazla olmamak üzere ısıtılır. Balın kristalize olmasını engellemek
amacıyla; hasat yapıldıktan sonra ballı petekler 5 hafta süreyle 0°C’de tutulur, sonra 14°C’ de
depo edilir. Böyle ballar iki yıl kadar kristalize olmazlar

1.3.1.5. Zararlı Bal:
Arıların Ranunculus (düğün çiçekleri), Aesculus (atkestanesi), Rhododendron
(ormangülü), Andromeda (yabani biber), Tulipa (lale), Papaver (Haşhaş), Nicotina (tütün) ve
Digistolis (adi yüksükotu) gibi bazı bitkilerin nektarlarından ürettikleri ve içeriklerinde bulunan
zehirli maddelerden dolayı bunları tüketenlerde zehirlenme belirtileri gösterebilen ve deli bal,
acı bal, tutar bal gibi adlar verilen ballardır.

1.3.1.6. Bozuk Bal:
Fermente olmaya başlamış, küflenmiş, ekşimiş, anormal koku ve tat almış, 63C’nin
üzerinde 30’ dan daha fazla ısıtılarak aktivitesini kaybetmiş ballardır.

1.3.1.7. ballarda hile
1.3.1.7.1. Yapay (Sahte) Bal:
Çeşitli şeker şerbetlerinin içine polen, aroma, boya gibi maddeler katılarak yapılan,
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1.3.1.7.2. Şekerli Ballar:
Arı kolonilerine sakkaroz, glikoz veya fruktozlu şerbetler yedirilerek elde edilen,
1.3.1.g.3. Tağşiş Edilmiş (Doğallığı Bozulmuş) Ballar:
Balın içine çeşitli şerbetler, nişastalı ürünler ve su gibi maddelerin katılmasıyla
çoğaltılarak elde edilen hileli ürünlerdir.

1.3.2. Bal mumu
Balmumu 13 ile 17 günlük işçi arıların dört ile yedinci (dört
çift) karın halkalarındaki mum bezleri tarafından salgılanır.
Rengi salgılandığı anda beyazdır, içine yabancı maddeler
karıştıkça sarıya, kahverengine doğru döner.

1.3.2.1. Balmumunun Bazı Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Balmumunun kimyasal bileşimi yapılan araştırmalara göre %16 hidrokarbon, %31 düz
zincirli monohidrik alkol, %3 dioller, %31 asitler, %13 hidroksiasitler, %6 diğer maddelerden
oluşur.
Özgül ağırlığı 0,95’tir. Balmumu 64,5oC’de erimeye başlar, 85oC’de tamamen erir. Suda
çözünmez. Soğuk alkolde az, eter, benzen ve kloroformda tamamen çözülür.
Balmumu bazı buharlaşabilen kimyasal maddeleri kolayca emer. Bu yüzden mumun
bulunduğu yerde böcek öldürücü zehirler saklanmamalıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi
balmumunu yalnızca genç işçi arılar yapar. Arılar bir gram balmumu üretebilmek için 10 ile 25
gram arasında bal tüketirler. Bu da mumun ne kadar kıymetli olduğunu açıkça göstermektedir.
Bu nedenle en ufak petek kırıntısını ve mum parçasını ziyan etmemek gerekir. Ayrıca mum
tasarrufu için süzme bal tüketimine yönelmek gereklidir. Çünkü çerçeve ile satılıp tüketilen
Langstroth tipi her çerçevede 130 gram civarında mum ziyan olmaktadır.

1.3.3. Arı Sütü (Royal Jelly)
Balarısı larvalarının ve Ana arının gelişebilmesi ve yaşayabilmeleri için proteince
zengin gıda maddelerini kullanmaları gerekir. Bu işlem 5-15 günlük genç işçi arıların polen ve
balözünü hazmettikten sonra sahip oldukları salgı bezlerinin salgılarıyla elde edilir. Bu salgıya
arı sütü (Royal Jelly) denir. İşçi ve erkek arı larvaları üç gün, kraliçe adayları hem larva
döneminde, hem de sonra devamlı bu gıdayla beslenirler. Bu gıdanın % 60’ı su, % 40’ı kuru
madde, % 52’si glukoz-fruktoz, amino asitler, vitaminler v.s., % 38’i albumin’den ibarettir.
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1.3.4. Propolis:
Söğüt gibi bazı bitkilerin yaprak veya tomurcuklarındaki reçine benzeri maddelere
denir. Propolis arılar tarafından kovanın içindeki delikleri kapatmak çerçeveleri yapıştırmak
ve kışa hazırlıkta uçuş deliklerini küçültmekte kullanılan maddelerdir. Propolis antimikotik,
antibakteriyel özelliklerinden dolayı kulak, burun ve boğaz enfeksiyonlarında ilaç olarak
kullanılmaktadır

1.3.5. Arı Zehri:
İşçi ve ana arının kendilerini ve koloniyi korumak amacıyla zehir bezlerinden iğne
vasıtasıyla salgıladıkları toksik sıvıdır. Arı zehiri içindeki melittin maddesi antiromatizmal,
analjezik olarak alınmakta, sporcuların sakatlıkları kısa sürede atlatmaları için gıdalarına
katılmakta, vücudun direncinin arttırılması için özellikle gençlerde kullanılmaktadır. Özel
yöntemlerle işçi arılardan elde edilir. Arı zehirinin biyolojik yönden aktif özellikleri ve bunun
gerek eczacılıkta, gerekse tıpta başarıyla kullanılmasının esas gerekçelerinin başında bunların
içinde Melittin (%50’lere kadar) ve Fosfolipaz A2 (Yaklaşık %12 civarında) bulunmasıdır. Bu
komponentler arı zehiri içinde yer alan tedavi edici aktif bileşimlerin % 90’ını teşkil
etmektedir.
Yapılan klinik testler sonucu melittinin şu özellikleri belirlenmiştir:
 Adrenalin salgısının uyarılması,
 Serum proteinlerinin denaturasyonuna koruyucu etki,
 Lizosom zarlarının dengelendirilmesi,
 Fagasitar aktivitenin bastırılması,
 Prostaglandin sentezinin bastırılması,
 E prostaglandinlerin etkisine karşı farmakolojik antagonizm,
 Böbrek dokularında SAMF’ın arttırılması,
 Ağrı kesici etkisi,
 Poliartrid’e etki, adyuvant, prostaglandin ve diğer ödemlere etki .

1.3.5.1. Arı Zehri ve Allerji
Arı ignesi yapısından dolayı elastiki deriye sahip canlılardan kolaylıkla çıkmadığı, hatta
içinde kaldığı için sokulan canlının daha fazla zarar görmesine neden olur.
İğnelemeyi önlemek için deodorant, vucut spreyi gibi arıların dikkatini çekecek ve
saldırmalarına neden olacak parfümlerin kullanılmaması yerinde bir davranış olur. Ayrıca arı
zehirine karşı lokal veya genel allerjisi olanların da bu işleme başlamadan önce antihistaminik
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kullanmaları, aspirin almaları veya arı sokmasından sonra bu yere % 1 Amonyak sürmeleri
önerilebilir. Ağır vakalarda ise mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Korunmanın diğer ve de en önemli yolu koruyucu eldiven ve mesleki elbise
giyilmesidir.Pek çok ülkede artık saldırgan olmayan veya saldırganlığı azaltılmış arı ırkları
tercih edilmektedir. Özellikle karniolan arı ırkı bu özellikleri taşıyan bir ırktır. Ancak bizim
yerli Anadolu ırkı arımızda çok saldırgan değildir. Arılarla uğraşırken ani hareketlerden
kaçınmak, üzerlerine öksürmemek, nefesi koklatmamak diğer önemli tedbirlerdendir. Genel
allerjik durumlarda doktor müdahalesi oluncaya kadar özellikle de ağız içi boğaz veya
solunumu engelleyecek bir yerde sokulma gerçekleşmiş ve şişme başlamışsa buraya % 1
Amonyak kullanılamayacağı için öncelikle tüm ağız içine bir çay kaşığıyla tuz serpilir. Bu
serpme esnasında tuzun yutulmamasına dikkat edilir. Tükürtülür. Bu işlem birkaç kez tekrar
edilir.

1.3.5.2. Arı Zehirinin İçeriği
Bileşik
Melittin

Zehirin
% 'si
% 50

Phospholipase

% 12

Hyaluronidase

%3

Asit fosfataz
Histamin

%1
%1

A2

Etkiler
Kan hücrelerini eritir.
Histamin salgılatır.
Kan basıncını azaltır.
Adrenalin salgısının uyarılması
Ağrı kesici özelliği
Serum proteinlerinin korunması
Hücreleri eritir.
Ağrı
zehirleme
Yayılma faktörü
Bağ dokunun hidrolizi
Allerjik reaksiyonları artırır
Ağrı
Kaşıntı

1.3.6. Çiçek Tozu (Polen)
Polen bitkilerin çiçeklerinde bulunan erkek organlar tarafından oluşturulan küçük
taneciklerdir. Farklı renkte (bitkinin özelliğine göre) olurlar. Bal rengini, kokusunu ve
görünüşünü büyük oranda çiçek tozundan kazanır. Balın ne balı olduğu yapılan gıda analizinde
polenlerin tespitiyle mümkün olur. Polenlerde karbonhidratlar %5-6 (fruktoz, sukroz, glukoz
ve sellüloz), su 20-25, protein 6-28, sellüloz 5.3 ve lipidlerden 1.2-3.7 oluşur.
Ayrıca organik asitler (fenoleik asit, vanilik asit gibi), Lipidler (serbest yağ asitleri,
monogliseritler v.s.) , Enzimler (5 izomeraz, 21 transferaz gibi), Vitaminler (B vitaminler
kompleksi, C,E ve H gibi ve Karotinoidler (&, B ve Y karotin gibi) ile beraber gelişme
düzenleyiciler bulunur.
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1.3.7. Balların Laboratuvar Kontrolleri
1.3.7.1. Ballarda HMF (Hidroksi Metil Furfurol) Düzeyi
Balın ısıtılması veya uygun olmayan ortamlarda (ısı, ışık gibi) bırakılmasıyla fruktozun
parçalanması sonucu oluşur.
Türk Gıda Kodeksine göre bu oran en fazla 40mg/kg olmalıdır.
Isınma işlevi görmemiş doğal ballarda bu oran 10mg/kg civarındadır.

1.3.7.2. Diyastaz sayısı:
Diyastaz (Amilaz) enzimi arılar tarafından olgunlaşma sürecinde bala katılan bir
enzimdir.
Türk Gıda Kodeksine göre Diyastaz Sayısı (DN) ballarda en az 8 olmalıdır.
Diyastaz enzimi aktivitesi Narenciye ballarında 3’e kadar düşerken, yayla ballarında
60’a kadar yükselebilir.
-100g baldaki diyastaz enziminin laboratuar koşullarında 38-40ºC’de 1 saatte
parçaladığı nişasta miktarıdır.

1.3.7.3. Prolin miktarı.
Balın içinde bakılması gereken en önemli Amino Asit’dir. Türk Gıda Kodeksine göre
en az 300mg/kg olmalıdır.
Prolin nektar ve polenin içinde bulunur. Bal midesindeki şekerlerin inversiyonu ve balın
olgunlaşması esnasında bala geçer.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Balarılarının 40 milyon yıl öncesine dayanan bir geçmişlerinin olduğunu ve ilk arıcılık
kanunlarının Türkiye’de Boğazköyde bulunan ve M.Ö. 13-17 yüzyıldan kaldığı kabul edilen
Hitit civi yazılı tabletlerinde bulunduğunu öğrendik. Ülkemizdeki balarısı türünün Apis
mellifera olduğunu, A. Mellifera türüne bağlı Kafkas ve Anadolu ırklarının yaşadığını
biliyoruz. Balarılarının kraliçe, erkek ve işçi arılardan müteşekkil bir koloni olduğunu ve
birlikte belirli bir görev dağılımı ve bilinci içinde çalıştıklarını öğrendik. Balarısını oluşturan
bu bireylerden kraliçenin kovanda 1 adet olduğu ve kovanın mutlak hakimi olduğunu, erkek
arıların bakire kraliçe arı adaylarını döllediklerini, işçi arıların ise kovan için ve dışında koloni
için gerekli diğer tüm işleri belirli bir zaman aralığında yaptıklarını biliyoruz. Kraliçe arıların 5
yıl kadar, işçi arıların aktif dönemde 5 hafta, kış döneminde ise 5 ay kadır yaşadıklarını ve
erkek arıların da ömürlerinin ya çiftleşinceye kadar, ya da 3 ay veya sonbaharda işçi arılar
tarafından kovandan atılıncaya kadar olduğunu öğrendik. Balarılarının ürünlerinden olan balın
çok önemli bir besin kaynağı olduğunu ve bu gıdanın üretimi için işçi arıların çiçeklerden nektar
ve polen topladıklarını öğrendik. Balın kalitesini anlamak için mutlaka laboratuvar bakılarına
ihtiyaç olduğunu, Amilaz enzim düzeyinin ve Prolin miktarının burada belirleyici bir rol
üstlendiğini gördük. Balarılarının morfolojik ve fizyolojik yapıları içinde dil uzunluklarının
nektar toplama işinde önemli olduğunu, antenlerinin ise işitme, tat alma, koku alma ve hissetme
gibi önemli duyuları barındırdığını öğrendik. İşçi arıların 80 mg ve bal midesine topladığı
nektarın ortalama 40 mg olduğunu, 1gr bal toplamak için 1500-1600 çiçek ziyaret ettiklerini
biliyoruz. Tarlacı arıların kovan dışındaki faaliyetlerinde kovana su, nektar, polen ve propolis
taşıdıklarını, gıdanın yerini bulmak için güneşten yararlandıklarını buna göre kuyruk-kanat
dansı ve dönme hareketi yaptıklarını gördük. Arıların 1 g balmumu üretmek için 10 – 25 g bal
tüketmek zorunda olduklarını öğrendik. Türkiye’nin coğrafyasının iklim ve ballı bitkiler
bakımından arıcılık yapmaya müsait olduğunu gördük. Özellikle arıların zarar gördüğü ve toplu
ölümlerine neden olan başta zirai ilaçların ve zehirlerin haricinde çevresel kirlenmelere bağlı
kurşun Pb ve kadmiyum Cd gibi ağır metal, 40K ve 137Cs gibi radyoaktif maddelerden ileri
gelen kalıntısal sorunların da çözülmesi gereken önemli sorunlardan sadece bazıları olduğunu
öğrendik. Arı zehirinin hem faydalarını, hem de allerjen olduğunda nasıl davranılması
gerektiğini gördük.
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Bölüm Soruları
1) Yurdumuzda hangi bal arısı ırkları yaygındır.
2) Arı zehrinin % kaçı melittin’den ibarettir?
3) Dünya’daki ilk yazılı arıcılık kanunları …………. çivi yazılı tabletleridir
4) Türk Gıda Kodeksine göre doğal ballarda Diyastaz enzimi aktivite değeri en az ne
kadar olmalıdır?
5) Elma bahçesinde bir hektara 7 koloni konulursa verim …….. kadar artabilmektedir.
6) İşçi arı kovanından en az 100 m uzaklıkta iyi bir gıda kaynağı bulmuşsa bunu
..............dansıyla diğer arılara bildirir. Kaynağın yönünü ise ..................dansıyla gösterir.
7) Birçok erkek arıyla çiftleşen kraliçenin oviduct’unda ne kadar sperm toplanır ve
bunların ne kadarını (milyon adet) spermateka’da depo eder?
8) Aşağıdaki renklerden hangisi 2019 doğumlu Kraliçe arıların işaretlenmesinde
kullanılır?
9) Aşağıda birkaç görevi sıralanan arı bireyi hangisidir?
“Petek örer, larvaya bakar/besler, kovanı temizler, nektar toplar, propolis toplar, nektarı
havalandırır, hücreleri kapatır, kovanı korur, erkek yumurtalar bırakır, yeni kraliçe yapılacak
larvaları belirler”
10) Ağız içi, boğaz veya solunumu engelleyecek bölgelerde arı sokması gerçekleşmiş
ve ödem oluşmaya başlamışsa acil önlem olarak ne yapılır?

Cevaplar
1) A.mellifera anatoliaca, A.mellifera caucasica
2) 50
3) Boğazköy’deki Hitit
4)8
5) %50
6) kuyruk-kanat, dönme
7) 25-7
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8) yeşil
9) işçi arı
10) bir çay kaşığı sofra tuzuyla gargara
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2. ARICILIK EKİPMANLARI VE ARILARDA BAKIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Arıcılık Ekipmanları
2.2. Arılarda Bakım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-Kovanların önemi var mıdır?
-Bölgelere göre kullanılan kovanlarda farklılıklar var mıdır?
-Özel alet ve malzemeler kullanmak zorunlu mudur?
-Kullanılan malzemelerde temizliğin önemi var mıdır?
-Arıcılar özel bir kıyafet kullanmakta mıdırlar?
-Arılarda çalışma takvimi var mıdır?
-Çalışma takvimi varsa belirli bir sıralama ve işlev özellikleri nedir?
-Arıların üretiminde bakım ve beslemenin önemi nedir?
-Özel besleme materyali ve yöntemleri var mıdır, varsa nelerdir?
-Arıcılıkta başarıda alet ve malzemenin rolü nedir?

31

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Alet ve malzemeler

Nitelikleri ve
öğrenilecek

Kovanlar

Özellikleri
öğrenilecek

ve

özellikleri Kitabımızdaki
konuların
okunması
ve
video
anlatımının izlenmesiyle.
önemleri Kitabımızdaki
konuların
okunması
ve
video
anlatımının izlenmesiyle.

Alet
ve
malzemelerde Bir
evin
mutfağındaki Kitabımızdaki
konuların
temizlik ve hijyen
temizliğin
burada
da okunması
ve
video
uygulanması
gerekliliği anlatımının izlenmesiyle.
anlatılacak
Bakım
ve
yöntemleri

Arıcılık takvimi

besleme Bakım
ve
beslemenin Kitabımızdaki
konuların
ihtiyaçlar ve mevsimler okunması
ve
video
doğrultusunda özel olarak anlatımının izlenmesiyle.
düzenlenmesi
ve
uygulanması
gerekliliği
öğrenilecek
Arıcılıkta belli bir iş yükünün Kitabımızdaki
konuların
birbirini
takip
eden okunması
ve
video
zamanlara göre dağılması anlatımının izlenmesiyle.
gerektiği anlatılacak
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Anahtar Kavramlar


Kovanlar,



El aletleri,



Arıcı elbiseleri (maskeler),



Alet ve malzemelerin önemi,



Arıcılık takvimi,



Bal üretimi ve sağımı,



Şerbetleme,



Kek verme,



Bakımlarda ilaç kullanma zamanı.
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Giriş
Arıcılıkta kullanılan ekipmanlar arıcının ve arıcılığın olumlu sonuçlar verebilmesi için
vazgeçilmez malzemeleridir. Temiz, hijyenik ve kullanışlı ekipmanlarla yapılan çalışmalardan
yüz güldürücü sonuçlar alınır. Atalarımızın dediği gibi “alet işler el övünür” misali kaliteli
malzeme, sağlıklı arılar ve sağlıklı ve bol ürünler ürün için en önemli unsurdur. Arıların sağlığı,
rahatı, iyi çalışabilmeleri ve güvenlikleri için ekipmanlar da kaliteli olmak zorundadır. Pek çok
hastalık etkeni ve zararlılar kalitesiz ve bakımsız ekipmanlarla, özellikle de kovanlar vasıtasıyla
arılarımıza bulaşmaktadır. Yine kalitesiz ve hijyenik olmayan bu malzemeler arılardan elde
edeceğimiz ürünlerin de patojenlerle ve zararlılarla bulaşmasına kapı açmaktadır. Temiz
olmayan ve bakımsız kovanlar, el demirleri, fırçalar, çerçeveler, petekler, şerbetlikler, örtü
malzemeleri, körükler, bal sağım aletleri, saklama kapları, eldivenler, maske ve tulumlar, ellerin
kirliliği, yemlerdeki bozukluk gibi pek çok etken ve etmen temiz olan ve temizliği seven
arılarımızı tehdit etmektedir. Bir ingiliz yazarın dediği gibi kullanmış olduğmuz alet ve
malzemelerin temizliği adeta mutfağımızda kullandığımız malzemeler kadar temiz olmalıdır.
Bakım ve besleme kurallarına riayet edilmeli, rastgele, gelişigüzel ve düzensiz bakım ve
beslemeden kaçınılmalıdır. Arılar ne çok rahatsız edilmeli, ne de başı boş bırakılmalıdır.
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2.1. Arıcılık Ekipmanları
2.1.1. Arıcı Kıyafetleri
Maske içeren tulum, sadece maske, maskeli üst, maskeli yarım üst, pantolon ve
eldivenler kullanılmaktadır.

2.1.2. Kovanlar, Kovan
Ekipmanları
Arıcılık ve çalışmaları, arıdan elde
edilen ürünlerin gün geçtikçe değer kazanması
üzerine daha teknik, daha bilimsel yapılmaye
başlanmıştır. Bunun içindir ki, arıcılar kendi
aralarında kenetlenmeye, birlikler kurmaya,
kooperatifleşmeye başlamışlardır. Bununla
birlikte bal arısı kolonilerinin daha rahat
yaşamaları, sağlıklı olmaları ve kaliteli bal
üretebilmeleri için gerekli olan kovan
standardı, yani uygun kovan va kovan
malzemesi üretimi için elde edilen gelişme bu
kadar iyi değildir. Atalarımızın bir sözü vardır
‘güneş girmeyen eve doktor girer’ diye.
Kovanlar da arı kolonilerinin evleridir.
Kovanlarımıza doktor girmeyecektir ama
havalandırmasının
iyi
olması
gerekir.
Kolonilerin sağlığı ve idaresi için yöresel
şartlara uygun kovan ve ekipmanlarının üretilmesi, devletin olduğu kadar özel teşebbüsün
görevleri arasına girmektedir ve girmelidir. Bu amaçla Dünya’da iki kovan tipi geliştirilmiş ve
kullanılmaktadırlar.
Bunlardan A-LANGSTROTH tipi kovanlar; ılıman iklimli,çiçekli bitkileri az ve bal
mevsimi uzun süren bölgelerde kullanılırlar. Bu kovanların gövde kalınlığı 2.5 cm, olup
kuluçkalık ve ballık kısımları eşit yüksekliktedir (26 cm). Ön cephe 38.5 cm, yan cephe 45.5
cm’dir (içten içe).
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İkinci tip kovanlar soğuk bölgelerde kullanılan B-DADANT tipi kovanlardır. Bunların
ballıkları kuluçkalıklarından daha kısa (kuluçkalık 31 cm, ballık 17 cm )olup, kullanılan tahta
3-3.5 cm kalınlığındadır. Soğuk iklime sahip bölgelerde bal mevsimi kısa sürdüğü için ballık
küçük imal edilir. Kovanların ve kovan ekipmanlarının uygunluğu üzerinde bu kadar
durmamızın nedeni, bazı arı hastalık ve zararlılarının kalitesiz kovanlar nedeniyle yaygınlık
kazanmalarındandır.
Çerçeveler bu ölçülerde ve her kovana takılabılecek uygunlukta olmalıdır.

2.1.2.1. Ruşet Kovan

Muhtemel ana arı kayıplarına karşı
döllenmiş analı küçük koloni yetiştirme
kovanları.

2.1.2.2. Petek
İşçi
arıların
salgıladıkları balmumundan
kabartarak içine bal, polen,
balözü veya nektar depo
ettikleri,yavru durumuna göre işçi
(5.5 mm),erkek (6.5 mm) ve kraliçe (9-10 mm) için farklı
boyut ve çapta inşa ettikleri gömeçlerin bulunduğu yapılardır.

2.1.2.3. Temel Petek
İşçi balarıları tarafından
inşa edilen peteklerin içindeki
balın alındıktan sonra asgari 74
C’de eritilerek elde
edilen balmumunun özel
aletler
yardımıyla
presten geçirilerek plaka
şeklinde
ve
kullanıma
göre
farklı
boyutlarda hazırlanarak
telle veya sıkıştırmak suretiyle çerçevelere
takılabilen malzemedir.
Bunun amacı balarılarının uzun sürede yapabildikleri ve her gramı için 10 - 25gr bal kullanmak
zorunda kaldıkları ( bazı kaynaklarda bu oran 4 – 20g ) peteğin daha kısa sürede yapımının
sağlanmasıdır. Böylece balüretimi ve yavru verimi artmakta, ayrıca hazırlanması esnasında
yaklaşık 121°C’de sterilize edilerek olası mikrobiyel ve paraziter etkenler yok edilmektedir.

2.1.2.4. Şerbetlik

Galvanizli teneke, cam veya tahtadan yapılan, koloninin ilkbahar ve sonbaharda
beslenmesinde şerbet verilmesi işinde faydalanılan malzemedir.

2.1.2.5. Örtü Tahtası
Kovan üst kapağının altında, 0.8-1 cm kalınlıkta, kuluçkalık veya ballığın üstünü
tamamen kapatan, tahtadan veya kaplama kontraplak’tan yapılan tek veya iki parçalı
malzemedir.
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2.1.2.6. Bölme Tahtası
Koloninin büyüklüğüne göre onları kışın donmaktan, diğer mevsimlerde ise hastalık ve
zararlılardan korumak amacıyla kovan içinin daraltılıp genişletilmesinde kullanılan ahşap
malzemedir.

2.1.2.7
Körükler

El

Aletleri,

Körükler, bakım esnasında
arıların saldırarak hem etraflarına
hem
de
kendilerine
zarar
vermelerine engel olmak için ilk
etapta içlerinde kullanılan ağaç
türevi (kimyasal ve boya içermeyen
hızar talaşı, salkım söğütlerin
dallarının uçlarındaki potakları, ağaç
gövdelerinde oluşan kav ve kuru
ağaç parçaları) gibi materyalin
yakılarak oluşturduğu duman ile sakinleşmeleri amacıyla mutlaka kullanılmalıdırlar.
El demiri, fırça, çerçeve takma mahmuzu, çerçeve
teli, çerçeve delme aleti, çerçeve tutma mandalı, mum
eritme cezvesi, elektrikli tel takma cihazı, tel gerdirme
pensesi veya pense, çivi çakmak veya çıkartmak için çekiç
veya keser, testere, farklı büyüklüklerde ve yapıda
körükler, malzeme çantası, ana arı ızgarası, bal bıçağı, bal
tarağı, oğul alma sepeti,

2.1.2.8. Bal Süzme ve Bal İşleme
Makinaları
Bal süme kakinası, Sır alma
teknesi, bal dinlendirme
kazanı, Çift süzgeçli bal
süzme eleği, balın su oranını
ölçmek için refraktometre.
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2.1.2.9. Polen Toplama ve İşleme
polen

kapanı,

polen

Ekipmanları
temizleme makinası

2.1.2.10. Bal mumu eritme kapları.
Bu
kaplar
bal
mumunun
eritilerek
ve
sterilizasyonunun sağlanarak öncelikle temel petek
üretiminde kullanılmaya hazır hale gelmesinde önemlidirler.

Güneş enerjili mum eritme kabı, mum eritme
kazanı, elektrikli mum eritme kazanı

2.2. Arılarda Bakım
2.2.1. Kovanlar İçin Doğru Yer Seçimi
Kovanların koyulacağı alan eğer evinizin bulunduğu yerse en az bir dönüm (1000 m²)
olmalıdır ve komşuları rahatsız etmeyecek bir köşeye konulmalıdır. Sınır yakınsa buraya 2 m
yükseklikte panjur konulmalıdır. Yerden en az 20cm yükseklikte bir set üstüne ve öne doğru 5
derece eğik konulmalıdır. Uçuş deliği sabah güneşi görebilecek yönde ve uçuş giriş ve
çıkışlarında rüzgar almayacak biçimde yerleştirilmelidirler. Merada ise aynı şartları
uygulamakla beraber çok sayıda koloni olduğunda kovanlar arıların uçuşunu engellemeyecek
mesafede ve aralıkta konulması gerekir. Ayrıca kovanların girişi veya gövdesi farklı renklerde
boyanarak arıların kovanlarını şaşırmalarına engel olunur. Mera veya dağlık alana bırakılacaksa
böyle yerlerin de meyvalık, orman kenarı ve kolonilerin rahatsız edilmeyecekleri, temiz içme
sularına yakın yerler tercih edilmelidir. Bol gıda kaynaklarının 1.6-3.2 km mesafe içinde olması
iyi ürün alınmasını sağlar.
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2.2.2. Gezginci Arıcılık ve Yükümlülükler

Gezginci arıcılık yapanların kanun ve yönetmelikleri iyi bilmesi gerekir. 3285 sayılı
Hayvan sağlığı ve zabıtası kanununun 4. maddesine göre arıların Küçük Kovan Böceği (Aethina
tumida), Tropilaelaps clareae ve Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalıkları ihbari mecburidir.
Arıların sağlık raporu, gidilecek yerin uygun yazısı gibi basit kuralları göz ardı etmemelidirler.
Yine bu kanunun 22 maddesinin çeşitli yönetmelik hükümlerine göre sağlık raporu il ve ilçe
müdürlüklerinde görevli Hükümet Veteriner Hekimleri tarafından verilir. Bahçe veya arıların
konulduğu dış arazilere polenli ve nektarlı bitkiler de ekilebilir. Böylece arıların daha kolay
ürün elde etmesine yardımcı olunur. Ortalama bir koloni sadece kendi ihtiyaçları için MarttanEylül ayına kadar 30 kg nektar veya balçiği ve 20 kg kadar da polen tüketir.

2.2.3. Uygulamalı Çalışma
Yeni koloni edinecek, arıcılığa başlayacak kişilerin öncelikle bu işi yapan tecrübeli
arıcıların yanında en az bir sezon tecrübe kazanmaları, eğer varsa açılacak arıcılık kurslarına
katılmaları gerekir. İşin zorluklarını ve zor gibi görünen basıt işlemleri öğrenmeleri yararlı
olacaktır.
Eğer yakında bir yerde arıcılık araştırma enstitüsü, kuruluşu veya arıcılıkla ilgili bir
eğitim kuruluşu varsa orada tecrübelerini arttırmaları yerinde bir davranış olur.

2.2.4. Fiyatların Tespiti ve Zamanlama
Arıcılıkta fiyat tespiti ve ürünün elde edilmesi ile ilgili sorular arıcıların her zaman
düşündükleri ancak cevabı kolay olmayan konulardır. Ürünün istenildiği kadar olup olmaması
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bölgeler arasındaki farklılıklar, hava şartlarının durumu, ballı bitkilerin verimliliği hepsi önemli
ve geliri etkileyen faktörlerdir.
Normal olarak bir koloni için harcanacak ideal zaman 6-8 saat/yıl olarak
düşünülmelidir. Bir arılıktaki kolonilere yapılacak olan müdahaleler ne çok sık, ne de çok geç
yapılmalıdır. Özellikle yavru üretiminin arttığı erken ilkbaharda başlayan haftalık kontroller
yaza doğru iki haftada bire düşer. Yaz sonu ve sonbahar başlangıcında ürün eldesi ve kışa
hazırlık amacıyla yine koloniler haftada bir kontrol edilir. Bir taraftan ürünler hasat edilirken,
diğer taraftan zayıf kolonilerin bakımı yapılır. Tüm kolonilere ilaçların özelliklerine göre eğer
gerekiyorsa dört, yedi veya bir ay arayla ilaç verilir veya alınır.

2.2.5. ARICI YILLIĞI
Bu olayı maddeler halinde şu şekilde belirtebiliriz.

2.2.5.1. ilkbahar bakımı

2.2.5.2. Bal mevsimine hazırlık
2.2.5.3. Yaz bakımı
2.2.5.4. Sonbahar bakımı
2.2.5.5. Kışa hazırlık
2.2.5.6. Balarılarının Ilkbahar Bakımı
Bahar mevsimi ülkemizin değişik iklime sahip köşelerinde farklı zamanlarda başlar. Bu
başlangıç için şu tarihtir demek mümkün değildir. Balarılarının bahar mevsimi bakımının
başlangıcı ise kış soğuklarının sona erdiği, hava sıcaklığının 7-8 °C’ye ulaştığı ve rüzgarsız
ortamların oluştuğu zamanlardır. Böyle uzun uzadıya açıklamaya da gerek yoktur. Zira kar
kalkıp, çiçekler açmaya, arılar da vızıldaşmaya başlayınca arıcının da çalışması başlıyor
demektir. Bakımda öncelikli konuları sıralayıp kısaca açıklamak gerekirse bunlar;
•
Koloninin bir anaya sahip olup olmadığı,
•
Yumurta bırakıp bırakmadığı
•
Enfeksiyöz veya paraziter hastalıkların bulunup bulunmadığı
•
Yeterince işçi arıya sahip olup olmadığı.
•
Acil ek gıdaya ihtiyacı olup olmadığıdır.
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2.2.5.7. Oğul Alma ve Oğulun Önlenmesi
2.2.5.7.1.1. Doğal Oğul Alımı
Aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir. Oğulların alınması. a) sert bir sallamayla, b)
kovanı kolonini yanına koyarak (Kovan içine
ballı petek takılır veya şerbet konulur), c) sepet
içine şerbet veya bal dökülür ve bir ince tahta
parçası konularak alınabilir

2.2.5.7.1.2. Suni Oğul Alımı
Kuvvetli bir koloni (en az 10 çerçeveyi
dolduracak kadar arı) ana ile birlikte koloninin
yarısının alınarak başka bir kovana aktarılması
ki burada yavrulu çerçevelerin büyük
çoğunluğu asıl kovanda bırakılır. Asıl kovanda
ya günlük yumurtalı yavru gözleri bırakılır
veya başka bir döllenmiş ana kafes içinde
verilir.

2.2.5.7.1.3. Paket Arıcılık
Arıcılığa yeni başlayanlar veya koloni
sayısını artırmak isteyen arıcılarca tercih edilir.
900-2250 g miktarında analı veya anasız arı
petekli çerçeveyle paketlenerek nakledilir veya postayla özel şartlarda gönderilir. Kanada gibi
ülkelerde bu tip arıcılık yaygındır.
İlkbaharda arıların analı olmaları gerekir ki yavru üretimi olabilsin. Eksik gıdalı
kolonilerin gıdalarla takviye yapılarak güçlenmesi sağlanmalıdır. Bunun için şerbet veya kek
kullanılır. Eğer varsa sağlıklı ballı çerçeveler vermek daha etkin bir yöntemdir. Hastalık
etkenleri tespit edilmişse bal akımı başlamadan en az 60 gün önce gerekli tedavileri de
yapılmalıdır. Koloninin sayısı az ise birleştirme yoluyla veya şurupla beslemek suretiyle
çoğaltılabilir. Şurupla beslemede de 1/1 oranında şekerli şerbet kullanılmalıdır. Bu şerbetin
hazırlanmasında şerbet kaynatılma noktasına kadar ısıtılmalı ancak kesinlikle
kaynatılmamalıdır. Bu arada ılık veya soğuk suyun içine şeker atılarak şerbet
hazırlanmamalıdır. Bu şekildeki hazırlamalar sonucu yıllarca canlı kalabilen hastalık etkenleri
kolaylıkla koloniye bulaşabilmektedir.

2.2.5.7.2. Kek Hazırlama ve Şerbetleme
2.2.5.7.2.1. Kek Hazırlama:
- Pudra şekeri
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- Çay şekeri
- Bal
- Su (kaynatılmış sıcak su)
- Protein kaynağı olarak;
a) Yağsız süt tozu
b) Saf soya proteini (GDO’suz)
Vitaminler
İlaçlar

2.2.5.7.2.1.1. Hazırlanışı
Bu malzemeler kaynatılmış sıcak suya (63C 'nin altında) usulüne uygun olarak katılır.
İyice karıştırılarak kek halini alması sağlanır.
* Eğer Nosema'ya karşı ilaç verilecekse şerbet sıcaklığının 49C'yi geçmemiş olması
gerekir. Zira Fumagillin 49 C'nin üzerinde bozulmaktadır.

2.2.5.7.2.1.2. Uygulanışı
Her koloninin ihtiyacı oranında 250 – 500 g, 1 kg veya en geç üç gün içinde
tüketebileceği miktar hesap edilerek kovanın örtü tahtasının üzerindeki kapak kısma veya aynı
zamanda örtü tahtası görevini de gören şerbetliğe bırakılır. Üç gün sonra kontrol edilmelidir.
Çünkü kek havanın rutubetini çekerek üzerinde maya ve mantar üremesi oluşabilecektir. Bu
gibi kekler alınp imha edilir.
Yavru yetiştirmesinin sağlıklı olabilmesi için gerek sonbaharda, gerekse havaların
soğuk olduğu ilkbaharda eğer protein ihtiva eden gıdalar (soya proteini, yağsız süt tozu ve
bulunabilinirse polen) mutlaka katılmalıdır. Proteinden yoksun gıda, hem erişkin arıların
beslenmesinde hem de yavruların beslenmesinde yavaşlama, vücudun bağışıklık
mekanizmasının oluşamaması ve hastalıklara karşı direncin azalmasına neden olur.
Protein kaynağı olarak içindeki yüksek proteine aldanıp ta soya unu gibi nişastalı ve
yağlı gıdalar kullanılmamalıdır. Zira bu gibi maddeler zamanla acılaşma eğilimi gösterirler.
Bozulan gıda arılar tarafından da tüketilemez.

2.2.5.7.2.2. Şerbetleme:
2.2.5.7.2.2.1. İlkbahar Yavru Üretimi Şerbetlemesi
Burada; 1 oran kaynatılmış su
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1 oran şeker (bal)
iyice karıştırılır ve eğer ilaç katılacaksa 49C'nin altında katılır.
Yine şerbetliklerine kısa sürede bitirilebilecek miktarda koyulmalıdır.

2.2.5.7.2.2.2. Sonbahar Şerbetlemesi
Oran 1 oran kaynatılmış su
2 oran şeker (bal)
Eğer bal kullanılacaksa su sıcaklığının 63 C'nin altına düşmesi belirlenir.
Su oranlarındaki farklılık nedeni ilkbaharda tüketilen şerbet içindeki suyun
fazlalığından (% 50) dolayı yavru yetiştirilmesini aktive eder çabuk sindirilir, tekrardan su
ihtiyacına gerek kalmaz. Şeker ve su karışımından bunların toplamı kadar ürün elde edilmez.
Örneğin 3kg şeker + 2 litre suyla karıştırılarak elde edilen şerbetin ağırlığı 3.6 kg olur.
Sonbaharda ise 1'e 2 oranında katılan şeker veya bal sonrası elde edilen karışımdaki su
oranı 33-50 (bal katılırsa) arasında değişir. Bundan dolayı kışlatmadan en az 1 ay önce kış
beslenmesinin bitirilmesi gerekir. Bu 1 aylık süre içinde depo edilen şerbetin suyu buharlaşma
ve arıların havalandırması sonucu azalarak balın olgunlaşması sağlanmış olur.
Kışın su oranı yüksek balın arılar tarafından tüketilmesi sonucu fazla su emilemez ve
kalın bağırsakta depo edilir. Eğer arının temizlik uçuşunu engelleyecek hava veya fiziki şartlar
(kovan uçuş deliğinin tamamen kapatılması gibi) oluşmuşsa bu durumda arılar mecburen kovan
içine edileceklerdir. Böylece arılarda hem su kaybına bağlı zafiyet, hem de mikrobiyel olmayan
dizanteri oluşacaktır. Böylece doğal olarak arıların bağırsaklarında bulunan kireç, taş ve
nosema etkileri kovan içindeki pisliklerde toplanacak ve koloni sağlığı için tehdit
oluşturacaktır.
İlkbaharda temizlik yapan bakıcı işçi arılar bu etkenlerle bulaşacaktır. Temizlik, yavru
ve ana arı bakımları esnasında da bu etkenleri onlara taşıyacaklardır. Böylece hastalıklar
başlayacak ve yaygınlık kazanacaklardır.
Eğer şerbet yapımında kullanılan su kaynatılmaz ise bunun içinde bulunan hastalık
etkenleri kolonileri hastalandırabilir.
Ayrıca şerbet kaynatılmamalıdır. Zira bu durumda da şerbetin yapısı (yanmaktan dolayı
vb) bozulup özelliğini kaybedecektir. Bu da yine bulaşıcı olmayan dizanteriye neden olabilir.
Bütün bunların dışında her koloninin barındığı kovan içleri teker teker gözden
geçirilmeli, ileride mum kurdunun yaşayabilmesine fırsat sağlayabilecek olan dip döküntüleri,
petek bozuklukları giderilmeli, bozulan petek ve çerçevelerin yerlerine yenileri konulmalı,
dahası rutubetli -ıslak kovanlarda bulunan koloniler yeni kovanlara nakledilmelidir. Bu esnada
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kovanın havalandırma delikleri açılmalı, uçuş
deliği gün be gün genişletilmelidir. Gerek bal
veriminin yüksek olabilmesi, gerekse oğul elde
edilebilmesi için yukarıdaki basit işlemlerin
yerine getirilmesi yeterli olabilecektir. Bu
bakımdan arıcılığın gelişmesi arıcılarımızın
yüzlerinin gülmesi sorumluluklarımızı yerine
getirmekle sağlanabilecektir.

2.2.5.8. Bal Mevsimine Hazırlık
İlkbahar’da uygun bakımı yapılan
koloniler yörenin iklimi ve bitki florası
gözönünde bulundurularak ya gezginci arıcılığa
uygun yerler tespit edilerek buralara nakledilir
veya aynı yerde en uygun bölgelere taşınırlar. Bunun için kolonilere rüzgara,sıcağa,sel
baskınlarına,yabani arılara ve düşmanlarına karşı güvenli yerler bulunmalıdır. Aynı yerlerde
mümkünse arılıklar arasında enaz üç km.mesafe olması olası yağmaların ve hastalıkların
bulaşmasına engel olacaktır. Buralarda zirai ilaçlamanın ya hiç olmaması veya ilaçlamaların 6
km kadar uzakta olmasına dikkat edilmelidir

2.2.5.9. Yaz Bakımı

Bu dönemde kolonilerin bal üretimine ilgili olarak kovanlar devamlı gözden geçirilmeli,
Ana kayıpları dikkatlice izlenmeli ve bal için gerekli ballıklar konulmalıdır. Arı zararlı ve
düşmanlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.

2.2.5.10. Sonbahar Bakımı

Oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemin başında bal hasadı yapılır. Kolonilere
yeterince (15-25 kg) bal bırakılır. Zayıf kolonilere bal transferi yapılır. Bu ballı çerçeve
nakillerinde hastalık etkenlerinin bulaştırılmamasına dikkat edilir. Hastalık ve zararlılara karşı
mücadele yapılır. Bu dönemde Varroa mücadelesi vardır. Nosema ve yavru çürüklüklerinin (kış
döneminde) önüne geçebilmek için şerbet içinde ilaç verilir. Sonbahar bakımında kolonilere
verilecek olan şerbet ilkbaharda verilene göre daha yoğun olur. Sonbahar beslenmesi fruktoz
ve glukozca zengin balları depo etmiş kolonilerin, kışın bunların kristalize olmasıyla
gerektiğince kullanamamaları ihtimalini düşünerek bir kısım su ve iki kısım şekerden oluşan
şerbetler toplam balın %10’unu geçmeyecek şekilde verilirler. Şerbetin içine hastalıklara karşı
kullanılan ilaçlar, vitaminler ve proteince zengin soya proteini veya yağsız süt tozu katılarak
koloniler kışa hazırlanırlar. Bu besleme kış salkımı olayından tahmini biray önce yapılmalıdır.
Bu sürede, verilen şerbet veya kekten yapılan bal olgunlaşabilir. Su miktarı %15-20’ye kadar
iner. Arılar çam balıyla (balçiği) kışlatılmazlar. Çam balı stokları alınarak yerine hemen
kristalize olmayacak çiçek ballı çerçeveler ve şerbet takviyesi yapılır.
Kraliçe arıların kontrolü yapılır. Kraliçesini kaybetmiş veya zayıf koloniler birleştirme
yoluyla korunur. Bu işlemden önce, ya heriki koloniye de aynı kokudan sürülür, ya gazete
kağıdı yöntemi uygulanır, ya da iki koloni de aynı kuluçkalığa alındıktan sonra aralarına ballı
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bir çerçeve takılır. Her üç işlemde de amaç kolonilerin kraliçenin salgıladığı kokuya
alışmalarının sağlanmasıdır.

2.2.5.11. Kışa Hazırlama
Koloniler daha az rüzgar alan ve soğuk olan yerlere veya sundurma altlıklarına alınırlar.
Üst örtü tahtaları ve bölme tahtaları yerleştirilir. Örtü tahtası yerine çuval, minder veya plastik
aksam kullanılmamalıdır. Özellikle bezler saçaklarıyla dışarıdan su çekerek ıslanmakta ve
kovan içinin rutubetini de artırmaktadır. Ayrıca aralarına giren böceklere de yuvalanmaları için
zemin oluşturmaktadır. Ayrıca bu plastik gibi malzemeler oluşan rutubet nedeniyle üzerlerinde
ve kovan içinde mantar oluşumuna neden olarak kovanın hijyeni, arıların sağlığı arı ürünlerinin
kalitesi için tehdit oluşturmaktadır. Kovanların uçuş delikleri bir cm açıklık kalacak şekilde
kapatılır. Kovanların üzeri ve etrafları –uçuş deliği hariç- sert kış şartları düşünülerek izocam,
styropor ve muşamba gibi malzemeyle yağmura ve soğuğa karşı ısı yalıtımı yapmaları için
örtülür. Daha soğuk ve açıkta kışlatılan arılıklarda kovanların üzeri uçuş deliği açık kalacak
şekilde tamamen karla kapatılarak izolasyon yapılır. Zira kar sıcaklığı 0°C’dir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Başta kovanlar olmak üzere, diğer arıcılık malzemelerinin standart olmaları gerektiğini,
hijyen kurallarına uygun kullanımın olmazsa olmazlardan olduğunu öğrendik. Kovanların
iklime uygun olarak seçilmelerinin, kovanlarda kullanılacak örtü tahtası ve bölme tahtalarının
mutlaka kullanılması gerektiğini öğrendik. Özellikle arı zehrinin allerji oluşturma ihtimaline
karşı tedbir olarak mutlaka kullanılması gerektiğini gördük. Özellikle temel petek
uygulamasının arılardan elde edilecek olan bal miktarının artmasında etkili olduğunu, 1 g bal
mumu için arıların 10 – 25 g kadar bal tüketmek zorunda olduklarını ( bazı kaynaklarda bu oran
4 – 20 g verilmektedir ) gördük. Körüklerin bakım esnasında arıların sakinleşmesi için içlerine
uygun materyal konularak yakılıp duman vermesinin önemi üzerinde duruldu.
Arılıkların seçiminde nelere dikkat edeceğimiz, kovanların koyulmasında yerden en az
20 cm yukarıya ve 5°öne eğik konulmasının önemini gördük. Gezginci arıcılığın belli kurallara
göre yapılması gerektiği anlatıldı. Arıların bakım ve beslenmesinde zamana ve arıların
ihtiyaçlarına göre kek ve şerbetlerin nasıl ve ne zaman neler katılarak verildiklerini öğrendik.
İlk bahar şerbetlemesinde su/şeker oranının 1/1, sonbahar şerbetlerinde ise bunun 1/2 olduğunu
ve bunun ne denli önemli olduğunu öğrendik. Balarılarının tüm zamanlarda nasıl bir takvimle
bakım ve beslenmelerinin yapıldığını, bir koloni için yılda ortalama 6-8 saat bakım yapılması,
zaman harcanması gerektiğini öğrendik. Arıcılıkta kullanılan kovanlar başta olmak üzere diğer
alet ve malzemelerin nasıl ve ne amaçla kullanılmaları gerektiğini ve kovanların bakımının ne
denli önem taşıdığını anladık. Küçük Kovan Böceği (Aethina tumida), Tropilaelaps clareae ve
Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalıklarının ihbari mecburi zararlı ve hastalıklar olduğunu
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Arılar aşağıdaki ballardan hangisiyle kışlatılamazlar?
2) Fazla soğuk ve karlı bölgelerde kovan tamamiyle ………. Kaplanır. Böylece kovan
dışı sıcaklık …derece olur.
3) Balarısı kolonilerinde görülen pek çok hastalığın yaygınlığının en önemli
sebeplerinden birisi de ................ .
4) Ballık ve Kuluçkalık 26 cm, Ön cephe 38.5 cm, Yan cephe 45.5 cm, Tahta kalınlığı
2.5 cm olarak ölçüleri verilen kovanlar hangi tip kovanlardır?
5) Kışın ve yazın dışarıda sıcaklık ne olursa olsun arıların oluşturdukları salkımın
merkezinde veya yavru yetiştirme bölgesinde sıcaklık ….… °C arasında olur.
6) Sonuna doğru Bal hasadı yapıldığı ve Kış arılarının üretiminin olduğu ay hangisidir?
7) Destek şerbetine eğer ilaç katılacaksa …°C'nin altında katılır.
8) Ballık17cm Kuluçkalık 31 cm, Tahta kalınlığı 3.5 cm olarak ölçüleri verilen kovanlar
hangi tip kovanlardır?
9) Kasım-Aralık ayında arıcıların yapacakları çalışmalar nelerdir?
10) Koloninin büyüklüğüne göre onları kışın donmaktan, diğer mevsimlerde ise hastalık
ve zararlılardan korumak amacıyla kovan içinin daraltılıp genişletilmesinde kullanılan ahşap
malzeme hangisidir?

Cevaplar
1) a)Kestane *b) çam c)akasya d)geven e)ıhlamur
2) a) karla, 10 b) toprakla, 1 c) gazete kağıdıyla, 5 d)şeker çuvalıyla, 15 *e)karla, 0
3) a)arı kuşlarıdır *b)uygun olmayan kovanlardır c)modern alet ve ekipmanlardır
d)ayılardır e) kirpilerdir
4) *a)Langstroth b)kütük c)Dadant d)karakovan e)sepet
5) a)12±0.6 *b)32±0.6 c)22±0.6 d)15±0.6 e)35±0.6
6) a)Ocak b) Ekim c) Mayıs *d)Ağustos e) Kasım
7) a)63 b) 60 c)55 d)53 *e) 49
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8) a)Langstroth b)kütük *c)Dadant d)karakovan e)sepet
9) a)Depoların ve arılıkların kontrolu b) Ballıkların ve kovan ekipmanlarının sağlanması
c) Sonuna doğru Bal hasadı ve Kış arılarının üretimi *d)Arılardan elde edilen ürünlerin
değerlendirilmesi e) Arılıkların kış şartlarına hazırlanması
10) *a)Bölme tahtası b) Örtü tahtası c) Polen kapanı d) Kovan kapağı e) Çerçeve
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3. BALARISI PARAZİTLERİ, ZARARLILARI VE DÜŞMANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Balarısı Parazitleri ve Zararlıları
3.2. Balarısı Düşmanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-Arıcılıkta hastalıkların önemi
-Varroa nasıl bir parazittir?
-Varroanın hayat çemberinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
-Varroa ile nasıl mücadele edilir?
-Acarapis ülkemizde var mıdır?
-Nosematozda etken nedir ?
-Nosematozdan korunmak için ne yapılmalıdır?
-Mum kurduna karşı kovanlarımızı, ballarımızı ve peteklerimizi nasıl koruruz?
-Braula ülkemizde bir sorun mudur?
-Arıların düşmanları nelerdir?
-Arıların düşmanları arılara ne kadar zararlıdır?
-İnsan da arılar için bir düşman mıdır?
-Arıların düşmanlarından korunmak için neler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Arı parazitleri

Bilgi edinilecek

Kitaptaki bilgiler ve video
anlatımı

Varroatosis

Varroanın bilinmeyenleri ve koruma - Kitaptaki bilgiler ve video
kontrolu nasıl olmalıdırı anlayacağız anlatımı

Nosematosis

Nosematosiste etken ve etkenin Kitaptaki bilgiler ve video
özelliklerinin bize korunma ve anlatımı
kontrolde vereceği ipuçları nelerdiri
göreceğiz

Mum
enfestasyonu

kurdu Galleria mellonelladan ileri gelen Kitaptaki bilgiler ve video
enfestasyonun oluşumu ve bu anlatımı
oluşumda malzemeni önemi, dikkat
edilmesi gereken hususlar, mücadele
yöntemleri görülecek

Tropilaelaps clareae Bu etkenlerin ve zararlıların ihbarı Kitaptaki bilgiler ve video
Delefinado ve Baker, mecburi olduğu öğrenilecek
anlatımı
1961
Küçük Kovan Böceği
Aethina tumida
Diğer arı zararlıları

Bunların genel özellikleri ve insan da Kitaptaki bilgiler ve video
dahil ne gibi önlemler alınması anlatımı
gerektiği.
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Anahtar Kavramlar


Varroatosis,



nosematosis,



Mum kurdu,



İhbari mecburi hastalık ve zararlılar,



arı ve kovanların düşmanları
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Giriş
Yukarıda yazılan hastalıkların etkenlerine karşı koruyucu veya tedavi etmek amacıyla
organik fosforlular, pyrethroidler ve diğer kimyasal maddeler yoğun olarak kullanılmakta;
bunların yanısıra tarım ilaçları, sanayi artıkları, endüstriyel dumanlar, asit yağmurları onları
doğrudan veya besinleri vasıtasıyla etkilemektedir.
Sonuçta genç ve ergin arıların sindirim sistemlerindeki mikroflorada ekolojik dengenin
bozulmasına ve hastalık etkenlerine karşı dayanıklılıklarının azalmasına, mide, kontakt ve
solunum zehirlenmesinden ölmelerine neden olunmaktadır.
Genel olarak, evde kullanılan iyi bir ev bakım tekniğinin arılara ve ekipmanlara
uygulanması, bir alışkanlık haline getirilmesi kovan ve malzemeler vasıtasıyla bulaşmanın
yayılmasını önleyecektir. Aynı yol diğer plastik ekipmanlar için de önerildiği gibi, besleme
kapları kolay temizlenen ve sterilize edilebilen plastikten yapılmalıdır. Kirli kaplar arılar için
enfeksiyonun temel kaynaklarından biri olabilir.
Hastalıklar ve zararlılarından ve düşmanlarından ileri gelen arı ve arı ürünleri kayıpları
oldukça yüksek meblağlar tutmaktadır. Bunlar ülkemizin katma değerinin düşmesine,
arıcılarımızın geçim kaynağı olan arılarımızın eksilmesine neden olmaktadır. Arılarımızın
eksilmesi de onlardan elde edilecek olan ürünlerin azalmasına ve sonuç olarak gelir kayıplarına
neden olmaktadır.
Milyonlarca insanın geçim kaynağı, tabiatın ekolojik dengesinin korunmasında büyük
görevler üstlenen arıcılığın ve arı kolonilerinin insandan ileri gelen düzeltilmesi mümkün
hataların vakit geçirilmeden ele alınması, bilimsel yönden incelenmesi, yapılabileceklerin en
iyisinin yapılması geleceğe aktarabileceğimiz en güzel miras olacaktır.
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3.1. Balarısı Parazitleri ve Zararlıları
3.1.1. Arachnıda (= Acarina)
3.1.1.1. Varroatosis
Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000, V. jacobsoni Oudemans, 1904
Etyoloji
Hastalığın etmeni olan V. destructor’un dişisi 1.1-1.2 mm. uzunluğunda ve 1.5-1.6 mm.
genişliğinde olup çıplak gözle görülebilir. 4 çift bacağı
olup enlilemesine oval şekildedir.
Erkekleri ise yuvarlağa yakın uzunluğu 0.8-0.9
mm. dir. Yassı parazitlerdir.
Varroa akarı Apis cerana denilen bal arılarında
1904 yılında Java’da jacobson tarafından keşfedilmiş,
Oudemans tarafından tarif edilmiştir. Apis cerana adlı bal
arısına adapte olan bu
parazit adı geçen arılara
pek
fazla
zarar
vermemektedir.
2000
yılına kadar da A.
Mellifere’ya zararlı olan
türün de V. Jacobsoni
olduğu
biliniyordu.
Ancak 2000 yılında Anderson & Trueman bu türün V. destructor olduğunu tespit ettiler.
Apis cerana Ural dağları ile Afganistan arasına çizilen bir çizginin doğusunda, Apis
mellifera ise bu çizginin batısında tabii olarak yaşamaktadır. Ancak bu yüzyılın ilk döneminde
Japonların A. mellifera’yı kendi vatanlarına götürmeleriyle buradaki bal arılarından enfeste
olmuşlar, yine bu arı türü Sibirya’ya ve tekrar kendi anavatanlarına götürülmüş ve böylece
kendi bölgelerindeki arı kolonilerini de enfeste etmişlerdir.
Bu enfestasyonun önemi ikinci dünya savaşından sonra anlaşılmışsa da asıl zararlı etkisi
1960’lı yıllardan itibaren görülmüştür. Zira bu yıllarda arıcılığa ve ürünlerine daha çok önem
verilmeye başlanmıştır. Ülkemizde 1978 yılından 1986 yılına kadar 600.000 koloninin yok
olmasına sebep olduğu belirtilmektedir. Kendi gözlemlerimize göre de arı kolonilerinin %
100’e yakını enfestedir.
Parazit olgun arının karnındaki kitinli bölümlere yerleşir. Üzerindeki sert tüyleri arının
vücudundaki tüylerle kenetliyerek sıkıca yapışır. Bazen thorax ve caput’a da yerleşebilirler. Bu
bölümler arasındaki zar kısımlarını delerek haemolenf’i emer. Ancak bir kene gibi besin alımı
esnasında idiosoma bölgesini kitin’i yapısından dolayı genişletemediğinden az miktarda
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haemolenf emer. Ve bunu sıklıkla tekrarlar. Delinen bu bölgelerden diğer Melicococcus pluton
ve Sacbrood gibi enfeksiyon etkenleri arının içine nüfuz ederler.
Parazitin üremesi yavruların
bulunduğu petek gözleri içinde olur. Bu
gözler kapatılmadan önce buraya giren
olgun dişi parazit bu gözlerin
kapatılmasından 2.5 gün sonra ilk
yumurtasını yapar. Dişi parazit burada arı
larvasının haemolenf’ini emerek beslenir
ve parazitin juvenile hormon titresi yeter
derecede ise yumurtlaması kamçılanır.
İlk bırakılan
yumurtalardan dişi
parazitler çıkar. Parazit larvası önce
protonymph, sonra deutonymph ve imago haline dönüşür. Dişi parazitler 7-8 gün sonra
olgunlaşır. İkinci yumurtalardan erkekler ürer. Bunlar 5-6 gün içinde olgunlaşarak dişileri
döllerler. Dişiler olgunlaşan arı ile birlikte gözden dışarı çıkarlar. Erkek Varroa’lar daha petek
gözü açılmadan ölürler. Dişileri kışın 6-8 ay kadar, yazın ise 2-3 ay kadar yaşarlar. Kışı arıların
üzerinde ve petek aralarında geçirirler. Olgun arı veya larvaları yoksa parazitlerin ömrü 2-3
güne kadar inebilir. Akarların kışın arılardan haemolenph emmedikleri gözlemlenmiştir. Varroa

destructor’un 148 gün sonra erkek arı gözlerindeki üremesinin, işçi arı gözlerindeki üremeye oranı 4
katı olabilmektedir.

Parazitin Yayılışı: Özellikle işçi arıların uçuşları esnasında, aynı kovan içinde diğer
arılarla ilişkileri esnasında, erkek arılar vasıtasıyla (10-16 km kadar uzağa), arı nakilleri
vasıtasıyla, yağmacılık veya tarlacı arıların kovanı şaşırmalarıyla her yıl en az 3 km yarı çaplı
dairesel bir alana yayılabilir.
Pathogenesis: Varroa yeni girdiği bir arı kolonisinde ancak üç sene sonra fark edilebilir.
Bu dönemde genç arı sayısı azalır. Varroatosisli arıların karın kısımları kısa, kanatları ise bodur
kalmıştır. Genç arı sayısı azalınca parazit bu sefer olgun arılara geçer. Yazın bir arının ömrü
ortalama 4-5 haftadır. Kışın ise 3-4 ay kadar olabilir. Eğer bir arı larva dönemindeyken 2 varroa
parazitiyle enfeste olursa ömrü 9 güne iner, 6 kadar Varroa’yla enfeste olursa daha gözdeyken
ölür.
Şiddetli enfestasyonlarda akut viral paralysis oluşur. Böylece varroatosis’in zararları
daha da artar. Bu virusun fazla miktarda üremesi sonucu tüm koloniler kısa zamanda yok
olurlar. Koloniler ya yaz sonunda çoğalma mevsiminden sonra, ya da sonbaharda kış
yemlemesine geçerken veyahut da kış esnasında söner. Pek çok viral enfeksiyonun ortaya
çıkmasına zemin hazırlar. Erkek arılarda da semenin yumurtayı dölleme kabiliyetinde azalma
meydana gelir. Bu zamanda koloniler çok zayıf ve dispozedir. Kolonide 2-3 hafta içinde birkaç
yüz arı ile ana arı kalır.
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En yoğun enfestasyon nisan-eylül ayları arasında erkek arı gözlerinde görülmüş (% 60).
Bu devrede işçi arı gözlerinde ise % 3’e kadar düşmüştür. Sonbahar ve ilkbahar arasında ise
işçi arı larvalarının % 80 enfeste oldukları görülmüştür.
Parazitosis’in müddeti çeşitli faktörlerin etkisine bağlıdır. Hastalıklar bir yana mevsimin
başında ve sonunda, arının kuluçka faaliyetini artıran bütün faktörler parazitlerin çoğalmasına
yardımcı olur ve hastalıkların görülmesini çabuklaştırır. Değişik arı ırklarında değişik kuluçka
faaliyetleri arıcının yönetimi gibi hususlar da buna yardımcı olur.
Teşhis: Kesin bir tedavi için
erken teşhis çok önemlidir. Erkek arı
gözlerinin ve olgun arıların tetkiki
sonucu teşhis artık ilkel bir yöntem
olarak kabul edilmektedir. Kovanda
Varroa olup olmadığını anlamak için
dip tahtası döküntülerinin kontrolu
yapılmalıdır. Kışın arı yavru gözlerine
yumurtlayan dişi parazitlerin çoğu
ölürler. Bunlar arılar tarafından
dışarıya, uçuş deliğnin önüne getirilerek döküntülerle beraber atılırlar.
Koloninin sayısı azalır, koloniler oldukça huzursuzdur, kışı huzursuz geçirirler. Bu
esnada daha kapatılmayan larvalı gözler parazitle bulaşır, larvalar huzursuzlaşır. Petek
gözlerinden düşer veya ölürler. Parazitle bulaşık larvaların gelişebilenlerinde kanatsızlık, tek
kanatlılık, gelişmemiş kanatlar, eksik bacak veya kısa abdoman gibi anormallikler görülür.
Eğer çok sayıda larva ölmüşse arılar bunları dışarı atamazlar ve gözlerde kuruyarak
Avrupa yavru çürüklüğüne benzer belirtiler gösterirler. Fakat Avrupa yavru çürüklüğünde
olduğu gibi tipik tutkal kokusu yoktur. Ancak kokuşmaya bağlı koku hissedilir. Kolonilerin
zayıflaması bu kolonilerin yağmacı arıların saldırısına uğramasına sebep olur ve hasta koloni
yok olurken diğer saldıran koloni de zayıflar.
Arı vücudundaki 3 dişi akarın ağırlığı, 80 kg ağırlığındaki bir insanın vücudundaki 1 kg
uyuz etkeninin ağırlığına eşittir. Varroa, arının haemolenphiyle beslendiği için arı her iki saatte
vücut ağırlığının yaklaşık %0.1-0.2 sini kaybeder.
Kontrol ve Koruma
Arıcıların alacakları önlemler:
Kolonilerde paraziti görürlerse veya şüphe ederlerse hemen en yakın hayvan sağlığı
teşkilatına haber vermelidir.
Kovanlar yazlıktan,kışlığa veya kışlıktan yazlığa taşınmadan önce parazit kontrolü
yapılmalı, parazit varsa önce tedavi edilmelidir.
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Gezginci arıcılık ülke çapındaki bir organizasyonla yapılmalıdır.
Bulaşık ülkelerden yurda kontrolsüz arı kolonisi sokulmamalıdır.
Varroa ile mücadelenin mutlaka belirli bir koordinasyonla yapılmalıdır. En etkili
preparatlar kullanılmalıdır. Usülüne uygun kullanılmayan veya etkinliği düşük kimyasallardan
ileri gelen direnç oluşumu mücadeleyi zaafa uğratacaktır.
Arıcılık Tekniklerinin uygulanması:
Sentetik Kimyasallar
1.)Fluvalinate (Apistam)
2.)Flumethrin (Bayvarol)
3)Coumaphos (Check-Mite+, Perizin)
4)Cymiazole (Apitol)
5)Bromopropylate(Folbex)
6)Amitraz (Apivar)

Organik Kimyasallar
1)Esansiyel Yağlar
2)Organik Asitler
Uçucu Yağ Asitleri (Timol)
Organik Asitler (Formik Asit, Oksalik Asit, Laktik asit)
Sebze Yağı ve Diğer Yağlar
Glasaj Şekeri (Icing Sugar)
Biyoteknik Kontrol
Yavru Uzaklaştırma ve Tuzak Kurma Metodu
İşçi Yavru Uzaklaştırma
Erkek Arı Tuzağı
Kovan Ayırma Varroa Kontol Metodu
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Kraliçe İzolasyon Kafesleri
Tuzak Dibi Tahtası
Polen Tuzakları
Isı Uygulaması
Hücre Ölçüsü Değişimi
Erkek

Arı

Ürünlerinin

Eliminasyonu

Biyolojik Kontrol
Mantarlar
(Hirsutellla thompsonii,Metarhizium anisopliae, Bauveria bassiana )
Hasta koloniler yağmacılıktan korunmalı, iki zayıf koloninin birleştirilmesinde parazit
olup olmadığına dikkat edilmeli.
Anasız ve bulaşık arılar yokedilmeli.
Koloniler, sürekli güneşli ve yerden yarım metre yukarıda sephaların üzerine 4 derece
öne yatık konmalıdır.
Protein kaybına uğrayan enfeste arılara özellikle kışa hazırlıkta proteinli yemlerle
takviye yapılmalıdır.
Beslenme hatalarının önüne geçilerek koloninin zayıflaması önlenmelidir.
Bu korunma esnasında ilaç prospektüslerinde yazılan ve yapılması istenen kurallara
uyulmalıdır. Çünkü bu kurallar yıllar süren yorucu ve pahalı araştırmalar sonucu konmuştur.

3.1.1.2. Acarapis woodi (Rennie) Hirst, 1921
Etyoloji:Bu arı parazitine trachea akarı da denilmektedir.
Arıların üzerinde yaşayan akarlardan bizi ilgilendiren arıların tek iç
parazitidir.
Arıların acariosis’ine (acarapisosis) sebep olan bu parazit 1920
yılında tespit edilmiştir. Genellikle 1.göğüs stigmasının gerisinde yer alan soluk borusu ve
bunun çatallarında rastlanır. Yaklaşık 200 µ çapındaki soluk borusunda 80-120 µ
uzunluğundaki parazit çok rahat hareket edebilir.Böylelikle göğüsteki hava kesesine veya başa
geçer.Çoğalarak tahribatlarını buralarda yapar.Erkekler çiftleştikten sonra ölür. Erkeklerin
dişilere oranı 1;1.1-1.3.3 dür. Tüm arı fertleri bu akarla enfekte olurlar. Dişi akar yumurtalarını
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soluk borusunun iç duvarına bir yapışkan ile yapıştırır. Böylece soluk alıp verirken yumartaların
hareketi önlenmiş olur. A. woodi’nin gnathosomasında bulunan ve bir hançere benzeyen
stylet’leriyle arının solunum borusunu delerek haemolenph’ini emerler. Bu esnada kitini
yumuşatıcı bir salgı da salarlar. Döllenmiş bir dişi 1-3 gün içinde soluk borusuna 6-10 yumurta
bırakır. 75-130 um uzunlağındaki yumurtalar mikroskobik muayenede rahatlıkla görünürler.
Bu yumurtalardan 3-6 gün sonra larvalar çıkar. Bu larvalar da haemolenf’le beslenirler. Erkek
larvalar 50-85 saat sonra nymph safhasına girerler. 12-18 saat sonra da ergin parazit halini
alırlar. Dişi larvalar 65-89 saat süren protonymph safhasını geçirdikten sonra (3 gün içinde
deutomymph safhasına girerler), 12 saatte deutonymph safhasını tamamladıktan sonra da olgun
akar halini alırlar.
Yani erkekler 11-12 günlerde, dişiler de 14-15 günlerde olgunlaşırlar. Ve 3-4 saat içinde
tekrar çiftleşirler. Bu akarın yapılan denemelerde labarutuvar şartlarında 40 gün yaşadığı
görülmüştür. Canlı arıda daha fazla yaşayacağı muhtemeldir. Normal yaşam sıcaklığı 34°C’dir.
Bunun altında ve üstünde yaşam süresi azdır. İlkbaharda 15 saat, yazın 28 saat, sonbaharda 40
saat 0°C’de ise 120 saattir. Akarın arıdan arıya bulaşması için mutlaka canlı arıdan diğer canlı
arıya geçmesi gerekmektedir. Bunun için akar arka ayaklarıyla arının sırt tüylerine yapışır ve
ön ayaklarıyla ileriye doğru uzanır. Duyu organlarıyla diğer bir arıyı hissettiğinde ona yapışır
ve onun solunum borusuna girerek orada yumurtlar.
Parazitin Yayılışı: Yapılan araştırmalarda bir defa çiftleşen akar ilk 3 yumurtayı ilk
konağına sonraki 3 yumurtayı da ikinci olarak geçtiği arının solunum yollarına bırakarak
ömründe 2-3 arıyı enfekte edebilmektedir. Akar yeni geçtiği arının ilk stigmasından içeriye
özellikle genç arılarda buraları kapatan kılların yumuşaklığından faydalanarak rahatça
girilebilir. Genç arılarda yapılan araştırmalarda 0-1 günlüklerde enfestasyonun %38, 5-6
günlüklerde %9.8 ve 8 günlüklerde %4.6 olduğu bulunmuştur.

Enfestasyonun yayılma dönemi genç arı çıkışlarında en fazladır. Arılar yaşlandıkça akar
enfestasyonu azalır.
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Enfestasyonun yaz aylarında bulaşmasının
diğer bir nedeni de bu dönemde erkek arıların
uçmaları ve diğer kolonidelerdeki erkek arılarla
temas etmeleriyle olur. Diğer kolonilerin bekçi
arıları yabancı erkek arılara dokunmazlar ve onların
rahatlıkla kendi kovanlarına girmelerine izin
verirler. Uygun koşullar olduğunda arılar arasındaki
temas az olacağından enfestasyon ancak arı
kolonileri için anormal olan şartlarda büyük zarar
verir. Hatta epidemik olarak salgın halini alabilir. Onun için bulaşma en çok havaların yağmurlu
olduğu ve kuluçka mevsimi olan ilkbahar ile yaz aylarında olur.
Diğer bir şekli de arı nakillerinin yapılması ve bu bölgedeki arıların da enfeste
olmalarıdır. Zayıf iki koloninin birleştirilmesi suretiyle de enfestasyon diğer koloniye
yayılabilir. Hatay civarındaki arılıklarda teşhis edildiği duyumları alınmıştır.
Pathogenesis: Hastalığın görünümü, genellikle soluk borusunun kabuklaşmasıdır.
Buraya akarların styletlerini batırarak delmeleri sonucu haemolenph akar ve kuruyarak
kabuklanır. Zamanla burası solunum için uygun olmaz ve tıkanır. Ve arı ölür. Normal havalarda
arılar devamlı dışarıda oldukları için aralarında temas çok az olur ve özellikle yaz aylarında
enfestasyon en az seviyededir. Ancak çok yağmurlu geçen yaz aylarında arılar hep içeride
kalacaklarından bulaşma daha fazla olacaktır. Bu durumlarda sonbaharda arı kolonilerinde
toplu ölümler çok görülür. Akarinoz arıların dış
görünümlerinden ve davranışlarından teşhis
edilebilir. Bazı hallerde dış görünümünden tipik
akarinoz olmayan akarinoz durumlarına da
rastlanmıştır. Genellikle akar taşıyan arılar kovan
tabanında sürünürler. Ve uçuş yeteneğini büyük
ölçüde yitirirler. Uçmak isteseler bile tek bir
atlayıştan fazlasını yapamazlar. Arılıktaki bitkilere
sıkıca tutunmuş vaziyettedirler. Bunun nedeni gücün yitirilmesi ve kanat köklerinin
zedelenmesindendir. Sonbaharda kovanda kuluçka üretimi azaldığı zaman yaşlı arıların soluk
borularındaki akarlar tracheanin önündeki sert kıllar nedeniyle dışarıya çıkamazlar ve vücutta
ilerleyerek kanat köklerine yerleşirler. Böylece akarın tutunmasıyla zedelenen kanat kökleri
ucuşu da imkansız hale getirir. Ancak bu gibi dış belirtiler dizanteride, nosemada ve mayıs
hastalığı denen kabızlıkta da görüldüğünden hemen akarinoz teşhisi konmamalıdır.
Teşhis. Aşağıdaki hallerde akarinozdan şüphe edilmelidir:
Yeterli yem rezervi olduğu halde kışlatmada ölen aileler.
İlk temizlik uçusundan sonra sayıca azalan aileler.
Dizanteri benzeri ishal görülen aileler, akarlar aynı zamanda karma enfeksiyonlara
neden olurlar. Uçma yeteneğini kaybetmiş arıların bulunduğu aileler, ilk uçuş denemesinde yere
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düşenler, yerde sürünenler, dönerek vızıldayan ve biraraya toplanarak biraz sonra ölen
bireylerin bulunduğu koloniler. Bu görüntüler özellikle akariyoz için ilkbahar başlangıcında
belirlenebilir. Nosema ve kabızlık daha sonra ortaya çıkmaktadır.
Mikroskobik muayene yoluyla
kolonide akarinoz olup olmadığını teşhis
için ilk temizlik uçusunda kovandan dışarı
atılacak olan 30 kadar arı kullanılmalıdır.
Ancak bu inceleme ilerlemiş hastalık
bulunan ailelerin belirlenmesinde kat’i

sonuç verir.

Mikroskobik muayene için en kullanışlı yöntem
soluk
borusunun
dışarıya
alınıp
tümüyle
incelenmesidir. Bu amaca uygun olarak arının başı ve
her iki göğüs plakası bir pens ile çıkartılır. Bu işlem için
binoküler prizmalı mercek veya stereo mikroskop
kullanılır. Meydana çıkan soluk borusunun üzerine bir
lamel kapatılarak mikroskop altında incelenir. Gerçek
teşhisin görülmesi için mutlaka akar veya yumurtasının
görülmesi gerekmektedir. Ancak yumurta ile hava
kesecikleri aynı görünümde olduğu için mutlaka akarın görülmesi gerekir.
Korunma ve Tedavi. Korunma yöntemleri yukarıda hastalığın oluşmasına neden olan
sebeplerin oluşmasına engel olmaktır.
Tedavi amacıyla günümüzde Varroa için kullanılan ilaçlar buna da etkilidir.

3.1.1.3. Tropilaelaps clareae Delefinado ve Baker, 1961
Etyoloji. İlk defa Filipinler’de rastlanmış ve tesbit edilerek tarifi yapılmıştır. Büyüklük
olarak Varroa’ya benzer. Ancak boyu enine göre uzundur. Bacakları bariz
şekilde belirgindir.
Parazitin Yayılışı: Şu anda sadece Doğu Asya ülkelerinde varlığı
bilinmektedir.
Tropilaelaps clareae (dişinin alttan görünüşü)
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Patojenitesi. Kolonideki etkileri varroaya benzer.
Hızlı hareket eder. Çıplak gözle görmek mümkün değildir.
Ergin dişi arı larvalı petek gözlerine girerek yumurtlar.
Parazitli larvalar genelllikle gelişmelerini tamamlarlar.
Ancak dumura uğramış kanat durumu bunlarda da
belirgindir. Varroa ile bulaşık kolonilerde Tropilaelaps
clareae de bulunursa o zaman bu parazit daha iyi gelişmekte
ve yaşamaktadır. T.clareae’nin V.jacobsoni’den daha
tehlikeli ve tahrip edici bir parazit olduğu bildirilmekte olup, sıcak iklimlerde yaşayan bal
arılarında hızla çoğalabilmektedir.
Korunma ve Tedavi. Bulaşık yerlerden her türlü arı ithalinin yapılmaması gereklidir.
İhbarı mecburi parazitlerdendir.
Tedavi amacıyla varroa için kullanılan ilaçlar önerilebilir. Arının ihbarı mecburi
parazitlerindendir.

3.1.1.4. Euvarroa sinhai Delfinado ve Baker, 1974
Hindistan’da Apis florea’nın erkek arı oluşan larvalarında tesbit edilmiştir. Tayland’da
da tespiti yapılmıştır.

3.1.1.5. Diğer akarlar (Pyemotes spp.)
Bu akar grubu Güney Amerikadaki arı kolonilerinde tesbit edilmiş olup işçi arılar
tarafından çiçeklerden alınarak bulaştırılmış olabileceği sanılmaktadır. Kovandaki koloni
arasında yaşamaya meyilli bir akar grubudur.

3.1.2. Protozoa
3.1.2.1. Nosematosis
Nosema ceranae Fries et al. (1996), N. apis Zander, 1919
Etyoloji.
Balarılarında
nosematosis’e neden olan, spor yapan
bir protozoon türleridir. Balarılarının
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erişkinlerinde enfeksiyon yapar. Hasta arılar uçamaz. Kovan deliğinin önünde beklerler. En
yüksek enfeksiyon erken ilkbaharda görülür. N.apis’in baskın olduğu enfeksiyonlarda tablo
kronik seyrederken, N. ceranae enfeksiyonlarında acut ve daha ölümcül seyreder. Ülkemizde
daha çok A. ceranae enfeksiyonlarının varlığından bahsedilmektedir. Ancak bizim yaptığımız
ancak moleküler düzeyde olymayan spor bakılarında N. apis enfeksiyonlarının da oldukça
yaygın olduğu yönünde olmuştur. Etkenlerin sporları ışık kırıcı ve ovaldır. 2-4;3-7 µ
büyüklüktedirler. Ergin arıların midesindeki epitel hücreleri içerisinde gelişirler. Bu yüzden
ergin arı hastalığıdır.
Nosema spp. sporunun uzunlamasına kesiti. Nosema spp sporları

Mide epitel hücrelerinde Nosema’nın gelişmesi.a. K=hücre nükleusu,Pe= planont, iki
meront stoplasma içinde. b, c hücrelerinde parazitlerin gelişimi. F= meront dizileri, Sp= d ve e
hücrelerinde genç ve erişkin sporların gelişimi.
Parazitin Yayılışı: Arılar gömlek değiştirirken sporları ihtiva eden mide epitel hücreleri
yerlerinden ayrılarak sindirim kanalına dökülürler ve dışkıyla atılırlar. Serbest kalan bu sporları
su veya yiyeceklerle alan arılar enfeksiyona yakalanırlar. Enfeksiyonun diğer kolonilere
bulaşması ise hasta koloniye saldıran yağmacı arıların bu sporları balla beraber veya enfekte
polenleri almaları suretiyle olur. Ayrıca bulaşık ekipmanlar ve karıncalar da hastalığın
yayılmasına yardım ederler.
Bulaşmada rol oynayan diğer etkenler de kısaca şöyledir:
1-

Hastalıkla bulaşık çerçevelerin yaz sonunda kullanımı

2-

Kapak arasında arıların ezilmesi

3-

Kolonilerin başka yerlere nakledilmesi

4-

Kolonilerin sık sık rahatsız edilmeleri

5-

Yeni anaların verilmesi

6-

Yetersiz alanda çok sayıda koloni bulunması

7-

Dizanteri gibi hastalıkların sonucu
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Pathogenesis: Hastalığa yakalanan arılarda genel olarak ishal ve felç görülür. Ve bu
arılar ölürler. Nosemasis normal kondüsyonlu arılarda büyük bir tehlike oluşturmaz ancak
başka bir hastalıkla birlikte seyrettiği zaman arılarda toplu ölümlere sebebiyet verir. Hastalığın
diğer belirtileri karnın şişkin olması, iğneleme refleksinin azalması, kanatların ayrık durması,
emekleyerek yürüme ve kovan uçuş deliği önünde toprak kırıntılarının görülmesidir. Hastalık
tam geliştiğinde bir arıda 30-50 milyon spor oluşabilir. Ve midede hazım 14-21 gün içinde
durur. Ancak hastalık şiddetinin az olduğu durumlarda enfeksiyon kendi kendine ortadan
kalkar. Bu enfeksiyonun sonucu ergin işçi arıların ömrü ilkbahar ve yazın yarı yarıya azalır.
Zira bu dönemde yavruları beslemek durumunda olduklarından daha az dirençlidirler. Yavru
besleme bezleri dejenere olduğu için yavruların beslenmesi tam olarak yapılamaz. Bu hasta
arıların midelerinde çok miktarda su olduğundan dizanteriye yakalanma oranları artar.
Ana arı enfeksiyona yakalanırsa duyarlılık gösterir, yumurtlama yeteneği azalır ve
ölürler, bazıları ise hastalık şiddetli olsa bile yumurtlamaya devam ederler. Nosema ana arıya
işçi arılar tarafından bulaştırılır.
N. apis sporları, ölü arı kadavralarında yaz ve sonbahar 5-6 hafta, balda 1--11 ay,
toprakta bulunanlar 44-71 gün, peteklerde ve dışkıda 1 yıl, laboratuvarda (4°C’de) ve Mide-Su
karışımında 7 yıl canlı kalabilirler. 58 °C’deki suda 10 dk. da ölürler. Kokuşmaya karşı
hassastırlar. Direkt güneş ışınları karşısında ise ortalama 20 saatte ölürler.
Teşhis: Nosema spp sporlarını teşhis etmek amacıyla mikroskoptan yararlanılır.
Arıların midesi çıkartılır ve serum fizyolojikle ezilerek giemsa ile boyanır ve mikroskop altında
sporlar görülmeye çalışılır. Ayrıca serum fizyolojikle ezilen barsaklar % 0.1 Nigrosinle
boyandıklarında sporlar beyaz-parlak, ortam ise siyah görülür. Ayrıca nativ muayene
(fizyolojik su), safranın (fizyolojik su % 1 safranin-metilen mavisi) muayene yöntemleri
kullanılır. Klinik belirtilere göre hastalık hakkında bilgi edinmek zordur. Nekropside
nosematose’dan ölen arıların midesi beyaz renklidir. Halbuki sağlam arıların midesi sarı veya
sarı-yeşil renklidir.
Korunma ve Kontrol: Daima kolonilerin kondüsyon yönünden kuvvetli olmasını
sağlamak gerekir. Yaşlı anaların yerine genç ve kuvvetli analar konulmalıdır.
Kolonideki arılar serbest uçuş yaptıkları zamanlarda yeterli karbonhidrat, protein, lipid
ve minerallerle beslenmelidir.
Kovanlar devamlı dezenfekte edilmelidirler. Son yıllarda Asetikasit ve Etilen oksit
fumigasyonu yapılmış dezenfekte kovanlara koloniler konarak hastalığa karşı koruyucu
önlemler alınabilmektedir.
Bulaşık kovanlar yüksek sıcaklıkta sterilize edilirler ve arılar fumagillin’li şuruplarla
beslenirler. Şurubun ısısı 49 °C’yi geçmemelidir. Nosematose’un tedavisi amacıyla içinde
fumigillin ihtiva eden şurup içine 1/844 oranında katılarak ilk ve sonbahar yemlemesinde
verilir.
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3.1.2.2. Malpighamoeba mellifiicae Maassen, 1916
Etyoloji. Hastalık Malpighamoeba mellificae tarafından oluşturulur. Amoeba’nın
malpighi tüplerinin epitel hücreleri arasında veya içinde pseudopodlarla beslenen ektrasellüler
bir parazit olduğu sanılmaktadır. Kistler yuvarlak 5-8 µ çapındadır.
Parazitin Yayılışı: Ergin işçi arıların kistleri yemek suretiyle etkeni aldıkları
sanılmaktadır.
Pathogenesis: Bu kistler arının orta bağırsağının sonunda veya rektumda birikerek
çimlenmekte ve doğrudan malpighi tüplerine göç etmektedirler. Kistlerin yenilmesini izleyen
18-28 günler arasında malpighi tüplerinin epitel hücreleri parçalanarak amoeba’lar çıkarlar.
Malpighi tüpleri mikroskobik bakımdan şişkin ve saydam görünümdedirler. Hastalık
ilkbaharda nisan ve mayıs aylarında tıpkı nosemaya benzer semptomlar göstererek artış
gösterir. Bazen ergin işçi arılar % 70-100’ü bulaşık olabilir. Yaz ortasına doğru azalır. Ve
hemen hemen ortadan kalkar. Amip arıların malpighi kanalları epitellerine zarar verdiğinden
arılar için oldukça zararlıdır. Koloninin yok olmasına neden olmasa bile zayıflamasına ve
ilkbahar azalmasına neden olur.
Teşhis. Nosematose’da uygulanan yöntemler geçerlidir. Vegetatif formları malpighi
tüplerinin boyanması suretiyle kolaylıkla görülebilir. Buradan barsağa geçen kistler dışkıyla
dışarıya atılırlar.
Korunma ve Kontrol: Hastalığı kontrol altına alacak herhangi bir ilaç yoktur. Ancak
kovan ve içindeki ekipmanların hijyeni önemli olup bunların % 1-2’lik karbonik asitle
dezenfekte edilmesi gerekir. Veya koloniler yaz öncesi bir hafta süreyle Asetik asitle fumige
edilen kovanlara nakledilmelidirler. Amip en çok işçi arılara zarar verir. Doğal olarak ana arı
ve erkek arılar enfeksiyonu almazlar.

3.1.3. INSECTA (=Lepidoptera)
3.1.3.1. Galleria mellonella (L.) Mum Kurdu
Etyoloji. Pyralidae ailesinin bir türü olan Galleria mellonellanın dişilerinin kanat
genişliği 36 mm uzunluğu ise 22 mm

kadardır. Erkek güveler dişilerden daha
küçüktürler ve ön kanadın dış tarafı tırtıklı yapıdadır. Erginleri 3-30 gün kadar yaşarlar.
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Ömürleri sıcaklıkla ters orantılıdır. 40 °C’de 3.8 gün yaşarlarken 20 °C’de 19.6 gün
yaşayabilirler. Ortalama 15 gün kadar olan ömürlerinin ilk haftasında cinsel olgunluğa ulaşarak
çiftleşirler.
Parazitin yayılışı. Dişiler özellikle zayıf kolonilerin barındığı kovanların uçuş
deliklerinden veya açık herhangi bir yerlerinden geceleyin içeriye girerek kenar yerlerine,
depodaki gelişigüzel istiflenmiş peteklere, üzerinde balmumu bulunan çerçevelere, kovanlara,
balmumlarına, hasad edilen ballı peteklere saldırarak buralarda buldukları çatlak yarık veya
aralıklara yumurtlarlar. Bir hafta süren bu yumurtlama devresi esnasında 300-1850 kadar
yumurta yaparlar. Pembemsi gri veya beyazımtırak renkli bu yumurtalar kurvozoit yapıda olup,
kümeler halinde bir üzüm salkımını andıracak şekilde bırakılırlar. Her kümede 50-150 arası
yumurta bulunur. Enleri 0.35 mm boyları da 0.44 mm kadar olan yumurtaların içindeki
embriyonal gelişme süresi ısı durumuna göre değişiktir. Yumurtalardan larva çıkışı 24-26 °C’de
5-6 günde olurken 10-15 °C’de 34 gün kadar sürer. Halbuki 46.1 °C’de 70 dakikada 0 °C’de
ise 270 dakikada yumartaların tamamı tahrip olmaktadır. Larvalar önceleri çok küçük krem
beyazı renginde ve hareketlidirler. Krizalit safhasına ulaşıncaya kadar toplam 1-5 ay süren yedi
gelişme dönemi geçirirler. Larvaların gelişmesi için en uygun sıcaklık 29-35 °C’dir. 4-5 °C’de
ise faaliyetleri durur.
Patogenesis. İlk dönemlerinden itibaren bulundukları ballı petekleri, balmumunu,
petekleri, poleni hatta balı yiyerek beslenirler. Kovanlarda, arılıklarda, depolarda ve ballıklarda
en büyük hasarı bu dönemde yaparlar. Kuvvetli koloniler, oluşan larvaları kovan içinde
barındırmazlar ve dışarı atarlar. Ancak bakımsız anasız ve zayıf koloniler kovanın her tarafını
kontrol edemedikleri için bunu fırsat bilen larvalar kovanların kuytu ve karanlık yerlerinden
başlayarak petekleri yemeye, ballı peteklerin içinde kanallar açarak balın akmasına ve
gömeçlerin hasara uğramasına, arkalarında bıraktıkları pislikleri ve bunların etrafında ördükleri
ipeksi ağlarla da işçi arıların yaklaşıp temizlik yapamamalarına neden olurlar. Arı larvalarının
beslenemelerine ve soğuktan üşümelerine neden olmak suretiyle de gerek arı larvalarının
ölmesine gerekse kovanın bakım ve temizlik işlerinin yapılamaması sonucu pis bir kokunun
oluşmasına, koloninin her yönden zayıflamasına, hastalıklara ve zararlılarına karşı dispoze
olmalarına sebep olurlar. Şiddetli güve enfestasyonlarında koloni kovanı terk edebilmektedir.
Benzer zararları ballı peteklerin depolandığı yerlerde sırlı petek balların içinde tüneller açarak
sırların bozulup balın akmasına, artık ve pisliklerle beraber ördükleri ağlar peteklerin
görünümünü bozarak satılamamasına neden olurlar. Ayrıca ışıksız havasız loş ve rutubetli
yerlerde istiflenen balmumu, temel petek, kabartılmış petek ve kovanları da aynı şekilde hasara
uğratarak ya kullanılamaz hale getirirler ya da farklı boyutlarda ekonomik kayıplara yol açarlar.
Son larval safhanın başlamasından sonraki 5. veya 6. günde açtıkları tüneller içinde,
gömeçler üzerinde, çerçeve ve kovan yan tahtaları arasında, balmumu veya petekler üzerinde,
kovan üst tahtası aralıklarında kendilerine sert lifli ipekten bir koza örerler. Bu süre içinde sırt
ve yanlarında koyu gri bantlar oluşur ve yaklaşık 26 mm kadar bir uzunluğa erişirler. Koza
içindeki krizalit dönemi yaklaşık 8-62 gün sürer ve bu süre sonunda ergin güve olarak koza
dışına çıkarlar. Kozanın ölçüleri 11-22 mm uzunlukta ve 4-8 mm. çapta olabilmektedir.
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Bal arıları ve bunlarla ilgili malzeme ürün ve ekipmanların bulunduğu yerlerde genelde
tespit edilen G. mellonellaya ülkemizde sadece Kars yöresinde rastlanmadığı bildirilmektedir.
Yurdumuzun sıcak ve ılıman iklime sahip bölgelerinde özellikle de Ege, Marmara ve Karadeniz
bölgelerinin düşük rakımlı yörelerinde ciddi ürün kayıplarına neden olmaktadır. 1000 m’nin
üzerindeki rakımlarda tahribatı azalmakta 1500 m’nin üzerinde rakıma sahip yerlerde ise etkene
rastlanmamaktadır.
Korunma ve Kontrol: Bal arıları için doğrudan bir parazit olmayıp dolaylı olarak bal
arılarının ürünlerini ve kovanlarını enfeste ederek büyük ekonomik zararlara neden olan G.
mellonella’ya karşı çeşitli korunma kontrol ve mücadele yolları belirlemek mümkündür.
Bunlar:
Kolonili kovanların korunma ve kontrolü
a) Standart kovan ve malzemenin kullanılması
b) Anaların kontrolü
c) Kolonilerin güçlendirilmesi
d) Sonbahar bakımı
e) İlkbahar bakımı
f)

Genetik özellik

g) Oğul vermenin kontrol altında tutulması
Depolardaki korunma ve kontrol
a) Depo uygunluğunun kontrolü
b) Kovanların ve çerçevelerin kontrolü
c) Temel ve kabartılmış peteklerin kontrolu
d) Alet ve malzemelerin temizliği
Mücadele yolları
a) Kimyasal maddelerle mücadele: Mücadelede kimyasallar kullanılır. Ancak bala ve
balmumuna geçtikleri için tercih edilmezler.
b) Fiziksel yöntemlerle mücadele: Isıtma ve soğutma yöntemlerinin yanısıra kovan ve
depolarda güvenin girmesine uygun açıklıkların birakılmaması.
c) Biyolojik mücadele :
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Son 30 yıldan bu yana bazı bakteri ve predator böcekler güve larvalarına karşı biyolojik
kontrol amacıyla kullanılmaktadırlar.
1- Bacillus thuringiensis: Entomopatojenik özelliğe sahip olan sporları ve kristal
toksinleri 150 kadar lepidopter türüne toksik etki yapmaktadır. B. thuringiensis’in 24 suşu
mevcuttur. Patojeniteleri ürettikleri toksinlere göre değişiktir. Bunlar insanlara, omurgalı
hayvanlara ve bitkilere zarar vermezler. Bunlardan birkaçıyla elde edilen iki B eksotoksin %
50 sukros’la dilue edilerek sprey tarzında arıların üzerine dökülmüşler ve zararlı olmadıkları
anlaşılmıştır. Temel petekler içine % 1 oranında sıkıştırılan sporlar ve kristal toksinler
yumurtadan çıkan larvalar (özellikle 1 ve 2 larval dönemlerde) tarafından balmumuyla beraber
yenildikten sonra midenin bazik pH’sında (8-9) çözülürler. Toksin sindirildikten 1 saat sonra
mide paralizi oluşur. Bunu metabolik yıkım ve mide epitelinde gelişen dejenerasyon izler.
Paraliz kan pH’sının hızla yükselmesiyle paralellik arzeder sonucta larva olur.
2- Predatör böcekler: Hymenoptera takımı Vespidae familyasından Venturia
canescens (=Nemeritis canescens), Apantales galleriae ve Bracon hebetor’un güve larvalarına
karşı paraziter etkinlikleri araştırılmaktadır. Bunlardan Venturia canescens yumurtalarını güve
larvalarının üzerine bırakır ve gelişmelerini onların üzerinde tamamlayarak larvayı tahrip
ederler. Bunlar üzerinde alınacak sonuçlara göre araştırmalara yön verilecektir.
Galleria mellonella mücadelesinin morfolojik yapısı nedeniyle kolay, ancak uçan bir
arthropod olmasından dolayı zorlu oluşu arıcılığımız için tehlikeli ve üzerinde durulması
gereken bir unsur oluşturmaktadır. Konunun başından bu yana dile getirilen özellikler göz
önüne alınarak iklimsel ve yöresel etkenlerden de faydalanarak gerekli eğitim verilmeli, basın
ve yayın organlarında bahsedilmeli, halka ulaşılmaldır. Teknik malzeme, standart kovan ve
ekipmanların kullanılması mecburi hale getirilmeli, önemi ve mücadelenin gerekliliği
anlatılmalıdır.

3.1.3.2. Achroia grisella (Fabricius) Küçük mum kurdu
Arıcılar arasında küçük mum güvesi olarak ta bilinir. Büyük mum güvesinden daha az
zararlıdır. İyi korunmayan peteklere saldırır. Başı açık sarı, vücudu gümüşi-gri renktedir. Bazen
deri renginde de olabilir. Erkekleri 10 mm. dişileri 13 mm. kadar uzunluktadır. Rahatsız
edildiklerinde petekler arasında hızla kaçarlar.
Dişi 7 günlük ömründe 200-300 yumurta yapar. Larva gelişirken kendisine artıklarla
kaplı ipekten bir tünel yapar. 20 mm. kadar uzundur. Larvanın normal yiyeceği çiçek tozu ve
yavru bulunan esmer petek gözleridir. Zararları fazla olmamakla beraber arıları rahatsız ederler.
Korunma ve kontrolde G. mellonelladaki uygulamalar yapılır.

3.1.4. INSECTA (=Diptera)
3.1.4.1. Braula spp. Arı Biti.
B.coeca Nitzsch, 1918
B.schmitzi örösi, 1939
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B.orientalis örösi, 1963
B.kohli schmitz, 1914
B.pretoriensis örösi, 1939
Etyoloji. Halk arasında arı biti olarak isimlendirilen Braula genusu türleri yaklaşık 1
mm eninde ve 1.5 mm boyundadırlar. Daha önceleri sadece B.coeca bilindiği halde son yıllarda
yapılan araştırmalarda diğer türlerin de olduğu belirlenmiştir. Bir ergin arı zararlısı olan Braula
tür veya türlerine her arılıkta rastlamak
mümkündür. Arıların yediği gıda maddeleriyle,
çiçek tozu, bal ve arı sütü (Royal-Jelly) ile
beslenir. Bunlar büyük başlı, kanatsız, haltersiz ve
rudimenter gözlü insektlerdir. Ayak uçlarında
tarak benzeri yapılar bulunur..
Arı bitinin gelişme dönemleri. a) Bal sırı altında, b) yumurta, c) Larva, d) Ergin.
Yayılışı. Ergin parazitler yumurtalarını peteklerdeki balın sır kısmına bırakırlar.
Yumurta, larva, pupa ve erişkin dönemi olan bu insektler
her döneminde ekonomik zararlar verirler. Yumurtaların
uzunluğu 0.77-0.99 mm olup enleri 0.37-0,5 mm
kadardır. Erişkin parazitlerden dişiler 1.5-1.6 mm.
uzunlukta ve 1 mm enindedirler. Erkekleri ise 1.4 mm
boyda, 0.9 mm genişliktedirler. Embriyo 5 günde gelişir.
Zararları. Yumurtadan çıkan larvalar buralarda
çeşitli istikametlere yönelik 25 cm’yi geçmeyen tüneller
açarlar. Tüneller tıpkı bir ağ görünümündedir. Besinlerini polen ile karışık balmumu teşkil eder.
Bu esnada balın görünümünü ve değerini düşürmek suretiyle zararlı olurlar. Larva dönemi 4650 gün sürer. Pupa dönemi de 12 gün kadardır.
Larva ve pupalar bu tüneller içinde beslendikten sonra bir delik delerek ergin olarak
kovan içine düşerler. Bu erginler özellikle ana arıya musallat olurlar. Ön ayaklarıyla arının
mandibulasına dokunurlar, bunun üzerine ağzını açan ananın ağzında toplanan arı sütünü
kaparlar. Bir ana arıda 15-20 kuvvetli enfeksiyonlarda ise 167 kadar parazit bildirilmiştir. Böyle
durumlarda ana arı çok huzursuzdur ve yumurtlamayı kesebilir. Hatta ölmektedir.
Yumurtlamanın kesilmesi ana arının huzursuz olmasının yanında besinine ortak olduğu için
güçsüz düşer, zayıflar ve yine yumurtlayamaz. İşçi arıların üzerindekiler ise yavru gıdasına ve
bal üretimine engel oldukları için hem yavruların aç kalarak zayıflamasına, dolayısıyla
koloninin zayıflamasına ve bal veriminin azalmasına neden olurlar.
Korunma ve Kontrol: Arıya direkt olarak zarar vermediğinden arıcılar bunu
önemsemeyerek yanılgıya düşerler. Arı biti, uygun ortamı bulduğunda hızla çoğalarak arılara
ve arıcıya yüksek düzeyde zarar verir. Bunun için gerekli önlemler alınmalıdır. En büyük
korkusu dumana maruz kalmaktır. Arılara zarar vermeyecek şekilde kovan içinde yapılacak
dumanla tütsüleme bunların kovanı terk etmeleri için yeterlidir.
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Teşhis için örnek alma ve gönderme
Gömeçlerle ilgili hastalık belirtilerinde;
Bu gibi durumlarda Varroatosis,Amerikan ve Avrupa yavru çürükleri,Kireç
hastalığı,Taş hastalığı,kimyasal zehirlenme, nosematosis,amoebiosis gibi hastalık ve etkenlerin
belirlenebilmesi amacıyla 10x15 cm ebatlarında gömeçli petekler hırpalanmadan alınır ve
gerekli bilgiler eklenerek etrafı stryphor ile kapatılır ve tahta veya mukavva kutu içinde en kısa
süre içinde labaratuvara gönderilir.
Kovan içi koloni artıkları veya uçuş tahtası üzeri atıkların (larvalar, pupalar,bal mumu
artıkları) sağlam kutular içine konularak yine gerekli bilgiler eklenerek gönderilir.
3.1. E.2.Ergin balarılarıyla ilgili örnekler;
Rutin kontrollerde 50 kadar ergin arı bilgi edinmek için yeterlidir. Ancak bilimsel
çalışmalar için 150-200 kadar hasta veya yeni ölmüş bal arısı gerekli bilgiler eklenerek özellikle
tahta veya mukavva kutular içinde gönderilmelidir. Masafe uzak ve zaman alacak ulaşım
zorluklarında örnekler %70 etil alkol içinde saklanır ve gönderilirler.

3.2. Balarısı Düşmanları
•

Eşek arıları

•

Fareler ve Sıçanlar

•

Karıncalar

•

Örümcekler

•

Arı Kuşu

•

Ayılar

•

Yakı Böceği

•

Küçük Kovan Böceği (Athena tumida)

Kulağa kaçan, Hırsız sinek (Cerdistus contrictus), Kısa kuyruklu soreks, Bal porsuğu,
Kokarca, Rakun, Kirpi, Kertenkele vs

3.2.1. Eşek arıları
Büyük eşek arıları
1.Vespa mandarina. En büyük yaban arısıdır.Ağırlık olarak bir bal arısından 10-15 kez
daha ağırdır. Balarılarını güçlü çeneleriyle boğarak öldürür.Daha çok Eylül ve Ekim aylarında
kovanlara saldırır. 20-30’u birkaç saatte 5-25 bin bal arısını öldürebilir.
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2.Vespa crabro
26-27 mm uzunluğundadır. Bunlar larvalarını yakaladıkları balarılarının üzerinde
beslerler. Yuvalarını ağaçlara ve ev çatılarına yaparlar.
Vespa orientalis=Kovan uçuş deliği önünde
avlanırlar. Genç ve bekçi arıları öldürürler.ve yerler.
Kovan içine de girerek arı bireylerini öldürerek yerler.
3.Philanthus triangulum
Canavar arı olarak bilinir.Uzunluğu 12-15 mm
kadardır. Uçan tarlacı arılara saldırır. Bazen çiftleşme
uçusu yapan kraliçe arıları da öldürürler. Yuvalarını
kuru-kumlu topraklara yaparlar.
4.Vespula germanica, V.sylvestris
Bu türler özellikle sonbaharda kolonilere
saldırarak ballarını çalarlar.
5.Polistes gallicus=Sarıca arı
Kolonilere saldırarak ballarını çalarlar.
Yabani arılara karşı şu tedbirler alınmalıdır:
Yaban arısı kafesleri kullanılır.
Zehirli etler Kedi ve köpeklere zarar vermeyecek şekilde arılık etrafına konulur.
Kovan uçuş delikleri küçültülür ve kovanın varsa diğer çatlak ve yarıkları kapatılır.
Her hektarı %1 mireks+ %5 heptyl crotonate içeren 450 gr’lık tuzaklar konulur.
İçinde sirke bulunan boyunları dar şişeler arılığın etrafına yerleştirilir.
Yuvaları bulunarak imha edilmeli ve kimyasal zehirlerle öldürülmelidirler.
Yakma işlemi gibi yanlış ve hatalı bir uygulamaya başvurulmamalıdır.
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3.2.2. Fareler ve Sıçanlar
Fareler arı kovanlarına en çok
zarar veren hayvanlardan biridir. Tıpkı
evlerimizde olduğu gibi, sonbaharda
kovanlara girme eğilimindedirler. Bir
kovana ne yapabilecekleri aşağıda
açıklanmıştır: Kovana büyük hasar verin.
Ballı veya balsız petekleri parçalar. Polen,
bal, larva, damızlık ve hatta arıları yer.
Kovanın her yerine işer ve dışkılar.
Kolonide büyük bir tahriş bırakır. Bu
nedenle, fareleri kovan depolama
odalarından uzak tutmak da önemlidir.
Birkaç farklı stratejiyle çok etkili ve
kolayca önlenebilirler: Farelerin ve sıçanların depolama odanıza girmesini kontrol etmek
istiyorsanız, odanın veya deponun girişine fare tuzakları, fare yakalayıcı yapıştırıcılar, fıstık ve
yağlı yulaf kırması içine zehirler, ticari zehirli fare yemleri kullanılarak mücadele edilir. Ayrıca
ölü veya canlı farelerin Hantavirüs’ü arıcılara bulaştırma riskine karşı dikkatli olunmalı ve
kovanların temizlenmesi esnasında etkenlerin solunmaması için burun ve ağzın maskeyle
kapatılması gereklidir.

3.2.3. Karıncalar

Dorylinae ve Ecitoninae alt ailesine bağlı
Iridomyrmex, Formica, Camponotus, Solenopsis
gibi cinslere bağlı karınca türlerinin arı koloni ve
kovanlarına zararlı oldukları bilinmektedir.
Karıncalar ballı ve şekerli gıdaları severler ve
kovanı delerek veya ballı petekleri bularak zarar
verirler. Kovan içinde arıları rahatsız ederek
koloninin kaçmasına neden olurlar. Bunun için
koloniyle çalışırken etrafa bal ve şerbet
dökülmemelidir. Kovanlar yüseğe alınmalı. Otlar kesilmelidir. Kovan içine ve çıtaların kenarına
Hepeta, Chrysanthemum ve Juglans gibi naturel repellentler koyulabilir. Kırık dökük ve
çürümüş tahta kovanlar ya tamir edilmeli ya da yenisiyle değiştirilmelidir. Kovanın tabanı
etrafında karınca kontrolü için kovanın tabanına yağ sürmek faydalı olabilir.

3.2.4. Örümcekler

Latrodectus, Theridion, Salticus ve Tetragnathes cinsleri. Bunlar oldukça büyük ve
kahverengi örümceklerdir. Normal ağ örerler.
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Agriopidae ailesindekiler ise büyük ve küre
şeklinde ağ örerler. Bunlar sarı siyah, siyah çilek
benzeri (Epeira spp.), gümüş renkli (Argiopa spp)
örümceklerdir. Değişik renkte ağ örerler.Thomisidae
ailesindeki örümcekler de yavrularını yakaladıkları
arıların üzerinde beslerler.Özellikle ilkbahar ve yaz
aylarında tehlikelidirler. Kovan etrafında ördüklerı
ağlar arıların uçuş alanını daraltır. yakaladıklarını
öldürürler. Koloninin sayıca azalmasına, beslenmenin engellenmesine, hatta sönmesine neden
olurlar. Korunmak için örümcekler öldürülmeli, ağları toplanmalıdır.

3.2.5. Arı Kuşu Merops apiaster,

Arı Kuşu
20-25 cm kadar
uzundurlar.
Yuvalarını taşlık
sarp
dağ
yamaçlarına
yaparlar. Tarlacı balarılarının çalışma yolları üzerinde
bunlara saldırırlar. Bazen kraliçe arıları da çiftleşme
uçuşu esnasında yakalayabilirler. Bu işi özellikle ilkbahar ve sonbahar’da yaparlar. Mücadele
için yuvalarına kapanlar kurulabilir.
Ağaç kakanlar kovanları delmek suretiyle zarar verirler. Ayrıca baştankaralar, kral
kuşları, saksağanlar ve örümcek kuşugiller de zararlıdırlar.

3.2.6. Ayılar

Arı kovanlarını parçalar ve gerçek hasara neden
olabilirler. Arıların kovanlarını yok ettikleri gibi
devrilmiş, parçalanmış kovan gövdeleri, dağınık çerçeveler, çalınmış katların sebebidirler aynı
zamanda. Kovanları ayılardan uzak tutabilirsiniz ancak koku alma duyuları sayesinde
kovanları ve balları bulmaları çok fazla sürmez. Arılığın etrafındaki yüksek gerilimli elektrikli
çit,
ayıların
arılığa
saldırmalarına
veya
caydırmaya
yardımcı
olabilir.
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elektrikli birkaç düzenek.

Ayı saldırılarından korunmak için yapılmış

3.2.7. Yakı Böceği Meloe variegatus
Donovan,1776, M. brevicollis

Erginleri bitki üzerinde yaşarlar. Larvaları,
balarılarının polen veya nektar almak üzere buralara
konduklarında üzerlerine yapışırlar. Kovana böyle
girerler. Birinci ve 2. dönem larvaları ağızlarındaki
kancalarla, hortumuyla ergin arı, larva ve
yumurtalara zarara verirler. Balarılarının haemolymph’ini emerek bal, polen, genç arı, larva ve
yumurtaları yiyerek beslenirler. Erginleri zararlı değildir. Kolonilerde toplu arı ölümlerine ve
zayıflamalarına neden olurlar

3.2.8. Küçük Kovan Böceği Aethina tumida Murray, 1867
Küçük
kovan
böceği ihbari mecburi arı
zararlılarındandır.
Bu zararlı ince
tüylerle kaplı küçük
kırmızımsı kahverengi veya siyah bir böcektir.
Larvaları genellikle balmumu güvesinin-mum
kurdunun genç larvaları ile karıştırılabilir. Böcek larvası farklıdır, çünkü başın arkasında üç çift
bacak vardır, burada balmumu güvesi larvvalarının üç çift bacak kümesi artı tüm vücut boyunca
bir dizi eşleştirilmiş küçük bacaklar vardır.
Kovanda yaptıkları zararlar şunlardır: Polen, balmumu, bal, arı yumurtası ve larva yer.
Balda gaitaya ve fermentasyona neden olur. Kraliçeler yumurta yapmayı bırakır. Bu ise sonunda
kovanların zayıflamasına neden olur. Erişkin böcekler gerek kovanların dışında gerekse içinde
çok hızlı hareket ederler. Larvaları ise çerçevelerin üzerinde, içinde ve kovanın taban tahtasının
üstünde kolaylıkla görmek mümkündür
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3.2.9. Kulağakaçan, Forficula auricularia L.
Kulağakaçan kemiren bir sebze ve meyve zararlısıdır. Büyüklükleri
0,5 ile 5 cm arasında değişir. Çiçekler, yapraklar, yarı olgunlaşmış tohumlar,
meyveler vb. Kovan ayaklarına tırmandıktan sonra kovan içine giren zararlı
arıların yaptığı kabartılmış petek içlerinde, aralarında boşluk olan çerçeve
aralıklarında, özellikle örtü bezi kullanılan kovanların örtü bezi ve çerçeveler
arasında kalan küçük boşluklarda ve kovanın çatlaklarında gizlenir. Arılarla beslenir,
onları yakalar ve yok eder.
Önleme ve kontrol önlemleri. Kovanlarda örtü bezi yerine örtü tahtası, çatlak ve yarık
kovanların yerine sağlam kovanlar kullanılmalıdır. Aralarında bal mumu ve propolisle çok
bağlantılı oluşumlar temizlenmeli ve özellikle kovanların konulduğu yer rutubetsiz ve yerden
50 cm yükseklikte olmalıdır. Ayrıca kovan ayaklarının veya setin zemine bağlantılı olduğu
yerlere toz kireç veya tuz dökülerek kovanlara tırmanmaları engellenmelidir.

3.2.10. Soyguncu Sinek (Cerdistus contrictus)
Havada uçarken yakaladıkları arıları salgıladıkları
nörotoksinle felç ederek öldürürler. Mümkün olduğunca bu
soyguncuların olduğu bölgelere arılar bırakılmamalıdır.

3.2.11. Kısa Kuyruklu Soreks
Orman ve su kenarlarında ağaç kovuklarında, inlerde ve eski duvar deliklerinde
yaşarlar. Sıçanımsı görünüşleri olmakla berâber, fâreler gibi kemirici değildir. Kesici sivri
dişleri olan, çoğu gececi etçil memelilerdir. Oldukça uzun ve
sivri kafalı, hortuma benzer burunludur. Soreks, gündüz toprak
altı inlerinde barınır. Gece avlanmaya çıkar. Soreks o kadar
vahşi ve yırtıcıdır ki, kendisinin birkaç misli büyüklükteki
hayvanlara saldırmaktan çekinmez, onu hiçbir şey korkutamaz.
Dünyânın en küçük memeli hayvanı, son yıllarda Türkiye’de de
bulunduğu fark edilen Etrüsk soreksidir. Akkuyruklu soreks
olarak da bilinir. 3-4 cm uzunluk ve 2 gr ağırlığındadır. Kısa
kuyruklu soreksle ilgili yapılan araştırmalar ilginç sonuçlar
ortaya çıkarmıştır. Soreksin salyası kobra zehiri kadar tesirlidir.
Dişlerini bir canlıya geçirdiğinde, hasmının zihni bulanır,
solunum zorluğu başlar ve felç olarak yığılıp kalır. Doymak bilmeyen soreks de onu,
tırnaklarına varana kadar yer bitirir ve çevresinde daha var mı diye arar. Tabiat uzmanlarına
göre, kısa kuyruklu soreksin zehiri en tehlikeli olanıdır. Diğerleri bu kadar değildir. Böyle
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olmakla berâber her soreks, korku tanımayan, doymak nedir
bilmeyen, zapt edilmez hırs dolu bir canavardır. Kolonilerin
korunması için kokarcalar için alınan tedbirler bunlar için de
giçerlidir.

3.2.12. Bal Porsuğu,
Kovanlardan bal çalarak veya arılıkta depo edilmiş ballı
petekleri yiyerek ve parçalayarak kolonilere ve arıcılara zarar verir.

3.2.13. Kokarca
Bal arılarını avlamaları yanında ekipmana da büyük zarar
verebilirler. Kokarcalar, arıların kovanlardan çıkmaları için kovan
uçuş tahtasına dokunur ve arıların dışarı çıkmasını beklerler. Uçuş
deliğinden çıkan arıları kolayca yakalarlar ve yerler.

3.2.14. Rakun

Rakunlar, arılıkta ve kovan etrafında
bulunan malzemeleri parçalarlar. Ballı
çerçeveleri yiyerek ve içinde yem bulunan yemlikleri parçalayarak
zarar verirler.

3.2.15. Kirpi: Erinaceus
europaeus
Kokarca gibi davranır. Çok sayıda arı yiyerek kolonilerin
zayıflamalarına neden olur. Gece avcısıdır.

3.2.16. Kertenkele:
Kertenkeleler de uçuş deliğindeki arıları avlayarak yerler ve
koloniye zarar verirler. Aynı zamanda bölme yapılmış kovanların
arıların olmadığı taraflarına yerleşebilirler ve kışın kovanın sıcak
ortamından yararlanırlar. Kovanların sağlam ve uçuş deliklerinin
sadece arıların giriş çıkışına uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Kovanların mümkün olduğunca beyazdan farklı bir renkle kamufl edilmesi, 24 saat
kontrol edilebilen gözetleme sistemlerinin konulması gibi uygulamalar yapılabilir.
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3.2.17. Peygamber devesi
Neredeyse tamamen böceklerle beslenen tek
ortopteran gruptur, ancak öncelikle bitkiyle beslenen
gruplarının bazı üyeleri de böcekleri yakalar ve yiyip
bitirir. Arılıklarda ve kovan önlerinde yakaladıkları
arıları da yiyerek zarar verirler. Ancak kovan
yakınlarında bulunan diğer kovan zararlısı böceklere de
saldırırlar.

3.2.18. Odonata
Yusufçuklar, kız böcekleri ya da halk arasında
bilinen isimleriyle tayyare böcekleri yırtıcı
böceklerdir ve tipik olarak sivrisinekler,
titreksinekler ve sinekler, arılar ve kelebekler gibi
diğer küçük böcekleri yerler. Genellikle göller,
göletler, dereler ve sulak alanların etrafında
bulunurlar, çünkü larvaları "su perileri" olarak
bilinir,
suda
yaşayanlardır.
Yusufçuklar,
sivrisinekler
gibi
zararlı
böceklerin
populasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olan bir
avcı olarak değerlenir. Bundan dolayı, Kuzey
Amerika'da yusufçuklara bazen "sivrisinek
şahinleri" denir.

3.2.19. İnsanlardan İleri Gelen
Zararlar
Hırsızlık, arıların zehirlenmesi (kovan içinde veya dışında) ve kovanların parçalanması
belli başlı zararlardır. Maalesef, diğer insanlar tarafından tahrip edilmiş veya soyulmuş arı
kovanları hakkında sosyal medyada çok fazla yayın vardır. Bu insanlık dışı ve barbarlıktır.
İnsanların arı kovanlarını soymaya veya yok etmeye karar vermelerinin ana nedeni genellikle
bilinmemektedir, ancak burada birkaç olası neden vardır:
Ekipman talepleri - Bir parçaya ihtiyaçları var, ancak satın almak istemiyorlar.
Balların veya kovanla birlikte bütünüyle çalınması. Bunlardan azami derecede
korunmak için kovanları evinizin veya insanların çoğu zaman olduğu bir yerin yakınına
yerleştirmelisiniz. Kovanlarınızı çalınmaları durumunda onları bir şekilde işaretlemelisiniz.
Arılığın etrafına kilitli ve elektrikli bir çitin koyulması gibi.
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3.3. Kovan Önünde Arıları Yiyerek Zarar Veren Bu Zararlılardan
Korunma
Kovanlarınızı yerden en az 50 cm yükseğe yerleştirin. Bu, kokarcaların ve kirpilerin
girişe ulaşmasını engeller.
Kovanların etrafına ve zemine dökülecek kaya tuzu kristalleri bitki örtüsünün kovanın
etrafında büyümesini önlemeye yardımcı olacaktır.
Bu hayvanlara ait bir yuva bulunduğunda ise yok etmek veya bölgeden uzaklaştırmak
için yerel doğal hayatı koruma veya Milli parklar yaban hayatını koruma yetkilileriyle iletişime
geçerek yardım alınabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Balarılarının önemli bir paraziti olan varroa ile ilgili pek çok önemli konuyu öğrendik.
Varroanın çoğalmasında yavru gözlerinin rolü, varroanın arılarda yapmış olduğu hasar ve buna
bağlı olarak ömürlerinde ve verimlerinde azalma, ayrıca virüslerin arının gücünü
kaybetmesiyle patojen hale geldiklerini öğrendik. Arılara verdiği zararlardan dolayı arılardan
elde edilece ürünlerde de azalmaların başlıca aktörü olduğu görüldü. Varroa ile mücadelenin
mutlaka belirli bir koordinasyonla yapılması gerektiğini, aksi taktirde kimyasallardan ileri gelen
direnç oluşumunun mücadeleyi zaafa uğrattığını gördük. Erkek arıların bu enfestasyonda
gözardı edilmemeleri gerektiği anlatıldı.
Nosema enfeksiyonunun ne kadar hızlı ve sinsi bir şekilde kolonideki erişkin arıları
topluca yok edebildiğini ve bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini gördük. İlaç
uygulamalarında şerbet ısısının 49°C’yi geçmemesi gerektiği öğrenildi. Yina malpiki
borularında yaşayan ve zarar verern Malpighamoeba mellificae’nın protozoon etkenleri içinde
önemli olduğu öğrenildi.
Acarapis kaynaklı enfestasyonun arılar için ölümcül olduğunu, bunu önlemek için
arıların yoğun olarak çoğaldıkları ilkbaharda sıklıkla kontrol edilmeleri gerektiği ve kovan
bakımında titiz davranılmasının önemi anlatıldı.
Galleria mellonelle’dan ileri gelen mum kurdu enfestasyonlarında kovanların ve
kolonilerin sürekli kontrol altında tutularak güve bulaşmalarının önlenmesi gerektiği görüldü.
Güveden arı petekleri ve balmumlarını koruma yöntemleri öğrenildi.
Braula’nın biyolojisi ve davranış biçimi öğrenildi.
Aethina tumida ve Tropilaelaps clareae’nin ihbari mecburi zararlı ve parazit olduğu
öğrenildi. Diğer parazit zararlılarla ilgili bilgiler edinildi.
Arıların ve arılıkların düşmanı olan başta yabani arılar, ayılar, arı kuşları, karıncalar
olmak üzere geneli hakkında bilgiler edinildi.
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Bölüm Soruları
1) Varroa destructor’un 148 gün sonra erkek arı gözlerindeki üremesinin, işçi arı
gözlerindeki üremeye oranı ne kadardır?
2) Varroa’nın erkek arılarda gözden kaçan ve suni tohumlamalarda oldukça başarısız
sonuçların alınmasına neden olan yan etkisi hangisidir?
3) Varro enfestasyonunda ‘Eğer çok sayıda larva ölmüşse arılar bunları dışarı atamazlar
ve gözlerde kuruyarak ………. ……….. ……..benzer belirtiler gösterirler’ cümlesinde boşluğa
gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?
4) Trake akarı enfestasyonunun yayılma dönemi ………..çıkışlarında en fazladır,
ülkemizde ilk ve kesin olarak varlığı ………………………… bildirilmiştir.
5) Nosematosisli kolonileri tedavi etmek için ……………… etken maddesi koloni
başına ……mg dozda kullanılır.
6) “1000 m ve üzerinde rastlanmazken, sahil kesiminde ve 500 m’ye kadar olan
rakımlarda ve karanlık ortamlarda yıkıcı etkileri görülmektedir” diye tanımlanan arı zararlısı
hangisidir?
7) Hanta virüsünü idrar ve dışkısıyla etrafa bulaştırıp arıcılar için tehlike oluşturan
kovan zararlısı hangisidir?
8) Nosematosisle ilgili olarak yanlış olan hangisidir?
9)Aşağıdaki zararlılardan hangisi ihbarı mecburidir?
10) Ergin balarısı örnekleri mesafenin uzun, ulaşımın zor olduğu durumlarda mantar
veya bakterilerden ileri gelebilecek kokuşma ve küflenmenin önüne geçmek için % …. etil
alkol içinde gönderilmelidir.

Cevaplar
1) a) 1/1

b) 1/2

c)3/1

d) 1/4

*e) 4/1

2) a) çiftleşemez b)kanatları oluşmaz c)karın kısmı gelişmez *d) semenin yumurtayı
dölleme kabiliyeti azalır e)yön tayini yapamaz
3) a) Avrupa yavru çürüklüğüne * b) Amerikan yavru çürüklüğüne c)Tulumsu yavru
çürüklüğüne d)Kireç hastalığına e) Taş hastalığına
4) *a) genç arı, güney illerimizden b)yumurta, doğu illerimizden c)yaşlı arı, kuzey
illerimizden d)pupa, batı illerimizden e)kovan, iç anadoludan
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5) *a)fumagillin-75 b)coumaphos-3.6 c)ascorbic acide-500 d)Oxitetracycline-180
e)flumethrin-3.6
6) a)Apanteles galleriae b)Athena tumida *c)Galleria mellonella d)Varroa destructor
e)Tropilaelaps clareae
7) a) Küçük kovan böceği *b)Fareler c)Ayılar d)Bal porsukları e)Kokarca
8) a)Enfeksiyon genelde gıdayla alınan sporlarla bulaşır b) Nosema spp’nin sporları ışık
kırıcı ve ovaldir c) Ergin arı hastalığıdır *d) Nosematosisli arıların midesi sarı renklidir. e)
Kovan uçuş deliği önünde toprak kırıntıları vardır
9) *a) Küçük kovan böceği b)Fareler c)Ayılar d)Bal porsukları e)Kokarca
10) a)5 b)10 c)20 d)50 *e)70
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4. ARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN BAKTERİYEL
HASTALIKLARA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bakteriyel Yavru Arı Hastalıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
- Arılarda gözlenen bakteriyel hastalıklar hangileridir?
- İhbarı mecburi arı hastalığı mevcut mudur?
- Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına neden olan etken hangisidir? yayılmasında
hangi faktörler rol oynar?
- Amerikan yavru çürüklüğü hastalığında hangi belirtiler gözlenir? tanısı nasıl konulur?
korunma neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Amerikan yavru çürüklüğü
hastalığının
etiyolojisi,
epidemiyolojisi, patogenez
ve klinik bulguları

Amerikan yavru çürüklüğü Kazanım
okuyarak
ve
hastalığının
etiyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
epidemiyolojisi, patogenez
ve klinik bulguları hakkında
temel bilgi kazanılacaktır.

Amerikan yavru çürüklüğü Amerikan yavru çürüklüğü Kazanım
okuyarak
ve
hastalığının tanısı, tedavi, hastalığının tanısı, tedavi, araştırarak geliştirilecektir.
kontrol ve korunması
kontrol
ve
korunması
hakkında
temel
bilgi
kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Amerikan yavru çürüklüğü



İhbarı mecburi arı hastalığı



Yavru arı hastalıkları
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Giriş
Dünyada, insanlar tarafından yetiştirilen ve en fazla ekonomik öneme sahip olan böcek
türü bal arısıdır. Dünyada arıcılık her geçen gün önem kazanmakta olup özellikle arı ürünlerinin
çeşitliliğinin yaygınlaşması ve faydalarının bilinmesiyle önemli bir sektör halini almaktadır.
Arı ürünlerinin insan sağlığına olan etkisinin bilinmesiyle arıcılık sektörü gelişmeye
başlamıştır.
Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarının arasında yer alması sebebiyle zengin bitki örtüsü,
coğrafya ve iklimi ile diğer ülkelere göre arıcılıkta önemli avantaja sahiptir. Ancak arı
yetiştiriciliğinde yaşanan birçok sorun nedeniyle istenilen verim düzeyine ulaşılamamıştır.
Bakteriyel arı hastalıkları, arıcılıkta önemli kayıplara yol açmakta, ekonomiye ve arıcılığa
büyük zararlar vermektedir.
Bakteriler tarafından meydana getirilen arı hastalıkları, özellikle de genç larvaları
etkileyenler, arıcılıkta önemli yer tutar. Bakteriyel hastalıklar içinde özellikle Amerikan Yavru
Çürüklüğü önemli kayıplara yol açmakta, ekonomiye ve arıcılığa büyük zararlar vermektedir.
Amerikan Yavru Çürüklüğü arı larva hastalıkları içerisinde oldukça bulaşıcı, dünyanın
her tarafında yaygın olarak görülen, önemli ve en tehlikeli bakteriyel hastalıklarından biridir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durum aynıdır ve bulaşıcı hastalıklar arasında baş
sıralarda yer almaktadır.
Bakteriyel arı hastalıkları arasında tek ihbarı mecburi hastalık olan Amerikan yavru
çürüklüğü önemli yer tutmaktadır. Bu bölümde arı yetiştiriciliğinde karşılaşılan bakteriyel
hastalıklara giriş yaparak Amerikan yavru çürüklüğü hastalığını öğreneceğiz. Ayrıca yavru
arılarda gözlenen Avrupa yavru çürüklüğü, Para çürüklüğü, ergin arılarda sıklıkla gözlenen
Septisemi hastalığı önemli bakteriyel hastalıklar arasında tanımlanmaktadır ve bir sonraki
bölümde anlatılacaktır.
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4.1. Bakteriyel Yavru Arı Hastalıkları
4.1.1. Amerikan Yavru Çürüklüğü
Yavru arı hastalıkları içerisinde, en bulaşıcı ve yaygın bakteriyel hastalıklardan biridir.
Bal arılarının bulunduğu her yerde görülebilir. Eğer tedbir alınmazsa infeksiyon tüm koloniyi
öldürebilir.
İhbarı mecburi bir hastalıktır.
Etkeni: Paenibacillus larvae (Paenibacillus larvae larvae) adlı sporlu bir bakteridir.
Gram pozitif, sporlu çomaklar olup peritrik flagellalıdır. Sporları çevre koşullarına
oldukça dayanıklı olup, kontamine bal içinde bir yıl, peteklerde ise 40 yıl, toprakta 60 yıl kadar
canlı kalabilir. Etkenler 100 ºC de (kuru sıcak hava) 8 saat, kaynatmaya ise 14 dakika
dirençlidirler.
Epidemiyoloji
Tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Hastalığın yayılmasında rol oynayan
faktörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 Steril edilmemiş temel petekler
 Arıcılar, kontamine alet ve ekipmanları
 Hastalıklı kovandan çerçeve alıp, sağlam kovanlara verilmesi
 Hastalık etkeni taşıyan ergin arılar, ana arı
 Yağmacılık ya da sağlam arıların hastalıklı bölgelere girmesi
 Kontamine eski kovanların kullanılması
 Kontamine bal
Bulaşma sporlarla infekte olmuş besinlerin sindirim yoluyla alınması ile gerçekleşir.
Patogenez ve Klinik bulgular
Larvaların sindirim sistemine bulaşan bakteri sporları, bağırsaklarda vejetatif forma
dönüşerek hemolenfe geçer ve hızla çoğalarak tüm doku ve organlara yayılır. İşçi ve erkek
arılar ilk 3 gün arı sütü ile beslendikleri için genç larvaların ilk iki gün hastalığa yakalanma
ihtimali çok zayıftır.
Yumurta açılımından sonra 53. saatten itibaren larvalar hastalığa yakalanmaya açık hale
gelmektedir. Eğer etkenler pupa oluşumu sırasında hemolenfe geçmişlerse pupa ölür ya da
ölmediği durumlarda hastalık diğer jenerasyonları etkiler. Birkaç gün sonra petek gözünün
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kapakları çöker, çatlar veya ortada küçük bir delik görülür. Ölü larva salyamsı bir kütle
oluşturur. Sonradan katılaşabilir ve petek gözlerinin kenarına yapışabilir. Kuruyan larvayı
yerinden çıkarıp almak çok zordur. Çok sıkı yapışmasından dolayı, temizleyici işçi arılar bunu
temizleyemezler. Yaşlı larvalar ise infeksiyona rağmen gelişimlerini tamamlayarak ergin arı
haline gelirler.
Kuvvetli kolonilerde yeni bulaşmış hastalığın farkına varmak çok zordur. Hastalık
ilerledikçe kolonide sürekli bir arı azalması göze çarpar. Aktif ve çalışkan arılarda tembellik ve
halsizlik göze çarpar. Hastalığın başlangıcında uçuş deliği önünde, açık ve kapanmış gözlerden
söküp atılan henüz tam kurumamış koyu renkli larvalara rastlanır. Sağlıklı bir larva, inci beyazı
görünüşünde, petek gözünde dik vaziyette bulunur.
Başlangıçta sağlıklı olan larva, önce petek gözünün tabanında " C " harfi şeklinde
gelişir. Larva infekte olduğu zaman morfolojik yapısını kaybederek hücreyi dolduracak şekilde
yukarı doğru yerleşir ve bu pozisyonda ölür. Ölü larvalar önce donuk beyaz, açık kahve, koyu
kahve ve sonunda siyah renge dönerler. Son aşamada ölü larva bir kibrit çöpü sokulup çekilirse
iplik şeklinde 2,5-10 cm kadar uzadığı görülür. Kovan kapağı açıldığında, ısıtılmış tutkal
kokusu ya da bozuk balık kokusu algılanır. Hastalıklı çerçevelerin yavrulu gözleri düzgün
değildir, üzeri açık ve kapalı petek gözleri ile alacalı bir görünüm dikkat çeker. Çok sayıda
yavrusuz göz vardır. Kapalı gözlerde kapağın renkleri solmuş, içeri doğru çukurlaşmış, toplu
iğne başı büyüklüğünde delinmiş bir görünüm vardır.
Tanı:
Klinik bulgular hastalığın tanısında yardımcı olabilir, ancak gönderilen inceleme
örneklerinin laboratuvar incelemeleri sunucunda kesin tanı konulur. Yavru çürüklüğü
hastalıkları için peteğin ortasında 10x10 cm’ lik bir parça alınır ve laboratuvara gönderilir.
Örnekler, tahta ya da kalın karton kutularla gönderilmelidir. Eğer peteğin bir kısmı
gönderilemiyorsa herhangi bir test için yeterince materyal içeren petek gözü de yeterli olabilir.
Numunede hiç bal olmamalı ya da çok az bal içermelidir. Numune gevşek şekilde
ambalajlanmalı ve ambalaj işleminde plastik çanta, alüminyum folyo, yağlı kâğıt, teneke veya
cam gibi malzemeler kesin teşhisi imkânsız hale getirdiği için kullanılmamalıdır. Eğer peteğin
bir kısmı gönderilemiyorsa herhangi bir test için yeterince materyal içeren petek gözü de yeterli
olabilir. Larva ölümü ve renk değiştirmiş larvalar nerede çok ise o bölgeden örnek alınır.
Bakteriyoskopi; alınan inceleme örneklerinden preparat hazırlayıp uygun boyama
yöntemleri ile (Gram boyama ve Spor boyama) boyandıktan sonra mikroskopta incelenir.
Bakteriyoskopi ön bilgi vermesinden bakımından önemlidir.
Floresan Antikor Tekniği uygulanarak, inceleme örneklerinde infeksiyon etkenine ait
antijenlerin olup olmadığı araştırılabilir.
Holst Süt Testi
Bakterinin sporlanma döneminde oluşturduğu protein parçalayan enzimlerin saptanması
prensibi ile yapılır. %1'lik yağsız süt tozundan 3-4ml bir cam tüp içerisine alınır. Hastalıklı göze
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kibrit çöpü sokulur, sonra cam tüpteki eriyiğe batırılır. Tüp 36 ºC' de 15-20 dakika bekletilir.
Eğer P. Larvae sporları varsa bulanık çözelti berraklaşır. Diğer yavru çürüklüğü etkenlerinde
proteolitik enzimler oluşmaz.
Etken izolasyonu ve identifikasyonu
FTS ile sulandırılmış ve 80ºC ye ısıtılmış ve oda ısısına getirilmiş örneklerden, tiaminli
Beyin Kalp İnfüzyon Agar’ a ekimler yapılır. 34º C de 2-3 gün inkube edilir, üreyen kültürler
saflaştırılarak biyokimyasal testler ile identifiye edilirler. Besiyerlerine nalidiksik asit katılması
selektiviteyi arttırır.
PCR( Polimeraz Zincir Reaksiyonu),
İnfeksiyonun moleküler tanısı amacıyla, alınan inceleme örneklerinde PCR yöntemiyle
etkenin DNA’ sının varlığı araştırılır.
Tedavi:
Antibiyotikler sporlara etkili değildir. Hastalık ancak yeni başlamış ise, koloni
dezenfektanlar ve antibiyotiklerin yardımı ile tedavi edilebilir. 2006 yılından itibaren
kovanlarda antibiyotik kullanımındaki sınırlamalarda başlamıştır. Hastalık, 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa bağlı olarak yayınlanmış olan
İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmeliğe göre ihbarı mecburidir.
Kontamine malzeme ve peteklerin dezenfeksiyonunda potasyum hipoklorit ve
formaldehit (%2'lik) kullanılabilir. Küllü Su: Potasyum hipoklorit yoksa, metal arıcılık
malzemeleri %1'lik küllü suda 1 saat kaynatılarak da dezenfekte edilebilir. Bunların dışında
zefiran (benzalkonyum klorür), hidrojen peroksit ve kloramin'de kullanılabilir. ABD de son
yıllarda etilen oksit gazı uygulaması da dezenfeksiyon amacıyla uygulanmaya başlamıştır.
Arıların toptan öldürülmesi ve imhası hastalığın ileri safhalarında ilaçlarla önlenmesi
pek mümkün olmamaktadır. Bu durumda arı ailesi ve çerçevelerin (petekleri ile birlikte) hepsi
yakılarak imha edilir. Bunun için kovanın uçma deliği kapatılır, çerçevelerin üzerine kalsiyum
siyanid, etilasetat ya da herhangi bir insektisit uygulanarak arılar öldürülür. Yakma işlemi için,
çukur kazılarak içinde çerçeveler (petekleri ile birlikte) ve ölmüş arılar toplanır ve benzin vb.
bir madde dökülerek yakılırlar. Yakma işi tamamlandıktan sonra çukur toprakla kapatılmalıdır
ve bütün bu işlemler arılıktan biraz uzak bir yerde yapılmalıdır.
Korunma ve kontrol
 Eski ve hastalıklı petekler yakılarak imha edilmelidir.
 Arılık temiz ve düzenli olmalı, yerlere petek, petek kırıntıları vs atılmamalıdır.
 Koloni satın alınırken hastalık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 Kullanılmış arıcılık malzemeleri satın almamaya dikkat edilmelidir.
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 Arıların beslenmesinde hastalıklar yönünden kontrol edilmiş bal kullanılmalıdır.
 Kovanların diziliminde, arıların kovanları şaşırmasını önleyici tedbirler alınmalıdır.
 Hastalık görüldüğünde Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine ihbar edilmelidir.
 Bal mumları 120°C de 10-15 dakika süreyle steril edildikten sonra petek yapımında
kullanılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının etiyolojisi, epidemiyolojisi,
patogenez ve klinik bulguları, tanısı, tedavi, kontrol ve korunması hakkında bilgi sahibi
oldunuz.
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Bölüm Soruları
1) Bakteriyel arı hastalıkları arasında tek
…………………………….. önemli yer tutmaktadır.

ihbarı

mecburi

hastalık

olan

2) Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının bulaşması sporlarla infekte olmuş
……………………………………….alınması ile gerçekleşir.
3) Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının başlangıç aşamasında sağlıklı olan larva,
önce petek gözünün tabanında………………………………. gelişir. Larva infekte olduğu
zaman morfolojik yapısını kaybederek hücreyi dolduracak şekilde yukarı doğru yerleşir ve bu
pozisyonda ölür.
4) Klinik bulgular hastalığın tanısında yardımcı olabilir, ancak gönderilen inceleme
örneklerinin laboratuvar incelemeleri sunucunda kesin tanı konulur. Amerikan yavru çürüklüğü
hastalıkları için peteğin ……………………………………….bir parça alınır ve laboratuvara
gönderilir. Örnekler, tahta ya da kalın karton kutularla gönderilmelidir.
5) …………………….; alınan inceleme örneklerinden preparat hazırlayıp uygun
boyama yöntemleri ile (Gram boyama ve Spor boyama) boyandıktan sonra mikroskopta
incelenir. Bu işlem laboratuvar tanıda ön bilgi vermesi bakımından önemlidir.
6) Bakterinin sporlanma döneminde oluşturduğu proteini parçalayan enzimlerin
saptanması prensibi ile yapılan …………………………... yapılışında %1'lik yağsız süt
tozundan 3-4 ml bir cam tüp içerisine aktarılır. Hastalıklı göze kibrit çöpü sokulur, sonra cam
tüpteki eriyiğe batırılır. Tüp 36 ºC' de 15-20 dakika bekletilir. Eğer P. Larvae sporları varsa
bulanık çözelti berraklaşır. Diğer yavru çürüklüğü etkenlerinde proteolitik enzimler oluşmaz.
7) Kontamine
malzeme
ve
peteklerin
dezenfeksiyonunda
………………………………………………………………….kullanılabilir.
8) Arıların toptan öldürülmesi ve imhası hastalığın ileri safhalarında ilaçlarla
önlenmesi pek mümkün olmamaktadır. Bu durumda arı ailesi ve çerçevelerin (petekleri ile
birlikte) hepsi yakılarak imha edilir. Bu işlem nasıl gerçekleştirilir?
9) Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının korunma ve kontrol işlemleri nelerdir?
10) Bal mumları ………………………………… süreyle steril edildikten sonra petek
yapımında kullanılmalıdır.
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Cevaplar
1) Amerikan yavru çürüklüğü
2) Besinlerin sindirim yoluyla
3) " C " harfi şeklinde
4) Ortasında 10x10 cm’ lik
5) Bakteriyoskopi
6) Holst Süt Testi
7) Potasyum hipoklorit, formaldehit (%2'lik), küllü su,
klorür), hidrojen peroksit, kloramin

zefiran (benzalkonyum

8) Bunun için kovanın uçma deliği kapatılır, çerçevelerin üzerine kalsiyum siyanid,
etilasetat ya da herhangi bir insektisit uygulanarak arılar öldürülür. Yakma işlemi için, çukur
kazılarak içinde çerçeveler (petekleri ile birlikte) ve ölmüş arılar toplanır ve benzin vb. bir
madde dökülerek yakılırlar. Yakma işi tamamlandıktan sonra çukur toprakla kapatılmalıdır ve
bütün bu işlemler arılıktan biraz uzak bir yerde yapılmalıdır.
9) Eski ve hastalıklı petekler yakılarak imha edilmelidir. Arılık temiz ve düzenli
olmalı, yerlere petek, petek kırıntıları vs atılmamalıdır. Koloni satın alınırken hastalık olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Kullanılmış arıcılık malzemeleri satın almamaya dikkat
edilmelidir. Arıların beslenmesinde hastalıklar yönünden kontrol edilmiş bal kullanılmalıdır.
Kovanların diziliminde, arıların kovanları şaşırmasını önleyici tedbirler alınmalıdır. Hastalık
görüldüğünde Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine ihbar edilmelidir.
10) 120°C de 10-15 dakika
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5. ARILARDAKİ BAKTERİYEL İNFEKSİYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1 Avrupa yavru çürüklüğü hakkında bilgi sahibi olunacaktır
5.2 Para çürüklüğü hakkında bilgi sahibi olunacaktır
5.3 Septisemi hastalığı hakkında bilgi sahibi olunacaktır
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Avrupa yavru çürüklüğü hastalığına neden olan etken hangisidir?
Avrupa yavru çürüklüğü hastalığının yayılmasında hangi faktörler rol oynar?
Avrupa yavru çürüklüğü hastalığında hangi belirtiler gözlenir? Hastalığın tanısı nasıl
konulur?
Para çürüklüğü hastalığına neden olan etken hangisidir, hangi belirtiler gözlenir?
Septisemi hastalığında etken hangisidir, hangi belirtiler gözlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Avrupa yavru çürüklüğü
hastalığının
etiyolojisi,
epidemiyolojisi, patogenez
ve klinik bulguları, tanısı,
tedavi, kontrol ve korunması

Avrupa yavru çürüklüğü Kazanım
okuyarak
ve
hastalığının
etiyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
epidemiyolojisi, patogenez
ve klinik bulguları, tanısı,
tedavi, kontrol ve korunması
hakkında
temel
bilgi
kazanılacaktır.

Para
çürüklüğü
hastalığının
etiyolojisi,
epidemiyolojisi, patogenez
ve klinik bulguları, tanısı,
tedavi, kontrol ve korunması

Para çürüklüğü hastalığının Kazanım
okuyarak
ve
etiyolojisi, epidemiyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
patogenez
ve
klinik
bulguları, tanısı, tedavi,
kontrol
ve
korunması
hakkında
temel
bilgi
kazanılacaktır.

Septisemi hastalığı
hastalığının
etiyolojisi,
epidemiyolojisi, patogenez
ve klinik bulguları, tanısı,
tedavi, kontrol ve korunması

Septisemi hastalığı Kazanım
okuyarak
ve
hastalığının
etiyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
epidemiyolojisi, patogenez
ve klinik bulguları, tanısı,
tedavi, kontrol ve korunması
hakkında
temel
bilgi
kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Avrupa yavru çürüklüğü



Para çürüklüğü



Septisemi hastalığı
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Giriş
Arı; zar kanatlılar takımının Apoidea familyasından olan böcek (bal arısı) türlerindendir.
Arıcılık, arıyı, emeği ve bitkisel kaynağı birlikte kullanmak suretiyle bal, polen, arı sütü,
propolis, arı zehri gibi ürünlerle birlikte ana arı ve oğul gibi materyalleri üretme işlemidir.
Arıcılığın tarihi insanlık tarihinin ilk günlerine dayanmaktadır. İnsanoğlu, oğulları öldürmek
suretiyle ağaçların kovuklarına ve kayalıklara doğal olarak yerleşen arıların ballarından
yararlanmışlardır.
Arıcılık kısa sürede gelir getiren, bitkisel üretime katkı sunan, düşük sermaye ile
yapılabilen, arazi gereksinimi olmayan ve bu nedenle de diğerlerinden farklı olan bir tarımsal
faaliyettir. Türkiye’nin her bölgesinde arıcılık geleneksel olarak yapılmaktadır. Arı hastalıkları,
son yıllarda gittikçe daha fazla öneme sahip olmaya başlamıştır.
Bu bölümde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öne çıkan hastalıklar olan yavru
arılarda gözlenen Avrupa yavru çürüklüğü ve Para çürüklüğü hastalıkları, ayrıca ergin arılarda
sıklıkla gözlenen Septisemi hastalığı hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
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5.1. Yavru Arı Hastalıkları 2
5.1.1. Avrupa Yavru Çürüklüğü
Bal arısı larvalarında görülen çok bulaşıcı, öldürücü bakteriyel bir infeksiyöz hastalıktır.
Dünyanın pek çok yerinde yaygın olup bazı yerlerde Amerikan Yavru Çürüklüğünden daha da
etkili olduğu bildirilmiştir.
Etiyoloji:
Melissococcus pluton (Streptococcus pluton) Gram pozitif, lanset biçiminde, sporsuz,
mikropskobik incelemede tek tek, çiftler ya da zincir şeklinde koklar olarak görülür.
Hastalıktan bazı sekunder bakteri türleri (Bacillus alvei, Bacterium eurydice) de izole
edilmektedir. Sekunder etkenler doğrudan hastalık oluşturmazlar ancak ölü larvanın kokusu ve
kıvamı üzerinde etkili olurlar.
Epidemiyoloji:
Hastalık daha çok ilkbahar ve yaz başında zayıf kovanlarda özellikle nektarın az olduğu
dönemlerde görülür. Kovanların zayıf ve kötü kışlatılması, ilkbaharda soğuk ve nemli havaların
uzun süre devam etmesi, yetersiz beslenme, stres ve nektar akımının geç başlaması hastalığa
hazırlayıcı faktörlerin başındadır.
Daha önce infekte kovanda kullanılan ve steril olmayan alet ve ekipmanın kullanılması,
hastalıklı ve zayıf kolonileri sağlam kolonilerle birleştirmeleri, kaynağı belli olmayan balla
arıların beslenmesi, hastalık sebebiyle zayıflamış olan kovanın diğer arılar tarafından
yağmalanması sırasında hastalığın sporları sağlam kovanlara taşınır.
Patogenez ve klinik bulgular:
Etkenler larvanın orta barsağına yerleşir ve orada hızlı bir şekilde çoğalarak kokoid
kümeleri oluşturur. Bu esnada larvanın yemini alırlar. Barsak içeriği topaklaşır ve genellikle 4
gün sonra ölüm şekillenir. Genellikle ölümler petek gözlerinin kapatılmasında önce gerçekleşir.
Kovan kapağı açıldığında kendine özgü (ekşi bira mayası gibi) bir koku dikkati çeker.
Amerikan Yavru Çürüklüğü genellikle kapalı yavrularda görülürken, Avrupa yavru Çürüklüğü
açık yavrularda görülür. Ölü larvaların rengi önce sarı sonra kahverengi sonra siyaha değişir.
Ölmüş larva bir kibrit çöpü ile çekildiğinde ipliksi uzama görülmez. Ölü larvanın kıvamı
önceleri sulu ve yumuşak, sonra sertleşerek hamur kıvamı alır.
Hastalıklı larvalar genellikle bakıcı arılar tarafından dışarı atıldığı için güçlü kolonilerde
uzun süre fark edilmeyebilir. Ancak ölümler çok fazla olursa ve kovan güçlü değilse larvalar
atılamaz ve petek gözü içerisinde çürümeye başlarlar. Ölü larvalar petek gözü tabanında C
şeklinde kıvrılmış durumdadırlar. Gözün tabanına yapışmazlar ve petek göze bir kibrit çöpü
sokulduğunda gözden rahatlıkla çıkarılabilirler. Özellikle Bacillus alvei'nin ortamda bulunduğu
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durumlarda, ölen yavrularda çürümeğe ve uzamaya sebep olduğundan Amerikan Yavru
Çürüklüğü ile karıştırılabilir.
Tanı:
Bakteriyoskopi alınan inceleme örneklerinden preparat hazırlayıp uygun boyama
yöntemleri ile (Gram boyama) boyandıktan sonra mikroskopta incelenir.
Kolay süt testi
Sağlıklı larvalar ortalama 13 dakikada sütü pıhtılaştırırken, infekte larvalar 2 dakika
içinde sütü pıhtılaştırırlar.
Etken izolasyonu ve identifikasyonu Anaerobik ortamda, zenginleştirilmiş
besiyerlerinde 3-4 günde ürerler. Biyokimyasal testler ve tüp aglütinasyon testi ile identifiye
edilirler.
PCR
İnfeksiyonun moleküler tanısı amacıyla, alınan inceleme örneklerinde PCR yöntemiyle
etkenin DNA’ sının varlığı araştırılır.
Tedavi:
Etkili antibiyotikleri belirlemek için antibiyogram testi yapılmalıdır.
Genellikle streptomisin, oksitetrasiklin, terramisin kullanılır.
Korunma ve kontrol:
 Hastalıklı koloniler taşınmamalı, diğer kolonilerle birleştirilmemelidir.
 Koloniler şurup ve keklerle güçlendirilmelidir.
 Kullanılan alet ve ekipmanlar temiz olmalıdır.
 Kullanılan temel petek, polen vb. temiz olmalıdır.
 Diğer hastalık ve parazitlerle özellikle varroa ile mücadele edilmelidir.
 Yağmacılık ve şaşırma önlenmelidir.
 Beslemede bulaşık bal, polen, şurup veya kek kullanmamalıdır.
 Ana arı değiştirilmeli ve genç ana arılarla çalışılmalıdır.

5.1.2. Para Çürüklüğü
Hastalığın etkeni Gram-pozitif, hareketsiz, sporlu çomak Bacillus para-alvei’ dir.
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Klinik olarak Avrupa ve Amerikan yavru çürüklüğüne benzer. Delinmiş petek
gözlerinin görünüşü ve larva kalıntılarının kolayca petek gözünden çıkarılması dikkat çekicidir.
Kovandan kötü koku hissedilmemesi de ayırıcı bir özelliktir. Tedavisi zordur. Ana arıyı
değiştirmek, aileyi güçlendirmek ve iyi bakım önerilir.

5.2. Ergin Arı Hastalıkları
5.2.1. Septisemi Hastalığı
Etiyoloji:
Hastalığın etkeni, Pseudomonas apiseptica’ dır. Gram-negatif, sporsuz, hareketli,
çomaktır.
Epidemiyoloji- patogenez:
Bakteri doğada nemli topraklarda, bitkilerde, durgun su ve bataklıklarda bulunmaktadır.
Arıların solunum sistemine, buradan da kan sıvısına geçerek infeksiyona neden olurlar.
Hazırlayıcı faktörler arasında, havasız ve yüksek oranda nem bulunan kovanlar, yoğun yapay
yemleme, olumsuz hava koşulları, petek örme stresi sayılabilir.
Klinik bulgular:
Ölümler bulaşmadan sonra 20.- 36. saatlerde olur.
En önemli belirti; kasların dejenere olmasıdır.
Hastalık toraks, bacaklar, kanatlar ve antenin bağlayıcı dokularının yıkımlanması ile
sonuçlanır. Bundan dolayı, arı uçma yeteneğini kaybeder, baş, göğüs, karın ve kanatlar
dokunulduğunda hemen kopar.
Arıların rengi siyahlaşır, ölen ya da ölmekte olan arılar da çürük kokusu hissedilir.
Tedavi, Korunma:
Herhangi bir tedavi yöntemi belirtilmemekle beraber antibiyotik tedavisi
uygulanmaktadır. Arılığı kuru, temiz ve güneşli ortamlarda bulundurmak gibi önlemler
korumada fayda sağlamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yavru arılarda gözlenen Avrupa yavru çürüklüğü ve Para çürüklüğü
hastalıkları, ayrıca ergin arılarda sıklıkla gözlenen Septisemi hastalığının etiyolojisi,
epidemiyolojisi, patogenez ve klinik bulguları, tanısı, tedavi, kontrol ve korunması hakkında
bilgi sahibi oldunuz.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa yavru çürüklüğü hastalığının etkeni……………………..Gram pozitif,
lanset biçiminde, sporsuz, mikroskobik incelemede tek tek, çiftler ya da zincir şeklinde koklar
olarak görülür.
2) Avrupa yavru çürüklüğü hastalığına bazı sekunder bakteri türleri
………………………………de izole edilmektedir. Sekunder etkenler doğrudan hastalık
oluşturmazlar ancak ölü larvanın kokusu ve kıvamı üzerinde etkili olurlar.
3) Avrupa yavru çürüklüğü hastalığı daha çok ……………….. aylarında zayıf
kovanlarda özellikle nektarın az olduğu dönemlerde görülür.
4) Avrupa yavru çürüklüğü hastalığında etkenler larvanın
…………………………….yerleşir ve orada hızlı bir şekilde çoğalarak kokoid kümeleri
oluşturur.
5) Avrupa yavru çürüklüğü hastalığında kovan kapağı açıldığında
……………………………………..bir koku dikkati çeker.
6) Para çürüklüğü hastalığının etkeni Gram-pozitif, hareketsiz, sporlu çomak olan
……………………………………’ dir.
7) Para çürüklüğü hastalığı klinik olarak Avrupa ve Amerikan yavru çürüklüğüne
benzer. Delinmiş petek gözlerinin görünüşü ve larva kalıntılarının kolayca petek gözünden
çıkarılması dikkat çekicidir. Kovandan ……………………………….. de ayırıcı bir özelliktir.
8) Septisemi hastalığının etkeni, ………………………’dır. Gram-negatif, sporsuz,
hareketli, çomaktır.
9) Septisemi hastalığında etken doğada
……………………………………………………………… bulunmaktadır.
10) Septisemi hastalığı toraks, bacaklar, kanatlar ve antenin bağlayıcı
…………………………………………. ile sonuçlanır. Bundan dolayı, arı uçma yeteneğini
kaybeder, baş, göğüs, karın ve kanatlar dokunulduğunda hemen kopar.
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Cevaplar
1) Melissococcus pluton
2) Bacillus alvei, Bacterium eurydice
3) İlkbahar ve yaz
4) Orta barsağına
5) Kendine özgü (ekşi bira mayası gibi)
6) Bacillus para-alvei
7) Kötü koku hissedilmemesi
8) Pseudomonas apiseptica
9) Nemli topraklarda, bitkilerde, durgun su ve bataklıklarda
10) Dokularının yıkımlanması

108

6. ARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN VİRAL
HASTALIKLARA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Bu bölümde Arı yetiştiriciliğinde karşılaşılan viral hastalıkların isimleri ve etkenleri
hakkında özet bilgiler,
6.2. Viral hastalıkların tanısında, hastalardan örnek alınması laboratuvara
gönderilmesi ve teşhis yöntemleri hakkında bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
6.1. Arı yetiştiriciliğinde karşılaşılan başlıca viral hastalıklar nelerdir?
6.2. Viral hastalıkların tanısında, örnek alınması, laboratuvara gönderilmesi nasıl
olmalıdır ve kullanılan teşhis yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Arı viral hastalıklarına
genel bakış

Arılardaki viral
hastalıkların tanısında
örnek alınması,
gönderilmesi ve
kullanılan laboratuvar
yöntemler

Kazanım

Arılardaki viral hastalıkların
bilinmesi, daha sonra bu
hastalıklara karşı önlem alınması
açısından oldukça önemlidir.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Arı hastalıkların ortaya çıkmasını
etkileyen faktörler ve Arılarda
enfeksiyon oluşturan viral
etkenlere giriş yapılacaktır.

Ders kitapları, slayt
sunumları ve videoları
izleyen adaylar, konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Arı hastalıkları
kitaplarını, Veteriner
Viroloji kitaplarını ve
viroloji laboratuvar metot
kitaplarını inceleyebilirler.

Arıların viral hastalıklarda kesin
ve doğru tanı için laboratuvara
örnek gönderilmesinde nelere
dikkat edilmesi gerektiği,
virüslerin tanımlanması ve
özelliklerinin ortaya konulması
amacıyla hangi test ve yöntemler
kullanılacağı konuları
öğrenilecektir.

Ders kitapları, slayt
sunumları ve videoları
izleyen adaylar, konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Arı hastalıkları
kitaplarını, Veteriner
Viroloji kitaplarını ve
viroloji laboratuvar metot
kitaplarını inceleyebilirler.
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Anahtar Kavramlar


Arı viral hastalıkları



Virüs şüpheli klinik materyalleri seçimi ve gönderilmesi



Viral tanı testleri
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Giriş
Arıcılık günümüzde en önemli tarımsal faaliyet alanlarından biri olup dünyada ve
ülkemizde her geçen gün gelişmektedir.
Dünya bal üretiminde yaklaşık 500 bin ton ile Çin ilk sırada, 110 bin tonluk üretimi ile
Türkiye ikinci, İran ise 80 bin ton ile üçüncü sırada yer almaktadır. Dünyada lider konumda
olan Çin, toplam dünya bal üretiminin %27,5’luk kısmını karşılamaktadır. Kovan sayılarında
ise %13,8’lik payı ile lider konumda olan Hindistan bal veriminin düşük olması sebebi ile bal
üretiminde dünyada altıncı sırada yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi bal üretiminde
yetiştirme şekilleri ve hastalıklar verimliliği çok önemli ölçüde etkilemektedir.
Bal arıları, balmumu, arı sütü, polen, arı zehiri ve propolis gibi insan sağlığı ve
beslenmesi için çok önemli ürünlerin elde edilmesi yanında tarım bitkilerinde tozlaşma ile
doğal dengenin ve tarımsal üretimin devamlılığı ve kalitesi için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı
bir yetiştiricilik yapılabilmesi için hastalıklara karşı gerekli kontrollerin yapılması ve koruyucu
önlemlerin alınması son derece önemlidir. Bu bölümde arı yetiştiriciliğini olumsuz etkileyen
viral hastalıklarla ilgili bilgiler verilecektir.
Arılardaki viral infeksiyonlara karşı mücadele genel olarak koruma ve kontrol
yöntemleri ile yapılmaktadır. Diğer etkenlere göre oldukça küçük olan bu patojenlerin rüzgar,
vektör ve diğer mekanik taşıyıcılarla bir bölgeden bir bölgeye kolaylıkla taşınabilmektedir.
Ayrıca bulaşmada insanlar ve vektörlerde önemli rol oynamaktadır.

6.1. Arılarda Viral Hastalıkların Yeri
Arıların farklı gelişim evrelerinde hastalık oluşturan en az 18 adet virüs bildirilmiştir.
Bu sayı sürekli artmaktadır. Bu virüslerin oluşturdukları hastalık isimleri alfabetik olarak
aşağıdaki gibidir. Bunların dışında başka arı virüsleri da sayılabilir.
•

Akut Arı Felci Virüsü (ABPV)

•

Arı X virüs (AXV)

•

Arı Y virüs (AYV)

•

Arkansas arı virüsü (AAV)

•

Apis iridescent virüsü (AIV)

•

Berkeley arı picornavirüsü (BAPV)

•

Bulanık kanat virüsü (BKV)

•

Filamentöz arı virüsü (FAV)

•

İsrail akut arı felç virüsü (İAFV)
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•

Kanat Deformasyon Virüsü (KDV)

•

Kakugo virüs (KV)

•

Kronik Arı Felci Virüsü (KAFV)

•

Kaşmir Arı Virüsü (KAV)

•

Mısır arı virüsü (MAV)

•

Sacbrood Virüs ( SBV)

•

Siyah Kraliçe Hücre Virüsü (SKHV)

•

Varroa destructor 1 Virüs (VDV-1)

•

Yavaş felç virüsü (YFV)

Sonraki derste bu hastalıkların önemli olanları ve özellikle ülkemizde de görülenleri
detaylı olarak anlatılacaktır.

6.2. Arı Viral Hatalıkları Tanısında Örnek Alımı ve Kullanılan
Laboratuvar Yöntemleri
Arıların viral hastalıklarda kesin ve doğru tanı için laboratuvara örnek gönderilmesinde
nelere dikkat edilmesi gerektiği, virüslerin tanımlanması ve özelliklerinin ortaya konulması
amacıyla hangi test ve yöntemler kullanılacağı konuları öğrenilecektir.

6.3. Viral İnfeksiyonlarda Laboratuvar Tanı
Arılarda viral enfeksiyonlarla mücadele ederken hastalık etkeni olan virüsün kesin
tanısının konulmasına ve özelliklerinin bilinmesine bağlıdır. Klinisyen hekimler karşılaştıkları
viral hastalıklar tanısı için hayvanlardan alacakları örnekleri analiz için laboratuvarlara
gönderirken belli kurallara uymak zorundalardır. Öncelikle hasta veya ölü arılardaki klinik
durumları ile ilgili bilgileri de bilgi formunu doldurup ilgili laboratuvara en uygun şekilde
göndermeleri gerekmektedir.
Viral hastalıklarda kesin ve doğru tanı için şu 5 madde çok önemlidir;
a)

Örnekleme yöntemi (Örnek alma yöntemi, zamanı ve örnek miktarı gibi)

b)

Örnek gönderme yöntemi

c)

Örnek bilgi formu

d)

Uygun test yöntemi seçimi

e)

Testlerin hatasız uygulanması
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6.3.1. Örnekleme Yöntemleri
Marazi madde peteğin ortasından 8 x 10 cm. ebadında, mümkünse balsız bir parça alınır
ve tahta ya da karton kutu içinde gönderilir.
Viral bir hastalığın tanısını koymak amacıyla alınacak numunelerin arı veya koloninin
durumunu mümkün olduğu kadar temsil etmesi gerekir.
Bu nedenle, örnek yönetimi yani örnek toplama ve sahadan laboratuvara nakliyesi, kısa
ve uzun süreli depolama, işleme ve son olarak analiz etmek deneysel verilerin doğru
yorumlanması için çok önemlidir.
Hangi örnekler nereden ve ne zaman alınmalıdır
Farklı virüslerin farklı enfeksiyon tipleri, yaşam evresi/doku tercihleri ve mevsimsel
dağılımları vardır . Hangi viral enfeksiyonu saptamak istiyorsak ona yönelik örneklemeler
yapılması gerekir. Bununla birlikte, çoğu zaman aynı örneklerde birden fazla virüs analiz
edilebilir. Bu durumlarda örnekleme yaparken örnek sayısı ve tek tek yada toplu örnek
alınmasına yönelik kararlar alınması gerekir.
Hangi örnekler alınmalı;
Yetişkin arılar birçok virüsün taşıyıcısı ve yayıcısıdır ve özellikle bağırsaklarda fazla
miktarda virüs bulunduğu için barsak virüs izolasyonu için en iyi örneklerden biridir.
Örneklemeler yavrulardan, orta yaş arılardan yada ergin arılardan yapılabilir.
Farklı kolonilerden örnekleme yapılacaksa aynı yaş grupları tercih edilmelidir.
Örnek zamanı
Burada iki husus var. Birincisi, bir örnek almak için günün en iyi zamanı, ikincisi ise ne
sıklıkta örnek almaktır. Numune almak için en uygun zaman ya öğleden sonra, arıların aktif
olarak toplandığı ve arıların belirgin şekilde işlere/yaşa göre alt gruplara ayrıldığı güneşli
zamanda ya da soğuk yağışlı günlerde ve tüm arılardan yaş sınıfından bağımsız olarak rastgele
örnekleme yapılabilir. Bu seçim, örnekleme planının tasarımına ve amacına bağlıdır.
Birçok viral etken araştırılacaksa en uygun dönem virüslerin çoğunun mevsimsel
zirveye sahip olduğu sonbahar olacaktır.
Genel olarak ilkbahar ve sonbaharda arı kovanları birer kez hasta kovanlar ise her ay
kontrol edilmelidir.
Aynı şekilde farklı viral patojenleri saptamak için mevsiminde en az üç kez numune
alınması önerilir; Koloninin büyüdüğü ilk baharda, yazın en yüksek verimlilik sırasında ve
koloninin küçüldüğü sonbahar sonunda örnekleme yaparak mevsimsel değişiklikler
gözlemlenebilir ve farklı patojenler ile parazitler arasındaki muhtemel ilişkileri tanımlanabilir.
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Yaz aylarında hem kuluçka dönemi hem de yetişkin dönem yaklaşık üç hafta sürer. Bu nedenle
her üç haftada bir tekrarlayan örnekleme yeni jenerasyonların sürekli gözlenmesini sağlar.
Örnek toplama:
Yetişkinler, yavrular, bütün arılar, ekstrakte edilmiş dokular gibi farklı numuneler
toplanabilir ve bunlar uygun kaplarda ve sıcaklıklarda gönderilir.
Dışkı, kraliçe arı gibi münferit arıların tahribatsız veya tekrarlayan örneklemesi için
kullanışlı bir örnek tipi olabilir. Numune toplama için genel kurallar numuneleri mümkün
olduğunca çabuk dondurucuya almak ve nakliye sırasında ölü, korunmuş veya işlenmiş arı
örneklerini mümkün olduğunca soğuk tutmaktır.
Yetişkin arılar
Yetişkin arılar genellikle yavru çerçevelerden (genç arılar) toplanır; bal çerçeveleri
(yaşlı arılar); kovan girişinde (yemlikler) veya ölü arı tuzaklarında (ölü arılar). Yaklaşık 200 arı
(yaklaşık 20 g veya bir bardak dolu) gıdalı (canlı taşıma) veya 1 l'lik bir plastik torbada (soğuk
taşıma) bir kafes veya havalandırmalı kutuya alınır. Bu hem akar hem de virüs analizleri için
bu yeterlidir.
Pupa
Pupalar genellikle uygun bir şekilde havalandırılmış 10 cm x 10 cm'lik bir kutuya (canlı
taşıma) veya plastik bir torbaya (soğuk taşıma) alınır, Bireysel pupalar mikrosantrifüj
tüplerinde veya toplama kartlarında (FTA) toplanabilir
Larvalar
Larva ölümü ile renk değiştirmiş larvalar en çok peteğin neresinde ise o bölgeden
numune alınır.
Larvalar genellikle tüplerde veya örnek toplama kartlarında (FTA) toplanır ve canlı
taşıma sırasında petekten çıkma eğiliminde olduklarından buz üzerinde taşınırlar.
Yumurtalar
Yumurtalar susuz kalmayı önlemek için kapalı bir kapta veya tek tek tüplerde veya FTA
kartlarında toplanabilir.
Bağırsaklar
Yetişkin arı bağırsakları, bir iğne ile dikkatlice çekilerek toplanabilir. Çıkarılan
bağırsaklar tüplerde veya toplama kartlarında ve buz üzerinde taşınabilir.
Semen, özel yöntemlerle tüplere veya toplama kartlarına alınabilir ve buz ile taşınabilir.
Dışkı
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Dışkı, arı bağırsağının çıkartılması ve tahrip edilmesiyle ya da arının bir petri kabına
konularak ve dışkılama için bekletilerek tahribatsız olarak toplanabilir.
Ölü arılar/larvalar
Ölü arı örnekleri, taze öldürülmüş arılar alınmalı ve çürümenin RNA bütünlüğü
üzerindeki etkilerini en aza indirmek için en kısa sürede dondurulmalıdır. Aynı zamanda ölü
arı örneklerini de analizi için gönderilebir.
Örnek taşıma
Numunelerin bütünlüğü, taşıma sırasında stabilize edilebilir:
Dondurucu (Kuru buz)
Yerinde dondurma, numune taşımacılığı için altın standarttır. Farklı amaçlar ve numune
boyutları için çeşitli alternatifler vardır ve 3 hafta süreyle örnekler saklanabilir ve uluslararası
hava taşımacılığı için onaylanmıştır.
Buz
Buz üzerinde taşınması, örnekler 48 saat içinde dondurulacaksa dondurmanın ucuz ve
pratik bir alternatifidir.
Canlı taşıma
Canlı taşıma, özellikle numunelerin postayla gönderilmesi halinde çok pratik ve
ucuzdur. Açıkçası, arı ölümünden dolayı RNA bozulması yoktur, ancak canlı taşıma konakçı
genlerin ekspresyonunu ve virüs replikasyonunu etkileyebilir.
Kimyasal stabilizatörler
RNA bozulmasını önlemeye yardımcı olan birkaç kimyasal vardır. Bunların çalışması
için arı dış iskeletine nüfuz etmeleri ve dokulara girmeleri gerekir. Bu nedenle, çıkarılan
dokular, yumurtalar ve larvalar için daha faydalıdır ve yetişkin arılar için daha az faydalıdır. İki
tür kimyasal koruma vardır: tuzlar (çözelti halinde veya toplama kartlarına emdirilmiş) ve
organik çözücüler (genellikle alkol).
Örnek toplama kartları
FTA ™ toplama kartları (Whatman), dokuları hem filtre kağıdına gömülmüş kurutma
hem de kimyasal (tuz) koruyucularıyla korur. Yumuşak dokular ve numune ağırlığının ve
depolamasının zor olduğu ve uzak laboratuvar ya da ülkelere gönderileceği durumlar
idealdirler. Çok güvenilirler ancak pahalı, sadece küçük örneklemelere uygundur.
Uzun süreli numune saklama
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Uzun süreli depolama ve muhafaza için önemli olan faktörler, (etkinlik sırasına göre)
örnek taşıma için vurgulananlarla aynıdır: sıcaklık, kuruma (liyofilizasyon) ve kimyasal
koruyucular kullanılabilir.

6.3.2. Örnek Gönderme Yöntemi
Klinik materyallerin laboratuvar gönderilme koşulları, yapılacak test analizlerinin
sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle hangi test yapılması isteniyorsa o
testin özelliklerine göre klinik materyaller en uygun koşullarda hazırlanmalı ve gönderilmelidir.
Virüs izolasyonu düşünülüyor ise klinik materyal steril tüp veya torbalar içerisinde soğuk zincir
halkası kopmadan ve hızlı şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bunun için uygun taşıma tüp
veya kaplarına alınan doku veya organ parçaları -200C’de dondurulduktan sonra da
gönderilebilir. Örnek gönderilmesi konusunda iki önemli konu vardır. Bunlardan ilki, örnek
alımı sırasında kontaminasyonun olmaması, ikincisi ise saklama kaplarının sterilizasyon
sorunları. Bunların olması durumunda hastalığın gerçek etkeni yerine farklı patojenlerin
saptanması mümkün olabilmektedir. Ek olarak klinik örneklerin laboratuvara gönderilmesinde
dikkat edilecek bir başka önemli konu da tüp ve taşıma torbalarının okunaklı şekilde ve
silinmeyen kalemlerle isimlendirme ve numaralanmasıdır.

6.3.3. Örnek Bilgi Formu
Laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin üzerindeki isimlendirme ve
numaralandırmanın dışında laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin tanımı, içerikleri ve
diğer bilgileri içeren bir bilgi formu da gönderilmelidir. Örneklerle birlikte laboratuvara
gönderilecek bilgi formuna yazılması gereken bilgiler şunlardır.
1.

Göndericinin adı, adresi, telefon ve e-mail adresi,

2.

Örneklerin alım tarihi ve saati,

3.

Alınan örneklerin numaraları ve tanımlanması

4.

Görülen klinik bozukluklar,

5.

İşletmedeki toplam kovan sayısı, hastalıklı kovan ve varsa ölü arı oranları,

6.3.4. Test Yöntemi Seçimi
Örnek gönderen Veteriner Hekim şüphelendiği hastalık için belli testleri talep
edebilir ya da laboratuvar tercih ettiği testleri kullanabilir. Bu nedenle örnek gönderilmeden
önce laboratuvar ile iletişime geçip konu ile ilgili bilgilendirme yapılmasında yarar vardır.
Gerek analiz için kullanılabilecek testler arasındaki duyarlılık farkları ve gerekse fiyatlandırma
dahil birçok konuda önceden bilgi sahibi olunmasında yarar vardır.
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6.3.5. Testlerin Hatasız Uygulanması
Analizlerin tekrar edilme olasılığı düşünülerek, analizi yapılacak örneklerin bir kısmı
testte kullanılırken diğer bir kısmı ise test raporları sonuçlanıncaya kadar uygun ortamlarda
muhafaza edilmelidir. Laboratuvarlardaki testler literatürlere yada test protokollerine göre
yapılmalıdır. Laboratuvar oda sıcaklığı, kullanılacak cihazların kalibrasyonu ve kit ve sarf
malzemelerinin uygunluğu kontrol edilmelidir.

6.4. Viroloji Laboratuvarlarında Kullanılan Yöntemler
Genel olarak viroloji laboratuvarlarına gelen örneklerin incelenmesinde 3 temel
virolojik yöntem vardır.

6.4.1. Direkt Yöntemler
6.4.1.1. Virüs Partiküllerinin İncelenmesi
Gelen arı örneklerinden direkt olarak virüs partiküllerinin tanımlanmasına veya viral
antijen saptanmasını sağlayan yöntemlerdir. Doku, organ, hemolenf ve dışkı gibi virüsün
bulunduğu materyallerden elektron mikroskobu kullanılarak virüs partiküllerinin incelenmesini
içerir.

6.4.1.2. Direkt Viral Antijen İncelenmesi
Laboratuvara gelen arı örneklerinden Floresan antikor tekniği (IFA) ve
immunohistokimya (immun peroksidase, Avitin/Biotin immunoassays) ve ELISA yöntemleri
kullanılarak viral antijenler saptanabilir

6.4.1.3. Nükleik Asit Yöntemleri
Laboratuvara gönderilen arı örneklerinde viral genomun yani DNA veya RNA
yapılarının saptanmasına yönelik moleküler yöntemlerdir. Hibridizasyon (in situ
Hibridizasyon, Southern blot Hibridizasyon, Dot blot Hibridizasyon), PCR, RT-PCR,
RealTime-PCR testleri bu amaçla kullanılan yöntemlerdir.

6.5. İzolasyon ve İdentifikasyon
6.5.1. İzolasyon
Laboratuvara gönderilen arı örneklerinde klinik materyallerden virüs izolasyonu
amaçlanıyorsa hedefleniyorsa örneklerin soğuk şartlarda gönderilmesi çok önemlidir. Arı
örneklerinden özel yöntemlerle homojenizasyon yapılarak hücre içerisindeki virüslerin dışarı
çıkması sağlanır. İçinde virüs bulunan bu örnek süspansiyonuna inokulum denir. Bu
süspansiyon virüslerin geçebileceği 0,22µl filtrelerden geçirilir ve uygun bir virüs izolasyon
ortamına ekim yapılır. Ekim hemen yapılmayacaksa inokulum -20 ile -700C’de kısa ya da uzun
sürelerde saklanır.
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Virüsler sadece canlı ortamlarda çoğaltılabilirler, bu ortamlar; Hücre kültürleri,
Embriyolu yumurtalar ve Laboratuvar hayvanlarıdır.

6.5.2. Hücre Kültürleri
Dokulardan alınan hücrelerin bireysel olarak ayrılması ve in vitro (vücut dışı) şartlarda
kültüre edilmesi ile elde edilir
Primer Hücre kültürü; Direk olarak dokulardan in vitro şartlarda ilk üretilen kültürlerdir.
Subkültür; Üretilen hücrelerin hücre kültürü şişelerinden ayrılarak yeni flasklara
aktarılması (pasaj) ve çoğaltılması ile elde edilen yeni kültürler.
Devamlı hücre kültürü; Ortalama 70-80 pasajla elde edilir ve sonsuz pasaj yapılabilir.
Viroloji laboratuvarlarında çoğunlukla bu hücre kültürleri kullanılır.

6.5.3. Embriyolu Yumurtalar
Özellikle kanatlı hayvanların virüslerin izolasyonu için, 5-12 günlük yaştaki emriyolu
yumurtaların 4 farklı bölümüne (korioallantoik membran, allantoik boşluk, amniotik boşluk ve
yumurta sarısı) inokulasyon yapılabilmektedir. Arı virüslerinin izolasyonunda çok kullanılmaz.

6.5.4. Laboratuvar Hayvanları
Bazı virüsler ne hücre kültürlerinde ne de embriyolu yumurtalarda üretilebilmektedir,
bu durumda laboratuvar hayvanları kullanılabilir. Virüs izolasyonunda en sık kullanılan
laboratuvar hayvanları; kobay, fare, tavşan, rat, hamster ve civcivdir. Arı virüslerinin
çoğaltılmasında deneysel amaçla duyarlı erişkin arılar, larva ya da pupalar kullanılabilir.

6.6. Serolojik Testler
Viral infeksiyonlarda kan serumunda virüse karşı spesifik olarak oluşan antikorların
saptanması, virüslerin tanınması için kullanılan oldukça yaygın bir yöntemdir. En çok
kullanılan serolojik testler; serum nötralizasyon testi, ELISA, Floresan antikor testi, agar jel
presipitasyon testi ve aglütinasyon testidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
- Dünyada ve ülkemizde arılarda görülen viral enfeksiyonların isimleri ve etkenleri
hakkında özet bilgiler edinilmiştir.
- Gerek ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde arılardaki viral hastalıkların kesin ve
doğru tanısı için dikkat edilmesi gereken konular, örnek seçimi, örnek gönderme yöntemi,
örnek bilgi formu, uygun test yöntemi seçimi ve testlerin hatasız uygulanması hakkında bilgiler
edinilmiştir.
- Viroloji laboratuvarına klinik materyallerin gelmesinden sonra laboratuvarlarda
kullanılan gerek virüslerin tanımlanması ve gerekse virüslerin yapısal özelliklerinin ortaya
konulması amacıyla yapılan test ve yöntemler (direkt yöntemler, izolasyon-identifikasyon
yöntemleri ve serolojik yöntemler) hakkında bilgiler edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Arılarda virüsleri oluşturduğu 5 tane viral hastalığın isim ve etkenlerini yazınız?
2.Arılardaki viral hastalıkların tanısı amacıyla hangi materyaller laboratuvarlara
gönderilebilir?
3.Arılardaki viral hastalıkların tanısı
gönderilmesinde nelere dikkat edilmelidir?

amacıyla

materyallerin

laboratuvarlara

4.Laboratuvara gönderilen klinik materyaller için uygulanacak testlerin hatasız
yapılabilmesi için laboratuvar görevlisi nelere dikkat edilmelidir?
5.Laboratuvara gönderilen klinik materyallerde virüslerin DNA veya RNA’larının
saptanmasına dayalı hangi moleküler yöntemler kullanılır?
6. Viral hastalıkların tanısı için arılardan alınan klinik materyallerin laboratuvarlara
gönderilmesinde ve incelenmesinde dikkat edilmesi gerekli kurallar nelerdir?
7. Örneklerle birlikte laboratuvara gönderilecek bilgi formuna yazılması gereken
bilgiler nelerdir.
8. Viral infeksiyonlarda kan serumunda virüse karşı oluşan antikorların saptanması
için en çok kullanılan serolojik testler nelerdir.
9. Dokuların emdirildiği Örnek toplama kartları nedir (FTA) ve kullanımı özellikle
hangi durumlarda idealdir.
10. Arılardaki viral enfeksiyonların teşhisi için en uygun örnekleme zamanları
nelerdir.

Cevaplar
1. Kanat Deformasyon Virüsü (DWV), -Akut Arı Felci Virüsü (ABPV),
-Kaşmir Arı Virüsü (KBV), -Siyah Kraliçe Hücre Virüsü (BQCV), -Varroa destructor
1 Virüsü (VDV-1), -Sacbrood Virüs (SBV), -Kronik Arı Felci Virüsü ( CBPV) sayılabilir
2. Arı infeksiyonlarında canlı hayvanlardan laboratuvara viral tanı amacıyla arının
tamamının gönderilmesi ve tercihen ölmek üzere olan canlı arıların gönderilmesi tercih
edilmelidir. Ayrıca yumurta, larva, pupa döneminlerinde ve dışkıdan örneklemeler yapılır.
3. Klinik semptomlara uygun örneklerin seçmek, talep edilecek analizin özelliğine
uygun soğuk zincir halkası kırılmadan veya dondurularak laboratuvara göndermek ilk önce
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düşünülmesi gereken konulardır. Hasta veya ölü hayvanların klinik durumları ile ilgili bilgileri
de bilgi formunu doldurup ilgili laboratuvara en uygun şekilde göndermeleri gerekmektedir.
4. Laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin üzerindeki isimlendirme ve
numaralandırmanın dışında laboratuvara gönderilecek klinik örneklerle birlikte laboratuvara
gönderilecek bilgi formuna yazılması gereken bilgiler şunlardır.
Göndericinin adı, adresi, telefon ve email adresi,
Örneklerin alım tarihi ve saati,
Alınan örneklerin numaraları ve tanımlanması (Arıların tanımı, yaşı),
İnfeksiyonda görülen klinik bulgular,
İşletmedeki toplam kovan sayısı, hastalıklı kovan ve varsa ölü arı oranları,
Kovanlara yapılan uygulamalar,
Daha önce benzer sorunların olup olmadığı,
5. Laboratuvara gönderilen klinik materyallerdeki virüslerin DNA veya RNA
yapılarının saptanmasına dayalı moleküler yöntemler; Hibridizasyon (in situ Hibridizasyon,
Southern blot Hibridizasyon, Dot blot Hibridizasyon), PCR, RT-PCR ve RealTime-PCR
testleridir.
6. Hangi bölgelerden örnek alınacağı, örnek gönderme yöntemi, örnek bilgi formunun
yazılmış olması ve uygun test yöntemi seçimi önemlidir.
7. Göndericinin adı, adresi, telefon ve e-mail adresi, örneklerin alım tarihi ve saati,
alınan örneklerin numaraları ve tanımlanması, görülen klinik bozukluklar ve işletmedeki
toplam kovan sayısı, hastalıklı kovan ve varsa ölü arı oranları yazılmalıdır.
8. En çok kullanılan serolojik testler; serum nötralizasyon testi, ELISA, Floresan
antikor testi, agar jel presipitasyon testi ve aglütinasyon testidir.
9. FTA kartları (Whatman), dokuları hem filtre kağıdına gömülmüş kurutma hem de
kimyasal (tuz) koruyucularıyla uzun süre korur. Yumuşak dokular ve numune ağırlığının ve
depolamasının zor olduğu ve uzak laboratuvar ya da ülkelere gönderileceği durumlar için
idealdirler.
10. Numune almak için en uygun zaman ya öğleden sonra, arıların aktif olarak
toplandığı ve arıların belirgin şekilde işlere/yaşa göre alt gruplara ayrıldığı güneşli zamanda
ya da soğuk yağışlı günlerde ve tüm arılardan yaş sınıfından bağımsız olarak rastgele
örnekleme yapılabilir.
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7. ARILARDAKİ VİRAL ENFEKSİYONLAR VE BİYOGÜVENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu bölümde arı yetiştiriciliğinde karşılaşılan bazı önemli viral enfeksiyonların
tanımı, klinik bulguları, bulaşma yolları ve teşhisleri hakkında bilgiler
7.2. Arılardaki Viral hastalıklara karşı korumadaki biyogüvenlik önlemleri
öğrenilecektir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Arı yetiştiriciliğinde en önemli viral hastalıklar nelerdir?
2. Arılardaki viral hastalıkların başlıca bulaşma yolları nelerdir?
3. Arılardaki viral hastalıklara karşı koruma ve kontrol yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Arılardaki önemli viral Arılardaki çok karşılaşılan viral
hastalıkları
hakkında hastalıkların klinik ve laboratuvar
genel bilgiler
tanısı ve bulaşma yollarının
bilinmesi bu hastalıklara karşı
önlem alınması açısından oldukça
önemlidir. Bu konularda bilgi
sahibi olunacaktır.

Ders
kitapları,
slayt
sunumları
ve
videoları
izleyen
adaylar,
konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Arı hastalıkları
kitaplarını, Veteriner Viroloji
kitaplarını
ve
viroloji
laboratuvar metot kitaplarını
inceleyebilirler.

Arılardaki
viral
hastalıkların koruma ve
kontrolünde alınması
gereken
biogüvenlik
önlemleri
hakkında
bilgiler

Ders
kitapları,
slayt
sunumları
ve
videoları
izleyen
adaylar,
konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Arı hastalıkları
kitaplarını, Veteriner Viroloji
kitaplarını
ve
viroloji
laboratuvar metot kitaplarını
inceleyebilirler.

Arıların viral hastalıklarında
koruma-kontrole
yönelik
biogüvenlik yöntemleri hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Arı viral hastalıkları



Bulaşma



Biyogüvenlik
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Giriş
Bal arıları, bakteri, mantar, virüs, parazit gibi çok sayıda patojen tarafından sürekli
tehdit altındadır. Bunlar arasındaki muhtemel etkileşimler ve çevreninde olumsuz etkisiyle
dünyadaki bal arısı popülasyonlarında yaygın bir düşüşe neden olmaktadır. Koloni Çöküş
Bozukluğu=Colony Collaps Disorders (CCD), dünya genelinde arıların kolonide aniden
ortadan kalkmasıyla karakterize olan şaşırtıcı ve sebepleri araştırılması gereken yeni bir
fenomendir.
Bal üretiminde ve kovanlardaki verimliliğin azalmasında arılardaki viral
enfeksiyonların olumsuz etkisi vardır. Zira bazı ülkelerde ya da bölgelerde kovan sayısı fazla
olduğu halde bal üretiminin düşük olmasında besleme ve yetiştirme şekillerindeki eksiklikler
yanında viral enfeksiyonlarda önemli rol oynamaktadır.
Mevsimsel faktörler ve arı kovanının bulunduğu bölge, bal arısı virüs infeksiyonlarının
başlamasını güçlü bir şekilde etkiler.
Neredeyse tüm virüsler, arı kovanlarında gizli veya asemptomatik formda (yani, belirti
göstermeden) bulunabilirler ancak diğer kovan hastalıkları veya stres faktörler gibi olayların
tetiklenmesi ile viral enfeksiyonlara ve arıların ölümüne veya kolonilerin ve peteklerin
etkilenmesine neden olur.
Arılardaki viral infeksiyonlara karşı mücadele genel olarak koruma ve kontrol
yöntemleri ile yapılmaktadır. Diğer etkenlere göre oldukça küçük olan bu patojenlerin rüzgar,
vektör ve diğer mekanik taşıyıcılarla bir bölgeden bir bölgeye kolaylıkla taşınabilmektedir.
Ayrıca bulaşmada insanlar ve vektörlerde önemli rol oynamaktadır.
Verim kaybı ve ölümlere neden olması nedeniyle arılardaki viral hastalıkların bilinmesi
ve bu hastalıklara karşı biyogüvenlik önlemlerinin alınması son derece önemlidir.

7.1. Ari Yetiştiriciliğinde Önemli Viral Hastaıkların Yeri
Arıların farklı gelişim evrelerinde hastalık oluşturan en az 18 virüs günümüze kadar
bildirilmiştir. Bu hastalıkların birçoğu ülkemiz arı yetiştiriciliğini de etkilemektedir ve bu derste
bazıları ele alınacaktır.

7.2. Ari Viral Hatalıklarına Karşi Koruma ve Kontrol Amacıyla
Uygulanan Yöntemler
Arıların viral hastalıklarında tedavi diğer çiftlik hayvanlarında olduğu gibi pek mümkün
olmadığı için bu hastalıklara karşı koruma ve kontrol önlemleri almak çok daha önemlidir. Bu
bölümde hastalıklara karşı koruma amacıyla alınan biyogüvenlik önlemlerinden
bahsedilecektir.
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7.3. Arıların Viral Enfeksiyonları
Günümüze kadar bal arılarını etkileyen en az 18 adet virüs tespit edilmiş tir. Bu virüsler
bir önceki derste liste olarak verilmiştir. Bu derste ise Arı yetiştiriciliğini etkileyen ve
ülkemizde de görülen bazı önemli viral arı hastalıkları üzerinde duracağız.
Türkiye’de bildirilen önemli viral arı enfeksiyonları
•

1-Kanat Deformasyon Virüsü (KDV),

•

2-Akut Arı Felci Virüsü (AAFV),

•

3-Kaşmir Arı Virüsü (KAV),

•

4-Siyah Kraliçe Hücre Virüsü (SKHV)),

•

5-Varroa destructor 1 Virüsü (VDV-1),

•

6-Sacbrood Virüsü ( SBV),

•

7-Kronik Arı Felci Virüsü ( KAFV)’dür.

7.3.1. Deforme Kanat Virüsü (DKV) infeksiyonu =Deformed wing
virus (DWV)
Bal arılarını etkileyen virüsler içerisinde semptomatik olarak kanat bozukluklarına
neden olan ve üzerinde en yaygın çalışılan virüslerden biridir.
Deforme kanat virüsü (DKV) ilk olarak Japonya’da eriş kin arılardan izole edilmiştir.
Doğal konakçısı A. mellifera ve A. cerana’dır. Etken dünyanın birçok bölgesinde
bulunmaktadır. Bugüne kadar Avrupa’da, Kuzey ve Güney Amerika’da, Afrika’da, Asya’da,
Orta Doğu’da ve ülkemizde etkenin varlığı gösterilmiştir.
Etken: Iflavirus genusunda yer alan deforme kanat virüsü, RNA genomu taşır.
Etkenin hastalık oluşturabilmesi için vücutta belli bir titre değerine ulaşması gereklidir.
Yapılan araştırmalarda hasta arılarda sağlıklı arıların 4,4 katı daha fazla viral partikül
bulunduğu saptanmıştır. Erişkin ve pupalardaki hastalık yazdan sonbahara doğru artış̧
göstermektedir.
Virüs, erişkin arılarla birlikte yumurta, larva ve pupa dönemlerinde de enfeksiyon
oluşturabilir. Pupanın gelişimi esnasında virüs yavaş̧ çoğalır ve nadiren ölüme yol açar.
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Etken; erkek arıların sindirim sistemi epitel hücrelerinde, seminal veziküllerinde ve
testis epitelinde saptanabilir. DKV ile enfekte eriş kin arılar genellikle normal görünür ancak
enfekte arıların yaşam sürelerinde kısalma olduğu bildirilmiştir.
Yapılan bir araştırmada DKV’u arıların yağ̆ hücrelerinde tespit edilmiştir.
Böceklerde yağ doku besin depolamanın yanı sıra birçok metabolik ve endokrin
fonksiyondan da sorumludur. Dolayısıyla yağ̆ hücrelerinin efekte olması böceklerde fizyolojik
bozukluklara ve immunosupresyona neden olur. Kraliçe arılarda ise yağ̆ hücreleri yumurtanın
gelişiminde rol alan ‘vitellogenin’ (yumurta proteini) üretir. Bu nedenle DKV ile efekte
kraliçelerin yumurtalarının gelişimi zayıf olabilir.
Bulaşma: Bulaşma işci arılardan larvalara horizontal olarak ve suni tohumlama ile
vertical olarak infekte semenlerle kraliçe arıların yavrularına gerçekleşebilir.
DKV kraliçe arıların yumurtalıklarında ve erkek arılarında semen dahil dokularında
bulunmuş olması çiftleşmeyle bulaşabileceğini göstermektedir.
Laboratuvar ve saha çalış maları Varroanın DKV için etkili bir vektör olduğunu
göstermektedir. Tüm araş tırmalar bal arılarında Varroa enfestasyonu ile DKV’nun prevalansı
arasında bir iliş ki olduğuna iş aret etmektedir. Bu iliş kiye dayanarak kolonilerin sönmesinde
viral enfeksiyonlar kadar Varroa’nın da rolü olduğu öne sürülmektedir. Parazit
enfestasyonlarının olmadığı durumlarda DKV infeksiyonu genellikle asemptomatik seyirlidir.
Tanı: Varroa paraziti ile enfeste olan yetişkin bal arılarında karın bölgesi ve kanatlarda
deformasyon varsa DKV’undan şüphe edilmesi gerekir.
Kesin tanı için laboratuvara steril koşullarda hasta yada ölmüş arıların gönderilmesi
gerekir. Virüs özellikle infekte yetişkin arıların karın ve baş bölgesinde yoğun olarak
bulunmaktadır. Göğüs bölgesinde ise virüs titresi önemli ölçüde azdır. Virüs genomu RT-PCR
ile baş, karın, göğüs ve kanatlardan saptanabilir.

7.3.2. Sacbrood (Talamus Yavru Çürüklüğü) hastalığı
Torba hastalığı, torba çürüklüğü ve tulumsu yavru çürüklüğü adlarıyla da bilinen bir
larva hastalığıdır. Özellikle ilk 3-4 günlük larvalar çok duyarlıdır. Doğal konakçısı Apis
mellifera ve Apis cerana’dır.
Araştırıcılar Avrupa yavru çürüklüğü ile beraber sacbrood virüsünün mix infeksiyon
oluşturduğunu ya da önce sacbrood ile başlayıp sonra bakterinin devreye girdiğini
bildirmişlerdir. Bazı peteklerde Avrupa yavru çürüklüğü, Amerika yavru çürüklüğü ve
Tulumsu yavru çürüklüğünün birlikte bulunduğu rapor edilmiştir.
Hastalık genellikle orta şiddette seyreder ve sadece birkaç larvanın ölümüne neden olur.
Ancak nadiren bu virüsün direct etkisiyle birçok kovanın yok olmasına neden olabilir. Bazen
de koloninin zayıflamasına ve diğer etkenlerin etkisiyle yok olmasına neden olabilir.
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Etken: Hastalık etkeni olan Sacbrood virus, Iflavirus genusunda yer almaktadır ve RNA
genomlu bir virustur.
Etken ölü larvalarda hastalık oluşturma gücünü 3-4 hafta koruyabilir. 58°C’de 10
dakikada bu yeteneğini yitirir. Yapılan enfektivite testlerinde 107 ve 108 sacbrood virüs
partikülünün 2 günlük larvada hastalık oluşturduğu gösterilmiştir. Her bir enfekte larvanın ise
1013 virus partikülü ürettiği yani bir larvada virüsün 100 bin kat ile 1 milyon kat çoğaldığı
gösterilmiştir.
Epidemiyoloji: Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’da yaygındır. Komş ularımız
Yunanistan, İran, Ermenistan ve Gürcistan’da hastalık bildirilmiştir. Ülkelemizde de bu hastalık
bildirilmiştir.
Bulaşmada Tulumsu yavru çürüklüğü virusu nedeniyle ölen larvaların bulunduğu petek
gözlerini temizleyen iş çi arılarda enfeksiyona yakalanırlar. Etken arıların hipofarengeal
bezlerine yerleş ir. İş çi arılar larvaları bezsel salgılarıyla beslerken ve eriş kin arılarla besin
alış veriş i yaparken enfeksiyonu yayarlar. Hastalığın kuluçka dönemi 6-7 gün kadardır.
Sacbrood enfeksiyonu ilkbahar ve yaz aylarında sonbahara kıyasla daha fazla
görülmektedir.
Varroa ile enfekte eriş kin arıların büyük çoğunluğunda talamus yavru çürüklüğü etkeni
de saptanabilir. Etkenin varroa parazitinde de tespit edilmesi, varroanın virüsü koloniler
arasında taş ıyabileceğini düş ündürmektedir.
Hastalığın yayılmasında kontamine polen, nectar ve su tüketimi esnasında etkeni
yaydıkları düşünülmektedir. Koloniler arasında ise kontamine ekipmanın ya da arıların
değişimi esnasında infeksiyon yayılabilir. Yılın her döneminde görülebilir ancak çoğunlukla
larva büyüme sezonunda görülür.
Semptomlar: Ölü ya da ölmek üzere olan larvaların görülmesi ilk semptomlardır.
Larvalar pupaya dönüşmeden hemen önce ölürler. Ölü larvalar kovan hücrelerinin içerisinde
tamamen kapalı hücrelerde ya da açık olarak bulunurlar.
İlk etkilenen larvalar donuk ve gri renkte görülür. Sonra sarı renge dönerler ve başları
koyu rekli olur. Birkaç gün sonra kahverenge ve neredeyse tamamen siyaha dönerler ve petek
gözünde baş ları yukarı doğru kalkmış ş ekilde bulunurlar. Bu bireyler pupa dönemine geçemez
ve ölürler.
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Talamus yavru çürüklüğü virüsünün neden olduğu karakteristik görünüm, (Allen ve
Ball 1996)
Larvanın dış zarı sertleşir ve cımbız gibi bir maddeleyle hücreden parçalanmadan
kolayca çıkartılır. Daha çok mühürlenmiş gözlerdeki larvalar hastalanır.
Kapalı kese tarzındaki larva içerisinde granüler sulu bir görüntü ile bir keseyi andırır.
Hastalıklı kolonilerde petekler yer yer ölü larva gözleri nedeniyle bulmaca
görünümündedir.

Sacbrood Tanısı; Klinik tablo infeksiyondan şüphelendirir. Kesin tanı için laboratuvara
semptom gösteren larvalar steril şartlarda soğuk zincirde en kısa zamanda gönderilmelidir.
Laboratuvarda serolojik, virolojik, ve moleküler yöntemler kullanılarak tanıya
gidilebilir. Virüs izolasyonu için özel besiyerlerine ihtiyaç vardır.
Tanıda günümüzde çoğunlukla RT-PCR kullanılmaktadır.
Kontrol; Torba çürüklüğü için kovanları rutubetsiz yerlerde saklamak, bilhassa alttan
nem almalarına engel olmak gerekir. Bunun içinde, kovanlar 30-40 cm yükseklikte, raylar
üzerine konmalıdır ayrıca ana arının gençleştirilmesi ve ailenin güçlendirilmesi Torba
çürüklüğünün tedavisinde yardımcı olmaktadır.
Orta şiddetli Sacbrood infeksiyonunda yönetim:
Eğer %5 den az larva infekte ise hastalıksız bir koloniden kraliçe değişimi
düşünülmelidir.
Şiddetli Sacbrood infeksiyonunda yönetim:
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Peteklerde %20 den fazla infekte larva varsa petek kovandan uzaklaştırılmalı veya
eritilmeli ya da 2 ay boyunca ayrı bir yerde tutulmalı ve bu sürede petek güvesine karşı
korunmalıdır.
Kovandan infekte petekler uzaklaştırıldıktan sonra yeni kraliçe arı yerleştirilmeli ve
şeker şurubu yada bal ile beslenmelidir. Sürekli gözlemler sonrasında yönetimsel önlemleri
alınırsa Sacbrood problem kontrol altına alınabilir.

7.3.3. Black Quine Cell Virus (BQCV) Siyah Kraliçe Hücre Virusu
(SKHV)
Bu hastalık petek gözlerinde koyu kahverengiye dönmüş ölü kraliçe arı, pupa ve
prepupaların bulunmasıyla karakterizedir. Enfeksiyon Kuzey Amerika, Avrupa, Okyanusya,
Asya, Afrika, Orta Doğu’da ve ülkemizde tespit edilmiş tir. Etken Dicistroviridae ailesinde
Cripavirus genusunda yer alan RNA lı bir virüstür.
Virüs arılara besin maddeleri ile bulaş ır ve orta barsak epitel hücrelerinin
sitoplazmasında çoğalır. Geliş mekte olan kraliçe arı larvalarını ve pupalarını enfekte eder.
SKHV’nun eriş kin arılarda pupalardan daha fazla görülebileceği belirlenmiş tir.
Etkenin yumurta yüzeyinde tespit edilmesi nedeniyle hastalığın aktarımında
transovaryal (anneden yavruya geçiş) yolun etkin olabileceği ve kraliçeden yavruya
enfeksiyonun aktarılabileceği düş ündürmektedir .
Hasta larvalar soluk sarı renkte olup derileri talamus yavru çürüklüğünde olduğu gibi
yumuş amış tır. Etken pupalarda hızla çoğalır ve pupa koyu renge dönerek ölür. Pupanın koyu
renk alması bu hastalık için karakteristiktir. İş çi arılar da bu virüsle enfekte olabilirler ancak
genellikle semptom göstermezler.

SKHV’nun epidemiyolojisi Nosema apis paraziti ile iliş kilidir. N. apis enfestasyonunun
yoğun olduğu ilkbahar ve yaz aylarında SKHV enfeksiyonu yoğunluğu artar. Ayrıca N. apis ile
enfekte eriş kinlerde virüs daha hızlı çoğalır.

7.3.4. Kaşmir Arı Virusu (KAV)
Kaş mir arı virüsü ilk kez Hindistan’ın Kaş mir bölgesinde bulunan Asya bal arılarından
(A. cerana) elde edilen ekstrakların batı bal arısına (A. mellifera) inokule edilmesi ile izole
edilmiş tir. Günümüzde tüm dünyada yaygındır.
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Etken, Dicistroviridae ailesinden Cripavirus genusunda yer alan RNA lı bir virüstür.
KAV arı virusları arasında en yüksek virülense sahip olan virustur. Birkaç viral partikül
hemolenfe girdiğinde çok hızlı çoğalarak 3 gün içerisinde ölüm gerçekleşir. Ancak etken
konakçıdan ayrıldıktan kısa süre sonra kapsid proteinlerinin yapısı bozulur ve virus
enfektivitesini kaybeder.
KAV arıların tüm yaşam sikluslarını etkiler ancak özellikle eriş kin arılarda persiste
(kalıcı) enfeksiyon meydana getirir. Bu nedenle eriş kin bireylerde klinik bulguya rastlanmaz.
Kaş mir arı virüsünün görülme oranı DKV, SKHV ve TYÇV enfeksiyonlarına kıyasla daha
düş üktür.
Virüs sindirim yolu ile vücuda alınabileceği gibi arılar arasında direkt temasla kütikülayı
geçerek ve gıda ve fiziksel temas ile de enfeksiyon oluş turabilir. Varroa’nın tükrüğünde
KAV’nun kapsid proteinin saptanması, virüsün bulaş masında bu parazitin mekanik yada
biyolojik vektör vektör olarak rol oynayabileceğini göstermektedir. Ayrıca KAV RNA’sının
kraliçe arılarda ve yumurtalarda tespit edilmiş olması virüsün transovaryal yolla da
bulaş abileceğini göstermektedir.
Semptomlar: Çok belirleyici klinik bulgular yoktur. Bazen hiçbir larva hastalığı ve
parazit olmasa da kolonilerin zayıflaması belirti olabilir. KAV ile enfekte kovanların etrafında,
kapaklarında yada peteklerde ölü, ölmek üzere olan, titreyen veya koordine olamayan arılara
rastlanır. Ayrıca kılsız, yağlı görünümlü (yaş lılarda) ya da opaklaş mış (gençlerde) arılara
rastlanabilir.
Ayırıcı Tanı; İnfekte yetişkin arılar kolay bozulabileceği için çok hızlı bir şekilde ve
soğuk zincirde laboratuvara gönderilmelidir. 10 adet canlı yetişkin arı baş ve göğüs bölgesinden
tutarak bir kağıt kutuya yada ezmeden kağıt zarfa konulabilir. Real time PCR ile genom
saptanır.
Tedavi: Belirgin bir tedavisi yok, çevre ve yönetim ile stres azaltılmalı (iyi beslenmeli
ve parazit mücadelesi yapılmalıdır) ve başka bir kaynaktan sağlıklı kraliçe arı ile kraliçe
değiştirilebilir.

7.3.5. Kronik Arı Felç Virüsü (KAFV)
Kronik arı felç virüsü (KAFV) arılardan izole edilen ilk virüstür. Dicistroviridae
familyasında bulunan Cripavirus genusunda bulunur ve RNA lı bir virüstür. Eriş kin arılarda
yaz aylarında sık rastlanan arı felci hastalığına neden olduğu bildirilen 3 RNA virüsü
bulunmaktadır. Bunlar kronik arı felç virüsü, akut arı felç virüsü ve yavaş arı felci virüsleridir.
Yavaş felç virüsü (YFV) eriş kin bal arılarını 12 gün içinde felç ederek öldürürken, akut arı felç
virüsü (AAFV) etkisini 3-5 gün içinde göstererek ani ölümlere neden olur. Deneysel
çalış malarda arılara KAFV inokule edilmesini takiben 6. günde ölüm meydana geldiği
görülmüş tür.
Kronik arı felcinin belirtileri ve genel seyri iki ş ekilde ortaya çıkmaktadır.
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1) Tip I sendromu: Bu formda titreyen, kanatları yerinden çıkmış ve abdomenleri ş iş en
arılar kovan zeminini doldurur. Hastalık etkeni arıların beynine yerleş ir ve özellikle eriş kin
arıların sinir sistemini tahrip ederek 2-4 hafta içinde ölüme neden olur.
2) Tip II sendromu: ‘Kılsız siyah sendromu’ olarak da adlandırılan bu formda arılar
kıllarını kaybetmiş , parlak siyah renkli yağlı bir görünümdedirler ve çok az uçabilirler. Ancak
titrer ve sürünürler. Parlak cilalı gibi olan karın ve sırt, tüyler olmadığı için normalden daha
küçük görünür. Kronik arı felci klinik bulguları itibariyle pestisit zehirlenmeleri ile karış abilir,
fakat pestisit zehirlenmesinde arılar sinirli ve huzursuzdur oysa felçli arılar sakindir.
Hastalığın eriş kin arılar arasında besin alış veriş i sırasında bulaş tığı üzerinde
durulmaktadır. Bunun yanında kütikülada oluş an yaralarla kontamine vücut sıvılarının teması
sonucu bulaş ma olabileceği de düş ünülmektedir. Etken ilk olarak enfekte arıların dış kısında
tespit edilmiş tir. Bu durum etkenin dış kıyla da saçıldığını göstermektedir.
Son yıllarda Varroa ve Acarapis gibi parazit akarların felç virüslerini taş ıdıklarını
bildiren yayınlar mevcuttur. Bu birlikteliğe ‘Arı Parazit Sendromu adı verilmektedir.
Arı felcine karş ı duyarlılık değiş ik kalıtsal etkenlerin kontrolü altındadır. Örneğin; Apis
mellifera carnica’nın bazı lokal ırklarının diğer arı ırklarına oranla bu hastalığa karş ı çok daha
duyarlı olduğu saptanmış tır.
Virüsün yayılmasında ve enfeksiyonun yaz ayları dış ında aynı kolonide tekrar
görülmesinde karıncaların da vektör olarak rol oynayabileceği düş ünülmektedir.

7.3.6. Akut Arı Felç Virusu (AAFV)
Cripavirus genusundaki etken tek iplikçikli RNA genomuna sahiptir. Virüs kraliçe
arılarda ve Bombus arılarında saptanmış tır. Dolayısıyla arı virüsleri arasında doğal konakçısı
dış ında bir konağa sahip olduğu gösterilen ilk etken akut arı felci virüsüdür. AAFV hem larva
hem de eriş kin arılarda enfeksiyon oluş turabilmesine karş ın hastalık genellikle erişkin arılarda
ve yaz aylarında ortaya çıkmaktadır. Enfekte eriş kin arıların tükürük bezlerindeki etkenin
larvalara beslenme sırasında geçtiği düş ünülmektedir. Larvalar enfekte eriş kin arılara
dönüş ebilirler, fakat çok miktarda virus partikülü aldıklarında kısa sürede ölürler. Spermada
etkenin saptanması hastalığın genital yolla da bulaş abileceğini göstermektedir.
Avrupa ve Amerika’daki birçok koloni sönmesi olayında bu etkenin Varroa ile beraber
görüldüğü tespit edilmiş tir. Varroa’nın vektör rolü ile birlikte AAFV’nun aktivatörü olduğu da
değerlendirilmektedir. Varroa ile düş ük düzeyde enfeste bir kolonide ölü veya hasta arılarda
yoğun miktarda virüsün bulunması; Varroanın virüs çoğalmasını tetiklediğini ve hastalık ya da
ölüm oluş turucu düzeye yükselmesini sağladığı savını desteklemektedir. Bunun yanında
parazitler arı üzerinde yara oluş turarak virüsün giriş ine olanak sağlar. Bu ş ekilde hastalık iyice
ağırlaş ır ve virüsün öldürücü seviyelere ulaş masına imkân sağlanmış olur.
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Etkenin bulunduğu fakat herhangi bir AAFV pozitif Varroanın tespit edilemediği
kolonilerin belirlenmiş olması virüsün çoğalmasını tetikleyen baş ka faktörlerin de
bulunabileceğini göstermektedir.
Arı felcinin kontrolü için herhangi bir ilaç mevcut olmadığından en iyi tedavi yolu, ana
arının yenilenmesidir.

7.4. Arı Viral Hastalıklarında Bulaşma yolları
Gıda kaynaklı – Temas ile bulaşma –dışkı ile bulaşma -Vektör ile bulaşma (Varroa ve
Nosema)- Vertikal bulaşma
Gıda kaynaklı bulaşma
Hasta veya klinik belirti göstermeyen arıların dışkılarıyla kontamine gıdaların sağlıklı
arılar ve yavru formları tarafından yenilmesiyle ve virüs ile kontamine polenler ve bal ile
bulaşma olur.
Temas ile bulaşma
Özellikle CBPV için önemli bir bulaşma yoludur. KAV de de görülebilir.
Kutiküladaki yaraların kontamine vücut sıvıları ile teması ile gerçekleşir.
Vektörlerle bulaşma
Varroa Bulaşma; Yapılan çalışmalarda SBV, ABPV, CBPV, DWV, KBV, BQCV’un
bulaşmasında rol aldığını göstermiştir.
Nosema Bulaşma; Viral hastalıklarla sık sık birlikte görülür özellikle BQCV ve Arı Y
virüs için önemlidir
Vertikal bulaşma
Kaşmir arı virüsü RNA’sının kraliçe arılarda ve yumurtalarda tespit edilmiş olması ve
yine benzer şekilde Siyah kraliçe hücre virüsün yumurta yüzeyinde tespit edilmiş olması bu
etkenlerin vertical (transovaryal) yolla da bulaş abileceğini göstermektedir.

7.5. Önleme ve Kontrol
Arıların viral hastalıkları için hala spesifik ve etkili bir tedavi edici çözüm yoktur.
Özellikle ciddi semptomlar söz konusu olduğunda, tek çare etkilenen kolonilerin imhasıdır.
Semptomların daha az şiddetli olduğu diğer durumlarda, kraliçeyi ve tahrip edilecek virüslü
petekleri değiştirmeyi denenebilir. Enfekte olan kovanlar kullanılmadan önce uygun şekilde
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (dezenfeksiyon çamaşır suyu ile yapılabilir). Bazı
virüsler için gösterilen yumurta yoluyla bulaşabilirliği nedeniyle, arı kovanına yeni kraliçeler
getirilirken karantina süresinin gözlenmesi ve yavru sağlığının izlenmesi tavsiye edilir.
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Hastalıkları önlemek için iyi arıcılık uygulamaları esastır ve stres faktörleri yani yiyecek kıtlığı,
yiyecek saklama alanı, olumsuz iklim koşulları (yağmurlu veya soğuk mevsim boyunca nemli
gibi), hijyenik olmayan kovan içi, fakir kraliçe sağlığı, diğer hastalıklarla istila yanında ve
parazit ( varroa, nosema) istilasının kontrol altında tutulması esastır.
Viral hastalıklardan korunmada en iyi yöntem; koloni satın alınırken hastalık olup
olmadığının kontrol edilerek hasta koloniler satın alınmamalıdır.
Petek yapımında kullanılan bal mumlarının 120 °C’da 10-15 dakika süreyle sterilize
edilmesi gerekir.
Temel peteğin üretim izni almış firmalardan alınmasına dikkat edilmelidir
Hastalıklı arı ailesinin balı, peteği, çerçeveleri v.s. diğer sağlam arılara katiyen
verilmemeli,
Yağmacılık önlenmeli ve her zaman çıkmaması için önlemler alınmalı,
Oğula verilecek temel petek ve ballı peteklerin temiz, hastalıksız olmasına özen
gösterilmeli,
Hastalık etkeni taşımayan ana arı ile çalışılmalı,
Hastalık etkenlerinin bulunmadığı çevrelerde arıcılık yapılmalı ve tedbirli olunmalıdır.
Hastalığın ilk görüldüğü kovanlar ve arılar hastalık yayılmadan derhal imha edilmeli ve
hastalığı ilgili resmi makamlara ve çevredeki diğer arıcılara bildirmelidir.

7.5.1. Arılık Yerinin Seçilmesi
Arılık yerini baştan doğru olarak seçmek daha sonra bizi birçok zahmetten kurtarır.
•Çünkü arıların faal olduğu bir mevsimde bu yanlışlığı düzeltme imkânı yoktur.
•Arılık yeri bal kaynaklarına mümkün olduğu kadar yakın seçilmelidir.
•Fabrika, yol kenarı, kimyasal kirleticiler, çöplük gibi olumsuz çevre şartlarından uzakta
olmalıdır.
•Arılık hava şartlarına karşı korunaklı olmalıdır.
•Doğrudan rüzgâra maruz kalmamalıdır.
•Kovanlar sabah güneşini alacak, ama öğle güneşinden korunacak şekilde
yerleştirilmelidir.
•Yakında su kaynağı yoksa arıların su ihtiyacını giderecek önlemler muhakkak
alınmalıdır.
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İlkbahar ve sonbaharda arı kovanları birer kez hasta kovanlar her ay kontrol
edilir.
Doğal yem ile doğru beslenme stresi azaltır ve bağışıklık sistemini korur. Petek
değiştirme ve kraliçe arı değişimi, bir virüs enfeksiyonuna en iyi pratik tepkilerdir. Virüs
kontrolünün gelecekteki diğer yolları arasında yavru hastalıklarını tespit eden ve enfekte olmuş
bireyleri kolonilerden uzaklaştırmak veya üremeye dirençli arı soyları yetiştirmektir
Bir koloninin patojenik bir virüsle enfekte olup olmadığını belirlemek için düzenli saha
gözlemleri gereklidir.

140

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
- Dünyada ve Ülkemizde arılarda görülen önemli viral enfeksiyonların tanımları,
bulaşma yolları, teşhis ve kontrolleri hakkında bilgiler edinilmiştir.
- Viral enfeksiyonların bulaşma yolarını bilmek bu enfeksiyonlara karşı alınacak
biyogüvenlik önlemleri açısından son derece önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Arıların viral hastalıklarına karşı koruma ve kontrolde alınması gereken biyogüvenlik
önlemleri nelerdir.
2) Arılardaki viral hastalıkların bulaşma yolları nelerdir?
3) Arılarda vertikal yolla (anneden yavruya) bulaşan viral enfeksiyonlar nelerdir?
4) Arılardaki viral enfeksiyonlarda genel koruma kontrol yöntemleri nelerdir. …….
5) Arıların Torba çürüklüğü hastalığından koruma için hangi önlemler alınabilir.
6) Kronik arı felcinin belirtileri ve genel seyri kaç şelikde ortaya çıkar
açıklayınız.
7) SKHV’nun epidemiyolojisinde özellikle hangi parazit önemlidir ve hangi
aylarda daha yoğundur.
8) Türkiye’de bildirilen önemli viral arı enfeksiyonları nelerdir
9) Şiddetli Sacbrood enfeksiyonunda yönetim ve kontroü nasıl yapılır.
10) Deforme Kant virüsü hastalığının bulaşma yolları nelerdir.

Cevaplar
1. Hastalıktan korunmada en iyi yöntem; koloni satın alınırken hastalık olup
olmadığının kontrol edilerek hasta koloniler satın alınmamalıdır.
Petek yapımında kullanılan bal mumlarının 120 °C’da 10-15 dakika süreyle sterilize
edilmesi gerekir. Hastalıklı arı ailesinin balı, peteği, çerçeveleri v.s. diğer sağlam arılara katiyen
verilmemelidir. Yağmacılık önlenmeli ve her zaman çıkmaması için önlemler alınmalıdır.
Hastalık etkenlerinin bulunmadığı çevrelerde arıcılık yapılmalı ve tedbirli olunmalıdır.
Hastalığın ilk görüldüğü kovanlar ve arılar hastalık yayılmadan derhal imha edilmeli ve
hastalığı ilgili resmi makamlara ve çevredeki diğer arıcılara bildirmelidir.
2. Horizantal bulaşma( direk temas, kutikuladaki hasarlı bölgeden bulaşma) , besin
maddeleri yoluyla bulaşma, vertikal bulaşma ve vektörlerle bulaşma olur.
3.

Kaşmir Arı virüsü, BQCV, DKV

4. - Arılık yerini doğru seçilmesi gerekir ve fabrika, yol kenarı, kimyasal kirleticiler,
çöplük gibi olumsuz çevre şartlarından uzakta olmalıdır.
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-Arılık hava şartlarına karşı korunaklı olmalıdır ve doğrudan rüzgara maruz
kalmamalıdır.
-Arılık yeri bal kaynaklarına mümkün olduğu kadar yakın seçilmelidir.
- Kovanlar sabah güneşini alacak, ama öğle güneşinden korunacak şekilde
yerleştirilmelidir.
-Yakında su kaynağı yoksa arıların su ihtiyacını giderecek önlemler muhakkak
alınmalıdır.
5. Kovanları rutubetsiz yerlerde saklamak, bilhassa alttan nem almalarına engel olmak gerekir.
Bunun içinde, kovanlar 30-40 cm yükseklikte, raylar üzerine konmalıdır ayrıca ana arının
gençleştirilmesi ve ailenin güçlendirilmesi Torba çürüklüğünün tedavisinde yardımcı
olmaktadır.
6. Kronik arı felcinin belirtileri ve genel seyri iki şekilde ortaya çıkar.
1) Tip I sendromu: Bu formda titreyen, kanatları yerinden çıkmış ve
abdomenleri şişen arılar kovan zeminini doldurur. Hastalık etkeni arıların beynine
yerleşir ve özellikle erişkin arıların sinir sistemini tahrip ederek 2-4 hafta içinde ölüme
neden olur.
2) Tip II sendromu: ‘Kılsız siyah sendromu’ olarak da adlandırılan bu formda
arılar kıllarını kaybetmiş, parlak siyah renkli yağlı bir görünümdedirler ve çok az
uçabilirler. Ancak titrer ve sürünürler.
7. SKHV’nun epidemiyolojisi Nosema apis paraziti ile ilişkilidir. N. apis
enfestasyonunun yoğun olduğu ilkbahar ve yaz aylarında SKHV enfeksiyonu
yoğunluğu artar.
8. Türkiye’de bildirilen önemli viral arı enfeksiyonları
•

1-Kanat Deformasyon Virüsü (KDV),

•

2-Akut Arı Felci Virüsü (AAFV),

•

3-Kaşmir Arı Virüsü (KAV),

•

4-Siyah Kraliçe Hücre Virüsü (SKHV)),

•

5-Varroa destructor 1 Virüsü (VDV-1),

•

6-Sacbrood Virüsü ( SBV),

•

7-Kronik Arı Felci Virüsü ( KAFV)’dür.
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9. Şiddetli Sacbrood enfeksiyonunda yönetim amacıyla eğer peteklerde %20
den fazla enfekte larva varsa petek kovandan uzaklaştırılmalı veya eritilmeli yada 2 ay
boyunca ayrı bir yerde tutulmalı ve bu sürede petek güvesine karşı korunmalıdır.
10. Bulaşma işci arılardan larvalara horizontal olarak ve suni tohumlama ile vertikal
olarak enfekte semenlerle kraliçe arıların yavrularına gerçekleşebilir. Çiftleşme ile de bulaşır.
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8. BALIK PARAZİTLERİNİN ÖNEMİ, NUMUNE ALMA, KORUNMA
VE KONTROL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Balık parazitlerinin önemi
8.2. Balıklarda bulunan parazitlerin incelenmesi
8.3. Balık parazitlerinde korunma
8.4. Balık parazitlerinde kontrol
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-Balık parazitlerinin balıklar için önemi.
-Balık parazitlerinin insanlar için önemi.
-Ekonomik önemleri.
-Nasıl tespit ve teşhis edilirler?
-Koruma ve kontrolde kullanılan kimyasallar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Balık parazitlerinin önemi

Balık parazitlerinin önemine Konuların okunması ve video
dikkat çekmek
anlatımın izlenmesi ile.

Balık parazitlerinin zoonotik Balık parazitlerinin zoonotik Konuların okunması ve video
özellikleri
özelliklerini ortaya koymak anlatımın izlenmesi ile.
suretiyle insan sağlığı için
önemini vurgulamak.
Parazitler balıklar üzerinde Parazitlerden ileri gelen Konuların okunması ve video
ne gibi etkiler yapıyorlar?
hastalıkların ne şekilde anlatımın izlenmesi ile.
oluştuğunu gösterebilmek.
Balıkların
parazitleri Balıklarda hangi parazite Konuların okunması ve video
yönünden incelenmesi
hangi yöntem ve metodlarla anlatımın izlenmesi ile.
inceleme yapılmalı ki, doğru
sonuçları elde edebilelim.
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Anahtar Kavramlar


Balık parazitleri,



balık parazitlerinin önemi,



parazitlerin tespiti,



parazitlerin tespit yöntemleri,



balık parazitlerine karşı kullanılan kimyasallar.
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Giriş
Balık parazitleri, özellikle son 30 yıldır gelişme gösteren kültür balıkçılığıyla birlikte
önem kazanmıştır. Kültür balıkçılığının ilerlemesiyle parazitler, bu sektörün gelişmesine
ekonomik yönden zarar veren, engel olan unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu konu üzerinde
yapılan araştırmalar soruna çare olmaktan uzak, ferdi çalışmalar halinde kalmaktadır.
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8.1. Balık Parazitlerinin Önemi
Balık parazitlerinin ekonomik açıdan zararlarının yanı sıra insanlara da zararlı oldukları
bilinmektedir. Bu, ya bazı parazitlerine ara
konak vazifesi görerek, ya da zoonotik
parazitlerin
iyi
pişirilmeden
yenen
balıketleriyle bulaşmasıyla olmaktadır. Bütün
bunların
yanında
‘parazitin
önemi
hastalandırdığı balıkla ve insanda yaptığı
zararlarla orantılıdır’ diyebiliriz. İnsanlar
gitgide azalan gıda kaynaklarının ve buna
bağlı olarak gittikçe artan fiyatlarının yanında
oldukça ucuz gıda ve protein kaynağı olan
balıkçılığın geliştirilmesine çalışmalıdırlar.
Burada en önemli sorun kalifiye eleman
eksikliği ve yetişmiş uzman Veteriner
Hekimlerin, Biyologların, Su ürünleri elemanlarının, Ziraat mühendislerinin, Gıda
mühendislerinin olmamasıdır. Veteriner
Hekimlik mesleğinin sorumlu olduğu ve her
hayvanın sağlığı bizlerden sorulacaktır
düşüncesiyle zaman geçmeden bu konuda
ileriye dönük ve uzun vadeli çalışmalar,
programlar yapılmalıdır. Paraziter balık
hastalıklarıyla uğraşta, balıkların sudaki
beslenme zincirinin en son bireyini
oluşturduğunu, çevre kirliliğinin, bakım beslenme hatalarının, iklim faktörlerinin de bu
canlıların yaşamını etkilediğini unutmamak gerekir. Suların, özellikle de akarsuların paraziter,
mikrobiyel ve kimyasal bulaşmasının önüne geçilmelidir. Bulaşmış sular ise zaman geçmeden
arıtılmalı, temizlenmelidir. Yapılan veya yapılacak olan çalışmalar sadece şimdinin değil,
geleceğin de hayatı için hayati önem taşımaktadır. Parazitlere ve diğer etkenlere karşı yapılacak
mücadelelerde de kullanılan ilaçların çevre kirlenmelerine neden olabileceği göz önünde
tutulmalıdır. Bu amaçla parazitlerin biyolojilerinin iyi bilinmesi de çalışmalarda başarılı olmak
için gereklidir.

9.1.1. Parazitlerin Balıklar Üzerinde Yaptıkları Zararlı Etkileri
Kısaca Şöyle Özetleyebiliriz
1- Soyucu-sömürücü etki,
2- Mekanik ve fonksiyonel etkiler,
3- Toksik etkiler,
4- Konağın beslenmesi ile ilgili etkiler,
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5- Balıkların solungaç lamellasına yerleşen parazitlerin solunumu engellemesi.
Balıklarda parazitlik yapan etkenlerden bazıları aynı zamanda zoonotik özellik
göstererek insanlar için de tehlike arz edebilmektedirler.
Zoonotik özellik gösteren balık parazitlerinden bazılarını şöyle özetlemek mümkündür:
Apophallus ve diğer Heterophyd’ler insanların dolaşımında,
Clinostomum marginatum insanların tracheasında,
Metorchis ve Opistorchis Asya’da insanlarda,
Plagiorchis Filipinlerde insanlarda,
Nanophyeteus salmincola Rusya’da insanlarda,
Dioctophyma renale insan böbreğinde,
Anisakis larvaları abdominal sendromlara neden olmakta,
Opistorchis felineus insan karaciğerinde parazitlik yaparlarken,
Diphyllobothrium latum da insanların barsaklarında yaşamakta, barsaklardan Vitamin
B12’yi absorbe etmekte ve pernisiyöz anemiye sebebiyet vermektedir.
Yukarıda bahsedilen örneklere daha birçok parazit eklenebilir.

8.2. Balıklarda Bulunan Parazitlerin İncelenmesi
Balıklarda bulunan parazitlerin incelenmesinde kısaca şu noktalara dikkat etmek ve
uymak gerekir :
Balıklar taze olarak incelenmelidir.
Stereo mikroskop kullanılmalıdır.
Mikro parazitler ışık mikroskobu altında incelenmelidir.
Bir balıktaki toplam parazit faunasının belirlenmesi, balık laboratuvara sadece canlı
getirildiğinde mümkündür. Balık, ölümünden hemen sonra laboratuvar muayenesine
alınamayacaksa, 0-2 °C arasında muhafaza edilmelidir. Eğer ektoparaziter faunanın kantitatif
çalışması yapılacaksa, ayrı ayrı plastik torbalarda korumak gereklidir. Kas parazitleri ve
bağırsaklar dışındaki bütün visseral organlardaki parazitlerin tayini için, derin dondurma
önerilir. Ancak bu yöntem ektoparazitler için uygun değildir. Flagellalı olanlar dışında pek çok
parazit, soğuk ortamda saatler, hatta günler boyu canlı kalabilirler. Nematod larvaları (anisakis)
vücut boşluklarından kaslara yer değiştirebilir. Anisakis larvaları balıklar istif halinde -30°C’da
tutulduklarında 16 saatte ölürlerken, -20ºC’da 4–5 gün,
-12ºC’da bir hafta canlı
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kalabilmektedirler. Nematodlar pişirme esnasında filetolar 60ºC’da en az 5 dakikada, daha
yüksek sıcaklıklarda tutulduklarında ise daha kısa sürede tüm nematodlar ölürler. Bazı yetişkin
nematod türleri, bağırsaklardan, konağın ağız ya da anüs bölgesine yer değiştirebilirler.

8.2.1. Balık Nekropsisinde
Uygulanan Ensizyon Bölgeleri
Muayenenin sağlıklı yapılabilmesi
için balık, kaymasına engel olacak bir zemin
(karton veya gazete kağıdı) üzerine konulur. Yukarıdaki şekil’e göre ensizyon yapılır. İlk olarak
organ ve dokular makroskobik olarak gözden geçirilir. Varsa parazitler pens yardımıyla
fizyolojik su içine alınır. Parazitlerin tespiti %5’lik formol veya %70’lik etil alkolle yapılır.
İdentifikasyonları için Lakto-fenol içinde şeffaflandırılır veya özel boyama yöntemleriyle
boyanırlar. Deri, yüzgeç ve solungaçlardan da nativ preparatlar için bistüri veya lam ile kazıntı
alınarak mikroskop altında incelenir.
Viseral organların paraziter muayenesi
için vücut boşluğu hızlı fikzasyon (tespit) için
kısa bir kesik ile açılır. Fikzatör enjektör ile
vücut boşluğuna verilecekse, personel için her
zaman koruyucu önlemler alınmalıdır. Büyük
balıklarda, sindirim kanalı, kafa ve solungaç
kesilir ve korunur. Kaslardaki parazitlerinin
daha
sonraki
muayenelerinde,
doku
koagülasyonu
yüzünden
formaldehit
fikzasyonu kullanılmaz.
İç organların muayenelerinde, kaslardan bir miktar alınır ve ezilerek, vücut içindeki
kanlı sıvı ve kalpteki kan ince uçlu veya kılcal pipetlerle alınarak nativ preparat ve yayma
frotiler hazırlanarak incelenir. Dalak, karaciğer ve böbrek’ten küçük parçalar alınarak ezilir ve
preparatlar yapılır. Sindirim organları yemek borusundan başlayarak anüse kadar ince uçlu bir
makas yardımıyla kesilerek açılırlar. İçerik, bilinen parazit arama yöntemleriyle (çöktürme,
yüzdürme, nativ, yıkama vb.) incelenir. Ayrıca mukozadan da (değişik bölgelerden) kazıntı
alınarak preparatlar hazırlanır ve incelenir.
Büyük balık örneklerinde tespitin yeterli olduğundan emin olmak için geniş
konteynırların tamamen fikzatör (tespit edici) ve balık ile doldurulması gerekir.
Ektoparazitlerde kantitatif çalışma için balıklar ayrı ayrı plastik torbalarda muhafaza
edilmelidir.
Bir balık öldüğünde ortam ısısına da bağlı olarak bazı parazitler yaşamaya devam eder.
Ektoparazitler eğer balık suda muhafaza ediliyorsa daha uzun süre yaşarlar. Genel bir kurala
göre, ektoparazitler kan parazitlerine, sindirim kanalı parazitleri ektoparazitlere göre daha uzun
ve kas parazitleri ise en uzun süre yaşama şansına sahiptir.
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8.2.2. Sindirim Kanalında Parazit Tayini
Karaciğer, dalak ve gonadları çıkardıktan sonra sindirim kanalı açılmadan bir bütün
olarak incelenir. Neredeyse viseral organlarda bulunabilen bütün larva ve jüvenil (genç dönem)
helmint türleri, aynı zamanda sindirim kanalı üzerinde ya da kanal duvarının içinde bulunabilir.
Ek olarak, az sayıda tür (çoğunlukla nematodlar) bağırsak duvarında bulunurlar. Bunların
tespiti bağırsak duvarının sıkıştırılarak hazırlanmasını gerektirir.
Büyük nodüller, bağırsak duvarının dış bölgesine bağlanmış görünebilirler, bunun
nedeni, başlarını bağırsak lümeninden bağırsak duvarına doğru uzatmış (akantosefalan grubu =
başları dikenli solucanlar) olabilir. Nematod larvalarını içeren kapsül, ölü parazitler yüzünden
kahverengi renkte ve çıplak gözle görülebilir. Ayrıca diğer visseral organlarda görülebileceği
gibi, Ichtyophorus ve Mycobacteria’ya bağlı granulomlar ve Microspora’ya bağlı dev hücreler
bağırsak duvarında da gözlenebilir.

8.2.3. Bağırsak Lümeninde Parazit Faunası Tespiti
Sindirim kanalı farinksin arkasından ve anüsün önünden kısaca kesilerek açılır. Eğer
balık incelemeden önce akvaryumda bir ya da iki gün gıda verilmeden bekletildiyse,
bağırsaklarda gıda olmayacağından dolayı ve içeriği genelde parazitler oluşturacağı için ayrıca
içeriğin temizlenmesine gerek kalmayacaktır. Yine de balığın açlık çektiği bu zaman diliminde
bazı bağırsak parazitlerini kaybedebileceği de unutulmamalıdır.
Sindirim kanalı, mezenterler çıkarılarak bir petri kabına düz bir şekilde yerleştirilir.
Bağırsağı ortadan uzun bir yarıkla açarken, makasın bağırsak duvarına yakın olması istenir,
böylece lümendeki parazitlerin kesilmesi engellenir. Daha sonra bağırsak lümeni stereo
mikroskop altında incelenir. Eğer parazitlerin istenen bölgeleri gözlemlenemediyse, bağırsak
içeriği bağırsak duvarıyla birlikte bir petri kabına kazınabilir. Sonra içerik fizyolojik tuzlu su
ile dilüe edilir. Gözlemde kolaylıkla fark edilen tüm parazitler, yetişkin helmintlerdir.
Çoğunluğu hareketleri nedeniyle kolaylıkla görülebilir. Çok küçük balıkların sindirim
kanalları, uzunlamasına kesilerek bütün olarak iki lam arasında incelenebilir.

8.2.4. Kaslarda Parazit Tayini
Balık kaslarındaki parazit varlığı balık işleme endüstrisinin en önemli sorunlarındandır.
Bu amaçla balık filetolarının yerleştirildiği ve alttan aydınlatılan masalar üretilmiştir. Bu
yöntemde alttan gelen ışık tarafından tamamen aydınlatılan filotalar içindeki parazitler ve diğer
yabancı cisimler gölge noktaları şeklinde görülür. Bu yöntem özellikle bilimsel araştırmalarda
önerilir. Altta yapımı çok fazla teknik zorluk çıkarmayacak bir aydınlatma masasının
hazırlanma esasları gösterilmiştir.
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Alttan aydınlatma düzeneği.
a) çift raylı şase
b) güneş perdesi
c) güneş perdesini örten yansıma
engelleyici
d) süt-cam tabakası
e) çerçeve veya yansıma tabakası
f) anahtar
g) neon ışık kaynağı
h) düzenek taşıma kolu

8.2.5. Anisakid Parazitlerin Larvalarının Teşhisi
Balık laboratuara getirildiğinde her birinde; epaksial ve hipaksial kaslar, karın boşluğu,
karaciğer, bağırsaklar, yüzme kesesi, gonadlar ve kalp, metazoon parazitler yönünden muayene
edilir.
Visera, petri kabı içine alınarak stereo mikroskop altında ezilerek veya sivri uçlu iğne
benzeri ince bir metal ile didiklenerek muayene edilir. Parazitler ilk önce saydam olarak
gözlenir. Daha sonra visera açılır ve parazitler toplanır. Hipaksial ve epaksial kaslar, stereo
mikroskopta, ışık altında incelenir.
Laboratuarda yaklaşık 0.1 cm kadar kesilerek alınan visera ve kaslardan parazitleri
ayırmak için daha sonra bunlar pepsin-asit sindirim sıvısına konur.
Bütün parazitler %0.9’luk tuzlu su solüsyonunda yıkanır, %70’lik etanolde tespit edilip
laktofenol ile temizlenir ve identifikasyonu (teşhisi) yapılır.

8.3. Balık parazitlerinde korunma
8.3.1. Protozoonlarda:
Dirençli
rezervuar
bulundurulmamalıdırlar.

konaklar

ayıklanmalı

ve

gençlerle

yan

yana

Bazı parazitlerin örneğin Ich’den Korunma, siliatların hayat sikluslarına ve balık
karantinası üzerine dayalıdır. Çünkü serbest yaşayan tomitler sadece 24-26 oC arasında
yaklaşık 48 saat canlı kalırlar. Tanktaki bütün balıklar başka bir tanka 3 gün için
nakledilirse bu organizmalar yok edilebilir. Pek çok hastalık etkeninden korunmada bu
yöntem geçerlidir.
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8.3.2. Helmintlerde:
8.3.2.1. Trematodlarda;
Genç balıklarda önemli kayıplara sebep olurlar. Monogenean trematodların
biyolojileri direkttir ve bir ile beş günden az kısa bir sürede gelişebilirler. Monogenealar,
tabii yaşama yerlerinde balıkların normal patojenleri değillerdir. Balıklar üzerinde çok
sayıda bulunduklarında ve şartlar optimum olduğunda, yetiştirme havuzlarında ve deniz
akvaryumlarında salgın halini alabilirler. Yukarıdaki gibi balıklar başka temiz havuz veya
göletlere alınarak karantina altında tutulmalıdırlar. Digenealarda, arakonaklarla mücadele
edilir.

8.3.2.2. Sestodlarda;
Yavrular, muhtemel
taşıyıcılar
olan
yaşlı
balıklardan
ayrı
yerlerde
yetiştirilmemelidirler. Taşıyıcı yabani balıklar ağ şebekesiyle, enfekte olmuş Crustacealar
ise kum filtreleri ile içeri akan sudan ihraç edilir. Copepodlar ve oligochaeteler gibi ara
konaklar, havuzlardan periyodik drenaj ve pestisitler vasıtasıyla uzaklaştırılabilir. Balıkla
beslenen kuşlar bölmeler veya havuzlar üzerine tel uzatmak suretiyle veya havuzların
üzerlerinin mümkünse kapatılmasıyla havuzlardan uzak tutulabilir.

8.3.2.3. Nematodlarda;
Larvalarına arakonaklık yapan kopepoda’lara ve oligochaeta’lara karşı mücadele
edilmelidir. İkinci devre larvaları taşıyan balıkların ortamdan uzaklaştırılması gerekir.

8.3.3. Acanthocephalalarda;
Arakonakları olan crustaceaların yetiştirme alanlarından temizlenmesi için yukarıda
anlatılan uygulamalar yapılır.

8.3.4. Balıkların Parazit Arthropod, Annelid ve Echinodermatları;
Krustasea ve copepod: Crustacealardan özellikle parazit olan Copepoda, Branchiura
(balık bitleri)’lara özellikle de parazit olan Isopoda takımındaki parazitlere karşı mekanik ve
kimyasal etkenlerle tedbirler alınır.
Oligochaeta’leri ve sülükleri barındıran Hirudinea sınıfındaki parazitlere karşı da
mekanik ve kimyasal etkenlerle tedbirler alınır. Sülüklerden korunmak için tedbirler
alınmalıdır. Gölete yeni balık konulmadan önce gölet bir kaç gün kurutulmalı veya formaldehit
ile sterilize edilmelidir.
Echinodermata içindeki Lampreyler’lere karşı da yukarıdaki mekanik ve kimyasal
tedbirler alınmalıdır.
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8.4. Balık Parazitlerinde Kontrol
8.4.1. Balık Parazitleri ve Bunlara Karşı Kullanılan Kimyasallar
(Alfabetik Sırayla)
Kimyasal maddeler balık çiftliklerinde ilk defa kullanılıyorlarsa, tüm balıklarda
kullanılmadan önce bir kaç balıkta denenmelidir. Kullanıcılar hayvan sağlığı uzmanları, halk
sağlığı uzmanları ve bu konuda yetişmiş kalifiye elemanlar olmalıdırlar.
Anchor (Çapa) parazitler- Masoten, potassium permanganate, malathion, methyl
parathion, tuz ( sodium chloride).
Argulus- Masoten, malathion, Baytex.
Bothriocephalus- Tenya’lardaki gibi.
Capillaria- Masoten.
Cestoda- Di - n - butyl tin oxide, Yomesan.
Chilodonella- Trichodina’daki gibi, ancak formalin mükemmel.
Coccidiosis- Furazolidone.
Corallobothrium- Tenya’lardaki gibi.
Costia- Ichtyobodo’ya bak.
Kerevides- Baytex, methyl parathion.
Dactylogyrus- Gyrodactylus’lardaki gibi.
Diplostomulum spathaceum- Sümüklü böcek kontrollerine bak.
Havuz suyunun dezenfeksiyonu- Calcium hypochloride (HTH), Çamaşır suyu.
Havuz dibinin dezenfeksiyonu- Kurutma, calcium hydroxide, calcium oxide, Calcium
hypochloride (HTH).
Yumurta dezenfeksiyonu- Malaşit yeşili, formalin, bakır sülfat, Betadine, Furacin,
metilen mavisi.
Epistylis- Tuz.
Dış ParazitlerAcetic acide, bakır sülfat, formalin, malaşit yeşili ilaveli
formalin,malaşit yeşili, malathion, Masoten, metilen mavisi, metronidazole, potassium
bichromate, potassium permanganate, tuz.

157

Balık kontrolu- Fintrol (antimycin), malathion, rotenone (Noxfish), HTH; fazla bakır
sülfat ve potassium permanganate.
Solungaç kelebekleri- formalin, Masoten, potassium permanganate, metilen mavisi.
Gyrodactylus- formalin,Masoten, potassium permanganate, metilen mavisi.
Nakillerde Koruma- Acriflavin, Furacin, potassium permanganate, metilen mavisi,
tuz.
Hexamita- Enheptin, Furazolidone, metronidazole.
Ich ( Ichthyophthirius multifiliis)- Tanklarda - günlük temizleme ve bol su ile yıkama;
su sıcaklığını 32.2C’ye yükseltmek; Havuzlarda - yaz ve kış ayda bir kere tedavi. Bakır sülfat,
formalin, formalin + malaşit yeşili, Furanace, potassium permanganate, metilen mavisi, tuz.
Ichtyobodo ( Costia )- Asetik asit banyosu, formalin, potassium permanganate, malaşit
yeşili.
Insektler- Baytex, pamuk tohumu yağı, mazot, kerosene, Masoten, methyl parathion.
Sülükler- Masoten, Baytex olabilir, tanklarda tuz.
Lernaea- Anchor (çapa ) parazitlere bak.
Protocephalus ambloplitis- Tenyalara bak.
Tenyalar- Di - n - butyl tin oxide, Tinostat, Yomesan.
Trematodlar- Bağırsaklardaki- Di - n - butyl tin oxide.
Trichodina- Asetik asit, bakır sülfat, formalin, formalin + malaşit yeşili, potassium
permanganate, metilen mavisi, tuz, Metronidazole, potassium bichromate.
Trichophrya- Bakır sülfat, tekrarlı formalin tedavisi.

8.4.1. Balık Parazitlerine Karşı Kullanılan Kimyasalların Uygulama
Biçimleri (Alfabetik Sırayla)
Asetik Asit -Glasial = Ichtyobodo vd.’de kullanılır. Daldırma- 1:500, 30 saniye için.
Bayluscide (%5 ağır granulasyon)= Uygulama: 45400 g / 0.4 hektar yüzeye , 1 gün ara
ile alanın 1/3’üne. Salyangozlar ve dipteki balıklar ölür.
Baytex = Yırtıcı insekt ve kerevideslerin kontrolünde, 0.25 ppm aktif madde. Sıcak
havada 0.17 ppm aktif madde, daha yüksek oranlar öldürücü olduğu için orta kararlılıkla (yani
toksisite belirtilerinin görülmediği oranlarda) kullanılmalıdır. Soğuk suda (15.5C’nin altında)
en çok ½ oranında kullanılmalıdır. Argulus için 2 kez kullanılır.
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Bakır sülfat (CuSO4) = Dış parazitler için, su yosunu, salyangoz, columnaris ve kış
mantarları için. Havuz tedavisi: Eğer suyun alkalitesi 40 ppm’den az ise Bakır sülfat
kullanılmaz. Eğer alkalite 40-50 ppm arasındaysa 0,33 ppm (408.6 g /0.4 hektar) kullanılır.
Alkalite 60-90 ppm ise 0.5 ppm iki gün (635.6 g /0.4 hektar); 100-200 ppm ise 0.5-1 ppm (
635.6 - 1225.8 g / 0.4 hektar ); 200ppm’den çoksa 2ppm ( 2451.6 g / 0.4 hektar ) kullanılmalıdır.
Ön gözlemlerde “golden shiners”lerin bakır sülfat zehirlenmesine yayın balıklarından
daha duyarlı oldukları görülmüştür. Bundan dolayı dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli “Ich”
salgınında değişik günlerde üç kez kullanılabilir. Bu arada balıklardaki toksisitesi kontrol
edilmelidir. İki veya daha fazla gün ara verilmeli veya tedavi kesilmelidir. Ich sezonu boyunca
haftalık uygulama yapılmalıdır. Columnaris ve mantar için : 1 uygulama, 1 gün ara ile ½
uygulama. Yumurta dezenfeksiyonu için : 5 ppm 1 saat için. Kış mantarı için : Yukarıdaki
havuz tedavisindeki gibi fakat üç günlük aralarla üç tekrar. 4.4°C’nin altındaki ısılarda etkisinin
daha az olduğu bildirilmektedir. Şiddetli yağmurlar suyun alkalitesini düşürebilir ve bu ise bakır
toksisitesini yükseltir.
Dizel Fuel = ( veya kerosen, veya pamuk tohumu yağı, veya 4 kısım dizel fuel / 1 kısım
pamuk tohumu yağı; veya 5 kısım kerosen / 1 kısım motor yağı .)
Nefes alan insekt larvalarını öldürür. En az 5.67 lt/ 0.4 hektar yüzeyine, eğer rüzgar
esiyorsa daha çok kullanılır.
Dimetridazole= Metronidazol’e bak.
Di - n - butyl tin oxide= İntestinal sestodlar için, muhtemelen trematodlar ve
akantosefalalar için. Yemle: 250 mg /kg balık ağırlığına bir doz olarak veya yem içinde %0.3
oranında katılarak % 3 vücut ağırlığında 3 gün süreyle yedirilir.
Diquat (%25 aktif madde) = Herbisit ve algisit. 5.4 ppm aktif madde (26649,8 gr / 0.4
hektar batmış bitkileri temizlemede; 1362 gr/ 0.4 hektar yüzen bitkileri temizlemede). Temiz
suda kullanmak en iyi neticeyi verir. Columnaris ve diğer external bakterilerde dozaj suyun
kalitesine bağlı olarak değişir. 2-4 ppm ( 39.104 gr - 78.208 gr / 28 m³).
Dylox = Masoten’e bak.
Enheptin ( 2- Amino - 5 nitrothiazol)= Hexamitiasis için.
Yemle %0.2 3 gün süreyle veya 2 ppm ( 7.6 mg/ 3.78 lt ; 0.057 gr/0,028 m³;
8.39gr/3780lt) suya katılarak verilir.
Ev Çamaşır Suyu (Sodyum hipoklorit %5.25) = Dezenfeksiyon için kullanıma hazır
chlorine 10 ppm( bilinen veya bulunan şekliyle 0.8 lt/ 3780 lt suya kullan) kullanılır.
Formalin = External parazitler için.
Havuz tedavisinde; 25 ppm (0.75lt/28 m³; 30.24lt/ 0.4 hektar). Hafif temiz havuzlarda
15 ppm kadar az miktarı etkili olabilmektedir. Ich için üç günlük aralarla bir hafta kullanılır.
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Havuzbalıkları için 40 ppm kadar “Gyros” kullanılır. Chilodonella için 15 ppm kadar ( 0.45lt/
28 m³; 18.9lt/ 0.4 hektar) az miktarın etkili olduğu bildirilmiştir.
Tank tedavisinde; 166 ppm ( 0.63ml/ 3.78lt ; 5lt/28 m³) bir saat kadar kullanılır. Suyu
hemen akıtmak gerekli olabilir. Eğer gerekirse günaşırı tekrarlanır. Su kesilir fakat karıştırıcı
veya havalandırıcı çalıştırılır.Tedaviden hemen sonra tamamiyle akıtılır - bol suyla temizlenir.
Oldukça sağlıklı balıklar 250 ppm’e kadar miktarı tolere eder( 0.95ml/ 3.78lt; 7.5lt/ 28 m³) bir
saate kadar (Çok kalabalık değillerse).
Yumurta dezenfeksiyonunda= 2000 ppm (77.76 gr/ 37.8lt) 15 dk süreyle.
Uyarı: Oksijenin azalıp azalmadığı kontrol edilmeli ve havalandırma konusunda
duyarlı ve hazırlıklı olunmalı.
Formalinli Malaşit yeşili = External parazitler için, bilhassa Ich.
Tank tedavisi: 2.83 gr malaşit 0.75 lt formalin içinde/28 m³ alana.
Havuz tedavisi: 0.1 ppm malaşit yeşilli (133.74 gr malaşit 30.618lt formalin içinde/ 0.4
hektar) 25 ppm formalin farklı günlerde 3 kez uygulanır.
Furanace (P-7138, nifurpirinol) = Ich için; 0.2 ppm (0.76 gr/ 3780lt), havuzda, tankta
ve akvaryumda faklı günlerde 3 kez tekrar edilir.
Furazolidon (NF - 180®, Furoxone®)= Koksidiyosis, Hexamita, Myxobolus ve
bakteriyel hastalıklar için.
Yemde: 75 mg/kg balık/gün 10-14 gün süreyle (2.5 gr/ kg yem) vücut ağırlığının %3’ü
oranında yedir. Havuzbalığı furunculosis’i : Düzenli oranlarda yemle verilirse hastalığın
yayılması önlenir.
HTH = Kalsiyum hipoklorit’e bak.
Kalsiyum hidroksit (Söndürülmüş kireç)= Boşaltılmış havuzların dezenfeksiyonunda,
direne edilmiş (boşaltılmış) fakat ıslak havuzlarda serpme biçiminde ve kenarlara 1-2 ton/0,4
hektar. Taze olmalıdır. Dikkatli kullanılmalıdır. Havuz suyunda etkili değildir.
Kalsiyum hipoklorit (HTH) = Havuz dezenfektanı olarak (bütün balıkları ve bazı
parazitleri öldürür). Havuz tedavisinde: 10 ppm klorine olacak şekilde kullanılır. HTH, % 70
klorine içerir. Uygulamadan önce suya karıştırılır. Boşaltılmış fakat dibi ıslak havuzlarda:
Serpme veya sprey biçiminde ıslak yerlere uygulanır. Birkaç gün klorinin azalmasına veya
Sodyum tiosülfat veya Sodyum sülfit’le nötralize olmasına müsade edilir. Gözler, burun vd.
için tehlikeli olduğundan dikkatle kullanılmalıdır.
Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) = Oranları Kalsiyum hidroksitteki gibidir. Islanınca
Kalsiyum hidroksite dönüşür. Sadece aşırı tedbir olarak ve koruyucu örtü için kullanılır.
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Malaşit yeşili = External parazitler ve Mantar için.
Havuz tedavisi: 0.1 ppm kullanılır. Ich için; 2-3 hafta süreyle haftalık veya değişik
günlerde 2-3 kez kullanılır. Bazen Chilodonella’yı kontrol edemez. Yayın balıkları 0.1 ppm’den
fazlasını tolere edemezler fakat bazı balıklar 0.2 ppm ‘i tolere edebilirler.
Mantar için tank tedavisi: 1 ppm 30 dk süreyle uygulanır.
Daldırma yöntemi: 66 ppm 10-30 saniye süreyle. Kışın daha az sıklıkta kullanılır. Aynı
zamanda yayınbalıklarını mantardan korumak için 10 saniye 66 ppm.
Malatyon = Ankor-çapa parazitler için. 0.25 ppm aktif madde ( eğer su 26.6°C’nin
altında ise ) 4 kez haftalık olarak kullanılır. 15.5 - 26.6°C’nin arasında sabahın erken saatinde
uygulanır. Güneşbalıklarının ayıklanması için 0.50 ppm aktif madde kullanılır. Sazan ve yayın
balıkları ölmeyeceklerdir. 29.4°C’nin üstündeki hava sıcaklıklarında etkisizdir.
Masoten® (Dylox®) = Lernaea, Argulus, Achtheres, Gyrodactylus, Dactylogyrus,
Capillaria, sülükler ve insekt nimfleri için. %80 aktif madde Argulusların erişkin ve larvalarını
öldürürken Lernaea’nın erişkinlerine etkili değildir. Solungaç trematodları için 0.25 - 0.5 ppm
aktif madde, Lernaea için haftada bir 4 kez uygulanır. Su sıcaklığı 26.6°C’nin üzerine çıktığında
0.5 ppm kullanılır. Yaz uygulamasında sabah erken saatler tercih edilir, su sıcaklığı 29.4°C’nin
üzerinde olduğunda kullanılmaz. Dactylogyrus için, 0.5 ppm üç gün arayla iki kez uygulanır.
Çoğu çiftçi 0.5 ppm’in en iyi sonuç verdiğini bildirmektedir. Gyrodactylus için 2 ppm kadar
aktif madde kullanıldığı da kaydedilmektedir. Fakat bazı suşların bu dozlara bile direnç
gösterebildiği tespit olunmuştur. Capillaria için 771.8 gr/ 0.4 hektar dozu kısmen etkili
olabilmektedir.
Metil Paratyon = Kerevidesleri, yırtıcı insekt larvalarını ve Lernaea larvalarını öldürür.
0.25-0.5 ppm aktif madde kullanılır. Sıcak havada (26.6°C’nin üzerinde) 0.5 veya 1 ppm
uygulanır. Lernaea larvaları için haftada bir 4 kez kullanılır.
Metilen mavisi = Chilodonella, Ichtyobodo, “Ich” ve Gyrodactylus için.
Tanklarda: 2 - 3 ppm, “Ich” için farklı günlerde 3 kez uygulanır. Bazı Gyrodactylus
türlerine etkilidir. Havuz tedavisi muhtemelen çok pahalıdır. Akvaryum bitkileri için toksiktir.
Metronidazole ( dimetridazole, 1-beta hydroxyethyl -2- methyl -5- nitroimidazole) =
Akvaryumda external protozoonlar ve Hexamita için: 4 mg/lt 3-4 gün süreyle. Yemde: %0.15
oranında 3 gün, 74.65 gr / 45400 gr yem.
Potasyum bikromat ( Potasyum dikromat ) = External protozoa için: 5 ppm kullanılır.
Gerek olduğunda farklı günlerde uygulanır, 300 ppm havuzbalıklarına toksiktir fakat
yayınbalıkları ve diğerlerine daha toksiktir.
Potasyum permanganat (KMnO4) = Havuz tedavisinde, external bakteriler için,
external parazitler için, algler için, oksijen yetersizliğinde ve kış mantarlarında kullanılır.
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KMnO4’ün etkisi, suyun organik artık durumuna bağlı olarak çok değişir. Tedavi etkisi elde
etmek için, soluk mor renk veya pembemsi renk suda oluşup devam edene kadar etken madde
yeteri miktarda ilave edilir. Soluk renk oluşuncaya kadar 2 ppm uygulanır. Eğer renk 45 dk’dan
daha az zamanda geçerse ikinci bir 2 ppm ilave edilir. Eğer renk yavaş yavaş bir saatten daha
uzun sürede açılırsa 1 veya 0.5 ppm katılır. Havuzun gözlenebilmesi için tedaviye sabah erken
saatte başlanılmalıdır. Yayınbalığı için eğer havuz suyu az veya taze değilse 2 ppm’i
geçmemeye dikkat edilmelidir. External parazitlerde daldırma: 1 : 1000 oranında 10 - 40 sn.
Yayınbalıkları için banyo: 5 ppm 30 dk - 1 saat. Aynı zamanda havuzbalıklarının columnarisi
için de iyi çalışır (devamlı olarak balıklardaki stress belirtilerini kontrol edilmeli). Lernaea için
uzun süreli banyo: Sazanlar için 25 ppm 90 dk süreyle, bu süre bitiminde diğer 25 ppm’i de
aynı suya ilave edilir. 60 dk sonra süzme işlemi yapılır ve sazanları satışdan en az 40 saat
öncesinde taze ve temiz suya nakletmek gerekir (Amerika’da ikinci ppm’in sazanları öldürdüğü
bildirilmiştir). Nakliyelerde koruma: Suda 2-3 ppm kullanılmalıdır. Yayın balıkları için
2ppm’den fazla olmamalıdır. Gıda olarak kullanılacak balıklar için oksijenlendirici ve
detoxinlendirici kullanılması önerilmektedir.
Tuz (Sodyum klorid) = Dış parazitler için. Banyo: Tatlı su balıkları % 1 - 3 oranındaki
tuzlu su içinde 30 dk - 2 saat kadar tutulur. Uzun Süreli Banyo: Karışım %0.2 dir. Yayın
balıkları % 1.2 tuzu tolere edebilir. Tank içinde mümkün olduğu kadar uzun süre tutulmalıdır.
Ich bu ortamda gelişemez. Sülükler için en az % 0.1 oranında kullan. Ergin Lernaea için tank
tedavisinde doz % 0.5 olmalı ve 3 gün süreyle tutulmalıdır. Nakliyelerde tankdaki suyun tuz
oranı % 0.2 olarak düzenlenmelidir. Epistylis için; Yeşil güneş balıkları % 1.5 oranındaki tuzlu
suda 3 saat tedavi edilmelidir.
Tinostat ( dibutyl tin dilaurate ) = Bağırsak nematodları için: Di-n-butyl tin oxit’teki
gibi dozlarda kullanılır ve uygulanır. Daha ileride yerini alabilir. Ancak şu anda denenmemiştir.
Yomesan (Phenasal ) = Bağırsak nematodları için: 50 mg/kg balık veya yeme % 0.5
miktarda katılarak bu yem balık vücut ağırlığının % 1’i oranında 3 gün süreyle yedirilir. Sabit
akvaryum ve tanklarda kullanılmaz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Balıkların ekonomik açıdan önemini ve balık parazitlerinin balıklar ve insanlar için ne
kadar tehlikeli olabileceklerini öğrendik. Balık parazitlerinin zoonotik özelliklerine dikkat
çekildi. Parazitlerin tespiti amacıyla balığın iç organlarında ve dış yüzeyinde ne gibi işlemler
ve uygulamalar yapılması gerektiğini öğrendik. İncelenecek olan balıkların nasıl bir nitelikte
olmaları ve alınan örneklerin nerede inceleneceğini gördük. Alınan örneklerin laboratuvara
gönderilme yöntemi görüldü.Balıkların parazitlerine karşı hangi kimyasallar kullanılmalıdırı
kimyasalların kullanma miktar, biçim ve yöntemleri üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda balıkların muayeneleriyle ilgili olarak hatalı olan şık hangisidir?
2) Aşağıdakilerden hangisi parazitlerin balıklar üzerinde yaptıkları zararlı etkilerden
değildir?
3) Aşağıdakilerden hangisi balıkların nekropsisinde doğru bir inspeksiyon değildir?
4) Aşağıdakilerden hangisi balıklarda enfeksiyöz olmayan bir ölüm sebebidir?
5) 1-‘Paraziter balık hastalıklarıyla uğraşta, ..... ....................... ............ de bu canlıların
yaşamını etkilediğini unutmamak gerekir.’ cümlesini bozan seçenek hangisidir?
6) ‘balık parazitlerinin önemi hastalandırdığı ………. ve ……… yaptığı zararlarla
orantılıdır’
7) Methylene
Mavisi aşağıdaki etkenlerden hangisine karşı sürekli
kullanıldığında milyonda 1-3 oranlarında doze edilir?
verilmiştir?

8) Di - n - butyl tin oxide’in kullanıldığı yerler ve kullanılış biçimi hangi şıkta

9) Alabalıklarda çok patojen olup bağlandığı yerlerde nekrotik, hemorajik ülser
odakları görülen Acanthocephalus jacksoni’nin tedavisinde hangi etken kullanılır?
10) Balıkların pek çok protozoal enfeksiyonunun tedavisinde sürekli
bırakıldığında milyonda 1-3 oranlarında kullanılan etken madde hangisidir?

maruz

Cevaplar
1) a) Deri, yüzgeç ve solungaçlardan da nativ preparatlar için bistüri veya lam ile kazıntı
alınarak mikroskop altında incelenir.
b)İç organların muayenelerinde, kaslardan bir miktar alınır ve ezilerek,
c)vücut içindeki kanlı sıvı ve kalpteki kan ince uçlu veya kılcal pipetlerle alınarak nativ
preparat ve yayma frotiler hazırlanarak incelenir.
d)Dalak, karaciğer, böbrek’ten küçük parçalar alınarak ezilir ve preparatlar yapılır.
e)*Sindirim organları trachea’dan başlayarak anüse kadar ince uçlu bir makas
yardımıyla kesilerek açılırlar. İçerik bilinen parazit arama yöntemleriyle (çöktürme, yüzdürme,
nativ, yıkama vd.) incelenir.
2) *a)Kırıcı-çarpıcı etki, b)Mekanik ve fonksiyonel etkiler, c)Toksik etkiler,
d)Konağın beslenmesi ile ilgili etkiler, e)Balıkların solungaç lamellasına yerleşen parazitlerin
solunumu engellemesi.
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3) a)İlk olarak organ ve dokular makroskobik olarak gözden geçirilir. b)Varsa parazitler
pens yardımıyla fizyolojik su içine alınır. *c)Parazitlerin tespiti %30 formol veya %90’lık etil
alkol içinde yapılır. d)İdentifikasyonları için Lakto-fenol içinde şeffaflandırılır veya özel
boyama yöntemleriyle boyanırlar. e)Deri, yüzgeç ve solungaçlardan da nativ preparatlar için
bistüri veya lam ile kazıntı alınarak mikroskop altında incelenir
4) a)Parazitler b)Bakteriler c)Viruslar d)Mantarlar *e)Çözünmemiş gazlar
5) a)balıkların sudaki beslenme zincirinin en son bireyini oluşturduğunu, b)çevre
kirliliğinin, c) *iyi Pazar bulunmasının, d)bakım - beslenme hatalarının, e)iklim faktörlerinin
6) ) *a) balıkla ; insanda b) balıkla; balıkta c)parazitle; balıkta d) insanla; parazitte
e)insanla; insanda
7) a) Trichodina truttae b) Trichodina megamicronucleatum c) Chilodonella cyprini
d) Ichthyophthirius multifiliis e) * hepsi
8) a)* İntestinal sestodlar için, muhtemelen trematodlar ve akantosefalalar için. Yemle:
250 mg /kg balık ağırlığına bir doz olarak veya yem içinde %0.3 oranında katılarak % 3 vücut
ağırlığında 3 gün süreyle yedirilir. b) Herbisit ve algisit. 5.4 ppm aktif madde (26649,8 gr / 0.4
hektar batmış bitkileri temizlemede; 1362 gr/ 0.4 hektar yüzen bitkileri temizlemede). Temiz
suda kullanmak en iyi neticeyi verir. Columnaris ve diğer external bakterilerde dozaj suyun
kalitesine bağlı olarak değişir. 2-4 ppm ( 39.104 gr - 78.208 gr / 28 m³).
9) a) Potasyum permanganat b) Furazolidon
e)Carborsone Oxid
10) a)Malachite
e)Carborsone Oxid

yeşili

b)Acriflavine

*c) Di - n -butyl tin oxide d)Aureomycin
*c)Methylene

Mavisi

d)Aureomycin
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9. BALIK PARAZİTLERİ (PROTOZOONLAR, HELMİNTLER VE
ARTROPODLAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Balıkların Protozoon parazitleri
9.2. Balıkların Helmint parazitleri
9.3. Balıkların parazit Arthropod, Annelid ve Echinodermatları

167

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-Balık parazitleri nedir?
-Balık parazitleri hangi canlı organizmalardır?
-Protozoonlar nelerdir?
-Helmintler nelerdir?
- Arthropod nelerdir?
- Annelid parazitler hangileridir?
- Echinodermatların davranışları nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Balık parazitleri

Balıkların en çok dikkati Kitaptaki konular okunacak,
çeken parazit zararlıları video sunumu izlenecek.
irdelenecek

Sarcomastigophora Şubesi

Yapıları ve patojenlikleri Kitaptaki konular okunacak,
hakkında bilgi edinilecek.
video sunumu izlenecek.

Myxozoa Şubesi

Yapıları ve patojenlikleri Kitaptaki konular okunacak,
hakkında bilgi edinilecek.
video sunumu izlenecek.

MICROSPORA Şubesi

Yapıları ve patojenlikleri Kitaptaki konular okunacak,
hakkında bilgi edinilecek.
video sunumu izlenecek.

APICOMPLEXA Şubesi

Yapıları ve patojenlikleri Kitaptaki konular okunacak,
hakkında bilgi edinilecek.
video sunumu izlenecek.

Balıkların
parazitleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Helmint Trematodlar,
sestodlar Kitaptaki konular okunacak,
nematodlar
ve video sunumu izlenecek.
akantosefalanlar hakkında
bilgiler edinilecek. Bunların
balıklarda
yaptıkları
lezyonlar
ve
patolojik
bulgular incelenek.

Balıkların parazit Arthropod, Bu parazitlerin balıklar Kitaptaki konular okunacak,
Annelid
ve üzerindeki
etkileri video sunumu izlenecek.
Echinodermatları
incelenecek ve yaptıkları
zararlar öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar


Balık parazitleri,



protozoonlar,



helmintler,



trematodlar,



sestodlar,



nematodlar,



akantosefalalar,



artropodlar,



kopepodlar,



isopodlar,



sülükler,



lampreyler.
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Giriş
Parazitizm için ‘ Bir canlının, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıyı (konağı) onu
öldürmeden mümkün olduğunca uzun süre sömürmesi ve kendi yararına, konağın zararına
faaliyet göstermesidir.’ tanımlamasını yaparsak; bu tanıma Protozoa, Coelenterata,
Acanthocephala, Trematoda, Cestoda, Nematoda, Isopoda, Amphipoda ve tatlısu midyelerinin
larvaları girmektedir.
Bazı küçük balıklar da (Petromyzon gibi) diğer balıklardan kan emmek veya onların
solungaç kanalında yaşayarak zarar vermekte, yani parazitlik yapmaktadırlar. Ayrıca balıklar
arasında predatorizm de yaygındır.
Balıklardaki parazitlerin önemli olanları hastalık isimleriyle birlikte verilecek ve
incelenecektir. Teşhisleri için bilgiler olacak ancak özel tedaviye girilmeyecektir. Başlangıçta
genel tedavi bilgileri verilmiştir.

171

9.1. Balıkların Protozoon parazitleri PROTOZOA ALT ALEMİ
Genellikle vücudun dış kısmında ve solungaçlarda görülürler.

9.1.1. Sarcomastigophora Şubesi
Mastigophora alt şubesi
Zoomastigophorea sınıfı
Dinoflagellida Takımı
Aile: Blastodidiidae

9.1.1.1. Oodiniosis
12-90 µ büyüklüğünde, solungaçlarda yaşayan parazitlerdir. Akvaryumlarda ciddi
enfeksiyonlara neden olurlar.
Oodinium limneticum
Kuzey Amerika’da tatlı su balıklarının
derilerinde kadife ya da pas hastalığını
meydana getirirler. Deri tozlu bir görüntüye
sahiptir. Vücut yüzeyi donuk zeytin yeşili,
kahverengi veya sarı toz ile tozlanmış gibi
görünür. Parazit solungaçlara da yayılabilir.
Siyamlı kavgacı balıklarda, Lepisteslerde,
Kılıç kuyruk, Zebra ve Barblarda tespit
edilmiştir.
Oodinium pillularis
Avrupa tatlı su balıklarında kadife
hastalığına benzeyen beyaz leke hastalığına
neden olurlar. Balıkların derisi üzerindeki karakteristik tozlu görünüm kurşuni renktedir.
Dermisin katları parça parça olmuş, paçavra gibi bir görüntü arzederler. Altın balıklar, siyamlı
kavgacı balıklar, kılıç kuyruk, zebra, sazan ve kahverengi alabalıkların deri ve solungaçlarında
bulunmuştur.
Parazitin olgun trofontları, önceden hasar görmüş balıklar üzerinde yerleşmeyi tercih
etmektedir. Yüzgeç kaidesi gibi açık alanlar pullu kısımlara göre çok çabuk etkilenirler. Parazit,
deriyi önce mekanik olarak deler. Salgıladığı sekretleri ile hücreleri eriterek alt yüzey
tabakalarının derinliğine nüfuz eder. Sonuçta yangılanma görülür. Deri, hücre çoğalması
suretiyle tepki gösterir. Böylece etkenler derinin bir tabakasıyla örtülür. Parazit solungaç
dokusuna da girer. Enfekte balıklar, taşlara ve diğer cisimlere sürtünürler. Birçoğunda beslenme
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durur ve kaşektik bir hal alırlar.Oodinium pillularis’e burun kanallarında, göz çukurlarında ve
diğer vücut boşluklarında da rastlanmıştır.
Oodinium cyprinodontum
Kuzey Amerika kıyıları, Atlantiğin subtropikal bölgelerindeki Cyprinodontidae ailesine
ait Haliç balıklarının solungaçlarında parazitlenir.

9.1.1.2. Amylodiniosis
Amylodinium ocellatum
Deniz balıklarının kozmopolit bir
parazitidir. Konak solungaçları üzerinde
30µ’dan 115µ’a değişen çaplarda ve inci gibi
bir parıltı veren opak kistler meydana
getirirler. Deride hemoraji, iltihaplanma ve
nekrozislere sebep olurlar. Ayrıca sekonder
enfeksiyonlara da neden olurlar. Meksika
körfezinde ve Hawai’de rastlanmıştır.
Teşhis:
Oodiniasis için, konak vücudu üzerinde kadife benzeri bir tabaka görülmesi
karakteristik bir bulgudur.
Amylodiniasis’de ise solungaçlar üzerinde çok sayıda grimsi kümelerin mevcut oluşu
önemlidir.
Kesin teşhis, deri ve pulların, solungaç dokularının mikroskobik bakısıyla olur.

9.1.1.3. Trypanosomiosis
KINETOPLASTIDA Takımı
Aile: Trypanosomatidae
Trypanosoma’ların balıklarda sebep
olduğu hastalığa trypanosomiasis denir. Bu
etkenin vektörlüğünü su sülükleri yapar.
Trypanosoma gangantua: Bu etken,
deniz balıklarının parazitidir. Yeni Zellanda
sularında yaşayan Raja’larda bulunmuştur.
130µ’a kadar uzun olabilen en büyük türdür.
Trypanosoma giganteum: Akdeniz’de
Raja cinsi balıklarda tespit edilmiştir. En büyük Trypanosomalardandır.
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Trypanosoma danilewskyi: Avrupa tatlı su balıklarından altın balıkları ve sazanlarda
görülmüştür. Bu etkenden dolayı altın balıklarının ölüm oranı %80 kadar olabilmektedir. 10°C
ve altındaki sıcaklıklarda belirgin enfeksiyonlar görülmez.
Trypanosoma rajae: Tırpana ve vatoz gibi deniz balıklarında görülmektedir.
Teşhis: Nadiren patojen oldukları bildirilmekle birlikte trypanosomiasis’in patogenezi
hakkında bilgiler azdır. Bu hastalık, balıkları kuvvetten düşürür. Ağır şekilde enfekte olmuş
balıklar genellikle uyuşuk ve anemiktir. Solungaçları donuk. kanları suludur.
Asıl teşhis, bir damla taze kan preparatının mikroskopta incelenmesiyle yapılır.
Haemoflagellatlar, Romanowsky metodlarından biriyle, havada kurutulmuş, boyanmış sürme
preparatlarda görülebilmektedirler.

9.1.1.4. Leishmaniosis
L. denticus: Gümüş balıklarının RES organlarında yaşar ve parazitlik yaparlar.

9.1.1.5. Aile: Cryptobidae
Tatlı su ve deniz balıklarının kanında yaşayan Cryptobiid’ler iki kamçılıdırlar.
Trypanoplasma cinsine, tatlı su balıklarının deri ve solungaçlarında yaşayanlar, Cryptobia
cinsine ise deniz balıklarının sindirim kanalında yaşayanlar girer.

9.1.1.6. Trypanoplasmosis
Trypanoplasmalar, su sülükleriyle nakledilirler. Ancak sülüklerin olmadığı üretme
tesislerinde de görülmüşlerdir. Ektoparazit kamçılılarda nakil, tahminen suda kısa bir süre için
serbest kalabilen parazitlerin balığın vücuduna doğrudan teması ile olur. Arakonağa ihtiyaç
duymaz.
T. gandei: Afrika’da tatlı su balıklarının parazitidir.
T. borreli: Avrupadaki balıklarda bulunmuştur.
T. varium: Avrupa’da Çopra balığının parazitidir.
T. cataractae: G.Doğu Amerika’daki birkaç yabani Cyprinid’in haemoflagellatıdır.
T. makeevi: Asya’nın Amur nehri havzası balıklarında etkilidir.
T. salmositica: Amerika’da Gökkuşağı alabalığı ve genç Chinook salmonlarında büyük
kayıplara neden olur.
T. bullocki: Patojen olmayıp Amerika sahil balıklarında görülmüştür.

174

9.1.1.7. Cryptobiosis
Bu cinse bağlı türler deniz balıklarının
sindirim kanalında yerleşirler. Öncelikle
midede, az sayıda bağırsakta ve safra
bezlerinde bulunur. Mide flagellataları
muhtemelen
bir
anakonağa
ihtiyaç
duyabilirler. Parazitler, enfekte balıkların
kusma ve feçesleri ile deniz suyuna yayılırlar.
Burada, diğer organizmalar tarafından
(balıklar, kabuklular v.b.) alınırlar. Son
konaklar bu balık veya kabukluları alarak
enfekte olurlar.
Cryptobia branchialis
C. branchialis ‘in cyprinid balıkların diğer birkaç türünüde enfekte etmesine rağmen
Çin ‘de genç sazanlar için çok patojen olduğu ve pek çok sazanın ölümüne sebep olduğu
kaydedilmiştir. Ağır enfeksiyonlarda, solungaç flamentlerinin epitelleri harap olur. Kapiller
yangılarıda görülür, balıklar solunum bozukluğundan ölürler. Enfekte balıklar çoğu kez su
yüzeyinde bulunurlar. Bir salgın, bir kaç gün içinde bütün genç balıkları öldürebilir ama
yaşlı balıklar ekseriyetle kurtulur.
Teşhis
Cryptobia ve Trypanoplasma genuslarının teşhisleri de Trypanosomaya benzer.
Solungaç Cryptobidleri solungaç sürme preparatlarının, sindirim kanalındakiler ise mide
sıvısı veya bağırsak sıvısının mikroskobik muayenesi ile olur.

9.1.1.8. Costiasis
3.Aile - Bodonidae
Cins - Ichtyobodo (Syn. Costia)
2-20µ büyüklüğünde olup, balıkların deri ve solungaçlarında parazitlik yaparlar.
Alabalık ve somlarda tehlikelidirler.
Tür - I. necator (Syn. Costia necatrix)
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Bu tür, tatlı su balıklarının yaygın
mecburi parazitidir. Konağa tutunmuş
trofozoitler, dorsoventral olarak yassılaşmış
ve armut şeklindedir. Suda serbest
yüzerken bir konağa rastlamazsa kistlenir.
Bulaşma konaktan konağa direkt olur. Bu
türün Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da
yaygın olduğu kaydedilmiştir. Balıklarda
costiasis hastalığını yapar. Yavru ve genç salmonlar ile alabalıkların tehlikeli hastalığı
olarak bilinmektedir.
Teşhis
Dış bulgular, sazan ve diğer cyprinidler gibi büyük balıklardaki enfeksiyonu
teşhiste önemlidir. Artan mukusun vücut yüzeyinde oluşturduğu tabaka içerisinde donuk
noktalar görülür. Vücut ve yüzgeçlerin üzerinde mavimsi veya grimsi tabaka oluştururlar.
Yüzgeç arasındaki doku yıkıma uğramış olabilir. Enfekte solungaçlar mukusla örtülmüş
ve donuktur. Balıklar iştahsızdır. Vücuda kapalı tutulan yüzgeçler nedeniyle acemice
yüzerler. Ölmek üzere olan balıklar su yüzeyine yükselir, hareketsiz kalır ve bir süre
sonra ölürler.

9.1.1.9. Hexamitasis
3.Takım - Diplomonadida
Aile - Hexamitidae
Cins - Hexamita
H. salmonis
Hexamita salmonis
Bu tür, en büyük Hexamita olup deniz ve tatlı su
balıklarının sindirim borusunda yaşar. Deniz balıkları için
patojendir. Genç alabalık ve salmonlarda enteritise neden olur.
Takriben 7 x 10µ. boyutlarında olabilen oval kistler
bağırsaktan feçes yardımıyla çıkarılmakta ve suda 4-7 gün kalabilmektedir.
Cins - Spironucleus
S. elegans
Spironucleus elegans
Balıkların bağırsaklarında yaşar ve kültür havuzlarındaki otçul sazan
Barbuslar’da patojendir. Enteritise sebep olur. Sosis şeklinde bir nucleusa sahiptir.

ve
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Teşhis
Hastalığın teşhisi bağırsaktan yapılan sürme preparatların mikroskobik muayenesi
sonucu olur.

9.1.1.10. Ichthyophthiriosis ‘ICH’
Şube - Ciliophora
1.Şube - Hymenostomatida
Cins - Ichthyophthirius
I. multifiliis
Bu tür, dünyanın hemen her yerinde ıchthyophthiriasis veya beyaz benek hastalığına
sebep olur. Havuzlardaki balıklarda sıkça görülür. Bütün vücut yüzeyi sillerle kaplıdır. Çapları
50µ - 1mm arasındadır. Genç enfektif formlarına Tomit denir.
Olgun bir trofozoit, balığı terk
ettikten sonra kısa bir süre yavaş yavaş
yüzer ve dinlenmek için tankın dibine veya
sudaki diğer objelere, mesela bir bitkinin
üzerine gelir. Sonra trofozoit jelatinöz bir
salgı çıkarır ve binden fazla tomit ihtiva
edinceye kadar basit bir bölünmeyle
çoğalır. Sonra kist duvarı çatlayarak tomitler
ayrılır, balığa tutunarak deriye girer ve
trofozoit
formunu
oluşturur. Balığın
derisinde çoğalma meydana gelmez. Konağa
ulaşamayan tomitler yaklaşık 48 saat
yaşarlar.
Enfekte olmuş balıklar sık sık suyun üzerinde kayar, bazen sıçrar, tankın dibine
ve diğer objelere sürtünürler veya karanlık köşelere saklanırlar. Epidermis, parazitin etkisini
engellemek için fazla büyümek suretiyle reaksiyon gösterir. Böylece tipik gri - beyaz
granulomlu lezyonlar meydana gelir. Balıkların deri ve yüzgeçlerinde küçük beyaz püstüller
oluştururlar. Epiteldeki lezyonlar yayılabilir. Su, subdermal dokuya girebilir. Enfekte balıklar
uyuşuktur ve ölüm sıklıkla gözlenir. Salgınların çoğu kalabalık kültür stoklarında ve ılık
sularda yaşayan tatlı su balıklarında görülmüştür.
Teşhis
Tipik lezyonların görülmesine ve parazitin identifikasyonuna dayanır. Lezyonlu
kısımdan kazıntı alınarak mikroskopta incelenir. Canlı trofozoitler, büyük boyutları,
sillerinin ritmik hareketi ve bazen amoeboid hareketleri vasıtasıyla kolayca tanınabilirler.
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Tesbit edilmiş preparatlarda ise büyük hilal şeklindeki makronukleusun görülmesi
önemlidir.
Korunma, siliatların hayat sikluslarına ve balık karantinası üzerine dayalıdır. Çünkü
serbest yaşayan tomitler sadece 24-26 oC arasında yaklaşık 48 saat canlı kalırlar. Tanktaki

bütün balıklar başka bir tanka 3 gün için nakledilirse bu organizmalar yok edilebilir.

9.1.1.11. Trichodiniosis
2.Takım - Peritrichida
Cins - Trichodina
T. domerguei
T. fultoni
T. megamicronucleatum
T. truttae
Bu cinse girenler sucuk şeklinde bir
makronukleus ile düz, disk benzeri bir
vücuda sahip organizmalardır. Çengelli diş
benzeri yapıları vardır. Trichodiniasis’e neden
olurlar. Balıkların baş ve gövdelerinde düzgün
olmayan beyaz lekelere, iştahsızlığa ve tembelliğe neden olurlar.
Trichodina domerguei
Bu tür, kırmızı havuz balıkları ile Asya ve Avrupa’daki diğer balıkların deri ve
solungaçları üzerinde yaygın olarak görülmektedir.
Trichodina fultoni
Bu tür, Kuzey Amerika‘daki parlak ufak balıklar, siyah levrek ve ırmak
alabalıklarında bulunmuştur.
Trichodina megamicronucleatum
Bu tür, Sovyet Rusya’da sazanlarda bulunmuştur.
Trichodina truttae
Bu tür, Rusya’da salmonların solungaçları üzerinde bulunmuştur.
Kontrol ve tedavi
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Ichthyophthirius multifiliis’inkine benzer.

9.1.1.12. Chilodonellosis
3.Takım - Cyrtophorida
Cins - Chilodonella
C. cyprini
Bu tür, Cyprinidlerin
deri
ve
solungaçları üzerinde bulunmuştur. C. cyprini
sadece 10 oC’nin altındaki sıcaklıklarda
patojen olabilmektedir. Bu siliatlar ovalimsi
olup,
dorsoventral
yassılaşmıştır.
Makronucleus
ovaldir. Çoğalma
konak
üzerinde ve basit olarak meydana gelir. Suda
serbest yüzen organizmalarla doğrudan temas
suretiyle konaktan konağa nakledilir. Kist
safhasının
bulunup
bulunmadığı
bilinmemektedir. Parazit, epidermise nüfuz
etmez. İrritasyona, Epithelial hiperplazi’ye ve aşırı mukus üretimine sebep olur. Solungaçlar
çok şiddetli yıkıma uğrayabilir. Ağır enfeksiyonlar, solunum bozulması sonucu ölüme
sebep olurlar.
Teşhis
Deri ve solungaçlardan alınan kazıntı ile hazırlanan preparatların mikroskobik
muayenesiyle yapılır.

9.1.1.13. Epistylosis
4.Takım - Suctorida
Bu takımın olgunlarında cilia yoktur.
Cins- Trichophyra
30-40µ uzunluktadırlar.
T. micropteri
Kuzey Amerika’da yayın ve alabalıklarda solungaçlarda parazitlenirler.
Cins- Epistylis
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Bu cinsin türleri 160-300µ uzunlukta olup, alabalıkların derisi içinde yerleşerek
parazitlenirler. Kök benzeri yapışma organları ile balığın derisinin içine girerler. Enzimlerle
pulları eritirler. Bu bölgelerde dejenerasyon ve yangı (kırmızı renkli) oluştururlar. Tür. E.
niagarae

9.1.2. Myxozoa Şubesi
Takım – Bivalvulida

9.1.2.1. myxosporidiasis
1.Cins - Myxobolus
M. cerebralis
M. pfeifferi
M. dujardini
M. cartilaginis
Myxobolus (Myxoma) cerebralis
Bu
türün
biyolojisi
henüz
tam
anlamıyla
bilinmemektedir. Salmonidae ailesine ait türlerin merkezi
sinir sistemini istila eder ve özellikle kıkırdak kısımları
aşındırır. Meydana getirdiği hastalığa myxosporidiasis, delibaş
hastalığı veya dönme hastalığı (Whirling disease) denir.
Sporları, enfektif olmadan önce konaklar dışında
olgunlaşma dönemi geçirirler. Enfeksiyona vücut yüzeyi üzerinde, kaslarda veya
myxosporidiasis’in bir simgesi olarak solungaçlar üzerinde beyaz veya sarımsı
mikroskobik kistler olarak rastlanır.
Bu parazitle enfekte olan türler şunlardır :
Kahverengi alabalık (Salmo trutta),
Gökkuşağı alabalığı ( S. gairdneri), Atlantik
salmonu (S.salar)
Genç konaklar, özellikle 7 günlüğe
kadar olanları dönme
hastalığına
çok
duyarlıdır ve balık yetiştirme yerlerinde çok
etkili olabildiği görülmüştür. Ergin konaklar,
sıklıkla sporları barındırır ve hastalığın
rezervuar konağı olarak rol oynarlar.
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.Myxobolus pfeifferi
Bu tür, Batı Avrupa nehirlerindeki Barbel’lerde çıban (Boil) hastalığının etkenidir.
Barbel’lerdeki bu çıban hastalığı sadece sonbahar ve yaz aylarında gözlenir. Konak ölüm
oranı sadece yüksek sıcaklık periyotlarında en fazladır.
.Myxobolus dujardini
Bu tür Batı Amerika’da görülmüştür. Genç Squaw fish’lerde enfeksiyona sebep
olur.
.Myxobolus cartilaginis
Bu tür mavi solungaç, güneş balığı ve siyah levreğin başının kıkırdaklı kısımlarında
yerleşir.

9.1.2.1.1. Henneguya
H. psorospermica
H. zschokkei
Henneguya psorospermica
Bu tür Orta Avrupa’da tatlı su levreklerinde (Perca fluviatilis) peak (eriyip
zayıflama, kaşektik hal alma) enfeksiyonunu meydana getirir. Ocaktan Marta kadar görülür.
Henneguya zschokkei
Bu tür Salmonlarda enfeksiyona sebep olmaktadır. Rusya’nın Kamçatka
bölgesindeki bir çalışmada enfeksiyonun insidensi Sockeye ve Coho Salmonda %25,
Chim Salmonda %40 bulunmuştur. Çoğu ağır enfeksiyonlar, Coho Salmonda tespit
edilmiştir.

9.1.2.1.2. Cins - Ceretomyxa
Tür - C. shasta
Bu tür, Kuzeybatı Amerika’da balık üretilen yerlerdeki Brown trout, Cutthroad
trout (Salmo clarki), Rainbow (Steelhead) trout, Broot trout, Atlantik Chinook, Coho, Silver
ve Socke ye (Onchorhyncus nerka) gibi salmo ve salmonlarda görülmüştür. Safra veya
üriner sisteme ait değişik doku ve organları yaygın bir şekilde enfekte ederek ağır ve
öldürücü hastalıklara sebep olur.
Sölozoik türler, histozoik türlerden daha az zararlıdır. Genellikle safra kesesi enfekte
olan türlerin başka yerlerinde parazit bulunamamıştır. Bazı türlerin trofozoitleri, safra veya
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üriner keselerin epitel hücrelerine Pseudopoda vasıtasıyla tutunabilir ama çoğu bu
organların içerisinde serbest yüzer. Bu enfeksiyonda safra renginin değişmesi, viskozitede
artma, safra kesesi duvarında kalınlaşma ve safra kanalı blokajı ile karaciğer ve safra
kanalının genel büyümesi kaydedilmiştir. Bu değişiklikler konağın genel verimini
etkilemektedir.
C. shasta enfeksiyonları, Mayıstan Kasıma kadar düzenli olarak vuku bulur, ama
Kuzey Kalifornia’nın merkezinde Ocaktan Marta veya 10 oC’den aşağı sıcaklıklarda
görülmemiştir.

9.1.2.1.3. Cins - Myxidium
Tür - M. minteri
Bu tür, salmonidlerin safra kesesi ve karaciğerlerinde bulunmuştur. Keza böbrek
tubullerinde konsantre olabildiği ve tubuler dejenerasyona sebep olduğu yazılmıştır. Yaygın
enfeksiyonlarda sporların böbreğin kan dokusunda da yerleşebildiği kaydedilmiştir.

9.1.2.1.4. Cins - Chloromyxum
C. majori
Bu tür, öncelikle salmonidlerin Glomerullerinde yerleşir ve Glomerular kapilerlerde
harabiyet yapabilir. Sporlar böbreğin kan dokusunda da bulunabilir.

9.1.2.1.5. Cins - Sphaerospora
Tür - S. tincae
Bu tür, böbreğin hemopoietic kısmının
anteriorunu istila eder ve genç kiliz -Lin- balığının
(Tinca tinca) pectoral bölgesinde sık sık şişmeye
sebep olur.

9.1.2.2. Yayılma, Bulaşma vb.
Myxosporida grubundaki türler kozmopolittir
ve balıkların geniş bir kısmını enfekte ederler. Birkaç türde yayılma kuşlarla beslenen
balıklar vasıtasıyladır. Ayrıca bulaşma, parazit balıkların bir yerden bir yere
nakledilmesiyle ve kontamine olmuş yumurtalarla da olur. Hatta enfeksiyonun buzlu
balıklarlada nakledildiği belirtilmiştir.
Avrasya’da yerli kahverengi alabalık, dönme hastalığının orjinal rezervuarıdır.
Kuzey Amerika’daki gökkuşağı alabalığının ilk kez Almanya’ya getirildiğinde enfekte
olduğu, dönme hastalığının 1893 ’te Orta Avrupa’da gökkuşağı alabalıklarının yetiştirilmesi
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sırasında tanımlandığı kaydedilmiştir. Şimdi Avrupa, İskandinavya, Asya, Birleşik devletler,
Güney Amerika ve Güney Afrika ‘da yetiştirme havuzlarında yaygındır.
Yaşlı balıklar çoğu kez genç türlerinden daha fazla sayıda spor taşırlar ancak,
genç konaklar hastalığa çok hassastırlar. Bundan dolayı büyük epidemiler çok sık olarak
yetiştirme yerlerindeki genç popülasyonlarda ortaya çıkar.
Dönme hastalığından sonra sağ kalanlar, canlı sporların büyük bir kısmını
taşıyabilir ve en az üç yıl için hastalığın muhtemel rezervuarı olarak rol oynarlar.
Teşhis
Hasta balıklarda iştah kaybı, genel tembellik ve kayıtsızlık görülür. Kas ve deride
yerleşen Myxosporidia ‘ların oluşturduğu kistlerin mikroskobik ve makroskobik
muayeneleri sonucu anlaşılır. Ülserler çok sık olarak kaymak gibi beyaz renktedir. Sporlar
ülserli yüzeyde bulunur. Bunun için ülserli yüzeylerden hazırlanan sürme preparatların
incelenmesi teşhis için çok önemlidir. Sporlar kutuplu olup 10-15 µ uzunluğundadırlar.
Salmonidlerdeki dönme hastalığı, kuyruğun siyahlaşması, solungaçlarda siyah
benekleşme ve enfeksiyondan yaklaşık olarak 3-6 gün sonra başlayan, aralıklarla meydana
gelen hızlı kuyruk sallama, dönme ve atlama hreketleri ile karekterizedir.
Tedavi
Myoxosporidia enfeksiyonları için etkili tedavi, biyolojisine ait bilgilerin eksik
olmasından dolayı yavaş gelişmektedir.
Furazolidone ve Stovarsol (Acetersone) uygulamalarının ümit verici olduğu
kaydedilmiştir. Özellikle Furazolidone uygulaması etkilidir.
9.1.2.h. 7. Cins- Mitraspora
Bu cinse bağlı türler tatlı su balıklarının böbreklerinde parazitlik yaparlar.
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9.1.3. MICROSPORA Şubesi
Takım - Microsporida
Uzunlukları 2-10µ‘dur. Sporları oval,
yuvarlak, virgül, tubuler veya silindiriktir.
Cins - Pleistophora
P. hyphessobryconis
P. macrozoarcidis
P. ovariae
Microsporidler, büyük
üreme
kapasitesine sahip intrasellular parazitlerdir.
Bulaşma normalde, sporlar vasıtasıyla olur.
Pleistophora

hyphessobryconis

(Schäperchaus, 1941)
Bu tür, çoğunlukla Neon tetra’nın iskelet kas yığınlarının parazitidir ve genellikle
akvaryumda beslenen çok sayıda tropikal tatlı su balıklarında bulunmuştur. Karın
kaslarında beyaz lekeler görülür. Ani salgınlar sonucu ölüm oranı yüksektir. Ovaryum ve
böbrekte de enfeksiyona rastlanmıştır.
Pleistophora macrozoarcidis (Nigrelli, 1946)
Okyanus yayınlarının iskelet kaslarında parazitlenirler.
Pleistophora ovariae (Summerfeld, 1964)
Bu tür Minnowların ovaryum parazitleridir. Enfekte olmuş ovaryum büyük ölçüde
küçülür.
Cins - Glugea
Türler - G. anomala
G. weissenbergi
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G. hertwigi
G. stephani
Glugea anomala (Moneiz, 1887)
Bu tür, üç dikenli balıkların yaygın
parazitidir. Bağdokuda bulunur, deri altına
yerleşerek çirkin bir deformasyona sebep
olurlar.
Glugea weissenbergi (Sprague ve
Vernick, 1968)
Bu tür, dört dikenli balıkların bağ
dokusu ve iç organlarında parazitlenir.
Glugea hertwigi (Weissenberg, 1911)
Bu tür, Avrupa Çamuka’larının iç organlarında parazitlenir. Enfeksiyonun ilk
yerleşim yeri bağırsak duvarıdır ama ağır enfeksiyonlarda sindirim sisteminin diğer
kısımlarına, karaciğere, gonadlara, vücut boşluklarına ve vücut duvarına girerek kist benzeri
oluşumlara sebep olabilirler.
Glugea stephani (Hagenmüller, 1899)
Bu protozoon, pisi balığı ve dil balığının sindirim sistemi bağdokusunda
parazitlenir. Kist benzeri oluşumlara sebep olurlar.
Cins - Nosema
Türler - N. lophii
N. branchialis
Nosema lophii (Doflein, 1898)
Fener balıklarının merkezi sinir sisteminde
parazitlenir ve üzüm salkımı benzeri, tümoral oluşumlar
meydana getirir.
Nosema branchialis (Nemeczek, 1911)
Bu tür, mezgit balıklarının solungaçlarında bulunmuştur.
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Cins - Ichtyosporidium
I. giganteum (Thèlohan, 1895)
Bu tür, pektoral yüzgeç bölgesinde, ventral yüzeyden çıkıntı yapan ya da iri
çıkıntılara sebep olan, vücut duvarı bağdokusunun parazitidir.
Teşhis
İri yapıdaki tümör benzeri oluşumlarının bulunması, enfekte dokuların mat
görünümü sayesinde kolayca tanınabilmektedir.
Bu epizootiklerin kontrolü henüz güçlükle mümkündür. Küçük akvaryumlardaki
enfeksiyonun kontrolü, enfekte balıkların ortadan kaldırılması ile kolayca mümkündür.

9.1.4. APICOMPLEXA Şubesi
Sınıf - Sporozoa
Alt sınıf - Coccidia
Takım - Eucoccidiida
Alt takım - Eimeriina
Aile - Eimeridae
Cins - Eimeria
E. aurata
E. carpelli
E. cyprini
E. subepithelialis
E. truttae
E. gadi
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Coccidia’lar çoğunlukla balıkların sindirim kanalında bulunurlar. Fakat bazı türler
karaciğer, yüzme kesesi, böbrek veya diğer organlarda da parazitlenirler. Eimeria’lar, sazan,
ringa, sardalya ve levreklerde tehlikeli sonuçlar
oluşmasına neden olan enfeksiyonlara neden olurlar.
Eimeria aurata
Bu tür, sazangillerde ve kırmızı havuz
balıklarında enteritis ve uyuşukluğa sebep olurlar.
Eimeria carpelli
Çok sayıdaki sazan balığının dar havuzlarda üretilmesi sonucu ölümlere sebep
olan bu parazit, konağın bağırsağında yaşar.
Eimeria cyprini
Bu tür, sazan ve kiliz(Lin) balığının bağırsaklarında bulunur, kalabalık havuzlarda
hastalıklara ve ölümlere sebep olur.
Eimeria subepithelialis
Bu tür, sazanlarda granular koksidiosis’in sebebidir. Bağırsakta yerleşir. Ağır
enfeksiyonlara sebep olabilir.
Eimeria truttae
Bu tür salmonlarda, ince bağırsak ve epitel kaplı pilorik kesenin parazitidir.
E. gadi
Som, marina ve çitan balıklarının hava keselerinde parazitlik yaparlar.
Tedavi ve Kontrol
Havuzlardaki balıkların kalabalık olmaması, yeni getirilen balıkların kontrol
edildikten sonra katılması ve sağlık şartlarına dikkat edilmesi ile kontrol sağlanmaktadır.
Cins - Dactylosoma. 4-16 nükleuslu yapıya sahiptir.
D. salvelini
Alabalıkların alyuvarlarında yerleşir ve zararlı olur.
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9.2. Balıkların Helmint parazitleri
9.2.1. Trematodlar
Platyhelminthes Şubesi
Alt şube- Trematoda
Sınıf -Monogenea
Alt takım - Monopisthocotylea
Üst aile - Gyrodactyloidea
Bu parazitler, Mikroskobik ya da 5 mm kadar
uzun, ventral yüzeyde düzleşmiş olup elips şeklindedirler.
Posteriorda yerleşmiş disk şeklinde bağlanmayı sağlayan organ, küçük kenar çengelleri
ile çevrilen bir veya iki çift çapa ( anchor) taşır.
Aile - Gyrodactylidae
Bu ailenin üyeleri, balıkların küçük, uzamış vivipar parazitleridir. Posterior haptor,
ekseriyetle 16 kenar çengel ve bir çift ankor ile iyi gelişmiştir.

Cins - Gyrodactylus
Gyrodactylus elegans
Salmonlar başta olmak üzere balıkların pek
çok türünün deri, yüzgeç ve solungaç filamentlerinde parazitlenirler. Avrupa, Kuzey
Amerika ve Rusya’daki kültür balıkçılığında etkilidir. Ayrıca Afrika ve Ortadoğu’da da
yaygındır. Erginlerin uzunluğu 1 mm. den daha azdır. Aynı eşeyli olup vivipardırlar. Larva,
erginin uterusunda şekillenir.
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Diğer Gyrodactylus’ların çoğu birçok deniz ve tatlı su balığının deri, yüzgeç ve
solungaçlarını da etkiler. Kültür balıklarında önemli olabilirler ve akvaryum balıklarının
yaygın parazitleridir.
Üst aile - Dactylogyroidea
Aile - Dactylogyridae
Bu ailenin üyeleri, kozmopolit bir yayılışa sahip olup
tatlı su ve deniz balıklarının önemli parazitleridir. Ovipardırlar.
Cins - Dactylogyrus
Bu genusun erginleri, 2 mm.’ye kadar uzundur. Haptor,
bir çift ankor ve 14 kenar çengel taşır. Yetiştirme havuzları
ve atbii sularda, özellikle sazanların solungaç filamentlerinde
tahribata neden olan önemli parazitlerindendir. Keza Çipura,
altın balıklar, dikenli balık, turna balığı ve alabalıklarda da
görülmüştür.
D. vastator
Avrupa’da, Rusya’da ve Ortadoğuda’ki sazan yavrularında önemlidir. Erginler,
ilkbaharda solungaçlar üzerine yumurta bırakmaya başlarlar ve enfeksiyon, çok ılık aylarda
turna balıklarında görülür. Sonbaharda enfeksiyon oranı azalır.
D. extensus
Kuzey Amerika, Avrupa ve Rusya’daki sazanları etkiler. Bu parazit, Dactylogyrus
vastator’a göre daha düşük temperatürlerde üremeye sahiptir. Enfeksiyonun yoğunluğu
yaza göre düşük olmasına rağmen kışın yükselebilir. Böylece, D. extensus, D. vastator’a
göre daha kuzeye doğru bir yayılışa sahiptir.
Üst aile - Capsaloidea
Aile - Capsalidae
Cins - Benedenia
Bu genusun türleri deniz teleostlarının ağız mukozası ve vücut yüzeyinde
bulunmuştur. Erginler 5 mm.’ye kadar uzun olabilirler. Disk şeklindeki pasterior haptor, 3
çift farklı ankor ile dallanmıştır. Benedenia türleri, akvaryum balıkları ve kültür balıkları
ile Ortadoğu’daki kefallerin önemli parazitleridir.
Alt takım - Polyopisthocotylea
Yapışıcı haptor, emici, kıskaç veya ankor kompleksleri olarak gelişmiştir.
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Üst aile - Diclidophoroidea
Aile - Discocotylidae
Cins - Discocotyle
D. sagittata
Bu türün yapışıcı posterior haptorü üzerinde 4 çift eşit gelişmiş kıskaç bulunur.
Küçük boyuttadır. Kuzey Amerika, Avrupa ve Rusya’daki salmonidlerin solungaçlarının
yaygın parazitidir. Bu tür İngiltere’deki alabalıklarda ciddi solungaç hasarlarına ve
Amerika’daki alabalık ların toplu halde
ölümlerine sebep olmuştur.
Cins - Cleidodiscus
Yayın balıklarının solungaç kurdu
olarak bilinirler. C. aculeatus
Cins - Microcotyle
Deniz balıklarında görülürler. M.
spinicirrus

Üst aile - Diplozooidae
Aile - Diplozooidae
Cins - Diplozoon
Tür - D. paradoxus
Tatlı su balıklarının, özellikle cyprinidilerin solungaçları üzerinde nadir görülen
monogenean bir parazittir. Erginlerin bıraktığı yumurtalar, balıkların solungaçlarına uzun
bir lif vasıtasıyla bağlanır. Bu yumurtalardan bir tek larva çıkar. Seksuel olgunluğa
ulaşmak için konağa çift olarak yapışırlar ve takriben 4-5 mm. uzunluğa erişirler.
Monogenean Trematodların Patojenliği ve Kontrolü
Monogenean trematodlar, geniş bir yayılışa sahiptirler ve balıklarda patojen
olmaları nadir bir olay değildir. Pek çok türü, solungaçlar, yüzgeçler ve deri üzerinde
bulunmuştur. Genç balıklarda önemli kayıplara sebep olurlar. Gyrodactylus türleri öncelikle
deride, Dactylogyrus türleri ise solungaçlarda parazitlenir. Biyolojileri direkttir ve bir ile
beş günden az kısa bir sürede gelişebilirler. Monogenealar, tabii yaşama yerlerinde
balıkların normal patojenleri değillerdir. Balıklar üzerinde çok sayıda bulunduklarında ve
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şartlar optimum olduğunda, yetiştirme havuzlarında ve deniz akvaryumlarında salgın halini
alabilirler.
Ergin monogenea’lar, mukus, epitel hücre ve bazı zamanlar kanla beslenirler.
Parazitin çengelleri solungaç harabiyetine sebep olur. Balık hızlı solur,durgun ve
dermansızdır. Yüzgeçlerin harabiyeti tembelliğe sebep olur. Balık objelere sürtünür, bu da
hasara yol açarak bakteriyel enfeksiyonların oluşmasına sebep olur. Deri ülserleri meydana
gelir. Balıkların renkleri solar, ağırlıklarından kaybeder ve bir deri bir kemik kalacak
şekilde zayıflar. Yırtıcılığa karşı çok hassas olurlar.
Değişik kimyasal maddeler, balıklardaki monogenea enfeksiyonlarının tedavisinde
etkilidir. Tedavi, yumurtadan çıkan parazitleri öldürmek için tekrarlanır. 1 saatlik banyo
için 1:4000 veya 1:5000 ’lik formalin kullanılır. Ayrıca potasyum antimonil tartrate 150
mg./ 100 ml. ; trichlorophon %2-3,5 ‘luk solüsyon halinde ; Potassium permanganate 4-5
mg./ Lt. olarak kullanılmaktadır.
Sınıf - Digenea
Gelişmelerihde
izlerler:

genelde

iki

yol

1- Olgun formları balıkta yaşayıp,
orada yumurtlayıp gelişmesini dışarıda
tamamlayanlar,
2- Deriye nüfuz ederek metaserker
olanlar.
Olgun Digenea’lar genellikle balıkların mide ve bağırsaklarında bulunurlar.
Balığın arakonak olduğu yaşam çemberi:
Yumurta.....>.....Miracidium (Sümüklü böcek)......>. Cercaria ( Balığa geçer )
<

>

Olgun parazit (son konak )........................<..............Metacercaria (Balıkta )
Alt takım - Prosostomata
Aile - Clinostomidae
Cins - Clinostomum
C. complanatum
C. marginatum
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Kozmopolit olan bu türler balıkçıl ve balaban gibi balıkla beslenen kuşların ağız
ve boğazında bulunmuştur. Yumurtaları, su içen kuşların feçesleriyle veya su içme
esnasında kuşların ağzından suya geçer. İlk arakonakları Helisoma ve Lymnea spp.
(Sülükler) ‘dir. Metaserkerler levrek, tatlı su levreği, salmon ve diğer balıklar gibi tatlı su
balıklarının deri altı ve kaslarında bulunur. İnvazyon Güney Asya ve tropikal ülkelerde
yaygındır.
Patojenliği
Metaserkerler, göze hoş görülmeyen sarı kistlere sebep olurlar. Parazitler beyaz,
kangal şeklinde kıvrılmıştır. Kistler topluiğne başından 2,5 mm.’ye kadar çaptadır.
Lezyonlar, altın balıklarında diğer akvaryum balıklarında ve özellikle tropikal ülkelerde
tabii yetişme yerinden alınan laboratuvar balıklarında görülür. İnsanlarda, Clinostomum
spp. ile enfekte olan balıkların sindirimi sonucu Laryngopharyngitis ‘in meydana geldiği
kaydedilmiştir.
Aile - Diplostomatidae
Bu trematodlarda vücudun anterior kısmı çok düzleşmiş olup vücudun ön yarısının
anteriolateral kısımlarında spatül ve sıklıkla kulak benzeri çıkıntılar mevcuttur. Vücudun
posterior kısmı silindir şeklindedir. Kuş ve memelilerin parazitleridir. Metaserkerlerine
balıklarda rastlanmıştır.
Cins - Posthodiplostomum
P. cuticula
Bu türün erginleri Avrupa, Kuzey Amerika ve Rusya’daki balıkçıl ve yalı çapkını
gibi kuşların bağırsaklarında bulunmuştur. İlk arakonaklar planorbidlerdir. İkinci
arakonaklar balıklar, özellikle Cyprinidlerdir. Metaserkerleri, bu balıkların deri, yüzgeç,
yüzeye yakın kasları ve korneasında yerleşmektedir.
Patojenliği
İnfeksiyon (Siyah benek hastalığı), sazanların derilerinde yaygındır. Kültür
havuzlarında ve tabii sulardaki genç balıklarda önemli olabilir. Metaserkerler, kutiste ve
kaslarda, 0,85-3,8 mm. çapındaki küçük kahverengi ve siyah noktalar olarak şekillenen
pigment hücrelerinin yıkıldığı bağ doku etrafındaki hafif yağlanmış kistlerde bulunur.
Kistlerdeki parazit düz, oval ve 1-2 mm. uzunluğundadır. Ağır enfekte olmuş genç balıklar
ölebilir ve infeksiyonun mevcudiyeti, balıkların estetiğini bozar ve ticari değerlerini azaltır.
P. minimum
Bu tür, Kuzey Amerika’daki tatlı su balıklarının büyük bir kısmının yaygın bir
parazitidir. Hiç pigmenti olmayan 1 mm. çapındaki beyaz kistler, mezenterde, böbreklerde,
karaciğer, perikardium ve dalakta görülür. Son konak balıkçıl kuşudur.
192

Cins - Neodiplostomum
N. perlatum
Bu tür, balıkla beslenen kuşların bağırsaklarında bulunur. Metaserkerler sazanların,
deri, yüzgeç, kaslar ile bazen de iç organlarında bulunur. Metaserkerler, Gri inci hastalığı
adını verdiren küçük gri inciler gibi bir görünüşe sahiptir.
N. multicellulata
Bu tür, balıkçıl kuşlarının bağırsaklarında parazittir. İlk arakonaklar sümüklülerdir.
Metaserkerleri levrek, mavi solungaç ve aybalığı’nın karaciğerlerindeki geniş, ince duvarlı
kistlerde bulunur. Kistler karaciğerde harabiyete sebep olurlar.
Aile - Allocreadiidae
Bu ailenin üyeleri orta boyutta, küçük trematodlardır. Vitellus, folliküler ve
dağınıktır. Testisler, ekseriyetle çift olup ovaryum genellikle pretesticular’dır. Erginler, deniz
ve tatlı su balıklarının, başta bağırsak olmak üzere sindirim kanalı parazitleridir.
Cins - Crepidostomum
Crepidostomum türleri alabalık ve sazanların yaygın bağırsak parazitleridir. Keza
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kedi balıkları, yılan balıkları ve diğer tatlı su balıklarında
da görülmüştür. Erginleri uzamış, oval, silindirik yapıda olup 1-2 mm. uzunluktadır. Emici
ağız terminaldir. Oval olan yumurtalar bırakıldığında embriyonlu değildir. Oculate
xiphidiocercaria’lara istiridye, midye ve sümüklüler ara konaklık ederler. İkinci arakonaklar
mayıs sineği ve kerevid gibi Crustacea’larda metacercaria’ları bulunur. Çok sayıda ergin,
balığın bağırsağının iltihaplanmasına sebep olurlar. C. ictaluri, C. fausti, C. cooperi, C.
isostomum vd.
Aile - Acanthocolpidae
Bu ailenin üyeleri küçük, emici bir ağzın etrafını kuşatan spinleri ihtiva eden
uzamış distomlardır. Testisler birbiri arkasına dizilmiş haldedir. Ovaryum pretesticular’dır.
Vitellus follikülerdir. Erginleri, balıkların bağırsağında parazitlenir.
Cins - Stephanostomum
Tür - S. baccatum
Bu tür deniz balıklarının özellikle Atlantik’teki yassı balıkların bağırsaklarında
bulunmuştur. Emici ağız terminaldir. İlk arakonaklar, çeşitli gastropodlardır. Serker kış
derepisisi, pisi balığı ve diğer pleuronectidlerin kaslarında, pigmentsiz kistlerde,
metacercaria olarak kistlenir. Bu tür ekseriyetle patojen değildir. Diğer Stephanostomum
türleri de dünyanın her yerindeki deniz balıklarının barsaklarında bulunmuştur.
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Aile - Sanguinicolidae
Bu familyanın üyeleri balıkların kanında
parazitlenirler. Diğer trematodlara nazaran farklı
yapıda olan bu silindirik trematodlarda emici
organlar ve farinks yoktur. X veya H şeklinde
olabilen bir intestinal sekum mevcuttur. Testisler
folikulardır. Erkek ve dişi organlar ayrı ayrı dışarı
açılır. En önemli genusları Sanguinicola ve
Cardicola’dır.
Cardicola genusundaki türlerin büyük, tekbir
testis ihtiva etmesine karşın Sanguinicola’nın
üyeleri düzenli, iki sıra halinde dizilen birkaç
testise sahiptir.
Cins - Sanguinicola
Tür - S. inermis
Bu türün, yumurtalarını gelişmek üzere balıkların kanına bıraktığı, konağın solungaç
kapillerlerinde yumurtalardan mirasidyumların çıktığı ve sonra suya geçtikleri
bilinmektedir. Arakonak Lymnea cinsine ait sümüklülerdir. Gastropodu terk eden
furcocercous cercaria, sazanların solungaçlarına yapışır ve kan içerisine nüfuz eder.
Sanguinicola genusuna ait birkaç tür konağın damarlarında değilde yürek, karaciğer ve
diğer çok damarlı organlarında yaşar. Yaşam süreleri 4 ay kadardır.
Cins - Cardicola
Tür - C. davisi
Kuzey Amerika’da alabalıkların yassı bir kan paraziti olan bu tür, kuluçkalıklarda
bir kaç kez ölüm olaylarına sebep olmuştur. Erginleri, solungaç kıkırdaklarına paralel
uzanan solungaç kapillerlerinde yaşar. Çoğu digenetik trematodlardan bir kerede bir
yumurta üretmesiyle farklıdır. Yumurta kan vasıtasıyla solungaç flamentlerinin
kapillerlerine taşınır. Gelişmesini tamamlayan mirasidyum burada yumurtadan çıkar. Aktif
mirasidyum ( ki bu loblu formdur), epitelyumdan geçerek solungaç yüzeyine gelir ve
daha sonra serbest yüzer. Mirasidyum, arakonak sümüklüye girdikten sonra ana sporokistler
haline dönüşür. Anasporokistlerden kızsporokistler, bunlardan da rediler meydana gelir.
Furcocercous cercaria, redi içerisinde şekillenir. Bu serkeryalar, erginler gibidir, emici
organlar ve farinks yoktur. Her bir serkeryanın sekumu, 3 kısa kesede sonlanır. Böyle bir
serkerya, alabalık yavrusuyla temas ettiği zaman yüzgecin yüzeyinden balığa girer, aktif
olarak venlerden geçerek kalbe ve oradan solungaç kapillerlerine göç eder ve orada
olgunlaşır.
Tür - C. klamathensis
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C. davisi ile akraba olup daha büyüktür. Alabalıkların dış renal venlerinde
bulunmuştur.
Aile - Heterophyidae
Bu familya, erginleri kuş ve memelilerin
bağırsaklarında yaşayan küçük distomları ve
monostomları kapsar. İnsanlarda enfeksiyon
oluşturan
önemli
genusları
Heterophyes,
Metogonimus ve Centrocestus’tur.
Cins - Heterophyes
Tür - H. heterophyes
Bu türün erginleri kedi, köpek, insan ve diğer memelilerin bağırsaklarında yaşarlar.
Asya ve Mısır’da yaygın olarak görülmektedir. Biyolojileri Opisthorchis’inkine benzer. İlk
arakonakları su sümüklüleri, ikinci arakonakları enfektif form metaserkerleri taşıyan Mugil
ve Barbus gibi balıklardır. Son konaklar, çiğ veya az pişmiş metaserkerli balıkları yemek
suretiyle enfekte olurlar.
Cins - Metagonimus
Tür - M. yokogawai
Bu türün erginleri insan, köpek, kedi, domuz ve
farelerin bağırsak parazitidir. Bu konaklar metaserkerleri
ihtiva eden iyi işlenmemiş veya az pişmiş balıkları yemek
suretiyle enfekte olurlar.
Takım- Opisthorchiidea
Aile - Opisthorchiidae
Bu familyaya ait en iyi bilinen türlerden biri Opisthorchis tenuicollis (O. felineus)
kedi, köpek ve insan gibi balık yiyen memelilerin safra kanallarında bulunmuştur.
Cins - Opisthorchis
Tür - O. tenuicollis
Bu
türün
erginlerinin
bıraktığı, konak feçesiyle dışarıya
bırakılan yumurtalarda çok iyi
gelişmiş mirasidyumlar bulunur.
Mirasidyumlar, Bithynia genusuna
ait sümüklüler tarafından alınıncaya
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kadar yumurtayı terk etmezler. Gastropod’un vücudunda yumurtadan çıkan mirasidyumlar
sporokist halini alırlar. Daha sonra redial bir generasyon geçirirler. Redi safhasından sonra
meydana gelen pleurolophocercous cercaria’lar, sazan balıklarının derisine girerek, vücut
yüzeyinin altında kistlenir. Böyle enfekte balıklar, son konak tarafından yenildiği zaman,
bu metaserkerler açılır ve safra kanallarına göç ederek erginler meydana gelir.
Aile- Cryptogonimidae
Cins- Allacanthochasmus
Küçük, uzunca ve dikenlidirler. Balıkların barsaklarında yaşarlar. Metacercaria’ları
balıklarda bulunur. A. artus
Cins- Cryptogonimus
Vücut uzun, dikenli ve aynı genişliktedir. Tatlı su balıklarının mide ve bağırsaklarında
parazitlenirler. Metacercaria balıkların kaslarında kistlenir. C. chyli
Cins- Acetodextra
Vücut yassı ve küttür. Tatlı su balıklarının ovaryum ve hava keselerinde parazitlenirler.
Metacercaria’ları Noturus’ların karaciğerinde kistlenirler. A. amiuri
Aile- Gorgoderidae
Cins- Phyllodistomum
Tatlı su ve deniz balıkları ile amfibiaların sidik keselerinde parazitlenirler. P.
etheostomae
Aile- Microphalidae
Cins- Microphallus
Tatlı su balıklarının mide ve bağırsaklarında bulunurlar.
kerevideslerde bulunur. M. ovatus, M. medius, M. opacus vd.

Metacercaria’ları

Aile- Hemiuridae
Cins- Derogenes
D. varicus bilinen türdür. Deniz balıklarının özefagus, mide ve safra keselerinde
bulunur.
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Aile - Nanophyetidae
Cins - Nanophyetus
Tür - N. salmincola
Bu parazitin yumurtaları konak dışına çıktığı
zaman tam olarak şekillenmiş mirasidyumları ihtiva
etmez. Serbest yüzen mirasidyum 185 ila 200 günden
sonra yumurtadan çıkar. İlk arakonak su sümüklüleridir.
Mirasidyum bu arakonakda, aynı zamanda kız redi ve
serkeryalara dönüşen ana redileri meydana getirir. Gastropoddan ayrılan serkerlere,
Microcercous xiphidioserkerler denir. Bunlar öncelikle alabalık ve salmon gibi çeşitli
balıkların böbrek ve derileri altına nüfuz eder ve orada metaserker olarak kistlenir. Bu
gibi enfekte balıklar, köpek, kedi, tilki, ayı, mink, evcil domuz veya diğer memeliler
tarafından yenildiği zaman metaserkerler kistten dışarı çıkar ve son konağın ince
bağırsaklarında ergin hale gelirler.
Enfekte salmonları çiğ olarak yiyen köpekgillere ait konaklar bu parazitle birlikte
kendileri için aşırı derecede toksik olan Neorickettsia helminthoeca gibi riketsiyal
organizmalar ile de enfekte olurlar. Bu nedenle bu trematodlara “Zehirli salmon kelebeği”
adı da verilir. Kendiliğinden veya ilaç tedavisinden sonra riketsiyal hastalıktan iyileşen
köpekgillerde riketsiyalara karşı bir bağışıklık meydana gelir.
Ekseriyetle köpeklerde bu hastalıktan ölüm oranı takriben %90’ı bulmaktadır.
İnsanlar da deneysel olarak bu parazitle enfekte edilebilmektedirler.
Bu parazitin, oregon ve Amerika’da çok yaygın olduğu, ekim-ocak ayları arasında
konak sümüklülerin %100 ’ünün olgun serkerleri taşıdığı kaydedilmiştir. Bu trematod batı
Oregon’nun dışında Güneybatı Washington ve Kuzeybatı Kalifornia’yada yaygındır.
Balıklar için patojen olan metaserkerlerin son konaklarına karşı nisbeten zararsız
olmalarına rağmen, riketsiyalara vektörlük etmeleri bu parazitlerin önemini arttırmaktadır.
Enfekte salmonlarda ekzoftalmi, bağırsağın sarkması, yüzgeç, solungaç ve gözler ile
diğer iç organlarda hasar görülür. Ayrıca böyle balıkların yüzme kabiliyetleri de çok
azalır.
N. schikhobalowi
Erginleri insanda, metaserkerleri dere iskorpitlerinde görülmektedir. İlk arakonakları
su sümüklüleridir.
Takım- Strigeatoida
Aile- Bucephalidae
Cins- Bucephalus
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Olgunları balıkların bağırsaklarında, cercaria polycepod kabuklularda, metacercaria
balıklarda bulunur. B. elegans
Takım- Plagiorchiidea
Aile- Macroderoididae
Cins- Macroderoides
Vücut uzun ve her tarafı dikenlerle kaplıdır. olgunları balıkların bağırsaklarında,
lophocercous xiphidiocercaria balık ve kurbağa larvalarında bulunur. M. parva, M. typice vd.

9.2.2. SESTOD’LAR
9.2.2.1. Sınıf- Cestodaria
Hayat sikluslarının iki devresi balıklarda görülür.
1. Olgunları bağırsak ve pilorik sekumda,
2. Pleurocercoid’leri aynı ya da değişik türlerin iç organları ve kaslarında bulunurlar.
Larval devreleri kopepod, amfibia ve isopodlarda görülür. Pleurocercoidleri karın içinde
adhezyonlara neden olurlar. Özellikle küçük balıklarda hayati organların fazla miktarda tahrip
olması sonucu ölüm oluşur. Olgunlarda ise adhezyonlar metabolizma bozukluğu, yumurta
veriminin azlığı ve seksual steriliteye yol açarlar.
Cins- Amphilina
Segmentsiz şeritler olup, 30 cm kadar uzundurlar. Balıkların bağırsak ve vücut içlerinde
bulunurlar. A. bipunctada

9.2.2.2. Sınıf - Eucestoda
Omurgalıların barsaklarında bulunurlar. Scolex’leri farklı yapıdadır. Boyunları var veya
yoktur. Strobila’da genellikle belirgin dış segmentasyon vardır.
Takım - Proteocephalidea
Aile - Proteocephalidea
Cins - Proteocephalus
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Bu genustaki parazitler silahsız bir skolekse ve 4
emici uzva sahiptir. 5. apikal emici uzuv mevcut olabilir.
Yumurtalar küresel ve feçese geçtiği zaman embriyonludur.
Erginleri tatlı su balıklarında bulunur. Procercoidleri
Crustacea’ların
hemoselinde,
pleurocercoidleri
küçük
balıklarda bulunur.
Tür - P. ambloplites
Levrek şeridi denilen bu parazit dünyanın pek çok
yarindeki balık kültürlerinde çok etkilidir. Biyolojisi ayrıntılı
bir şekilde açıklanmış olup üç konaklıdırlar. Copepodlar,
procercoidlerin geliştiği ilk ara konaklardır. Pleuro
cercoidler, ikinci
arakonak
olan
balıkların
vücut
boşluklarında bulunur. Ergin formlar sonkonak levrekte gelişir. Ancak levrek ikinci
(paratonik konak) arakonak gibi rol oynayabilir. Procercoidler levrek tarafından sindirilir,
iç organlara, özellikle gonadlara göç eder ve pleurocercoidler olarak kistlenir.
Temperatürdeki bir artış vasıtasıyla uyarılmayı takiben pleurocercoidler, aynı levreğin
bağırsağına göç etmeye muktedir olur ve orada olgunlaşırlar. Bağırsakta erginlerin
meydana çıkması mevsimsel olup ilkbahar sonu ve yaz başı en önemli zamandır.
Gonadlardaki pleurocercoidler fibrosis meydana getirerek paraziter kastrasyona sebep
olurlar.
Cins- Corralobothrium
Olgunları Siluridae’lerde, procercoidleri kopepodlarda, pleurocercoidleri küçük
balıklarda bulunur. C. fimbriatum, C. gigantum
Sınıf - Cotyloda
Takım - Pseudophyllidae
Bu takıma ait şeritler, gerçek bothria ve üzerindeki skoleksler ile karekterizedir.
Bu tutma organları, çeşitli modifikasyonların mevcut olmasına rağmen, vücut yüzeyi
üzerinde yarık benzeri oluşumlar olarak görünür. Türlerin çoğunda, skoleks strobiladan
belirgin bir şekilde ayrılmış değildir. Yani belirgin bir boyun bölgesi yoktur. Bu cestodların
uzunlukları birkaç mm.’den birkaç cm.’ye kadar değişir. Buna rağmen Dibothricephalidae
ailesinin bazı üyeleri 30m. kadar uzun olabilirler.Bu ordoya ait 7 familya bilinmektedir.
Balık ve memelilerden sayısız tür kaydedilmiştir.
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Aile - Triaenophoridae
Cins - Triaenophorus

kıymetini azaltır.

Bu genusa ait türlerin erginleri, Rusya, Avrupa ve
Kuzey Amerika gibi dünyanın pek çok alanlarında
predator balıkların, özellikle turna balığının bağırsaklarında
yaşarlar. Skoleks, apikal disk üzerindeki üç çatal şeklindeki
çengeller ile silahlıdır ve bothria yüzeyseldir. Copepodlar
ilk arakonaklarıdır. İkinci arakonakları balıklar, özellikle
alabalıklardır. Çok patojen safha olan pleurocercoidler bu
balıkların iç organları ve kaslarında kistlenmiş olarak
bulunurlar. Kaslardaki pleurocercoidler balığın ticari

T. nodulosus
Alabalıklarda karaciğer dokusunun harabiyetine sebep olur. Ölümler, enfeksiyonun
bir veya ikinci haftasında, ağır şekilde enfekte olmuş genç alabalıklarda görülür.
Takım - Spathebothridea
Aile - Cyathocephalidae
Cins - Cyathocephalus
Bu genusun erginleri, vaktinden evvel gelişmiş neotenik seksuel procercoidlerdir.
Skoleks üzerinde huni şeklinde bir emici organ bulunur. Strobilada yüzeysel segmentasyon
belirsizdir. Ama 20-45 kadar üreme organı grubu mevcuttur.
C. truncatus
Bu tür, Kuzey Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerikadaki çeşitli alabalık türlerinin
yaygın bir parazitidir. Pilorik sekumda bulunur. Çok sayıda olduğu zaman patojendir. Ağır
enfeksiyonlar, gelişmede gecikmeye sebep olur ve ovaryumlar yavaş olgunlaşır. Bazı
zamanlar, özellikle yumurtlama mevsiminde parazit büyük ölçüde kayıplara sebep olabilir.
Aile- Diplocotylidae
Cins- Bothriomonas
Mersin balıklarında görülen bir parazittir. B. sturionis
Takım - Caryophyllidea
Bu ordo, tek bir üreme organına sahip, gerçek segmenti olmayan şeritleri ihtiva
eder. Bunların neotenic procercoid larvalar olduğu ileri sürülmektedir. Biyolojilerinde
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arakonak olarak suda yaşayan Oligochaete’ler rol oynar. Erginleri, Dünyanın pek çok
yerindeki tatlı su balıklarının sindirim sisteminde parazitlenir.

9.2.2.3. Aile - Caryophyllaeidae
Cins - Caryophyllaeus
C. fimbriceps
C. laticeps
Bu türler dünyanın bir çok yerinde, özellikle Avrupa ve Rusya’da sazanların
önemli parazitleridir. Sazanlardaki enfeksiyon mevsimseldir. Bağırsaklarda bulunan çok
sayıdaki ergin parazit ilkbaharda balıkları zayıflatır. Kışın enfeksiyonun yaygınlık ve
şiddeti azalır. Özellikle iki yaşına kadar olan sazanların önemli parazitleri olan bu türler
balıkların sağlık durumlarında şiddetli bir gerilemeye sebep olurlar. Ölüm oranı yüksek
olabilir. Procercoidlerine oligochaete annelidler arakonaklık yaparlar.Sexual organları sadece
balıkların bağırsaklarında gelişir.
Takım - Diphyllidea

9.2.2.4. Aile - Diphyllobothriidae
Cins - Diphyllobothrium
Küçük balıklara geçen larvaları büyük tahribatlara, hatta ölümlere neden olurlar.
Olgunları memeliler ile kuşlarda, procercoidleri kopepodlarda, pleurocercoidleri ise balıklarda
bulunur.
D. latum
Bu türün erginleri, insan, kedi,
köpek, tilki ve balıkla beslenen diğer
bir çok hayvanın ince bağırsaklarında
parazitlenir. Uzunluğu 15-20 m.’dir.
Yumurtaları kapaklıdır. Yumurtadan
çıkan coracidium suda bir süre serbest
yüzer. Cyclops
yada
Dioptomus
spp.’ler tarafından alındığında bu
canlıların vücudunda procercoidler
oluşur. Procercoidli Cyclops veya
Dioptomuslar ikinci arakonak olan turna, alabalık, tatlı su levreği, yılan balığı, yayın balığı
v.b. balıklar tarafından alındığında bağırsakları delerek kaslara ve organlara göçerek
pleurocercoid ( Paratenik konak ) olurlar.
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Bu parazit, son konakların bağırsağında B12 vitaminini absorbe eder. Bu yüzden
son konaklarda pernicious anemiye sebep olur.
Aile- Bothriocephalidae
Cins- Bothriocephalus
Deniz ve tatlı su balıklarının parazitleri olup, olgunları balıkların bağırsaklarında,
procercoidleri kopepodlarda, pleurocercoidleri küçük balıklarda bulunmaktadır. B. cuspidatus,
B. speciosus vd.
Aile - Haplobothridae
Cins- Haplobothrium
Olgunları balıkların parazitidir. Procercoidleri kopepodlarda, pleurocercoidleri
balıklarda bulunur. Balıkların karaciğerinde kist oluştururlar. H. globiforme

9.2.2.5. Cins - Ligula
L. intestinalis
Erginleri,
balık
yiyen
su
kuşlarının
bağırsaklarında bulunur. Yumurtadan çıkan coracidium
suda serbest yüzer. Coracidium, Cyclops veya
Diaptomusların vücudunda procercoid haline dönüşür.
Bu Cyclops veya Diaptomusların balıklar tarafından yutulmasıyla balığın barsağını delip
karın boşluğuna göç eden procercoid, burada pleurocercoid haline gelir. Erginleri 20-30
cm. olup, bazen 1 m. ‘ye yaklaşırlar. Balıklarda pleurocercoidler paraziter kastrasyona sebep
olur. Yurdumuzda da bu parazite rastlanmaktadır. 1968 yılında Hirfanlı, Mamasin, Porsuk
ve Kesikköprü baraj göllerindeki Beneklikaya, Karagöz ve kepenez balıklarında bu
enfeksiyona rastlanmıştır. Aynı hastalık bundan önce eğridir gölünde avlanan Çurulya adı
verilen balıklarda da görülmüştür.
Korunma, su kuşlarının sayısını azaltmak ve ölen pleurocercoidli balıkları su
yüzeyinden toplamakla mümkündür.
Aile - Schistocephalidae
Cins- Schistocephalus
Büyük ve geniş bir parazit olup, pleurocercoidleri balıkların vücut içlerinde yaşar.
Olgunları balık yiyen kuşlarda, procercoidleri ise kopepodlarda parazitlenir. S. solidus
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9.2.2.6. Balıkların cestod İnvazyonları
Cestod invazyonları tabiattaki balıklarda çok yaygın olup, kültür balıklarında da
önemlidir. Ancak deniz balıklarında pek fazla önemi yoktur. Balıkları enfekte edebilen
ergin cestodlar bağırsakta ve pilorik sekumda yaşarlar. Erginlerin bu enfeksiyonları pek
önemli değildir ama Cyathacephalus truncatus ve Caryophyllaeus fimbriceps gibi
parazitlerle oluşan ağır enfeksiyonlar enteritise ve gelişmede geriliğe sebep olur. Hatta
balıkların ölümüyle sonuçlanabilir. Balıklar, cestodların bir kısmına ait türlerin
pleurocercoid safhası ile yeniden enfekte olur. Kaslardaki pleurocercoidler, estetik olarak
göze hoş görünmezler. Ekseriyetle insan sağlığı açısından önemli olmamakla beraber, bu
parazitlerin mevcudiyeti, balığın görüntüsünü, hareketliliğini etkilediğinden balıkların ticari
değerini azaltır. Bu nedenle balıklarda önemlidir. Diphyllobothrium latum’un
pleurocercoidleri ile oluşan balık enfeksiyonları halk sağlığı açısından önemlidir. Göç eden
ve iç organlarda kistlenen pleurocercoidler adhezyonlar, metabolizmadaki bozukluklar ve
gonadların harabiyeti (Seksuel potansiyeldeki azalma veya sterilite), kondisyon kaybı ve
ölüm sebebiyle çok önemlidirler.
Korunma
Yavrular, muhtemel taşıyıcılar olan yaşlı balıklardan ayrı yerlerde yetiştirilir.
Taşıyıcı yabani balıklar ağ şebekesiyle, enfekte olmuş Crustacealar ise kum filtreleri ile
içeri akan sudan ihraç edilir. Copepodlar ve oligochaeteler gibi ara konaklar, havuzlardan
periyodik drenaj ve quicklime veya rotenone ile tedavi vasıtasıyla uzaklaştırılabilir. Balıkla
beslenen kuşlar bölmeler veya havuzlar üzerine tel uzatmak suretiyle veya havuzların
üzerlerinin mümkünse kapatılmasıyla havuzlardan uzak tutulabilir.

9.3. NEMATODLAR
9.3.1. Nemathelminthes Şubesi
Sınıf - Nematoda
Olgun balıklardaki nematodların çoğunluğu barsak kanalında yerleşirler. Ancak
Filariidae’ler vücut içinde, yanakta ve kuyruk yüzgecinde görülürler. Larval formlar balıkların
genellikle mezenterlerinde, karaciğer ve kaslarında çok görülürler. Yaşam dönemlerinde
omurgasızlar birinci arakonaktır. Bazıları balıkları ikinci arakonak olarak kullanırlar.
Genellikle balıklardaki patojeniteleri azdır. Ancak contracaecum ve Spiroxys gibi bazı
nematodların larvaları vücutta ciddi bozukluklar yapmaktadır. Anisakis larvaları insanlarda,
Philonema’lar bazı alabalık ve som balıklarında ciddi visseral adhezyonlara yol açarlar.
Alt sınıf - Secernentea
Takım - Ascaridida
Genellikle büyük ve küttürler. Ağız genelde üç dudaklıdır. Spiküller eşit veya değildir.
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Üst aile - Ascaridoidea
Aile - Anisakidae
Cins - Anisakis
Bu genusun üyeleri, özafageal ventrikül ve dudakları üzerindeki dişsi kabartılar
vasıtasıyla diğerlerinden kolayca ayırt edilirler. Türlerin hepsi, deniz memelileri ve kuşların
mide parazitleridir.
A. Marina
Bu tür, çeşitli deniz memelilerinde yaygın olarak görülmektedir. Enfektif 3. safha
larvaları çeşitli deniz balıklarında bulunmaktadır. Son konaklar bu balıkları yemek
suretiyle enfekte olurlar.
Cins - Contracaecum
Bu genusun üyeleri, dudaklar üzerinde
dişsi
çıkıntıların
mevcut
olmayışıyla
diğerlerinden ayırt edilirler. Nematodların bu
grubu, balıklarda, kuşlarda ve bunları yiyen
memelilerde parazittir.
Bu genus, 50 ’nin üzerindeki türü ile
aşırı derecede büyük bir parazit topluluğuna
sahiptir. Kuşlardaki parazit türü, Contracaecum
spiculigerum ‘dur. Kozmopolit bir yayılışa sahip
olup, kuşların bir çoğunda bulunur. C.
spiculigerum’un biyolojisinde larvalar, yumurtadan çıkmadan önce kabuk içerisinde iki
kez gömlek değiştirir. Üçüncü safha larvalar, balık tarafından sindirilir ve sonunda
balıkların kaslarında kistlenir. Enfekte balık, bir kuş örneğin karabatak kuşu tarafından
yenilirse, larvalar iki kez daha gömlek değiştirir ve konak kuşta olgunlaşır. Biyolojilerinde
paratenik konaklar yaygındır. Mesela üçüncü safha larvalar, enfekte olmuş küçük balıkların
karnivor balıklar tarafından yenilmesiyle transfer olurlar ve ardından da kuşlara geçerler. C.
brachyurum
Aile- Ascarididae
Cins- Porrocaecum
Deniz balıklarının paraziti olup, bazen tatlı sularda anadrom balıklarda görülürler.
Takım- Spirurida
Genellikle filiform yapıya sahiptirler. Omurgalıların sindirim kanalı, solunum sistemi,
göz, burun ve yanak içinde bulunurlar.
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Aile- Camallanidae
Cins- Camallanus
Balık, amfibia ve sürüngenlerin mide ve bağırsak parazitidirler. Larvaları kopepodlarda
ve diğer crustacealarda bulunurlar. C.oxycephalus, C. ancylodirus
Aile- Hedruridae
Cins- Hedruris
Balık ve amfibialarınbağırsak, mide ve ağız içlerinde bulunurlar. H. tiara
Aile- Rhabdochonidae
Cins- Cystidicola
Ovipar parazitlerdir. Yumurtaları kalın kabuklu ve çok sayıdadır. Özellikle hava
kesesinde, seyrek olarak ta özefagusta bulunurlar. Olgunları balıklarda, larvaları
Gammaruslarda bulunurlar. C. farionis, C. canadensis vd.
Aile- Gnathostomatidae
Cins- Gnathostoma
Baş ampulunda basit çengeller vardır.
Vücudun her yanı veya büyük bir kısmı
kütiküler dikenlerle kaplıdır. Normal olarak
karnivor memelilerin mide ve özefagus
duvarının
parazitidirler.
Larvaları
kopepodlarda gelişir. G. procyonis
Aile- Filariidae
Cins- Philonema
Balıkların vücut içlerinde bulunurlar. Larvarına kopepodlar arakonaklık yaparlar.
Philonema, som ve alabalıkların iç organlarının adhezyonuna yol açarak üreme dahil olmak
üzere normal fonksiyonlarını önlerler. P. oncorhynchi
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Takım - Enoplida
Üst aile - Dioctophymatoidea
Aile - Dioctophymidae
Cins - Diochtophyma
Olgunları memelilerin peritonal boşluğunda
ve böbreklerinde bulunurlar. Birinci devre larvalar
oligochaeta’larda, ikinci devre larvalar balıkların
mezenteriumlarında kistler içinde bulunurlar. Başta
altı adet sivri papilla bulunur. Farinks çubukları ile
papillaların
destekleyici
birimleri
larvaları
karakterize eder.
D. renale
Bu türün erginleri, karnivorların böbrek ve sölomlarında parazitlenir. İlk
arakonakları Oligochaete’lerdir. Sindirilen yumurtadan çıkan larvalar, bu arakonakların
sölomlarında kistlenir. Üzerinde enfekte oligochaete’leri bulunduran bir kerevit, ikinci
arakonak olan bir balık tarafından yenildiği zaman, ikinci safha larvalar balığın sölomunda
iki kez gömlek değiştirdikten sonra mezenter üzerinde kistlenir. Bu gibi enfekte balıkları
yiyen son konaklar ( memeliler) 4. safha larvaları almak suretiyle enfekte olurlar. Bu
larvalar son konağın böbreğine ve seyrek olarak periton boşluğuna göç eder ve son kez
gömlek değiştirdikten sonra olgunlaşırlar.
Cins- Eustrongylides
Olgunları balık yiyen kuşların ön midelerinde bulunur. Kırmızı renkli larvalar balıkların
kasları ile vücut içlerinde kistleşirler. Kistler 1cm çapında, yassı; larvalar 10cm kadar uzun,
0.68cm çapında ve çizgilidirler. 12 adet baş papillası iki sıra halindedir.
Üst aile - Trichuroidea
vücudun ön kısmı filiform, özefagus dar bir tüp şeklinde, erkeklerde spikül tek veya
belirgin değildir.
Aile - Capillaridae
Cins - Capillaria
1. C.tomentosa
2. C.tuberculata
3. C.lewaschoffi
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Bu türler, Avrupa’daki çeşitli tatlı su balıklarında parazitlenir. Arakonakları
crustacea’lardır.
C.cantenata
Bu tür Kuzey Amerika’da mavi solungaç, siyah levrek, kedi balıkları v.b. balıklarda
enteritise sebep olur.
C. eupomotis
Bu türün avrupadaki alabalık ve diğer balıkların karaciğerlerinde şiddetli hasara
sebep olduğu görülmüştür.
C. catostomi
Sazana benzer bir tatlı su balığının bağırsağında bulunmuştur.
C. petruschewskii
Avrupada aybalıklarında görülmüştür.

Şube - Acanthocephala
Balıklarda Yaşayan Acanthocephalus ’lar
Proboskisleri kitinli çengelleri taşıdığından acanthocephalaları tanımak zor değildir.
Diken başlı kurtlar olarak ta bilinirler. Olgun parazitler yumurtalarını balıkların barsaklarına
bırakırlar. Bunlar dışarı çıkınca bazı kopepod kabuklular tarafından alınırlar. İlk larval devre
olan acanthor ve ikinci larval devre olan acanthella’ya burada ulaşırlar. Genellikle balık
kabukluyu yemek suretiyle etkeni alır. Fakat bazen ikinci arakonak kullanırlar.
Sayıları çok olduklarında barsaklarda ciddi hasarlara neden olurlar. Biyolojileri nispeten
basit bir seyir izlediğinden kültür balıkçılığı çalışmalarının artışı ile bunların da önemi artabilir.
Takım - Palaeacanthocephala
Aile- Echinorhynchidae
Vücut genellikle küçüktür. Proboskiste az ya da çok sayıda çengeller vardır.
Yumurtalarda genellikle orta kabuğun kutup uzantısı vardır. Embrionun iki ucunda çengeller
bulunur.

207

Cins - Echinorhynchus
E. salmonis
Bu türe öncelikle salmonidlerde rastlanmıştır. Balıkların
bağırsaklarında parazitlenir.
Cins- Leptorhynchoides
Vücut silindirik ve spinasızdır. Proboskis silindiriğe yakın,
herbirinde 8-24 çengel bulunan 12-24 sıra çengel vardır.
Yumurtalar uzunca, orta kabuğun kutup uzantılarına sahiptirler.
Tuzlu ve tatlı su
balıklarında görülürler. Larvalar amfiyopodlarda
bulunurlar. İkinci arakonağı yoktur. Ancak 30
günden
küçük
larvalar
balıkların
mezenteriumlarında kistlenirler. L. thecatus
Aile- Neoechinorhynchidae
Vücut genellikle küçüktür. Proboskis nisbeten az sayıda çengele sahiptir. Olgunları
balıkların bağırsaklarında, larvalar küçük kabukluların vücut içlerinde bulunurlar.
cins- Neoechinorhynchus
Vücut genellikle küçük, silindirik, düz ve kıvrımlıdır. Yumurtalar oval ile eliptik arası
yapıda ve kabukludurlar. Olgunları deniz ve tatlı su balıklarında, kurbağa ve kaplumbağalarda
parazitlenirler. larvalar küçük kabukluları arakonak olarak kullanırlar. Bazı türlerin ikinci
arakonağı vardır. Larval formlar erişkinlere benzer. N. saginatum
Aile- Pomphorhynchidae
Cins - Pomphorhynchus
P. larvis
Bu tür, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki tatlı su balıklarının, özellikle sazanların
birkaç türü ile kefal ve dere kayası ’nın bağırsaklarında parazitlenir. Ayrıca Avrupa
kıyılarında kalkan ve yılan balıkları gibi balıklarda da görülmektedir.
Cins - Acanthocephalus
Bu genusa ait türler, tabiattaki balıklarda ve kültür balıklarında patojen
olabilmektedir. Arakonakları crustacealardır. Erginleri balıklarda ekseriyetle çok patojen
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değillerdir ama hortumları bağırsaklarda hasara sebep
olabilir ve enfekte balıkların sağlıklarında bir bozulma
görülür.
A. jacksoni
Bu tür, alabalıklarda çok patojendir. Bağlandığı
yerlerde nekrotik, hemorajik ülser odakları görülür.

9.4. Balıkların parazit Arthropod, Annelid ve Echinodermatları
9.4.1. Arthropoda Şubesi
Sınıf - Crustacea :
Bu sınıfa bağlı Copepoda ve Branchiura (balık bitleri) alt sınıflarına ait parazit türleri
balıkçılığımız için oldukça tehlikelidir. Bunlardan Argulus, Ergasilus, Achteres ve Lernaea gibi
cinsler kültür balıkçılığında belli başlı zarar veren parazitler olarak bilinirler.
Alt sınıf - Copepoda
1.

Takım - Cyclopoida

2.

Takım - Caligoida

3.

Takım - Lernaeopodoida

4.

Takım - Lonstrilloida

5.

Takım - Harpacticoida

Copepodların yaklaşık olarak 7500 türü bilinmektedir. Bunların çoğu serbest yaşar
veya önemsiz rastlansal simbiyontlardır. Parazit olan türler yukarıda belirtilen tekımlara
aittir.
Takım - Cyclopoida
Bu takımın üyeleri, balıklarda parazittir. Ekseriyetle sadece ergin dişiler parazittir,
ama parazit olan erkekler de bilinmektedir.
Cins - Bomolochus
Vucut 3 mm. ‘den daha az uzunluktadır. Dorsoventral olarak çok az düzleşmiştir.
Abdominal segmentler birbirleriyle kaynaşmaz. 5. ve 6. torasik segmentler arasında
eklemleşme mevcuttur. 3. metasomal bacaklar ve sıklıkla 6. metasomal bacaklar mevcuttur.
İlk antenler 17 veya daha az segmentlidir. Yaklaşık 1000 tür bilinmektedir.
Cins - Ergasilus
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Bu cinsin üyeleri balıkların solungaç flamentlerinde parazitlenir. Ergin dişi, siklopsa
benzer olup ( ön kısım geniş, arka kısım dar ) 2-2,5 mm. uzunluğunda yumurta keselerine
sahiptir. Antenlerin ikinci çifti, balıkların solungaç flamentlerini kavrayabilmek için
modifiye olmuştur. Torasik segmentlerin her biri yüzme bacaklarının bir çiftini taşır. Ergin
erkek dişiye benzer, ancak ondan daha kısa ve çok incedir. Bütün uzantılar küçüktür.
Çiftleşmeden sonra erkek ölür, dişiler konağın
solungaçlarına tutunur. Solungaç girişinden solungaç
taraklarına ve oradan da solungaçlara pençeleriyle
yapışırlar ve
parazitlik yapar. Yumurtalar, puro
şeklinde ve bir çift olan yumurta keselerinde üretilir
ve her biri 18-100 yumurta ihtiva eder. Yumurtalar
3 ila 6 günde gelişir, nauplius ve copepodid meydana
gelir. Ergin safhaların gelişmesi temperatüre bağlı
olup 10-70 günde tamamlanır. Yumurtadan çıkan
larva nauplii, serbest yüzen copepod’lardır. Seksuel
olgunluğa ulaşan erkekler çoğu kez serbest yüzerler,
ancak parazit erkeklere de rastlanmaktadır. Bunlar,
makilipedlerin mevcut oluşuyla dişilerden ayırt
edilirler.
Ergasilus ‘un bütün türleri, 6 segmentten ibaret olan birinci antenlere sahiptir.
Yüzgeç ayakların ilk dört çifti iki dallıdır, küçülen beşinci çifti tek dallıdır. Kopulasyon
esnasında dişi bütün yumurtaların fertilizasyonu için kafi miktarda sperm depo eder.
Önemli türler, E. sieboldi, E. auritus, E. colestis, E. elegans, E. lanceolatus vs.
Ergasilus sieboldi
Bu türe, dünyanın hemen her yerindeki tatlı su balıklarının solungaçlarında
rastlanmaktadır. Solungaç flamentlerinde hasar meydana getiren parazit, kan ve epitelle
beslenir. Parazitlerden dolayı meydana gelen epitel hücrelerinin hiperplazisi, gelişmede
gecikmeye sebep olur. Ayrıca bu parazitle enfeste balıklar, ikincil enfeksiyonlara, özellikle
mantar enfeksiyonlarına karşı hassas hale gelirler. Ağır enfestasyonlarda balıklar kayıtsız
olurlar, solunum bozulur ve sonunda ölürler. En yüksek ölüm oranı yazın, su ısısı çok
yükseldiğinde meydana gelir.
Cins - Lernaea
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Bu cinsin üyeleri, her yerde mevcuttur. Özellikle yavru
ve ergin balıkların bulunduğu havuzlarda yaygındır. Tatlı su
balıklarının çapa şeklinde parazitleri olarak bilinirler. Dişileri
tanımlanmıştır. Baş yuvarlaktır. dorsalde derin gömülü gözler
vardır. Sefalotoraksları üzerinde boynuz benzeri çıkıntılar
taşırlar. Abdomen kısa, üç segmentlidir. Boyları 5-23 mm.
arasında değişen dişilerin arka nihayetlerinde iki yumurta
kesesi
bulunur.
Yumurtalar
konik veya
ovaldir.
Lernaea ‘nın biyolojisi esnasında,
yumurtadan çıkan nauplii larva serbest
yüzer ama copepodlar geçici bir
arakonağa ihtiyaç duyarlar. Bu ekseriyetle
bir
balıktır. Bu
parazitler, larval
formdayken çiftleşir ve kopulasyondan sonra erkekler ölür, dişiler serbest yüzebilmek için
geçici arakonağı terk ederler. Bu serbest yüzen form, parazit formdan tamamen farklıdır.
Bir kez metamorfoz geçirir ve uygun bir konak bularak ona bağlanır. Bazı yazarlar
Lernaea ‘ların bütün hayatları boyunca bir veya iki konaklı olduğunu ileri sürmektedir.
Bu genusun üyeleri, balık gibi konaklarına bağlanacakları zaman, ön nihayetleriyle
girerek konak kasına derin olarak gömülür ve boynuz benzeri çıkıntılar vasıtasıyla sürekli
olarak oraya bağlanırlar. Bu parazitlerde, bütün ektoparazit copepodlar gibi konaklarının
kan ve doku sıvılarını emerek beslenirler ve ciddi hasara sebep olurlar. Önemli türler, L.
cyprinacea, L. catostomi, L. elegans vs.
Lernaea cyprinacea
Bu tür, çeşitli ülkelerin milli parklarında bulunan 9 balık türünün yüzgeç ve
solungaçlarından kaydedilmiştir. Kan ve sıvı dokularını emerek beslenirler. Konakğa
bağlandıkları yer, yaygın olarak hemorajik, sünger gibi ve nekrotiktir. Ağır lernaean
enfeksiyonların konağı öldürdüğü bilinmektedir.
Diğer Cyclopoid ‘ler
Chondracanthus merlucci
Deniz balıklarında bulunan çok yaygın bir cyclopoid copepoddur. Konak balığın
solungaç boşluğu içerisinde bulunur.
Chondracanthus gibbosus
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Fener balığında bulunmuştur. Bu türlerin her ikisinde de ilaveler oldukça azalmış,
ağız orak şeklindeki çeneler vasıtasıyla yanlanmıştır. Dişinin uzunluğu takriben 2,5 cm.
dir. Çok dikkatli bakıldığında, vücudun arka nihayetine bağlı olarak görülen çok ufak,
kurtcuk benzeri cisimlerin hiperparazit erkekler olduğu görülebilir. Yumurta keseleri de
arka nihayetlerindedir.
Takım - Caligoida
Bu takim sadece parazit olan cinsleri bulundurur. Çok yaygın olarak tesadüf edilen
cins deniz biti olarak bilinen Lepeophtheirus’tur. Caligus cinsi de deniz balıkları üzerinde
bulunmuştur.
Cins - Lepeophtheirus
Bu cinse ait deniz balıkları üzerinde parazitlenen bir kaç tür bilinmektedir. Erkek
ve dişi erginlerin her ikisi de parazittir. Ancak, erkeklerin parazit olması nadirdir.
Lernaea’ya benzemeyen Lepeophtheirus türleri, görülebilir bir üst kabuk ile örtülmüş,
dorsoventral olarak yassılaşmış, ovoid veya dairesel bir sefalotoraksa sahiptir. Vücut
segmentleri birbiriyle kaynaşmıştır ve yüzgeç ayaklar küçülmüştür.
Lepeophtheirus salmonis
Bu tür, Salmonların vücut yüzeyine, anüse yakın olarak bağlanarak parazitlenir.
Konağının tatlı suya göçü esnasında, tatlı suda kaydedilmiştir. Ancak bu copepod, tatlı
suda sadece birkaç gün yaşayabilmektedir. Suyun tuz oranındaki değişmelere adapte
olamadığı belirtilmektedir.
Cins - Caligus
Öncelikle, balıklar üzerinde parazit olan bu cinsin üyeleri, başın alın kenarı üzerinde
yarı dairesel iki yapının mevcudiyetiyle karekterizedir. Bunların duyusal organlar olduğu
sanılmaktadır. Emici (veya yapışıcı) bir tüp ağıza sahiptir. Diğer copepodlara benzemeyen
Caligus’un erginleri, yüzmeye muktedir olup, diğer bir konak için bağlandığı konağı terk
edebilirler.
Diğer Caligoid Cinsleri
Bu takıma dahil olan diğer cinsler aşağıdadır.
Dysgamus
Achteinus
Teredicola
Pennella
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Lernaeenicus
Cins - Lernaeenicus
Bu cinsin biyolojisi, copepoid safhaların gelişmesi esnasında hayvan formlarının
çokluğundan dolayı oldukça ilgi çekicidir. Copepodid, üzerinde ergin dişilerin de bulunduğu
balığa bağlanabilir. Bu copepodid, ikinci antenden yararlanarak tutunur ve güçlü frontal
flamentler vasıtasıyla konağa bağlanır. Pupa safhasında, yüzme ayakları ve ağız
parçalarının farklılığı belirgin değildir. Antenlerin segmentleri görülmez. Pupa copepodid
safhasının nihayetinde, bu yapılar yeniden görülür.
Genç erkek ve dişiler serbest yüzer. Çiftleşme konak üzerinde olmaz. Çiftleşmeden
hemen sonra erkekler ölür ve dişiler aynı türden bir başka konağı arar. Bu parazit konak
vücudunda oyuk açar. Bir kaç örnekte Lernaeenicus’un gerçekten konağa gömüldüğü,
parazitin ön nihayetinin konağın aortu içinde olduğu anlaşılmıştır.. Diğer birkaçında ise
vücut dokusu içinde sadece oyuk açtığı ve tümör gelişmesine sebep olduğu kaydedilmiştir.
Takım - Lernaeopodoida
Bu takımın üyeleri, balıkların yüzgeç ve solungaçları üzerinde parazitlenir. Yalnızca
Achtheres ve Salmincola cinslerine ait üyeler tatlı su balıkları üzerinde bulunmuştur. Geri
kalanlar, deniz balıkları üzerinde, öncelikle solungaçlar ve köpek balıklarının soluk
borularından kaydedilmiştir. Achtheres ve Salmincola türleri için identifikasyon
anahtarlarının mevcut olmasına rağmen, Lernaeopodoida’ nın deniz üyeleri hakkında çok
az şey bilinmektedir.
Vücut 3-8 mm. uzunluğunda, eklem yeri mevcut değil yani kaynaşmış, ancak
nematodlara benzemezler. Sefalotoraks geniş değil, düzdür. Tatlı su türlerinde bacaklar
eksiktir. Dişilere göre ufak, zayıf bireyler olarak görülen erkekler nadir bulunurlar. Eşeyli
üreme vardır. Seksuel dimorfizm görülür. Dişilerde yüzme ayakları olmayabilir. Yumurta
keseleri yuvarlak veya silindiriktir. Dişi tutunduğu konak üzerinde hareketsizdir. Erkek de
dişiye tutunarak yaşamına devam eder. Dişilerden oldukça küçüktürler. Yaklaşık 300 tür
bilinmektedir.
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Cins - Achtheres
Achtheres türleri konaklarına bağlı olarak
bulunduğu zaman, aşırı derecede modifiye olmuş
şekildedir. Dişiler ekseriyetle 3.3 mm.’den daha
uzun olup az veya çok gelişmiş segmentleşmiş
yumuşak adelelere sahiptir.
Yüzme ayakları yoktur. İkinci maksiller iki
uzun tubular, silah benzeri ilaveler gibi çokça
modifiye olarak bir fincan tabağı gibi yapıya
bağlanıp sonlanır. Tatlı su balıklarının solungaç
kemerinin içinde yaşayan parazitlerdir. Kabarcık
konağın kasında gömülüdür ve konak kanını emici bir mekanizma gibi hizmet görür.
Cüce olan erkeklerin, olgunlaşmamış safhaları esnasında konağa bağlandıkları görülmüştür.
Erkekler, çiftleşmeden önce, çiftleşme esnasında ve çiftleşmeden sonra konağa veya dişiye
bağlanırlar. Hatta çiftleşmeden sonra sürekli olarak da bağlanabilirler.
Achtheres’in biyolojisinde copepodlarda bulunan genelleşmiş gelişme şekilleri az
çok farklılaşmıştır. Nauplius, hiç bir zaman yumurtayı terk etmez. Yumurta içerisinde
gelişmesine devam ederek, I. form copepodid olarak çıkar ve serbest yüzer, sonunda bir
konağa
bağlanır. Larvalar filamentleriyle tutundukları balıklardan devamlı şekilde
yararlanırlar. Önemli türler, A. ambloplitis, A. lacae, A. pimelodi vs.
Cins - Salmincola
Bu cinse ait türler, çeşitli salmonların solungaç ve yüzgeçlerinde parazitlenir. Vücut
4-7 mm. uzunlukta olup, sefalotoraks ve gövdeden ibarettir. Abdomen ve abdominal
çıkıntılar eksiktir. Baş uzantıları farklı olarak, kısa ve kanca gibi veya ikinci maksilla
gibi iyi gelişmiştir. 1.5 mm. veya daha küçük olan erkekler dişilere bağlanır. Ergin dişi
9-13 haftalık bir hayat zinciri esnasında iki kez vücudunun arka yüzünde yerleşmiş, her
biri 60-300 yumurta ihtiva eden iki yumurta paketi üretir. Yumurtadan çıkan copepodidler
konak balığın solungaçlarına bağlandıktan sonra iki hafta içerisinde beş gömlek değiştirir.
Sonuçta olgunlaşma ve çiftleşme neticelenir.
Bu parazitin enfestasyonu sonucu görülen klinik bulgular Ergasilus türleri ile olan
enfestasyonlara benzer.
Alt sınıf - Branchiura
Crustacea’nın diğer altsınıfı parazit olan türleri ihtiva eden Branchiura ‘dır. Bu
küçük crustacealar copepodlara benzerler. Balık bitleri olarak adlandırılırlar. Branchiura ‘lar,
dorsoventral olarak düzleşmiş bir vücuda sahip olup oval görünüştedirler. Balıkların vücut
yüzeylerinde veya solungaç yaylalarında parazitlenirler.
Cins - Argulus
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Bu alt klasisin çok yaygın üyeleri Argulus cinsine aittir. Ekseriyetle balık biti
olarak bilinirler. Türlerin pek çoğu deniz balıklarında parazittir, ancak tatlı su balıklarında
parazitlenen türleri de mevcuttur.
Oval olan vücut, dorsoventral olarak
basıktır. Sefalotoraks
vücudun
ventral
yüzeyinde ve nal şeklindedir. Ortaya doğru
kıvrık olan karapaks tarafından dorsal
olarak örtülüdür. Spesifik solunum alanları
karapaksın iki kenarı üzerinde ventrolateral
olarak yerleşir. Hayvana yan taraftan
bakıldığı zaman abdominal segmentlerin
kaynaştığı görülür. Abdomen çift lobludur.
Sadece 4 çift bacak vardır. 5. ve 6. çift
bacaklar eksiktir.
Ağız kısımları oldukça küçülmüştür. Çoğu kez göze çarpan özellik, parazitin konak
üzerinde tutunmasını sağlayan iki emme vantuzu içerisindeki ikinci maksilin
modifikasyonudur. Ayrıca, batıcı bir ön ağıza sahiptir ki bu, hayvanın kan emmek üzere
konağını delmesine yarar. Dorsalden bakıldığı zaman baş bölgesinde çıkıntılı, hareketli iki
bileşik göz görülür. Argulus ‘ların hem erkeği hem de dişisi parazittir. Dişi 5-25 mm.
uzunluğunda olup, erkeklerden daha uzun boyludur. Bu cinsin üyeleri, konaklarını periyodik
olarak terk edip, serbest yüzerler. Yılda üç kere ürerler. Bir kerede birkaçyüz yumurta
bırakırlar. Yumurtadan copepodid larva çıkar. Bazı ilaveler hariç tamamen ergine benzerler.
Bu larvalar birkaç kez deri değiştirdikten sonra erginleşirler. Eşeyli ve yumurta bırakarak
çoğalmalarının yanısıra partenogenetik olarak ta çoğaldıkları sanılmaktadır. Özellikle kışı
balığın üzerinde müköz bir tabakanın içinde geçirirler. Önemli türler, A. foliaceus, A.
americanus, A. canadensis, A. appendiculatus vs.
Argulus foliaceus
Tatlı su balıklarının pek çok türünde yaygın olarak görülmektedir. Erkek ve dişiler
aynı büyüklük ve yapıda olup, 6-7 mm uzunluktadırlar. Vücut yassı ve saydamdır.
Sefalotoraks geniş, oval yapıdadır. Abdomen posterior olarak yuvarlağımsı iki lob meydana
getirir. Yüzme ayakları 4 çift, çene ayakları 1 çifttir. Çene ayaklarındaki iki adet kuvvetli
tutunma diskleri vasıtasıyla tutunur. Oldukça tehlikeli bir parazit olan bu tür, ısınan ve
aydınlatılan ancak havalandırması zayıf sularda kolay çoğalmakta, balıkların derilerinde
kan ve doku ile beslenmektedir. Tek bir Argulus ‘un, sazanların 2-3 gr. ağırlığındaki
yavrularını öldürebildiği, daha fazla sayıdaki parazitlerin de yaşlı sazanlarda
zayıflama ve ölümlere sebep olduğu kaydedilmektedir.
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Alt sınıf - Melacostraca
Melacostraca, ıstakoz, yengeç, kerevid ve karides gibi serbest yaşayan arthropodları
ihtiva eder. Bununla beraber, Melacostraca ‘ların küçük bir kısmı Isopod, Amphipoda ve
Decapoda ordosuna aittir. Özellikle Isopoda ordosu parazittir.
Takım - Isopoda
Parazit isopodlar,
1. Alt takım - Epicaridea
2. Alt takım - Gnathiidea
3. Alt takım - Cymothoidea olmak üzere 3 alt takıma
ayrılır. Gnathiid isopodların larvaları, symothoidlerin erginleri ve
epicarid ’lerin hem ergin hem de larvaları parazittir. Türlerin
çoğu denizde bulunur.
1. Alt takım - Gnathiidea
Bu alt takım, Anceus, Praniza, Gnathia cinslerini ihtiva eder. Bu hayvanların
larvaları balıkların kanla beslenen parazitleridirler. Konağın yüzgeçlerine bağlanırlar. Bu
larvalar, kanla oburca beslenirler, vücutları çok fazla gerilir ve nihayet 3 torasik segment
tamamen belirsizleşir ve iyice görülmez olur. İki beslenme periyodunun her birinden sonra
bir deri değişimi meydana gelir. Böylece 3 larva safhası geçirir. 4. larva, iki deri değişimi
arasında son bir deri değişimi geçirir ve ergine dönüşür. Erkeklerde bulunan güçlü
mandibüllerin bir çifti hariç erkek ve dişi erginlerin her ikisinde ağız parçaları tamamen
körelmiştir. Erginler bağırsak veya mideye de sahip değildirler. Dişilerin bıraktığı
yumurtalardan, kuluçka devrinden sonra aktif larvalar çıkar. Ergin dişiler yumurtalarının
kuluçka devrinden hemen sonra ölür.
2. Alt takım - Cymothoidea
Bu alt takıma ait bazı türlerin erginleri, balıklarda ektoparazit olup, konağın
solungaçlarına veya ağzın kenarına bağlı olarak bulunurlar.
Bu takıma ait ;
Nerocila
Amilocra
Cymothoa
Ichthyoxenos cinsleri protandrus hermafrodittirler.
Cins - Ichthyoxenos
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Bu cinsin üyeleri, konak derisindeki küçük oyuklarda, erkek ve dişi bir çift
oluşturarak bulunurlar.
Bu parazit isopodlar, sürekli olarak konaklarına bağlanmazlar. Tek tek, hatta erginlere
sıklıkla planktonlarda rastlanmaktadır. Seksuel dimorfizm mevcuttur. Erkekler larvalara çok
benzerdir. Dişiler sıklıkla asimetriktir. Cymothoa ve Nerocila gibi bazı cymothoidler, güçlü
çengel benzeri pençeler ile silahlıdırlar ve bunu kullanarak konak balıkların deri ve
solungaçlarına bağlanırlar. Cymothoa ve Livoneca, balıkların solungaç yaylalarında;
Nerocila ve Amilocra konak balıkların deri ve yüzgeçlerinde bulunurlar.
Livoneca convexa
Bu tür yaşantısına planktonik organizmalar gibi serbest yüzerek başlar. Ergin hale
gelen erkekler bir deniz balığının solungaç yayına girerler. Dişiler, muhtemelen solungaç yayı
yoluyla ağıza girerler. Konakdaki patolojik değişiklikler yalnızca erkeklere bağlıdır.
Diğer ilginç bir isopod parazit te, uçan balıkların diline apışan Ceratothoa’dır.

9.4.2. ANNELIDA Şubesi
Bu şube segmentli kurtları ihtiva eder. Annelidlerin çoğu su ve karasal ortamda yaşarlar.
Bu şubede parazit olan sınıflar;
Sınıf - Polychaeta
Sınıf - Oligochaeta
Sınıf - Hirudinea olmak üzere 3 sınıfa bölünür.
Sınıf - Polychaeta
Bu annelidler denizlerde hakimdir. Manayunkia speciosa ve Nereis linnicola gibi bir
kaç üyesi tatlı sularda bulunmaktadır.
Cins- Ichthyotomus
Ichthyotomus sanguinarius
Bu tür, yılan balıklarında parazittir. Biyolojisi az bilinmektedir. Dorsoventral olarak
düzleşmiş ve uzamış vücut 7-100 mm. uzunluğundadır. Ekseriyetle uzantıları olmayan,
modifiye olmuş, baş hariç tamamen serbest yaşayan Polychaete ‘lere benzer. Karşılık olarak
makas gibi vazife göre bir çift çapraz stylete sahiptir. Bu kurtlar, kapalı pozisyonda kullanılan
stiletlerle konağı yılan balığının vücudunu, yüzgeçler yakınında delerek ona bağlanırlar. Delme
işleminden sonra stiletler açılır ve çengel gibi vazife görerek bağlanmayı sağlar. Yalancı bir
emiciden oluşan ağız yardımıyla konağın kanıemilir. Bu esnada tükürük bezleri antikoagulant
bir salgı salgılar. Ichthyotomus sanguinarius, ancak 2mm. uzunluğa gelince seksuel olgunluğa
erişir.
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Sınıf - Oligochaeta
Oligochaeta’lar arasında birçoğu gerçek parazittirler.
Cins - Acanthobdella
Bu cinsin üyeleri, kuzeydoğu avrupa ve Sibiryadaki salmonların gerçek parazitleridir.
Sülüklere benzediklerinden dolayı önceleri sülük zannedilmiştir.
Sınıf - Hirudinea
Sülükler bu sınıftadır. Bunlar balıklara periyodik olarak yapışırlar. Kan emdikten sonra
balığı terkederler. Belirli bir balık türünü seçmezler. Balıklarda oluşturdukları zararlar
sülüklerin sayısına ve balıktan aldıkları kanın miktarına bağlıdır. Sülükler aynı zamanda
Trypanosoma, Cryptobia, muhtemelen Haemogregarina ile Dactylosoma, bakteri ve virüsler
için vektörlük görevi yapmaktadırlar. Balık sülükleri canlı iken tanımlanabilirlerse de bazı
türler için kesitler hazırlanarak boyanmalıdır. Bu sınıf 3 takıma bölünür.
Takım - Rhynchobdellida
Bu takımın üyeleri dışarı doğru çıkıntı yapabilen faringeal bir hortumun ucundaki
yapışıcı, küçük, por şeklinde bir ağıza sahiptir. Çenesiz veya dişsizdir. Kan renksizdir. Deniz
ve tatlı su balıklarının Trypanosoma ve Cryptobialarına vektörlük yapar.
Takım - Pontobdella
Bu cins, elasmobranch balıklarda parazit olan türleri ihtiva eder ve bazı türler tırpana
balıklarındaki Trypanosoma rajae’ nin vektörlüğünü yapar. Piscicola, Piscicolaria ve
Illinobdella cinsleri, kuzey amerikadaki tatlı su balıklarının parazitleridir. Balık yetiştirme
yerlerinde, Piscicola’nınciddi hasarlara sebep olduğu kaydedilmiştir.
Ayrıca bu takıma bağlı Placobdella, Cystobranchus ve Actinobdella cinsleri de vardır.
Takım - Gnathobdellida
Bu takım, tıbbi sülük Hirudo medicinalis’i ihtiva eder. Bu parazitin beslenme durumu
yaş ile değişir. Genç sülükleri asıl besini insekt kanından ibarettir, carnivor özellikleri de vardır.
Ancak, balık kanları da gelişme periyodu esnasında bu fonksiyonları için geçerlidir. Erginler,
esas olarak insanında dahil olduğu sıcak kanlı hayvanlarla beslenirler. Bu sülükler, bakteri ve
diğer mikroorganizmalar için vektör ödev görürler.
Takım- Pharingobdellida
Büyük bir ağıza sahiptirler. Kanları kırmızıdır. Testisleri üzüm salkımı gibidir.
Cins- Nephelopsis
Bazı som balıklarının hava keselerinde bulunmuştur. N. obscura
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9.4.3. ECHİNODERMATA Şubesi
Alt şube - Vertebrata
Sınıf - Cyclosto
Takım - Petromyzontia
Cins - Lamprey (Petromyzon)
Biyolojik manadaki gerçek parazitler, vertebratlar arasında nadirdir. Lamprey’lerin
yaşama ortamları, türlere bağlı olarak değişir. Bu cinse ait türlerin ağzı, antero-ventral konumda
ve emici yapıdadır. Yuvarlak ağız çevresi boyunca etli papiller veya tentaküller yerleşir. Bu
poikilotermik parazitler balığa hücum ettiği zaman ağız dişleri ile konağın etlerine gömülerek
huni şeklindeki ağızlarıyla emmek üzere bağlanırlar. Dile ait keskin dişlerle konak balığın
derisinde ve etinde bir delik açılır ve beslenme esnasında konak kanının pıhtılaşmasın önlemek
üzere ağıza ait bezlerden salgılanan ve Lamphredin olarak bilinen antikoagulan madde dokunun
içine salınır. Lamphredin, sadece balığın kanının pıhtılaşmasını önlemekle kalmaz, aynı
zamanda eritrositler üzerine hemolitik etki yapar. Ayrıca, litik bir etkiye de sahip olduğundan
etleri de parçalar. Lampreyler’le devamlı parazitlenen balıklar ekseriyetle ölür. Bütün
lampreyler kan emici değillerdir.
Petromyzon marinus
Kuzey Amerika sularındaki deniz
Lapreyi olarak bilinen bu tür atlas
okyanusunda bulunmuştur. Yumurtlamak
için ilkbahar veya yaz başlangıcında
akarsuların yukarı kısımlarına göç ederler.
Entosphenus tridentatus
Kaliforniya’dan Alaska’ya uzanan
Pasifik sahili boyunca bulunan bir türdür. Bu tür de yumurtlamak için tatlı suya göç eder.
Büyük göllerde olduğu gibi iç kısımlardaki göllerde Petromyzon marinus unicolor
yaygındır ve bu parazitin mevcudiyeti tatlı su balık endüstrisi için bir risk teşkil eder.
Takım - Myxinoidia
Cins - Myxine
M. limosa
Başka balıkların vücuduna başını sokarak yaşayan, yılan balığı benzeri ufak deniz
balığı olarak bilinen bu tür Kuzey (Atlantik hagfish) Amerika’da Cape Cod ‘un kuzey
kısımlarında bulunmuştur.
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M. glutinosa
Uzunluğu 3 feet (30.48 cm x 3) olan bu türe Avrupa’da rastlanmaktadır.
Cins - Bdellostoma
Bu cinse ait türler, Güney Amerika’da Şili sahillerind bulunmuştur.
Cins - Polistotrema
P. stouti
Delici pasifik Haghfish’i olarak bilinen bu türe aşağı kaliforniya kıyısından Alaskaya
kadar olan alanda rastlanmaktadır.
Lamprey’lere benzemeyen yılan balıkları, bağlandıkları konaklarının vücutlarında oyuk
açarlar ve etlerini tüketirler. Hatta konaklarını bir deri bir kemik kalacak (kaşektik) hale
getirdikleri bilinmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Balık parazitlerinin belli başlı protozoon, trematod, sestod, nematod, akantosefalan,
artropod, krustasea, kopepod, isopod’ları hakkında gerekli bilgileri öğrendik. Bunların gerekli
olduğu kadar morfoloji, biyoloji ve patojenlikleri hakkında bilgiler edindik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıda gelişme siklusu çizilen parazitin ismini işaretleyiniz.

2) Aşağıdaki türlerden hangisi “Bugün tedavisi bilinmeyen ve pektoral yüzgeç
bölgesinde, ventral yüzeyden çıkıntı yapan ya da iri çıkıntılara sebep olan, vücut duvarı
bağdokusunun parazitidir.”
3) .................................‘in cyprinid balıkların diğer birkaç türünü de enfekte
etmesine rağmen Çin ‘de genç sazanlar için çok patojen olduğu ve pek çok sazanın
ölümüne sebep olduğu kaydedilmiştir. Ağır enfeksiyonlarda, solungaç flamentlerinin
epitelleri harap olur. Kapiller yangıları da görülür ve balıklar solunum bozukluğundan
ölürler. Enfekte balıklar çoğu kez su yüzeyinde bulunurlar. Bir salgın, bir kaç gün içinde
bütün genç balıkları öldürebilir ama yaşlı balıklar ekseriyetle kurtulur. Burada hangi parazit
tanımlanmıştır?
4) Aşağıda etkileri bahsedilen tür hangi cinse bağlıdır?
Genç konaklar, özellikle 7 günlüğe kadar olanları dönme hastalığına çok duyarlıdır
ve balık yetiştirme yerlerinde çok etkili olabildiği görülmüştür. Ergin konaklar, sıklıkla
sporları barındırır ve hastalığın rezervuar konağı olarak rol oynarlar. Genç balıklar yaklaşık
iki aylık oluncaya kadar, yaklaşık 6 cm’den küçük olan balıklarda kıkırdak ve kemiğe
yerleşmekte, denge organına kadar ilerliyerek hasara ve dejenerasyona neden olmakta, sonuç
olarak ta balıklar dönerek ve sıçrayarak yüzmektedirler. Hastalığı atlatan veya tedavi
edilebilenlerde iskelette kalıcı deformasyonlar oluşmaktadır.
5) Aşağıdaki parazitlerden hangisi “zehirli Salmon Kelebeği” olarak adlandırılır?
6) Monogenean ve Digenean parazitlerle ilgili olarak yanlış olan hangisidir?
7) İnsanlarda, Clinostomum spp. ile enfekte olan balıkların sindirimi sonucu
................... meydana geldiği kaydedilmiştir.
8) Levrek şeridi olarak bilinen ve Gonadlardaki pleurocercoidleri fibrosis meydana getirerek
paraziter kastrasyona sebep olan parazit hangisidir?

9) A. jacksoni hangi balıklarda patojendir ve ne gibi lezyonlara neden olur?
10) Balık biti olarak adlandırılan cins hangisidir?
Cevaplar
1) a) Trichodina truttae, b) Chilodonella
*d)Ichthyophthirius multifiliis, e) Trichodina domerguei

cyprini,

c)

Epistylis

niagarae,
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2) a)Pleiostophora ovariae, b)Glugea anomala, c)Nosema lophii, d)Nosema branchialis,
e) *Ichtyosporidium giganteum
3) a) Cryptobia agitata b) *C. Branchialis c)Cryptobia dahli d) Trypanoplasma
salmositica e) Trypanosoma danilewskyi
4) a.Henneguya, *b.Myxobolus, c.Ceratomyxa, d.Myxidium, e.Sphaerospora.
5) a. )Heterophyes heterophyes, b.) Metagonimus yokogawai, c. )Opisthorchis tenuicollis, d.)
Crepidostomum sp., e.)* Nanophyeteus salmincola

6) *a.) Monogenean parazitler gelişmelerinde bir ara konak kullanırlar.
b.) Digenean parazitlerle gelişmelerinde en az bir ara konak kullanırlar.
c.) Ergin monogenea’lar, mukus, epitel hücre ve bazı zamanlar kanla beslenirler.
d.) Monogenean parazitin çengelleri solungaç harabiyetine sebep olur. Balık hızlı
solur, durgun ve dermansızdır.
e.) Olgun Digenea’lar genellikle balıkların mide ve bağırsaklarında bulunurlar.
7) a)pneumonitis b. )gastro-enteritis c.) *laryngopharyngitis d.) sinüsitis e.) Pericarditis
8) a.)* Proteocephalus ambloplites, b. )Triaenophorus nodulosus, c. )Cyathocephalus
truncatus, d. ) Caryophyllaeus sp., e. )Haplobothrium sp.,)

9) a)alabalıklarda çok patojendir, balıkların mezenteriumlarında kistlenirler. b) deniz
ve tatlı su balıklarında, hava keselerinde şekil bozukluklarına c) özellikle sazanların birkaç
türü ile kefal ve dere kayası ’nın bağırsaklarında d) tabiattaki balıklarda ve kültür
balıklarında, solungaçlarında filament bozukluklarına e*) alabalıklarda, bağlandığı yerlerde
nekrotik, hemorajik ülser odaklarına
10) a.) Ergasilus b.) Lernaea c.) Lernaeenicus d.) *Argulus e.) Achtheres
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10. BAKTERİYEL BALIK HASTALIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Balık hastalıklarında örnek gönderme yöntemleri hakkında bilgi sahibi
olunacaktır
6.2.
6.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Zoonoz:



Portantereli:



immun fluoresans antikor tekniği (IFAT),



immun peroksidaz tekniği (İPT),



ELISA
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Giriş
Balık yetiştiriciliğinde karşılaşılan bakteriyel hastalıklar neden oldukları ekonomik
kayıplar ve ihracat üzerindeki olumsuz etkileri yönünden oldukça önemlidir. Ayrıca tedavi
amacıyla bilinçsizce kullanılan antibiyotiklerin neden olduğu kalıntı sorunlarının çevre
üzerindeki olumsuz etkileri ve antibiyotik direncinin gelişmesindeki rolleri gözden
kaçırılmaması gereken bir durumdur. Ayrıca bu hastalıkların bazılarının zoonoz özellikte
olması halk sağlığı açısından balık yetiştiriciliğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Balıklarda
görülen bakteriyel zoonozlar insanlara deri ya da sindirim yolu ile bulaşabilmektedir. Deri yolu
ile bulaşma, kontamine balık dokularının ve kontamine suyun derideki sıyrık, yara gibi
portantereli bölgelere teması sonucu gerçekleşir. Sindirim yolu ile bulaşma da kontamine balık
ürünleri ve kontamine suyun tüketilmesi ile oluşur.
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10.1. İhbarı Mecburi Balık Hastalıkları
22/01/2011 tarihli 27823 sayılı “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine
İlişkin Yönetmelik” e göre su hayvanlarında ihbarı mecburi olan hastalıklar şunlardır.
Su hayvanlarının hastalıkları
1-Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)
2-Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)
3-Viral hemorajik septisemi (VHS)
4-Beyaz benek hastalığı (White spot disease)
5-Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)
6-Taura sendromu (Taura syndrome)
7-Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)
8-Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)
9-Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
10-Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
11-Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
12-Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
14-Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)
15-Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)
16-Kerevit vebası (Crayfish plague)
17-Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)

10.2. Balık Hastalıklarında Tanı
10.2.1. Laboratuvara Gönderilecek Örnekler ve Taşıma Koşulları
Bakteriyel infeksiyonların birçoğunda klinik bulgular tanı için yeterli olmadığından
uygun örneklerin doğru koşullar altında laboratuvara ulaştırılması ve kesin tanı için laboratuvar
incelemelerinin yapılması gerekmektedir. Tanıda doğru sonuçlara ulaşmada da inceleme
örneklerinin kalitesi çok önemli bir faktördür.
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Bakteriyel incelemeler için balıklardan örnek alınıp laboratuvara gönderilirken dikkat
edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir: İnceleme örneği olarak klinik belirti gösteren
balıklar seçilmelidir. Farklı klinik bulgu gösteren balıklar ayrı ayrı torbalara konulmalıdır. Bazı
hastalıklarda taşıyıcı balıklar da olabilir, bu nedenle klinik bulgu göstermeyen balıklardan da
ayrı torba içerisinde örnek yollanabilir. Tercihen canlı balıklar gönderilmelidir. Ölmüş balıklar
örnek olarak tercih edilmemelidir. Ölü balık gönderilmesi zorunluluğu varsa özellikle taze
ölmüş balıklardan seçilmeli ve buz içinde termosla gönderilmelidir. Örnek sayısı popülasyonu
temsil etmelidir, genel bir ifadeyle en az 10’ar adet örnek seçilmelidir. Antimikrobik tedavisi
görmemiş balıklar seçilmelidir. Havuz/akvaryum suyu, varsa bitkiler ayrı kaplarda
gönderilmelidir.
Örnek gönderme yolları da farklılıklar gösterebilir. Her bir yöntemin kendine göre
avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.
Canlı balık gönderme: Balıklar bir poşet içerisinde yeterli su ve oksijen sağlayan bir
ortamda, su sızdırmaz bir konteyner içerisinde gönderilir. Tropikal balıklar dışında konteyner
içerisine buz aküsü konulur, bu şekilde balığın metabolizması yavaşlatılarak daha uzun süre
canlı kalması sağlanmış olur. Bu yöntem, bakteriyolojik inceleme amacıyla örnek gönderme
yöntemleri arasında en uygun ve tercih edilen yöntemdir, etken izolasyon şansı yüksektir.
Ancak şiddetli seyreden infeksiyonlarda taşıma sırasında balıklarda ölümler oluşabilir. Ayrıca
bir diğer dezavantajı da balıklar taşıma sırasında, suyun kalitesizliği, taşıma torbası içerisindeki
oksijen yetersizliği, aşırı sıcak/soğuk nedeniyle ölebilirler.
Buz içinde balığın gönderilmesi: Laboratuvarın çok uzun mesafede olduğu ve canlı
balığın gönderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ya da infeksiyonun seyrinin çok hızlı
olduğundan balıkların canlı olarak ulaştırılmasının mümkün olamayacağı bazı durumlarda,
içerisinde su bulunmayan poşetlere canlı balıklar yerleştirilir ve sonra bu poşet daha büyük ve
içerisi buz dolu başka bir poşet içerisine yerleştirilir. Laboratuvara ulaşana kadar balığın öleceği
endişesi yoktur, ama balık olabildiğince yapısı bozulmadan taze olarak ulaştırılabilmiş
olacaktır. Ancak izolasyon şansı canlı balığa oranla daha düşük olacaktır.
Donmuş balığın gönderilmesi: Bakteriyolojik kültür açısından en son tercih edilecek bu
yöntemde, ölmüş olan balıklar içerisinde su bulunmayan bir poşet içerisine konulur ve içi kuru
buz dolu konteyner içerisine yerleştirilir ve bu şekilde laboratuvara ulaştırılır. Bu yöntemin
avantajı, örnekler uzun süre taşınabilir, balıklar kuru buz sayesinde uzun süre donuk kalacaktır.
Dezavantajları, bazı bölgelerde kuru buz temini ve taşıması zor olabilir. İzolasyon şansı bu
örnek tipinde çok daha düşüktür.
Formaldehit solüsyonu içerisinde örnek gönderilmesi: Tüm mikroorganizmalar öleceği
için, bakteriyolojik incelemeler için kesinlikle önerilmez, etken izolasyon şansı yoktur.

10.3. Bakteriyel Hastalıkların Laboratuvar Tanısı
Kültür balıkçılığında karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biri infeksiyöz
hastalıklar, bunların neden olduğu ekonomik kayıplar ve elbetteki halk sağlığıdır. Bu
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hastalıkların tedavisi ya da kontrolünde de en etkili adım doğru tanının yapılmasıdır. Genel
olarak klinik bulgular ya da nekropsi bulguları çoğu infeksiyonda tanı için yeterli değildir. Bu
nedenle uygun inceleme örneğinin laboratuvara gönderilmesi şüphelenilen hastalığa göre ugun
yöntemlerle incelenmesidir. Bakteriyel hastalıkların tanısında takip edilmesi gereken aşamalar
kısaca şu şekildedir.
İlk aşama inceleme örneklerinden uygun yöntemlerle preparat hazırlanıp uygun boyama
yöntemleri ile mikroskopta incelenmesi yani bakteriyoskopidir. Bu amaçla çoğunlukla Gram
boyama kullanılmaktadır, gerekli durumlarda Ziehl-Neelsen gibi daha spesifik boyama
yöntemleri de uygulanabilir. Bu aşamadan sonra şüphelenilen hastalığa göre genel ve özel
besiyerlerine ekim yapılır. Bazı bakteriyel etkenler kara canlılarında kullandığımız
besiyerlerinde üreyebilirken, bazı etkenleri üretirken tuz konsantrasyonlarında değişiklikler
yapılması gerekmektedir. Bakteriyoskopi besiyerlerinin seçiminde de bizlere yardımcı olur.
Ekim yapılan besiyerleri genellikle 25-30 Cº’de 2-5 gün inkubasyona bırakılır. İnkubasyon
süresi yine şüphelenilen hastalık etkenine göre değişiklik göstermekte, bazı hastalıklarda 2-3
haftaya varan inkubasyon süreleri gerekebilir. İzolasyon aşamasından sonra izolatların
biyokimyasal testlerin sonuçlarına göre etkenin isimlendirmesi yapılır. Bazı durumlarda etken
izolasyonunun yapıldığı bakteriyolojik incelemeler yerine, antijen-antikor reaksiyonları
prensibine dayanan testler ile doku veya sıvılarda bulunan bakteri antijenlerini saptamaya
yönelik testler ile de hastalığın tanımlanması yapılabilir. Bu amaçla immun fluoresans antikor
tekniği (IFAT), immun peroksidaz tekniği (İPT), ELISA gibi yöntemler kullanılmaktadır.
Tanıda kullanılacak diğer bir yol, infekte hayvanlarda oluşan antikor titresini saptamaya
yönelik nöralizasyon (NT), serum aglutinasyon testi (SAT), lateks aglutinasyon testi (LAT) ve
ELISA gibi yöntemler ile serolojik tanıdır. Son yıllarda başta Polimeraz Zincir Reaksiyonu
(PZR) ile olmak üzere, hastalık etkeninin saptanmasında moleküler yöntemler de sıklıkla
kullanılmaya başlanmıştır.

10.4. Bakteriyel Hastalıklarda Koruma ve Kontrolde Genel Prensipler
Yetiştirici işletmede bakımdan sorumlu personelin bilgili ve sorumluk sahibi olması çok
önemlidir, çünkü personel hataları nedeniyle bir işletmede hastalık hızla yayılabilir. Günlük
olarak işletmedeki tüm balıkların sağlık durumları, suyun fiziksel ya da kimyasal tüm
kontrolleri aksatılmamalıdır. Herhangi bir klinik bulgu gösteren balıklar hemen izole edilmeli,
ölü balıklar havuzdan alınmalı ve gerekli incelemelerin yapılması için laboratuvara
gönderilmelidir. Yeni balık alınacağı zaman, genel karantina sürelerine dikkat edilmelidir.
Sağlık sertifikası bulunmayan hiçbir balık ya da yumurta alınmamalıdır. Kuluçkahanelerde ve
havuzlarda biyogüvenlik kurallarına uyulmalı, kaz ve ördek gibi hayvanların ya da diğer su
kuşlarının havuzlara teması engellenmeli, rutin dezenfeksiyon işlemleri aksatılmamalıdır.
Yetiştiricilik açısından her bir havuzdaki balıkların aynı türde ve aynı yaşta olmasına dikkat
edilmelidir. Balıklara kaliteli, temiz ve dengeli bir beslenme sunulmalıdır. Hayvanların
yaralanmalarına ve yakalama, tutma, nakiller, aşırı kalabalık havuzlar gibi strese yol açabilecek
koşullara yer verilmemelidir. Son olarak ta mevcut olduğu durumlarda aşı uygulamaları
aksatılmamalıdır.

232

10.4.1. Balıklarda Aşılama
Ülkemizde de balık üretimi ve yetiştiriciliğinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Her
geçen gün artan üretime paralel olarak diğer hayvancılık sektörlerinde olduğu gibi hastalık
sorunlarında da artış olmaktadır. Balık hastalıklarının kemoterapotiklerle tedavi, hem
ekonomik olmaması, hem de neden olabileceği çevre kirliliği, rezidü gibi birçok nedenle
sınırlandırılmaktadır. Bu nedenlerle balık hastalıklarının önlenmesi amacıyla aşı geliştirme
çalışmaları önem kazanmıştır. Özellikle bakteriyel balık aşıları günümüzde sahada başarılı
şekilde uygulanmaktadır.
Balıklarda aşılamanın birçok faydası bulunmaktadır: Aşılamalar sayesinde
hastalıklardan kaynaklanabilecek kayıplar azaltılabilir. Tedavi masrafları azaltılmış olur,
ilaçlardan kaynaklanan çevre kirliliği riski azaltılmış olur. İlaç ve özellikle antibiyotik
kalıntılarının azaltılması ayrıca halk sağlığı açısından da önemli bir riskin azalmasını sağlar.
Hiçbir aşı tek başına %100 bir koruyuculuk sağlamayacağı bir gerçektir. Aşılamaların
başarılı olması etkin bir yanıt alınabilmesini etkilyen birçok faktör bulunmaktadır. Öncelikle
balıkların genel sağlık durumları çok önemlidir. Balıkların özellikle immun sistemini olumsuz
etkileyebilecek infeksiyöz hastalıklar aşılamayı olumsuz etkileyen faktörlerin başında
gelmektedir. Balıkların yetiştirilme ortamı, suyun kalitesi, kirleticilerin varlığı, ağır metaller,
beslenmeye ait faktörler ve ısı, pH, suyun sertliği gibi çevresel faktörler aşılama sonrası elde
edilecek bağışıklığı etkileyen faktörlerdendir. Bunun dışında etkili olan bir diğer fakötörler
grubu da aşı ile ilgili faktörlerdir: aşının uygulama yolu, dozu, antijenin özelliği vb gibi.

10.4.2. İnaktif Aşıların Uygulama Yöntemleri
10.4.2.1. İmmersiyon Yöntemiyle Aşılama
Uygulanacak olan aşı prospektüste belirtildiği miktarda hazırlanır. Yavru balıklar bir
kepçe yardımı ile aşı dolu olan suya daldırılıp, 1 dakika bekletildikten sonra çıkarılır.
Aşılamadan 1 gün önce tüm balıklar aç bırakılmalıdır. Aşı solüsyonunun tüm balıklara temas
etmesi sağlanmalıdır. Bazı balıklarda 2-3 hafta sonra bu işlemin tekrarlanması gerekebilir.

10.4.2.2. Sprey Yöntemiyle Aşılama
Prospektüsüne uygun olarak aşı solüsyonu hazırlanır. Balıklar yan yana bir sıra halinde
dizilir. Hazırlanan aşı süspansiyonu püskürtücü bir kompresör yardımı ile tüm balıkların
üzerine 30 saniye süre ile püskürtülür. Balıklar bu işlem sırasında 1 dakika süreden fazla
dışarıda tutulmamalıdır.
Gerek immersiyon gerekse sprey yöntemleri özelikle küçük balıklarda tercih edilen
pratik bir yöntemdir. Ancak uygulama sırasında balıklarda oluşturduğu stres ve aşılama sonrası
oluşan bağışıklığın düşük olması bu yöntemlerin en önemli dezavantajlarıdır.
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10.4.2.3. Enjeksiyon Yöntemiyle Aşılama
Bu yöntemde balıklar öncelikle anestezik bir madde ile sakinleştirilir ve sonra otomatik
bir enjektör yardımıyla periton içi olarak tek tek aşılanır. Aşılamayı yapan ekibin tecrübeli
olması, işlemi kısa sürede balıkları çok strese sokmadan tamamlamak önemlidir. bitirilmelidir.
Balıkların en az 15 g büyüklüğünde olması gerekir. Aşılanan balık kendine gelince havuza
bırakılmalıdır. Ekonomik bir yöntem olması, aşılamadan sonra etkin bir immun yanıtın
oluşması, her balığa eşit dozda aşı uygulandığı için sürü bağışıklığının istenilen seviyelerde
olması en önemli avantajlarıdır.

10.4.2.4. Oral Aşılama
Bu yöntemde balıklara ellenmediği için aşılama ile oluşacak stres riski de ortadan
kalkar. Her yaş balığa kolayca uygulanır. Bu yöntemde yüksek dozda aşı kullanılması
gerektiğinden ekonomik açıdan avantajlı bir yöntem değildir. Ayrıca, bazı balıkların aşıyı fazla
alması ya da hiç almaması sonucu popülasyonda eşit bir bağışıklık sağlanamaması bu yöntemin
diğer önemli olumsuz tarafıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Balık hastalıklarında laboratuvar tanı için neler yapılır?
2)Su hayvanlarında ihbarı mecburi bakteriyel ve mikotik hastalık/hastalıklar nelerdir?
3)Balıklarda aşılama yöntemleri nelerdir?
4)Bakteriyel infeksiyonların tanısı amacıyla laboratuvara örnek gönderme yolları
nelerdir?
5) Oral aşılama nasıl yapılır?
6) İmmersiyon yöntemi ile aşılama nasıl yapılır?
7) Sprey yöntemiyle aşı nasıl yapılır?
8) Enjeksiyon yöntemi ile aşı nasıl yapılır?
9) Enjeksiyon yönteminin avantajları nelerdir?
10) İmmersiyon ve sprey yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Cevaplar
1) Bakteriyoskopi, kültür, biyokimyasal ve moleküler testler yapılır
2) Bakınız liste 10.1.
3) İmmersiyon, sprey, enjeksiyon, oral.
4) Canlı balık, buz içinde ve donmuş balık gönderilebilir
5) Bu yöntemde balıklara ellenmediği için aşılama ile oluşacak stres riski de ortadan
kalkar. Her yaş balığa kolayca uygulanır. Bu yöntemde yüksek dozda aşı kullanılması
gerektiğinden ekonomik açıdan avantajlı bir yöntem değildir. Ayrıca, bazı balıkların aşıyı fazla
alması ya da hiç almaması sonucu popülasyonda eşit bir bağışıklık sağlanamaması bu yöntemin
diğer önemli olumsuz tarafıdır.
6) Uygulanacak olan aşı prospektüste belirtildiği miktarda hazırlanır. Yavru balıklar bir
kepçe yardımı ile aşı dolu olan suya daldırılıp, 1 dakika bekletildikten sonra çıkarılır.
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Aşılamadan 1 gün önce tüm balıklar aç bırakılmalıdır. Aşı solüsyonunun tüm balıklara temas
etmesi sağlanmalıdır. Bazı balıklarda 2-3 hafta sonra bu işlemin tekrarlanması gerekebilir
7) Prospektüsüne uygun olarak aşı solüsyonu hazırlanır. Balıklar yan yana bir sıra
halinde dizilir. Hazırlanan aşı süspansiyonu püskürtücü bir kompresör yardımı ile tüm
balıkların üzerine 30 saniye süre ile püskürtülür. Balıklar bu işlem sırasında 1 dakika süreden
fazla dışarıda tutulmamalıdır.
8) Bu yöntemde balıklar öncelikle anestezik bir madde ile sakinleştirilir ve sonra otomatik
bir enjektör yardımıyla periton içi olarak tek tek aşılanır. Aşılamayı yapan ekibin tecrübeli
olması, işlemi kısa sürede balıkları çok strese sokmadan tamamlamak önemlidir. bitirilmelidir.
Balıkların en az 15 g büyüklüğünde olması gerekir. Aşılanan balık kendine gelince havuza
bırakılmalıdır. Ekonomik bir yöntem olması, aşılamadan sonra etkin bir immun yanıtın
oluşması, her balığa eşit dozda aşı uygulandığı için sürü bağışıklığının istenilen seviyelerde
olması en önemli avantajlarıdır.
9) Ekonomik bir yöntem olması, aşılamadan sonra etkin bir immun yanıtın oluşması, her
balığa eşit dozda aşı uygulandığı için sürü bağışıklığının istenilen seviyelerde olması en önemli
avantajlarıdır.
10) Gerek immersiyon gerekse sprey yöntemleri özelikle küçük balıklarda tercih edilen
pratik bir yöntemdir. Ancak uygulama sırasında balıklarda oluşturduğu stres ve aşılama sonrası
oluşan bağışıklığın düşük olması bu yöntemlerin en önemli dezavantajlarıdır.

237

11. BALIKLARIN BAKTERİYEL HASTAKLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1 Vibriozis (Kızıl hastalığı)
11.2 Pastörellozis
11.3 Bakteriyel Soğuk Su Hastalığı (Pedinkül Hastalığı, Psikrofilozis)
11.4 Kolumnaris hastalığı
11.5 Kızıl ağız hastalığı (Yersiniozis)
11.6 Bakteriyel böbrek hastalığı (Bacterial Kidney Disease)
11.7 Kerevit vebası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkemizde görülen bakteriyel balık hastalıkları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Vibriozis
hastalığı)

(Kızıl

Pastörellozis

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Vibriozisin etyolojisi,
Kazanım okuyarak ve
epidemiyolojisi,
araştırarak geliştirilecektir.
semptomları, tanısı, tedavi ve
kontrolü hakkında bilgi
edinecektir.
Pastörellozisin
Kazanım okuyarak ve
etyolojisi, epidemiyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
semptomları, tanısı, tedavi ve
kontrolü hakkında bilgi
edinecektir.

Bakteriyel Soğuk Su
Bakteriyel Soğuk Su
Kazanım okuyarak ve
Hastalığı
(Pedinkül Hastalığının
etyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
Hastalığı, Psikrofilozis)
epidemiyolojisi,
semptomları, tanısı, tedavi ve
kontrolü hakkında bilgi
edinecektir.
Kolumnaris hastalığı

Kolumnaris
Kazanım okuyarak ve
hastalığının
etyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
epidemiyolojisi,
semptomları, tanısı, tedavi ve
kontrolü hakkında bilgi
edinecektir.

Kızıl ağız hastalığı
Kızıl ağız hastalığının
Kazanım okuyarak ve
(Yersiniozis)
etyolojisi, epidemiyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
semptomları, tanısı, tedavi ve
kontrolü hakkında bilgi
edinecektir.
Bakteriyel
böbrek
Bakteriyel
böbrek
Kazanım okuyarak ve
hastalığı (Bacterial Kidney hastalığının
etyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
Disease)
epidemiyolojisi,
semptomları, tanısı, tedavi ve
kontrolü hakkında bilgi
edinecektir.
Kerevit vebası

Kerevit vebasısının
Kazanım okuyarak ve
etyolojisi, epidemiyolojisi, araştırarak geliştirilecektir.
semptomları, tanısı, tedavi ve
kontrolü hakkında bilgi
edinecektir.
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Anahtar Kavramlar


Genaralize: Hastalık etkeninin bütün vücuda yayılması.



Lokalize: Vücuda giren mikroorganizmaların o bölgede üreyerek orada kalması.



Bakteriyemi: Bakterilerin kana karışması



Eritem : kılcal damarlarda sonucunda derinin kızarması)



letarji : uyuşukluk



konjesyon : kan toplanması

 granülamatöz : bir organizmaya karşı bağışıklık sisteminin kronik inflamatuar
reaksiyonu ardından aktive makrofajların yer aldığı patolojik form


ekzoftalmus (göz büyümesi),

 konjesyon ((damar genişlemesine bağlı olarak meydana gelen kızarıklık) Nekropsi
Bulguları


hemoraji (kanın damar dokusundan çıkması ile meydana gelen kanama)



hiperemi (dokunun normalden daha fazla kanlanması



Pedinkül:Balığın kuyruk yüzgeci kökü ile dışkıl (anal) yüzgeç arasındaki kısmı



Vibriostat : (vibrioların üremesini engelleyen)

 Operkulum: Balıklarda birinci solungaç yarıgının önünde hiyoit yayla birleşen ve
arkaya doğru uzanarak solungaç yarıklarını örten kapak. Solungaç kapağı.


diskolorasyon



splenomegali



miliyer



komoprofilaksi
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Giriş
Yaşam alanlarında bakterilerle yakın temas halinde bulunan balıklar doğal savunma
mekanizmalarıyla kendilerini patojenik bakterilere karşı korurlar. Bununla birlikte, kültür
balıkçılığında hastalık belirleyicilerinin (çevre, ajan ve konukçu) yüksek oranda değişken
olması bağışıklık sisteminin kolaylıkla baskılanmasına neden olur. Bağışıklık sistemi
baskılanmış olan balıklarda hastalık faktörleri aktif hale gelebilir ve infeksiyonlar meydana
gelir. İnfeksiyöz hastalıklar su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden
olmaktadır. Özellikle bakteriyel infeksiyonlar işletmelerin en önemli sorunlarından biridir ve
mortaliteleri yüksektir.
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11.1. Vibriozis (Kızıl Hastalığı)
Tuzlu ve tatlı sularda yetiştiriciliği yapılan balıkların ve omurgasızların en önemli ve en
çok bilinen bakteriyel bulaşıcı hastalığıdır. Etkenler suda yaşayan hayvanların yanı sıra
insanlarda da infeksiyona neden olurlar. Vibriozis deniz balıklarında büyük kayıplara neden
olduğu gibi tatlı ve acı sularda yetiştiriciliği yapılan balıklarda da yüksek oranda ölümlere
neden olmaktadır.

11.1.1. Etiyoloji
Vibrionaceae familyası içerisinde bulunan Vibrio cinsinde 63 tür bulunmaktadır.
Ekonomik olarak ciddi hastalık nedeni olan türler; Vibrio anguillarum (yılan balıklarında red
pest), V. ordalii (salmonidlerde septisemi), V. salmonicida (soğuk su vibriozisi), V. vulnificus
(Avrupa yılan balıklarında sıcak su vibriozisi), V. viscous ve V. wodanis (Atlantik somonlarında
kış ülser hastalığı), ve V. alginolyticus ‘dur.
Gram-negatif, düz veya kıvrık çomaklar şeklinde, flagellası sayesinde hareketli,
fakültatif anaerob, sporsuz basillerdir. Üreme için mineral madde, tuz ve glikoza ihtiyaç
duyarlar. Alkali koşullarda pH 10’a kadar toleranslıdır. Tüm suşlar 20°C’de, çoğu 30°C’de,
memelilerde infeksiyon oluşturanlar ise 37°C’de ürerler. Katı besi yerlerinde 18-24 saat içinde
düzgün kenarlı, konveks, kirli beyaz renkli S tipi koloniler oluştururlar. Litik fajlar vasıtasıyla
faj tiplendirme yapılmaktadır. Flagellar (H) ve Somatik (O) antijenlerine sahiptirler ve türler
arası farklılıkları ortaya koymada ve klinik suşların tiplendirilmesinde kullanılırlar.

11.1.2. Epidemiyoloji
Vibrio, ilk kez 1718 yılında yılan balıklarından izole edilmiştir. 1893 yılında idendifiye
edilen bakteriye Bacterium anguillarum adı verilmiş ve daha sonra 1909’da identifikasyonu
tamamlanarak etkene Vibrio anguillarum adı verilmiştir. 1985 yılında ise bakterinin ribozomal
RNA’sına göre etken Listonella genusuna transfer edilmiştir. Son yıllarda Vibriozis yerine
Listonellozis kullanılmaktadır.
Vibriozis, deniz balıklarında su sıcaklığının yükseldiği, oksijenin az olduğu yaz
aylarında, balıkların derilerinde tahribatın fazla olduğu durumlarda ve kötü hijyen koşullarında
artış gösterir. Tatlı sularda ise 1-4 C° gibi düşük sıcaklıklarda görülebilmektedir. Deniz
balıklarında yüksek mortaliteye neden olurken tatlı su balıklarında da kayıplara neden
olabilmektedir.
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Etken barsak florasında bulunabilir ve fırsatçı olarak infeksiyonlar oluşturabilmektedir.
İnfeksiyon kaynakları balık dışkıları, ölü balıklar ve kontamine yemlerdir. Etken dışkı ve açık
yaralardan saçılır, sindirim ve deri yolu ile bulaşır. Etken vücuda özellikle deri üzerindeki
zedelenmiş bölgelerden ve özellikle ektoparazitlerin yol açtığı port antrelerden (giriş kapısı)
girer. Ağır metallerin balık üzerindeki mukus tabakasını denatüre etmesi nedeniyle hastalığın
ortaya çıkışını kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir. Bu nedenle paraziter hastalıkların tedavisi
amacı ile uygulanan bakır sülfat banyoları Vibriozis’in artmasında önemli role sahiptir.

11.1.3. Semptomlar
Hastalığın inkübasyon süresi doğal koşullar altında 7-10 gün arasında değişmekle
beraber etkenin virülensine bağlı olarak 3 günde olabilir. Duyarlılığı yüksek balıklarda
mortalite % 40-60 iken Soğuk su vibriozunda % 90 a kadar çıkmaktadır.
Hasta balıklarda iştahsızlık, anoreksia, letarji (uyuşukluk), durgunluk, su yüzeyine
yakın yüzme, denge bozuklukları, deride kararma, pullarda dökülme ve ülserler görülür.
İnfeksiyonun ilerlediği durumlarda deri renginin solması, abdominal kaslarda kırmızı nekrotik
lezyonlar, ağızda, yüzgeç tabanlarında, solungaçların üzerinde ve çevresinde eritemler (kılcal
damarlarda konjesyon (kan toplanması) sonucunda derinin kızarması) gözlenir. Hastalık
balıklarda başlıca üç klinik formda seyreder. Per-akut form genellikle yavru balıklarda görülen
ve yüksek mortalite ile seyreden formdur. Anoreksiya ve deride koyulaşmanın dışında herhangi
bir belirti görülmez. Akut formda kısa sürede ölüm şekillenir. Şişkin koyu renkli deri lezyonları
görülür. Ülserler derinleşip nekrotik odaklar oluşturabilir. Kronik formda klinik belirtiler daha
belirgindir. Kaslarda derin nekrotik lezyonlar oluşur. Derideki lezyonlar granülamatöz (bir
organizmaya karşı bağışıklık sisteminin kronik inflamatuar reaksiyonu ardından aktive
makrofajların yer aldığı patolojik form) bir hal alır. Solungaçlarda solgunluk ve karın
boşluğunda hemorajiler görülür. Göğüs ve karın yüzgeçlerinde kanamalar, ağzın içinde ve
etrafında ve anüs civarında kızarıklıklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ekzoftalmus (göz
büyümesi), vücudun çeşitli yerlerinde kabarcıklar, apseler, ülserler ve lezyonlara rastlanılabilir.
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Nekropsi Bulguları
Hastalığın akut formunda iç organların tümünde konjesyon ((damar genişlemesine bağlı
olarak meydana gelen kızarıklık)), hemoraji (kanın damar dokusundan çıkması ile meydana
gelen kanama) ve ödem şekillenir. İç organlar, kaslar ve solungaç yüzeylerinde peteşiyel
hemorajiler görülür. Kronik formda iç organlarda yaygın bir hiperemi (dokunun normalden
daha fazla kanlanması), dalak ve böbrekte büyüme ve nekroz dikkati çeker. Karaciğerde
şişkinlik, nekroz odakları ve belirgin anemi görülür. Karın boşluğunda kanlı bir sıvı birikimi ve
hava kesesinde kızarıklık oluşur. Vücutta oluşan yaygın kanamalar ve eritemler nedeniyle,
balıklar kızıl bir renk alırlar ve bunun için bu hastalığa Kızıl hastalık (Red pest) denilir.

11.1.4. Tanı
Klinik bulguların değerlendirilmesi tanıda yardımcıdır. Kesin tanı etken izolasyonu ve
identifikasyonu ile yapılır.
A- Bakteriyoskopi: Öldürülen balıklardan alınan iç organlardan (dalak, karaciğer,
böbrek, kalp) preparatlar hazırlanarak Gram boyama yapılır. Gram negatif düz veya virgül
biçiminde mikroorganizmalar görülür.
B- Kültür: İç organlardan alınan örneklerden TSA ve BHI Agar’ a ekimler yapılır ve
20-22°C’de 2-3 gün inkubasyona bırakılır. Üreyen kolonilerden Gram boyama yapılır.
C- Biyokimyasal Testler: Vibrio türleri ile Aeromanas türlerinin en önemli farkı
vibriostat (O/129)’a duyarlı olmalarıdır. Bu nedenle pozitif antiserum ile çabuk lam
aglütinasyon testi yapılır.

11.1.5. Tedavi - Kontrol
Hijyen kurallarına uyulması, balıkların az ellenmesi ve stres faktörlerinin ortadan
kaldırılması, balıkların bol O2’li ortamlarda tutulması, deri ve solungaç parazitleri ile mücadele
en önemli koruma önlemleridir. Hastalığın tedavisinde oksitetrasiklin, flumequin, sulfametazin
ve oksonilik asit kullanılabilir ancak izole edilen etkenin antibiyogram testi yapıldıktan sonra
uygun antibiyotiğin seçilmesi tedavide başarı şansını artırır. Ayrıca yemlere C vitamini ilave
edilmesi hastalığa karşı balığın direncini arttırmada faydalı olmaktadır.
Etken balıkların bulunduğu tanklara yerleştikten sonra elimine edilmesi oldukça güçtür.
Bakteri, bilinen en kalıcı, persistent infeksiyöz etkenlerden biridir. Tüm tankın boşaltılması,
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hayvanların imha edilmesi ve sterilizasyon uygulaması gerekir. Balıklarda en etkin koruma
yöntemi aşılamadır. Aşılama 15 g’ dan büyük balıklarda enjeksiyon yöntemi ile yapılır. Deniz
balıklarında bu aşılama yöntemi zarar verdiğinden deniz balıkları 1-4gr iken immersiyon
yöntemi ile aşılanır.

Vibriozis’e neden olan etkenler
V. anguillarum: Klasik vibriozis hastalığının etiyolojik ajanıdır. Ekonomik olarak
önemli birçok ılık ve soğuk suda yaşayan balık türlerinde tipik hemorojik septisemiye neden
olur. Pasifik ve Atlantik salmonlar, gökkuşağı alabalıkları, kalkan, levrek, morina, çipura,
Avrupa ve Japon yılan balığının yanı sıra birçok deniz balığından da izole edilmiştir.
Gram negatif, tek polar flagellasıyla hareketli, sporsuz, kapsülsüz, aerob veya fakültatif
anaerob bir özelliğe sahiptir. Etkeninin izolasyonu için böbrek, karaciğer ve dalaktan TSA,
BHİA veya %1,5-2 tuz ilave edilmiş genel besiyerlerine ekimler yapılır ve 15-25ºC’de 7gün
inkübe edilir. İzolasyondan sonra identifikasyon testleri için %0,5 tuz içeren ortamlar kullanılır.
Etkenin üremesi için tuza ihtiyaç varken tuzsuz ortamlarda da üreyebilir. Besiyerlerinde krem
rengi, S tipli koloniler oluşturur. Bazılarının 0,22 mikrometrelik filtreden geçebildiği
bildirilmiştir. Toplam 23 O (O1-O23) serotipi bulunmaktadır ve sadece serotip O1, O2 ve daha
az derecede serotip O3 mortalite ile ilişkilidir. Diğer serotiplerin çevresel türler olduğu
düşünülmektedir ve sadece nadir olarak balıklardaki vibriozis vakalarından izole edilmişlerdir.
Etken vibriostatik ajan O-129’a karşı duyarlı bir mikroorganizmadır.
V. anguillarum deniz ortamının normal mikroflorasının bir parçasıdır ve deniz
balıklarının normal mikroflorasında da bulunur. Bu yüzden balıklar her an bu patojen ile karşı
karşıyadır. Bakterinin sayısı su sıcaklığına bağlı olarak yazın artar kışın ise azalır. İnfeksiyon
daha çok suların optimal fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerinin değişmesi, balık
populasyonunun normal limitlerin üzerinde bulunması, balıklarda değişik nedenlerin etkisi
altında portantrelerin oluşması ve diğer stres faktörlerinin fazla etkin olduğu durumlarda ortaya
çıkar ve kolayca yayılır. Stok yoğunluğu, tuzluluk ve organik atıkların yüksek olduğu,
parazitlerin bulunduğu, elle muamelenin yapıldığı durumlarda balık strese girmekte ve
hastalığa daha kolay yakalanmaktadır. Hastalık salmonidler ve alabalıklarda 10-11°C, yılan
balıklarında ise 15-16°C’ nin altındaki sıcaklıklarda ortaya çıkmaktadır. Suda ağır metallerin
bulunması (demir, bakır) risk faktörüdür. Bu nedenle balıkların bulunduğu ünitelerde bakır
kaplamalar bulunmamalıdır. Vibriozis deniz balıklarında yaygın olarak görülmekte ve ayrıca,
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denizde kültürü yapılan ve deniz balığı organlarıyla beslenen alabalıklar ile tatlı sulara taşınarak
tatlı su kaynakları kontamine olmakta ve hastalık tatlı su balıklarında da görülmektedir. Etken
vücuda anüs, deri ve solungaçlardan girebilir. Aynı zamanda balık yetiştiriciliğinde atık
balıkların pastörize edilmeden ağız yoluyla verilmesiyle de hastalık bulaşmaktadır.
V. ordalii: Önceleri V. anguillarum biyotip II olarak tanımlanmış olup Avustralya,
kuzey Amerika ve Japonya’da birçok balık türünde görülen infeksiyonlardan izole edilmiştir.
Salmonidlerde septisemiye neden olurlar.
V. salmonicida: ‘Hitra’ hastalığının’ veya ‘soğuk su vibriozisinin’ etiyolojik ajanıdır.
Şiddetli anemi ve yaygın hemoraji ile karakterizedir. Deri, solungaç ve periton boşluğunda
peteşial hemoraji veya daha yaygın hemorajiler görülür. Karaciğer sarımtırak ve anemiktir.
Hava kesesi, plorik kese ve abdominal yağlarda hemorajiler mevcuttur. Sadece 15°C’nin
altındaki sıcaklıklarda ve kan ile zenginleştirilmiş ortamlarda ürerler. Kanada, Norveç ve
UK’de salmonoid balıklarda ve Morina balıklarında izole edilmiştir.
V. vulnificus (Avrupa yılan balıklarında sıcak su vibriozisi,: V. vulnificus yetersiz işlem
görmüş balık ya da balıkçılık ürünlerinin tüketilmesi ile hastalık meydana getirir. Bu bakteriler
insanlarda yara infeksiyonu, septisemi ve gastroenteritis’e neden olmaktadır. Başlıca yılan
balıklarında hastalığa neden olan etkenin üç biyotipi tanımlanmıştır. Biyotip 1 oportünisttik
insan patojenidir. Balıkların tutulması veya yenilmesi sonucu hastalık meydana gelir. Biotip 2
il defa Japonya’da kültürü yapılan yılan balıklarından izole edilmiştir. Balıkların dış yüzeyi,
yüzgeç ve kuyruklarında kızarıklık ile karakterize kanama mevcuttur. Ayrıca sindirim sistemi,
solungaçlar, kalp, karaciğer ve dalakta patolojik değişiklikler vardır. Hastalık klasik vibriozise
benzemektedir. Biyotip 3 ise insanlarda septisemi ve yara infeksiyonlarından izole edilmiştir.
Ancak bu biyotipin, biyotip 1 ve 2 arasında hibrit bir biyotip olduğu kabul edilmektedir.
V. parahaemolyticus: gıda kaynaklı bir zoonoz olup, insanlarda kontamine gıdaların
özellikle, istiridye gibi yumuşakçaların ağız yoluyla alınmasıyla hastalık oluşturmaktadır.
Balıklarda ise V. parahemolyticus kaynaklı mortalite bildirimi İspanyol dişli sazanlarında
(Aphanius iberus) yapılmıştır.
V. alginolyticus: Etken acı su, deniz ortamı ve deniz balığı bulanan tanklardan izole
edilmiştir. Çipuralarda fazla ellenme, pul dökülmesi ve stresten dolayı hastalık ortaya çıkar.
Hastalık yılan balıklarında da görülür.

248

Etkenin izolasyonu için böbrek, dalak, deri lezyonu ve solungaçlardan TSA (deniz
balıklarında %1,5 tuz ilave edilmiş), Seawater agar (SWA) ve vibriolar için spesifik olan
Thiosulphate citrate bile salt sucrose agara (TCBS) ekimler yapılır ve 15-25ºC de inkübe edilir.
TSA’da koloniler tüm besiyerine dağılmışken TCBS’de swarming (yaygın) koloni oluşturarak
ürerler.
V. alginolyticus hastalığında septisemi tablosu görülür Balıkların durgun olduğu ve
yüzeye yakın yüzdüğü, hareket ve dengede bozukluklar, pullarda dökülme ve deride ülser ile
renkte kararma olduğu görülür. Karaciğer, periton ve hava kesesinde konjesyon, hemoraji,
bağırsakta şişlik ve beyaz bir sıvı, safra kesesinde büyüme ve bağırsakta boyunca uzama, içinde
koyu yeşil bir içerik, solungaçlarda peteşiyel kanama ve nekroz odakları meydana gelir. Klinik
belirtiler şüphe uyandırsa da Aeromonas, Pseudomonas ve Pasteurella etkenlerinden ayırt
etmek zordur.
V. alginolyticus insanlarda “otitis” denilen kulak iltihabına neden olmaktadır.
V. cholerae: ilk kez 1997 yılında Japonya’daki Ayu balıklarından izole edilmiştir. Ayu
ve yılan balıklarında yapılan deneysel infeksiyonlarda yüksek patojeniteye sahip olduğu
bildirilmiştir. Balıkların vücut yüzeyinde peteşiyel kanamalar, iç organlarda konjesyon
görülmüştür. Ölümler su sıcaklığı ile ilişkilidir. Ayu balıklarında 21-26ºC’de 2-7 günde ölüm
görülürken 16ºC’de görülmemiştir. Yılan balıklarında ise 21ºC’de 5 gün içinde %10, 26ºC’de
3-7 gün içinde %30’luk bir mortalite gözlenmiştir. Etkenin 200’den fazla serogrubu
bulunmaktadır. O1 ve O139 serogrupları insanlarda görülen kolera hastalığının etiyolojik ajanı
iken diğer serogruplar akuatik ekosistemin normal mikrobiyotasının bir parçasıdır. V. cholerae
(non-O1) insan için patojen olan V. cholerae biyotip “El tor” ‘dan ornitin dekarboksilaz ve
mannoz testinin negatif olması ile ayrılır.
V. damsela: ilk kez Damsel balıklarından izole edilmiştir. Damsel balıklarının karın ve
kuyruk yüzgeçlerinde oluşan ülserlerle karakterizedir. Ülserler kaslarda erime meydana getirir.
Hastalık çipuralarda da görülmüştür. Etken insanlardaki yaralardan da izole edildiği için zoonoz
bir hastalık olarak önemlidir.

11.2. Pastörellozis
Avrupa, Amerika ve Japonya’da deniz balığı kültür işletmelerinde ortaya çıkan,
özellikle çipura ve levreklerde ölümlere neden olan bakteriyel bir infeksiyondur. Ülkemizde de
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görülen bu hastalık oldukça bulaşıcı ve öldürücü olmasına rağmen kendiliğinden gelişen bir
hastalıktır.

İç

organlarda

çok

sayıda

beyaz

tüberküllerin

oluşması

nedeniyle

“Pseudotüberkülozis” adı ile de anılmaktadır.

11.2.1. Etiyoloji
Hastalığın etkeni Pasteurella piscicida olarak bilinmektedir. Ancak son zamanlarda
yapılan çalışmalar sonrası, morfolojik ve biyokimyasal özellikleri ile hibridizasyon analizlerine
dayanarak hastalık etkeninin adı Photobacterium damsela sbsp. piscicida olarak
değiştirilmiştir. Gram negatif, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, kokobasil veya çok küçük
çomakcıklar şeklindedirler. Sıvı ortamda zayıf bir üreme gösterse de Marine 2216 E agar, % 12,5 tuz içeren BHIA, TSA ve Kanlı Agar’da, 25 C°’de 2-3 gün içerisinde ürerler. Kültürlerde
gri-sarı, konveks ve 1-2mm çapında koloniler oluştururlar. Mikroskop altında tek tek, bazen de
kısa filamentler halinde görünürler. Dokulardan yapılan Giemsa boyamalarda bipolar boyanma
özelliği gösterirler. Sahip oldukları somatik O antijenine göre serotiplere ayrılırlar. Plazmid
varlığı da bildirilmiştir.

11.2.2. Epizootiyoloji
Hastalık ilk defa 1963’de Amerika’da beyaz ve çizgili levreklerde görülmüştür.
Balıkların kan ve iç organlarından Pasteurella benzeri bir bakteri izole edilmiş ve hastalığa
Pasteurellozis ismi verilmiştir. Hastalığın çıkışını etkileyen faktörler ve infeksiyonun bulaşma
şekli kesin olarak bilinmemektedir. Hastalık doğadaki balıklar dışında çipura, levrek, dil, kefal
ve fangri balıklarının tüm boylarında görülür. Hem doğal, hem de yoğun yetiştiriciliğin
yapıldığı balık çiftliklerinde % 40-50 oranlarında ağır kayıplara neden olurlar. Japonya’da
juvenil dönemdeki sarıkuyruk balıklarında ekonomik kayıplara neden olduğu bildirilmiştir.
İnfeksiyon, özellikle yaz ayları ve sonbahar başında su sıcaklığının 25 C°’nin üzerine
çıktığı, bol ve uzun süreli yağmurlar nedeniyle tuz konsantrasyonunun azaldığı dönemlerde
ortaya çıkar. Etken tatlı sularda 20 C°’de 48 saat, acı sular da (% 0.12 tuzluluk) 4-5 günden
fazla yaşayamadığı için İnfeksiyon kaynağının portör balıklar olabileceği bildirilmiştir.
Bulaşma muhtemelen balıktan balığa deri yolu ile olur.
Etkenin tüberkül benzeri lezyonlar oluşturduğu, akut olgularda ise infekte dokularda
nekrotik odakların şekillendiği belirtilmiştir. Bu hastalığın patojenitesiyle ilgili ayrıntılı
çalışmalar bulunmamaktadır. Avrupa, Japon ve Türk izolatları birbirinden farklıdır.
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11.2.3. Semptomlar
Pasteurellozis septisemi ile seyreden bir hastalıktır. Akut vakalarda vücut renginde
koyulaşma, baş kısmında ve solungaçlarda hemorajiler görülür. Karaciğer ve dalakta büyüme
gözlenir. Kronik dönemlerde böbrek ve dalakta beyaz küçük tüberkül benzeri nodüller oluşur.
Dalağın kırmızı dut veya böğürtlen gibi görünmesi tipiktir. Granulamatoz lezyonların geliştiği
durumlarda abdominal boşlukta purulent bir sıvı birikimi görülebilir. Çipuralarda pullarda hafif
dökülme, göğüs ve karında hafif hemorajiler görülür. Levreklerde deride hafif kararma ve
durgunluk dışında bir belirti yoktur. Ölüme yakın zamanda şekillenen ileri doğru ani atak
hareketleri hastalığı akla getirmelidir. Sarıkuyruk balıklarında deri ülserleri de görülebilir. Akut
dönemde çipuralarda ölümden başka belirgin bir belirti görülmeyebilir.

11.2.4. Tanı
Kesin tanı, etken izolasyonu ve identifikasyonu ile konur. FAT ve aglütinasyon testleri
tanıda yardımcı teknikler olarak kullanılabilir.

1.2.5. Tedavi
Japonya’da sarıkuyruk balıklarında görülen infeksiyonlarda başarı ile kullanılan
antibiyotik Türk izolatlarına karşı etkili olmamaktadır. Bu nedenle tedavide kullanılacak
antibiyotikler mutlaka antibiyogram sonuçlarına göre seçilmelidir. Etkenin ampisilin, oksalinik
asit ve nalidiksik asite duyarlı olduğu bildirilmiştir. Ayrıca sulfadiazin ve trimetoprim’in 10
gün süreyle kullanılmasının mortalite miktarını azalttığı da bildirilmiştir. Hastalığın kronik
döneminde tedavi şansı düşüktür.

1.2.6. Koruma ve Kontrol
Hastalıktan korunmak için iyi bakım ve besleme şartlarının uygulanması faydalı
olmaktadır. Özellikle su sıcaklığının 25ºC’ nin üstüne çıktığı dönemlerde çiftlikler hastalıkla
ilgili önlem almalıdır. Hastalığa karşı etkin bir aşı bulunmamaktadır.

11.3. Bakteriyel soğuk su hastalığı (Pedinkül hastalığı, Psikrofilozis)
Bazı alabalık türlerinde, su sıcaklığının 10°C’ nin altına düştüğü durumlarda, özellikle
adipoz yüzgeç (sırt yüzgeci) ve kaudal yüzgeçte (kuyruk yüzgeci) aşınmalara ve vücut
yüzeyinde lezyonlara neden olan, birçok ülkede görülen, bulaşıcı bir hastalıktır. Salmonidlerin
özellikle fry (yavru) döneminin en önemli sorunudur.
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11.3.1. Etyoloji
Hastalığın etkeni Flavobacterium psychrophila’dır. Bu tür eski adı Condrococcus,
Cytophaga veya Flexibacter, yeni adı Flavobacterium olan genusa dahildir. Etken Gramnegatif, sporsuz, kapsülsüz, flagellasız, kısa veya uzun çomaklar şeklindedir. En iyi %0.8 NaCl
eklenmiş Cytophaga agar ve buyyonda aerob koşullarda 4-23°C’de ürer. Katı besi yerlerinde
kenarları düzgün, sarımsı-yeşil parlak pigmentli koloniler oluşturur. Eski kültürlerde
bakterilerin boyları kısalmakta ve kenarları pürüzlü, filamentöz bir hal almaktadırlar. Koloniler
besi yerinde kayma hareketi yaparak yer değiştirir. Kolonilerde oluşan sarı pigment % 20’lik
KOH ile turuncu renge dönüşür. Kollajeni, fibrinojeni, kazeini, jelatini, elastini ve balık
kaslarını yıkımlayabilen bir enzim üretirler.

11.3.2. Epizootiyoloji
Etken ilk defa 1948 yılında Washington bölgesindeki pasifik salmonların böbrek ve deri
lezyonlarından izole edilmiştir. 10ºC’nın altındaki su sıcaklığında yavru salmonidlerde hastalık
meydana getirdiğinden hastalığa “Cold Water Disease” veya “Low Temperature Disease” adı
verilmiştir. Son zamanlarda gökkuşağı alabalık yavrularının iç organlarından da izole edilmesi
hastalığın septisemik olduğunu gösterir. Bu nedenle hastalığa Rainbow Trout Fry
Sendrom=RTF Sendrom’u da denilmektedir.
İnfeksiyon yavru ve çok genç alabalıklarda, henüz kuluçkahanelerde iken, belirti
oluşturmadan öldürücü seyreder. Salmonidlerin tüm tür ve ırklarında görülür ancak Coho
salmonları ve gökkuşağı alabalıkları daha duyarlıdır. Su sıcaklığı 10ºC’nin altına düştüğünde
ortaya çıkar. Isının artması ya da arttırılması ile yavaşlar ve kaybolur. İnfeksiyondan özellikle
larva ve küçük balıklar etkilenir. Mikroorganizma vücuda, çeşitli nedenlerle deri ve
solungaçlarda oluşan port antrelerden girer. Sağlıklı balıkların vücut yüzeyinde, ovaryum,
sperma, sindirim sistemi ve yumurtaların dış kısmında da etken görülmektedir. Hastalığın
inkübasyon süresi, su sıcaklığına ve diğer olumsuz çevre koşullarına göre değişmekle beraber,
doğal şartlarda 3 – 6 gün arasındadır.
En önemli bulaşma yolu deri yolu iken vertikal yol ile (yumurta ile) de bulaşma
olabileceği bildirilmiştir. Hastalığın çıkış ve yayılışı su sıcaklığı, balıkların duyarlılığı, etkenin
virulansı, çevre koşulları, stres faktörleri, bakım ve besleme koşullarına göre değişir.
Havuzlardaki hayvan sayısının aşırı olduğu, akıntısız, oksijensiz ve kalitesi bozulan bir suyun
bulunduğu ortamlarda hastalıkta artış gözlenebilir. Mortalite oranı, etkilenen balığın vücut
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büyüklüğü ve su sıcaklığıyla ilişkili olmakla beraber, genellikle, % 1 ile 50 arasında
değişmektedir. Su sıcaklığının 10 C°’nin altında olduğu koşullarda bu oran % 75’e kadar çıkar.
Bu özellikle kuluçkahaneler için tehlikeli bir durum oluşturur.

11.3.3. Semptomlar
Hastalığın inkubasyon süresi 3-6 gündür. Hasta balıkların hareketlerinde durgunluk ve
yem almalarında güçlük vardır. Tipik lezyonlar önce sırt yüzgecinde başlar, sonra kaudal
yüzgece ulaşır. Lezyonlar küçük, gri-beyaz lekeler halinde görülür ve derin ülserlere
dönüşebilir. Yüzgeçlerde erime ve hemorajiler, deride kararmalar ortaya çıkabilir. Bilateral
ekzoftalmus şekillenebilir. Pedinkul bölgesinde oluşan lezyonlardan dolayı bu hastalığa
“Pedinkül Hastalığı” da denilmektedir. Bazı balıklarda lezyonlar tam şekillenmeyebilir ve
sadece renkte koyulaşma dikkati çeker. Spinal deformasyonla beraber dönme hareketleri de
gözlemlenebilir. Hastalığın septisemik formunda lezyonlara rastlanılmayabilir fakat bu formda
ölümler çok fazladır.
Nekropsi Bulguları
Sistemik infeksiyonlar nadiren şekillenir. Etkenlere iç organlarda (kalp, karaciğer,
böbrek) rastlanır. Dalak ve karaciğerde büyüme ile nekrotik odaklar görülür. Karında asitese
bağlı şişkinlik oluşur, mide boş iken bağırsaklar sarı bir içerikle doludur.

11.3.4. Tanı
A- Bakterioskopi: Deri ve yüzgeçlerde bulunan lezyonlardan ve iç organlardan alınan
örneklerden frotiler hazırlanarak Gram boyama yapılır. Gram negatif kısa veya uzun çomaklar
görülebilir.
B- Kültür ve İdentifikasyon: Alınan materyallerden aerob koşullarda ekim yapılır ve 1520°C’de 2-5 gün inkubasyona bırakılır. Cytophaga agar üzerinde kabarık, konveks, sarı renkte
pigmentli koloniler şekillenir. Üreyen kolonilerden Gram boyama yapıldığında Gram negatif
ince-uzun çomakcıklar görülür. İdentifikasyon için kazein ve jelatin hidrolizasyonu, flexirubin
pigmentasyonu (sarı renkli koloniler % 20 KOH ile oranj renge dönüşür), katalaz, mikroskop
altında kayma hareketi yönünden incelenir.
Bakteri hücresinin balık dokusunda saptanmasında, Tavşanlardan hazırlanan antiserum
ile çabuk lam aglütinasyonu, Floresans Poliklonal Antikorlar ve Enzyme Linked
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İmmunosorbent Assay (ELISA) testleri de geliştirilmiştir. Bu tekniklerin yanı sıra pcr gibi daha
hızlı ve daha duyarlı tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır.

11.3.5. Tedavi - Koruma ve Kontrol
Bu hastalık genellikle, su sıcaklığının düşüklüğüne ve balıkların duyarlılığına bağlı
olarak meydana geldiği için, özellikle kuluçkahanelerdeki su sıcaklığının çok dikkatli olarak
kontrol edilmesi gerekir. İnfeksiyonun çıktığı durumlarda sıcaklığın 15°C’nin üzerine
çıkartılması mortalitenin azalmasını sağlar. Yavrulara ilaçlı yem vermek güç olduğundan tedavi
zordur. Banyo tarzında oksitetrasiklin ya da kuarterner amonyum bileşiği uygulanabilir.
Hastalığın önlenmesi ya da salgınların kontrol altına alınması için kullanılacak bir aşı
bulunmamaktadır. Önlem olarak
1 - Su sıcaklığı yükseltilir.
2 - Su kalitesi uygun değerler arasında olmalıdır.
3 - Beslenme programı iyi düzenlenmeli ve dengeli bir şekilde uygulanmalıdır.
4 – Stres yaratacak davranış ve uygulamalardan kaçınılmalıdır.
5 - Hasta balıklar ile sağlam olanların havuzları ayırılmalıdır.
6 - Ölen balıklar hızlı bir şekilde havuzlardan uzaklaştırılmalıdır.
7 - Hastalığın eksternal formu baskın ise dezenfektan kullanılması faydalı olur
8 - Çiftliğe giriş çıkışlar kontrol altında tutulmalıdır.
9 – İşletmeler arası kontrolsüz balık ve yavru alışverişi yapılmamalıdır.
10- İşletmede kullanılan alet ve malzemeler düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

11.4. Kolumnaris Hastalığı
Myxobacteriler Gr(-), , ince uzun basil şeklinde, sarı pigmentli bakterilerdir. Patojen
olanlar Cytophoga, Flexibacter, Flavobacterium soylarına aittir. Balıklarda infeksiyona neden
olan 3 tür Flavobacterium bulunmaktadır. Bunlar; Flavobacterium columnare, F.
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psychrophilum ve F. marinus’dur F. columnaris ve F. psychrophila tatlı su balıklarında, F.
marinus ise tuzlu su balıklarında infeksiyon oluşturur.
Kolumnaris hastalığı balığın dış yüzeyinde erozyon (doku kaybı) ve ülserlere neden
olan, birçok tatlı su balığı çiftliklerinde (özellikle kanal yayını, sazan, tatlı su kefali, yılan balığı,
tatlı su levreği, gökkuşağı alabalığı) önemli ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır.

11.4.1. Etiyoloji
Hastalığın etkeni Flavobacterium columnare’dir. Önceleri Cytophaga ve Flexibacter
genusuna dâhilken 1996 yılından itibaren Flavobacterium genusuna transfer olmuştur. Gram
negatif, sporsuz, kapsülsüz, flagellasız, aerob veya fakültatif anaerob özellikte, gligding (yılan
vari) tarzında hareketli, ince uzun çomaklardır. Besi yerlerinde yayılma özelliği gösteren, agara
yapışık, kenarları çentikli, sarı-kırmızı pigmentli (Flexirubin pigmenti) koloniler meydana
gelir. Koloniler % 20’lik KOH ile koyu kahve bir renk alır. Besi yerlerinde % 1 NaCl bulunması
üremeyi inhibe edebilir.
Mikroorganizmanın bazı şuşları kolisin (bakteriosin) benzeri bir madde sentezler. Buna
göre 9 bakteriosin tipine ayrılır. Ayrıca Alabalıklar üzerinde yapılan deneysel çalışmalara göre
de 4 virülens kategorisine ayrılır. Virulens ile serogruplar birbirlerine bağımlı değildir. Yüksek
veya düşük virulense sahip suşlar aynı serogrup içerisinde bulunabilir.
1- Yüksek virulensli suşlar: 24 saatte % 100 öldürür
2- Orta virulensli suşlar: 24-48 saatte % 100 öldürür
3- İntermedier virulensli suşlar: 48-96 saatte % 100 öldürür
4- Zayıf virulensli suşlar: 96 saatten sonra % 100 öldürür

11.4.2. Epizootiyoloji
Hastalık Japonya, Çin, Kore, Kuzey İrlanda, Fransa, Almanya gibi ülkelerde
görülmüştür. Etken birçok tatlı su balığından tespit edilmiştir. Hastalık Haziran, Temmuz ve
Ağustos aylarında daha fazla görülür. Ülkemizde hastalık vakaları genellikle su sıcaklığı 1217ºC’ye çıktığı zamanlarda meydana gelir. Hastalık yavrularda daha fazla görülür. Etken
normal balıkların vücut yüzeylerinde ve solungaçlarında bulunabilmektedir. Lezyonlardan
dışarı çıkarak sulara karışan etkenler vücuttaki port antrelerden girerek infeksiyon oluşturur.
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Ayrıca kalabalık balık havuzlarında balıkların birbirine çok yakın olmaları ve temas etmeleri
de kontak infeksiyonuna neden olur. Mortalite su sıcaklığına bağlı olarak %10-100 olabilir.
Stres, suyun O2 miktarındaki azalma, suyun durgun olması, sudaki çözünmüş oksijen ve azot
miktarının artması ölümlerin artmasına neden olur.
Ülkemizde ilk defa 1990 yılında Muğla’da bir gökkuşağı alabalığı çiftliğinde izole
edilmiştir.

11.4.3. Semptomlar
Hastalığın inkübasyon süresi genellikle 1-5 gün olmakla birlikte etkenin virülensi, giriş
yolu, miktarı, su sıcaklığının yüksekliği ve diğer olumsuz çevre şartlarının etkinliğine göre
değişir. İnfeksiyon perakut, akut ve subakut formlarda görülür.
Perakut form: Klinik belirti oluşmaz. Ölümler gerçekleşir
Akut ve Subakut form: Balıkların hareketlerinde durgunluk ve yem almakta güçlük
çektikleri görülmektedir. Kafa, yüzgeçler, solungaçlar ve derisi üzerinde küçük gri-beyaz zımba
deliği şeklinde lezyonlar oluşur. Bu odaklarda nekroz şekillenerek dökülür ya da genişleyerek
yaygın nekrotik alanlar oluşur, kahverengiden yeşilimsi-kahverengi renge doğru giden renkte
lezyonlar şekillenir ve yüzgeçlerde erozyonlar meydana gelir. Lezyonlar daha çok balığın sırt
kısmında meydana geldiği ve dorsal yüzgeci de içine alarak eyer şeklinde deformasyonlara
neden oluğundan sırtı eyerli anlamına gelen Sadle-back de denir. Solungaçlar aşınmadan dolayı
süpürge ucu gibi bir görünüm alır ve sarı-portakal renginde görülür. İleri safhalarda ise
ekzoftalmus görülmektedir. Mortalite oranı %5-25 arasında seyretmektedir.

11.4.4. Tanı
A- Bakteriyoskopi: Deride lezyonlu bölgeden ya da böbrek ve dalak lezyonlarından
alınan örneklerden frotiler hazırlanarak Gram boyama yapılır. İç organlardan hazırlanan
preparatlarda her hangi bir bakteriye rastlanılmazken deri preparatlarında gliding (yılan vari)
hareket eden Gram negatif kısa veya uzun çomaklar görülür.
B- Kültür: Balıkların böbrek, dalak, solungaç, deri ve yüzgeç lezyonlarından Anecker
Ordal Agar (AOA) ve Anecker Ordal Broth (AOB)’a ekim yapılır, aerob koşullarda 20-22
C°’de 2-5 gün inkubasyona bırakılır. Etken iç organlardan izole edilemez. Deri, solungaç ve
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yüzgeç lezyonlarından ekimlerde 48 saat sonunda AOB’de, 3-5 gün sonrasında AOA’da sarıyeşil pigmentli üremeler görülür. Sonrasında üreyen kolonilerden Gram boyama yapılır.
C- Biyokimyasal testler: Tavşanlardan hazırlanan anti serum ile çabuk lam aglütinasyon
testi yapılabilir.

11.4.5. Tedavi - Kontrol
Balıklarda hastalığın kontrollü bir şekilde iyileştirilmesi gerekir. Çevre şartlarının
iyileştirilmesi, su kalitesinin arttırılması, su sıcaklığının düşürülmesi tedavide oldukça
faydalıdır. Özellikle balıklarda paraziter infeksiyonlar var mı diye kontrol edilmelidir.
İnfeksiyon sonucu oluşan lezyonlar her ne kadar eksternal iseler de, kas dokuları da diğer
mikroorganizmalarla kontamine olabilir. Bu nedenle sağaltımda bu durum dikkate alınarak
antibakteriyel ilaçların kullanılması önerilmektedir.
Aşılar en iyi korunma yoludur ancak F. columnaris’ten hazırlanan aşılarda antikor
kullanılmamaktadır. Bu nedenle hazırlanan aşılarda antikor titresi düşük olur.

11.5. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniozis)
Yersiniozis hastalığı, çeşitli balık türlerinde (salmonid, yılan balığı, sazan ve diğer),
karında sıvı toplanması, rengin koyulaşması, ağız, operkulum ve yüzgeç tabanlarında
kızarıklıklar, vücut yüzeyinde ve iç organlarda hemorajilerin meydana gelmesi ile karakterize
olan bulaşıcı, öldürücü bakteriyel bir hastalıktır.

11.5.1. Etiyoloji
Hastalığın etkeni Yersinia ruckeri, Enterobacteriaceae familyası, Yersinia cinsinden
olup, taze kültürlerde kokoid-çomakçıklar halinde, eski kültürlerde kısa veya orta uzunlukta
filamentler halinde görülür. Gram negatif, hareketli (peritrik flagella), sporsuz, kapsülsüz ve
aerob bir mikroorganizmadır. Optimal üreme sıcaklığı 25-30°C arasındadır. Etken 22ºC’de
üretildiğinde flagellası sayesinde hareketlidir ancak 37ºC’de üretildiğinde hareket yeteneğini
kaybeder. Tuz bulunmayan ya da %3 oranında tuz içeren besi yerlerinde üreyebilir. Etkenin 6
serotipi belirlenmiştir ve en patojen olanı Tip-I’ dir. Ülkemizde Tip-I ve Tip-II serotipleri izole
edilmiştir.
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Y. ruckeri yavru alabalıklar için toksik etki yapan ekstraselüler proteine sahiptir ve bu
protein proteolitik etkisinin yanında amilaz, fosfolipaz ve lipaz aktivitelerine sahip ve kazeini
hidrolize edebilir özelliktedir. Tüm bu özellikleri 100 °C’de 10 dk. kaynatmakla kaybolur.

11.5.2. Epizootiyoloji
Yersiniozis, subakut, akut ve kronik generalize septisemi ile seyreden alabalık ve
salmonidlerin en önemli hastalığıdır. Mersin balığı, sudak, sazan ve yılan balıklarının da duyarlı
olduğu, çipura, levrek ve kalkan balıklarında deneysel infeksiyonlarda ölümlerin meydana
geldiği ve Fransa’da kültürü yapılan levrek balıklarında doğal infeksiyona neden olduğu
bildirilmiştir.
Hastalık ilk defa 1950 yılında Amerika’da gökkuşağı alabalık işletmelerinde teşhis
edilmiştir. Hastalık Enteric Red Mouth (ERM), Hagerman Red Mouth Disease, Red Mouth,
Salmonid Blood Spot isimleriyle anılırken ülkemizde kısaca yersiniozis denilmektedir. Hastalık
bu güne kadar Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, Finlandiya,
İspanya, Norveç, Macaristan, Yugoslavya ve Yunanistan’da büyük ekonomik kayıplara neden
olmuştur. Ülkemizde ilk kez 1990 yılında bir gökkuşağı alabalık işletmesinden tespit edilmiştir.
Hastalığı atlatan balıklar portör olarak kaldığından hastalığı geçiren sürülerde
tekrarlayan infeksiyonlar görülür, bu da bulaşmada ne kadar önemli rol oynadıklarını
göstermektedir. infekte ve portör balıklar dışkıları ile bol miktarda etkeni suya bırakırlar.
Sağlıklı balıklar da ya kontamine suyla ya da etkeni saçan balıklarla direkt temas yoluyla etkeni
alırlar. Balıkların dışında bazı akuatik invertebratalar ve kara hayvanları da (su samuru, martı,
sıçan, ördek, kaz gibi) Y. ruckeri’yi taşıyabilmekte ve rezervuar olarak rol oynamaktadırlar.
İthal edilen Japon süs balıklarının bağırsaklarından etkenin izole edilmesi de hastalığın ülkeler
arasında yayılmasında etkili olduklarını göstermektedir.
Hastalığın çıkışında mevsimin önemi olmamakla birlikte 15-18° C su sıcaklığında
şiddetlenir, 10° C ve daha düşük sıcaklıklarda ise azalmaya başlar. Çamurda 2 ay canlı kalabilir.
Hastalığın ortaya çıkmasında stres faktörleri önemlidir. Balıkların sık sık ellenmesi, aşırı
kalabalık olmaları, sudaki O2 miktarının azalması, amonyak miktarının artması hastalığı
tetikleyen faktörlerdir. Hastalığın bir işletmeden bir başka işletmeye bulaşması kontamine
balıkların nakli ya da işletmeden çıkan su ile olabilmektedir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde
büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
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11.5.3. Semptomlar
Hasta balıklarda uyuşukluk ve durgunluk, renkte kararma, ağzın iç ve dış kısımlarında,
operkulumlarda, vücudun dış yüzeyinde ve yüzgeçlerin tabanında hemorajiye bağlı kızarıklık
(kızıl ağız kronik) ve bilateral ekzoftalmus mevcuttur. Balıkların bir veya iki gözünde körlük
şekillenebilir, sıvı birikimine bağlı karında şişlik görülmektedir.
Nekropsi
Dalak ve böbrekler büyümüş, renkte koyulaşma ve ödemler mevcuttur. Hava kesesinde,
kaslarda, bağırsaklarda peteşiyal veya yaygın kanama görülür. Kanın geç pıhtılaşması
yersiniozis şüphesi uyandırmaktadır. Bağırsak sarımtırak bir sıvı ile doludur Mide gevşek ve su
ile doludur, taş ve odun gibi yabancı maddelere rastlanılmaktadır. Böbrek şişkin görülebilir ve
kesit yüzü kanamalıdır.

11.5.4. Tanı
Semptom gösteren balıkların böbreklerinden Triptik Soy Agar (TSA) ve Broth (TSB),
Brain Heart İnfusyon Agar (BHIA) ve Broth(BHIB) ve diferansiyel besiyer Shotts-Waltman
Agara (SWA) ekimler yapılır. Ayrıca dalak ve karaciğerden de ekimler yapılabilir. Ekim
yapılan TSA’lar 20±2ºC’de 24-48 saat inkübe edildikten sonra 2-3 mm çapında S tipi, SW besi
yerinde ise 48 saatin sonunda 1-2mm çaplı yeşil renkli S tipi koloniler oluşur.

11.5.5. Tedavi - Kontrol
Hastalıklı balıklardan üretilen bakterinin antibiyogram sonucuna göre duyarlı
antibiyotikler seçilmelidir. Sulphamerazine Oxytetracycline, Ormethoprim, Sulfadiazin ve
Trimethoprim kullanılabilecek antibiyotiklerdir. Kesin tedavi için ölümler bitse bile ilaca
devam edilmelidir.
Yersiniozisin kontrolünde en iyi yöntem aşılamadır. Aşılama ve kemoterapotik ajanların
kullanılması ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Aşılama yöntemi balığın büyüklüğüne ve
bölgenin kontaminasyonuna göre değişir. 3 gr’dan büyük balıklarda immersiyon yöntemiyle
aşılama yapılabilir. Yavru balıklarda uygulanan bu tarz aşılama 6 ay koruma sağlamaktadır.
Aşılanan balıklar en az 10 gün içinde bağışıklık kazandıkları için kontamine bölgelere nakilleri
15 gün sonra yapılmalıdır.
Ayrıca non-spesifik immun direncin artırılması için balıkların yemlerine B, C ve E
vitaminlerinin ilave edilmesi yararlı olur.
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11.6. Bakteriyel Böbrek Hastalığı (Bacterial Kidney Disease)
Salmonidlerde solungaçlarda solgunluk, ekzoftalmus, vücut yüzeyinde irinli kabarcıklar
ile ülserler ve böbrek dejenerasyonu ile karakterize kronik, bulaşıcı ve sistemik seyirli bir
infeksiyondur.

11.6. Etiyoloji
Hastalığın etkeni Renibacterium salmoninarum’dur. Etken Gram pozitif, hareketsiz,
sporsuz, kapsülsüz, pleomorfik, hücre içi bir basildir. Üremek için sistin ya da sistein içeren
besi yerlerine ihtiyaç duyar. Katı ve sıvı besi yerlerinde 5-20ºC arasında üreyebilir ancak
optimum 15ºC de 3-5 hafta inkübasyondan sonra koloniler meydana gelir. Bakteri konakçı
dışında uzun süre canlı kalamaz.

11.6.1. Epizootiyoloji
İnfeksiyon alabalıklara özgü bir hastalıktır ve 6 aylıktan büyük tatlı su salmonidlerinde
görülür. Kronik olarak seyreden ve ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın ortaya çıkışında kronik
ya da latent infekte dişi balıklar ve portör balıklar önemli rol oynar. Su ısısı, su sertliği, tuzluluk,
sudaki mineral madde noksanlıkları, diyette C vitamini eksikliği, olumsuz çevre koşulları, stres
ve balıkların duyarlılıkları predispoze faktörlerdir. Hastalık etkeni portör balıkların dışkısı ile
saçılır. Bulaşma ise sindirim, deri ve vertikal yol ile olur. Etken vertikal ve horizontal olarak
balık yumurtalarına bulaştığında yumurta dezenfeksiyonuna rağmen etken yumurta içinde
bulunabilir ve yavrularda infeksiyon oluşturabilir.
Su sıcaklığı patolojik değişiklikleri ve mortalite oranlarını etkiler. Hastalık bulguları ve
mortalite yaz dönemi boyunca görülmezken salgınlar çoğunlukla sonbahar ve kış aylarında
(6.7-12.2ºC sıcaklıklarda) artar. Düşük su sıcaklığında küçük miktarlarda sürekli kayıplar
görülürken mortalitelerin çoğu daha yüksek su sıcaklığında meydana gelir. Pasifik ve Atlantik
salmonları denize göç ederken etkeni taşıdığından infeksiyon denizlerde de görülür. Ülkemiz
sularında yaşayan balıklarda da hastalığa rastlanılmıştır.

11.6.2. Semptomlar
Balıklarda durgunluk ve iştahsızlık görülür. Balıkların vücutlarında önce berrak sonra
kanlı - irinli bir sıvı ile dolu deri kabarcıkları, bunların patlaması sonucu oluşan yüzeysel
ülserler gözlemlenir. Solungaçlar solgundur (anemiden dolayı), denge kaybından dolayı bazı
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balıklar havuz tabanında yan yatarlar. Tek taraflı körlük, ekzoftalmus, balığın renginde bir
kararma ve beneklenme, genel hemoraji, deride diskolorasyon, karında şişlik (asidik sıvı ile
dolu)görülebilir.
Nekropsi Bulguları
Nekropsi sonrası peritonal eksudatta artış, splenomegali, beyazlaşmış dalak, genel
anemi ve dalak, karaciğer, yüzme kesesi, sindirim kanalı ve böbrek etrafında nadir olarak da
kalp epikardiumunda opak membranlar görülür. Böbrekler şişkindir ve etrafında kırmızı bir
hale ile çevrili, beyazımsı tüberkül benzeri miliyer nodüller veya granulamatoz lezyonlar vardır.

11.6.3. Tanı
Nodüllerden yapılan bakteriyoskopide Gram pozitif küçük ikili gruplar halinde
basillerin görülmesi hastalıktan şüphe ettiren önemli bir bulgudur. Kesin tanı etken izolasyonu
ve identifikasyonu ile mümkündür. %0,1’lik L-sistein ve fötal calf serumu ilave edilmiş selektif
besi yerlerinde (Kidney Disease Medium 2, Selective Kidney Disease Medium) ürerler.
Böbreklerden besiyerlerine ekim yapılarak 15-20ºC’de inkubasyona bırakıldığında üremeler 14
gün sonra görülür. Etken 15ºC’de hızlı, 5-22ºC’de ise yavaş ürerken 37ºC’de üreyemez.

11.6.4. Tedavi - Kontrol
Klinik belirtiler görüldüğünde etken böbreklere yerleşmiş demektir. Bu nedenle
hastalığın seyrinin tahmini zordur. İnfeksiyonun kronik ve latent seyretmesi, bakterinin hücre
içi patojen olması ve antibiyotiklere direnç kazanması tedavisini zorlaştırır. Tedavide
eritromisin, klindamisin, spiramisin uygulanmaktadır. Eritromisin’in yemle verilmesi
komoprofilaksi açısından faydalıdır. Ayrıca yumurtalara eritromisinli banyo uygulaması da
faydalı olabilir.
Tedavide etkenin üremesi çok uzun zaman aldığı için antibiyogram sonuçlarını
beklemek pek pratik değildir. Bakterinin hücre içi olması ve fagosittik hücrelerde
yaşayabilmesi infeksiyonun kronik bir hal almasına ve vücuttan eliminasyonunun zorlaşmasına
neden olur. Bu nedenle infeksiyondan korunma ve ciddi koruyucu önlemlerin alınması çok
önemli ve gereklidir. Çalışmalar devam etse de yeterli korumayı sağlayan bir aşı
geliştirilememiştir. Hastalıktan korumanın en iyi yolu damızlıklara sertifikasyon uygulanması
ve yavruların bu damızlıklardan alınmasıdır.
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Kontrol için yapılması gerekenler:
1- Yurtdışından ithal edilen alabalık yumurtaları çiftliğe getirilmeden önce
muayeneleri yapılmalıdır.
2- Tanklardaki suyun kalitesi devamlı kontrol edilmelidir.
3- Çevre koşulları stres oluşturmayacak şekilde düzeltilmelidir.
4- Hastalık etkeni taşıyan gıdaların sterilizasyonuna dikkat edilmelidir.
5- İnfekte yerlerden yumurta ve balık alımı engellenmelidir.
6- Her ne kadar yumurta içindeki etkene etkili olmasa da yumurta dezenfeksiyonu
önerilmektedir.
7- İnfekte balık stoklarının hareketleri önlenmelidir.
8- Bulaşmada rol oynayan vektörler ile ilgili önlemler alınmalıdır.
9- Hasta balıklar hemen uzaklaştırılmalı, havuz ve ekipman dezenfekte edilmelidir.
10- Yemler kaliteli olmalı, riskli mevsimlerde vitamin takviyeleri yapılmalıdır.

11.7. Mikotik Balık Hastalıkları
11.7.1. Kerevit vebası (Crayfish aphanomyciasis, La peste, Krebspest,
Kraftpest)
Kerevit vebası, Aphanomyces astaci’nin neden olduğu, duyarlı tatlı su kerevitlerinde
%100 mortalite ile seyreden, akut ve kronik seyirli, bulaşıcı bir mantar hastalığıdır. Ülkemizde
tatlı su kerevitinin kültürü yapılmayıp, doğal su kaynaklarından avcılık yolu ile elde
edilmektedir.

11.7.1.1. Etiyoloji
Hastalık etkeni Aphanomyces astaci’dir. 10ºC’nin üzerindeki su sıcaklıklarında çok
çabuk üreyerek kısa sürede (3 hafta içinde=akut infeksiyon) ölüme neden olur. Su sıcaklığı
azaldıkça, gelişmesi yavaşlar ve kerevitlerde ölüm gecikebilir (3 ayı bulabilir=kronik
infeksiyon). Mantar sporları sularda yaklaşık 5 gün kadar canlı kalabilirler.
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11.7.1.2. Epidemiyoloji
Kerevit vebası sadece kerevitleri etkiler. Diğer kabuklularda görülmez. İtalya, İngiltere,
İrlanda, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, Norveç, İsveç, Finlandiya, Avusturya,
Slovenya ve Rusya gibi birçok ülkede bildirilmiştir. Türkiye’de ilk olarak 1984 yılında Çivril
Gölünde (Denizli) görülmüş, daha sonra birçok gölde de saptanmıştır.
Bulaşma, horizontal olarak sudaki zoosporların sindirim yolu ile alınması olur.

11.7.1.3. Patogenez
Mantarlar salgıladıkları enzimlerle kerevitlerin kütikülasının yapısını bozarlar.
Özellikle kütikülde melanin depozitlerinin üretimini stimüle ederler ve melanin birikimine
neden olurlar. Merkezi sinir sistemine yerleşen mantarlar, motor koordinasyonu bozarak ölüme
neden olmaktadır.

11.7.1.4. Semptomlar
İnfekte kerevitlerde su yüzeyine çıkma (gün ışığına yakınlaşma) ve değişik yönlere
kaçışmayla birlikte suyu terk etme gibi davranış bozuklukları görülür. Özellikle birinci yürüme
bacaklarında olmak üzere ayaklarda koordinasyon bozukluğu, sırt üstü devrilme, sırt
kabuğundan tutularak sudan dışarıya çıkarıldıklarında makasların ve bacakların felç nedeniyle
aşağıya doğru sarkması gözlemlenir. Latent seyirli de olabilir.
İnfekte kerevitler hiçbir bulgu göstermeyebilir. Abdominal bölge, telson ve
ekstremitelerin kütikülünde kahverengi-siyah noktalar şeklinde melanizasyon alanları,
ekstremite kaybı, palpasyonda kabuk üzerinde yumuşak bölgelerin varlığı, karın
segmentlerinde, bacak ve bacak eklemleri ile gözlerde mantar hifalarından kaynaklanan pamuk
görünümünde odaklar görülebilir.

11.7.1.5. Tanı
Kesin tanı etkenin izolasyon ve identifikasyonu ile yapılır.
Deneysel infeksiyon ile de tanıya gidilebilir. Hastalık şüphesi olan kerevitten izole
edilen mantardan elde edilmiş zoosporlar duyarlı kerevit türlerine verilir. Sonrasında 2-8 gün
içinde görülen hızlı ölümler ile birlikte tekrardan A. astaci izolasyon ve identifikasyonu
infeksiyonu gösterir.
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Hızlı tanı amacıyla PCR da kullanılmaktadır.

11.7.1.6. Tedavi - Koruma ve Kontrol
Kesin etkili bir ilaç veya kimyasal madde de belirlenmemiştir.
Hasta kerevitler hiçbir şekilde başka yerlere nakledilmemeli veya diğer sulara
yerleştirilmemelidir. Hasta ve ölmüş kerevitler toplanarak imha edilmelidir. Kontamine
malzemeler (ağ vs.), sodyum hipoklorit ve iyodoforlarla dezenfekte edilmeli veya 24 saatten
daha uzun bir süre kurutulmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Balıkların bakteriyel hastalıklarından Vibriozis, Pastörellozis, Bakteriyel Soğuk Su
Hastalığı, Kolumnaris hastalığı, Kızıl ağız hastalığı, Bakteriyel böbrek hastalığı ve mikotik
hastalığı Kerevit vebasının etyolojisi, epidemiyolojisi, semptomları, tanısı, tedavisi ve kontrolü
hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) “Kızıl hastalığında infeksiyon kaynağı ölü balıklar, ………………… ve
……….lerdir. Bulaşma sindirim ve ………………..yoluyla olmaktadır. İfadesindeki boşlukları
sırasıyla doldurmak için uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a- Kontamine yem / çizme / solunum
b- Balık dışkıları / Kontamine yem / solunum
c- Dişi balıklar/ Kontamine yem / deri
d- Balık dışkıları / kontamine yem / deri
e- Dişi balıklar / Kontamine giysi / gaita

2) Vibrioziste etken saçılması aşağıdaki yollarından hangi / hangileriyle olur?
I- Gaita

II- Açık yaralar

III- Yumurtalar

IV- Solunum

a- I – II – IV
b- II – IV
c- I - II
d- I – III – IV
e- II – III
3) Aşağıda hastalık ve etkenleri verilmiştir. Hangi şıkta yanlış bilgi verilmiştir?
a- Pedinkül hastalığı----------- Flavobacterium psychrophila
b- Pastörellozis----------- Photobacterium damsela sbsp. piscicida
c- Kızıl hastalığı--------- Yersinia ruckeri
d- Bakteriyel Böbrek Hastalığı------ Renibacterium salmoninarum
e- Kolumnaris hastalığı-------------Flavobacterium columnare
4) Aşağıdakilerden hangisi kerevit vebası hastalığına özgü bir davranıştır?
a- Su yüzeyine çıkar
b- Sürüden ayrı kalır.
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c- Sıçrar ve dibe dalar.
d- Yüzme aktivitesinde uyum vardır.
e- Karın şişer.
5) Kızıl ağız hastalığı (Yersiniozis) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- Etken Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz bir mikroorganizmadır.
b- Etken 37ºC de üretildiğinde flagellası sayesinde hareketlidir, onun dışında
hareketsizdir.
c- Yavru alabalıklar için toksik etki yapan ekstraselüler proteine sahiptir
d- Hastalığı atlatan balıklar portör kaldığından tekrarlayan infeksiyonlar görülür.
e- Hastalık tedavi edilmediği takdirde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır
6) Etkenler salgıladıkları enzimlerle, özellikle kütiküla da melanin depozitlerinin
üretimini stimüle ederler. Merkezi sinir sistemine yerleşerek, motor koordinasyonu bozarak
ölüme neden olmaktadır. Karın bacak eklemleri ve gözlerde pamuksu odaklar meydana
getirirler.
Yukardaki verilen bilgiler hangi patojen etkeni tarif etmektedir?
a- Flexibacter psychrophilus
b- Renibacterium salmoninarum
c- Vibrio cholera
d- Aeromonas salmonicida
e- Aphanomyces astaci
7) Kuyruk yüzgecinden başlayarak sapına kadar lezyonlar oluşturan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?
a- Kervit vebası
b- Kolumnaris hastalığı
c- Pedinkül hastalığı
d- Bakteriyel böbrek hastalığı
e- Kızıl hastalığı
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8) “Çeşitli balık türlerinde (salmonid, yılan balığı, sazan ve diğer), karında sıvı
toplanması, rengin koyulaşması, ağız, operkulum ve yüzgeç tabanlarında kızarıklıklar, vücut
yüzeyinde ve iç organlarda hemorajilerin meydana gelmesi ile karakterize olan bulaşıcı,
öldürücü bakteriyel bir hastalıktır.” Tanımı hangi hastalık için verilmiştir?
a- Pastörollozis
b- Yersiniozis
c- Frunkulozis
d- Vibriozis
e- Psikrofilozis
9) Bakteriyel böbrek hastalığında aşağıda verilen hastalıktan koruma yollarından
hangisi yanlıştır?
a- Yurtdışından ithal edilen alabalık yumurtaları BKD yönünden muayene
edilmelidir.
b- Hasta balıkların
dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

uzaklaştırılmasına gerek olmadan,

havuz

ve ekipman

c- İnfekte balık stoklarının hareketleri önlenmelidir.
d- Yemler kaliteli olmalıdır, riskli mevsimlerde vitamin takviyeleri yapılmalıdır.
e- Stres oluşturacak çevre koşulları düzeltilmedir.
10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Pastörellozis hastalığı ile ilgilidir?
a- Etken balığın dış yüzeyinde erozyon (doku kaybı) ve ülserlere neden olur
b- Mortalite su sıcaklığının düşmesine bağlı olarak %10-100 olabilir.
c- Mikroorganizmanın sentezlediği bakteriosine göre (kolisin benzeri bir madde) 9
tipe ve 4 virülens kategorisine ayrılır.
d- Yaz ve sonbahar başında, yağmurlar nedeniyle suyun tuz konsantrasyonunun
azaldığı dönemlerde ortaya çıkan, çipura ve levreklerde ölümlere neden olan bulaşıcı ve
öldürücü bir hastalıktır.
e- Stres, suyun O2 miktarındaki azalma, suyun durgun olması, sudaki çözünmüş
oksijen ve azot miktarının artması ölümlerin artmasına neden olur.
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Cevaplar
1) D
2) C
3) C
4) A
5) B
6) E
7) C
8) B
9) B
10) D
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12. BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN VİRAL
HASTALIKLARA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Balık hastalıkların ortaya çıkmasını etkileyen en önemli faktörler ile başlıklar
halinde koruma kontrol için en uygun yöntemler öğrenilecek.
12.2. Balıkçılıkta sağlık yönetimindeki sorunlar ile su hayvanı üretim miktarını olumsuz
etkileyen faktörler ve ülkemizde su hayvanı üretim miktarını olumsuz etkileyen tehditler
öğrenilecektir.
12.3. Balıklarda hastalık oluşturan viruslar isimleri ülkemizde ihbarı mecburi olan balık
hastalıkları öğrenilecektir.
12.4. Balıkların viral hastalıklarının kesin ve doğru tanısının yapılabilmesi için uygun
örnek seçimi, örneklerin laboratuvara gönderilme koşulları, örnek gönderme bilgi formu ve
laboratuvarda yapılan testler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
12.1. Balık hastalıkların ortaya çıkmasın etkileyen en önemli faktörler nelerdir?
12.2. Balıkçılıkta sağlık yönetimindeki sorunlar ile su hayvanı üretim miktarını olumsuz
etkileyen faktörler ve ülkemizde su hayvanı üretim miktarını olumsuz etkileyen tehditler
nelerdir?
12.3. Balıklarda hastalık oluşturan viruslar isimleri ve ülkemizde ihbarı mecburi olan
balık hastalıkları isimleri nelerdir?
12.4. Balıkların viral hastalıklarının kesin ve doğru tanısının yapılabilmesi için örnek
seçimi nasıl yapılmalıdır? Örneklerin laboratuvara gönderilme koşulları nelerdir? Gönderilen
örneklerde virusların saptanmasında hangi yöntemler kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Balık hastalıklarına genel Balık hastalıkların ortaya
bakış
çıkmasını etkileyen faktörler
ile koruma kontrol için en
uygun yöntemlere bakışın
yer aldığı bu bölümde ayrıca
konu ile ilgili adaylara
gözden
kaçabilecek
konuların
hatırlatılmasına
yardımcı olunacaktır.

Ders
kitapları,
slayt
sunumları
ve
videoları
izleyen
adaylar,
konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek
için
Balık
hastalıkları
kitaplarını,
Veteriner Viroloji kitaplarını
ve viroloji laboratuvar metot
kitaplarını inceleyebilirler.

Türkiye’de
balık Balıkçılıkta
sağlık
hastalıklarına genel bakış
yönetimindeki sorunlar ile su
hayvanı üretim işletmelerinin
sayılarının ve balık üretim
miktarını olumsuz etkileyen
faktörler ve ülkemizde su
hayvanı üretimini olumsuz
etkileyen tehditler üzerinde
genel
bir
fikir
elde
edilecektir.

Ders
kitapları,
slayt
sunumları
ve
videoları
izleyen
adaylar,
konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek
için
Balık
hastalıkları
kitaplarını,
Veteriner Viroloji kitaplarını
ve viroloji laboratuvar metot
kitaplarını inceleyebilirler.

Balık hastalıklarında viral İnsanlar tarafından tüketilen
hastalıkların yeri
balıklarda hastalık oluşturan
viruslar isimleri, balıklarda
tümör oluşturan virusların
isimleri ile ülkemizde ihbarı
mecburi
olan
balık
hastalıkları
isimleri
öğrenilecektir.

Ders
kitapları,
slayt
sunumları
ve
videoları
izleyen
adaylar,
konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek
için
Balık
hastalıkları
kitaplarını,
Veteriner Viroloji kitaplarını
ve viroloji laboratuvar metot
kitaplarını inceleyebilirler.

Balık
hastalıklarında Balık viral hastalıklarda
laboratuvar tanı
kesin ve doğru tanı için
laboratuvara
örnek
gönderilmesinde
nelere
dikkat edilmesi gerektiği,
virusların tanımlanması ve
özelliklerinin
ortaya
konulması amacıyla hangi

Ders
kitapları,
slayt
sunumları
ve
videoları
izleyen
adaylar,
konu
hakkında daha fazla bilgi
edinmek
için
Balık
hastalıkları
kitaplarını,
Veteriner Viroloji kitaplarını

275

test
ve
kullanılacağı
öğrenilecektir.

yöntemler ve viroloji laboratuvar metot
konuları kitaplarını inceleyebilirler.
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Anahtar Kavramlar


Balık hastalıkları



Viral balık hastalıkları



Virus şüpheli klinik materyalleri seçimi ve gönderilmesi



Viral tanı



Viral tanı testleri



Virolojik yöntemler
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Giriş
İnsanlar günümüzde bir yandan kaynaklar üzerine iklim değişikliğinin orantısız etkileri
ve çevresel bozulma ile mücadele ederken, bir yandan da çok yakın gelecekte gıda ve geçim
kaynağı sağlama yükümlülüğünün getirdiği inanılmaz bir zorlukla da karşı karşıya kalacaktır.
Balıkçılık ve su ürünlerinde sorunların saptanması, stratejilerin belirlenmesi, koruma ve kontrol
yöntemleri ile ilgili birçok ülke arasında uluslararası iş birliği yapılmaktadır. Birleşmiş
Milletlerin, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin 2030 gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları içerisinde Gıda ve Tarımla ilgili 14 numaralı amaç (Okyanusların, denizlerin ve deniz
kaynaklarının, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir bir
şekilde kullanılması) balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile doğrudan bağlantılıdır.
Gıda alanında sürdürülebilirlik kavramı, mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını
sürekli olarak karşılayıp teknolojik ve kurumsal değişimler başarıyla adapte edilirken doğal
kaynakların korunması ve yönetimidir. Toprak, su, bitki ve hayvan kaynaklarını içeren böyle
bir sürdürülebilir kavramı çevreye zararsızdır, teknik açıdan uygundur, ekonomik ömrü vardır
ve sosyal açıdan kabul görmektedir. Sürdürülebilirlik; bir topluluk, ekosistem veya bu gibi bir
sistemin, ihtiyaç duyduğu temel kaynakların kirlenme ya da aşırı yüklenme gibi nedenlerle
sonlanmadan belirsiz bir geleceğe kadar fonksiyonunu sürdürmesidir. Aşırı avlanma nedeniyle
denizlerden karaya çıkarılan balık miktarı son yıllarda bariz bir azalma göstermiştir. Aynı
zamanda deniz balıklarına talep sürekli artış göstermiş ve buna paralel olarak su ürünleri üretimi
yaygınlaşarak artmıştır.
Biyolojik güvenliğin sağlanması ve hayvan hastalıkları ile mücadelenin başarıyla
gerçekleştirilebilmesi için kanun ve yönetmelik oluşturma ve ulusal istatistiklerin tutulması,
biyolojik sürdürülebilirlik ötesinde avlanan balıkların azaltılması, balıkçılık ve su ürünleri
yetiştiriciliği sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklardan bazılarıdır.
Bu bölümde balık hastalıklarının ayrıntıları yerine, infeksiyöz ve infeksiyöz olmayan
hastalıkların ortaya çıkmasına etki eden diğer faktörlere ve infeksiyöz hastalıkların laboratuvar
tanı metotlarına yer verilecektir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Hastalıkları
Yönetmeliğinde “su ürünleri” yerine “su hayvanı” terimine yer verilmiştir. Biz de bu
bölümlerde bizce de doğru olan bu terimi kullanmaya önem vereceğiz.
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12.1. Balık Hastalıklarına Genel Bakış
Su hayvanları yetiştiriciliği sistemlerinde en önemli problemlerden biri hastalıklardır ve
bunlar iki ana kategoriye ayrılmaktadır:
1) Virus, bakteri, mantar veya parazit gibi patojenlerin neden olduğu infeksiyöz
hastalıklar.
2) Fiziksel hasar, yetersiz besleme veya uygun olmayan su kalitesi gibi durumlardan
kaynaklanan infeksiyöz olmayan hastalıklar.
İnfeksiyöz hastalıklara tek bir patojen türü neden olabildiği gibi, bazen birden çok
patojen de bir araya gelerek hastalıklara neden olabilir. Viruslar, bakteri ve parazitlerle birlikte
Ortak infeksiyon (co-infection) ve hatta karışık infeksiyon (mix infection) oluşturabildikleri
gibi, bir bakteriyel veya paraziter infeksiyondan sonra sekonder infeksiyonlara da neden
olabilir. Bu hastalıkların ortaya çıkmasını etkileyen en önemli faktörler şunlardır:
a) Patojenlerin özellikleri
b) Yetiştirilen balık türleri
c) Yetiştirme sistemi
d) Çevresel koşullar
Hastalıklar bu faktörlerin interaksiyonu sonucudur, dolayısıyla multidisipliner olarak
incelenmesi gereklidir. Su hayvanlarının üretiminde sağlık yönetimi, temel olarak diğer
hayvansal üretimdeki yönetiminden çok farklı değildir. Tedaviden daha çok koruma ve kontrol
yöntemleri ilk düşünülmesi gereken konudur. Bu koruma kontrol yöntemleri kısaca;
a) İdeal enerjiye sahip yem rasyonu
b) Uygun yemleme programı
c) Su kalitesi ve izlenmesi
d) Biyogüvenlik önlemleri
e) Dezenfeksiyon uygulamaları
f)

Aşı uygulamaları

İnsan ve hayvan sağlığı için kullanılan antibiyotiklere karşı dirençli bakteri florası
sorunu yerkürenin yakın gelecekteki en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Su
hayvanları yetiştiriciliğinde de koruyucu antibiyotik uygulamalarının durdurulması sadece
yetiştirilen su hayvanları açısından değil, aynı zamanda denizlerdeki diğer canlılar için de ciddi
tehdit olmaktadır. Ekosistem ile su hayvanı yetiştiricilik sistemi arasındaki hastalık
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etkileşimleri nedeniyle, ticari yetiştiricilik ünitelerinin bu konuda ayrıca bir sorumluluğu vardır.
Ekolojik riskler konusunda 3 tip hastalık interaksiyonu söz konusudur;
1) Egzotik canlıların ithali ile patojen girişi
2) Yetiştiriciliği yapılan su kaynaklı canlıların hareketi ile bölgeler arası patojenlerin
transferi
3) Mevcut patojenlerin artışı ve üretimi yapılan balıklardan yabani popülasyonlara
bulaşma

12.2. Türkiye’de Balık Hastalıkları Sorunlarına Genel Bakış
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kültür balıkçılığında yıllık üretim miktarlarında artış
olmuş fakat bu artış ülkemizde kişi başı balık tüketiminin artışına henüz istenilen seviyeye
ulaşmasına yeterli olmamıştır. 2017 yılında kişi başı başına düşen balık tüketimi Avrupa Birliği
üye ülkelerinde 24,2 kg/yıl iken Türkiye’de 7,5 kg/yıl olmuştur. Ülkemizde iç sulardaki alabalık
üreten işletme sayısı 1.342 iken, 42 adette sazan üreten işletme bulunmaktadır. Ayrıca 305 adet
çipura ve levrek, 9 adet orkinos ve 3 adet midye üreten işletme bulunmaktadır. TUİK
raporlarına göre ülkemizde 2018 yılında 76.680 ton çipura, 116.915 ton levrek ve 114.497 ton
alabalık üretilmiştir.
Üretimin daha çok artırılması için işletme sayılarının artışı, gerekli yönetmeliklerin
düzenlenmesi ve özellikle bu alanda çalışan kişilerin bilimsel metotlarla yetiştiriciliği
benimsemeleri gerekmektedir.
Ülkemizde yapılan çalışmalarda sürdürülebilir yetiştiricilik açısından balık hastalıkları
veya olası başka nedenlerle kitle halinde ölüm riskine karşı balıkçılıkta sağlık yönetiminde de
eksiklikler bildirilmektedir. Bunlar;
a) Hastalıklara yönelik yeterli epidemiyolojik veriler
b) Karantina metotları, dezenfeksiyon protokolleri ve hareket sınırlamaları
c) Arazide güvenilir, hızlı tanı yöntemlerinin bulunmayışı
d) Merkezi olmayan bağımsız otoritelerin olmaması (uygun bölgesel sağlık servisleri)
e) Yumurta, larva, yavru ve balık taşıma gibi global ticaretten kaynaklanan bulaşmalar
f)

Viral hastalıkların kontrol stratejileri

Balıkçılık sektöründe sağlık yönetimindeki bu eksikliklerin dışında ülkemizde gerek
işletme sayısını ve gerekse su hayvanı üretim miktarını olumsuz etkileyen ve iyileştirilmesi
beklenen diğer faktörler de şu şekilde sıralanabilir:
a) Kuluçka teknolojisinin gelişmesi
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b) Balık besleme ve yem katkılarındaki ilerlemeler
c) Kantitatif genetik olarak dirençli damızlık stoklar oluşturulması/selektif üretim
programları
d) Daha iyi bakım uygulamaları
e) Stres indikatörleri ve koşulları ile ilgili çalışmalar
f)

Yer seçimi, taşıma kapasitesi ve zon belirleme uygulamaları

g) Gıda güvenliği/zoonotik balık hastalıkları
h) Balıkçılıkta sigortacılığın geliştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler
Ülkemizde balıkçılık sektöründe bu eksikliklerin yanısıra gerek işletme sayısını ve
gerekse su hayvanı üretim miktarını olumsuz etkileyen tehditlerde bulunmaktadır. Bunlar;
olması

a) Üretim alanlarının turizm, kültür, tabiat varlıkları, milli park ve sit alanlarına yakın
b) Su kirliliği ve giderek artması
c) Kota yetersizliği (özellikle orkinos yetiştiriciliğinde)
d) Kiralama sorunları
e) Kapasite artırımından kaynaklanan çevresel etkiler
f)

Kontrolsüz ilaç ve biyolojik maddelerinin imalatı, dağıtımı ve kullanımı

g) Epidemik hastalıklar
h) Avrupa pazarındaki daralma (levrek, çipura)
i)

Doğal stoklar üzerine baskılar (kaçaklar, hastalıklar, kimyasallar, artıklar)

j)

AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği.

k) Taşıma kapasitesi eksik yetersiz işletmeler
l)

Koruma ve kullanma dengesinin kurulamaması

m) Çift kabuklu su ürünleri yetiştiriciliğinin yetersizliği
n) Dış pazarlarda rekabet gücünün azlığı
o) Soğuk muhafaza imkânlarının azlığı
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p) Organik ve biyoteknolojik balık yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaması.
q) Poli-kültür yetiştiriciliğinin eksikliği
r)

Balık hastalıkları ve zararlıları konusunda alt yapı ve uzman personel yetersizliği

s)

Üretim maliyetlerinin yüksekliği (enerji, yem, kira vb).

t)

Artma sistemlerinin endüstride tam olarak kullanılmaması ve yaygınlaşmaması

12.3. Balık Hastalıklarında Viral Hastalıkların Yeri
Dünyada balıkçılık sektöründeki gelişmeler, hastalıkların hızlı ve güvenilir yöntemlerle
saptanması ve önlem alınma çalışmaları ile hız kazanmıştır. Virus izolasyonundaki güçlükler
(üretilmeleri için sadece canlı ortamlara ihtiyaç duymaları) ve çok küçük mikroorganizma
olduklarından sadece elektron mikroskopta görülebilmeleri nedeniyle uzun yıllardır
balıklardaki viral hastalıkların tanısı yapılamamıştır. Özellikle moleküler yöntemlerin hızlı ve
yaygın olarak birçok alanda kullanılmasıyla balık hastalıklarında da laboratuvar tanısı zor olan
virusların özellikleri ortaya konulmuştur. Özellikle viral genom çalışmalarındaki gelişmeler ile
hem DNA’lı ve hem de RNA’lı viruslar tarafından oluşturulan hastalıklar artık kısa sürede
tanımlanabilmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler bu bölüm içerisinde “Balık
Hastalıklarında Laboratuvar Tanı” başlığı içinde verilecektir. İnsanlar tarafından tüketilen
gerek açık denizlerde ve gerekse kültürü yapılan balıkların viral hastalıklarına neden olan
viruslar ile onların cins ve familya isimleri Tablo 12.1’de listelenmiştir.
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Tablo 12.1. Balıklarda hastalık oluşturan viruslar
Virus
1 Infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV)
2 Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV)
3 Spring viraemia of carp virus (SVCV)
4 Perch rhabdovirus
5 Pike fry rhabdovirus
6 Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV)
7 Yellowtail ascites virus (YAV)
8 Epizootic haematopoietic necrosis virus (EHNV)
9 Lymphocystis disease virus (LCDV)
10 Red sea bream iridovirus (RSIV)
11 Singapore grouper iridovirus (SGIV)
12 White sturgeon iridovirus (WSIV)
13 Carp pox herpesvirus (CyHV-1)
14 Haematopoietic necrosis herpesvirus-2 (CyHV-2)
15 Koi herpesvirus/cyprinid herpesvirus-3 (KHV, CyHV-3)
16 Ictalurid herpesvirus 1 (CCHV)
17 Flounder herpesvirus (FHV)
18 Herpesvirus salmonis (SalHV-1)
19 Oncorhynchus masou virus (OMV, SalHV-2)
20 Carp nephritis and gill necrosis virus
21 Red-spotted grouper nervous necrosis virus (RGNNV)
22 Epinephelus tauvina nervous necrosis virus (ETNNV)
23 Striped jack nervous necrosis virus (SJNNV)
24 Chum salmon virus (CSV)
25 Grass carp rhabdovirus
26 Infectious salmon anaemia virus (ISAV)
27 Erythrocytic inclusion body syndrome virus (EIBSV)

Cins
Novirhabdovirus
Novirhabdovirus
Vesiculovirus
Vesiculovirus
Vesiculovirus
Aquabirnavirus
Aquabirnavirus
Ranavirus
Lymphocystivirus
Megalocytivirus
Ranavirus
sınıflandırılmamış
Ictalurivirus
Ictalurivirus
Ictalurivirus
Ictalurivirus
Ictalurivirus
Ictalurivirus
Ictalurivirus
sınıflandırılmamış
Betanodavirus
Betanodavirus
Betanodavirus
Aquabirnavirus
Aquareovirus
Isavirus
sınıflandırılmamış

Familya
Rhabdoviridae
Rhabdoviridae
Rhabdoviridae
Rhabdoviridae
Rhabdoviridae
Birnaviridae
Birnaviridae
Iridoviridae
Iridoviridae
Iridoviridae
Iridoviridae
Iridoviridae
Alloherpesviridae
Alloherpesviridae
Alloherpesviridae
Alloherpesviridae
Alloherpesviridae
Alloherpesviridae
Alloherpesviridae
Alloherpesviridae
Nodaviridae
Nodaviridae
Nodaviridae
Reoviridae
Reoviridae
Orthomyxoviridae
sınıflandırılmamış

Viruslar, balıklarda sadece infeksiyonlara neden olmazlar, insan ve kara hayvanlarında
olduğu gibi tümörlere de neden olurlar. Balıklarda tümör oluşturan viruslar (oncogenic viruses)
Tablo 12.2.’de listelenmiştir.
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Tablo 12.2: Tümör oluşturan viruslar, tümör tipleri ve konakçı balıklar.
Konakçı

Tümör tipi
ı

Sınırları yakın olan ülkeler arasındaki hijyenik tedbir farklılıkları ve ortak suları
kullanan balık işletmelerinin yakın konumları nedeniyle bulaşıcı hastalıkların kontrolünü
zorlaştırmaktadır. İlaçlarla tedavisi mümkün olan patojenlere (bakteri, mantar ve parazit) karşı
uygulama yanlışları nedeniyle patojenlerdeki direnç gelişimi ortaya çıkmış ve gittikçe artan bir
sorun olarak insan sağlığını etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Özellikle FAO gibi kuruluşlar
tarafından yayınlanan raporlarda antibiyotik dirençliliği konusunda ciddi uyarılar
yapılmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile küresel sorunların da balıkçılık sektörüne etkisi
nedeniyle virus, bakteri, mantar veya parazit gibi patojenlerin neden olduğu infeksiyöz
hastalıklarla gerek tedavi ve gerekse koruma-kontrol yöntemleri konusunda ülkeler tarafından
yönetmeliklerin ortaya konulmasına neden olmuştur.
Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hastalıkları Yönetmeliği ile kara
hayvanları ve su hayvanlarının ihbarı mecburi hastalıklarını belirlemiştir. İlk 6 tanesi virusların
neden olduğu Su Hayvanlarının İhbarı Mecburi Hastalıkları şunlardır:
1-Epizootik hematopoetik nekroz (EHNV)
2-Enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHNV)
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3-Enfeksiyöz somon anemisi (ISAV)
4-Viral hemorajik septisemi (VHSV)
5-Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)
6-Sazanların bahar Viremisi (SVCV)
7-Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)
8-Taura sendromu (Taura syndrome)
9-Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
10-Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
11-Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
12-Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
14-Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)
15-Beyaz benek hastalığı (White spot disease)
16-Kerevit vebası (Crayfish plague)
17-Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease, BKD)

Gerek ihbarı mecburi viral hastalıklar ve gerekse diğer önemli viral hastalıklar hakkında
daha ayrıntılı bilgiler bu bölümden sonraki 13. Bölüm’de verilecektir.

12.4. Balık Hastalıklarında Laboratuvar Tanı
12.4.1. Laboratuvara Örnek Gönderme
Hastalıkların tanımlanmasına yönelik, hem balıklardan alınan klinik materyallerinden
ve hem de işletmeye gelen ve kullanılan sularda patojen etkenleri saptamak gereklidir. Ek
olarak suların fiziksel, kimyasal ve biyotik parametrelerindeki değişmeleri saptamak için yeterli
miktarda su örneklerinin ilgili laboratuvara gönderilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, balıkları
beslemede kullanılan yemlerden de usulüne uygun olarak örnekler alınarak çeşitli yönlerden
(kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik) muayene edilmek üzere uygun süre ve koşullarda ilgili
laboratuvarlara gönderilmelidir. Bu bölümde sadece viral balık hastalıklarının tanısı için
laboratuvar yöntemleri üzerinde durulacaktır.
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Balık işletmelerinde viral infeksiyonlarla mücadeledeki başarı, etken virusun kesin
tanısının konulmasına ve özelliklerinin bilinmesine bağlıdır. Veteriner hekimler karşılaştıkları
viral hastalıklar tanısı için alacakları örnekleri analiz için laboratuvarlara gönderirken belli
kurallara uymak zorundadırlar. Öncelikle hasta veya ölü balıkların klinik durumları ile ilgili
bilgileri de ekleyerek bilgi formunu doldurup ilgili laboratuvara en uygun şekilde göndermeleri
gerekmektedir.
Balık viral hastalıklarında kesin ve doğru tanı için şu 5 madde çok önemlidir;
a)

Örnek seçimi

b)

Örnek gönderme yöntemi

c)

Örnek bilgi formu

d)

Test yöntemi seçimi

e)

Testlerin hatasız uygulanması

12.4.1.1. Örnek Seçimi
Veteriner hekimler hastalık semptomlarını dikkate alarak virusun tanısının
yapılabileceği analizler için materyalleri seçmek durumundadırlar. Yapılacak makroskopik
incelemelerde öncelikle balıkların yüzeylerinde, sistemlerinde, doku veya organlarında lezyon
veya hastalık şüphesi var ise o bölgede virus ta bulunabileceği varsayılarak test yapılacak
örnekler seçilmelidir. Öncelikle virolojik inceleme için hastalık semptomları taşıyan canlı
balıklar tercih edilmelidir. Bu nedenle laboratuvara viral inceleme için gönderilecek balıklar
seçilirken yüzeye yakın ya da havuzların giriş ve çıkışlarındaki balıklar tercih edilir.
Enfeksiyonun başlangıcında hemen örneklemeler yapılmalı ve gönderilmelidir. Balıklarda
toplu ölüm ortaya çıktıysa kontaminasyon etkenleri devreye girebileceğinden laboratuvarda
gerçek hastalık etkeni saptanmayabilir.
Resim 1: Balık nekropsisi
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12.4.1.2. Örnek Gönderme Yöntemi
Klinik materyallerin laboratuvar gönderilme koşulları, yapılacak test analizlerinin
sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle hangi test yapılması isteniyorsa o
testin özelliklerine göre klinik materyaller en uygun koşullarda hazırlanmalı ve gönderilmelidir.
Ek olarak klinik örneklerin laboratuvara gönderilmesinde dikkat edilecek bir başka önemli konu
da, taşıma torbalarının okunaklı şekilde ve silinmeyen kalemlerle isimlendirme ve
numaralanmasıdır. Canlı balık 5-10 litrelik naylon torbanın 1/3'ündeki su içinde
gönderilmelidir. Torbanın dışı buz ile desteklenmesi balıkların metabolizmasını yavaşlatacağı
için yararlıdır. Balıklarda şoka neden olabileceğinden torbanın içine kesinlikle buz
konulmamalıdır. Virus izolasyonu için 6 cm.’den küçük balıkları tamamı, büyük balıkların ise
ya tamamı ya da nekropsileri yapıldıktan sonra lezyonlu kısımları ve mutlaka dalak ve
böbrekleri gönderilmelidir. Virus izolasyonu için dondurulmuş ölü balıklar da gönderilebilir.
Büyük balıklar balık taşıyıcı kaplarda küçük balıklar ise su ve oksijenle doldurulmuş plastik
torbalar içinde uzun mesafelere gönderilebilirler. Güvenli olması yönünden iki plastik torba iç
içe konarak 1/3 oranında su ve 2/3 oranında oksijen ile iyice gergin olarak doldurulur. Torbanın
ağzı hava kaçırmayacak şekilde kapatılarak bağlanır. Eğer oksijen yoksa piyasada bulunan
oksijen tabletlerinden yararlanılabilir. Kısa mesafelerde torbayı yalnızca hava ile doldurmak
yeterli olabilir.
Resim 2: Balıklar poşetler içerisinde buzlarla temas etmeden gönderilmesi.

buz

12.4.1.3. Örnek bilgi formu
Laboratuvara gönderilecek balık veya organ torbalarının üzerindeki isimlendirme ve
numaralandırmanın dışında laboratuvara gönderilecek örneklerin tanımı, içerikleri ve diğer
bilgileri içeren bir bilgi formu da gönderilmelidir. Sağlam ve hasta hayvanların birlikte
fotoğraflanması ve bilgi formuna eklenmesinin ayrıca faydası olacaktır (Resim 3). İşletmedeki
balıkların maddi değerinin bu bilgi formuna yazılmasına gerek yoktur. Örneklerle birlikte
laboratuvara gönderilecek bilgi formuna yazılması gereken bilgiler şunlardır.
6. Göndericinin adı, adresi, telefon ve fax numaraları, email adresi
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7. Örneklerin alım tarihi ve saati
8. Alınan örneklerin numaraları ve tanımlanması
9. İnfeksiyonda görülen klinik bulgular
10. İşletmedeki toplam balık sayısı, hasta ve ölüm sayıları
11. Önceden yapılan aşı veya tedavi
12. İşletmede daha önce benzer bir sorun olup olmadığı
Resim 3: Sağlam ve hasta hayvanların birlikte fotoğraflanması

12.4.1.4. Test yöntemi seçimi
Klinisyen veteriner hekim şüphelendiği hastalık için belli testleri talep edebilir ve
bunun yanısıra laboratuvardan alternatif analiz yöntemleri hakkında da bilgi alabilir. Bu
nedenle örnek gönderilmeden önce hekimin laboratuvar ile iletişime geçip konu ile ilgili bilgi
alışverişi yapmasında büyük fayda vardır. Gerek analiz için testler arasındaki duyarlılık farkları
ve gerekse fiyatlandırma dahil birçok konuda önceden bilgi sahibi olunması, sonradan
olabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır.

12.4.1.5. Testlerin hatasız uygulanması
Laboratuvar teknisyenleri gelen örnek bilgi formlarında veteriner hekim tarafından
şüphelenilen bir hastalık belirtilmemiş olsa bile, mutlaka gelen materyali uygun biyogüvenlik
kurallarına çerçevesinde değerlendirmeli ve gereken önlemleri alarak analizlerini yapmalıdır.
Analizlerin tekrar edilme olasılığı düşünülerek, analizi yapılacak örneklerin bir kısmı testte
kullanılırken diğer bir kısmı ise test raporları sonuçlanıncaya kadar uygun ortamlarda muhafaza
edilmelidir. Laboratuvarlardaki test protokolleri belirlenmiştir ve testler bu protokollere göre
yapılmalıdır. Laboratuvar oda sıcaklığı, kullanılacak kitlerin son kullanım tarihleri, solüsyon
ve tampon çözeltilerin pH’sı ve uygunluğu sık sık kontrol edilmeli, elektrik ve su gibi
kesintilerine karşı önlemler alınmalıdır. Laboratuvar cihaz ve ekipmanların kalibrasyonları
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yaptırılmalı ve kayıtlarının tutulmasına özen gösterilmelidir. Testlerde olabilecek insan
kaynaklı hataların olmaması için uygun çalışma saatlerine önem verilmelidir.

12.4.2. Viral Tanı Yöntemleri
Genel olarak viroloji laboratuvarlarına gelen örneklerin incelenmesinde 2 temel
virolojik yöntem vardır.

12.4.2.1. Direkt Yöntemler
12.4.2.1.1. Virus partiküllerinin incelenmesi
Gelen örneklerin direkt olarak virus partiküllerinin tanımlanmasına yardımcı olan
yöntemlerdir. Doku, organ, dışkı gibi virusun bulunduğu materyallerden elektron
mikroskopunun (EM) gridleri üzerine preparatları hazırlanır ve virus partiküllerinin
incelenmesi yapılır. Işık mikroskoplarında 2.000x'e kadar büyütme yapılabilirken, elektron
mikroskoplarında bu oran 100.000x'lere kadar çıkmaktadır (Resim 4). EM için gelen klinik
örneklerde herhangi bir virusun olup olmadığı yönünde bir sonucuna varılır, örnekte hangi virus
olduğu yönünde bir karara varılamaz. Çünkü birçok virusun elektron mikroskoptaki
görüntülerinde büyüklükleri ve şekilleri çok farklı olabilmektedirler (Resim 5).
Resim 4: Elektron mikroskobu
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Resim 5: Bazı virusların elektron mikroskobik görüntüleri

12.4.2.1.2. Direkt Viral antijen incelenmesi
Laboratuvara gelen doku ve organ parçalarından Floresan antikor tekniği (IFA) (Resim
6) ve immunohistokimya (immun peroksidase, Avitin/Biotin immunoassays) yöntemleri
(Resim 7) için preparatlar hazırlanarak testler için spesifik özellikte ve renklerde boya ve
enzimlerle işaretlenmiş antikorlar yardımıyla viral antijenlerin saptanması dolayısıyla hastalık
etkeni virusların varlığı ortaya konulabilir. Ayrıca virusun bulunduğu organ ve doku
parçalarında viral antijen, ELISA yöntemiyle saptanabilir. Bu yöntemle çalışan ticari ELISA
kitleri bulunmaktadır (Resim 8).
Resim 6: Floresan antikor tekniği (IFA)

Resim 7: Immun peroksidase tekniği
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Resim 8: ELISA tekniği

12.4.2.1.3. Nükleik asit yöntemleri
Laboratuvara gönderilen klinik materyallerdeki virusların DNA veya RNA yapılarının
saptanmasına dayalı moleküler yöntemlerdir. Hibridizasyon (in situ Hibridizasyon, Southern
blot Hibridizasyon, Dot blot Hibridizasyon), PCR, RT-PCR, RealTime-PCR testleri bu amaçla
kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler içerisinde en çok kullanılan PCR yönteminde DNA’nın
çoğaltılması, jel elektroforezde DNA’nın yürütülmesi ve sonra UV altında DNA bantlarının
(Resim 9) görüntülenmesiyle virusların tanımlanması yapılmaktadır. RNA’lı viruslarda da
benzer işlemler yapılmaktadır, sadece ek olarak RNA’dan DNA’ya dönüştürdükten sonra
çoğaltma işlemleri yapılmaktadır. Kısa sürede sonuçlanması ve duyarlığın çok yüksek olması
nedeniyle PCR, RT-PCR ve RealTime-PCR yöntemleri birçok virusun tanısı için yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Resim 9: PCR’da çoğaltılan DNA’ların UV altında jeldeki görüntüleri

12.4.2.2. İzolasyon ve İdentifikasyon
Laboratuvara gönderilen klinik materyallerden virus izolasyonu hedefleniyorsa
örneklerin soğuk zincir halkası kırılmadan laboratuvara taşınmış olmasından emin olunmalıdır.
Çünkü virusların çevre sıcaklığına karşı diğer mikroorganizmalardan daha duyarlı olmaları
nedeniyle canlılıklarını kaybedebilirler. Klinik materyal ile gönderilen bilgi notu ve diğer test
sonuçları değerlendirilerek önce inokulum elde edilir sonra uygun virus izolasyon ortamına
inokulasyonlar yapılır. İnokulum elde etmek için sıvı materyaller direkt olarak 0,22µl
filtrelerden geçirilir, katı materyaller steril tampon solüsyonlar kullanılarak önce homojen hale
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getirilir sonra 0,22µl filtrelerden geçirilerek inokulasyon zamanına kadar -700C’de saklanır.
Viruslar sadece canlı ortamlarda çoğaltılabilirler, bu ortamlar; Hücre kültürleri, Embriyolu
yumurtalar ve Laboratuvar hayvanlarıdır. Balık viruslarının üretildiği devamlı hücre kültürleri
şunlardır: FMH hücre kültürü (Gonyan balıkların sırt kısmı hücreleri), RTG-2 hücre kültürü
(rainbow balığının testis hücreleri), PG hücre kültürü (Pike balığının kanat hücreleri) ve CHSE
hücre kültürü (somon balığının embrional hücreleri) Resim 10.
Virus izolasyon ortamlarında çoğaltılan virusların tanımlarının yapılabilmesi için bazı
testlerin yapılması zorunludur. Bu testler, virusların spesifik özelliklerinin ortaya konulmasını
ve identifikasyonu doğru ve kesin olarak ortaya konulmasını amaçlar. Virusların yapısal
özelliklerine göre tercih edilecek testler ya immunoloji tabanlı testler (Hemaglutinasyon testi,
Hemaglutinasyon inhibisyon testi, İmmun Floresan antikor testi, nötralizasyon testi,
hemadsorbsiyon testi, western immunoblot) ya da virusun genlerine yönelik testlerdir (PCR,
RT-PCR, RealTime-PCR, Hibridizasyon, DNA dizilime).
Resim 12: CHSE hücre kültürlerinde infectious pancreatic necrosis virusunun 3, 12, 24
ve 48 saatte oluşturdukları CPE görüntüsü

12.4.2.3. Serolojik Testler
Balıkların viral infeksiyonlarda kan serumunda virusa karşı spesifik olarak oluşan
antikorların saptanması gelişmiş balık hastalıkları tanı laboratuvarlarında yapılmaktadır. Ayrıca
bu testler viral balık hastalıkların patogenezisi veya balık viruslarının özelliklerinin bilinmesi
amacıyla yapılan bilimsel araştırmalarda da yapılmaktadır. Ülkemizde balık hastalıkların rutin
tanısı için serolojik testler yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok kullanılan serolojik testler;
nötralizasyon testi, ELISA, Floresan antikor testi, komplement fikzasyon testi ve aglütinasyon
testidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
12.1. Balık hastalıklarının ortaya çıkmasını etkileyen faktörler ile koruma kontrol için en uygun
yöntemler hakkında özet bilgi sahibi olunmuştur.
12.2. Balıkçılıkta sağlık yönetimindeki sorunlar ile su hayvanı üretim işletmelerinin sayılarının
ve balık üretim miktarını olumsuz etkileyen faktörler ve ülkemizde su hayvanı üretimini
olumsuz etkileyen tehditler hakkında genel bir fikir elde edinilmiştir.
12.3. İnsanlar tarafından tüketilen balıklarda hastalık oluşturan viruslar isimleri, balıklarda
tümör oluşturan virusların isimleri ile ülkemizde ihbarı mecburi olan balık hastalıkları
isimleri öğrenilmiştir.
12.4. Balık viral hastalıklarda kesin ve doğru tanı için laboratuvara örnek gönderilmesinde
nelere dikkat edilmesi gerektiği, virusların tanımlanması ve özelliklerinin ortaya
konulması amacıyla hangi test ve yöntemler kullanılacağı hakkında bilgi sahibi
olunmutur.
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Bölüm Soruları
12.1. Ülkemizde sürdürülebilir yetiştiricilik açısından kitle halinde ölüm riskine karşı
balıkçılıkta sağlık yönetiminde eksiklikler nelerdir?
12.2. Ülkemizde su hayvanlarında görülen İhbarı Mecburi viral hastalıkları nelerdir?
12.3. Balıklarda hastalıkların ortaya çıkmasını etkileyen en önemli faktörler nelerdir?
12.4. Viral hastalıkların tanısı için balıklardan alınan klinik materyallerin
laboratuvarlara gönderilmesinde nelere dikkat edilmelidir?
12.5. Laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin üzerindeki isimlendirme ve
numaralandırmanın dışında laboratuvara gönderilecek klinik örneklerle birlikte laboratuvara
gönderilecek bilgi formuna neler yazılmalıdır, maddeler halinde yazınız.
12.6. Laboratuvara gönderilen klinik materyaller için uygulanacak testlerin hatasız
yapılabilmesi için laboratuvar görevlisi nelere dikkat edilmelidir?
12.7. Klinik örneklerden viral tanı için elektron mikroskopu hangi konularda yardımcı
olmaktadır?
12.8. Laboratuvara gönderilen klinik materyallerde virusların DNA veya RNA’larının
saptanmasına dayalı hangi moleküler yöntemler kullanılır?
12.9. Viral balık infeksiyonlarda kan serumunda virusa karşı oluşan antikorların
saptanmasında en çok hangi serolojik testler kullanılır?

Cevaplar
12.1. Ülkemizde sürdürülebilir yetiştiricilik açısından kitle halinde ölüm riskine karşı
balıkçılıkta sağlık yönetiminde eksiklikler şunlardır;
a) Hastalıklara yönelik yeterli epidemiyolojik veriler
b) Karantina metotları, dezenfeksiyon protokolleri ve hareket sınırlamaları
c) Arazide güvenilir, hızlı tanı yöntemlerinin bulunmayışı
d) Merkezi olmayan bağımsız otoritelerin olmaması (uygun bölgesel sağlık
servisleri)
e) Yumurta, larva, yavru ve balık taşıma gibi global ticaretten kaynaklanan
bulaşmalar
f)

Viral hastalıkların kontrol stratejileri
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12.2. Ülkemizde su hayvanlarında görülen İhbarı Mecburi viral hastalıkları şunlardır:
a) Epizootik hematopoetik nekroz (EHNV)
b) Enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHNV)
c) Enfeksiyöz somon anemisi (ISAV)
d) Viral hemorajik septisemi (VHSV)
e) Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)
f)

Sazanların bahar Viremisi (SVCV)

12.3. Balıklarda hastalıkların ortaya çıkmasını etkileyen en önemli faktörler şunlardır:
a) Patojenlerin özellikleri
b) Yetiştirilen balık türleri
c) Yetiştirme sistemi
d) Çevresel koşullar
12.4. Klinik materyallerin laboratuvar gönderilirken hangi test yapılması isteniyorsa o
testin özelliklerine göre klinik materyaller en uygun koşullarda hazırlanmalı ve gönderilmelidir.
Taşıma torbalarının okunaklı şekilde ve silinmeyen kalemlerle isimlendirme ve
numaralandırılmalıdır. Canlı balık 5-10 litrelik naylon torbanın 1/3'ündeki su içinde
gönderilmelidir. Torbanın dışı buz ile desteklenmeli, virus izolasyonu için 6 cm.’den küçük
balıkları tamamı, büyük balıkların ise ya tamamı ya da nekropsileri yapıldıktan sonra lezyonlu
kısımları ve mutlaka dalak ve böbrekleri gönderilmelidir.
12.5. Laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin üzerindeki isimlendirme ve
numaralandırmanın dışında laboratuvara gönderilecek klinik örneklerle birlikte laboratuvara
gönderilecek bilgi formuna yazılması gereken bilgiler şunlardır.
a.

Göndericinin adı, adresi, telefon ve fax numaraları, email adresi

b.

Örneklerin alım tarihi ve saati

c.

Alınan örneklerin numaraları ve tanımlanması

d.

İnfeksiyonda görülen klinik bulgular

e.

İşletmedeki toplam balık sayısı, hasta ve ölüm sayıları

f.

Önceden yapılan aşı veya tedavi

g.

İşletmede daha önce benzer bir sorun olup olmadığı
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12.6. Laboratuvara gönderilen klinik materyaller için uygulanacak testlerin hatasız
yapılabilmesi için laboratuvar görevlisi tarafından şunlara dikkat edilmelidir. Gelen örnek bilgi
formlarında klinisyen tarafından şüphelenilen bir hastalık belirtilmemiş olsa bile, mutlaka gelen
materyal uygun biyogüvenlik kurallarına çerçevesinde değerlendirmeli ve gereken önlemleri
alarak analizler yapılmalıdır. Analizlerin tekrar edilme olasılığı düşünülerek, analizi yapılacak
örneklerin bir kısmı testte kullanılırken diğer bir kısmı ise test raporları sonuçlanıncaya kadar
uygun ortamlarda muhafaza edilmelidir. Laboratuvarlardaki testler bildirilen protokollere göre
yapılmalıdır. Laboratuvar oda sıcaklığı, kullanılacak kitlerin son kullanım tarihleri, solüsyon
ve tampon çözeltilerin uygunluğu kontrol edilmelidir. Laboratuvar cihaz ve ekipmanların
kalibrasyonlar tarihleri gecikmemiş olduğuna dikkat etmelidir. Testlerde olabilecek insan
kaynaklı hataların olmaması için uygun çalışma saatlerine önem verilmelidir.
12.7. Elektron mikroskopu, laboratuvara tanı için gelen örneklerin direkt olarak virus
partiküllerinin tanımlanmasına yardımcı olan cihazdır. Doku, organ, dışkı gibi virusun
bulunduğu materyallerden
elektron mikroskopunun (EM) gridleri üzerine preparatları
hazırlanır ve virus partiküllerinin incelenmesi yapılır. Işık mikroskoplarında 2.000x'e kadar
büyütme yapılabilirken, elektron mikroskoplarında bu oran 100.000x'lere kadar çıkmaktadır.
EM için gelen klinik örneklerde herhangi bir virusun olup olmadığı yönünde bir sonucuna
varılır, örnekte hangi virus olduğu yönünde bir karara varılamaz. Çünkü birçok virusun elektron
mikroskoptaki görüntülerinde büyüklükleri ve şekilleri çok farklı olabilmektedirler.
12.8. Laboratuvara gönderilen klinik materyallerdeki virusların DNA veya RNA
yapılarının saptanmasına dayalı moleküler yöntemler; Hibridizasyon (in situ Hibridizasyon,
Southern blot Hibridizasyon, Dot blot Hibridizasyon), PCR, RT-PCR ve RealTime-PCR
testleridir.
12.9. Viral balık infeksiyonlarda kan serumunda virusa karşı oluşan antikorların
saptanmasında en çok kullanılan serolojik testler; nötralizasyon testi, ELISA, Floresan antikor
testi, komplement fikzasyon testi ve aglütinasyon testidir.
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13. BALIKLARDAKİ VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BİYOGÜVENLİK

297

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Balıklarda görülen RNA’lı virus infeksiyonları
13.2. Balıklarda görülen DNA’lı virus infeksiyonları
13.3. Viral hastalıklarda koruma ve kontrol için gereken bileşenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
13.1. Balıklarda görülen RNA’lı virus infeksiyonları nelerdir?
13.2. Balıklarda görülen DNA’lı virus infeksiyonları nelerdir?
13.3. Viral hastalıklarda koruma ve kontrol için gereken bileşenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Balıklarda görülen viral
infeksiyonlar ve
biyogüvenlik

Bu bölümde balıklarda
görülen RNA’lı ve DNA’lı
virus infeksiyonları
hakkında bilgi ve bu
hastalıklarla ilgili
biyogüvenlikle ilgili bilgi
sahibi olunur

Ders kitapları, slayt
sunumları ve videolar, ilgili
kurum ve kuruluşların Web
siteleri
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Anahtar Kavramlar


Balık hastalıkları



RNA viruslar



DNA viruslar



Biyogüvenlik
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Giriş
Balıkçılık gıda üretimi ve halk sağlığı açısından önemli bir sektördür. Ülkemiz, mevcut
akarsuları ve 3 kıyısının denizle çevrili olması nedeniyle su ürünleri yönünden avantajlıdır.
Ülkemiz ve diğer ülkelerde hem tatlı su hem de deniz balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği
önemli düzeyde artış göstermiştir. Kırmızı et üretiminin sınırlı yapılabilmesi, maliyetli olması
nedeniyle halka pahalı sunulması, balık etinin daha ucuz olması ve balıklardaki omega-3 yağ
asitlerinin beyin ve damar sağlığı açısından önemli olması gibi nedenlerden dolayı balıkçılığın
ve balık üretiminin desteklenmesi gerekmektedir. Ancak birçok sektörde olduğu gibi üretim,
pazarlama ve sağlık problemleri balıkçılık ve balık üretimini tehdit etmektedir. Özellikle
balıklarda görülen viral infeksiyonlar balıklarda ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere neden
olarak ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.
Virusların balıklarda hastalık oluşturduğu 1950’li yıllarda bildirilmiştir. Bu yıllardan
sonra balık orijinli hücre kültürlerinin geliştirilmesi ile balıklardaki viroloji ve viral balık
hastalıkları ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu bağlamda hücre kültürleri
kullanılarak virüs izolasyonu ve ayrıca moleküler yöntemlerle viral hastalıkların tanısı daha
kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu yazıda, balıklarda hastalıklara neden olan
önemli viruslar, oluşan bozukluklar, hastalık belirtileri, tanısı ve bu hastalıklardan korunmaya
yönelik bilgiler verildi.
Yazıda verilen bu bilgilere geçmeden önce balık hastalıklarının çıkışını etkileyen
aşağıdaki faktörlerin bilimesinde yarar vardır.
 Çevrede ve sularda balıkları hastalandırabilecek bir mikroorganizmanın
bulunması


Çevre ve su koşullarının kötü olması (temizlik, hijyen vs)



Bakım ve beslemenin yetersiz olması



Balığın diirencinin yani bağışıklık sisteminin zayıf olması

13.1. Balıklarda Görülen Rna-Virus İnfeksiyonları
13.1.1. İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis (IPN)
Hastalığa neden olan virus Aquabirnavirus’dur. Virus tuzlu ve tatlı suda diğer birçok
virusa göre daha dayanıklıdır ve aylarca canlı kalabilir. %3 formaline 15 dakika, pH12.5
NaOH’da 10 dakika, klorine 40 ppm/30 dakika, iodine 30 ppm/30 dakika da inaktive olur. 10
santigrat derecedeki suda haftalarca 4 santigrat dercedeki suda aylarca canlı kalabilir.
İnfeksiyöz pancreatik nekrozis virusu (IPNV) ilk kez 1950’li yıllarda alabalıklarda
saptanmıştır. İnfeksiyon küzey ve güney Amerika, Avrupa, asya ve Güney Afrikada büyük
salmon çiftliklerinde bildirilmiştir. Salmonlar dışında , kalkan balığı, yılan balığı, dil balığı ve
çipura gibi deniz balıklarında da rapor edilmiştir. Günümüzde 65 tür balıkta saptanmıştır.
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Özellikle yoğun yetiştirme şartlarında ve genç salmonlarda oldukça bulaşıcı sistemik bir
infeksiyondur. İnfeksiyon özellikle rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), brook trout
(Salvelinus fontinalis), brown trout (Salmo trutta), Atlantic salmon (Salmo salar) ve birçok
pasifik salmon türünü etkiler. Balıkların türü, yaşı ve fiziksel kondüsyonlarına ve virus suşunun
virulensine göre mortalite oranı değişkendir. Virus dışkı, idrar ve seksüel sıvılarla saçılır.
Ayrıca balık yiyen kuşlar ve memelilerde etkeni saçabilirler. Özellikle klinik belirti
göstermeyen balıklar virusu uzak mesafelere taşıyabilirler ayrıca vertikal olarak da
bulaştırabilirler. İnfekte balıkların sekretleriyle direkt temas, infekte materyalin yenmesi ile
bulaşma olabilir. IPNV’u infekte anaç balıklardan vertikal olarak bulaşabilmektedir.
Genç balıkların hastalığıdır. Yaşlılarda nadir görülür. Genç Salmon balıklarında %90100 lere varan ani ölümler görülebilir. Hızlı büyüyen somon yavrularında ani mortalite artışı
ilk belirtidir. Hastalıkta karaciğer ve pankreas nekrozu gelişir. Deri rengi koyulaşır. Karın
şişmiştir.

Resim 1. İnfekisyöz pankreatik nekrozis hastalığında görülen bozukluklar. A: Solungaçlarda
solgun görünüm, karında şişlik ve gözde büyüme; B: İç organlarda kanmalar ve pankreas
nekrozu; C ve D: Histopatolojik bozukluklar; E: Virusun elektron mikroskopik görünümü
Hastalığın tanısı için klinik ve histopatolojik gözlemlerin yanında serolojik testler
(immunofluoresans=IFA,
enzyme
linked
immunosorbent
assay=ELISA),
immunohistokimyasal boyama, reverse transcriptaz plimerase chain reaction (RT-PCR) ve
virus izolasyonundan yararlanılır.
Hastalığın kontrolünde, virusun bulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla sıkı bir
biyogüvenlik (izolasyon, karantina, balık yoğunluğunu azaltmak, hijyen, temizlik ve
dezenfeksiyon) tedbirleri uygulanır. Sertifikalı yumurtalar kullanılmalı, farklı bölümlerdeki
balıklar karıştırılmamalı ve damızlıklarda sadece temiz kaynak ve sondaj suları yada UV ile
muamele edilmiş akarsular kullnılmalıdır. Hastalığa karşı IPN aşısı uygulanır. Ancak bu
aşıların orta düzeyde bir koruma sağladığı bildirilmiştir.
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13.1.2. Viral nörolojik nekroz (VNN) ve viral ensefalopatik retinopati
(VER)
Balıklarda görülen viral nörolojik nekroz (VNN) ve viral ensefalopati retinopati (VER)
hastalığına Betanodavirus’lar neden olmaktadır. Virus zarfsız, tek zincir 2 ayrı RNA (RNA-1
ve RNA-2) içeren genoma sahip zarfsız bir virusdur.
Hastalık ilk olarak Avustralyada Barramundi türü (Lates calcarifer) tatlı su balığında
görülmüştür. Daha sonra Japonyada papağan balıklarında Oplegnathus fasciatus, kalkan
(Scopthalmus maximu), Avrupada Levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında, kırmızı benekli
Hani ve Lagos (Epinephalus akaara) balığında, çizgili Jack (Pseudocaranx dentex) balığında
saptanmıştır. Hastalık geniş bir coğrafik yayılıma sahiptir ve doğu Asya, Akdeniz ülkeleri,
İngiltere, Norveç ve Kuzey Amerikada bildirilmiştir. Virus günümüzde, yaklaşık 50 türe varan
deniz ve tatlı su balığında infeksiyona neden olabilmektedir. Vahşi yaşam süren balıkların da
bu virusu taşıdığı fakat hastalanmadığı yönünde veriler vardır ve bu balıklar bu virusun
rezervuarı olarak diğer balıklara ve sulara yaydığı vurgulanmıştır.
Virus infekte ettiği balığın beyin, retina ve omurilik sinir hücrelerinde vakuolar
dejenerasyona neden olur.
Hastalıktan daha çok larva formundaki ve genç balıklar
etkilenmektedir. Erişkinler de etkilenir fakat gençlerde ölümler %100’e yaklaşırken
erişkinlerde daha düşük düzeylerde seyreder.
Hastalıktan korunmak için biyogüvenlik ve aşı uygulamaları yapılmaktadır.
Aşılamalarda su ısısı ve çevresel faktörlere (vahşi yaşam balıklarında virusun var olup
olmaması gibi) dikkat edilmesinde yarar vardır.

13.1.3. İnfeksiyöz Salmon anemisi (ISA)
Hastalığa neden olan virus İnfeksiyöz Salmon Anemi Virusu (ISAV) genusunda
bulunan İnfeksiyöz Salmon Anemi Virusudur (ISAV).
Hastalık ilk kez Atlantik Salmonlarında (Salmo salar) Norveç’de görülmüştür. Daha
sonra, Kanada İngiltere, Faroe adaları ve Şili’de saptanmıştır. Ayrıca alabalıklarda da virusun
varlığı bildirilmiştir. Aslında birçok balık türü bu virusa karşı duyarlı olmasına rağmen,
infeksiyöz Salmon anemisi sadece Salmon balıklarında oluşmaktadır. Hastalığın oluşmadığı
alabalık gibi diğer balıklar bu virus için rezervuar olabilir ve virusun Salmonlara ve çevreye
yayılmasına neden olurlar. Virus daha çok infekte balıklarla deniz suyuyla yayılır. Horizontal
yolla bulaşır. İnfekte balıklardan 1,5 km uzaklıktaki deniz suyunda virus “reverse transcriptase
polymerase chain reaction” (RT-PCR) ile saptanabilmiştir. Hastalığın çıkışı ve virusun
yayılmasında su ısısı, su kalitesi ve stres önemlidir. ISA, su ısısının yükselmeye başladığı
ilkbahar veya düşmeye başladığı kış ayalarında daha çok görülür. Hastalık görülen balıklarda
ölüm %90’lara kadar çıkabilir. Hastalıktan iyileşen balıklar ikinci kez oluşabilecek infeksiyona
karşı dirençlidir. Kansızlık oluşur. Hastalıklı balıklarda karın şişmiş, karaciğer ve dalak
büyümüş ve koyu renk almıştır. Solungaçlar soluk rektedir.
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Resim 2. Karında şişlik ve asites. (B. H. Dannevig & K. E. Thorud)

Resim 3. Büyümüş ve rengi koyulaşmış dalak ve karaciğer, gastrointestinal sistemde
konjesyon
Hastalıktan korunmak için biyogüvenlik ve aşı uygulamaları yapılmaktadır.

13.1.4. Salmon Pankreas Hastalığı ve Uyku Hastalığı
Salmon Pankreas hastalığı ve Uyku hastalığının etkeni Alphavirus’dur. Bu viruslar
horizontal olarak balıktan balığa direkt olarak veya virus taşıyan sulardan balıklara
bulaşmaktadır.
Alphavirus Salmon ve alabalıklarda hastalık oluşturmaktadır. Pankreas hastalığı
Atlantik Salmonlarda 1970 yılından beri görülmektedir. Hastalık daha sonra İrlanda, Norveç ve
İskoçya’da görülmüş ve hasta balıklarda Pankreas hastalığı virusu saptanmıştır. Virusun alt
tiplerine bağlı olarak Alphavirus infeksiyonları İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da
bildirilmiştir.
Alphavirus
alt tipleri
SAV1
SAV2

İnfeksiyon
oluşturduğu balıklar
Atlantik Salmonları (Deniz)
Alabalıklar

Hastalık

Görüldüğü ülke

Pankreas hastalığı

İrlanda

Uyku hastalığı

İngiltere, Fransa
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SAV3

Denizde üretilen Salmonlar,
alabalıklar

Pankreas hastalığı

Norveç

SAV4

Atlantik Salmonları (Deniz)

Pankreas hastalığı

İrlanda, İskoçya

SAV5

Atlantik Salmonları (Deniz)

Pankreas hastalığı

İskoçya

SAV6

Atlantik Salmonları (Deniz)

Pankreas hastalığı

İrlanda

Tablo 1. Alphavirus alt tipleri, oluşturduğu hastalıklar ve görüldüğü ülkeler.
Hastalıktan kurtulan balıklar tekrar oluşacak Alphavirus infeksiyonlarına karşı
dirençlidir. Hastalıktan korunmak için biyogüvenlik ve aşı uygulamaları yapılmaktadır.

13.1.5. İnfeksiyöz Hematopoetik Nekrozis (IHN)
Hastalık etkeni İnfeksiyöz Hematopoetik Nekrozis virusudur (Infectious Hematopoietic
Necrosis Virus=IHNV).
Virus genellikle Salmon balıklarında hastalığa ve ciddi kayıplara neden olur. İlk olarak
1950’li yıllarda Amerika’da rapor edilmiştir. Daha sonra infekte balık ve balık yumurtaları ile
Kanada, Asya ülkeleri (Çin, İran, Japonya, Kore, Rusya) ve Avrupa ülkelerine (Avusturya,
Hırvatistan, Çekya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Slovenya ve Polonya) yayılmıştır. Bu
yayılım ile beraber zamanla virusda bazı genetik farklılıklar oluşmuş ve hastalık yapma
gücünde değişiklikler olmuştur. Hastalık ilk çıktığı zamanlarda sadece Salmon türlerini
etkiliyor gibi görünse de 1984 yılından sonra yapılan deneysel ve saha çalışmalarıyla diğer bazı
balık türlerinin de bu virusa karşı duyarlı olduğu gösterilmiştir. Örneğin Amerika’da yapılan
bir çalışmada, virusun büyük tatlı su balığında (white sturgeon=Acipenser transmortanus)
rezervuar olarak bulunduğu ve bu balıkların virusun diğer balıklar ve çevreye yayılmasına
yardımcı olduğu rapor edilmiştir. Dünyanın her ülkesinde Salmon ve alabalıklarda
görülülebilen bir hastalıktır. İnfekte su, idrar gaitalar, portörler, gıdalar, hastalar,
asemptomatikler, seksüel sıvılar ve ölü balıklar virusun yayılmasında ve bulaşmasında
önemlidir. Ayrıca sülükler, parazitler ve bulaşık yumurtalar bulaşmada rol oynayabilir.
Horizontal ve veritikal yolla bulaşır.
Ölümler 8-14.günde, özellikle su ısısı 8-12 C’ler arasında daha fazladır. Hasta
balıklarda, uyuşukluk, pektoral ve anal yüzgeç tabanlarında, sırtta ve baş bölgesinde kanamalar
görülür. Hastalığın tanısı için klinik ve histopatolojik gözlemlerin yanında serolojik testler
(IFA, ELISA), immunohistokimyasal boyama, RT-PCR ve virus izolasyonundan yararlanılır.
Hastalıktan korunmak için biyogüvenlik (temizlik ve dezenfeksiyon gibi) ve aşı uygulamaları
yapılmaktadır. Dezenfeksiyon için aktif klor 150-200 mg/lt ile malzemeler 1-1.5 saat
dezenfekte edilir. Balık yumurtalarına 100 mg/litreye 10 dakika uygulanmalı. Ayrıca, sağlık
sertifikası bulunan yetiştirmelerden balık alınmalı ve karantinadan sonra yetiştirmeye
sokulmalıdır. Su ısısının 2-3 hafta süreyle 15 derecenin üzerine çıkarılması hastalığın
kontrolünde yardımcı olur.
Aşı uygulanır.
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13.1.6. Viral Hemorajik Septisemi (VHS)
Hastalık etkeni Viral Hemorajik Septisemi Virusu’dur (Viral hemorrhagic septicemia
virus=VHSV). Tek zincir RNA içeren bir genoma sahiptir. Virus ısıya, eter ve kloroforma
duyarlıdır. 540 mg/litre 20 dakika %1 asetik asit, %3 formalin 5 dakika, %2 NaOH 10 dakika,
duyarlıdır. 50 derecede 10 dakikada, pH 12.2 de 2 saatte ve pH 2.5 da 10 dakikada inaktive
olur. Saha koşullarında, 20 C'de 4 haftada, 25 C'de 24 saatte inaktive olurlar.
Viral hemorajik septisemi hastalığı, Avrupada alabalıklarda görülen en önemli
hastalıklardan biridir. VHS’ye “Egtved” hastalığı da denir. Salmon ve diğer türlerde vucudun
yüzeyinde, çeşitli yerlerinde ve yüzgeçlerin tabanında hemorajiler ile karakteristktir.Bulaşıcı
ve öldürücüdür. Hastalık 1900 yılından beri vardır. 1988 yılına kadar sadece alabalıklarda
görüldüğü zannediliyordu. 1988 yılında Pasifik okyanusunda yaşayan Salmon balıklarında
saptandıktan sonra bu gerçek değişti. Aslında bu virusun Avrupadaki alabalıklardan köken
almadığı farklı bir suş olduğu bulundu. Daha sonraki çalışmalarda, virusun birçok balık türünde
bulunabileceği (Salmonidae, Esocidae, Clupidae, Gadidae, Pleuronectidae) ortaya konuldu.
Alabalıklarda (gökkuşağı alabalığı; kültür balıkçılığında), tatlı su balıklarında ve Morina,
mezgit, dil balığı ve pisi balığı gibi deniz balıklarında bildirilmiştir. Levrekte deneysel olarak
infeksiyon oluşturulmuştur. Hastalık günümüzde daha çok kuzey yarım kürede yaşayan
balıklarda görülmektedir. Ancak güney yarım küredeki balıklarda pek fazla araştırılmamaıştır.
Özellikle kuzey amerika pasifik denizi ve baltık denizinde ve Avrupada (rusya dahil) ve
Japonyada bildirilmiştir.
Bulaşmada, latent infekte, portör ve hasta balıkların dışkı idrar ve genital sıvıları
solungaç ve deri epiteli ile virus saçılabilir. Direk kontakt ve horizantal bulaşma önemlidir.
Sular, yemler, kontamine malzemeler, protozonlar, su kuşları ve insanlar bulaşmada rol
oynarlar.
İnfeksiyona 2-3 aylık balıklar daha çok duyarlıdır ve daha ileri yaşlarda duyarlılık azalır.
Hastalığın çıkışında stres önemlidir. Uygun olmayan çevresel faktörler immunosupresyona
neden olur. Su ısısını düşük olduğu kış ve sonbaharda çok görülür (8-10 dercede) 14 derecenin
altı risk faktörüdür.
Hastalıkta, durgunluk, ekzoftalmus, yüzgeç ve göz civarında kanamalar görülür.
Ölümler %80-90 civarında görülebilir.
Hastalığın tanısı için, serolojik testler (ELISA, IFA), immunohistokimyasal boyamalar,
RT-PCR ve virus izolasyonu kullanılır. Tanı için tümbalık ya da büyük balıkların dalak,
böbrek, kalp, beyin gibi organları incelenir.
Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için, su ısısının yükseltilmesi, balık
yoğunluğunun azaltılması, sıkı bir izolasyon uygulaması (balık transportunun ve insan
trafiğinin kontrolü), infekte yada şüpheli balıkların tamamının yok edilmesi, VHS’den
yoksun materyallerle tekrar yetiştirmeye başlanması, hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon,
virus bulunmayan temiz su sağlanması gibi uygulamalar yapılır. Yeni alınan balıklar 1 ay
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karantinada tutulmalıdır. Havuzlar düzenli temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Yumurtalara
iodofor uygulaması önerilebilir. Çevre koşulları ve su ısısı uygun duruma getirilmelidir.
Henüz ticari bir aşısı yoktur. REVA suşu ile yapılan deneysel aşı çalışmaları başarılı
olmuş ancak saha çalışmalarında korumaya yönelik sonuçlar tartışmalıdır.

Resim 3. VHS hastalığında kaslarda görülen kanamalar. Dr Jim Winton (USGS, Seattle WA),
Dr Mohamed Faisal (MSU, Lansing MI) ve Dr Paul Bowser (Cornell, Ithaca NY)

Resim 4. VHS hastalığında gözlerin dışa fırlama-büyüme (Ekzoftalmi). Dr Jim Winton
(USGS, Seattle WA), Dr Mohamed Faisal (MSU, Lansing MI) ve Dr Paul Bowser (Cornell,
Ithaca NY)

13.1.7. Sazanların Bahar Viremisi (SBV)

Sazanların bahar viremisi (Spring viremia of Carps=SVC), enterit, peritonit, viseral
ödem (iç organlarda), deride peteşiyal (noktasal) kanamalar ile beliren akut bulaşıcı ve yüksek
oranda ölümle seyreden bir hastalıktır. Hastalık etkeni, virus RNA’lı bir virusdur ve birçok alt
tipi vardır. Klorin, kloramin, quertanari amonyum bileşikleri ve kül suyu virusu inaktive eder.
Virus dışkıyla saçılır. Virus su yoluyla horizantal olrak bulaşır. Virus genellikle
solungaçlardan balığa bulaşır.
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Hastalık ilk olarak 1971 yılında Yugoslavya da bildirilmiştir. Daha sonra diğer Avrupa
ülkelerinde, Rusya ve orta asyada da görülmüştür. Avrupa’da balık populasyonlarının %70’ini
etkilemiştir. Mortalite %70’lere kadar çıkabilir. Son zamanlarda Amerika ve Kanada’da da
bildirilmiştir. Gençler daha fazla etkilenmektedir. Ancak her yaştaki balıklar etkilenebilir.
Avrupa’da 1 yaşındaki sazanların yaklaşık %10-15’ini etkilediği vurgulanmaktadır.
Hastalık genellikle sazan balıklarında görülür. Dünyanın değişik yerlerindeki farklı
sazan türlerinde infeksiyon oluşturur. Sazan (Cyprinus carpio), ot sazan’ı (Ctenopharyngodon
idella), büyükbaşlı sazan (Aristichthys nobilis), gümüş sazan (Hypophthalmichthys molitrix),
ve altın balığıyla yakın akraba olan Avrupa küçük sazan’ı (Carassius carassius),
etkilenmektedir. Kedi balığı, tatlısu levreği ve turna balığı da etkilenebilir.
Her yaştaki sazanlarda ve akut şekilde görülebilir. Su ısısı (8-18 derece) ve çevre
faktörleri hastalık çıkışında önemlidir.16-17 derecelerde mortalite en yüksektir. Daha
yüksek ve daha düşük ısılarda mortalite azalır.
Klinik belirti olarak, çoğunlukla non-spesifik bulgular vardır. Denge bozukluğu, derinin
koyulaşması, ekzoftalmi, asites, solungaçlarda solgun renk, deri, göz
ve solungaçlarda
kanamalar gözlenir.
Tanı için, şüpheli dokularda ELISA, IFA ve IH ile antijen saptanabilir. Polimerase chain
reaction (PCR) ile viral DNA saptanabilir. VN ve ELISA ile antikor saptanabilmektedir.
Genel hijyen, dezenfeksiyon ve parazit mücadelesi gerekir. Havuz dibi kireç ile
dezenfekte edilir. Sazan yumurtaları iyotlu bileşiklerle dezenfekte edilir. Korunmada su ısısının
yükseltilmesi ile bağışıklığın arttırılması, ısının 20 derecenin üzerine çıkması ile infeksiyon
kontrol altına alınabilir ancak en radikal çözüm depopulasyon (yok etme) uygulaması ve sonra
dezenfeksiyon yapılması önerilmektedir. Avrupa ve Amerikada bildirimi zorunludur.
Henüz lisanslı bir aşısı yoktur fakat aşı çalışmaları devam etmektedir.

Resim 5. SBV hastalığında deride görülen kanamalar, karında şişlik ve gözlerin dışa fırlaması
(HJ Schlotfeldt).
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13.2. BALIKLARDA GÖRÜLEN DNA-VİRUS İNFEKSİYONLARI
13.2.1. Epizootik Hematopoetik Nekrozis (EHN) (İnfeksiyöz
hematopoetik nekrozis=IHN)
Hastalık etkeni Epizootik Hematopoetik Nekrozis virusudur (Epizootic hematopoietic
necrosis virus=EHNV). İridoviridae ailesinde yer alır. Virus kurutlmuş balık ve sularda 100
gün kadar canlı kalabilir.
Hastalık ilk kez 1985 yılında Avustralya’da genç tatlı su levreklerinde (Perca fluviatilis)
ölüm nedeni olarak bildirilmiştir. Hastalık çiftlik alabalıklarında da (Oncorhynchus mykiss)
saptanmıştır. Deneysel olarak diğer levrek türleri (Macquaria australasica), (Bidyanus
bidyanus), (Gambusia affinis), (Galaxias olidus) ve Atlantik Salmonlarının (Salmo salar)
infekte olabileceği ortaya konulmuştur. Danimarkada kalkan balıklarında da saptanmıştır.
Avustralyada endemiktir. Pakistan ve Küveyt’de de saptanmıştır.
Virus horizontal yolla bulaşır. Hastalık klinik ve patolojik olarak hematopoeitk doku ve
organları etkiler ve buralarda nekroza neden olur. Özellikle dalak, karaciğer ve böbrek
hematopoetik dokusunda multifokal nekrozlar oluşturur. Bu dokular mikroskop ile
incelendiğinde, infekte hücrelerin sitoplazmasında Bazofilik Inklüzyon Cisimcikleri görülür.
Virus ayrıca solungaç epitel hücrelerinde hiperplazi ve nekroza neden olabilir. Benzer nekrozlar
barsak epitel hücreleri, pankreas hücreleri, dolaşım kanı hücreleri ve damar entotel hücrelerinde
de görülmektedir. Tanı için serolojik ve moleküler yöntemlerden (PCR) yararlanılır.

Resim 6. EHN hastalığında karaciğerde görülen multifokal nekrozlar (Richard
Whittington, University of Sydney).
EHNV, kuru koşullara oldukça dirençlidir, suda aylarca dondurulmuş balıklarda ise en
az 1 yıl canlı kalabilir. Aşısı yoktur ve bu nedenle korumak için sıkı biyogüvenlik önelmleri
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uygulanır. İnfekte üniteler için üniteyi bir süre boş bırakıp temizlik ve dezenfeksiyon
önerilmektedir.

13.2.2. Kanal Yayın Balığı Virusu Hastalığı
Kanal yayın balığı virusu hastalığı (Channel catfish virus disease-CCVD) ilk kez 1968
yılında yüksek mortalite ve akut hemorajilerle karakterize bir hastalık olarak bildirilmiştir.
Hastalık etkeni, herpesvirus’dur. Etken dondurup çözündürmeye, asit ve eterler duyarlıdır.
Hastalık özellikle yaz aylarında, su sısının 20 derecenin üzerinde olduğu zamanlarda
görülür. Hastalık, Amerika’nın güney doğusu, California ve Honduras’ta bildirilmiştir.
Virus infekte, portör ve asemptomatik infekte hayvanlardan bulaşır ve çevreye yayılır.
Su yada gıda ile direk bulaşma olmaktadır. Balık yiyen kuşlar, yılanlar yada , kaplumbağalar
etkeni mekanik olarak gölden göle taşıyabilirler. Yumurta yoluyla bulaşma bildirilmemiştir.
Hastalıktan etkilenip yaşayanlarda immun yanıt oluşur ancak persiste infekte kalırlar ve
taşıyıcıdırlar.
Klinik belirti olarak yüzgeçler ve deride kanamalar, asites ve eksoftalmus görülür.
Patolojik olarak, dalak ve böbrekler şişmiş ve hemorajiktir. Mortalite %25-50 arasındadır.
Tanı için serum neutralization, IFA ve PCR kullanılır.
Koruma ve kontrol amacıyla,


Dezenfeksiyon



Virus-free damızlıklardan balık ve yumurta satın alınmalıdır.



İnfekte yavrular ve portörlerlin ortaya çıkarılması ve mücadele



İnfeksiyon görüldüğünde su ısısının 19 derecenin altına indirilmesi mortaliteyi
azaltır. (bu ısıdada taşıyıcılar risk oluşturmaya devam eder)



Attenue aşılarla yapılan çalışmaların umut verici olduğu bildirilmiştir. DNA
aşıları üzerine çalışmalar da devam etmektedir. Ancak henüz lisanslı bir aşısı
yoktur.

13.2.3. Koi Herpesvirus Hastalığı
Hastalık sazanlarda oluşan ve akut viral bulaşıcı bir herpesvirus infeksiyonudur.
Virus UV de ve 50 derecede 1 dakikada inaktive olur. Ayrıca 15 derecede; 200 mg
Iodofor, 60 mg benzalkonium chloride, %30 ethyl alcohol ve 200 mg NaOH ile 30 saniyede
inaktive olur.
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Doğal infeksiyonlar sazan (Cyprinus carpio carpio), koi sazanı (Cyprinus carpio koi)
ve hayalet sazanı (Cyprinus carpio goi) ve bunların hibritlerinde görülür. En az 22 farklı ülkede
bildirilmiştir. Avrupada 10 ülkede (Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, luksemburg,
Polonya, İsviçre) ve Asya da Çin, Endonezya, Japonya Malezya, Singapur, Tayvan, Tayland,
Güney Afrika ve USA. Da bildirilmiştir. Risk verilerine göre bir çok ülkede virusun varlığı
öngörülmektedir.
Tüm yaşlardaki balıklar duyarlıdır. Hastalık 18-25 derecelerdeki sularda daha sık
görülür. Bulaşma %100, ölüm oranı %70-80 dir. Virus dışkı, idrar, solungaçlar ve deri
döküntüleriyle saçılır. İç organlarda da virus bol miktarda bulunur. Horizantal bulaşma şekli
yaygındır. Verrtikal yolla bulaşmaz. Su, parazitler ve su kuşları bulaşmada önemlidir.
Klinik olarak, uyuşukluk, su girişlerinde toplanma ve su yüzeyinde durma gibi belirtiler
görülür. Deride renk kaybı, solgunluk yada kızarıklık olabilir.
Tanı için, lezyonlu ya da lezyonsuz iç organlar ve kan serumu laboratuvara gönderilir.
Antijen ve PCR gibi virus saptayan testler kullanılır.
Koruma ve kontrol amacıyla, iyi hijyen ve biogüvenlik uygularımla çok önemlidir. Yeni
gelen balıklar 4-8 hafta karantinada tutulmalıdır. Yumurtalara iodofor uygulamsı, alet ve
ekipmanlara dezenfeksiyon uygulanması, salgın çıktığında su ısısının 26 derecenin üzerine
çıkarılması mortaliteyi azaltır.
Etkili ve güvenli bir aşısı yoktur.
Balıkçılık ve dolayısıyla balık hastalıklarının ekonomik önemi vardır. Balık
hastalıklarının önlenmesi ve koruma için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde yarar vardır.


Biyogüvenlik


Sağlıklı ünitelere hastalıklı balık ve viral etkenlerin girişinin
engellenmesi


Erken tanı



Hastalık çıktığında virusun yayılmasının önlenmesi



Balıkların doğal bağışıklığının yani direncinin artırılması



Sağlıklı ve kaliteli balık yetiştirilmesi



İyi bir yönetim
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
13.1. Balıklarda görülen RNA’lı virus infeksiyonları
13.2. Balıklarda görülen DNA’lı virus infeksiyonları
13.3. Viral hastalıklarda koruma ve kontrol için gereken bileşenler
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Bölüm Soruları
1) Balıklarda görülen RNA’lı ve DNA’lı virus infeksiyonlarının adını yazınız.
2) İnfeksiyöz pankreatik nekrozis hastalığı hangi balıklarda görülür, nasıl bulaşır.
3) İnfeksiyöz Salmon anemisi hangi balıklarda görülür ve koruma için neler yapılır.
4) İnfeksiyöz hematopoetik nekrozis nasıl bulaşır ve koruma için neler yapılır.
5) Viral hemorajik septisemi nasıl bulaşır ve hangi balıklarda görülür.
6) Sazanların bahar viremisi nasıl bulaşır ve koruma için neler yapılır.
7) Epizootik hematopoetik nekrozis hangi balıklarda görülür ve nasıl bulaşır.
8) Koi herpesvirus infeksiyonu nasıl bulaşır ve koruma için neler yapılır.
9) Viral hastalıklarda koruma ve kontrol için yapılan uygulamalar neelrdir.
10) Viral hastalıkların tanısında kullanılan yöntemleri yazınız.

Cevaplar
1) İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis (IPN)
İnfeksiyöz Salmon anemisi
İnfeksiyöz hematopoetik nekrozis
Viral hemaorajik septisemi
Sazanların bahat viremisi
Epizootik hematopoetik nekrozis
Kanal yayın balığı hastalığı
Koi herpesvirus infeksiyonları

2) Özellkle Salmon ve alabalıkları etkiler. Salmonlar dışında , kalkan balığı, yılan balığı,
dil balığı ve çipura gibi deniz balıklarında da rapor edilmiştir. Günümüzde 65 tür balıkta
saptanmıştır. Virus dışkı, idrar ve seksüel sıvılarla saçılır. Ayrıca balık yiyen kuşlar ve
memelilerde etkeni saçabilirler. Özellikle klinik belirti göstermeyen balıklar virusu uzak
mesafelere taşıyabilirler ayrıca vertikal olarak da bulaştırabilirler. İnfekte balıkların
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sekretleriyle direkt temas, infekte materyalin yenmesi ile bulaşma olabilir. IPNV’u infekte anaç
balıklardan vertikal olarak bulaşabilmektedir.

3) Hastalık ilk kez Atlantik Salmonlarında (Salmo salar) Norveç’de görülmüştür.
Ayrıca alabalıklarda da virusun varlığı bildirilmiştir. Aslında birçok balık türü bu virusa karşı
duyarlı olmasına rağmen, infeksiyöz Salmon anemisi sadece Salmon balıklarında oluşmaktadır.
Hastalıktan korunmak için biyogüvenlik ve aşı uygulamaları yapılmaktadır.

4) İnfekte su, idrar gaitalar, portörler, gıdalar, hastalar, asemptomatikler, seksüel sıvılar
ve ölü balıklar virusun yayılmasında ve bulaşmasında önemlidir. Ayrıca sülükler, parazitler ve
bulaşık yumurtalar bulaşmada rol oynayabilir. Horizontal ve veritikal yolla bulaşır.
Hastalıktan korunmak için biyogüvenlik (temizlik ve dezenfeksiyon gibi) ve aşı
uygulamaları yapılmaktadır. Dezenfeksiyon için aktif klor 150-200 mg/lt ile malzemeler 1-1.5
saat dezenfekte edilir. Balık yumurtalarına 100 mg/litreye 10 dakika uygulanmalı. Ayrıca,
sağlık sertifikası bulunan yetiştirmelerden balık alınmalı ve karantinadan sonra yetiştirmeye
sokulmalıdır. Su ısısının 2-3 hafta süreyle 15 derecenin üzerine çıkarılması hastalığın
kontrolünde yardımcı olur.
Aşı uygulanır.
5) Viral hemorajik septisemi hastalığı, Avrupada alabalıklarda görülen en önemli
hastalıklardan biridir. Aslında bu virusun Avrupadaki alabalıklardan köken almadığı farklı bir
suş olduğu bulundu. Daha sonraki çalışmalarda, virusun birçok balık türünde bulunabileceği
(Salmonidae, Esocidae, Clupidae, Gadidae, Pleuronectidae) ortaya konuldu. Alabalıklarda
(gökkuşağı alabalığı; kültür balıkçılığında), tatlı su balıklarında ve Morina, mezgit, dil balığı
ve pisi balığı gibi deniz balıklarında bildirilmiştir.
Bulaşmada, latent infekte, portör ve hasta balıkların dışkı idrar ve genital sıvıları
solungaç ve deri epiteli ile virus saçılabilir. Direk kontakt ve horizantal bulaşma önemlidir.
Sular, yemler, kontamine malzemeler, protozonlar, su kuşları ve insanlar bulaşmada rol
oynarlar.

6) Virus dışkıyla saçılır. Virus su yoluyla horizantal olrak bulaşır. Virus genellikle
solungaçlardan balığa bulaşır.
Genel hijyen, dezenfeksiyon ve parazit mücadelesi gerekir. Havuz dibi kireç ile
dezenfekte edilir. Sazan yumurtaları iyotlu bileşiklerle dezenfekte edilir. Korunmada su ısısının
yükseltilmesi ile bağışıklığın arttırılması, ısının 20 derecenin üzerine çıkması ile infeksiyon
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kontrol altına alınabilir ancak en radikal çözüm depopulasyon (yok etme) uygulaması ve sonra
dezenfeksiyon yapılması önerilmektedir. Avrupa ve Amerikada bildirimi zorunludur.
Henüz lisanslı bir aşısı yoktur fakat aşı çalışmaları devam etmektedir.

7) Hastalık ilk kez 1985 yılında Avustralya’da genç tatlı su levreklerinde (Perca
fluviatilis) ölüm nedeni olarak bildirilmiştir. Hastalık çiftlik alabalıklarında da (Oncorhynchus
mykiss) saptanmıştır. Deneysel olarak diğer levrek türleri (Macquaria australasica), (Bidyanus
bidyanus), (Gambusia affinis), (Galaxias olidus) ve Atlantik Salmonlarının (Salmo salar)
infekte olabileceği ortaya konulmuştur. Danimarkada kalkan balıklarında da saptanmıştır.
Avustralyada endemiktir.
Virus horizontal yolla bulaşır.

8) Virus dışkı, idrar, solungaçlar ve deri döküntüleriyle saçılır. Horizantal bulaşma şekli
yaygındır. Verrtikal yolla bulaşmaz. Su, parazitler ve su kuşları bulaşmada önemlidir.
Koruma ve kontrol amacıyla, iyi hijyen ve biogüvenlik uyguları çok önemlidir. Yeni
gelen balıklar 4-8 hafta karantinada tutulmalıdır. Yumurtalara iodofor uygulaması, alet ve
ekipmanlara dezenfeksiyon uygulanması, salgın çıktığında su ısısının 26 derecenin üzerine
çıkarılması mortaliteyi azaltır.
Etkili ve güvenli bir aşısı yoktur.

9) Biyogüvenlik
Sağlıklı ünitelere hastalıklı balık ve viral etkenlerin girişinin engellenmesi
Erken tanı
Hastalık çıktığında virusun yayılmasının önlenmesi
Balıkların doğal bağışıklığının yani direncinin artırılması
Sağlıklı ve kaliteli balık yetiştirilmesi
İyi bir yönetim

10) Balıklarda görülen viral hastalıkların tanısı için, virolojik, serolojik ve mopleküler
saptama yöntemlerinden yararlanılır. Virolojik yöntem olarak virus izolasyonu yapılır.
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Serolojik olarak virus nötralizasyon, ELISA ve IFA (immunofloresans) kullanılır. Dokuda virus
saptamak amacıyla IFA, IHC (immunohistokimyasal boyamalar) ve moleküler yöntemlerden
in situ hibridizasyon, PCR, RT-PCR ve real time PCR/real time RT-PCR kullanılmaktadır.
Araştırma amacıyla elektron mikroskopi yöntemiyle de incelemeler yapılabilir.
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14. BALIK VE ARILARDA NEKROPSİ VE HİSTOPATOLOJİ
TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Canlı Balıkların Muayenesi
14.2. Balıklarda Nekropsi Tekniği
14.3. Nekropside Dış Muayene Yöntemleri
14.4. Vücut Boşluğunun Genel Muayenesi
14.5.Laboratuvara Marazi Madde Gönderilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Canlı bir balığı muayene ederken dikkat edilmesi gerekenler

2.

Balıklarda Nekropsi Nasıl Yapılır

3.

Balık Nekropsisinde Teşhis için nelere dikkat etmek gerekir

4.

Dış muayene ve iç organ muaynelerinde ne tür değişiklikler önemlidir.

5.

Balıklarda göz muayenesini neden önemlidir.

6.

Balıklarda karaciğerin görünümü bize hangis hastalıklar hakkında fikir verir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Canlı Balığın Muayenesi

Canlı balıkta muayene
yöntemlerini öğrenmek.

Balık yetiştirme ünitelerinde
çalışarak

Nekropsi

Nekropsi tekniğini
öğrenmek

Nekropsi tekniği ancak
uygulama yoluyla
öğrenilebilir.

Dış muayene

Nekropside balığın dış
görünüşünden hastalığı ya
da ölüm sebebi hakkında
fikir edinmemize yardımcı
olur.

Uygulama yoluyla ve de bu
konudaki kaynakları
okuyarak

Vücut boşluğunun
muayenesi

İç organların görünümü ve
vücut boşluğundaki sıvıların
görünümden ve de karın
boşluğunda bulunan
kitlelerden yola çıkarak
hastalığı teşhis etmek. Doku
ve organlardan doğru örnek
almak

Uygulama yoluyla ve de bu
konudaki kaynakları
okuyarak

Laboratuvara Marazi Madde
Göndermek

Balık hastalığının sağlıklı bir Uygulama yaparak
şekilde teşhis etmek için en
kritik aşamalardan biridir.
Doğru örneğin sağlıklı bir
şekilde laboratuvara
gönderilmesi son derece
önemlidir.
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Anahtar Kavramlar


Balık,



Nekropsi,



Muayene
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Giriş
Ülkemizde denizler ve iç sularda yaşayan balıkların yetiştiriciliği ve tüketimi oldukça
önemli yer tutmaktadır. Günümüzde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen tek hayvansal ürün
su ürünleridir, bu da balığın önemini daha da arttırmış durumdadır. Bu nedenle de Veteriner
Fakültelerinde ve de ilgili eğitim kurumlarında balık hastalıklarının teşhis ve tedavisi hakkında
bilgi verme zorunluluğunu açığa çıkarmıştır. Bundan dolayı da balık hastalıklarının teşhisi
açısından öncelikle canlı balığın muayenesinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği
anlatılacaktır. Sonra da ölü balıklarda nekropsi (otopsi) yöntemleri, nekropsi öncesi dış bakı ve
iç organ muayeneleri ve belli başlı iç organlarda karşılaşılacak lezyonların yorumlanmasıyla
ilgili bilgiler verilecektir.
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14.1. Canlı Balıkların Muayenesi
Canlı bir balığı muayene ederken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda belirtildiği gibidir.
-Balıklar yüzerlerken yan, sırt üstü mü sersem vaziyette başı aşağıya doğru mu duruyor?
-Yüzgeçleri yapışmış halde mi?
-Suyun yüzeyinde mi kalıyor?
-Çabuk ve sık mı solunum yapıyor? (Bir dakikada yapılan solunum hareketi,
operkulumun açılıp kapanma sayısıdır).
-Sudan dışarıya mı sıçrıyor?
-Yüzgeçler parçalanmış mı?
-Beyaz noktacıklar ya da çıplak gözle görülebilen parazitler var mı?
-Solungaç kapağı kısa veya delik mi?
-Omurgada deformasyonlar var mı?
-Balığın karnı şiş mi?
-Zayıflamış mı?
-Deri üzerinde lezyonlar var mı?
-Anüs kızarık/şişkin/dışarıya doğru mu?

14.2. Balıkların Dış Görünüşü
Balık sudan çıkarıldıktan sonra kısa bir süre içinde gözle ve gerektiğinde büyüteçle
bakılarak öncelikle balığın vücut renginde bir değişiklik, kararma olup olmadığı incelenmelidir.
Daha sonra da deri üzerinde beyazımsı veya grimsi pamuklaşmış veya benzeri lekeler,
kanamalar ve kızarıklıkların varlığı gözlemlenmeye çalışılır.

14.3. Ölü Balıkların Muayenesi
Balıklar, diseksiyon tahtası üzerine yerleştirilir ve makroskobik olarak dış yüzey, ağız
boşluğu, solungaçlar, gözler, yüzgeçler incelenir. Küçük balıklar için stereo mikroskop
kullanılır.

324

Şekil-1: Balığın genel görünümü (yüzgeçler, operkulum ve lateral hat).
Deri smearleri; lam üzerine yaş preperat hazırlanarak, mikroskop altında incelenir.
Solungaçlar; operkulum uzaklaştırılır ve solungaçlar incelenir. Renk ve aşırı mukus
salgısı, yapışma, büyük parazitlere bakılır. Solungaç filamentlerinden bir parça alınır ve petri
kutusuna koyularak (saline içeren) streo mikroskopta incelenir.

14.4. Balıkların postmortem (ölümden sonra) muayeneleri
Balıklar öldürüldükten veya öldükten hemen sonra aradan zaman geçmeden dıştan ve
içten dikkatlice incelenmeli ve gerekli marazi maddeler alınmalıdır.
Gerek içten gerekse dıştan gözle ya da büyüteçle yapılan muayeneler ne kadar dikkatlice
uygulanırsa uygulansın hastalıkları tanımlamak her zaman mümkün değildir.
Bu nedenle, gözle yapılan sistematik muayeneler bittikten sonra doku ve organlardan
aseptik koşullarda alınacak örneklerden bakteriyolojik, virolojik, mikolojik ve parazitolojik
olarak gerekli incelemeler yapılmalı, elde edilen sonuçlar klinik ve nekropsi bulguları ile
birleştirilerek, tanı koyulmalıdır.

14.4.1. Dış muayene
Balık vücudu mukuslu ve kaygan olduğundan dolayı, kolay muayene için kağıt havlu
veya ince bir sünger tabaka üzerine yerleştirilir. Vücut bozuklukları, gelişme durumu ve genel
görünümü değerlendirilir. Bunun için yağlanma ya da zayıflama, iskelet bozuklukları,
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anomaliler, tümöral oluşumlar, karın şişkinliği, solungaç ve yüzgeçlerde renk ve morfolojik
değişiklikler ve pullarda dikleşme ya da dökülme olup olmadığı dikkatlice muayene edilir.

14.4.2. Göz muayenesi
Bulanık derin sularda yaşayan balıkların gözleri küçük, berrak sularda yaşayanların ki
büyük, karanlık su balıklarında ise körelmiştir. Balıklarda göz yaşı bezi ve göz kapakları yoktur.
Bu nedenle de göz enfeksiyonları sık görülür.

14.4.2.1. Ekzoftalmus
Gözün bulbus oculi’den dışarıya doğru çıkmasıdır, diğer bir deyişle göz fırlaklığıdır.
Meydana geldiği durumlar: Tümörler, göz civarındaki yangısal olaylar, bakteriyel
böbrek hastalığı, parazitler (Ichthyosporidium, Diplostomum spathaceum),beslenme
bozuklukları, viral hemorajik septisemi, enfeksiyöz pankreatik nekroz, sazanların ilkbahar
viremisi, karında ve göz civarında su toplanması ve genetik faktörler.

14.4.2.2. Enoftalmus (çukur göz): Gözün içeriye doğru çökük oluşu.
Açlık, anemi, metabolizma bozuklukları, parazit (Cryptobia), kötü bakım ve beslenme,
iç organ hastalıkları
Göz Mantarı: Korneada oluşan yaralara sonradan saprolegnia mantarlarının yerleşmesi
gözün kör olmasına kadar gidebilen bozukluklara yol açar.

14.5. Hasta Balıkların Nekropsi Amacıyla Öldürülmesi
Hasta balıklarda nekropsi yapmak ve de doku örneklerinden mikrobiyolojik,
parazitolojik, toksikolojik inceleme yapmak amacıyla öldürülmesi ya da ötenazi yapılması
gerekmektedir. Küçük balıklarda en iyi yöntem boynun kesilmesidir. Bunun dışında balığın
hareketsiz hale gelmesi için 30 ppm triacine methanosulfonate (MS 222) veya 5-10 ppm
Quinaldine solustpnu kullanılabilir. Balık vücudunda eğer varsa parazitlerin kimyasal madde
etkisiyle uzaklaşmaması ve yanıltıcı teşhislere neden olmaması için boynun kesilmesi daha
doğru bir işlemdir. Sazan gibi büyük balıklarda ise başına sert bir cisim ile vurmak ya da
laboratuar ortamında elektrik akımı verilerek öldürelbilir. Bu işlemlerin hepsi elbetteki insani
olmamakla birlikte teşhise gidebilmek için zorunluluktan yapılması gereken uygulamalardır.

14.6. Balıklarda nekropsi tekniği
Ölen veya öldürülen balıklar dıştan gözle ya da büyüteçle dikkatlice muayene edilir,
eğer lezyonlar varsa buralardan yeteri kadar marazi madde alınır. Ağız, solungaçlar, deri,
yüzgeçler, gözler, anüs ve diğer organlar incelendikten sonra balık temiz bir tahta veya sünger
üzerine, başı sol tarafa gelmek üzere yatırılır
Nekropsi aşamaları aşağıdaki gibidir.
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1. Sağ elde tutulan sivri uçlu keskin bir makasla anüsün önünden ensizyon yapılır.
Buradan öne doğru ilerlemek suretiyle karnın altından, solungaçların altına veya pektoral
yüzgeçlerin hizasına kadar karın açılır.
2. Bu ensizyondan sonra, yine anüsün önünden başlamak üzere sırta doğru, yan çizgiye
paralel ve solungaçların üstüne kadar kavisli bir ensizyon yapılır.

Şekil-2: Nekropsi aşamaları. 1. Anüsten başlayıp, karnın altından solungaçların altına
ve pektoral yüzgeçlerin çizgisine kadar makasla kesilir. 2. Yine anüsten başlayarak sırta doğru,
yan çizgiye parelel ve solungaçların üstüne kadar kavisli ensizyon yapılması.
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Resim-1: Nekropsi aşamalarının pratikteki gerçek görüntüsü, karın boşluğunun açılması
(Koi balığı- İ.Ü-C veteriner Fak. Patoloji Anabilim Dalı Arşivi)
3. İç organlar açığa çıkartılır

Şekil-3: Bundan sonra sol elde tutulan pensle deri kaldırılır ve sağ eldeki makasla (1. ve
2. ensizyonun uçlarından) kesilerek kaldırılır. Böylece iç organlar açığa çıkarılmış olur.
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4. Solungaçlar açığa çıkartılır

Şekil-4. Operkulum pensle kaldırılır ve makasla ya da büyük balıklarda kostatomla
kesilerek atılır ve solungaçlar ortaya çıkarılmış olur.

Resim-2: Şekil 4’te şematize edilen operkulumun pensle kaldırılmasının nekropsideki
görüntüsü (pensle tutulan operkulum, altındakilerde solungaç lamelleri-Koi balığı)
5. Beyni ortaya çıkarmak için, gözlerin hizasından ve önden arkaya doğru bistüri ile
kesit yapılır
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14.6.1. Vücut boşluğunun genel muayenesi:
a) Vücut boşluğunda sıvı (sero-hemorajik) gözlenmesi: Viral ve bakteriyel septisemiler,
ilkbahar viremisi, vibriosis, bakteriyel böbrek hastalığı, tüberkülozis, metabolizma
bozuklukları
b) İç organlarda hiperemi ve kanamalar: Sero-hemorajik sıvı oluşumuna neden olan
hastalıkların yanısıra, kimyasal toksik maddeler, fenol, amonyak v.s
c) İç organlarda solgunluk: Viral hemorajik septisemi, bakteriyel böbrek h Karaciğer ve
safra kesesi: Karaciğer kırmızımtrak kahve renkte olup, damardan çok zengindir. Karın
boşluğunun ön kısmına yerleşmiştir. Genellikle büyüktür. Bazı balıklarda vücut ağırlığının
%20’sini oluşturur.
Midenin üzerinde ya da o’nu sarar tarzda yer alır, ırklara göre tek parça olabildiği gibi
iki veya üç parçalı olabilir. Safra kesesi, balıkların çoğunda bulunur ve karaciğere yapışmış bir
durumdadır.

Resim-3: Vücut boşluğunun genel görünümü (Koi balığı)
Karaciğerde görülen genel lezyonlar
1.Karaciğerde kırmızımsı solgunluk: Viral hemorajik septisemi (VHS), lipoidozis,
furunkolzis, bakteriyel böbrek hastalığı, enfeksiyöz pankreatik nekroz
2.Yeşilimsi karaciğer: safra imbibisyonu, safra stazı
3.Kahverengi lekeler: VHS, karaciğer nekrozu, karaciğer sirozu, furunkolozis
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4.Karaciğerde kistler: Triaenophorus larvaları
5.Toplu iğne başı büyüklüğünde nodüller: Ichthyosporidium, tüberkülozis,nematod
kistleri
6.Karaciğerde yağlanma: karaciğerde uygun olmayan diyetle beslenme sonucu
meydana gelir. Histolojik olarak, çoğu olayda hepatositlerin tek büyük yağ globülü ile şiştiği,
hücre duvarının bozulduğu, makrofaj infiltrasyonu ve seroid ya da lipofuksin birikimi görülür.
7. Safrada hareketli (mikroskobik) parazitler: Hexamita astalığı

Resim-4: yağlı diyetle beslenen gökkuşağı alabalığında karaciğer yağlanması.
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Resim-5: Şekil 6’daki yağlı karaciğerin mikroskobik görünümü. Hepatositlerin
sitoplazmalrında belirgin yağ vakuolleri.
Pankreas: Balıklarda genellikle karaciğer içine girmiş durumdadır (intrahepatik
pankreas veya hepatopankreas), benzer şekilde dalağın içinde de bulunabilir (intralienales
pankreas). Bu yapıya özellikle cyprinidae familyasında (sazangillerde) rastlanır. Ancak,
Salmonidae (alabalık), Esocidae (turna), Percidae (sudak, levrek) ve diğer familyalarda
ekstrahepatik olarak ayrı bir organdır. Pankreasta kültür balıklarının enfeksiyöz pankreatik
nekroz ve enfeksiyöz hematolojik nekroz gibi viral hastalıklarda ekzokrin pankreasta kanama
ve nekroz görülür.

Resim-6: Pankreas normal görünüm, karaciğere bitişik
332

Resim-7:Pankreas pilorik sekaların arasında

14.7. Laboratuara Marazi Madde Gönderilmesi
Laboratuvara öncelikle tedavi görmemiş balıklar tercih edilmelidir. Bunun amacı
hastalık etkeninin laboratuvarda teşhis edilmesini kolaylaştırmaktır. Çünkü antibiyotik,
antimikotik ve antiparaziter ilaçlar etkenin teşhisini güçleştirir. Gönderilecek balıklarla birlikte,
tesisin yerleşim planı, su giriş ve çıkışlarının nasıl sağlandığı bilgisi (kaynak suyu, ya da
artezyen suyu), atık suların nereye gittiği, balıkların üretim dönemi, rutin yapılan koruyucu
ilaçlama ve aşılamalara ilişkin bilgiler yer almalıdır. Bunun yanında balıkların beslenme
durumları ve kullanılan yemler, hastalık çıkmadan önce yem değişikliği yapılıp yapılmadığı, su
ısısında ve ortam ısısında değişiklik olup olmadığı, hastalıkların yağmurdan sonra mı
görüldüğü, önceki yıllarda hastalıkların hangi zamanda görüldüğü, mevcut problemin ne
olduğu, hastalığın semptomları (bulguları), tedavi yapılıp yapılmadığı ve de ne tedavi
yapıldıysa ne tür tedavi yapıldığı ve ölüm sıklığı (insisdensi) hakkında detaylı bilgiler içeren
bilgi notu formu doldurularak mutlaka laboratuvara gönderilmelidir.
Ölen balıklarda hangi belirtiler varsa laboratuara gönderilecek balıklarda da aynı
belirtilerin olması gerekir.
Değişik semptom gösteren ve farklı büyüklükteki balıklar mutlaka ayrı torbalar içine
konularak gönderilmelidir.
Doğru tanı için hastalık belirtisi olan canlı hayvanlar tercih edilmelidir.
Gönderilecek laboratuarın mesafesi uzaksa durumu çok ağır olan ve yolda ölme ihtimali
olan balıklar tercih edilmemelidir. Çünkü ölü balık, bulunduğu suyun kimyasal özelliklerini
değiştirerek, diğer balıklarında çabuk ölmesine sebep olur.
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Bu nedenle de mümkün olduğu kadar ayrı naylon torbalarda gönderilmesi daha uygun
olur.
Balıklardaki patojen bakteriyel ve mikotik etkenlerin pek çoğu normal su florasında
bulunabildiği gibi, aynı zamanda mide-bağırsak ya da deri ve solungaçlarda da bulunabilir. Bu
nedenle de bakteriler, balıklar öldükten sonra izolasyonun yapılabildiği organlara ulaşarak,
gerçek patojenin üremesini maskelemektedirler.

14.7.1. Canlı Balığı Laboratuara göndermek
Canlı bir balığı laboratuara gönderirken oksijen verici bir sistemle donatılmış bir tank
yoksa, en uygun yöntem, canlı balığın 1/3’üne kadar su ile doldurulmuş, 5-10 litrelik naylon
torbalar içinde gönderilmelidir.
Torba içerisine kesinlikle ağızla üflenerek hava doldurulmamalıdır. Çünkü üflenen
havadaki zengin karbondioksit balıkların ölümünü hızlandırır.
Balığın taşındığı naylon torbanın içindeki suyun ısısının düşürülmesi için, torbanın
etrafına buz yerleştirilerek metabolizmanın yavaşlatılması ve oksijen tüketimi azaltılarak uzun
süreli taşımalara olanak sağlanmış olur
Ancak canlı balığın bulunduğu torbanın içine kesinlikle buz konulmamalıdır. Çünkü
balıkların şok’a girerek ölmesine sebep olur.
Eğer viral bir hastalıktan şüpheleniliyorsa, 6cm’den küçük balıkların tamamı, daha
büyüklerin de dalak ve böbrekleri virüs izolasyonu için kullanılır. Toplanan hasta balıklar
virolojik inceleme için, canlı ya da antibiyotik ilave edilmiş, pH 7-7.8’e ayarlanmış doku
kültürü içerisinde de gönderilebilir.

14.7.2. Ölü balıkların laboratuvara gönderilmesi
Patolojik muayene için %10’luk tamponlu formalin (formaldehit) içerisinde henüz yeni
ölmüş balıklar gönderilmelidir.
Balıklar çok çabuk kokuştuğu için, önceden ölmüş balıklar kesinlikle formole konulup
gönderilmemelidir. Çünkü kokuşma ile muayene edilecek organların histolojik yapıları
değişmektedir.

14.7.3. Su örneği gönderilmesi
Kimyasal analiz için gönderilecek su örneği, pet şişeler içinde, en az 2 litre, ağzı sıkı
kapatılmış olmalı. Suyun havuza girdiği ilk yerden alınmalı Suyun alındığı saat ve ısısı
yazılmalıdır. Alınan su ve balıklar, etrafı buzla doldurulmuş kutu içerisinde en çabuk şekilde
laboratuara gönderilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde canlı ve ölü balıkların muayene leri, muayenelerde nelere dikkat edileceği,
balıklarda nekropsi yöntemini, organların anatomik yeri, nekropside dış bakı ve iç bakı
muayenelerini öğrendik. Dış ve iç bakıda gözle gördüğümüz değişikliklerin hangi hastalıkları
akla getirmemize yardımcı olacağı hakkında bilgi sahibi olduk. Canlı ya da ölü bir balığı
laboratuvara gönderirken nelere dikkat edeceğimizi ve nasıl bir bilgi notu hazırlayacağımızı
ayrıca su örneğini nasıl göndereceğimizi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Canlı balıklarda muayene nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir.
2) Balıklarda nekropsi nasıl yapılır
3) Nekropside dış bakı muayenesi nasıl yapılır
4) Göz muayenesinde nelere dikkat edilir.
5) İç organ muayenesinde karaciğerdeki değişiklikleri maddeler halinde yazınız ve
bunların hangi hastalıklardan şüphelenmemize yardımcı olacağını açıklayınız.
6) Laboratuvara marazi madde gönderirken dolduracağımız bilgi formunda nelere
dikkat edilmelidir.
7) Laboratuvara göndereceğimiz balıklarda nelere dikkat etmeliyiz.
8) Canlı balıkları laboratuvara gönderirken uyulması gereken kurallar nelerdir.
9) Ölü balıklar laboratuvara nesıl gönderilmelidir.
10) Laboratuvara su örneği gönderirken nelere dikkat edilmelidir.
Cevaplar
1) Canlı bir balığı muayenesinde, balıklar yüzerken yan mı, sırt üstü mü sersem
vaziyette başı aşağıya doğru mu yüzüyor, yüzgeçleri yapışmış halde mi, suyun yüzeyinde mi
kalıyor çabuk ve sık mı solunum yapıyor (bir dakikada yapılan solunum hareketi, operkulumun
açılıp kapanma sayısıdır) bunlara dikkat edilir. Ayrıca balıklar sudan dışarıya sıçrıyor mu,
yüzgeçler parçalanmış mı, deride beyaz noktacıklar yada çıplak gözle görülebilen parazitler var
mı, solungaç kapağı kısa veya delik mi, omurgada deformasyonlar var mı, karında şişlik var
mı, besi durumu ve anüs kızarıklık, şişkinlik ve dışarıya doğru çıkıntı olup olmadığına dikkat
edilir.
2) Sağ elde tutulan sivri uçlu keskin bir makasla anüsün önünden ensizyon yapılır.
Buradan öne doğru ilerlemek suretiyle karnın altından, solungaçların altına veya pektoral
yüzgeçlerin hizasına kadar karın açılır. Daha sonra, yine anüsün önünden başlamak üzere sırta
doğru, yan çizgiye paralel ve solungaçların üstüne kadar kavisli bir ensizyon yapılır. Bundan
sonra sol elde tutulan pensle deri kaldırılır ve sağ eldeki makasla (1. ve 2. ensizyonun
uçlarından) kesilerek kaldırılır. Böylece iç organlar açığa çıkarılmış olur. Operkulum pensle
kaldırılır ve makasla ya da büyük balıklarda kostatomla kesilerek atılır ve solungaçlar ortaya
çıkarılmış olur. Beyni ortaya çıkarmak için de gözlerin hizasından ve önden arkaya doğru
bistüri ile kesit yapılır
3) Vücut bozuklukları, gelişme durumu ve genel görünümü değerlendirilir. Bunun için
yağlanma ya da zayıflama, iskelet bozuklukları, anomaliler, tümöral oluşumlar, karın şişkinliği,
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solungaç ve yüzgeçlerde renk ve morfolojik değişiklikler ve pullarda dikleşme ya da dökülme
olup olmadığı dikkatlice muayene edilir.
4) Balıklarda göz muayenesinde ekzoftalmus, enoftalmus ve göz mantarına dikkat
etmek gerekir. Bunun dışında balıklarda göz yaşı bezi ve göz kapakları olmadığı için enfeksiyon
riski yüksektir.
5) Nekropside karaciğerde meydana gelen değişiklikler
a) Karaciğerde.Karaciğerde kırmızımsı solgunluk: Viral hemorajik septisemi (VHS),
lipoidozis, furunkolzis, bakteriyel böbrek hastalığı, enfeksiyöz pankreatik nekroz
durumlarında meydana gelir.
b) Yeşilimsi karaciğer: safra imbibisyonu, safra stazı
c)Kahverengi lekeler: VHS, karaciğer nekrozu, karaciğer sirozu, furunkolozis
e). Karaciğerde kistler: Triaenophorus larvaları
f). Toplu iğne başı büyüklüğünde nodüller: Ichthyosporidium, tüberkülozis,nematod
kistleri
g).Karaciğerde yağlanma: karaciğerde uygun olmayan diyetle beslenme sonucu
meydana gelir.Histolojik olarak, çoğu olayda hepatositlerin tek büyük yağ globülü ile
şiştiği, hücre duvarının bozulduğu, makrofaj infiltrasyonu ve seroid ya da lipofuksin
birikimi görülür.
h). Safrada hareketli (mikroskobik) parazitler: Hexamita
6) Laboratuvara öncelikle tedavi görmemiş balıklar tercih edilmelidir. Gönderilecek
balıklarla birlikte, tesisin yerleşim planı, su giriş ve çıkışlarının nasıl sağlandığı bilgisi (kaynak
suyu, ya da artezyen suyu), atık suların nereye gittiği, balıkların üretim dönemi, rutin yapılan
koruyucu ilaçlama ve aşılamalara ilişkin bilgiler yer almalıdır. Bunun yanında balıkların
beslenme durumları ve kullanılan yemler, hastalık çıkmadan önce yem değişikliği yapılıp
yapılmadığı, su ısısında ve ortam ısısında değişiklik olup olmadığı, hastalıkların yağmurdan
sonra mı görüldüğü, önceki yıllarda hastalıkların hangi zamanda görüldüğü, mevcut problemin
ne olduğu, hastalığın semptomları (bulguları), tedavi yapılıp yapılmadığı ve de ne tedavi
yapıldıysa ne tür tedavi yapıldığı ve ölüm sıklığı (insidensi) hakkında detaylı bilgiler içeren
bilgi notu formu doldurularak mutlaka laboratuvara gönderilmelidir.

337

7) Ölen balıklarda hangi belirtiler varsa laboratuvara gönderilecek balıklarda da aynı
belirtilerin olması gerekir. Değişik semptom gösteren ve farklı büyüklükteki balıklar mutlaka
ayrı torbalar içine konularak gönderilmelidir.
Doğru tanı için hastalık belirtisi olan canlı hayvanlar tercih edilmelidir.
8) Canlı bir balığı laboratuvara gönderirken oksijen verici bir sistemle donatılmış bir
tank yoksa da canlı balığın 1/3’üne kadar su ile doldurulmuş, 5-10 litrelik naylon torbalar içinde
gönderilmelidir. Torba içerisine kesinlikle ağızla üflenerek hava doldurulmamalıdır. Balığın
taşındığı naylon torbanın içindeki suyun ısısının düşürülmesi için torbanın etrafına buz
konulmalı ancak kesinlikle içine buz konulmamalı, çünkü balıkların şok’a girerek ölmesine
sebep olur.
9) Ölü balıklar patolojik inceleme için %10’luk tamponlu formalin (formaldehit)
içerisinde henüz yeni ölmüş balıklar gönderilmelidir. Balıklar çok çabuk kokuştuğu için,
önceden ölmüş balıklar kesinlikle formole konulup gönderilmemelidir.
10) Gönderilecek su örneği pet şişeler içinde, en az 2 litre, ağzı sıkı kapatılmış olmalı.
Suyun havuza girdiği ilk yerden alınmalı ve alındığı saat ile suyun ısısı yazılmalıdır.
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