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ÖZET: Bu çalışmada, Ağustos 2008 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında Kunduzlar Baraj Gölü’ndeki bazı balık türlerinin (Cyprinus
carpio, Carassius gibelio, Barbus plebejus, Capoeta tinca, Chondrostoma nasus, Leuciscus cephalus, Alburnus escherichii) Ligula
intestinalis plerocercoid faunası araştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, üç balık türü (Chondrostoma nasus %1,1, 5.0±0,
Leuciscus cephalus %12,1, 1.5±0,6, Alburnus escherichii %71,5, 3.0±2.1)’nün vücut boşluğunda Ligula intestinalis
plerocercoidlerine rastlanılmıştır. Bu balık türlerinden C. nasus, Anadolu’daki L. intestinalis plerocercoidleri için yeni bir konak
kaydıdır. Ayrıca, ilgili parazite ait enfeksiyon yaygınlığı ile ortalama, minimum ve maksimum enfeksiyon yoğunlukları mevsimlere, balıkların boy uzunluğuna ve eşeye göre değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Alburnus, Chondrostoma, helmint, Kunduzlar, Leuciscus, Ligula

Investigations on Ligula intestinalis plerocercoid L., 1758 Infection of Some Fishes from Dam Lake
Kunduzlar (Kırka, Eskişehir)
SUMMARY: In this study, the presence of Ligula intestinalis plerocercoid in some fish species (Cyprinus carpio, Carassius gibelio,
Barbus plebejus, Capoeta tinca, Chondrostoma nasus, Leuciscus cephalus, Alburnus escherichii) from the Kunduzlar Dam, Turkey
was investigated between August 2008 and May 2009. By the end of the study, Ligula intestinalis plerocercoid haqs been
identified in the body cavity of 3 host fishes [Chondrostoma nasus (1.1%, 5.0±0), Leuciscus cephalus (12.1%, 1.5±0,6), and
Alburnus escherichii (71.5%, 3.0±2.1)]. This is the first time that C. nasus, one of these fish species, has been shown to be a host of
L. intestinalis plerocercoids in Asia Minor. In addition, minimum-maximum and mean intensity of parasites and infection
prevalence were determined using seasonal, sex and size distribution of the host fish species.
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GİRİŞ
Balıklar üzerinde etkili olan biyotik faktörlerden biri, zararları doğal ortamlarda pek fark edilmeyen parazitlerdir.
Zararlı biyotik etkilere neden olan parazit gruplardan biri
de sestodlardır. Cestoidea sınıfının Pseudophyllidea ordosunda yer alan Ligula intestinalis plerocercoid, kuzey yarım kürenin birçok bölgesindeki tatlı su balıklarında yaygın olarak bulunmaktadır (3, 11, 16, 29).
Anadolu’daki çeşitli balık türlerinde yayılış gösteren
L. intestinalis plerocercoid enfeksiyonu üzerine ilk çalışmalar Başaran ve Kelle (6) ile Cantoray ve Özcan (12) tarafından yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda, çeşitli balık türleMakale türü/Article type: Araştırma / Original Research
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rindeki L. intestinalis plerocercoide ait enfeksiyon yaygınlığı ve parazit bolluğunun dağılımı incelenmiştir (5, 9, 14,
17, 19, 21). Diğer araştırıcılar (20, 24, 28, 30), söz konusu
parazite ait enfeksiyon olgusunun mevsimlere, balıkların
yaş grupları ve eşey özelliklerine bağlı olarak gösterdiği
değişimleri belirlemişlerdir. Ayrıca, balıkların kondisyon
faktörü, fizyolojik ve anatomik yapıları üzerine olan etkisi
de incelenmiştir (1, 15, 23).
Bu çalışmanın amacı, Kunduzlar Baraj Gölü’ndeki bazı balık türlerinde parazit yaşayan Ligula intestinalis plerocercoid faunasını belirlemek, bunun yanında söz konusu parazite ait enfeksiyon yaygınlığını ve parazit yoğunluğunu
mevsimlere, balıkların boy uzunluklarına ve eşeye bağlı
olarak saptamak ve ayrıca, Anadolu’nun farklı coğrafik
bölgelerindeki çeşitli tatlı su balıklarında parazit yaşayan
Ligula intestinalis plerocercoid faunasının belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Kunduzlar baraj gölü balıklarında L intestinalis

GEREÇ VE YÖNTEM
Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan
Kunduzlar Baraj Gölü, 39020'30" Kuzey Paraleli ile
30032'25" Doğu Meridyeni koordinatlarındadır. 1983 yılında yapımı tamamlanan toprak dolgu özelliğindeki barajın gövde yüksekliği 28.6 m’dir. Baraj gölünün minimum su
kotu 1011.50 m, maksimum su kotu 1027.10 m’dir. Maksimum su seviyesindeki gölalanı 4.40 km 2 olan barajın
toplam su depolama hacmi 18.7x106 m3 tür (2).
Araştırma kapsamında incelenen balık örnekleri Kunduzlar Baraj Gölü’nden temin edilmiştir. Laboratuara getirilen
balıkların çatal boyları milimetre düzeyinde ölçüldükten
sonra, ürogenital açıklıktan farinks seviyesine kadar
disseksiyon yapılarak karın boşluğunda L. intestinalis
plerocercoid olup olmadığına bakılmıştır.
İncelenen balıklar yaş-boy kategorilerine göre boy gruplarına ayrılmıştır. Buna göre, Chondrostoma nasus’un boy
grupları; <160, 161–166, 167–172, 173–180, 181 mm<
olarak belirlenmiştir. Leuciscus cephalus’un boy grupları;
117–129, 130–144, 145–153, 154–163, 164–173, 174–187
mm’dir. Alburnus escherchii’nin boy grubu dağılımı ise;
<105, 106–111, 112–119, 120–129, 130–139, 140–150
mm’dir. Boyları cm düzeyinde ölçülen plerocercoidler de
boy uzunluklarına göre 4 grup (0–10.9, 11.0–24.9, 25.0–
39.9, 40.0< cm) altında toplanmıştır.
Balıkların incelenmesi, parazit örneklerinin aranması ve
preparasyonunda Pritchard ve Kruse (25), Ligula intestinalis
plerocercoid’in tür tanımlamasında Bychovskaya-Pavlovskaya (11)’dan yararlanılmıştır. Plerocercoidlere ait enfeksiyon yaygınlığı ve ortalama yoğunluk değerlerinin hesaplanmasında Bush vd. (10)’nin kullandığı metod dikkate alınmıştır. Mevsimlere, balıkların boy uzunlukları ve eşeye göre
enfeksiyon parametrelerinin gösterdiği farklılıkların hesaplanmasında Ki-Kare ve One-way analiz yöntemi (ANOVA)
kullanılmıştır. Söz konusu değerler arasındaki farklılıklar
p<0,05 olduğunda anlamlı olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Ağustos 2008 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma sürecinde, Kunduzlar Baraj Gölü’nde yaşayan bazı balık türlerinin (14 Cyprinus carpio, 17 Carassius
gibelio, 18 Barbus plebejus, 44 Capoeta tinca, 90
Chondrostoma nasus, 33 Leuciscus cephalus, 179 Alburnus
escherichii) Ligula plerocercoid faunası araştırılmış ve üç
balık türü (Chondrostoma nasus %1,1, 5.0±0, Leuciscus
cephalus %12,1, 1.5±0,6, Alburnus escherichii %71,5,
3.0±2.1)’nün vücut boşluğunda Ligula intestinalis
plerocercoidlerine rastlanılmıştır (Şekil 1–3).

Şekiller 1. A. escherichii’nin karın peritonunu delerek dışarı çıkmış L. intestinalis plerocercoid, 2. A. escherichii’nin karın boşluğundaki L. intestinalis plerocercoidleri, 3. Fizyolojik su
ortamındaki L. intestinalis plerocercoidleri

Genel
enfeksiyon
değerleri
yukarıda
özetlenen
L. intestinalis plerocercoide ait enfeksiyon yaygınlığı, ortalama, minimum ve maksimum parazit sayısı gibi parametreler ile mevsimler arasındaki ilişki şu şekildedir. A.
escherichii’deki L. intestinalis plerocercoidin enfeksiyon
yaygınlığı, ortalama enfeksiyon yoğunluğu ve bir balıkta
rastlanan en bol parazit sayısına ait en yüksek değerler su
sıcaklığının yüksek olduğu yaz döneminde tespit edilmiştir. Buna karşın ilkbahar döneminde ilgili enfeksiyon de113
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ğerleri en düşük seviyeye inmiştir (P<0.05) (Şekil 4).
L. cephalus’ta kaydedilen L. intesitnalis plerocercoidlerine
ait en yüksek enfeksiyon yaygınlığı (%50) kış döneminde
olmasına karşın, parazit yoğunluğunun ilkbahardan yaz
dönemine doğru arttığı görülmüştür. Sonbaharda ise, hiç
enfeksiyon olgusuna rastlanılmaması dikkat çekicidir (Şekil 4) (P>0.05). C. nasus’a ait bir bireyde bulunan 5
L. intestinalis plerocercoide kış döneminde rastlanılmıştır.
Oluşturulan balık boy grupları ile Ligula intestinalis
plerocercoide ait enfeksiyon değerleri arasındaki veriler
Şekil 5’te görülmektedir. A. escherichii’deki enfeksiyon
yaygınlığı, ortalama enfeksiyon yoğunluğu ve bir balıkta
rastlanan en bol parazit sayısı konak balığın boy artışına
paralel olarak artış göstermiştir. Bu kapsamda en yüksek
enfeksiyon değerleri en büyük boy grubundaki balıklarda
görülmüştür (P<0.05) (Şekil 5).
Buna
karşın
L. cephalus’taki enfeksiyon olgusu, en yüksek seviyeye I.
boy gurubunda ulaşmıştır. Bunu 2. ve 4. boy grubu izlemiş,
diğer boy gruplarında enfeksiyona rastlanılmamıştır
(P>0.05) (Şekil 5). C. nasus’taki L. intestinalis plerocercoide
ise 2. boy grubundan bir balıkta rastlanmıştır (P>0.05).

Şekil 5. L. intestinalis plerocercoidlerine ait infeksiyon yaygınlığı
(Ο: L. cephalus, Δ : A. escherichii) ve ortalama parazit yoğunluğunun ( ● : L. cephalus, ▲ : A. escherichii) mevsimlere göre dağılımı

Araştırma süresinde incelenen balıklar cinsiyetlerine göre
erkek, dişi ve cinsiyeti belirlenemeyenler olmak üzere 3
grup altında toplanmıştır. A. escherichii’nin cinsiyeti belirlenemeyen grubundaki enfeksiyon yaygınlığı diğer eşey
gruplarına göre belirgin şekilde daha yüksektir (Şekil 6).
L. cephalus ve C. nasus’un ise, sadece erkek bireylerinde
L. intestinalis plerocercoidlerinin bulunmuş olması kayda
değer bir veridir.

Şekil 6. L. intestinalis plerocercoidlerine ait infeksiyon yaygınlığı
(Δ) ve ortalama parazit yoğunluğunun ( ▲) A. escherichii eşey
gruplarına göre dağılımı

Şekil 4. L. intestinalis plerocercoidlerine ait infeksiyon yaygınlığı
(Ο: L. cephalus, Δ : A. escherichii) ve ortalama parazit yoğunluğunun ( ● : L. cephalus, ▲ : A. escherichii) mevsimlere göre dağılımı

Diğer yandan, plerocercoidlerin boyları cm düzeyinde ölçülerek, büyüklük değerlerine göre 4 grup (0–10.9, 11.0–24.9,
25.0–39.9, 40.0< cm) altında toplanmıştır. Mevsimsel açıdan
ele alındığında, ilkbaharda incelenen A. escherichii’lerde
kaydedilen ilk iki gruba ait plerocercoidlerden 1. boy grubundakiler daha baskındır (%44,4, 1.5±0.3).
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Yaz döneminde, ilk üç boy grubundaki plerocercoidlere ait
enfeksiyon değerleri (%67,8, 3.0±0.2; %75,0, 1.9±0.1;
%41.1, 1.2±0.1) 4. gruba (%8,9, 1.0±0.0) göre daha yüksektir. Sonbahar ve kış dönemlerinde ise, 1. (%18,3, 1.1±0.1) ve
4. (%16,3, 1.0±0.0) boy grubundaki plerocercoidlerde belirgin azalma görülmüştür (P>0,05). L. cephalus’ta bulunan
plerocercoidler 1. ve 3. boy gruplarında yer almaktadır. Söz
konusu plerocercoidlerden 1. boy grubundakiler (%5,2,
1.0±0.0) sadece ilkbaharda, 2. boy grubundakiler (%25,0,
2.0±0.0) sadece yaz döneminde görülürken, 2. (%50,0,
1.0±1.0 ve 3. (%25,0, 1.0±1.0) boy grubuna ait
plerocercoidlere kış döneminde rastlanmıştır. C. nasus’ta kış
döneminde kaydedilen 1-3. gruplara ait plerocercoidlerin
bulunma değerleri (%2,1, 1±0) birbirine yakındır.

Kunduzlar baraj gölü balıklarında L intestinalis

Plerocercoid boy grupları ile balık boy grupları arasındaki
ilişkiler şu şekildedir. Enfeksiyonun ilk olarak görüldüğü 2.
boy grubundaki A. escherichii’lerde rastlanan parazitlerin
tümünü 1. boy grubundaki plerocercoidler (%1,1, 1.0±0.0)
oluşturmaktadır. Konak balığın 3. ve daha büyük boy gruplarında, her boy grubundan plerocercoidler (%52,6,
2.5±0.3; %71,0, 2.0±0.2; %34,2, 1.3±1.8; %7,9, 1.0±0.0)
kaydedilmiştir. Diğer balık türü olan L. cephalus’un en küçük boya sahip bireylerinde 2. (%25,0, 1.0±0.0) ve 3.
(%10,2, 1.3±0.2) boy grubundan plerocercoidlere rastlanırken, 4. boy grubundaki L. cephalus’larda sadece, 1. boy
grubundan (%16,6, 1.0±0.0) plerocercoidler görülmüştür.
2. boy grubundan bir C. nasus’ta kaydedilen
plerocercoidler, 1. (%3,3, 3.0±0.0), 2. (%3,3, 1.0±0.0) ve 3.
(%3,3, 1.0±0.0) boy gruplarına aittir.
Plerocercoidlere A. escherichii’nin eşey gruplarının tamamında rastlanmıştır. Bununla birlikte 2. boy grubuna ait
plerocercoidler, eşeyi belirlenemeyen balıklarda daha yaygındır (%70.0, 2.0±0.2). Ayrıca en büyük boya sahip
plerocercoidler, eşeyi belirlenemeyen balıklara göre dişi
(%12.9, 1.0±0.0) ve erkek (%11.6, 1.0±0.0) balıklarda daha
yaygın olarak kaydedilmiştir. L. cephalus’un sadece erkek
bireylerinde
rastlanan
1–3.
boy
grubundaki
plerocercoidlerden 2. gruptaki bireylerin yaygınlığı
(%10.1, 1.3±0) diğerlerine göre (%3.3, 1±0; %1.1, 1±0)
daha fazladır. C. nasus’un da sadece erkek bireylerinde
görülen ilk üç boy grubuna ait plerocercoidlerin yaygınlık
değerleri (%1,1) birbirine eşit seviyededir.
Plerocercoidlerin balıklar üzerinde bazı zararlı etkilere
neden olduğu görülmüştür. Enfeksiyonlu balıkların yüzme
kesesinde herhangi bir etkilenmeye rastlanmamakla birlikte, kalbin anteriöre doğru itildiği, hacimce küçülmüş
olan karaciğerin ince bir doku şeklinde plerocercoidin
üzerine yayıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, belirgin bozulma
ve küçülmenin olduğu enfekte gonadları çıplak gözle tanımak zor olmuştur. Bu tip gonadlara sahip balıklarda eşey
tayini için mikroskobik incelemeye gereksinim duyulmuş
bazılarında eşey tanımlaması yapılamamıştır.
TARTIŞMA
Balıklardaki L. intestinalis plerocercoid olgusunu etkileyen
başlıca faktörün besin diyetleri içindeki Cyclops oranı ve su
kalitesi olduğu belirten Brown ve ark. (8); sıcak, hafif dalgalı ve sığ suların Ligula için en iyi ortamlar olduğuna işaret etmektedir. Xianghua ve Zhixin (29), sıcaklığın düşük
olduğu sulardaki L. intestinalis plerocercoidlerin gelişme
hızlarının yavaşladığını veya durduğunu, böyle ortamlardaki plerocercoidlerin infektif hale gelebilmeleri için genellikle bir yıldan daha fazla zamana gereksinim duyduklarını ifade etmektedir. Bu görüşlere paralel olarak Cyclops’u
bünyesinde barındıran durgunsu özelliğindeki Kunduzlar
Baraj Gölü, L. intestinalis plerocercoid için uygun ortam
özelliği taşımaktadır.

Çoğunlukla cyprinid balık türlerinde bulunan L. intestinalis
plerocercoid, Anadolu’daki cyprinid türleri üzerinde geniş
bir dağılım göstermektedir (18). Mevcut araştırma sonuçları da bu yönde olup, çalışma sürecinde incelenen 7
cyprinid balık türünden 3’ünde L. intestinalis
plerocercoid’e rastlanmıştır. Elde edilen bu veriler, L.
intestinalis plerocercoidin cyprinidae’ye ait çeşitli balık
türlerinin vücut boşluklarına yerleştiğine dair görüşlerle
de paralellik göstermektedir (7, 11, 18, 20). Diğer yandan
Korkmaz ve Zencir (23), kadife balıklarındaki L. intestinalis
plerocercoide ait maksimum enfeksiyon yaygınlığını
(%96,8) Ekim’de, minimum değeri ise (%25,0) Temmuz’da
kaydetmiştir. Tekin-Özan ve ark. (28), kadife balıklarındaki en fazla parazit sayısını 21 adet ile ilkbaharda tespit
etmişlerdir. Kurupınar ve Öztürk (24), L. cephalus’taki, L.
intestinalis plerocercoid enfeksiyonunu yaz, sonbahar ve
kış dönemlerinde rastlamasına karşın, en yüksek enfeksiyon yaygınlığı ve en fazla parazit sayısını yaz döneminde
bulmuştur. Mevcut araştırma alanındaki balıklarda görülen L. intestinalis plerocercoid enfeksiyonu, yukarıdaki
araştırıcıların bulgularına paralel olarak sonbahar ve yaz
döneminde en yüksek seviyede görülürken, ilkbahar ve kış
periyodunda daha düşük seviyede bulunmuştur.
Balıklardaki L. intestinalis plerocercoid enfeksiyon yaygınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri de balığın yaşı ile
bunların besin diyeti içinde yer alan L. intestinalis
procercoidle infekte copepodların varlığı arasındaki ilişkidir (8). Arme ve Owen (4), balıkların ilk olarak üçüncü
aylarında L. intestinalis plerocercoidlerine yakalandıklarını, 2 yaşında ilgili enfeksiyon yoğunluğunun daha da arttığını kaydetmiştir. Araştırıcı bu verilerden yola çıkarak,
Ligula ile enfekte olma olgusu ile balık boy büyüklüğü arasında doğrudan bir ilişkinin varlığını savunmaktadır. Diğer
yandan, yaşlı balıklardaki yeni plerocercoid enfeksiyon
olgusundaki belirgin azalma, bu balıkların besinleri içinde
aldıkları copepod oranı ile ilişkilendirilmektedir (8). Bu
görüşü destekleyen Dence (13)’de, 3 yaş ve yukarı balıklardaki Ligula olgusunda azalma görüldüğünü belirtmektedir. Korkmaz ve Zencir (23), L. intestinalis
plerocercoidlerini küçük boylu balıklarda bulmuştur. Yıldız (30), kadife balıklarının 200 ve 400 gr ağırlığındaki I.
ve II. boy grubuna ait bireylerinde; Kırkağaç-Uzbilek ve
Yavuzcan-Yıldız (22), toprak havuzlardaki ot sazanı
(Ctenopharyngodon idella)’nın I yaşındaki bireylerinde
L. intestinalis plerocercoidlerine rastlamıştır. Kurupınar ve
Öztürk (24)’ün araştırmasında ise, en yüksek enfeksiyon
yaygınlığı I. boy grubundaki L. cephalus’larda kaydedilmiş
olup, enfeksiyon yaygınlığının balık boy artışıyla zıt orantılı değişim gösterdiğini ve IV. boy grubunda tamamen sona
erdiğini vurgulamaktadır. Yukarıdaki bulgulara paralel
olarak, Kunduzlar Baraj Gölü’ndeki C. nasus ve
L. cephalus’un küçük boylu bireylerinde kaydedilen
plerocercoid enfeksiyonunun diğer boy gruplarındaki balık
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bireylerine göre daha fazla olması yukarıdaki araştırıcıların
verilerini destekler niteliktedir. Bununla birlikte, A.
escherichii’deki en yüksek enfeksiyona boyca en büyük balıklarda rastlanırken, balık boyunun küçülmesine paralel
olarak, enfeksiyon değerleri de gittikçe azalma göstermiş ve
en küçük balıkların yer aldığı 1. boy grubunda tamamen
sona ermiştir. Bu durum, söz konusu balığın beslenme rejiminin diğer balık türlerinden farklı olmasıyla açıklanabilir.
Söz konusu parazite ait enfeksiyon değerleri, balıkların eşey
özelliklerine göre de farklılık gösterebilmektedir. İnnal ve
Keskin (17), L. intestinalis plerocercoidleriyle enfekte
L. cephalus’ların tamamının erkek olduğuna dikkat çekmiştir. Kurupınar ve Öztürk (24), L. intestinalis plerocercoid
enfeksiyon yaygınlığını L. cephalus’un erkek bireylerinde
dişilere göre daha fazla tespit etmiştir. Yukarıdaki bulgulara
paralel olarak, Kunduzlar Baraj Gölü’ndeki C. nasus ve L.
cephalus’un sadece erkek bireylerinde, A. escherichii’nin ise,
erkek bireylerinde dişilere göre daha baskın olacak şekilde
plerocercoid enfeksiyonuna rastlanmıştır.
Diğer yandan L. intestinalis plerocercoidlerin boy uzunlukları ile konak balıklar arasında doğrudan ilişki olduğuna işaret
edilmektedir (4). Xianghua ve Zhixin (29), balıklarda bir
yıldan daha fazla yaşayan plerocercoidlerin oldukça büyük
boylara ulaşabildiğini tespit etmiştir. İnnal ve Keskin (17)’de
L. intestinalis plerocercoidlerini, I yaşındaki L. cephalus’larda
4,1 cm, II yaşındaki balıklarda ise, 5,4 cm olarak kaydetmiştir. Hajirostamloo (16), balık boyuna bağlı olarak değişmekle
beraber plerocercoid uzunluğunu 6.7–24.5 cm arasında
ölçmüştür. Bauer (7)’de olgun L. intestinalis plerocercoid
boylarının 10–100 cm arasında olduğuna işaret etmektedir.
Araştırma alanındaki genç L. intestinalis plerocercoidlerine
her boy grubundan balık bireylerinde rastlanmakla birlikte,
40–52 cm boyundaki en büyük plerocercoidlere 4. boy grubundaki balıklarda rastlanılmıştır.
Ligula plerocercoidlerinin bulunduğu balık bireylerinde
birçok sağlık problemleri görülmektedir. Taylor ve Hole
(27), plerocercoidlerin gelişimleri sırasında kıvrılarak konak balığın vücut boşluğunu doldurması sonucu, kalbin
anteriöre doğru itildiğini, gonadların ve karaciğerin küçülerek deforme olduğunu, parazitin temas ettiği karın duvarı dokusunda incelme meydana geldiğine işaret etmektedir. Szalai ve ark. (26) plerocercoidlerin hızla gelişerek,
enfekte balıklardaki gonad gelişimini baskıladığını ve bunun sonucu balıkların steril hale geldiğini belirtmektedir.
Brown ve ark. (8), L. intestinalis plerocercoidlerinin bulunduğu balıkların karın duvarında şişme ve gerilme, kan parametrelerinde ve gonadlarında zayıflama ile kondisyon
faktörlerinde azalma gibi çeşitli fizyolojik bozuklukların
görüldüğünü, hatta enfeksiyonun ağır olduğu balıkların
ölüme sürüklendiğine yer vermektedir. Kurupınar ve
Öztürk (24) de, L. intestinalis plerocercoidleri ile infekte
L. cephalus’larda gonad erimesi, karın duvarında incelme,
iç organlarda bozuşma gibi fiziki hasarlar gözlemiştir. Bu
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verilere paralel olarak, mevcut araştırma alanındaki
enfekte balıkların karınlarında şişkinlik, karın duvarında
incelme ve delinme, gonadlarda erime, küçülme veya tamamen kaybolma gibi bulgulara rastlanmıştır.
Sonuç olarak, bugüne kadar üzerinde herhangi bir parazitolojik araştırma yapılmayan Kunduzlar Baraj Gölü’ndeki 7
balık türü L. intestinalis plerocercoid yönünden incelenmiştir. Bu balıklardan 3’ünde L. intestinalis plerocercoid
olgusuna rastlanmıştır. Söz konusu balık türlerinde bulanan L. intestinalis plerocercoid, Kunduzlar Baraj Gölü için
yeni kayıt özelliği taşımaktadır. Ayrıca bu çalışmayla,
L. intestinalis plerocercoidleri Anadolu’da yayılış gösteren
C. nasus’ta ilk defa kaydedilmiştir. Böylece söz konusu parazitin Anadolu’daki coğrafik yayılışına yeni bir yer ve yeni
bir balık türü ilave edilmiştir.
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