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GİRİŞ

• Balık hastalıkların teşhisinde  histopatolojik incelemeler  tüm 

dünya ülkelerinde kullanılan önemli bir teşhis yöntemdir. 

Bilimsel araştırmalar ve literatürlerde de etiyolojik ve 

moleküler çalışmalar sıklıkla histopatolojik bulgularla desteklenmektedir.

• Böylelikle , etkenlerin, hastalıkların, organ oluşturduğu hasar (Lezyon: Kanama, ödem, nekroz, 
granülom, kist…), mikroskobik parazitlerin tesbiti (mikzosporalar…)   ve bunların balıklar üzerindeki 
etkisi  değerlendirilerek ölüm nedenleri ortaya konulabilmektedir.

• Anabilim Dalımızda 2000 yılından bu yana alabalık,  çipura ve levrek hastalıkları, rutin kapsamında   

incelenmekte, doğal - deneysel enfeksiyöz hastalıklar üzerinde  multidisipliner araştırmalar 

yürütülmektedir.  
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 Bu sunuda özellikle GÜLLÜK, KAZIKLI VE TAŞBURUN mevkilerinden getirilen erişkin  hasta-ölü çipura 

ve levreklerdeki patolojik bulgular aşağıdaki plan kapsamında derlenmiştir.

 • Balık hastalıklarında patolojik tanı yöntemleri  ve teşhis açısında önemi

 • Histopatolojik inceleme nedir, nasıl yapılır?

 • Normal organlarla hastalıklı organların histopatolojik karşılaştırılması

 • 2008 salgınında ölen çipuralarda (Winter Diseases Syndrome)  histopatolojik bulgular

 • Solungaç   hastalıklarında paraziter hasar ve histopatolojik bulgular 

 • Karaciğer yağlanması ve balık sağlığına etkileri

 • Çipura ve levreklerde yaygın multiple granulomlara etiyolojik ve histopatolojik yaklaşım.

 • Myxosporea ‘ların kesin teşhis ve ayrımında  histopatolojik bulguların önemi



 KLİNİK BULGULAR: Balıkların hareketleri ve yem tüketimi takip edilir.  

Hastalık, bulaşma ve ölüm süresi ve oranları kayıt altına alınır.

 DIŞ BAKI : Göz, solungaçlar, deri-pullar, yüzgeçler detaylı incelenir. Besi 

durumu değerlendirilir.

 İÇ BAKI: Yöntemine uygun olarak sistemik balık nekropsisi (otopsi) 

yapılır. Öncelikle karın boşluğu incelenir. Beyin dahil tüm iç organlar tek 

tek çıkarılarak makroskopik olarak muayene edilir. 

 Organların büyüklük, şekil, renk ve kıvamlarına bakılır.  

 Lezyonlu ve şüpheli organlarda parçalar alınarak % 10’luk formalin

solüsyonunda tesbit edilir. 
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 Mikroskobik incelemede, tüm balıklarda ortak bulgu 

karaciğerlerdeki şiddetli yağlanmaydı (hepatic

stetozis).

 Dört işletmede karaciğer, böbrek ve dalaklarda 

yaygın multifokal nekroz alanları görüldü. 

 İki işletmede barsaklarda yoğun Myxidium spp. bağlı 

paraziter kataral enteritis saptandı.



 WD, genellikle kış mevsiminde, sebebi bilinmeyen ve herhangi bir 

patojenle ilişkisi saptanamayan bir sendrom olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Akdeniz gibi ılık denizlerde yapılan balık yetiştiriciliğinde son yıllarda 

kış mevsiminde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

 Bu sendromun etiyolojisi tartışmalıdır, çünkü hastalık ile herhangi bir 

spesifik etiyolojik ajan arasında açık bir ilişki saptanamamıştır. 



 1995-96 kışında, İspanya ve Portekiz’deki WD salgınında, mikrobiyolojik ve epidemiyolojik verilerle, WD 

ile Pseudomonas anguilli septica enfeksiyonu arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır      ( Domeenech, 

A. ve ark, 1999).

 WD oluşumunda çeşitli stres faktörleri ve olumsuz çevresel koşullar, nutrisyonel faktörler ve immün

yetersizlikler önemli rol oynamaktadır.

 WD’nin oluşumunda karaciğer yağlanmalarının polifaktörler içerisinde önemli bir yere sahip olduğu 

bildirilmiştir. (Tort et al., 1998; Sarusic, 1999).

 Aralık 1996 ile Mart 1997 arasında İspanya’nın kuzeydoğu sahillerinde 4 balık çiftliğinde su sıcaklığı 12 

C derecenin altına düştüğünde  WD salgını tespit edildi  ( A DomeÂnech, ve ark, 1999)



 çipuralarda ölüm nedeninin,

 su ısısının 

 tuz oranının düşmesine ilişkin olumsuz çevresel koşullar, 

 nutrisyonel faktörler 

 immün yetersizliklerde ortaya çıktığı bilinen

 Winter Disease Sendromu olabileceği 

düşünülmüştür.



ÇİPURA ÖLÜMLERİNE İLİŞKİN 

YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI





 Albumin, protrombin, fibrinojen ve heparin gibi bazı protein

ve türevlerini SENTEZ ler. Bu proteinler antikor üretiminde (bağışıklık sistemi) görevlidir

 Protein, yağ, karbonhidrat, bazı vitaminler ve demir DEPO eder.

 Sindirim kanalından emilerek kan aracılığı ile kendisine gelen zararlı maddeleri

nötralize eder (DETOXİCATİON). Zira balık karaciğeri özellikle kimyasala duyarlıdır

 Safra sentezi karaciğerde yapılır. Yağ sentezinde önemlidir.

 Karaciğer amoniasitlerle karbondioksiti birleştirerek ürenin

oluşmasını ve vücuttan atılmasını sağlar.

 Vücudun su metabolizmasını düzenler.

 Karaciğerin fagositoz ( bakteriler yok etme) yapma özelliği vardır.

 Pankreas; endokrin ve ekzokrin işlevleri vardır. İnsulin, lipaz, tripsin,

maltaz,sükraz, amilaz…





NORMAL HAFİF

ORTA
ŞİDDETLİ



NORMAL 



Oluşumunda yüksek enerjili yem tüketimi, rasyon kalitesi 

önemlidir.

Şiddetli yağ infitrasyonlarında karaciğer fonksiyonları zayıflar  

Zehirlenmelere, hastalıklara ve çevresel faktörlere duyarlılık 

artar 

Hipoplatik anemi, kanamalar 

Ödem görülür













Normal solungaç histolojisi        Lamellar hiperplazi ve yapışmalar









Lernanthropus kroyeri

 Dişi ve erkek olmak üzere iki farklı 

yapıda levreklerin solungaçlarına 

tutunurlar.

 Dişi bireylerin en belirgin özelliği 

çıplak gözle de görülebilen iki adet 

yumurta kesesinin olmasıdır.

 Lernanthropus türleri antenleri 

vasıtasıyla konağın primer

lamellerini delerek hasar verir.

 Konağın mukusu, epitel dokusu ve 

kanı ile beslenirler  (Manera M., 

Dezfuli BS. 2003, Khidr A. ve ark. 

2014)
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ERİŞKİN LEVREK VE ÇİPURALARDA 

 DALAK, 

 BÖBREK, 

 KARACİĞER, 

 DERİ

 SOLUNGAÇLARDA 

 ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKLERDE NODUL OLUŞUMU İLE KARAKERİZE 

SALGINLARA TÜM İŞLETMELERDE SIKLIKLA 

RASTLANMAKTADIR.













Yöntem

------------------

Hastalık

Bakteriyoloj

i

PCR Ziehl-

Neelsen

PAS Brown-Brenn Streptavidin-biotin

immunoperoksidaz

TUBERKÜLOZ - -

NOCARDİOZ - - -

FRANSİELLA - - -

FOTOBAKTERİOZ - - + +

MANTAR -



 Ege Bölgesinde çipura-levrek işletmelerinde multiple granülomlar uzun yıllardır-

özellikle yaz aylarında -salgınlar halinde seyreden bir önemli hastalıktır. Etiyolojisi 

sıklıkla   Photobacterium damselae sp (pastörellozis) ile ilişkilendirilmiştir.

 Yavru dönemde aşılanan erişkin balıklarda da hastalık görülmüştür.

 Granülomlar, tüberküloz ( Mycobacterium sp.)  ve  Nocardose’ dan ayırt edilmiştir.  

 Hastalık viseral kronik granülomatöz formda seyretmekte, reaktive olan granülomlarla

hastalık akut forma dönüşebilmektedir. Bu değişimde ikincil bakteriler de sorumludur.



 Hastalığın araştırılmasında  çoklu teşhis yöntemleri kullanılmalıdır. 

 Bakteriyolojik ekimlerde Photobacterium damselae izole edilememiştir. 

tekrarlayan antibiyotik tedavisi ile   ilişkilendirilmiştir. Diğer bakteriler bu 

ekimlerde üretilebilmiştir (Vibrio sp., Aeromonas sp.)

 Parazitler ve sekunder enfeksiyonlarla birlikte (Vibro sp., Pseudmonas sp., 

Aeromonas sp.) mortalite % 40-60  oranına ulaşabilmektedir.

 Dalak ve böbreklerde (hemopoetik organlar)   yoğun multiple granülomların

varlığı organ yetmezlikleri yanında immunosupresif etkisi açısından önemli 

bulunmuştur.

 Antibiyotik tedavisi ile  kronik  formda istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır.

 Hastalığın takibi, yayılımı, moleküler analizleri devam etmektedir.



Bivalvulida parasites of cultured marine fish





x 1000’lik  

büyütme



 Sphaerospora dicentrarchi, konağın hemen hemen her organında histozoik ve 

sistemik parazittir, (Sitjà-Bobadilla A, Álvarez-Pellitero P. 1990)

 Tercih edilen yerler mide, barsak ve safra kesesi ve bağ ve kas dokuları bulunur. 

 Yaygınlık oranı yabani balıklarda % 100, kültür balıklarında % 80.5 'e varan 

oranlarda bildirilmiştir. . (Sitjá-Bobadilla A, Alvarez-Pellitero P. 1992)

 Mortalite oranı düşük olmasına karşı, bu hastalık, balıkların başta vibriozis

olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlardaki yüksek seyreden mortalite ve yaz 

ishallerin sorumlu tutulmuştur (Xavier R. ve ark. 2013).

 Rutin balık incelemelerimizde çok sıklıkla görülmesine karşın, ülkemizde bugüne 

kadar Sphaerospora dicentrarchi varlığına ve yaygınlığına ilişkin bir kayıta 

rastlanmamıştır
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