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ÖZET: Bu çalışma ile Alburnus alburnus (İnci balığı)’a ait helmint faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 
toplam 6 helmint türüne rastlanmıştır. Bu parazitlerden; Dactylogyrus alatus, D. fraternus ve Diplozoon homoion’a (Monogenea) balığın 
solungaçlarında, Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda) ve Rhapdochona denudata’ya (Nematoda) balığın bağırsağında, Diplostomum 
sp.’ye (Digenea) ise balığın göz, vücut yüzeyi ve yüzgeçlerinde rastlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: İnci balığı, Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda. 

An Investigation of Helminth Fauna of the Bleak (Alburnus alburnus L.) from the Mustafakemalpasa Stream, 
Bursa, Turkey 
SUMMARY: The purpose of the present study was to determine the helminth fauna of the bleak (Alburnus alburnus L.). According to the 
results obtained, a total of 6 species of helminth parasites were encountered on the bleak. These parasites include Dactylogyrus alatus,  
D. fraternus and Diplozoon homoion (Monogenea) on the gills; Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda) and Rhapdochona denudata 
(Nematoda) in the intestine; and Diplostomum sp. (Digenea) in the eyes, on the surface of body and on the fins. 
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GİRİŞ
Su ürünlerinde ekonomik önemi olan balıklar, hayvansal besin 
kaynakları içinde yer alan temel besin öğelerinden biridir. 
Balıklar yüksek besin değeri ve damak lezzeti ile de besin 
zincirindeki popülaritesini her zaman korumaktadır. Öte yan-
dan balık hastalıklarının tedavilerinin araştırılması, günümüz-
de gittikçe gelişen balıkçılık endüstrisi ve balık yetiştiriciliği 
için büyük önem taşımaktadır. Balık yetiştiriciliği çalışmala-
rında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de zararları 
doğal ortamlarda pek fark edilemeyen yada görülmeyen para-
zit kökenli hastalıklar ve parazitlerin doğrudan doğruya konak 
canlıda meydana getirdiği etkidir. Bu bağlamda parazit grubu 
içinde önemli bir yere sahip olan helmintler, özellikle kültür 
balıkçılığı gibi popülasyonun yoğun olduğu yerlerde, hastalık-

lara ve ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Helmint grubu 
parazitler konak canlının doku, organ ve vücudunun değişik 
kısımlarında hastalık yapabilecek özellikte olabilirler. Bu tip 
araştırmalarla balık üretim çalışmalarında ortaya çıkabilecek 
balık hastalıkları az çok tahmin edilebilecek, böylece uygun 
koruyucu önlemlerin alınması ve tedavi edici uygulamaların 
neler olacağı bilinecektir. Bu nedenlerle konuya ekonomik 
açıdan bakılınca, özellikle doğal su ve çiftliklerde yetiştirilen 
balıkların parazitleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada da Mustafakemalpaşa dere-
sinde yaşayan balık türlerinden Alburnus alburnus’a ait 
helmint faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma materyalini Mustafakemalpaşa deresinden temin 
edilen 24 adet İnci balığı (Alburnus alburnus) oluşturmaktadır. 
Materyalin temin edildiği Mustafakemalpaşa deresi, Emet ve 
Adranos derelerinin, Mustafakemalpaşa yerleşim merkezinin 
güneydoğusunda birleşmesinden meydana gelmektedir. Dere, 
Döllük-Mustafakemalpaşa arasındaki havzayı kuzey batıya 
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doğru drene ederek Uluabat Gölü’ne dökülür. Mustafakemal-
paşa deresinin en düşük debisi 6 m3/s’dir (1). Mustafakemal-
paşa deresinden alınmış su örnekleri üzerinde yaptırılan sula-
ma suyu analizlerine göre, dere orta derecede tuzlu ve az dere-
cede alkali olup, sulama suyu kalitesi sınıfı C2S1’dir. Ancak 
Orhaneli-Tavşanlı yönünden gelen koluna, memba kısmında 
Tunçbilek kömür işletmesinde karıştırılan linyit kömürü yı-
kama artıkları ile Etibank Termik Santralinden dökülen uçucu 
küller, sulama suyu kirliliğine yol açmaktadır (2).  

Araştırma konumuzu oluşturan inci balıkları Mayıs 2004 – 
Ağustos 2004 tarihleri arasında serpme ile yakalanmış, içeri-
sinde dere suyu bulunan plastik tanklarla araştırma laboratua-
rına getirilmiş ve 24 saat içinde incelenmiştir. Diseksiyonlar 
canlı materyal üzerinde gerçekleştirilmiş olup, diseksiyon 
işlemine geçmeden önce, balıklar binoküler mikroskop altında 
ektoparazit taramasından geçirilmiştir. Daha sonra balığın 
solungaçları çıkarılıp incelenmiştir. Endoparazitlerin aranması 
amacıyla balıkların karın kısmı açılmış, değişik iç organlar 
(kalp, karaciğer vb.) ve kaslarda parazit aranmasına gidilmiş-
tir. Bulunan parazitler tür, yer ve sayıları itibari ile not edildik-
ten sonra, ince iğne ve fırçalar yardımı ile yerlerinden alınarak 
türlere göre petrilere konulmuştur. Parazitlerden bir kısmı 
hemen ve canlı olarak incelenmeye alınmış, diğerleri ise daha 
sonraki çalışmalar için Monogenea, Digenea, Cestoda örnekle-
ri % 70’lik etil alkolde, Nematodlar ise %5 gliserinli %70’lik 
etil alkolde saklanmıştır. 

Parazitlerin tespit işleminde özellikle Monogenea, Digenea, 
Cestoda örnekleri için; pikrik asit kullanılmıştır. Pikrik asit ile 
tespit edilen örnekler, doygun lityum karbonat solüsyonuna 
alınarak pikrik asitin giderilmesine çalışılmıştır. Eski renkleri-
ne dönen parazitler, saf su ile yıkanmış ve borax - karmin ile 
boyanarak dehidratasyondan geçirilmiştir. Son olarak sedir 
yağı yada ksilolde saydamlaştırılarak, entellan ile kapatılmış-
tır. Nematoda örnekleri ise, boyama işlemine tabi tutulmadan 
gliserin-jelatin ile preperat haline getirilmiştir. 

Parazitlerin teşhisinde Yamaguti (23), Bychovskaya ve 
Pavlovskaya (5), Yamaguti (25), Gussev (9), Moravec (15), 
boyama işlemlerinde Langeron (11) gibi kaynaklardan yarar-
lanılmıştır. 

Araştırma sonunda bulunan parazitlerin fotoğraflarının çekil-
mesinde Nikon marka ışık mikroskobunun objektifine tutula-
rak sabitlenen HP marka dijital fotoğraf makinasından yarar-
lanılmıştır. 

BULGULAR 

Mayıs 2004 – Ağustos 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
bu araştırma süresince incelenen 24 inci balığının tamamının 
parazitli olduğu tespit edilmiştir. Konak balıkta 6 farklı türe 
(Dactylogyrus alatus, D. fraternus, Diplozoon homonion, 
Bothriocephalus acheilognathi, Rhapdochona denudata, 
Diplostomum sp.) ait toplam 504 parazit bireyine rastlanılmış-
tır. Bu parazitlerden 204 adet D. fraternus, 37 adet D. alatus 

ile 33 adet D. homonion inci balıklarının solungaçlarında kay-
dedilirken, 167 adet R. denutata ile 6 adet B. acheilognathi 
balığın bağırsağında tespit edilmiştir. Digenea sınıfına ait 
parazit türü olan Diplostomum sp. ise, konak balığın göz, vü-
cut yüzeyi ve yüzgeçlerinde bulunmuştur. 

Söz konusu parazit türlerinden olan D. alatus’a 24 balığın 
6’sında rastlanırken, bir balıkta maksimum 16 adet parazit 
kaydedilmiştir. D. fraternus ise 24 balığın 14’ünde tespit e-
dilmiş olup, bir balıkta en fazla 48 adet D. fraternus bireyine 
rastlanmıştır. Konak balığın solungaçlarında, Monogenea 
sınıfına ait diğer bir parazit türü olan D. homonion’ dan top-
lam 33 birey ise 5 balıkta bulunmuştur. 

Konak balıkta ikinci dominant tür olan R. denudata’ya 10 
balıkta rastlanılmış olup, bir balıkta maksimum 48 adet R. 
denudata bireyi kaydedilmiştir. Endoparazit özellikte olan 
cestoda sınıfına ait B. acheilognathi inci balığında en düşük 
sayıda kaydedilmiştir. Bu parazit sadece iki balıkta bulunmuş-
tur. Bir balıkta tespit edilen maksimum B. acheilognathi bireyi 
ise sadece 4 adettir. Araştırma materyalinde Digenea sınıfına 
ait bir helmint türü olan Diplostomum sp. tespit edilmiştir. Bu 
tür ilgili balığın göz, vücut yüzeyi ve yüzgeçlerinde kaydedil-
miş olup, 24 adet balığın 12’si ilgili parazit tarafından enfekte 
edilmiştir. On iki adet balıkta toplam 53 adet Diplostomum sp. 
bireyine rastlanmıştır. Elli üç adet bireyin 28 adetine gözlerde, 
15 adetine yüzgeçlerde rastlanırken, 10 adetine ise inci balığı-
nın vücut yüzeyinde rastlanmıştır. 

TARTIŞMA 

Fauna tespitine yönelik yaptığımız bu çalışmada; bulunan altı 
helmint türünden üçünün vücudunun anteriöründe emici yapı-
ları, posteriöründe ise kancalarla donanmış olan disk (haptör) 
benzeri yapının bulunması Monogenoidea sınıfında yer aldığı-
nı, bunlardan ikisinin tutkaç kısmında bir çift büyük kanca ve 
onun etrafında 7 çift yan (marjinal) kanca olması, büyük kan-
calar arasında bağlayıcı çubuk yer alması, anteriörde iki çift 
göz pigmenti bulunması ve ovipar olmaları ile Dactylogyridae 
familyasında yer aldıklarını göstermektedir. Bu familyaya ait 
türlerden birisinin, tutkaç kısmında bulunan ventral barın 
posteriör kısmının genişlemiş olması, orta kısmında kısa bir 
girinti bulunması, vaginal açıklığın kopulatör organının 
posteriöründe daire şeklinde olması ile Dactylogyrus fraternus 
türüne yakınlık göstermektedir (Şekil 1). 

Bu familyaya ait diğer tür ise, ventral barın açısının geniş ters 
“V” şeklinde olması, marjinal kancaların ilk 5 çiftinin, 6. ve 7. 
çiftine göre daha küçük olması, vajinal tüpün ve açıklığın 
olmaması ile D. alatus olarak teşhis edilmiştir (Şekil 2).  

Bu balıkta kaydedilen D. fraternus ile D. alatus, Alburnus 
genusundaki balıklar için spesifik bir tür olmaktadır (7, 8). 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda, Koyun (10) Enne baraj gö-
lündeki İnci balıklarında bu türe rastlamıştır. Araştırmacı D. 
fraternus’ un total prevalansını %51 olarak kaydederken, en-
feksiyon oranının Haziran – 1999’da % 100’lere vardığını ve 
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balık başına ortalama 14,6 parazit bireyinin düştüğünü kay-
detmiştir. En düşük enfeksiyon oranını ise Ekim ayında balık 
başına sadece 0,8 birey (20 balıkta 9 parazit) olarak belirlemiş-
tir. Aynı araştırıcı tarafından D. alatus’un maksimum enfeksi-
yon değerleri Haziran 1999’da %76 olarak belirlenmiştir. 

Monogenoidea sınıfında yer alan diğer örneğimizin ise tutkaç 
kısmında kanca sisteminin çok olması, çift halde yaşamaları, 
sindirim borusunun posterioründeki orta kancalara kadar dal-
lanma göstermesi, vücudun posteriör kısmının anterior kısma 
oranının 2.5:1 olması ve yumurta boyunun enine oranı 2:1 
olması ile Diplozooidae familyasındaki Diplozoon homoion 
türüne yakınlık göstermektedir (Şekil 3). 

Bu türün  Türkiye’de değişik araştırıcılar tarafından farklı 
balıklarda kaydı bulunmaktadır. Öztürk (17) Manyas gölünde-
ki Kızılgöz (Rutilus rutilus) balıklarında sadece 4 adet D. 
homonion bireyine rastlamıştır. Koyun (10) Enne Baraj Gö-
lündeki İnci balıklarında (Alburnus alburnus) aynı türü kay-
detmiş olup, bu türün enfeksiyonunun maksimum olduğu ayı 
Mayıs (%80) olarak kaydederken, bu ayda balık başına düşen 
parazit sayısını 4.9 olarak bulmuştur. 

Cestoda sınıfına ait örneğimizin, vücudunun segmentli, 
skoleksinin iki bothriumlu olması, apikal organın bulunması, 

yumurtalarının operküllü olması ve sirrus kesesinin median 
konumlu olması ile Bothriocephalidae familyasından 
Bothriocephalus acheilognathi olarak teşhisi yapılmıştır (Şekil 
4 ve Şekil 5). 

Bothriocephalus türleri özellikle skolexleri itibariyle ayırt 
edilmekte olup, Molnar (13) Botheriocephalus’ a ait yaptığı 
çalışmada B. acheilognathi, B. opsariichtydis, B. 
gowkongensis ve B. phoxini’ de skoleksin devamlı değişkenlik 
göstermesine karşın, diğer özellikler itibariyle aynı karakterle-
ri taşıdıklarından, diğer üç türün B. acheilognathi’ nin sinoni-
mi olduğunu tespit etmiştir. Bu türe ilk defa Yamaguti (23) 
işaret etmiş olup, türün Asya’dan dünyaya yayılışı ise bir sa-
zan türü olan Ctenopharyngodon idella ile olmuştur (21). Tür-
kiye’de ise balıkların helmint parazitleri ile ilgili yapılan 
faunistik çalışmalarda, Türkmen (22) İznik Gölü’ndeki Sazan 
(Cyprinus carpio L.) ve Akbalık (Rutilis frisi Normdan, 1840), 
Aydoğdu (3) İznik Gölü, Öztürk (17) Manyas Gölü sazan 
balıklarında (Cyprinus carpio L.), Öztürk ve ark (18) Ulubat 
Gölü Tatlısu kayabalıklarında (Gobius fluviatilis), Koyun (10) 
Enne Baraj Gölü’ndeki İnci balıklarında (Alburnus alburnus), 
Aydoğdu (4) Doğancı Baraj Gölü’ndeki Bıyıklı balık (Barbus 
plebejus escherichi) ve Tatlısu kefalinde (Leucicus cephalus) 
aynı türü kaydetmişlerdir. 

 

Şekil 1. Dactylogyrus fraternus’un haptör kısmı (X400); Şekil 2. Dactylogyrus alatus’un haptör kısmı (X400); Şekil 3. Diplozoon homoion’ 
un haptör kısmı (X400); Şekil 4. Bothriocephalus acheilognathi’nin skoleksi (X100); Şekil 5. Bothriocephalus acheilognathi ’nin ergin 
segmenti (X100); Şekil 6. Rhapdochona denudata’ nın anteriör kısmı (X400); Şekil 7. Rhapdochona denudata’nın posteriör kısmı – dişi 

(X1000); Şekil 8. Rhapdochona denudata’nın posterör kısmı – erkek (X1000); Şekil 9. Diplostomulum sp. metacercaria (X40) 
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Nematoda grubuna ait örneklerimizde, ağzın etrafında 2 dudak 
olması, özefagusun kassı ve bezsi kısmının bulunması, 
vulvanın vücudun posteriorüne daha yakın, farinksin dişli, 
kuyruğun kanatsız olması, erkeklerde 9 – 11 preanal papilin 
mevcut olması ve yumurtalarının filamentsiz olması ile 
Rhapdochona denudata olarak kaydedilmiştir (Şekil 6, Şekil 7 
ve Şekil 8). 

Bu türün ait olduğu genus  ile ilgili olarak Moravec (15) sistema-
tik değerlendirmesinde 54 türün bulunduğunu belirtmiştir. Aynı 
araştırıcı bu türün daha çok Percidae, Solmonidae, Siluridae ve 
Gobitidae familyasına ait balıklarda parazitlendiğini belirlemiştir 
(15). İspanya’da Pereira ve Pelitler (19), Pereira (20), Çekoslo-
vakya’da Moravec (14) tarafından bu türün kaydı bildirilmiş olup, 
Türkiye’de ise Aydoğdu (4) Doğancı Baraj Gölü’ndeki tatlısu 
kefalinde (Leuciscus cephalus) bu parazite rastlamıştır. Bu araştı-
rıcının türün mevsimsel değişimi ile ilgili bulgularında, R. 
denudata’ya özellikle Mayıs, Haziran, Eylül, Kasım aylarında 
toplam 21 balıkta 47 adet rastlarken, Aralık – Şubat, Temmuz – 
Ağustos periyotlarında ise hiç parazit bulamamıştır. 
Parazitlenmenin en yoğun olduğu dönemi ise Nisan – Haziran 
periyodu olarak kaydetmiştir. 

Digenea sınıfına ait örneklerimizin, metacercariae safhasında 
oldukları tespit edilmiştir. Bunlarda vücudun özel bir sıkılma 
ile anterior ve az yada çok belirgin bir posterior kısma ayrıl-
ması, sirrus ve sirrus kesesinin bulunmaması ile bunların 
Strigeidae familyasına ait oldukları sonucunu ortaya çıkarmış-
tır. Strigeidae familyasında yer alan diğer iki cins olan 
Neascus ve Tetracotyle cinslerine ait metacercarialardan; vü-
cudun posteriör kısmının az gelişmiş olması, oral vantuz tara-
fındaki bothriumun da az gelişmiş olması ve serbest hareket 
etmeleri ile ayrılarak, bu familyanın Diplostomulum 
genusunda oldukları tespit edilmiştir (Şekil 9). 
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