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Bu çalışmada Kangal (Sivas) Balıklı Çermik ile Topardıç Deresinde yaşayan 
Cyprinion macrostomus HECKEL, 1843 ve Garra rufa HECKEL, 1843 türlerinde, 
hematolojik ve doğal immün parametreler incelenmiştir. Söz konusu ortamlarda 
yaşamaya uyum sağlamış bu Cyprinid türlerinde temel hematolojik ve doğal immün 
(non-spesifik) parametreler ortaya çıkarılmış, ayrıca mevsimsel farklılıklar ve farklı 
ortamların bu değerler üzerine etkileri belirlenmiştir.  

Eritrosit (RBC) ve lökosit (WBC) hücre miktarı derede iki türde de yaz 
aylarında artış, kış aylarında azalma göstermiştir. Havuzlarda suyun termal olması 
nedeniyle bir farklılık belirlenememiştir. Hb, Hct, monosit, nötrofil, fagositik aktivite 
değerleri derede iki tür için de kışın düşük yazın ise yüksek tespit edilirken, 
havuzlarda bir değişim gözlenmemiştir. Her iki türde de ösinofil hücre miktarı 
açısından hem mevsimsel, hem de ortamlar arasında bir fark tespit edilememiştir. 
Lenfosit ve OEH seviyelerinde iki tür için de kışın derede artış, yazın ise azalma 
tespit edilmiştir. Havuzlarda ise bir değişim gözlenmemiştir. Cyprinion 

macrostomus’ ta OEHb değerinde kışın artış, yazın azalma belirlenirken, OEHK 
seviyesinde fark görülmemiştir. Havuzlarda ortamlar ve mevsimler yönünden bir 
değişim gözlenmemiştir. Garra rufa türünde OEHb değeri için havuzlarda ve derede 
ortamlar ve mevsimler açısından bir fark tespit edilemezken, OEHK derede yazın 
yüksek kışın, düşük bulunmuştur. 
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Çermik, Hematoloji, Doğal (Non-Spesifik) Đmmünite
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In this study, Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 and Garra rufa Heckel, 
1843 species of fishes that is living in Kangal (Sivas) Balikli Çermik Thermal Hot 
Spring with Topardıç Stream (Sivas), heamatologic and  natural immune parameters 
were investigated. In the Cyprinid species of fishes that adapted to living this 
environment, basic heamatologic and natural immune parameters have been 
revealed. Also, it has been determined that seasonal differences and different 
environments affected on  this parameters.    

In  two species, amount of RBC and WBC cell that are increasing in Summer 
and decreasing in Winter. It couldn’t define any differences due to being  thermal hot 
spring. Although, Hb, Hct, monocytes, neutrophyl, phagocytic activity values low in 
Winter, high in Summer for all of this species in stream, we had not  any changes  in 
pools. It couldn’t been finded any differences in both seasonal and environmental 
about eosinophil cells amount. Lymphocyte and MCV levels for all this species 
increase in Winter and decrease in Summer in the stream. In case there is no change 
in thermal spring. Although we establish in MCH value of Cyprinion macrostomus 
increasing in Winter, decreasing in Summer.  It couldn’t any differences in MCHC 
levels. For MCHC level at Garra rufa,we show that there are no differences in pools, 
with respect to environment and seasonal. MCHC has been finded high in Summer, 
low in Winter in the stream.  
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1. GĐRĐŞ 

 

Hematoloji organizmadaki değişiklikleri doğru bir şekilde yansıtan, farklı 

ekolojik ortamlarda yaşayan balıkların metabolizmaları ile hastalıkların tespitinde 

önemli rol oynayan faktörlerden birisidir (Cengizler ve Şahan 2000, Başusta ve Şen 

2003, Clarence ve Hickey 1982). Hematolojik parametreler balığın sağlığının ve 

fizyolojik durumunun belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir (Anonymous 1984, 

Adeyemo ve ark. 2009, Clauss ve ark. 2008). Balıklar, bakteri, parazit, su sıcaklığı, 

oksijen miktarı, pH vb. gibi çevresel faktörler sonucu hematolojik parametrelerinde 

değişimler gözlenen poikilotermik canlılardır. Ayrıca yaş, ağırlık ve yumurtlama 

dönemi, cinsiyet gibi biyolojik faktörler de kan parametrelerini etkilemektedir 

(Wilhelm ve ark. 1992, Wang ve ark. 2003, Çelik ve Bircan 2004, Akmirza ve 

Tepecik 2007, Aydın ve ark. 2008).  

Balık sağlığında hastalıkların tespit edilmesi ve enfeksiyonun seyrinde 

hematolojik parametrelerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Hematolojik ve 

immünolojik değerler bazı hastalıkların tanısında önemli bir kriter olarak kabul edilir 

(Swicki ve ark. 1994). Balıklarda herhangi bir nedenle oluşan enfeksiyonal durumda, 

fiziksel engeller, sıvısal savunma ve fagositik hücreler immün sistemin en önemli 

elemanlarıdır. Hematokrit seviyesi ve eritrosit sedimentasyon oranı balık sağlığında 

bir indikatör olarak kullanılmaktadır. Balıklarda hematolojik değerler su sıcaklığı ve 

iklimsel değişikliklerle ilişkili olan mevsimsel varyasyonların etkisiyle değişiklik 

göstermektedir (Atamanalp ve Yanık 2003). Diğer bir esas fagositik hücrelerden 

meydana gelen savunmadır. Başlıca fagositik hücreler monositler (makrofaj 

habercileri), makrofajlar ve granülositler' dir (Medzhitov ve Janeway 2000, 

Secombes ve Fletcher 1992). Balıklarda lökositleri, yüksek organizasyonlu canlılarda 

olduğu gibi agranüler ve granüler hücreler olarak ele almak mümkündür. Agranüler 

hücreler; lenfosit ve monosit, granüler hücreler ise; nötrofil, eosinofil ve bazofil 

hücrelerdir (Şahan ve Cengizler 2002). Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 

balıklar üzerine yapılmış çeşitli hematolojik çalışmalar mevcuttur (Yılayaz ve Bitmiş 
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2002, Atkinson ve Judd 1978, Azizoğlu ve Cengizler 1996, Blaxhall 2006, Şahan ve 

Duman 2008). Ancak çalışmanın yapıldığı Balıklı Çermik termal kaplıcası ile 

Topardıç Deresi’nde yaşayan balıklar üzerine hematolojik açıdan herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.  

Çalışmada, Kangal Đlçesinde bulunan Balıklı Çermik Termal Kaplıcası ile 

kaplıca suyunun karıştığı Topardıç Deresi’nde yaşayan iki Cyprinid türü (halk 

arasında doktor balıklar) ele alınmıştır. Bahsedilen balıklar, insanlarda özellikle 

herhangi bir enfeksiyondan kaynaklanan cilt dokusundaki yaraları; egzama, irinli 

yara  ve hatta tıpta tedavisinin imkansız olduğu bilinen "Sedef" hastalığı gibi cilt 

hastalıklarını tedavi etmekte ve izlerini de yok etmektedir (Sayılı ve ark. 2007, 

Özçelik ve Akyol 2008, Anonymous 2008, Anonymous 2009). pH' ı yaklaşık 7.2 

olan su izotermal olup, yıl boyunca sıcaklığı yaklaşık   36oC'dir (Değirmenci 1995, 

Özer ve ark., 1987). Kaplıcaların tedavi amaçlı kullanımının kökeninin binlerce yıl 

öncesine uzandığı ve günümüzde de devam ettiği görülmektedir (Demir 2009). 

Kaplıcanın bikarbonatlı ve karbondioksitli olan sularının aynı zamanda da 

romatizmalı ve kronik iltihaplı hastalara da iyi geldiği belirtilmektedir (Saygı ve 

Bardakçı 1990). Suyun romatizmal hastalıklara, nörolojik (nevralji, nevrit, felç), 

ortopetik ve travmatolojik olaylar (kırıklar, eklem travması ve kas hastalıkları), 

jinekolojik sorunlarda, deri hastalıklarında ve psikosomatik bozukluklarda yararlı 

olduğu rapor edilmiştir (Anonymous 1967). 

Her iki tür balık ta sıcak ortama adapte olmuş türlerdir. Benekli sazan 

(Cyprinion macrostomus)  bu türlerden biri olup, 20 cm maksimum boya ve terminal 

ağıza sahiptir. Vücudu nispeten iri pullarla kaplıdır ve yan yüzeylerinde 6 - 8 adet 

farklı büyüklükte düzensiz lekeler bulunmaktadır. Diğer tür balık ise, yalayıcı olarak 

bilinen yağlı balık (Garra rufa) olup, hilal şeklinde ventral ağıza sahip ve boyu 

maksimum 19 cm 'dir. Vücudu büyük pullarla kaplıdır (Gözükara ve Çavaş, 2004). 

Her iki tip balık ta omnivordur, fito ve zooplanktonla beslenirler. Yapılan bir 

araştırmada havuzlarda plankton miktarının az olduğu bildirilmiştir. Bu durum 
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balıkların değişik besin arama güdülerini harekete geçirmiştir (Akpınar 1999, Metin 

ve Akpınar 1995, Metin ve Akpınar 2000).  

Bugüne kadar balıklı kaplıca hakkında çeşitli araştırma ve incelemeler 

yapılmış ancak balıkların iyileştirici etkileri konusunda yeterli ve kesin bir bilgi elde 

edilememiştir (Özçelik ve ark. 2000, Matz ve ark. 2003, Karaca ve ark. 2005). 

Ancak, psoriasis (sedef hastalığı) kaplıcayı tedavi yönünden en popüler kılan hastalık 

olmuştur (Grassberger ve Hoch 2006). Balıklar, suyun etkisiyle yumuşayan hastalıklı 

deri tabakasına yönelmektedirler, bunun sonucunda kabuklar uzaklaşmakta, bu 

esnada ufak bir kanama olmakta ve yara, su ile gün ışığının etkisine maruz 

kalmaktadır. Mineral yönünden zengin olan bu su ile yapılan uygulamalarda, T-

lenfositlerin derideki çoğalmaları, sentezi ve salınımları artmıştır (Matz ve ark. 2003, 

Karaca ve ark. 2005).  Bazı hastalıklarda tropikal uygulamanın yararlı olduğu bilinen 

Selenyumun sudaki yüksek düzeyinin yara iyileşmesinde önemli etken olduğu 

bildirilmiştir. Selenyum, hücreleri serbest radikallerin etkisine karşı koruyan bir 

enzim olan glutatyon peroksidaz ' ın bir ko-faktörüdür ve immünostimülant özelliği 

vardır (Değerli ve Akpınar 2002). 

Çalışma, Balıklı Çermik ile Topardıç Deresi’nde yaşayan Cyprinion 

macrostomus  ve Garra rufa türü balıklarda, hematolojik parametreler ve doğal 

immün yanıtın belirlenmesi şeklinde kurgulanmıştır. Hematolojik parametrelerden 

çalışma kapsamında, eritrosit sayısı (RBC), ortalama eritrosit hacmi (OEH), eritrosit 

başına düşen ortalama hemoglobin (OEHb), eritrosit başına düşen ortalama 

hemoglobin konsantrasyonu (OEHK), lökosit sayısı (WBC), hemoglobin (Hb) ve 

hematokrit (Hct)  miktarları incelenmiştir. Ayrıca doğal immünolojik parametreler 

olarak, fagositik hücre aktivitesi, monosit, lenfosit, eosinofil ve nötrofil hücreler de 

ele alınmıştır. Bahsedilen parametrelerin sonuçları, Balıklı Çermik ile Topardıç 

Deresinde yaşayan balıklar açısından yaz (haziran, temmuz, ağustos) ve kış mevsimi 

(aralık, ocak, şubat) olarak karşılaştırmalı şekilde değerlendirilmiştir.  

Çalışma temel olarak, Balıklı Çermik ve Topardıç Deresi’nde yaşayan, 

insanlık tarihinde sağlık bulma arayışına ev sahipliği yaptıkları bilinen doktor 
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balıkların (Cyprinion macrostomus  ve Garra rufa) bilinmeyen bazı hematolojik 

parametreleri ve doğal immün yanıt özelliklerini gün ışığına çıkartmayı 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen Su Ürünleri Bilim Doktorası 

Tezi; fen bilimleri alanına yeni bir literatür eklemeyi öngörmektedir.  
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2.ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR 

 

Araştırma yapacağımız konuyla ilgili daha önceden yapılmış çalışmalara göz atacak 

olursak; 

Grigg (1969), Kanın oksijen taşıma kapasitesinin sıcaklığa bağlı olduğunu ve 

yüksek mevsimsel sıcaklık değişimlerinin balıklar için bir dezavantaj olduğunu ifade 

etmiştir. Düşük sıcaklıklarda oksijen seviyesinin daha yüksek olduğunu ve oksijen 

seviyesinin hemoglobin miktarını etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca su sıcaklığındaki 

mevsimsel değişimlerin kan parametreleri üzerinde etkili olduğunu söylemiştir. 

Badawi ve Said (1971), Dört tilapia türünün kan parametrelerini 

incelemişlerdir. Eritrosit miktarları ve çapları, hemoglobin miktarları ile hematokrit 

miktarlarını inceleyerek karşılaştırmışlardır. Eritrosit çapları ve sayıları arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlardır. Türler arasındaki eritrosit, hemoglobin ve hematokrit 

değerleri arasındaki farkları karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir. En yüksek 

eritrosit miktarı T. zilli ‘de 1,54 milyon/mm3 şeklinde bulmuşlardır. Eritrosit 

morfolojileri ise Tilapia gelilaea ve T. aurea ‘da oval biçimlidir. T. nilotica ve T. zilli 

‘de ise yuvarlak olarak tespit edilmiştir. En yüksek hemoglobin değeri T. zilli 8,7 

g/dL, en düşük hemoglobin değerini ise Tilapia gelilaea 6,3 g/dL olarak tespit 

etmişlerdir. Türler arasındaki en yüksek hematokrit miktarının ise   Tilapia zilli’ ye 

ait olduğunu bildirmişlerdir. 

Denton ve Yousef (1975), Gökkuşağı alabalığında mevsimsel değişimin 

hematolojik parametreler üzerine etkisini incelemişlerdir. Mevsimsel değişimlerin 

hemoglobin, hematokrit, serum protein, OEH, OEHb ve OEHK değerleri üzerinde 

farklılıklar oluşturduğunu bulmuşlardır.  

Atkinson ve Judd (1978), Lepomis microlophus ve Cichlasoma 

cyanogullatum türü balıkları hematolojik parametreler açısından incelemişlerdir. 

Mevsimsel farklılıklar nedeni ile her iki türün kan parametreleri arasında değişimler 

olduğunu gözlemişlerdir. Mevsimsel değişimler sonucu değişen ısıyla birlikte 
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hemoglobin değerlerinde değişimler belirlemişlerdir. Ayrıca iki tür arasındaki 

hemoglobin konsantrasyonun benzer değişimler gösterdiğini ifade etmişlerdir.    

Al-Habbib ve ark. (1979), Cyprinion macrostomus ‘un uyum sağladığı doğal 

yaşam sıcaklığının 15°C – 30°C arasında olduğunu, 20°C sıcaklığındaki ortamdaki 

balığın temel hayatta kalma zaman – sıcaklık eğrisi sıcaklığın ölümcül seviyeye 

yükselmesi ile hayatta kalma süresinde azalma olacağını ifade etmişlerdir. 

Laboratuvar ortamında çalışmalarında ilk ölümcül sıcaklığın 32-33°C ile başladığını 

ve 36-38°C ‘ye ulaşıldığında ölüm oranının %66 olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ölümcül sıcaklık yükseldikçe balıkların termal dayanıklılık gösterdiğini ve bununda 

doğadaki ekolojik uyumdan kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. 

Timur ve ark. (1983), Çalışmada Kangal Balıklı Çermik suyunda yaşayan 

balıkların sistematik isimlendirmeleri ile yöre balıklarının deri hastalıkları üzerindeki 

tedavi edici etkilerini araştırmışlardır. Çermik havuzlarında yaşayan balıkların I. 

Cyprinion macrostomus ve II. Gara rufa türleri olduğunu saptamışlardır. Kaplıca 

suyundaki mineral maddelerin bazı deri hastalıklarında yararlı sonuçlar verdiğini 

söylemişlerdir. Balıkların bu tedavideki etkilerinin, kabuklanma ve kepeklenme ile 

seyreden dermatozlarda kabuk ve kepeklerin kaldırılması ve temizlenmesinde 

yardımcı olduklarını tespit etmişlerdir.  

Nanba ve ark. (1987), Cyprinus carpio ‘da hematokrit, hemoglobin, eritrosit 

gibi bazı kan parametrelerinin mevsimsel değişimi ve ürin seviyesinin değişimi 

üzerine araştırmalar yapmıştır. Hematokrit seviyelerinin kış mevsiminde, yaz 

mevsimine göre daha düşük bulmuşlar, eritrosit ve hemoglobin değerlerinde ise 

mevsimsel fark tespit etmişlerdir. 

Özer ve ark. (1987), Sivas ili, Kangal ilçesi Balıklı Kaplıcasında yaşayan 

balıkların biyolojik özellikleri, suyun kimyasal özellikleri ile sağlığa etkilerini 

araştırmışlardır. Suyun kimyasal özelliklerini laboratuvarda, suyun pH, çözünmüş 

oksijen ve sıcaklığını ise yerinde ölçerek tespit etmişlerdir. Alkali, bikarbonatlı, 

oligometalik bir bileşime sahip olan kaplıca suyunun; kalsiyum, magnezyum ve 

bikarbonatça zengin olduğu, başlıca eser element olarak ta 1.30 ppm selenyum 
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içerdiği anlaşılmıştır. Suyun iyon değişiminde mevsimsel bir değişim 

gözlememişlerdir. Kaplıcada Cyprinidae familyasına ait Cyprinion macrostomus ve 

Garra rufa olmak üzere iki tür balığın bulunduğunu bildirmişlerdir. Bu balıkların 

sindirim sistemlerinin incelenmesiyle havuzların beton duvarlarındaki ve taşların 

üzerindeki yosunlarla beslendiklerini tespit etmişlerdir. Kaplıca suyunda 

Bacillariophyta, Oscillatoria Spp., Cliata ve Rotator örneklerine rastlamışlardır. 

Üreme periyotlarının Haziran-Temmuz aylarında olduğunu saptamışlardır. Đnsan 

vücuduna gelmelerinin nedeninin ise yeterince beslenememe olduğu sonucuna 

varmışlardır.  

Saygı ve Bardakçı (1990), Sivas Balıklı Kaplıcası havuzlarında ve Topardıç 

Deresi’nde yaşayan Cyprinion macrostomus ve Garra rufa türü balıkları barsak 

parazitleri yönünden incelemişlerdir. Çalışmada bu balık türlerinin her birinden 15 

olmak üzere toplam 30 balığın barsak parazitlerini incelemişlerdir. 30 balığın 

17’sinde (%56,6) bulunan nematodun Rhabdochonidae ailesinden Rhabdochonoides 

alt ailesinden Rhabdochona cinsinin özelliklerine sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

Đncelemede infeksiyon oranını Garra rufa %26,7 ve Cyprinion macrostomus türünde 

ise %86,7 olarak saptamışlardır. 

Undar ve ark. (1990), Sivas Kangal Balıklı Çermikteki balıklar ile kaplıca 

suyunun yüksek sıcaklığı ve beslenme ortamının balıklar üzerindeki etkilerini 

biyokimyasal olarak araştırmışlardır. Laboratuvar ortamında kaplıca koşullarını 

sağlayarak balıkları beslemişler, bunun sonucunda beslenen balıklarda kaplıcada 

bulunan balıklar gibi insan cildine saldırma özelliği gözlememişlerdir. 

Gümgüm ve ark. (1994), Yaptıkları çalışmada Dicle Nehrinde bulunan bazı 

balık türlerinde (Cyprinion macrostomus ve Garra rufa), suda ve sedimentte bulunan 

bazı ağır metalleri (Co, Cu, Mo, Ni, Pb, V ve Zn) araştırmışlardır. Suda Mo,  V ve 

Co rastlamamışlardır, Cu, Ni, Pb, Zn için ise düşük değerleri tespit etmişlerdir. Co, 

Cu, Ni, Pb, V ve Zn sedimentlerde çok yüksek bulunmuştur. Co, Mo, Pb, V 

saptanamaz iken bütün balık örneklerinde Cu, Ni ve Zn ‘nın yüksek konsantrasyonda 

bulunduğunu bildirmişlerdir. Ağır metallerin yüksek konsantrasyonlarda doğrudan 
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Dicle Nehri'nin kirlenmesi Ergani Bakır Fabrikası ve bu bölgenin jeokimyasal yapısı 

ile ilgili olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Croux (1994), sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz sezonlarında su sıcaklığı ve 

çevresel faktörlerin etkisini araştırmak için Prochilodus lineatus türü balıklarda 

örneklemeler yaparak bazı hematolojik parametreleri incelemişlerdir. Yetişkin 56 

balık bireyini incelemişlerdir. Değerler insanlar için kullanılan standart metotlarla 

ölçülmüştür. Yapılan incelemede RBC 1,580x103/mm3, Hct 32,85%, Hb 8,3 g/100ml 

olarak tespit edilmiştir. Aynı yaş ve cinsiyete sahip olan balıklarda kan parametreleri 

arasında farklılık bulunamamıştır.   

Collazos ve ark. (1995), Tinca tinca da fagositik fonksiyon ve kan 

hücrelerinin mevsimsel değişimi üzerine araştırmalar yapmışlardır. Su sıcaklığı kışın 

12 °C, ilkbahar 22°C ve yazın 30 °C ye kadar yükseldiğini ifade etmişlerdir. Fagositik 

kapasitenin ilkbahar ve yaz mevsimlerinde en yüksek seviyede, kışın ise en düşük 

seviyede olduğu sonucuna varmışlardır.  

Morvan ve ark. (1998), Balıklarda sıcaklığın spesifik ve non-spesifik 

immünite üzerine etkilerini araştırmışlardır. Bu konuyla ilgili daha önce yapılan 

çalışmaları inceleyerek, değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Düşük sıcaklıkların 

spesifik immün yanıt üzerine etkili olduğunu, ayrıca sıcaklığın non-spesifik immün 

yanıt üzerine de etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. 

Leard ve ark. (1998), Missisipi deltasındaki Ictalurus punctatus türü balıkta 

aylık periyotlar halinde örneklemeler yapmışlar ve bazı kan parametrelerini 

incelemişlerdir. Hematokrit seviyesini kış mevsiminde %14,5, yaz mevsiminde ise 

%25,7 olarak tespit etmişlerdir. Ayrıca Na, Cl, K, Ca ve Glikoz düzeylerini de 

belirlemişlerdir.   

Adedeji ve ark. (2000), Clarias gariepinus, Cyprinus carpio, Hemichromis 

fasciatus, Heterotis niloticus, ve Tilapia spp. gibi 5 farklı tatlı su balığında eritrosit 

büyüklüğü ve sayısı, hematokrit miktarı, lökosit miktarı, hücresel biçimleri 

konusunda araştırmalar yapmışlardır. Eritrosit hücre biçimleri C. carpio da yuvarlak, 

C. gariepinus da oval, Hemichromis fasciatus ve Heterotis niloticus da elipsoid, 
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tilapia da ise yuvarlak ve oval şekilli olarak tespit etmişlerdir. En yüksek eritrosit 

miktarı Cyprinus carpio da, en düşük ise Hemichromis fasciatus da belirlemişlerdir. 

Clarias gariepinus en yüksek lökosit miktarına, Tilapia spp. ise en düşük lökosit 

miktarına sahip olduğunu ifade etmişlerdir.  

Cengizler ve Şahan (2000), Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehrinde yaşayan 

Aynalı Sazanların eritrosit ve lökosit sayıları, lökosit hücre formülleri, total serum 

protein ve serum glukoz değerlerini istatistiksel açıdan karşılaştırmışlardır. Her iki 

ortamdan yakalanan sazanlarda, sadece eritrosit sayısı ve total serum proteininde 

farklı bulunurken, lökosit sayısı lökosit hücre formülleri ve glukoz miktarlarında iki 

ortam açısından fark bulunamadığını söylemişlerdir. 

Özçelik ve ark. (2000), Kangal Balıklı Kaplıcası ile bu kaplıcada bulunan 

Cyprinion macrostomus ve Garra rufa türü balıkların sedef hastalığı üzerine 

iyileştirici etkilerini saptamaya çalışmışlar, selenyumlu suyun ve balıkların 

hidromasaj etkileri ile sedef hastalığında iyileşmeler gözlendiği kanısına 

varmışlardır. 

Atamanalp ve ark. (2002), Erzincan’ın Tercan Đlçesinin kanalizasyon 

sularının deşarj edildiği ve üzerinde Tercan Barajı’nın yer aldığı Tuzla Çayında, biri 

akarsuyun baraj gölüne ulaşmadan önceki kısmından, diğeri ise deşarj noktası olmak 

üzere iki istasyondan yakalanan toplam 50 balıktan alınan kan örneklerinde 

hematokrit ve sediment seviyelerini araştırmışlardır. II. Đstasyon (deşarj bölgesi 

aşağısı)’da, I. Đstasyon (baraj gölü öncesi)’a göre hematokrit seviyesinde düşme 

sediment değerinde ise artış belirlemişlerdir. 

Svetina ve ark. (2002), Yavru sazanların 3 yıl boyunca bazı hematolojik ve 

kan kimyasallarını incelemişledir. Balıkları anastezik madde ile bayılttıktan sonra 

incelemeye almışlardır. Đlk yıl yaz aylarında hemoglobin ve hematokrit seviyelerinde 

artış olduğunu gözlemişlerdir. Yoğun yetiştiricilik koşulları altında ikinci yıl 

eritrositlerde azalma görmüşlerdir. Kışın hemoglobin ve hematokrit seviyelerinde 

azalma tespit etmişlerdir. Balıkların yaşı, boyu ve ağırlığı arttıkça OEHK oranının da 

arttığını belirlemişlerdir. Normal sazan ve vücut koşulları normalin altında olan zayıf 
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kalmış sazanlar arasındaki hematolojik karşılaştırmada zayıf kalan sazanlarda anemi 

görmüşlerdir. Hematokrit ve hemoglobin değerlerinin yaşa ve mevsimlere bağlı 

olarak değiştiğini tespit etmişlerdir. Üçüncü yılda kan plazmasındaki glikoz ve lipit 

miktarının yaz aylarında önceki yıllara göre artış gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

Kolesterol ve protein miktarında değişim gözlememişlerdir. Kültür koşullarındaki 

balıklarda hematolojik ve biyokimyasal değerlerin, metabolik denge ve balıkların 

sağlık koşullarının belirlenmesinde önemli bir faktör olduğunu ifade etmişlerdir.   

Yılayaz ve Bitmiş (2002), Keban Baraj Gölünde yaşayan Barbus rajanorum 

mystaceus (Heckel, 1843)’da hematolojik incelemeler yapmışlardır. Çalışmayı aylık 

periyotlar halinde iki yıl sürdürmüşlerdir. Her bir balıktan kan örneği alındıktan 

sonra hematolojik analizleri yapmışlar; ardından balıkların yaş, uzunluk, ağırlık ve 

eşey gibi biyolojik özelliklerini tespit etmişlerdir. Alınan kan örneklerinden total 

eritrosit, total lökosit, total trombosit, hemoglobin miktarı, hematokrit değer, OEH, 

OEHb, OEHK kan parametreleri ve her bir kan örneğinden hazırlanan kan 

preparatlarından ise lökosit formüllerini tespit etmişlerdir. Elde edilen kan 

parametrelerinin yaş, uzunluk, ağırlık, eşey ve mevsimlere göre dağılımını 

belirlemişlerdir. 

Başusta ve Şen (2003), Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Chalcalburnus 

mossulensis populasyonuna ait 148 adet balık örneğini aylık dönemler halinde 

yakalayarak laboratuvara canlı olarak getirmişlerdir. Hematolojik analizleri yaptıktan 

sonra total boy ve ağırlıklarını ölçmüşler; eşey tayini ve pullardan yaş tayini 

yapmışlardır. Alınan kan örneklerinden total eritrosit, total lökosit, total trombosit, 

hemoglobin miktarı, hematokrit değer, OEH, OEHb, OEHK kan değerleri ve her bir 

kan örneğinden hazırlanan kan frotilerinden ise lökosit formüllerini tespit etmişlerdir. 

Elde edilen kan parametrelerinin yaş, uzunluk ve ağırlık grupları, eşey ve mevsimlere 

göre dağılımlarını belirlemişlerdir. 

Matz ve ark. (2003), Balneoterapi ve kaplıca tedavisinin ilk olarak 1800' lerde  

Avrupa'da önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığını ve daha sonra Amerika 

Birleşik Devletlerinde ortaya çıkarak kullanıldığını ifade etmişlerdir.  Kangal Balıklı 
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Kaplıcasında, termal suların dermatolojik koşulların tedavisinde kullanılması ile ilgili 

çalışmalar yapmışlardır. 

Örün ve ark. (2003), Alburnoides bipunctatus, Chalcalburnus mossulensis ve 

Cyprinion macrostomus türlerinin kan parametrelerini tespit etmişler ve 

karşılaştırmışlardır. Cinsiyet ve mevsimsel farklılıkların türlerin hematolojik 

parametreleri üzerine etkisini tespit etmişlerdir. Ayrıca su kalitesinin kan 

parametreleri üzerine etkisini de tespit etmişlerdir. Sıcak aylarda bütün türlerde kan 

parametrelerinin soğuk aylara göre farklılıklar gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

Özellikle üreme mevsimlerinde dişi balıklardaki lökosit, monosit ve nötrofil 

seviyelerinin, erkek balıklara oranla yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Eritrosit, 

hemoglobin ve hematokrit seviyelerinin yıl boyunca erkek balıklarda daha yüksek 

olduğunu söylemişlerdir. Eritrosit indeksleri (OEH, OEHb, OEHK), ösinofil  ve 

trombosit seviyeleri üzerine cinsiyetin herhangi bir etkisinin olmadığını ifade 

etmişlerdir.  

Tripathi ve ark. (2004), Hematolojik verilerin insan ve hayvanların sağlık 

koşullarının belirlenmesi için rutin olarak kullanılmakta olduğunu ifade etmişlerdir. 

Cyprinid’lerde hematolojik referans aralıklarını tespit etmişler, morfoloji, 

sitokimyasal reaksiyonlarına bakmışlardır. Sağlıklı bir Cyprinid için hematolojik 

referans aralıklarının  PCV (30-34%), hemoglobin miktarı (6,3-7,6 g/dL), RBC sayısı 

(1,7-1,9 x 106/µL), lökosit sayısı (19,8-28,1 x 103/µL ) olduğunu belirlemişlerdir. 

Lökosit hücreler arasında lenfositlerin en yüksek değerde olduğunu  söylemişlerdir. 

Ösinofil miktarını ise seyrek bulmuşlardır.  PAS boyama tekniği ile bazofillerin 

pozitif olduğunu, ösinofiller’de ise Naftol AS-D chloroacetate esteraz aktivitesinin 

görüldüğünü söylemişlerdir. α-naftil butyrate esteraz ve β-glucuronidase 

aktivitelerinin monositlerde pozitif olduğunu, bazı lenfositler α-naftil butyrate esteraz 

ve asit fosfataz aktivitesi için reaktif olduğunu belirlemişlerdir. Lökosit, eritrosit ve 

trombositleri sitoplazmik organeller üzerinde tespit etmişlerdir.  

Kara ve Alp (2005), Cyprinidae familyasına ait Garra rufa ‘nın Ceyhan Nehir 

Sistemindeki dağılımı ile bazı morfolojik özelliklerini incelemişlerdir. Ceyhan nehir 
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sistemine ait 24 istasyonda elektroşok ile avcılık yapılmış ve bunlardan 14 ünde 

Garra rufa bireyini tespit etmişlerdir. Söz konusu türün nehir sisteminde 126 m 

(Yarpuz Çayı) ve 1233 m (Ceyhan Nehri-Yazıdere) arasında değişen rakımlardaki 

habitatlarda yaşadığını belirlemişlerdir. Garra rufa ‘nın morfometrik özelliklerini 

sistemlere göre istatistiksel olarak karşılaştırmışlardır. Total boy değerlerini ölçülen 

ortalama değerler olarak, diğer morfometrik özellikleri total boyun yüzdesi olarak 

vermişlerdir. Buna göre incelenen örneklere ait standart boy (%) ve dorsal yüzgeç 

yüksekliği (%) tüm habitatlarda benzer iken, diğer ölçülebilen özellikleri habitatlara 

göre farklı bulmuşlardır. Đncelenen Garra rufa bireylerinde total boyların 45,4 – 

130,4 mm, total ağırlıkların ise 1,1 – 39,1 g arasında değiştiğini belirlemişlerdir. 

Garra rufa örneklerinde ölçülebilir morfometrik özellikler ile total boy arasında 

önemli bir korelasyonun olduğunu tespit etmişlerdir.  

Karaca ve ark. (2005), Günümüzde uygulanan termal su tedavileri üzerine 

Sivas ili Kangal Đlçesinde bulunan Balıklı Çermik Termal Kaplıcası ile dünyadaki 

diğer termal kaplıcalarda tedavi edilen önemli dermatolojik hastalıklar, suların 

mineral içeriği, mineral kalitesi ve vücuda etkileri üzerine araştırmalar yapmışlardır. 

Tedavi edici etkilerin, kimyasal, termal, mekanik ve immünmodulatör etkilerin bir 

araya gelmesinden kaynaklandığı kanısına varmışlardır.  

Akmirza ve Tepecik (2007), Cryptobia tincae ile enfeste olan ve enfeste 

olmayan Rutilus rutilus türü balıklarda mevsimsel olarak hematolojik parametreleri 

incelemişlerdir. Her mevsim parazitli ve parazitsiz balıklardan örneklemeler 

yapmışlardır. Eritrosit miktarını kışın parazitsiz balıklarda 1,101 ± 0,21 (106/ mm3), 

yazın ise 1,839 ± 0,52 (106/ mm3) olarak tespit etmişlerdir. Lökosit miktarını kışın 

parazitsiz balıklarda 37,79 ± 20,4 (103/ mm3), yazın ise 42,98 ± 25,3 (103/ mm3) 

olarak belirlemişlerdir. Hematokrit miktarını kışın parazitsiz balıklarda  % 31,58 ± 

12,7 , yazın ise % 35,13 ± 13,6 olarak tespit etmişlerdir. Lenfosit miktarını kışın 

parazitsiz balıklarda % 61,82 ± 5,72, yazın ise % 67,60 ± 6,56 olarak 

belirlemişlerdir. Monosit düzeyini kışın parazitsiz balıklarda  % 25,2 ± 6,06 , yazın 

ise % 21,90 ± 5,41 olarak tespit etmişlerdir. Nötrofil miktarını kışın parazitsiz 
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balıklarda % 10,60 ± 3,66, yazın ise % 9,70 ± 5,96 olarak belirlemişlerdir. Ösinofil 

düzeyini kışın parazitsiz balıklarda  % 2,40 ± 2,05, yazın ise % 3,30 ± 4,14 olarak 

tespit etmişlerdir. 

Erondu ve ark. (2007), Nijerya’daki balık çiftliklerinde üretimi yapılan yayın 

balığı türleri üzerinde hematolojik ve serolojik (eritrosit ve lökosit sayıları, 

hematokrit, hemoglobin, kan genotipi) incelemeleri yapmışlardır. Eritrosit ve lökosit 

miktarlarının türler arasında değişiklik gösterdiğini ifade etmişlerdir. Hemoglobin ve 

hematokrit değerlerinde de farklılıklar belirlemişlerdir. Serolojik sonuçları 

insanlardakine benzer bulmuşlardır.  

Ginneken ve ark. (2007), Anguilla anguilla’nın aylık periyotlar halinde bazı 

morfolojik ve metabolik parametrelerini incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmada 

hematolojik parametrelerden Hb için Temmuz ayında 7.09 ± 0,87 g/dL, Kasım 

ayında ise 8,96 ± 0,98 g/dL olarak tespit etmişlerdir. Hct için ise Temmuz ayında % 

31,5 ± 4,17 ve Kasım ayında % 35,8 ± 4,43 olarak belirlemişlerdir. Ayrıca sodyum, 

klorid, potasyum, protein, kolesterol, glikoz ve kortizol gibi değerleri de 

incelemişlerdir. 

Şahan ve ark. (2007), Ceyhan Nehri’nin tarımsal, sanayi, mezbaha ve evsel 

atıklarının deşarj olduğu bölge (Büyükmangıt köyü) ile aynı nehir üzerinde kurulu 

olan Aslantaş Barajı Kret Altı Bölgesi (Osmaniye)’nde yapılan örneklemelerde 

istasyonlardaki su kalitesinin olası farklılıklarının hematolojik parametreler üzerine 

karşılaştırmalı etkilerini ortaya koymak için suyun sıcaklık, kimyasal oksijen 

ihtiyacı, pH, nitrat nitrojeni (NO3-N), nitrit nitrojeni (NO2-N), amonyak nitrojeni 

(NH3-N), çözülebilir reaktif fosfor düzeylerini belirlemişlerdir. Her bir istasyondan 

aylık 40’ar balık yakalamışlar ve balıklarda hematolojik parametrelerden eritrosit, 

lökosit miktarları, hemoglobin, lökosit hücre (lenfosit, monosit, nötrofil, ösinofil) 

oranları ve bu hücrelerin büyüklüklerini karşılaştırmışlardır. Su kalite parametreleri 

açısından Ceyhan Nehri’nin kirli olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca, bu istasyondan 

yakalanan balıkların %75’inin hava kesesi paraziti (Anguillicola crassus) ile infeste 
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olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmada, lökosit miktarı ile nötrofil hücre oranlarının 

belirtilen stres faktörlerinden dolayı arttığını bildirmişlerdir. 

Karin ve ark. (2007), Kangal Balıklı Kaplıcasındaki balıklar kullanılarak 

yapılan tedavi sonucunda insanlardan balıklara, buradan da diğer insanlara 

bulaşabilecek potansiyel mikrobiyolojik riskler üzerine çalışmalar yapmışlardır. 

Deniz (2007), Silifke ve Karataş ta Cyprinus carpio ve Clarias gariepinus 

türü balıkların hematolojik parametrelerini incelemiş ve bu parametrelerin 

karşılaştırmalarını yapmıştır. Silifke ve Karataş ilçelerinde yer alan, farklı su 

kaynaklarına sahip yetiştiricilik istasyonlarından örneklenen C.carpio ve 

C.gariepinus’da eritrosit sayıları, hematokrit, glukoz, kortizol, AST, ALT ve 

elektrolit düzeyleri gibi kan parametrelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesini 

amaçlamıştır. Eritrosit sayılarını Thoma lamı, hematokrit düzeylerini hematokrit 

santrifüjü ile belirlerken, diğer kan parametrelerinin analizinde otoanalizatör 

kullanmıştır. Đncelenen kan parametrelerini Silifke Đstasyonu’na oranla Karataş 

Đstasyonu’nda yüksek bulurken, kan parametrelerinde gözlenen değişimlerin 

istasyonlardaki su kalitesi ve türlerin ortam koşullarına hoşgörülerinin farklı olması 

ile açıklamaya çalışmıştır. 

Aras ve ark. (2008), Leuciscus cephalus türü balıkta mevsimsel olarak serum 

lipit, lipoprotein ve hematolojik parametreler üzerine araştırmalar yapmışlardır. 

Hematolojik parametrelerden eritrosit miktarı, lökosit miktarı, hemoglobin, 

hematokrit, OEH, OEHb ve OEHK düzeylerini incelemişlerdir. RBC, Hct, OEH ve 

WBC değerlerini sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında en yüksek, en düşük 

değerleri ise sıcaklığın düşük olduğu kış aylarında tespit etmişlerdir. Hb, OEHb ve 

OEHK değerlerini ise en yüksek olarak kış mevsiminde bulmuşlardır. 

Dias ve ark. (2008), Kültür üretimindeki Brycon amazonicus ve diğer Bryconinae 

türlerinin hematolojik olarak karşılaştırmalarını yapmışlardır. Hemoglobin, 

hematokrit, OEH, trombosit, lökosit ve granulosit hücreleri incelemişlerdir. Brycon 

amazonicus’un Brezilyada kültür üretimi yapılan önemli bir balık türü olduğunu 

ifade etmişlerdir. Yapılan incelemede RBC 1,27±0,19 (x106/mm3), hemoglobin 
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6,6±0,6 (g/dL), hematokrit 28,0±3,3 (%), MCV 220,0±16,4 (g/dL) arasında 

ölçmüşlerdir. Ayrıca trombosit 30,692±11,633  (µL), lökosit 13,324±7,677 (µL), 

lenfosit 39,9±16,3 (%), monosit 13,9±7,9 (%) ve nötrofil miktarını 30,9±21,0 (%) 

olarak tespit etmişlerdir.  

Kazandjieva ve ark. (2008), Günümüzde sedef hastalığı için biyolojik 

tedavilerin popülerlik kazandığını, klimaterapötik yöntemler geleneksel tedavi 

yöntemlerine göre daha güvenilir ve verimli bir alternatif temsil ettiğini ifade 

etmişlerdir. Klimaterapi’nin doğal kaynakların iyileştirme kapasitelerine dayanan 

alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmada farklı 

klimaterapik yöntemlerle ilgili bilgi, sedef hastalığı tedavisinde kümülatif klinik 

deneyim hakkında bilgiler vermişlerdir. Sedef için klimaterapinin olumlu etkisinin 

eski çağlardan beri bilindiğini, bununla birlikte, son yıllarda bir dizi kontrollü 

çalışma ile psoriasis tedavisinde önemli ölçüde ilerleme sağlandığını söylemişlerdir. 

Ölü denizde ve Karadeniz Kıyısında, Avrupa'dan Originating, balneo kaplıca 

tedavisinin sedef hastalığı tedavisinde dünya çapında popüler alternatif tedavi haline 

geldiğini belirtmişlerdir. Türkiye de ise Kangal Balıklı Çermik, Đzlanda’da Blue 

Lagon’ un sedef tedavisi için ünlü merkezler olarak seçildiğini ifade etmişlerdir.  

Najiah ve ark. (2008), Tilapia türlerinde Oreochromis niloticus, Pangasius 

sutchi ve catfish türlerinden Clarias sp. ile Mystus nemurus olmak üzere dört farklı 

tatlı su balığının eritrosit morfolojilerini incelemişlerdir. Đncelenen balık türleri 

arasında eritrosit varyasyonları ve çekirdek büyüklükleri arasında farklılıklar 

gözlemişlerdir. En büyük eritrosit çapının  Oreochromis niloticus’ da (60,79±3,00 

µm2), en küçük eritrosit çapının ise Clarias sp. ‘de (53,24±2,57 µm2) olduğunu 

belirlemişlerdir. En büyük eritrosit çekirdeğinin Oreochromis niloticus (12,18±0,70 

µm2) ve en küçük eritrosit çekirdeğinin Pangasius sutchi (9,37±0,97 µm2) olarak 

tespit etmişlerdir.  

 Shah ve ark. (2009), Keşmir’de Anchar Gölü’nde yaşayan parazitle enfeste 

balıklarda mevsimsel olarak hematolojik değerleri incelediler.  Cestode, Trematode 

ve Acanthoocephala gibi parazitlerle enfeste gölde yaşayan balık faunasından 
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Cyprinus spp. ve Schizothorax spp.  ‘nin hematolojik değerlerini tespit ettiler. 

Schizothorax spp. için hemoglobin değerleri 10,57±0,23 – 7,62±0,13 g/dL arasında 

olduğunu, Cyprinus spp. için hemoglobin değerlerinin 9,39±0,18 – 7,39±0,14 g/dL 

arasında olduğunu ifade etmişlerdir. Yaz mevsiminde RBC miktarının azaldığını 

(Cyprinus spp. 2,07±0,03 – 1,66±0,05 x106mm3 ve Schizothorax spp. 2,32±0,02 – 

1,69±0,04 x106/mm3) belirtmişlerdir. Yaz mevsiminde WBC miktarlarında ise artış 

olduğunu (Cyprinus spp. 1,58±0,16 – 3,93±0,33 x104/mm3 ve Schizothorax spp. 

1,56±0,10 – 2,76±0,27 x104/mm3) söylemişlerdir. 

Şahan ve ark. (2009), Ceyhan Nehri (Adana Türkiye)’nin farklı bölgelerinden 

yakalanan bazı Cyprinidae’lerde lökosit hücre tiplerinin belirlenmesi konusunda 

araştırmalarda bulunmuşlardır. Çalışmada kirlilik indikatörü su parametre değerleri 

ile bunların doğal sazan (Cyprinus carpio) ve siraz (Capoeta barroisi)’da lökosit 

hücre tipleri (lenfosit, monosit, nötrofil, ösinofil)’nin miktarları ve büyüklüklerine 

olan etkilerini belirlemişlerdir. Çalışma sonunda kirli olduğu belirlenen deşarj 

bölgesinde savunma sisteminin temelini oluşturan lökosit hücrelerden monosit ve 

nötrofil hücre miktarları ile büyüklüklerinde artış olduğu, ancak hücrelerde yapısal 

bir değişiklik olmadığını gözlemlemişlerdir. 

Owolabi (2009), Synodontis membranacea türü balıkta hematolojik ve 

biyokimyasal çalışmalar yapmıştır. RBC, Hb, OEH, OEHb, WBC, monosit, lenfosit, 

nötrofil, ösinofil, bazofil, protein, albumin, keratin, üre, ürik asit, glikoz, kolesterol, 

potasyum, sodyum, alanin aminotransferase ve alkalin fosfat değerlerine bakmıştır. 

Hematolojik ve biyokimyasal verilerin üretim ve sağlık koşullarının belirlenmesi 

açısından önemli olduğunu ifade etmiştir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. Araştırma Bölgesinin Özellikleri 

 

 Balıklı Kaplıca, Sivas Đline 90 km uzaklıkta bulunan Kangal Đlçesine kuzey-

doğu yönünde 13 km mesafededir. Denizden yüksekliği 1425 m dir (Özer ve ark., 

1987). Yer altından çıkan kaynaklar üzerinde 5 adet havuz yapılmıştır. Havuzların 

duvarı beton, zemini ise çakıllarla döşeli olup suyu dereye dökülmektedir. Havuzlar 

Topardıç Deresine 50-100 m mesafede olup dereye paralel bir şekilde sıralanmıştır.  

Bu havuzlardan 2 tanesi kapalı 3 tanesi açık havuzdur. pH’ ı yaklaşık 7,2 olan su, 

izotermal olup yıl boyunca sıcaklığı yaklaşık 35 oC – 36 oC arasında değişmektedir 

(Özer ve ark., 1987). Havuzlardan gelen sular Topardıç Deresine karışmaktadır. 

Topardıç Deresi ise Çetinkaya dolaylarında Karanlık Dere ile birleşerek buradan 

Fırat Nehri’ne karışmaktadır (Saygı ve Bardakçı, 1990). 

   

 

Şekil 3.1. Örnekleme bölgesinin haritası 
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Şekil 3.2. Kış aylarındaki örneklemede Topardıç Deresinden görünüm (orijinal) 

 

 

Şekil 3.3. Kış aylarındaki örneklemede havuzlardan görünüm (orijinal) 
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Şekil 3.4. Yaz aylarındaki örneklemede Topardıç Deresinden görünüm (orijinal) 

 

 

Şekil 3.5. Yaz aylarındaki örneklemede havuzlardan görünüm (orijinal) 
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Şekil 3.6. Araştırmada kullanılan balık materyali 

 

 

Şekil 3.7. Araştırma bölgesinin genel görünümü (orijinal) 
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Çizelge 3.1. Kaplıca suyunun diğer özellikleri (Timur ve ark. 1983) 

Özellik Değerler 
Görünüş Berrak 
Koku Yok 
Tat Yok 
Renk Kendine has 
Bulanıklık Yok 
Ph 7,8 
Sertlik (F.S.º) 26 
Organik madde (p.p.m.) 0 
Ca+Mg (mg/lt) 80+14 
Cl2  0 
NH3 Yok 
NO2 Yok 
NO3 Yok 
 

 

3.2. Materyal 

 

3.2.1. Kullanılan Balık Materyali 

 

 Deredeki su ve balık incelemeleri, havuzların dereye deşarj olduğu bölgenin 

yaklaşık 500 m ötesinden elde edilmiştir. Her iki Cyprinid türünde örneklemeler 

sırasında cinsiyet ayrımı göz ardı edilmiş ve balıklar her bir ortamdan rastgele 

alınmıştır. 

 

3.2.1.1. Yağlıbalık (Garra rufa Heckel, 1843) 

 

 Kökenleri Asya’dır. Güney Batı Asya, Afrika ve Güney Doğu Asya’da 

dağılış gösterirler. Ayrıca Ortadoğu’da da yaygındırlar (Kara ve ark. 2010). En tipik 

özellikleri ağızlarının etrafında bir vantuzun olmasıdır. Göğüs yüzgeci başın 

uzunluğu kadar ya da daha kısadır. Karın yüzgecinin kaidesinden biraz uzakta 

sonlanır. Yanal çizgi ile karın yüzgecinin kaide kısmı arasında 2,5-3 boyuna pul 

dizisi vardır. D III 9-7, A II 5, L.I. 36-38. Đki çift bıyığı vardır. Başın alt tarafında 
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özel olarak yer alan ve balığın sert yerlere tutunabilmesini sağlayan bir tutunma 

vantuzu bulunmaktadır. Renkleri yeşilimsi, orta kısımlarındaki boyuna mavimsi yeşil 

bantları kuyruk yüzgeçlerinin ortasına kadar uzanır. Genellikle solungaç açıklığının 

arkasında koyu bir benek vardır. Yüzgeçler sarımsı, kenarları daha koyudur. Ceyhan, 

Seyhan, Fırat, Dicle ve Amik Nehirlerinde yaşarlar (Timur ve ark. 1983, Demirsoy, 

A. 1993). Araştırma süresince toplam 180 adet Garra rufa bireyi kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 3.8.  Araştırmada kullanılan Garra rufa Heckel, 1843 (orijinal) 

 

3.2.1.2. Benekli Sazan (Cyprinion macrostomus Heckel, 1843) 

 

 Batı Asya, Hindistan, Afganistan, Đran, Suriye ve Mezopotamya’da dağılış 

gösterirler (Banerascu and Straschil 1995). Ağız tipi terminaldir, göz çapının yarısına 

kadar olan bir çift bıyık vardır. D IV 13-15, A III 7, L.I. 41-42, yanal çizgi ile karın 

yüzgecinin kaidesi arasında üç sıra boyuna pul vardır. Tek düze renklidirler. Fırat-

Dicle sisteminde yaşarlar (Timur ve ark. 1983, Demirsoy, A. 1993). Araştırma 

süresince toplam 180 adet Cyprinion macrostomus bireyi kullanılmıştır. 
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Şekil 3.9. Araştırmada kullanılan Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 (orijinal) 

 

 

3.3. Yöntem 

   

3.3.1. Kan Alınması 

 

Yakalama sırasında oluşacak strese karşı, balıklar banyo tarzında, suya 10 

mg/lt oranında karıştırılan MS-222 ile bayıltılmışlardır (Imanpoor ve ark. 2010, 

Anonymous 2008). Balıklardan kan, kuyruk bölgesinden bir enjektör yardımıyla her 

bir balıktan 0,5 ml olarak alınmıştır. 

 

3.3.2. Hemoglobin (Hb) Tayini 

 

 Araştırmada hemoglobin miktarı tayini için Syanmethemoglobin yöntemi 

uygulanmıştır. 0,02 ml EDTA’ lı kan özel Hb pipeti aracılığı ile deney tüpüne 

alınmış ve üzerine 5 ml Drabkin eklenmiştir. Araştırma için kullanılan Drabkin 

solüsyonu laboratuar koşullarında aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.  

 50 mg           Potasyum cyanid 

 200 mg         Potasyum ferricyanid  

 1,0 gr           Sodyum bikarbonat 
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        1 lt               Distile su 

 Drabkin ile deney tüpü içerisindeki kanın karışıp syanmethemoglobin’ e 

dönüşebilmesi için karışım 10 dakika bekletilmiştir. Daha sonra bekletilen kan 

karışımının bir kısmı alınarak özel quartz spektro küvetlerine konulmuş ve 

spektrofotometrede 540 nm dalga boyunda okumaya alınmıştır. Okunan değer 

önceden hazırlanmış standart skala ile karşılaştırılarak, skalaya karşılık gelen değer 

g/dL olarak  ifade edilmiştir. (Şahan ve Cengizler, 2002; Blaxhall ve Daisley, 1973; 

Tanyer, 1985).  

 

3.3.3. Hematokrit (Hct) Tayini 

 

 Araştırmada, Hct tayini için “Mikrohematokrit Teknikten” yararlanılmıştır. 

Hematokrit tayininde kanın pıhtılaşması istenmediği için, kan içi heparinli kılcal 

pipetler (mikrohematokrit pipetler) yardımıyla kuyruk kısmından direk alınmıştır. 

Her bireyden üçer adet pipet 3/4 ‘üne kadar doldurularak, kansız uçları cam macunu 

ile kapatılmış ve 12.500 rpm hızda 5-7 dakika çevrilmiştir. Okunan değerler tüm 

kanın yüzdesi (%) olarak ifade edilmiştir (Şahan ve Cengizler 2002, Balta ve ark. 

2005, Tanyer, 1985).  

 

3.3.4. Lökosit Hücre Formülleri Tayini 

 

Bu çalışmada balıklardan antikoagülentsiz olarak kuyruk bölgesinden direkt 

lam’ın üzerine alınan bir damla kan ikinci bir lam yardımıyla yayılmıştır. Yayma 

sonrasında lamlar oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Preparatlar kuruduktan 

sonra May-Grünwald boyası ile 5 dakika boyanıp daha sonra distile su ile 

yıkanmıştır. Arkasından Giemsa boyası ile 20 dakika boyanıp distile su ile 

yıkanmıştır. Daha sonra preparatlar oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. 

Đncelemeye hazır hale gelen boyalı preparatlar, ışık mikroskobunda x100 büyütmede 

immersiyon yağı kullanılarak incelenmiştir. Lökosit hücre formüllerinin 



3. MATERYAL VE YÖNTEM                                                           Selçuk DUMAN 
 
 
 

25 

belirlenebilmesi için yapılan incelemelerde, bir preparattaki tüm alan taranmıştır. 

Taranan alandan toplam 100 adet lökosit hücresi sayılmıştır. Yaymalardan lökosit 

hücrelerin (monosit, lenfosit, nötrofil, eosinofil) yüzde (%) olarak oranları 

belirlenmiştir. (Dorafshan ve ark. 2008, Şahan ve Cengizler, 2002) 

 

3.3.5. Eritrosit (RBC) ve Lökosit (WBC) Hücre Tayini 

 

 Türlere göre her bir balıktan EDTA’ lı tüplere alınan kandan eritrosit ve 

lökosit tayini için yararlanılmıştır. Eritrosit ve lökosit hücrelerin tayininde Natt-

Herrick solüsyonu kullanılmıştır. Bu solüsyonla eritrosit ve lökosit hücreler thoma 

lamında aynı anda sayılabilmiştir (Şahan, 2000). 

 Eriyik, 

               3,88 g Sodyum klorür 

               2,50 g Sodyum sülfat 

               2,91 g Disodyum fosfat 12H2O  

               2,25 g Monopotasyum fosfat 

               7,50 cc (%37) Formalin 

               0,1 g Metil kırmızısı 

               1000 cc Distile su 

Eriyiğin pH derecesi 7,3 dür. Hazırlandıktan 12-24 saat sonra süzülmüştür.  

 Eritrosit pipetinin 0,5 çizgisine kadar daha önce EDTA lı tüplere alınan 

kandan çekilmiş ve üzerine 101 çizgisine kadar Natt-Herrick solüsyonu eklenmiştir. 

Pipet iki parmak arasında çalkalanmıştır. Kan bu şekilde 1/1000 oranında solüsyon 

ile sulandırılmıştır. Daha sonra pipetin ucundan birkaç damla akıtılıp diğer damla 

thoma lamına alınmıştır. Thoma lamına alınan örnek ışık mikroskobunda x40 

büyütmede incelenmiştir. Sayım sırasında bir görüş alanındaki karelerden sol ve sağ 

üst köşe, sol ve sağ alt köşe ile ortadan 16’lık bir küçük kare olmak üzere 5 alan 

sayılmıştır. Buna göre toplam 80 küçük karede sayılan hücre miktarı; 
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                      Eritrosit hücre x Sulandırma Oranı x 4000 

                               Sayılan Küçük Kare Adedi (80) 

 

şeklinde belirlenmiştir. Formülde sulandırma oranı 100, sayılan küçük kare adedi de 

80 olarak verilmiştir. Böylece 1 mm3 kandaki eritrosit (RBC) hücre miktarı 

x106/mm3 olarak ifade edilmiştir (Şahan, 2000).  

 Lökosit hücre miktarının tayininde, eritrosit hücre miktarı tayininde 

kullanılan metottan yararlanılmıştır. Eritrosit pipetinin 1 çizgisine kadar EDTA lı 

tüpten kan çekilmiş ve üzerine 101 çizgisine kadar Natt-Herrick solüsyonu 

eklenmiştir. Pipet iki parmak arasında çalkalanarak, thoma lamında incelenmeye 

alınmıştır. Đnceleme ışık mikroskobunda x40 büyütmede gerçekleştirilmiştir. Thoma 

lamında 16 büyük kare üzerine düşen toplam 256 küçük kare de bulunan lökositlerin 

tamamı sayılmıştır. Sayılan hücre miktarı formüle yerleştirilerek 1 mm3 kandaki 

lökosit miktarı x103/mm3 olarak ifade edilmiştir (Şahan, 2000) 

 

                      Lökosit hücre x Sulandırma Oranı x 4000 

                              Sayılan Küçük Kare Adedi (256) 

 

3.3.6. Eritrosit Đndeksleri Tayini 

 

 Eritrosit indekslerinden Ortalama eritrosit hacmi (OEH), Ortalama eritrosit 

hemoglobini (OEHb), Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (OEHK) 

aşağıdaki formüllerle hesaplanmıştır (Yılayaz ve Bitmiş, 2002; Başusta ve Şen, 

2003). 

 

                                                         Hematokrit değeri (%)x10 
OEH (Ortalama eritrosit hacmi) = ——————————————— = µ3 
                                                         Eritrosit sayısı (x106/ mm3) 
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                                                                    Hemoglobin değeri (g/dL)x10 
OEHb (Ortalama eritrosit hemoglobini) = —————————————— = pg 
                                                                    Eritrosit sayısı (x106/ mm3) 
  
 
                                                                      Hemoglobin değeri (g/dL)x10 
OEHK (Ort. eritrosit hemoglobin kons.) = —————————————— = % 
                                                                      Hematokrit değer (%) 
 
 

 3.3.7. Fagositoz Tayini 

 

 Fagositoz deneyi kongo kırmızısı ile boyanmış maya hücrelerinin lökositler 

tarafından fagosite edilen düzeylerinin spektrofotometrik ölçümü prensibine dayanır. 

Hemaglütinasyon tampon çözeltisi içeren Histopaque 1.119 (Sigma) ve Histopaque 

1.077 (Sigma) tabaka oluşturacak şekilde silikonlu tüplere ilave edilmiştir, daha 

sonra en üstte yine tabaka oluşturacak şekilde 1 ml kan dikkatli bir şekilde 

eklenmiştir. Örnekler 500 g ‘de 15 dakika (4 °C) santrifüj edilmiş ve lökositler 

özenle ayrılmıştır. Đki kez  HBSS ile yıkanmış ve lökositlerin fagositik aktivitesinin 

incelenmesi için hücre sayısı 2 x 106 / ml’ ye ayarlanmıştır, bu 250 µl lökosit 

solüsyonu, otoklavlanmış ve kongo kırmızısı ile boyanmış 500 µl maya hücresi 

süspansiyonu ile karıştırılmıştır (maya hücresi/lökosit sayısı 40/1 oranında). Bu 

karışım oda sıcaklığında bir saat süresince inkübe edilmiş, sonra karışımın üzerine 1 

ml HBSS, dip kısmına ise 1 ml Histopaque 1.077 (Sigma) ilave edilmiştir. 

Histopaque’lar, yoğunluğu 1,077±0,001 g/mL ve 1,119±0,001 g/mL’ ye ayarlanmış 

sodyum diatrizoate ve polysucroze solüsyonlarıdır. Örnekler, maya hücrelerinden 

lökositleri ayırmak için 850 g ‘de 5 dakika santrifüj edilmiştir. Elde edilen lökositler 

HBSS’ de iki kez yıkanmış ve 1 ml tripsin-EDTA solüsyonu (5.0 g/l tripsin ve 2.0 g/l 

EDTA, Sigma) ile karıştırılarak 12 saat süresince 37 °C’ de bekletilmiştir. Tripsin-

EDTA körüne karşı spektrofotometrede 510 nm ‘de okunmuştur (Jeney ve ark., 

1997, Şahan ve Duman 2010).  
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3.3.8. Đstatistiksel Analizler 

 

 Đstatistiki analizler, her bir ortamın mevsimler arası karşılaştırılması ve her bir 

mevsimin ortamlar arasında karşılaştırması şeklinde yapılmıştır. 

Sonuçların değerlendirilmesi için One-Way ANOVA - Tukey Testi 

uygulanmıştır (Anonymous 1993, Hayran ve Özdemir, 1995). Değerlendirmeler üç 

tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Deney grupları arasında oluşan farklılıklar ve 

bu farklılıkların önem düzeyleri belirlenmiştir (P < 0,05 P > 0,05). Bu istatistiki 

değerlendirmeler için “SPSS 10.0 for Windows” paket programından 

yararlanılmıştır.      

                                                                                                                                                              

Her bir mevsimin ortamlar                      Her bir ortamın mevsimler  
arasında karşılaştırılması                         arası karşılaştırılması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.10. Yapılan istatistiki karşılaştırmalar 

 

 

 

 

 

 

KIŞ 
MEVSĐM

YAZ 
MEVSĐM
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. Bulgular 

 

Araştırma süresince dere ve havuzlardan su sıcaklığı, oksijen miktarı ile 

balıklarda boy, ağırlık ölçümleri ve yaş tayini yapılmıştır. Ölçümler kış ve yaz 

mevsimlerinde aylık olarak yapılmış ve ortalamaları mevsimsel olarak verilmiştir.  

 Havuzlar ve dereden elde edilen balıkların boy, ağırlık, yaş değerleri Çizelge 

4.1 ‘de, oksijen ve sıcaklık miktarları Çizelge 4.2 ‘de gösterilmiştir. Balıkların yaş 

tayini için Peterson yöntemi kullanılmıştır (Akbulut ve ark. 2008).  

 Balıklarda kan alımı sırasında yapılan incelemelerde olgun yumurtalı 

bireylere rastlanmamıştır. Yapılan ektoparazit taramalarında ise, herhangi bir 

bulguya rastlanmamıştır. 

 
Çizelge 4.1. Dere ve havuzlarda yer alan Cyprinion macrostomus ve Garra rufa ‘nın 

boy, ağırlık ve yaşları 

X ± SD : Ortalama değer ± Standart sapma 
 
Çizelge 4.2. Dere ve havuzlarda oksijen ve sıcaklık düzeyi 

X ± SD : Ortalama değer ± Standart sapma 
 

KIŞ 
(X ± SD) 

YAZ 
(X ± SD) 

 

Cyprinion 

macrostomus Havuz Dere Havuz Dere 
Boy (cm) 11,44±0,71 12,31±0,52 10,91±0,57 11,37±0,92 
Ağırlık (g) 17,38±1,36 18,24±1,19 16,87±1,65 17,16±1,21 
Yaş (yıl) 3 3 3 3 
 

Garra rufa 
Boy (cm) 11,82±0,49 12,19±0,72 11,55±0,76 11,78±1,15 
Ağırlık (g) 15,96±1,89 16,71±1,51 17,33±1,29 16,64±1,97 
Yaş (yıl) 3 3 3 3 

KIŞ 
(X ± SD) 

YAZ 
(X ± SD) 

 

 

Havuz Dere Havuz Dere 
Oksijen (mg/Lt) 5,1±0,15 11,6±0,35 4,9±0,16 5,8±0,40 
Sıcaklık ( oC ) 35,3±0,36 10,3±0,60 35,1±0,20 31,6±1,45 
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4.1.1. Garra rufa ‘dan Elde Edilen Hematolojik Parametreler 

 

4.1.1.1. RBC Miktarı 

 

Yağlı balık (Garra rufa) için yaz ve kış mevsimleri boyunca havuzlardan ve 

dereden elde edilen eritrosit miktarı (RBC) Çizelge 4.3 ve Grafik 4.1 de verilmiştir. 

Çizelge 4.3’e göre kış mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki 

ortalama eritrosit  miktarı 1,97 ± 0,34x106/mm3 olarak bulunmuştur. Kış mevsiminde 

derede bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama eritrosit  miktarı ise 1,22 ± 

0,24x106/ mm3  olarak tespit edilmiştir.  

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

eritrosit miktarı 1,91 ± 0,41x106/ mm3  olarak belirlenmiştir. Yaz mevsiminde derede 

bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama eritrosit  miktarı ise 1,88 ± 0,36x106/ 

mm3 olarak tespit edilmiştir.   

Yaz mevsiminde havuzlarda ve derede bulunan Garra rufa bireylerindeki 

örneklemelerde ortalama eritrosit miktarı bakımından önemli derecede farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir (p> 0,05). Kışın deredeki balıklardan elde edilen eritrosit 

miktarı, havuzlardaki balıklardan elde edilen eritrosit miktarına göre önemli düzeyde 

düşük bulunmuştur. Kış mevsiminde derede bulunan Garra rufa bireylerindeki 

örneklemelerde ortalama eritrosit miktarı, havuzlardaki balıklarla karşılaştırıldığında, 

aralarında önemli derecede farklılık olduğu tespit edilmiştir     ( p< 0,05). 

 

4.1.1.2. Eritrosit Đndeksleri 

 

Havuz ve dereden elde edilen Garra rufa bireylerinde, kış ve yaz mevsimleri 

için belirlenen eritrosit indeks ortalamaları Çizelge 4.3 ve Grafik 4.1 de ifade 

edilmiştir.  

OEH (Ortalama eritrosit hacmi) düzeyleri bakımından yapılan 

değerlendirmede, kış mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki 

OEH  219,8 ± 48,7 µ3 olarak bulunmuştur. Kış mevsiminde derede bulunan Garra 
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rufa bireylerindeki ortalama OEH miktarı ise  298,1 ± 72,7 µ3 olarak tespit 

edilmiştir.  

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

OEH miktarı 231,8 ± 62,2 µ3 olarak belirlenmiştir. Yaz mevsiminde derede bulunan 

Garra rufa bireylerindeki ortalama OEH miktarı ise 219,3 ± 50,7 µ3 olarak 

bulunmuştur. Yaz mevsimine göre havuzlarda ve derede bulunan Garra rufa 

bireylerindeki örneklemelerde ortalama OEH miktarı bakımından önemli derecede 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Kış mevsiminde ise dereden yapılan 

örneklemelerde elde edilen OEH miktarı, havuzlardan elde edilen OEH miktarına 

göre daha yüksek bulunmuştur. Kış mevsiminde deredeki ve havuzlardaki Garra 

rufa bireyleri arasında ortalama OEH miktarı bakımından önemli derecede farklılık 

gözlenmiştir (p<0,05).  

OEHb (Ortalama eritrosit hemoglobini) düzeyleri bakımından yapılan 

değerlendirmede, kış mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki 

ortalama OEHb miktarı 38,7 ± 9,1 pg olarak bulunmuştur. Kış mevsiminde derede 

bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama OEHb miktarı ise 47,2 ± 10,6 pg olarak 

bulunmuştur. 

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

OEHb miktarı 42,1 ± 10,0 pg olarak bulunmuştur. Derede bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama OEHb miktarı ise yaz mevsiminde 43,3 ± 10,9 pg olarak 

bulunmuştur. Yaz mevsiminde havuzlarda ve derede bulunan Garra rufa türü 

balıklardaki örneklemelerde ortalama OEHb miktarı bakımından önemli derecede 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Kış mevsimine göre ise havuzlarda ve 

derede bulunan Garra rufa bireylerindeki örneklemelerde ortalama OEHb miktarı 

bakımından önemli derecede farklılık olmadığı belirlenmiştir ( p> 0,05). 

OEHK (Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu) düzeyleri bakımından 

yapılan değerlendirmede, kış mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama OEHK miktarı % 17,6 ± 1,31 olarak bulunmuştur. Derede 

bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama OEHK miktarı ise % 15,9 ± 1,99 olarak 

tespit edilmiştir. 
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Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

OEHK miktarı % 18,3 ± 0,88 olarak bulunmuştur. Derede bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama OEHK miktarı ise 19,8 ± 2,20 % olarak bulunmuştur. Yaz 

sezonuna göre havuzlarda ve derede bulunan Garra rufa bireylerindeki 

örneklemelerde ortalama OEHK miktarı bakımından önemli derecede farklılık 

olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Kışın ise havuzlardan ve dereden yakalanan 

balıklarda OEHK miktarı açısından önemli derecede farklılık olduğu belirlenmiştir. 

(p<0,05). 

 

4.1.1.3. Hb Miktarı 

 

 Kış ve yaz mevsimlerinde havuzlar ile deredeki balıklarda belirlenen 

hemoglobin miktarı Çizelge 4.3 de ve Grafik 4.1 de verilmiştir. Çizelge 4.3’e göre 

kış mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama hemoglobin  

miktarı  7,38 ± 0,56 g/dL olarak bulunmuştur. Derede bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama hemoglobin  miktarı ise 5.58 ± 0,70 g/dL olarak 

belirlenmiştir. 

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

hemoglobin  miktarı 7,71 ± 0,34 g/dL olarak tespit edilmiştir. Derede bulunan Garra 

rufa bireylerindeki ortalama hemoglobin  miktarı ise 7,83 ± 0,81 g/dL olarak 

bulunmuştur. Yaz mevsiminde havuzlarda ve derede bulunan balıklardan yapılan 

örneklemelerde Garra rufa bireylerinde ortalama hemoglobin miktarı bakımından 

önemli derecede farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Kış mevsiminde 

deredeki balıklardan elde edilen hemoglobin miktarı, havuzlardaki balıklardan elde 

edilen hemoglobin miktarına göre önemli düzeyde düşük çıkmıştır. Kış mevsiminde 

dereden ve havuzlardan yapılan örneklemeler için Garra rufa bireylerinde ortalama 

hemoglobin miktarı bakımından önemli derecede farklılık belirlenmiştir (p<0,05). 
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4.1.1.4. Hct Miktarı 

 

Yaz ve kış mevsimleri boyunca havuzlarda ve derede bulunan iki farklı 

Cyprinid türü balıktan elde edilen hematokrit miktarı (Hct) Çizelge 4.3 de ve Grafik 

4.1 de verilmiştir. Çizelge 4.3’e göre kış mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama hematokrit  miktarı % 41,89 ± 0,57 olarak bulunmuştur. Kış 

mevsiminde derede bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama hematokrit  miktarı 

ise % 34,91 ± 0,58 olarak tespit edilmiştir. 

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

hematokrit miktarı % 42,12 ± 0,93 olarak belirlenmiştir. Derede bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama hematokrit miktarı ise % 39,62 ± 1,64 olarak bulunmuştur. 

Yaz aylarında havuzlardaki ve deredeki değerlendirmede Garra rufa bireylerinde 

ortalama hematokrit miktarı bakımından önemli derecede farklılık belirlenmemiştir 

(p>0,05). Kışın deredeki balıklardan elde edilen hematokrit miktarı, havuzlardaki 

balıklardan elde edilen hematokrit miktarına göre düşük tespit edilmiştir. Hem yaz 

mevsiminde, hem de kış mevsiminde dereden ve havuzlardan yapılan 

örneklemelerde ortalama hematokrit miktarı bakımından önemli derecede farklılık 

bulunmuştur ( p<0,05) 

 

Çizelge 4.3. Garra rufa’nın RBC, Hb, Hct, OEH, OEHb ve OEHK değerleri 

X ± SD : Ortalama değer ± Standart sapma. Her satırda ortalamalarda gösterilen 
farklı harfler, istatistiksel olarak farklılığı ifade etmektedir (p<0,05). 
 

 

 

KIŞ 
(X ± SD) 

YAZ 
(X ± SD) 

 

Havuz Dere Havuz Dere 
RBC (x106/mm3)  1,97 ± 0,34a 1,22 ± 0,24 b 1,91 ± 0,41a 1,88 ± 0,36a 

Hb (g / dL)  7,38 ± 0,56a 5,58 ± 0,70 b 7,71 ± 0,34a 7,83 ± 0,81a 

Hct (%)  41,89 ± 0,57a 34,91 ± 0,58b 42,12 ± 0,93a 39,62 ± 1,64c 

OEH (µ3 )  219,8 ± 48,7a 298,1 ± 72,7b 231,8 ± 62,2a 219,3 ± 50,7a 

OEHb ( pg )  38,7 ± 9,1a 47,2 ± 10,6a 42,1 ± 10,0a 43,3 ± 10,9a 

OEHK ( %)  17,6 ± 1,31a 15,9 ± 1,99b 18,3 ± 0,88a 19,8 ± 2,20c 
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Grafik 4.1. Garra rufa ‘da RBC, Hb, Hct, OEH, OEHb ve OEHK düzeyleri 

 

4.1.2. Garra rufa ‘dan Elde Edilen Doğal Đmmünolojik (Non-Spesifik) 

Parametreler 

 

4.1.2.1. WBC Miktarı 

 

Araştırma alanındaki Cyprinid türleri için yaz ve kış mevsimleri boyunca elde 

edilen lökosit miktarı (WBC) Çizelge 4.4 ve Grafik 4.2 de verilmiştir. Çizelge 4.4’e 

göre kış mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama lökosit 

miktarı 3,80 ± 0,19x103/ mm3 iken derede bulunan Garra rufa bireylerindeki 

ortalama lökosit miktarı 2,39 ± 0,07x103/ mm3 olarak tespit edilmiştir.  

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

lökosit miktarı 3,76 ± 0,07x103/ mm3 olarak belirlenmiştir. Derede bulunan Garra 

rufa bireylerindeki ortalama lökosit miktarı ise 3,77 ± 0,11x103/mm3 olarak 
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belirlenmiştir. Yazın havuzlarda ve derede bulunan balıklarda lökosit miktarı 

açısından fark bulunamamıştır (p>0,05). Kışın derede yapılan çalışmada lökosit 

miktarı havuzlardaki balıklara göre daha düşük tespit edilmiştir. Kış mevsiminde 

dereden yapılan örneklemelerde Garra rufa bireylerindeki ortalama lökosit miktarı 

ile havuzlardaki balıklar arasındaki lökosit miktarı açısından önemli derecede 

farklılık olduğu gözlenmiştir (p<0,05). 

 

4.1.2.2. Lökosit Hücre Formülleri 

 

Lenfosit hücre miktarı yönünden yapılan değerlendirmede, kış mevsiminde 

havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama lenfosit düzeyi % 64,8 ± 0,63 

olarak bulunmuştur. Derede bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama lenfosit 

düzeyi ise % 76,0 ± 0,62 olarak belirlenmiştir.  

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

lenfosit düzeyi % 64,7 ± 0,47 olarak bulunurken, derede bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama lenfosit düzeyi ise 67,7 ± 0,50 % olarak tespit edilmiştir. 

Mevsimsel olarak elde edilen lenfosit miktarı düzeyi Çizelge 4.4 ve Grafik 4.2 de 

ifade edilmiştir. Çizelge 4.4 e göre yaz aylarında havuzlardaki ve deredeki Garra 

rufa bireylerinde yapılan ölçümlerde ortalama lenfosit düzeyi bakımından önemli 

derecede farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Kış aylarında derede yapılan 

çalışmada lenfosit miktarı havuzlara göre daha yüksek çıkmıştır. Yaz ve kış 

mevsimlerine göre hem derede, hem de havuzlarda bulunan Garra rufa 

bireylerindeki örneklemelerde ortalama lenfosit düzeyi bakımından önemli derecede 

farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Yaz ve kış mevsimlerinde elde edilen monosit miktarı düzeyi Çizelge 4.4 de 

ve Grafik 4.2 de verilmiştir. Kış mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama monosit düzeyi % 21,9 ± 0,51 olarak, derede bulunan Garra 

rufa bireylerindeki ortalama lenfosit düzeyi ise % 16,9 ± 0,58 olarak belirlenmiştir.  

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

monosit düzeyi % 23,7 ± 0,77 olarak bulunmuştur. Derede bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama monosit düzeyi ise % 22,9 ± 0,59 olarak tespit edilmiştir. 
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Yaz sezonunda havuzlarda ve deredeki Garra rufa bireylerinde yapılan 

örneklemelerde ortalama monosit düzeyi bakımından önemli derecede farklılık 

olmadığı (p>0,05), kış sezonunda yapılan çalışmalarda ise monosit düzeyinin derede 

havuzlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Kış mevsiminde yapılan 

karşılaştırmada, derede ve havuzlarda bulunan Garra rufa bireyleri arasında ortalama 

monosit düzeyinde önemli derecede farklılık olduğu tespit edilmiştir  (p<0,05). 

Nötrofil hücre miktarı için yapılan değerlendirmede, kış mevsiminde 

havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama nötrofil düzeyi % 10,3 ± 0,98 

olarak bulunmuştur. Deredeki Garra rufa bireylerindeki ortalama nötrofil düzeyi ise 

% 6,5 ± 1,18  olarak belirlenmiştir. 

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

nötrofil seviyesi % 10,9 ± 0,73 olarak tespit edilmiş, derede bulunan Garra rufa 

bireylerindeki ortalama nötrofil düzeyi ise 11,9 ± 0,51 % olarak bulunmuştur.  

Mevsimsel olarak elde edilen nötrofil miktarı düzeyi Çizelge 4.4 de verilmiştir. 

Çizelgede verilen nötrofil miktarı Grafik 4.2 de ifade edilmiştir. Yazın havuzlarda ve 

derede bulunan Garra rufa bireylerindeki araştırmada ortalama nötrofil düzeyi 

bakımından önemli derecede farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Ayrıca kışın 

deredeki Garra rufa bireyleri ile havuzlardaki  Garra rufa bireyleri arasında yapılan 

örneklemelerde ortalama nötrofil seviyesi açısından önemli derecede farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05). 

Ösinofil hücre miktarı açısından yapılan değerlendirmede, kış sezonunda 

havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama ösinofil miktarı % 1,78 ± 

0,54 olarak belirlenirken, derede bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama ösinofil 

düzeyi ise % 1,87 ± 0,48 olarak tespit edilmiştir. 

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

ösinofil seviyesi % 2,03 ± 0,55 olarak belirlenmiştir. Yaz mevsiminde derede 

bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama ösinofil düzeyi ise 1,86 ± 0,51 % olarak 

bulunmuştur. Mevsimsel olarak derede ve havuzlarda bulunan balıklardan elde 

edilen ösinofil miktarı seviyesi Çizelge 4.4 de ve Grafik 4.2 de ifade edilmiştir. Yaz 

mevsiminde havuzlarda ve deredeki Garra rufa bireylerinden yapılan ölçümlerde 

ortalama ösinofil düzeyi bakımından önemli derecede farklılık olmadığı tespit 
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edilmiştir (p>0,05). Ayrıca kışın derede ve havuzlarda  yapılan çalışmalar açısından 

Garra rufa bireylerindeki örneklemelerde ortalama lenfosit düzeyi bakımından 

önemli derecede farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

 

4.1.2.3. Fagositik Aktivite 

 

Havuzlarda ve derede bulunan balıklar kış ve yaz mevsimleri için fagositik 

aktivite miktarı açısından değerlendirilmiştir. Garra rufa türü balıkların mevsimsel 

karşılaştırmalarına ait olarak belirlenen fagositik aktivite miktarı ortalamaları, 

Çizelge 4.4 de ve Grafikte 4.2 de ifade edilmiştir. Çizelge 4.4 e göre kış mevsiminde 

havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama fagositik aktivite miktarı  

0,45 ± 0,02 O.D.510 nm olarak ölçülürken, deredeki Garra rufa bireylerindeki 

ortalama fagositik aktivite miktarı  0,36 ± 0,01 O.D.510 nm dir.  

Yaz mevsiminde havuzlarda bulunan Garra rufa bireylerindeki ortalama 

fagositik aktivite miktarı 0,44 ± 0,02 O.D.510 nm olarak bulunmuştur. Derede 

bulunan Garra rufa türü balıklarda fagositik aktivite düzeyi ise 0,47 ± 0,01 O.D.510 

nm’dir. Yazın havuzlarda ve derede bulunan Garra rufa bireylerindeki 

örneklemelerde ortalama fagositik aktivite miktarı bakımından önemli derecede 

farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Kışın ise havuzlar ve derede bulunan balık bireyleri 

arasında fagositik aktivite miktarı açısından önemli düzeyde farklılık olduğu tespit 

edilmiştir (p<0,05). 
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Çizelge 4.4. Garra rufa’nın WBC, lenfosit, monosit, nötrofil, ösinofil ve     
                    fagositik aktivite değerleri 

X ± SD : Ortalama değer ± Standart sapma. Her satırda ortalamalarda gösterilen 
farklı harfler, istatistiksel olarak farklılığı ifade etmektedir (p<0,05). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 4.2. Garra rufa ‘nın WBC, lenfosit, monosit, nötrofil, ösinofil ve  
                  fagositik aktivite düzeyleri 
 

KIŞ 
(X ± SD) 

YAZ 
(X ± SD) 

 

Havuz Dere Havuz Dere 
WBC(x103/mm3)  3,80 ± 0,19a 2,39 ± 0,07b 3,76 ± 0,07a 3,77 ± 0,11a 

Lenfosit (%)  64,8 ± 0,63a 76,0 ± 0,62b 64,7 ± 0,47a 67,7 ± 0,50c 

Monosit (%)  21,9 ± 0,51a 16,9 ± 0,58b 23,7 ± 0,77a 22,9 ± 0,59a 

Nötrofil (%)  10,3 ± 0,98a 6,5 ± 1,18b 10,9 ± 0,73a 11,9 ± 0,51c 

Ösinofil (%)  1,78 ± 0,54a 1,87 ± 0,48a 2,03 ± 0,55a 1,86 ± 0,51a 

Fagositik aktivite  
(O.D. 510 nm) 

0,45 ± 0,02a 0,36 ± 0,01b 0,44 ± 0,02a 0,47 ± 0,01c 
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Şekil 4.1. Garra rufa ‘da kan hücreleri (M:monosit), May-Grünwald Giemsa x100   
                (orijinal)  
 

 

Şekil 4.2. Garra rufa ‘da kan hücreleri (E:eritrosit, N:nötrofil), May-Grünwald   
                Giemsa x100 (orijinal) 
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Şekil 4.3. Garra rufa ‘da kan hücreleri (L:lenfosit), May-Grünwald Giemsa x100  
                (orijinal) 
 

4.1.3. Cyprinion macrostomus ‘tan Elde Edilen Hematolojik Parametreler 

 

4.1.3.1. RBC Miktarı 

 

 Mevsimsel olarak havuz ve dere gibi iki farklı ortamda yürütülen bu 

araştırmada, Cyprinion macrostomus bireylerinin kan eritrosit sayıları belirlenmiştir. 

Havuz ve dereden örneklenen balıkların eritrosit sayıları karşılaştırmaları Çizelge 4.5 

ve Grafik 4.3 de verilmiştir. Kış mevsiminde havuzlarda bulunan balıklardaki 

ortalama eritrosit miktarı 2,06 ± 0,19x106/ mm3 iken, deredeki balıklarda 1,02 ± 

0,32x106/ mm3 olarak bulunmuştur. Cyprinion macrostomus ‘un havuz örneklerinin 

eritrosit sayıları, dere örneklerine oranla önemli düzeyde yüksek bulunmuştur 

(p<0,05).  

Yaz aylarında yapılan örneklemelerde, havuzdaki bireylerin ortalama eritrosit 

miktarı 2,03 ± 0,44x106/ mm3  olarak bulunmuştur. Deredeki balıklarda eritrosit 

miktarı ise 2,01 ± 0,37x106/ mm3  olarak tespit edilmiştir. Yaz mevsiminde iki 
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örnekleme alanı arasında eritrosit miktarı açısından önemli bir farklılık yoktur 

(p>0.05).  

 

4.1.3.2. Eritrosit Đndeksleri Miktarı        

 

Cyprinion macrostomus türü balıklarda mevsimsel olarak havuz ve dereden 

yapılan örneklemelerde eritrosit indeksleri miktarı ortalamaları Çizelge 4.5 de ve 

Grafik 4.3 de gösterilmiştir.          

OEH (Ortalama eritrosit hacmi) düzeyleri bakımından yapılan 

değerlendirmede, kış mevsimi için havuzlardaki balık bireylerinin ortalama OEH 

miktarı 180,8 ± 17,1 µ3 olarak tespit edilmiştir. Kış aylarında derede bulunan 

Cyprinion macrostomus bireylerindeki ortalama OEH miktarı ise  366,6 ± 194,6 µ3 

olarak belirlenmiştir.  

Yazın havuzlardaki örneklemelerde ortalama OEH miktarı 200,5 ± 52,7 µ3 

olarak belirlenirken, derede bulunan Cyprinion macrostomus ‘larda ortalama OEH 

miktarı ise 194,3 ± 38,2 µ3 olarak tespit edilmiştir. Yaz mevsiminde havuzlarda ve 

deredeki balık bireylerinde ortalama OEH miktarı bakımından önemli derecede 

farklılık belirlenmemiştir (p>0,05). Kış sezonunda havuzlardaki balıklardan yapılan 

incelemelerde OEH miktarı düzeyi ortalaması, deredeki örneklemede elde edilen 

OEH miktarına göre daha düşük tespit edilmiştir. Kış mevsiminde dere ve 

havuzlardaki balıklar arasında ortalama OEH düzeyleri için önemli derecede 

istatistiksel ayrım vardır (p<0,05).  

OEHb (Ortalama eritrosit hemoglobini) düzeyleri açısından yapılan 

incelemede, kış ayları için havuzlarda bulunan Cyprinion macrostomus türü 

balıklarda ortalama OEHb miktarı 35,8 ± 6,2 pg olarak bulunmuştur. Kış 

mevsiminde derede bulunan balıklardaki ortalama OEHb miktarı ise 71,6 ± 41,6 pg 

olarak belirlenmiştir.. 

Yazın havuzlarda bulunan balık bireylerindeki OEHb miktarı ortalaması 40,7 

± 12,0 pg olarak tespit edilirken, deredeki Cyprinion macrostomus bireylerindeki 

OEHb miktarı ortalaması ise 38,9 ± 10,8 pg olarak bulunmuştur. Kış mevsiminde 

deredeki örneklemelerde OEHb düzeyi havuz örneklerine oranla daha yüksektir 
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(p<0,05), yaz sezonunda dere ile havuzlardaki OEHb düzeylerinde ise herhangi bir 

değişim belirlenmemiştir (p>0,05). 

OEHK (Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu) düzeyleri bakımından 

yapılan değerlendirmede, kış mevsiminde havuzlarda bulunan Cyprinion 

macrostomus bireylerindeki OEHK miktarı ortalaması % 19,8 ± 2,92 olarak tespit 

edilmiştir. Derede bulunan balıklarda OEHK miktarı ortalaması ise % 19,3 ± 2,94 

olarak bulunmuştur. 

Yazın havuzlardaki balık bireylerinde OEHK miktarı ortalaması % 20,33 ± 

2,82 olarak belirlenmiştir. Deredeki Cyprinion macrostomus’ larda OEHK miktarı 

ortalaması ise % 19,8 ± 2,63 olarak bulunmuştur. Yaz sezonunda OEHK düzeyi 

açısından havuz ve deredeki örneklemelerde önemli bir ayrım yoktur (p>0,05), kış 

mevsiminde ise incelenen ortamlar arsında herhangi bir değişim belirlenmemiştir 

(p>0,05). 

 

4.1.3.3. Hb Miktarı 

 

Havuzlar ve derede mevsimsel olarak yapılan örneklemelerde belirlenen 

hemoglobin miktarı ortalamaları, standart hatalar ile çoklu karşılaştırmalı test 

sonuçları Çizelge 4.5 ile Grafik 4.3 de ifade edilmiştir. Kış aylarında havuzlarda 

bulunan Cyprinion macrostomus bireylerindeki ortalama hemoglobin miktarı  7,33 ± 

1,09 g/dL olarak belirlenirken, derede bulunan balıklardaki ortalama hemoglobin  

miktarı ise 6,25 ± 0,95 g/dL olarak tespit edilmiştir. 

Yaz mevsiminde havuzlardan yapılan örneklemelerde ortalama hemoglobin  

miktarı 7,71 ± 0,34 g/dL ölçülmüştür. Dere örneklemesinde hemoglobin ortalaması  

miktarı ise 7,83 ± 0,81 g/dL olarak bulunmuştur. Yaz sezonunda örneklemelerin 

yapıldığı havuzlarda ve derede bulunan balıklarda hemoglobin miktarı bakımından 

belirgin bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). Kışın deredeki balıklardan elde 

edilen hemoglobin miktarı, havuzlardaki balıklardan elde edilen hemoglobin 

miktarına göre daha düşüktür. Hemoglobin değerleri yönünden kış mevsiminde 

havuzlar ve dere arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05).  
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4.1.3.4. Hct Miktarı 

 

Havuzlarda ile derede bulunan balıklar kış ve yaz mevsimlerinde 

incelenmiştir. Cyprinion macrostomus türü balıklar için hematokrit miktarı 

konusunda yapılan analizlerde dere ve havuzlarda bulunan bireylerin ortalamaları 

arasındaki fark ve önem derecelerini belirlemek amacıyla istatistiksel açıdan 

karşılaştırma yapılmıştır. Tespit edilen hematokrit değerleri Çizelge 4.5 ve Grafik 

4.3’te ifade edilmiştir. Kış mevsiminde havuzlarda bulunan Cyprinion macrostomus 

bireylerindeki ortalama hematokrit  miktarı % 37,02 ± 0,52 olarak belirlenirken, 

derede % 32,26 ± 0,58 olarak bulunmuştur.  

Yazın havuzlarda bulunan Cyprinion macrostomus bireylerindeki ortalama 

hematokrit miktarı % 38,62 ± 0,71 olarak tespit edilmiştir. Derede bulunan balık  

bireylerinde ise hematokrit miktarı ortalaması % 37,77 ± 0,55 olarak belirlenmiştir. 

Hematokrit miktarı yönünden ortamlar arasındaki farklılık kışın istatistiksel olarak 

önemli iken (p<0,05), yazın ortamlar arası fark istatistiksel önemsiz bulunmuştur 

(p>0,05). 

 
Çizelge 4.5. Cyprinion macrostomus’un RBC, Hb, Hct, OEH, OEHb ve OEHK 

değerleri 

X ± SD : Ortalama değer ± Standart sapma. Her satırda ortalamalarda gösterilen 
farklı harfler, istatistiksel olarak farklılığı ifade etmektedir (p<0,05). 
 
 
 

KIŞ 
(X ± SD) 

YAZ 
(X ± SD) 

 

Havuz Dere Havuz Dere 
RBC (x106/mm3)  2,06 ± 0,19a 1,02 ± 0,32b 2,03 ± 0,44a 2,01 ± 0,37a 

Hb (g / dL)  7,33 ± 1,09a 6,25 ± 0,95b 7,85 ± 1,06a 7,51 ± 1,00a 

Hct (%)  37,02 ± 0,52a 32,26 ± 0,58b 38,62 ± 0,71a 37,77 ± 0,55a 

OEH (µ3 )  180,8 ± 17,1a 366,6 ± 194,6b 200,5 ± 52,7a 194,3 ± 38,2a 

OEHb ( pg )  35,8 ± 6,2a 71,6 ± 41,6b 40,7 ± 12,0a 38,9 ± 10,8a 

OEHK ( %)  19,8 ± 2,92a 19,3 ± 2,94a 20,33 ± 2,82a 19,8 ± 2,63a 
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Grafik 4.3. Cyprinion macrostomus ‘da RBC, Hb, Hct, OEH, OEHb ve OEHK   
                  Düzeyleri 
 

4.1.4. Cyprinion macrostomus ‘tan Elde Edilen Doğal Đmmünolojik  

(Non-Spesifik) Parametreler 

 

4.1.4.1. WBC Miktarı 

 

 Örneklemelerin yapıldığı havuzlar ve deredeki  Cyprinion macrostomus türü 

için yaz ve kış mevsimleri boyunca elde edilen lökosit miktarı (WBC) Çizelge 4.6 te 

verilmiştir. Ayrıca Grafik 4.4 de ifade edilmiştir. Kış mevsimi boyunca yapılan 

araştırma sonucunda havuzlarda bulunan balıklarda lökosit miktarı ortalaması 3,23 ± 

0,07 x103/ mm3 olarak saptanmıştır. Kış aylarında derede bulunan Cyprinion 
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macrostomus bireylerindeki ortalama lökosit miktarı ise 1,96 ± 0,04 x103/ mm3 

olarak tespit edilmiştir.  

Yazın havuzlarda bulunan balıkların lökosit miktarı ortalaması 3,19 ± 0,05 

x103/ mm3 olarak belirlenirken, derede 3,21 ± 0,10 x103/ mm3  olarak ölçülmüştür. 

Kışın havuzdan elde edilen lökosit değerleri dereye göre daha yüksektir. Yazın farklı 

ortamlardaki örneklemelerde istatistiksel olarak önemli derecede bir farklılık 

gözlenmez iken (p>0,05), kışın havuz ve dere arasında önemli derecede bir farklılık 

belirlenmiştir (p<0,05).  

 

4.1.4.2. Lökosit Hücre formülleri 

 

Lenfosit hücre miktarı açısından yapılan değerlendirmede, kış mevsiminde 

havuzlarda bulunan Cyprinion macrostomus bireylerindeki ortalama lenfosit düzeyi 

% 65,3 ± 1,22 olarak bulunmuştur. Derede ise bulunan lenfosit düzeyi ortalaması % 

75,9 ± 0,52 ‘dir.  Yaz sezonunda havuzlarda bulunan balıkların lenfosit düzeyi 

ortalaması % 65,8 ± 0,52 olarak tespit edilmiştir. Derede bulunan Cyprinion 

macrostomus bireylerindeki ortalama lenfosit düzeyi ise % 66,6 ± 1,73 olarak 

bulunmuştur.  Farklı ortamlardan yaz ve kış ayları boyunca elde edilen lenfosit 

miktarı düzeyi Çizelge 4.6 ile Grafik 4.4 de gösterilmiştir. Derede yapılan çalışmada 

kış aylarında lenfosit miktarı havuza göre daha yüksek çıkmıştır. 

Yazın havuz ve deredeki bireylerin lenfosit düzeyleri arasında önemli 

derecede farklılık belirlenemezken (p>0,05), kışın farklı ortamlar arasında 

istatistiksel fark belirlenmiştir (p<0,05). 

Monosit hücre miktarı açısından yapılan değerlendirmede, kışın havuzlarda 

bulunan Cyprinion macrostomus türü balıklarda monosit düzeyi ortalaması % 20,5 ± 

0,85 olarak, deredeki balıklarda ise % 14,8 ± 0,47 olarak bulunmuştur. Yaz 

mevsiminde havuzlarda bulunan Cyprinion macrostomus bireylerindeki ortalama 

monosit düzeyi % 22,0 ± 0,56 olarak belirlenmiştir. Deredeki bireylerde ise monosit 

düzeyi % 21,8 ± 0,57 olarak tespit edilmiştir.            Yaz ve kış mevsimleri boyunca 

havuzlar ile dereden elde edilen balıkladaki monosit miktarı düzeyi Çizelge 4.6 da ve 
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Grafik 4.4 te gösterilmiştir. Kışın havuzlardaki monosit hücre düzeyi dereye göre 

daha yüksek bulunmuştur. Monosit hücre miktarı yönünden ortamlar arasındaki 

farklılık kışın istatistiksel olarak önemli iken (p<0,05), yazın ortamlar arası fark 

istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05). 

Nötrofil hücre miktarı açısından yapılan değerlendirmede, kış aylarında 

havuzlarda bulunan bireylerdeki nötrofil düzeyi ortalaması %11,0 ± 0,66 olarak 

belirlenirken bu oran derede % 4,9 ± 0,65 olarak tespit edilmiştir. Yaz aylarında ise 

havuzlarda bulunan Cyprinion macrostomus bireylerindeki ortalama nötrofil düzeyi 

% 11,2 ± 0,77, derede % 8,9 ± 0,55 olarak bulunmuştur. Mevsimsel olarak elde 

edilen nötrofil miktarı düzeyi Çizelge 4.6 da ve Grafik 4.4 te ifade edilmiştir. 

Nötrofil seviyesi ortalamaları açısından dere ve havuzlar arasında hem kışın, hem de 

yazın istatistiksel olarak farklılık önemli düzeyde belirlenmiştir (p<0,05).    

Ösinofil hücre miktarı yönünden yapılan değerlendirmede, kış mevsiminde 

havuzlarda bulunan Cyprinion macrostomus bireylerindeki ortalama ösinofil düzeyi 

%2,01 ± 0,58 olarak, deredeki bireylerde ise % 1,90 ± 0,54 olarak  bulunmuştur. 

Yazın havuzlarda bulunan balıklarda ortalama ösinofil düzeyi % 1,96 ± 0,59 olarak 

tespit edilmiştir. Yazın deredeki balıklarda ise ösinofil düzeyi ise % 1,82 ± 0,49 

olarak belirlenmiştir. Yaz ve kış aylarında elde edilen ösinofil miktarı düzeyi Çizelge 

4.6 da ve Grafik 4.4 te verilmiştir. Hem yazın, hem de kışın farklı ortamların 

karşılaştırılması sonucu elde edilen ösinofil düzeyi değerlendirildiğinde istatistiksel 

bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir ( p> 0,05).  

 

4.1.4.3. Fagositik Aktivite 

 

Havuzlar ile deredeki Cyprinion macrostomus türü balıklar kışın ve yazın 

fagositik aktivite miktarı yönünden farklı ortamlar için değerlendirilmiş, tespit edilen 

sonuçlar Çizelge 4.6 da ve Grafik 4.4 te ifade edilmiştir. Yapılan çalışmada kışın 

havuzlardaki fagositik aktivite düzeyi 0,43 ± 0,01 O.D.510 nm olarak tespit edilirken 

bu oran derede 0,31 ± 0,08 O.D.510 nm olarak ölçülmüştür. Yazın yapılan çalışmada 

ise havuzlardaki fagositik aktivite düzeyi 0,42 ± 0,01 O.D.510 nm olarak 

bulunmuştur. Deredeki balıklardan yaz aylarında yapılan ölçümlerde  fagositik 
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aktivite düzeyi  0,43 ± 0,01 O.D.510 nm olarak belirlenmiştir.  Kışın farklı ortamlar 

açısından yapılan ölçümlerde deredeki balıkların fagositik aktivite düzeyi, 

havuzlardaki balıklara göre istatistiki açıdan önemli derecede ( p< 0,05) yüksek 

tespit edilmiştir. Yazın ise dere ve havuzlardaki balıkların fagositik aktivite düzeyleri 

arasında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır ( p> 0,05). 
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Çizelge 4.6. Cyprinion macrostomus’un WBC, lenfosit, monosit, nötrofil,  
                    ösinofil ve fagositik aktivite değerleri 

X ± SD : Ortalama değer ± Standart sapma. Her satırda ortalamalarda gösterilen 
farklı harfler, istatistiksel olarak farklılığı ifade etmektedir (p<0,05). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Grafik 4.4. Cyprinion macrostomus ‘un WBC, lenfosit, monosit, nötrofil,   
                  ösinofil ve fagositik aktivite düzeyleri 
 

KIŞ 
(X ± SD) 

YAZ 
(X ± SD) 

 

Havuz Dere Havuz Dere 
WBC(x103/mm3)  3,23 ± 0,07a 1,96 ± 0,04b 3,19 ± 0,05a 3,21 ± 0,10a 

Lenfosit (%)  65,3 ± 1,22a  75,9 ± 0,52b 65,8 ± 0,52a 66,6 ± 1,73a 

Monosit (%)  20,5 ± 0,85a 14,8 ± 0,47b 22,0 ± 0,56a 21,8 ± 0,57a 

Nötrofil (%)  11,0 ± 0,66a 4,9 ± 0,65b 11,2 ± 0,77a 8,9 ± 0,54c 

Ösinofil (%)  2,01 ± 0,58a 1,90 ± 0,54a 1,96 ± 0,59a 1,82 ± 0,49a 

Fagositik aktivite  
(O.D. 510 nm) 

0,43 ± 0,01a 0,31 ± 0,08b 0,42 ± 0,01a 0,43 ± 0,01a 
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Şekil 4.4. Cyprinion macrostomus ‘ta kan hücreleri (M:monosit), May-Grünwald   
                Giemsa x100 (orijinal) 
 

 

Şekil 4.5. Cyprinion macrostomus ‘ta kan hücreleri (E:ertrosit, N:nötrofil), May-  
                Grünwald Giemsa x100 (orijinal) 
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Şekil 4.6. Cyprinion macrostomus ‘ta kan hücreleri (L:lenfosit), May-Grünwald  
                Giemsa x100 (orijinal) 
 

4.2. Tartışma 

 

Balık hematolojisi, balığın sağlığı (Campbell 2004), fizyolojik ve biyolojik 

özelliklerindeki değişimleri izlemek için balık kan hücrelerini ve bunlarla ilgili kan 

parametrelerini inceleyen ve değerlendiren bilim dalıdır. Ayrıca hastalıkların 

tespitinin yanı sıra çevresel etmenlerin etkilerinin belirlenmesinde de önemli bir yol 

göstericidir (Atamanalp ve Yanık 2003, Atamanalp 2003). Balıklarda hematoloji, 

farklı yaşam ve çevre şartları altında balık sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaların 

artışına bağlı olarak gün geçtikçe daha önem kazanmaktadır (Atamanalp ve ark. 

2002). Balıklarda hematolojik parametreler mevsime, çeşitli çevresel faktörlere, 

yetersiz beslenme, belirli bir alanda bulunan balık yoğunluğuna, türlere, yaş, uzunluk 

ve ağırlık gibi etkenlere bağlı olarak değişir (Tisa ve ark. 1983, Murray 1984, 

Atkinson ve Judd 1978, Hofer ve ark. 2000, Yılayaz ve Bitmiş 2002). Hematoloji, 

değişen çevresel koşullarda ve laboratuvarlarda normal değerlerin belirlenmesi, 
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popülasyonlar arası tanı ve su ortamındaki kirleticiler ile ilgili bilgilerin 

saptanmasında yardımcı bir bilim dalıdır. Kan dokusunun fiziksel ve kimyasal yapısı, 

organizmadaki değişiklikleri doğru bir şekilde yansıttığı gibi farklı ekolojik 

ortamlarda yaşayan balıkların metabolizmaları ile bazı karakterlerini de 

değerlendirmeye yaramaktadır (Altun ve Diler 1999, Başusta ve Şen 2003). 

Balıkların sucul çevre koşulları ve ekosistemdeki değişimlere bağlı olarak çeşitli 

seviyelerde bu değişimlere gösterdiği tepkilerin derecesi ve şekli, hematolojik ve 

biyokimyasal parametreleri incelenerek belirlenebilir (Wells ve ark. 2005). Bu 

şekilde elde edilen sonuçların, populasyon, kominite ya da ekosistem gibi daha 

yüksek seviyedeki sistemler üzerine etki eden çeşitli faktörlerin sonuçlarını önceden 

tahmin etme ve tanımlamada önemlidir. Ancak balıklarda diğer memelilerde olduğu 

gibi kan parametrelerinin referans değerlerini vermek çok mümkün olmamaktadır. 

Gerek balığın türsel farklılığı ve gerekse çevresel farklılıklar balıklarda türsel bazda 

kesin referans aralıkları vermeye engel olmuştur (Çelik ve Çakıcı 2005). 

Balıklar çevrelerindeki değişikliklerden direkt yada indirekt etkilenirler. 

Balıklarda her hangi bir nedenle oluşan enfeksiyonal durumda, immün sistem 

mekanizmaları, kimyasal yapıları algılar, tanır ve bu yapıları tehlikeli 

mikroorganizmalara karşı alarm sinyalleri gibi kullanırlar (Woo, 1996). Özel 

olmayan (non-spesifik) savunma mekanizması özellikle enfeksiyonun erken 

aşamalarında enfeksiyon ile mücadelede çok önemli bir role sahiptir (Palti ve ark. 

2009, Beutler 2004, Raa 2000). Lökositler özel olmayan (non-spesifik) savunma 

mekanizmasında oldukça etkindir, monosit ve lenfositler antikor üretiminde 

görevliyken, nötrofiller patojenleri yok etmek için enfeksiyonlu bölgeye göç ederler 

(Dias ve ark. 2008). Đmmün sistem saldırılara karşı fagositoz, doğal öldürücü 

hücreler (NK), komplement, lizozim ve antikor aktivitesi gibi yanıtlarla cevap verir. 

(Secombes ve Fletcher, 1992).  

Bu konuda mevcut literatür içerisinde Balıklı Çermik ile Topardıç Deresinde 

yaşayan balık türlerini bu yönüyle karşılaştıran benzer bir çalışma olmadığından, 
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araştırma sonuçları bu konuya yakın ya da daha genel literatürlerle aşağıdaki şekilde 

tartışılmıştır.  

 

4.2.1. Garra rufa ve Cyprinion macrostomus ‘ta Hematolojik Parametreler 

 

4.2.1.1. RBC 

 

Eritrositler kandaki şekilli elemanlar arasında en fazla düzeyde olup, oksijen 

taşıma kapasitesinde belirleyici bir rol oynar. Akmirza ve Tepecik (2007)    Sapanca 

Gölünde mevsimsel olarak doğal ortamda Rutilus rutilus türü balıklarda yaptıkları bir 

çalışmada eritrosit miktarını kışın 1,101 ± 0,21 (x106/ mm3), yazın ise 1,839 ± 0,52 

(x106/ mm3) olarak tespit etmişlerdir. Kışın eritrosit miktarını yaza göre daha düşük 

bulmuşlardır (p<0,05). Bu değişimlerin su parametrelerindeki mevsimsel 

farklılıklardan kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Erzurum da bulunan Hınıs 

Deresinde doğal ortamlarında yaşayan Leuciscus cephalus türü balıklarda mevsimsel 

olarak yapılan diğer bir çalışmada eritrosit miktarının su sıcaklığının yüksek olduğu 

yaz aylarında en yüksek değerlere ulaştığını tespit etmişlerdir. En düşük değerleri ise 

sıcaklığın düşük olduğu kış aylarında bulmuşlardır (p<0,05). Su sıcaklığındaki 

farklılık, oksijen seviyesindeki değişim ve bunun sonucu da artan enerji gereksinimi 

yaz aylarında RBC miktarının artmasına neden gösterilmiştir (Aras ve ark. 2008).  

Benzer sonuçlar Nanba ve ark. (1987) ve Örün ve ark. (2003) yaptıkları 

araştırmalarda buldukları sonuçlar ile de doğrulanmıştır. Mevsimsel farklılıkların 

eritrositler üzerine etkisinin araştırıldığı Oregon Gölü ve Oregon Deresinde 

(Amerika) yapılan diğer bir çalışmada ise, kanın oksijen taşıma kapasitesinin, su 

sıcaklığına bağlı olduğunu ve bu nedenle su sıcaklığındaki değişimlerin eritrosit 

hücreler üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir (Grigg 1969). Başusta ve Şen 

(2003) Keban Baraj Gölünde yaşayan Chalcalburnus mossulensis’de aylık periyotlar 

halinde yaptıkları çalışmada, eritrosit sayısının haziran ayından ağustosa kadar 

maksimuma ulaştığı, kış aylarında ise tekrar azaldığını belirtmişlerdir.  
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Çalışmamızda havuzlarda bulunan Garra rufa ve Cyprinion macrostomus kış 

ve yaz aylarında karşılaştırıldığında eritrosit miktarı üzerinde istatistiki olarak bir 

fark bulunamamıştır. Termal suyun havuzlarda yer alması, havuz suyunun mevsimsel 

farklılıklardan etkilenmemesine neden olmuş, ancak deredeki suyun termal içerikli 

olmaması balıklarda RBC miktarında istatistiksel anlamda fark yaratmıştır. Yazın  

dere ve havuzlarda sıcaklık ve oksijen miktarında fark olmamış, dolayısıyla RBC 

düzeylerinde de istatistiksel olarak değişim gözlenmemiştir. Ancak kışın ortamlar 

arasında oksijen ve sıcaklık farkı istatistiki anlamda da fark yaratmıştır. Benzer 

ortamlarda farklı türler aynı parametreler açısından ele alındığında istatistiksel bir 

değişim gözlenmemiştir. Yaptığımız araştırmada farklı ortamlarda bulunan Garra 

rufa ve Cyprinion macrostomus türlerinin eritrosit değerleri için mevsimsel 

değişimlerin etkisi daha önceki çalışmalar ile paralellik gösterecek şekilde tespit 

edilmiştir.  

 

4.2.1.2. Eritrosit Đndeksleri           

 

 Eritrosit indeksleri, balıklar için olası anemik durumların ortaya çıkarılması 

ve bazı hastalıkların belirlenmesinde kullanılan parametrelerdir. Bunlar OEH 

(ortalama eritrosit hacmi), OEHb (ortalama eritrosit hemoglobini), OEHK (ortalama 

eritrosit hemoglobin konsantrasyonu)’ dır (Arnaudova ve ark. 2008). Keban Baraj 

Gölünde Chalcalburnus mossulensis üzerine yapılan bir çalışmada OEHb ve OEHK 

değerlerinde sıcaklık ile birlikte bir artma eğilimi görülmektedir. Araştırıcılar OEH 

değerinde ise kışın daha yüksek yazın ise daha düşük değerleri tespit etmişlerdir. Bu 

farklılıkların çevresel etkilerden dolayı su sıcaklığının ve sudaki oksijen seviyesinin 

değişiminden kaynaklandığını belirtmişlerdir (Başusta ve Şen 2003). Yılayaz ve 

Bitmiş (2002) Keban Baraj Gölünde yaşayan Barbus rajanorum mystaceus türü 

balıkta aylık periyotlar halinde yaptıkları çalışmalarında OEH ve OEHb değerlerini 

kışın düşük, yazın ise yüksek olarak tespit etmişlerdir. OEHK değerini ise kışın 

yüksek yazın düşük olarak belirlemişlerdir. Çalışmamızda derede bulunan Cyprinion 

macrostomus’ un OEH ve OEHb değerleri sıcaklığın düşük olduğu kış aylarında 
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yüksek, sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında ise düşük seviyede ölçülmüştür. 

Havuzlarda ise her iki mevsimde de yazın düşük seviyede belirlenmiştir. OEHK 

değeri ise ne mevsimlere ne de ortamlara göre bir farklılık göstermiştir. Garra rufa 

türü balıklarda OEH değeri, derede kışın yüksek, yazın ise düşük olup, havuzlarda 

yaz ve kış bir farklılık bulunmamıştır. Aynı şekilde OEHb değerinde de mevsimsel 

ve ortamlara göre karşılaştırmada fark gözlenmemiştir. OEHK değerinde havuzlarda 

yaz ve kış bir değişim gözlenmezken, derede yazın en yüksek, kışın en düşük 

seviyede bulunmuştur. Bu değişimlerin RBC miktarında belirtilen nedenlerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

  Alburnoides bipunctatus, Chalcalburnus mossulensis ve Cyprinion 

macrostomus gibi üç Cyprinid türünde yapılan bir araştırmada, araştırmacılar kış ve 

yaz aylarında OEH, OEHb ve OEHK değerleri arasında bir farklılık bulamadıklarını 

belirtmişlerdir (Örün ve ark. 2003). Aras ve ark. (2008)’de Erzurum da bulunan 

Hınıs Deresinde doğal ortamlarında yaşayan Leuciscus cephalus türünde aylık 

ölçümler yapmışlar, OEH değerini kışın yüksek yazın düşük, OEHb ve OEHK 

seviyelerinin ise yazın düşük, kışın ise yüksek olduğunu bildirmişler. Bu durumu 

kandaki oksijenin taşınma kapasitesi ile ilişkilendirmişlerdir. 

 

4.2.1.3. Hb 

 

 Kanda bulunan hemoglobin miktarı, kanın O2 bağlama kapasitesi ile 

ilişkilidir. Oksijenin solungaçlarda ve dokulardaki değişimi, hemoglobindeki oksijen 

yoğunluğu tarafından büyük ölçüde etkilenmektedir. Balıkların yaşam koşulları ve 

ortamları arasındaki farkın hemoglobin miktarını etkilediğini göstermiştir (Cameron 

1970, Aras ve ark. 2008, Başusta ve Şen 2003, Dias, 2008, Şahan, 2000). Yaptığımız 

çalışmada her iki tür için sıcaklığın kışın ve yazın havuzlarda fazla değişim 

göstermemesinden dolayı hemoglobin değeri açısından farklılık belirlenmemiştir. 

Derede ise sıcaklığın daha yüksek olduğu yaz aylarında kışa göre hemoglobin 

değerleri için her iki türde de artış tespit edilmiştir. Aylara bağlı olarak su 

sıcaklığının artmasıyla birlikte sudaki oksijen miktarının azalması bu değişimlere 

neden olmuştur. Yılayaz ve Bitmiş 2002 yılında Keban Baraj Gölünde doğal ortamda 
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yaşayan Barbus rajanorum’da aylık ölçümler yapmışlar ve Grigg (1969) Amerika da 

bulunan Oregon Gölü ve Oregon Deresinde doğal ortamda bulunan Ictalurus 

nebulosus ‘ta yaptıkları araştırmalarda su sıcaklığındaki değişimlerin hemoglobin 

değerleri üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir.  

 Örün ve ark. 2003 ‘te Karakaya Baraj Gölünde doğal ortamda bulunan 

Alburnoides bipunctatus, Chalcalburnus mossulensis ve Cyprinion macrostomus 

türlerini içeren üç Cyprinid de mevsimsel olarak ölçümler yapmışlardır. Her üç türde 

de sıcaklığın daha yüksek olduğu yaz aylarında, kış mevsimine göre Hb değerleri 

arasında mevsimsel bir farklılık bulunduğunu belirtmişler ve nedenini sudaki oksijen 

seviyesindeki değişime bağlamışlardır. Benzer bir şekilde Nanba ve ark. (1987) 

Cyprinus carpio türü balıklarda mevsimsel olarak yaptıkları çalışmada, hemoglobin 

düzeyi açısından değişimler belirlemişlerdir. Hb, Hct ve RBC arasında oransal bir 

ilişki vardır ve değişimlerin genelde RBC miktarındaki artış ve azalışlarla da 

bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. 

 

4.2.1.4. Hct 

 

 Kandaki eritrositlerin plazmaya olan oranını yüzde (%) olarak ifade eder. 

Balıkların sağlık durumlarını ortaya çıkarmak için başvurulan ilk  

parametrelerdendir. Balığın yaşadığı ortamdaki koşulların değişmesi (oksijen 

miktarı, su sıcaklığı gibi) durumunda balık fizyolojik ve biyokimyasal değişimler 

geçirir (Siwicki ve ark. 1994). Oksijen seviyesi ve su sıcaklığının Hct seviyesi 

üzerinde değişimlere neden olacağı diğer araştırmacılar tarafından da çeşitli 

çalışmalarda bahsedilmiştir (Rambhaskar ve Rao 2006). Leard ve ark. (1998), 

Amerika da bulunan Misisipi Deltasında doğal ortamda bulunan Ictalurus punctatus 

türü balıkta mevsimsel olarak yaptıkları çalışmada, Hct miktarının su sıcaklığının 

azalmasına bağlı olarak düştüğünü görmüşlerdir. Yılayaz ve Bitmiş (2002), Keban 

Baraj Gölünde doğal ortamda bulunan Barbus rajanorum ‘da aylık olarak yaptıkları 

incelemelerde, su sıcaklığının arttığı yaz mevsiminde hematokrit değerlerinde artış 

olduğunu, su sıcaklığının azaldığı kış mevsiminde ise bu değerlerde bir azalma 

görüldüğünü bildirmişlerdir.  
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  Yaptığımız çalışmada hematokrit seviyesi kış ve yaz aylarına göre 

değerlendirildiğinde, deredeki balıklarda su sıcaklığının yükseliş gösterdiği yaz 

aylarında her iki türde de Hct değerinde bir artış gözlenmiştir. Havuzlardaki suyun 

termal olması, su sıcaklığının kış ve yaz aylarında değişim göstermemesinden dolayı 

incelenen iki türün de Hct değerlerinde bir farklılık tespit edilememiştir. Kışın farklı 

ortamların karşılaştırılmasında ise havuzdaki balıkların Hct’ leri dereye göre daha 

yüksek bulunmuştur. Yazın farklı ortamların karşılaştırılmasında ise istatistiksel fark 

bulunamamıştır.  

 Sapanca Gölünde doğal ortamda Rutilus rutilus türü balıkta mevsimsel olarak 

yapılan diğer bir çalışmada hematokrit seviyesinde farklılıklar bulunduğu, hematokrit 

değerlerinde yaz aylarında artış olduğu, kış aylarında ise bir azalma görüldüğü 

saptanmıştır (Akmirza ve Tepecik 2007). Aras ve ark. (2008), Nanba ve ark. (1987), 

Ginneken ve ark. (2007) yapmış oldukları araştırmalarda, mevsimsel olarak su 

sıcaklığı ve oksijen seviyesinde meydana gelen değişimlerin Hct düzeyinde 

istatistiksel olarak fark yaratacağını söylemişlerdir. Araştırmacılar inceledikleri balık 

türlerinde sıcaklığın yükseldiği yaz aylarında Hct seviyesinde artış olduğunu, 

sıcaklığın düştüğü kış aylarında ise Hct seviyesinde azalma meydana geldiğini ifade 

etmişlerdir. Karakaya Baraj gölünde doğal ortamda mevsimsel olarak yapılan diğer 

bir çalışmada ise sıcak mevsim ve soğuk mevsimlerde sudaki oksijen ve sıcaklığın 

değişmesi nedeniyle Hct düzeyinde fark bulunmuştur. Araştırmacılar bunun nedenini 

sıcak mevsimde balıkların artan yüksek enerji gereksinimi ve metabolik aktivitenin 

artmasıyla ilişkilendirmişlerdir (Örün ve ark. 2003).  Çalışmamızda elde ettiğimiz 

sonuçlar diğer araştırıcıların bu konu üzerine elde ettikleri sonuçları destekler 

niteliktedir.  
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4.2.2. Garra rufa ve Cyprinion macrostomus ‘da Doğal Đmmünolojik  

(Non-Spesifik) Parametreler   

 

4.2.2.1. WBC 

 

 Beyaz kan hücreleri (lökositler) granüler (nötrofil, ösinofil, bazofil) ve 

agranüler (lenfosit, monosit) olarak iki tiptir, şekilleri ovalden küresele doğru değişir 

ve doğal (non-spesifik) savunma sisteminde görevlidirler. Enfeksiyon gibi 

durumlarda hasarlı bölgeye göç ederler, fagositoz yaparlar, antikor salgılarlar ve 

ayrıca pıhtılaşmaya da yardımcı olurlar (Morvan ve ark. 1998, Şahan 2000, Dias ve 

ark. 2008).   Mevsimsel olarak lökosit hücre miktarını içeren çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Bunlardan Yılayaz ve Bitmiş (2002), Başusta ve Şen (2003), Örün ve 

ark. (2003) mevsimlerin WBC üzerine etkisini incelemişlerdir. Đncelemede 

mevsimsel farklılık ile lökositlerin değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Lökosit 

sayılarının kış aylarında azalma eğilimi gösterdikleri, yaz aylarında artış olduğunu 

vurgulamışlardır. Ayrıca Aras ve ark. (2008), Erzurum da bulunan Hınıs Deresinde 

doğal ortamda bulunan Leuciscus cephalus türünde yaptıkları aylık ölçümlerde ve  

Akmirza ve Tepecik (2007), Sapanca Gölünde Rutilus rutilus’ da doğal ortamda 

mevsimsel olarak yaptıkları çalışmalarda, WBC ‘nin en yüksek değerlerini yaz 

aylarında, en düşük değerlerini ise kış aylarında tespit etmişlerdir. Lökositler 

üzerinde su sıcaklığının etkili olduğunu, sıcaklıktaki mevsimsel değişimin WBC yi 

pozitif olarak etkilediğini çalışmalarında belirtmişlerdir. Araştırmamızda 

incelediğimiz her iki türde de yaz aylarında derede lökosit miktarı maksimum 

düzeyde bulunmuş, kış aylarında ise azalışa geçmiştir. Havuzlarda ise iki tür için yaz 

ve kış aylarında WBC açısından bir fark bulunamamıştır. Ortamların 

karşılaştırılmasında yine iki tür için de kışın havuz ve dere arasında fark varken yazın 

fark bulunmamıştır. Deredeki su sıcaklığının yazın yükselmesi, havuzlardaki suyun 

termal olması ve kış ve yaz su sıcaklığının sabit olması fark oluşmamasının nedeni 

olarak gösterilmiştir. Yapılan diğer benzer çalışmalarda da Morvan ve ark. (1998), 
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Korter ve Vainikka (2008), lökosit miktarının kış aylarında azaldığını, yaz aylarında 

ise belli bir oranda arttığını ifade etmişlerdir. Bu durumunda doğrudan su 

sıcaklığının doğal (non-spesifik) immünite üzerindeki etkisi ile ilgili olduğunu 

belirtmişlerdir.      

 

4.2.2.2. Lökosit Hücre Formülleri 

 

 Lökositlerin yüzde oranlarının saptanması ile elde edilen parametreler 

hastalıkların ayırt edilmesinde kullanılırlar. Hematolojik parametrelerden olan 

lökosit hücre çeşitleri özellikle immünolojik fonksiyonlarda görevlidir. Lenfositler 

antikor oluşturarak hücresel bağışıklık sağlarlar, immün yanıtta en önemli hücrelerdir 

ve temel görevleri antikor üretimidir. B ve T olarak iki sınıfa ayrılırlar. Lenfositler, 

lökosit hücreler arasında sayıca en fazla olanlardır ve enfeksiyon durumunda 

sayılarında artış olur (Şahan 2000, Dias ve ark. 2007). Akmirza ve Tepecik (2007), 

Sapanca Gölünde doğal ortamda Rutilus rutilus ‘da mevsimsel olarak yaptığı 

çalışmada yaz aylarında lenfositlerde artış gözlemişlerdir. Benzeri bir çalışmada 

Morvan ve ark. (1998), Swain ve ark. (2007) ve Başusta ve Şen (2003) sıcaklığın 

doğal (non-spesifik) immünite üzerine etkisini ve lenfosit  hücrelerindeki değişimi 

incelemişlerdir. Su sıcaklığındaki mevsimsel farklılıkların lenfositler üzerine 

etkisinin araştırıldığı Karakaya Baraj Gölü ve Keban Baraj Gölünde yapılan diğer 

çalışmalarda, lenfosit yüzdesinde yaz aylarında başlayan artışlar, kış aylarında 

azalışları takip etmiştir (Örün ve ark. 2003, Yılayaz ve Bitmiş 2002). Çalışmamızda 

kış ve yaz aylarında havuzlarda iki tür içinde lenfosit yüzdesi açısından bir farklılık 

yoktur. Derede ise kışın yaza göre lenfosit seviyesi daha yüksek bulunmuş, türler için 

yaz ve kış ayları karşılaştırıldığında istatistiksel fark tespit edilmiştir.  

 Monositler savunma sisteminde fagositozda görevlidirler, dokulara 

geçtiklerinde makrofaj adını alırlar ve inaktive olmadan önce 100 kez fagositoz 

yapabilirler. Çalışmamızda dereden yapılan örneklemelerde her iki türde de monosit 

seviyesi yazın daha yüksek tespit edilmiştir. Havuzlarda ise mevsimsel farklılık tespit 
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edilememiş, kışın dere ve havuzlar arasında istatistiki fark varken, yazın fark 

önemsizdir. Konuyla ilgili fazla çalışma olmamasına rağmen diğer araştırıcılar da 

monosit yüzdesinde sıcak ve soğuk mevsimlere göre farklılıklar olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır (Akmirza ve Tepecik 2007). Konuyla ilgili Başusta ve Şen (2003), 

Yılayaz ve Bitmiş (2002) ve Örün ve ark. (2003) yaptıkları çalışmalarında, doğal 

ortamda sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında balıkların monosit sayılarının 

arttığını ve sıcaklığın düştüğü kış aylarında azaldığını bildirmişlerdir. Sıcaklığın 

düşük olduğu aylarda balıklarda immün baskılama gerçekleşebilmektedir (Morvan 

ve ark. 1998). 

 Nötrofiller bakteriyel enfeksiyona karşı savunmada rol alırlar, enfeksiyonlu 

alana karşı göç yeteneğindedirler ve çekirdekleri yuvarlak olup çift lobludur. 

Balıkların bakteri ile enfeksiyonu durumunda sayılarında artışlar olur. Đnaktive 

olmadan önce 5-20 bakteriyi sindirebilirler (Şahan 2000). Konuyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalardan, Korter ve Vainikka (2008), Yılayaz ve Bitmiş (2002), Örün 

ve ark. (2003) nötrofil düzeyinin mevsimsel değişimini incelemişlerdir. Sonuçlara 

göre su sıcaklığı ile nötrofil düzeyi arasında bir ilişki olduğunu, nötrofillerin yaz 

aylarında en yüksek seviyeye ulaştığını belirlemişlerdir. Çalışmamızda ise derede kış 

aylarında her iki tür için nötrofil düzeyi yaza göre daha düşük belirlenmiş, 

havuzlarda ise istatistiki bir değişim tespit edilememiştir. Yaz ve kış aylarında dere 

ve havuzlar arasında fark önemli bulunmuştur. 

 Ösinofil hücreler parazitlere karşı cevap verebilen granülositlerdir. Kan 

dolaşımında lökosit hücreler arasında kısa bir yaşama sahiptirler. Antijen-antikor 

kompleksinde fagositik özellik gösterip, parazitle enfeste alanlarda lenf nodülleri 

olarak yerleşirler. Barsak, karaciğer ve deride antijen bulunan alanlarda yüksek 

miktarda bulunurlar (Şahan 2000). Benzer çalışmaları, Yılayaz ve Bitmiş (2002), 

Akmirza ve Tepecik (2007), Başusta ve Şen (2003), Örün ve ark. (2003) tarafından 

da yapılmış, ösinofil yüzdesi yok denecek kadar az tespit edilmiştir. Çalışmamızda 

da incelediğimiz türler için hem mevsimsel hem de ortamlar açısından ösinofil 

yüzdesinde istatistiki bir fark belirlenememiştir.  
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Sıcaklığın balıklardaki doğal (non-spesifik) immünite üzerine etkisiyle ilgili 

çok az çalışma vardır. Yapılan mevcut çalışmalarda su sıcaklığındaki mevsimsel 

değişimlerin balıkların doğal (non-spesifik) immün yanıt parametrelerinde değişime 

neden olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmalar farklı mevsimlerde farklı değerlere 

ulaşılacağını işaret etmektedir. Daha önceki benzer çalışmalarda su sıcaklığının 

artmasıyla birlikte metabolik aktivitenin yükseleceği, oksijen seviyesinin azalması ve 

bunun yanı sıra artan enerji gereksinimi bu değişimlerin başlıca nedeni olarak  

yorumlanmıştır.  Ayrıca yazın ısınan sularda mikrobisit aktivitesinin artması ve 

sudaki mikroorganizma yoğunluğunun fazlalaşması ile balığın immün sisteminin 

bunlara karşı oluşturduğu cevabın bu değişimler üzerinde etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

 

4.2.2.3. Fagositik Aktivite 

 

 Fagositik aktivite, lökositlerin fagosite etme yeteneğini ifade eder ve doğal 

(non-spesifik) savunma sistemi ile enfeksiyona karşı konakçı savunmasında önemli 

bir role sahiptir. Fagositik aktivitenin mevsimsel değişimleri üzerine balıklarda 

önceden yapılmış bir çalışmaya rastlanmamış ancak, yapılan mevcut çalışmalarda, 

Callazos ve ark. (1995) sıcaklığın kışın 12 oC ve yazın 30 oC olarak ölçüldüğü doğal 

ortamda Tinca tinca ‘nın fagositik aktivite miktarını mevsimsel olarak 

karşılaştırmışlardır. Aktivitenin yazın en yüksek, kışın ise en düşük değerde 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumun yazın su sıcaklığının yüksek olması,  

dolayısıyla sudaki mikrobisit kapasitesinin artması sonucu canlının immün 

sisteminin oluşturduğu cevapla ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmamızda, iki 

tür için de derede yazın  fagositik aktivite yüksek değerde belirlenmiş, kış aylarında 

azalmıştır. Havuzlarda ise iki tür için yaz ve kış aylarında bir fark bulunamamıştır. 

Ortamların karşılaştırılmasında ise yine iki tür için de kışın havuz ve dere arasında 

fark vardır. Yazın ise havuz ve dere arasında Cyprinion macrostomus’ ta fark 

bulunmazken Garra rufa ’da fark tespit edilmiştir. Bu farklılığın ısınan sulardaki 
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mikroorganizma yoğunluğunun artması sonucu balığın savunma sisteminin 

oluşturacağı cevaptan kaynaklandığını düşünülmektedir. Korter ve Vainikka (2008), 

Morvan ve ark. (1998), araştırmalarında fagositik hücrelerin genel olarak su 

sıcaklığının yükseldiği ilkbahar ve yazın arttığını, düşük sıcaklıklarda ise balıklarda 

immün baskılanma nedeniyle aktivitede de düşmelerin olduğunu ifade etmişlerdir. 

Konuyla ilgili önceden yapılmış çalışma sonuçları, araştırmamızda elde ettiğimiz 

verileri destekler nitelikte bulunmuştur.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

 

Çalışmadaki veriler doğrultusunda elde edilen sonuçlar, aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir; 

 Araştırmada Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Kaplıcası ile Topardıç Deresinde 

bulunan balıklar kış ve yaz mevsimleri için incelendiğinde, bazı özel olmayan (non-

spesifik) immün sistem ve hematolojik parametrelerde değişimler tespit edilmiştir.   

 Gerek mevsimler ve gerekse farklı ortamlar arasında yapılan çalışmada elde 

edilen verilerde önemli bir fark görülmemiş, balıklarda tehdit oluşturabilecek 

herhangi bir durum tespit edilememiştir.  

 Kış ve yaz aylarında, havuz suyunda sıcaklık ve çözünmüş oksijen 

miktarlarında ani ve ölçülebilir bir değişim olmamış ancak, Topardıç Deresinde 

sıcaklık ve çözünmüş oksijen miktarlarında değişimler izlenmiştir. Bu durumun 

çoğunlukla hava ve su sıcaklığındaki değişimler, kar sularının dereye karışması ve 

diğer çevresel faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Mevsimsel farklılıkların derede bulunan balıkların hematolojik ve doğal (non-

spesifik) immün parametrelerindeki değişimlere etkileri değerlendirildiğinde; suların 

yazın ısınması sonucu sudaki oksijen seviyesinin azalması, balıkların metabolik 

aktivitesinin artması, ayrıca ısınan sularda mikrobisit aktivitesinin fazlalaşması bu 

değişimlerin başlıca nedeni olabilir.   

 Cyprinidae ailesine ait bu türler için, kaplıca suyunun sıcaklığı normal yaşam 

aralıklarının biraz üstünde (35-36 oC) bulunmuştur. Termal havuzlarda yapılan 

bireysel incelemelerde yer yer yavru balıklara da rastlanmıştır. Bu durum balıkların 

söz konusu sıcaklığa adapte olup, çoğalabildiklerini de göstermiştir.  

Kaplıca suyunun planktonik organizmalar açısından fakir olduğu, dolayısıyla 

doğal besin bulamayan balıkların suya tedavi amacı ile giren insanlara yaklaşarak, 

ölü dokulardan beslendiği de gözlenmiştir.   

 Tesis girişine balıkların ve tesisin özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi veren ve 

kuralların anlatıldığı bir tabela konulması, tesise gelen hastalar açısından yarar 
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sağlayacağı görüşündeyiz. Ayrıca balıkların havuzlardan kaçmasını önleyecek 

tedbirler alınarak, belirli periyotlar da fiziki kontrollerin yapılması hem işletmenin, 

hem de balıkların kontaminasyonunu engelleyeceğinden önemli bulunmuştur.   

 Sağlık turizminde tesisin bir SPA merkezi olarak dünyaya tanıtımının 

yapılması gerekmektedir. Balıkların genetik yapısı belirlenerek tesis dışına 

çıkarılmalarının engellenmesi ve tesis içinde yapılan ayrı bir üretim merkezinde 

insan kontrolünde üretimlerinin yapılması. Bu şekilde eşsiz olan bu balıkların 

neslinin tükenmesi engellenerek, ileriki zamanlar için üretimlerinin yapılması 

sağlanabilir.  

Yapılan önceki çalışmalarda suda bulunan selenyumun cilt ve deri 

hastalıklarını iyileştirici etkisi olabileceği kanısına varılmıştır. Kaplıca suyundaki 

selenyumun kimyasal yapısının balıklara etkilerinin ve kaplıca tedavisi gören 

hastalar üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması açısından ayrıca selenyum 

araştırması yapılması önerebilir. 

Araştırma, hem kaplıcada yaşayan türler hem de Topardıç deresi’ndeki 

türlerde bazı hematolojik ve doğal (non-spesifik) immün parametreleri ortaya 

çıkarabilmek açısından temel bir çalışma niteliği taşımaktadır.  

 Ayrıca ileride, termal havuzların yılın dört mevsiminde değişmeyen su 

sıcaklığına sahip olması nedeniyle, aynı türler üzerinde eşey ayrımına giderek, 

eşeysel olgunluk aşamaları ortaya çıkarılabilir, böylece bu ortamdaki balıkların   

biyolojileri ve bu aşamalarda ki fizyolojilerini içeren çalışmalar düşünülebilir. 
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