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ÖZET (*) 

Salmo, Cyprinus ve Leuciscus CĠNSLERĠNE AĠT BALIK ÖRNEKLERĠNĠN 

VÜCUTLARININ DIġ YÜZEYĠNDEKĠ MUKUS SIVISININ BĠYOLOJĠK 

AKTĠVĠTESĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

 

Balıklarda üst deriden salgılanan mukus sıvısı adı verilen kaygan madde, deriden vücuda 

girebilecek mikroorganizmaların giriĢini engelleyen bir tabakadır. Bu çalıĢma, balıkların 

kontamine ortamlarda sağlıklı kalabilmelerini sağlayan faktörler arasında mukus sıvısının 

rolünü belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Sivas, UlaĢ Karacalar Baraj Gölü ve Tokat, Almus 

Baraj Gölü‟nde bulunan Salmo, Cyprinus ve Leuciscus cinslerine ait balıkların mukus 

sıvıları alınmıĢ ve 3 farklı solvent (Dimetil sülfoksit, Etanol ve Kloroform) kullanılarak 

ekstrakte edilmiĢtir. Elde edilen mukus ekstraktlarının antibakteriyel ve antifungal 

özellikleri araĢtırılmıĢtır. Örnekler, 11 bakteri ve 8 fungus olmak üzere 19 farklı 

mikroorganizma üzerinde denenmiĢtir. Bu çalıĢmada kullanılmıĢ olan gram pozitif 

bakteriler (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus), gram negatif 

bakteriler (Eschericia coli, Pseudomonas aureginosa, Klebsiella pnemoniae, Enterobacter 

aerogenes, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, Enterococcus fecalis, Proteus 

vulgaris) ve funguslar (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, T. roseum, Penicillium 

brevi-compactum, Alternaria alternata, Candida utilis, Penicillium purpurogenum, 

Aspergillus niger) üzerindeki biyolojik aktiviteleri Disk Difüzyon Metodu, MIC ve MBC 

metodlarına göre araĢtırılmıĢtır. Elde edilen bulgulara dayanarak mukus ekstraktları içinde 

antibiyotiklerin oluĢturduğu inhibisyon zonlarına en yakın ve kayda değer etkinin Proteus 

vulgaris üzerinde olduğunu söylemek mümkündür. (Gentamisin 24 mm, SCF 21 mm, 

Azitromisin 13 mm, Neomisin 15 mm). Yapılan değerlendirmede 2 farklı bölge ve 3 farklı 

balık cinsinden elde edilen mukus ekstraktlarının pozitif ve negatif kontroller göz önünde 

bulundurulduğunda birçok bakteri ve fungus üzerinde kayda değer bir biçimde zon 

oluĢturamadığı görülmüĢtür. Bu nedenle mukus ekstraktlarının herhangi bir biyolojik 

aktivite göstermediği sonucuna varılmıĢtır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Balık, Mukus, Antimikrobiyal aktivite, Tatlı su 

 

1
 

                                                 
1
 „(*) Bu çalıĢma GaziosmanpaĢa Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu tarafından 

desteklenmiĢtir. (Proje No:2011/114).‟  
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ABSTRACT 

 

INVESTIGATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF MUCUS LIQUIDS ON 

THE OUTER SURFACE OF THE FISH SAMPLES BELONGING TO Salmo, 

Cyprinus and Leuciscus GENUSES. 

 

 

The upper skin of the fish called mucosal fluid, a slippery substance, is known to 

prevent the entry of microorganism into the skin layer. This study focuses the role of 

mucus fluid to protect fish in contaminated environment. The mucus and fluids from the 

types of Salmo, Cyprinus and Leuciscus fish in Sivas, Ulas Karacalar Lake Dam, Dam 

Lake Almus taken and extracted by using 3 different solvent (dimethyl sulfoxide, 

ethanol and chloroform). In mucus, antibacterial and antifungal properties of the 

obtained extracts were investigated. Samples are tested on 11 to 19 different 

microorganisms, including bacteria and fungi. In this study gram-positive bacteria 

(Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus), gram-negative bacteria 

(Escherrischia coli, Pseudomonas aureginosa, Klebsiella Pneumonia, Enterobacter 

aerogenes, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, Enterococcus fecalis, 

Proteus vulgaris) and funguses (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, T. roseum, 

Penicillium brevi-compactum, Alternaria alternata, Candida utilis, Penicillium 

purpurogenum, Aspergillus niger) are tested in terms of their biological activity through 

Disk Diffusion Method, MIC and MBC. Based on obtained findings, when we compare 

with inhibition zones formed by antibiotic, it is possible to say that the closest and 

remarkable effect is on Proteus vulgaris in mucus extracts (Gentamicin 24 mm, SCF 21 

mm, Azithromycin 13 mm, Neomycin 15 mm). The findings show bacteria and fungi 

were not able to generate a significant way zone when mucus from fish extracts in two 

different regions and three different types are considered. Therefore it is concluded that 

mucus extracts do not show any biological activity. 

 

 

Key words: Fish, Mucus, Antimicrobial activity, Fresh water 
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Doç. Dr. Ġsa KARAMAN'a içten teĢekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu çalıĢmada mukus 
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sabır ve verdikleri güçten dolayı çok teĢekkür ederim.    
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1. GİRİŞ 

 

Balıkların derisi dıĢta epidermis içte dermis ve hipodermis olmak üzere üç tabakadan 

oluĢmuĢtur. Hipodermis balıklarda yüksek omurgalılarınkinden farklı olarak dermisten 

güçlükle ayırt edilebilen ince bir tabaka halindedir. Epidermiste mukus hücreleri, 

clavate hücreleri, club hücreleri, sacciform hücreleri, rodlet hücreleri görülmekle 

beraber serbest hareket eden lenfosit, makrofaj gibi göç eden hücreler bazı durumlarda 

epidermiste görülmektedir (Whitear, 1986; Demir, 2006; Bat, 2008). 

Balığın üst derisi (epidermis) mukus adı verilen, yüzeyde kaygan bir tabaka oluĢturan 

ve balığın suda kolay hareket etmesini sağlayan, deriden girebilecek 

mikroorganizmaların giriĢini önleyecek bir tabakayla örtülüdür (Demir, 2006; Bat, 

2008). 

Epitelyal mukusun büyük bir çoğunluğunu glikoproteinler teĢkil etmektedir (Asakawa 

ve ark., 1989). Normal ve patalojik Ģartlar altında balık derisinde protein-karbonhidrat 

ve karbonhidrat-karbonhidrat etkileĢimleri üzerine yapılan son çalıĢmalarda mukus 

hücrelerinin ve karbonhidrat biyolojisinin fiziksel önemi olduğu ileri sürülmektedir 

(Danguy ve ark., 1994). 

Haris ve ark. (1973), Salmo trutta türünde epidermal mukus hücrelerinin hem nötral 

hem de asidik mukosubstans içerdiklerini saptamıĢlardır. 

Kelek ve ark. (2011)‟ nın Kadife balığı (Tinca tinca)‟ nın dorsal, anal, pelvik ve 

pektoral yüzgeçlerinin histokimyasal karakterinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları 

çalıĢmada yüzgeç epidermisindeki mukus hücrelerinin hem nötral hemde asidik 

mukosubstans içerdikleri ve çoğunlukla çalıĢılan yüzgeçlerde asidik mukosubstansların 

yoğun olarak bulunduğu belirlendi. 

Eastman ve Hikida (1991), Gymnodraco acuticeps türünde yüzgeçlerin derisinde 

PAS/AB pH 2,5 ve PAS/AB pH 1,0 uygulamaları sonucunda iki tip mukus hücresi 

olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Buchmann (1998), Oncorhynchus mykiss türünde yüzgeçlerde asidik glukokonjugat 

içeren mukus hücrelerin varlığını tespit etmiĢtir. 

Sindirim kanalı mukozası, solungaçlar ve derideki goblet hücreleri tarafından devamlı 

olarak salgılanan mukus, mikrobiyal kolonizasyonu engeller. Mukustaki 

immunglobulinler (Ig) komplement, lizozim ve lektinler gibi savunma faktörleri 

korunmada önemli role sahiptirler (Nielsen ve Esteve, 2006). Salınan mukus miktarı; 

infeksiyon, stres, fiziksel ve kimyasal irritasyon karĢısında artar veya azalır. 

Bununla birlikte, patojenik mikroorganizmalar bariyerleri geçerek, özellikle balıkların 

stresli olup bağıĢıklık sistemlerinin zayıfladığı durumlarda hastalıklara neden 

olabilmektedirler. 

Balık yaĢamı sürekli olarak suya bağlı olduğundan fiziksel, kimyasal özellikleri ve 

mikroorganizma konsantrasyonu balık sağlığını doğrudan etkilemektedir. Su 

özelliklerindeki değiĢimler baĢta stres faktörleri olmak üzere değiĢik Ģekillerde balığı 

etkileyerek balığın fizyolojik dengesini bozmakta hatta kitle halinde ölümlere yol 

açmaktadır. 

Stres, fizyolojik heamostazisi bozma eğiliminde olan zararlı faktörlere karĢı vücudun 

reaksiyonları olarak tanımlanabilir. Stres doğal (sıcaklık, pH, oksijen oranı vs) ve suni 

(el ile tutma, çevre kirliliği vs) olmak üzere incelenebilir. 
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Oksijen düzeyinin 4 ppm‟nin altına düĢmesi sonucunda, balıklarda ölüm olayı 

görülmese bile stres artacak, bunun sonucunda da hastalıklara karĢı direnç azalacaktır 

(Plumb ve ark., 1978). DüĢük oksijen durumunda ilk gözlenen olay kitle halinde balık 

ölümleridir. Bununla beraber suyun renk ve kokusunda meydana gelen olumsuz 

değiĢiklikler de hemen fark edilebilir. 

Balıklar geniĢ aralıklı pH değerini tolere edebilirler. Örneğin, 5-9 pH aralığı balıklar 

tarafından iyi tolere edilebilir. Tatlı sularda kabul edilebilir pH değeri balıklar için 6,5-

7,5‟ dir (Boyd ve Lichtkoppler, 1980). Bununla beraber sularda çeĢitli nedenlerden 

dolayı pH‟da dalgalanmalar veya ani düĢüĢler gözlenebilir. Ancak ortam suyu karbonat, 

bikarbonat, borat ve silikatları içeriyorsa bu durumda su buffer özelliği kazanır. Bu 

sayede pH değiĢiklikleri olması engellenir ve sonuçta pH değerinin sabit kalması 

sağlanır. 

Her balık için optimum büyüme sıcaklığı, balığın cinsine göre değiĢiklik gösterir. 

Ortamda meydana gelen ısı artıĢlarına balıklar, solunum oranıyla birlikte kalp atıĢ hızını 

artırarak tepki gösterirler. Bu durumda balığın enzim sistemi fonksiyonları bozulacak ve 

oksijen eksikliğinden dolayı balık ölecektir (Romaire ve Johnston, 1978). 

Yakalama veya sınırlı bir alanda yetiĢtirmenin oluĢturduğu stres birçok balık üzerinde 

çalıĢılmıĢ ve stresin bağıĢıklık sistemini baskıladığı (immünosupressif) tespit edilmiĢtir 

(Elsaesser ve Clem, 1994; Schreck ve ark., 1995; Goos ve Consten, 2002). Bununla 

birlikte yayın balıklarında yapılan bir çalıĢmada ise, immün sistem üzerinde sıcaklığın 

etkisinin yakalama ile oluĢan stresin etkisinden farklı olduğu görülmüĢtür. Yayın 

balıklarında yakalamaya bağlı olarak nötrofili, lenfopeni ve serum glikoz düzeylerinde 

yükselme gösterirken, düĢük sıcaklıklarda bu değiĢimler gözlenmemektedir (Bly ve 

Clem, 1992; Small ve Bilodeau, 2005). 

Sıcaklığın immün yanıta olan etkisi üzerine yapılan çalıĢmalar, antikor üretimi artıĢının 

suyun sıcaklığına bağlı olduğunu ve yüksek sıcaklıklarda antikor üretiminin arttığını 

göstermiĢtir (Anderson, 1974; Ellis, 1988a; Austin ve Austin, 1999). 

Bu çalıĢmanın amacı; iki farklı baraj gölünde bulunan balıklar üzerinde var olan mukus 

sıvılarının balık çeĢitliliğine bağlı olarak antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin 

belirlenmesi ve balıkların kontamine ortamlarda sağlıklı kalabilmelerini sağlayan faktörler 

arasında mukus sıvısının rolünün belirlenmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Balıkların Mikroflorası 

 

Balık ve diğer su ürünleri, günümüzde tüketilen proteinli yiyeceklerden önemli bir 

grubu oluĢturur. Yapılan kimyasal analizler ve denemeler proteinin yanı sıra balıkta 

önemli miktarda vitamin ve mineral madde bulunduğunu ve bu ürünlerin besleme 

değerinin yüksek olduğunu göstermiĢtir. Yağ miktarı balık etlerine göre değiĢiklik 

göstermektedir. Karbonhidrat ise hemen hemen hiç bulunmaz. Protein yüzdesi oldukça 

yüksektir (Katırcıoğlu, 2001). 

Ġnsan gıdası olarak tüketilen balıklarda dominant bakterileri tanımlamak suretiyle, bu 

besinlerin bakteriyolojik kalitesini belirlemek, aynı zamanda da bozulma nedenlerini 

ortaya koymak mümkündür. Bu amaçla deniz ve tatlı su balıklarının deri, solungaç ve 

bağırsak florası incelenmiĢtir. Balıkların bağırsak florası üzerindeki çalıĢmalar; balık 

bozulmaları, balık hastalıkları ve bunlardan kaynaklanan insan veya hayvan hastalıkları 

konusuna önemli bir bakıĢ açısı oluĢturmuĢtur. Ayrıca balığın bağırsak florası balığın 

fizyolojisini belirlemek için de önemlidir. Çünkü mikrobiyal flora balığın cinsine göre 

farklılık göstermektedir (Gomez, 2000; Byun, 1997; Katırcıoğlu, 2001). 

Balıklar avlandıkları çevrenin mikrobiyal populasyonuna ve yoğunluğuna bağlı olarak 

belli düzeylerde mikroorganizma içerir. Balığın mikroflorası soğuk, sıcak ve tatlı 

suların mikroflorasına bağlı olarak değiĢir (Çizelge 2.1). Soğuk suda yaĢayan balıklar 

daha çok psikrofilik bakterileri içermektedir. Balıkların mikrobiyal florası mevsimsel 

değiĢikliklerden de etkilenmekte olup aynalı sazan üzerinde yapılan bir çalıĢmada 

ilkbaharda, deride genel aerob, yazın fekal Streptococcus, kıĢın maya, küf, koliform ve 

proteolik mikroorganizmaların en yüksek seviyeye ulaĢtığı bildirilmiĢtir. Ayrıca, 

bağırsak florasının yalnız mevsimsel değil aylara göre de değiĢtiği tespit edilmiĢ yaĢam 

döngüsünün de bu değiĢiklikte etkili olduğu gözlemlenmiĢtir (Katırcıoğlu, 2001). 

 

 

 

Çizelge 2.1. Tatlı su ve deniz balıklarının deri, solungaç ve bağırsak bakteriyel 

florası (Katırcıoğlu, 2001). 

Tatlı su 

balıklarının 

deri 

mikroflorası 

Deniz balıklarının 

deri mikroflorası 

Deniz balıklarının 

solungaç 

mikroflorası 

Tatlı su 

balıklarının 

bağırsak 

mikroflorası 
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Tatlı su balıklarının üzerini örten mukus tabakasında Streptococcus, Aeromonas, 

Lactobacillus, Brevibacterium cinsi bakteriler tespit edilirken, bağırsak içeriğinde ise 

Achromobacter, Pseudomonas, Flavobacterium, Vibrio, Bacillus, Clostridium ve 

Escherichia cinsi bakteriler saptanmıĢtır (Katırcıoğlu, 2001). 

 

2.2. Mikrobiyal Kontaminasyon ve Bozulma 

 

Canlı balığın florası içinde yaĢadığı suyun mikrobiyal içeriğine bağlı olarak değiĢir 

(Frazier ve Westhoff, 1988). Örneğin, temiz sularda yeni yakalanmıĢ balıklarda 

mikrobiyal kontaminasyon sınırlıdır. Bu durum yakalandığı ortamın kirlilik durumuna, 

sıcaklığına, balığın yakalama Ģekline ve avlanmadan sonra yapılan iĢlemlere bağlıdır. 

Soğuk sularda avlanan balıkların derisinde gram-negatif bakteriler, baĢlıca 

Psychrobacter, Acinetobacter, Pseudomonas, Flavobacterium, Shewanella ve Vibrio, 

ılık sularda avlanan balıkların derisinde ise gram-pozitif bakteriler özellikle 

Micrococcus, Corneform ve Bacillus cinsleri hakim durumdadır (Sikorski ve ark., 

1990). 

Tatlı su balıkları, tatlı sularda yaĢayan bakterileri taĢımaktadır (Frazier ve Westhoff, 

1988). Bunlar deniz suyunda yaĢayan birçok bakteriye ilaveten Aeromonas, 

Lactobacillus, Brevi-bacterium, Alcaligenes ve Streptococcus‟a ait türleri içermektedir. 

Her iki kaynakta bulunan balıkların sindirim sistemlerinde Achromobacter, 

Pseudomonas, Flavobacterium, Vibrio, Bacillus, Clostridium ve Escherichia cinslerine 

ait bakteriler bulunmaktadır. Ġstiridyeler ve diğer kabuklular fazla miktarda suyu 

süzerek bünyelerine aldıkları için, bu yolla toprak ve suda bulunan mikroorganizmaları 

da almıĢ olurlar. Achromobacter ve Flavobacterium cinsi bakteriler bu tür su 

ürünlerinde hakim durumdadır. Karides, yengeç, istakoz gibi kabuklu su ürünlerinde ise 

balıklara benzer mikrobiyal flora bulunmaktadır (Frazier ve Westhoff, 1988). Örneğin 

yapılan bir çalıĢmada, karideste, Achromobacter, Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, 

Flavobacterium, Alcaligenes ve Proteus‟a ait türlerin bulunduğu saptanmıĢtır. 

Balık ve diğer su ürünleri suda bulunan mikroorganizmalar ile taĢıma ve iĢleme 

sırasında bulaĢabilecek birçok mikroorganizmayı içerir. Kırmızı etlerde olduğu gibi 

balık ve diğer su ürünlerinde de otolitik, oksidatif ve bakteriyel aktivite sonucu çeĢitli 
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bozulmalar meydana gelir. Ancak taze balıketlerinde otolitik aktivite ve pH kırmızı 

etlere göre daha yüksek olduğundan, bu ürünlerde otolitik ve bakteriyel bozulma daha 

fazladır. Balıklarda meydana gelen bozulmanın hızı aĢağıdaki faktörlere bağlıdır 

(Frazier ve Westhoff, 1988). 

 Balık çeĢidi: Balık çeĢidi ile balıkların bozulma hızı arasında iliĢki bulunmaktadır. 

Örneğin, yassı balıklar rigor mortise daha hızlı geçtikleri için yuvarlak balıklara kıyasla 

daha çabuk bozulurlar. Ancak kalkan balığı yassı balık olmasına rağmen, pH‟sı düĢük 

olduğu için daha uzun süre saklanabilir. Bazı yağlı balıklar doymamıĢ yağ asitlerinin 

oksidasyonu sonucu hızlı bir Ģekilde bozulurlar. Trimetilamin oksitçe zengin balıklarda 

bakteriyel ve enzimatik aktivite sonucu tipik bayat balık kokusu oluĢturur. 

 Balığın yakalandığı andaki durumu: Balığın yakalanması sırasında fazla mücadele 

etmesi ve oksijen azlığı sonucunda balığın glikojen kaynakları hızlı bir Ģekilde tükenir. 

Bu durumda kas dokuda pH düĢüĢü daha az olur ve bozulmaya karĢı duyarlı hale gelir. 

Ayrıca yakalandığı sırada barsakları dolu olan balıklar, boĢ olanlara kıyasla daha hızlı 

bozulurlar. 

 Bakteriyel bulaĢmanın düzeyi: Çamur, su, iĢçiler, balığın yüzeyindeki kaygan tabaka 

ve barsak içeriği kontaminasyon kaynaklarını oluĢturur. Mikroorganizmalar 

solungaçlardan geçerek vasküler sistem aracılığıyla dokulara veya barsaklardan vücut 

boĢluğuna geçebilirler. Ayrıca iĢçilerin ellerinden, alet ve ekipmanlardan yoğun 

bulaĢma söz konusudur. Ancak iyi bir yıkama bulaĢan bakterilerin çoğunu uzaklaĢtırır, 

bunu izleyen yeterli soğutma kalan bakterilerin geliĢmesine engel olur. Balığın 

derisinde meydana gelebilecek zedelenmeler de bozulmayı hızlandırır. 

 Sıcaklık: Bakteriyel geliĢmeyi önlemek veya geciktirmenin en etkin yolu balığın 

soğutulmasıdır. Soğutma mümkün olduğu kadar hızlı bir Ģekilde yapılmalı (0 ile -1ºC) 

ve bu düĢük sıcaklık muhafaza edilmelidir. Hızlı dondurma iĢlemi ise balığın 

muhafazasında daha etkili bir yöntemdir. 

Balıklarda bozulmaya genellikle balık yüzeyindeki kaygan tabaka ve barsaklarda 

bulunan doğal flora neden olmaktadır (Jay, 1992). Bozulmaya neden olan hakim flora 

balığın bekletildiği sıcaklığa göre değiĢkenlik göstermektedir (Frazier ve Westhoff, 

1988). DüĢük sıcaklıklarda tutulan balıklarda baĢlıca Pseudomonas türleri ile birlikte 

Achromobacter ve Flavobacterium türleri bozulmaya neden olmaktadır. Daha yüksek 

sıcaklıklarda ise Micrococcus, Bacillus, Escherichia, Proteus, Serratia, Sarcina ve 

Clostridium türleri geliĢebilir. Bakteri önce yüzeyde geliĢir daha sonra dokulara girer. 

Balığın bünyesinde meydana gelen otolitik değiĢimler sonucu bakteriyel geliĢme için 

gerekli olan azotlu bileĢiklerde artıĢ görülür. Dokularda geliĢen bakteri bu bileĢiklerden 

trimetilamin, amonyak, amin bileĢikleri, hidrojen ve diğer sülfür bileĢikleri, merkaptan, 

indol gibi kötü kokulu ürünler oluĢturur (Çaklı ve KıĢla, 2003). 
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2.3. Balıklarda Bağışıklık Sistemi 

 

Balıklarda bağıĢıklık temel olarak omurgalılarla aynı yapıdadır (Çizelge 2.2). Ġmmün 

yanıttaki baĢlıca fark tüm fizyolojik sistemlerde olduğu gibi bağıĢıklık sisteminin 

sıcaklığa bağlı değiĢken yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. 

Balıklarda bağıĢıklık sistemi temel olarak doğal ve kazanılmıĢ bağıĢıklık olmak üzere 

iki ana alt grupta sınıflandırılabilir (Bly ve Clem, 1992; Kubilay, 1997; Evans, 1998; 

Ellis, 1999; Materna, 2001). 

 

Çizelge 2.2. Balık ve memeli immün sistemlerinin karĢılaĢtırlması (Newman, 1993) 

 

Balıklarda da doğal direnç humoral ve hücresel faktörlere sahiptir (Abbas ve ark., 1997; 

Pastoret ve ark., 1998; Ellis, 1999, 2001). Bu faktörler Çizelge 2.3‟te verilmiĢtir. 

Bu mekanizmalar patojenik etkenlere karĢı geliĢtirilmiĢ, geniĢ spektrumlu ve kalıcı 

gerçek engellerdir (Kubilay, 1997; Evans, 1998). Balıklarda genel olarak temel doğal 

bağıĢıklık unsurları; az geçirgen epidermis, mukus, kanda bulunan kimyasal 

komponentler ve konakçıyı viruslere karĢı koruyan interferonlardır (Warr, 1997; Evans, 

1998; Pastoret ve ark., 1998; Ellis, 2001). 

 

Çizelge 2.3. Doğal bağıĢıklığın hücresel ve sıvısal faktörleri (Ellis , 1999) 

Doğal BağıĢıklık 

 

 

 

Sıvısal faktörler 

 

Ġnhibitörler 

1. Transferin (farklı genotiplerde) 

2. Antiproteaz (α1 antiproteaz, α2 makroglobülin) 

3. Lektinler 

Lizinler 

1. Antibakteriyel peptitler 

2. Proteaz 

3. Lizozim 

Komponent Balık Memeli 

Ġmmünglobülinler 1-2 sınıf 5 sınıf 

Ġmmünglobülin alt sınıfları Var Var 

Komplement Var Var 

Anemnestik yanıt Var (kompleks değil) Var 

B lenfosit Var Var 

T lenfosit Var Var 

Hapten taĢıyıcı etki Var Var 

Lenfokinler Var Var 

Sıcaklığa bağımlılık Evet Hayır 

BağıĢıklığın geliĢimi Antijene bağlı Antijene bağlı 

YaĢa bağımlılık Var Var 
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4. CRP (C reaktif protein) 

5. Komplement 

 

 

Hücresel faktörler 

1. Nötrofiller 

2. Makrofajlar 

3. Makrofaj, nötrofil 

 

2.3.1. Doğal Bağışıklık 

 

Doğal bağıĢıklıkta rol oynayan önemli etmenler arasında yer alan mukus ve epidermis, 

balıklarda ilk savunma hattını oluĢturur. 

Balıkların derisi; dıĢta epidermis, içte dermis olmak üzere iki tabakadan oluĢmuĢtur. 

Epidermis: Mukus katmanının altındaki tabaka olup squamatöz hücrelerden meydana 

gelmiĢtir. Squamatöz hücrelerin hemen altında fusiform hücreler ve bununda altında 

balon ya da kadeh Ģeklinde mukus salgılayan goblet hücreleri yer alır.  

Bunun altında ise yani üçüncü katmanda columnar hücreler bulunur ki bunlar bazal 

membran üzerine oturtulmuĢlardır. 

Dermis: Bazal membran altında fibröz konnektif doku olup melanositleri (renk 

pigmenti) içerir. Bu kısımda kapiller kan damarları da bulunup, humoral savunma söz 

konusudur. 

Hipodermis: Balıklarda yüksek omurgalılarınkinden farklı olarak dermisten güçlükle 

ayırt edilebilen ince bir tabaka halindedir. 

Epidermis, dermis ve pullar fiziksel yaralanmalara ve geliĢebilecek muhtemel 

enfeksiyonlara karĢı bir kalkan görevi üstlenmiĢtir. 

Mukus Sıvısı 

Balıkların vücuduyla dıĢ ortam arasında bir mukus tabakası (glikoproteinler, 

proteoglikanlar ve proteinler) bulunmaktadır. Sindirim kanalı mukozası, solungaçlar ve 

derideki goblet hücreleri tarafından devamlı olarak salgılanan mukus, mikrobiyal 

kolonizasyonunu engeller. 

Mukus tabakasının üretimi deri, solungaçlar ve gastro-intestinal mukozadaki kadeh 

hücreleri tarafından yapılmaktadır ve salgılar deriye açıklıklarından ulaĢır. 

Mukus; N-asetil neuraminik asit ve N-glikol neuraminik asit yapısında olup nötralizan, 

bakterisidal ve fungisidal etkenleri vardır. 

Mukus en çok balığın baĢ kısmından en azda yüzgeçlerden salgılanır. Bu durum bize 

neden birçok enfeksiyonun (mukoza bakterileri enfeksiyonları) ve toksik madde 

(Amonyak=NH3) etkisinin kuyrukta en çok tahribat yaptığını ve buradan baĢladığını 

gösterir. Vücutta üretilen mukus endokrin sistemin kontrolündedir. Miktarı çevre 

Ģartları ve değiĢik Ģartlarda artabilir. 

Eğer mukus üretimi aĢırı derecede ise suda toksik maddelerin bulunduğu ve uzun süre 

etkide bulunduğunun göstergesidir. Yüksek pH bunun nedenidir. Mukus hücreleri aĢırı 

çalıĢtığı zaman mukus salgılanması artar ve en sonunda mukus hücresi salgıları tükenir. 

Böylece deri ve solungaç yüzgeçleri mukussuz hale gelir. Bu nedenle dıĢ etkenler ve 

enfeksiyon etkenleri korumasız yüzeyden vücuda girerler. 

Balığın salgıladığı bu kaygan madde; 
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* parazitlere ve mantarlara karĢı koruma 

* mikrop öldürücü 

* deriye gelen sert bir darbeyi kaydırarak zararı azaltır 

* kendisini avlamaya çalıĢan balığın ağzında kötü bir tat bırakarak her balıkta değiĢen 

muhteĢem bir tat olarak karĢımıza çıkar. 

Mukus tabakası lizozim (mukupolisakkaritler üzerinde etkilidir ve genellikle bakteri 

hücre duvarında bulunur), bakteriyolizin, C-reaktif protein ve komplement (antijen-

antikor bileĢiği tarafından değil lizozim, proteolitik enzimler ve C-reaktif protein 

tarafından etkinleĢtirilir) içerir. 

Komplement, spesifik hücresel yanıtlarda rol oynayan klasik yolla veya antikora bağlı 

olmayan alternatif yolla aktive edilir. Bir kez aktive olduktan sonra her iki yolla da, 

bakterilerde dahil olmak üzere hücrelerin lizisine neden olur. 

Yapılan araĢtırmalara gore balıklarda mukus sıvısı bazı amino asitleri içeriyor. Lysine, 

valine, arginin gibi amino asitler büyümeyi arttırıcı özelliklerinden dolayı çok önemli 

oldukları düĢünülüyor. 

Çok küçük yavrular bu sıvıyı yiyerek her ihtiyacını karĢılayabiliyor. Eğer böyleyse bu 

da mukus yiyen yavruların bağıĢıklık sistemlerinin daha kuvvetli olacağı anlamına 

geliyor (Anonim, 2009). 

Mukus salgılayan hücreler tarafından sürekli yenilenen mukus tabakası, balık yüzeyi 

üzerinde tehlikeli olabilecek mikroorganizmaların çoğalmasını engeller. 

Mukus, balıklar için anne sütüne eĢdeğer bir maddedir. Balık türleri arasında da 

memeliler gibi hayatlarının ilk aĢamasında yavruların, ebeveynler tarafından salgılanan 

besinsel değeri yüksek, zengin içerikli maddeyle beslendiğini belirten uzmanlar, bu 

salgının „balık sütü‟ olarak algılandığını bildiriyor. 

Mukus sıvısı balıkların fizyolojik ve biyolojik geliĢiminin yanı sıra karĢı cinslerini 

cezbedebilmek ya da üremeye hazır olduklarını gösterebilmek amacıyla da 

salgılandığını bildiren araĢtırmacılar, bazı ciklit ve kedi balığı türlerinde de mukus 

salgısının yuva yapımı ve yavruların beslenmesi amacıyla kullanıldığına iĢaret etti 

(Anonim, 2011). 

Midas ciklit türü balığın yavruları serbest yüzmeye baĢladıkları periyottan itibaren, 4-6 

hafta boyunca mukus salgısıyla beslenmektedir. Bu tabirle mukus salgısı, anne sütüne 

benzetilir ve nasıl ki yeni doğmuĢ bir bebek ilk 1 yıl yalnızca anne sütüyle beslenirse, 

diskuslardaki durum da buna benzer (Anonim, 2011). 

Mukusun ayrıca gel git bölgelerinde yaĢayan balıklar için de ayrı bir özelliği 

bulunmaktadır. Gel-git bölgelerinde yaĢayan balıkların çoğu, sığ ve çok akıntılı sulara 

dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bu bölgedeki balıkların yüzgeçleri de yaĢadıkları koĢullara 

en uygun yapıdadır. Göğüs yüzgeçleri sayesinde kayalara tutunabilirler. Derileri de 

sürekli bir akıntıya dahi dayanabilecek bir Ģekilde yaratılmıĢtır. Bazı türlerinde çok az 

pul bulunurken bazılarında ise hiç yoktur. 

Bunun yerine birçok balık türü, vücutlarını kayganlaĢtıran mukus benzeri bir sıvı 

salgılayarak akıntı sırasında oluĢabilecek sürtünmeyi azaltmaktadır. Bu sıvı aynı 

zamanda küçük oyuklara saklanırken mucizevî bir Ģekilde yağlama görevi görerek 

balıkların kolaylıkla saklanmalarına yardımcı olmaktadır (Anonim, 2009). 

Doğal bağıĢıklığın sıvısal faktörleri 

A. İnhibitörler 

Transferrin: Birçok patojen tarafından kullanılan ve konakçıda enfeksiyonun 

oluĢturulmasında ve yerleĢtirilmesinde etkili olan temel element demirdir. Bununla 
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birlikte demirin bir kan proteini olan transferrine yüksek affinite göstermesi ve büyük 

oranda bu proteine bağlı olarak bulunması nedeniyle omurgalılarda doku sıvısındaki 

demir düzeyi oldukça düĢüktür. Bu nedenle omurgalılarda sadece yüksek oranda demir 

bağlayabilen sistemlere sahip mikroorganizmalar in vivo olarak geliĢebilme imkânına 

sahiptir (Evans, 1998; Ellis, 1999; Schmidtke ve Carson, 2003). 

Antiproteaz: Balık plazması baĢlıca α1- antiproteinaz ve α2- makroglobulin olmak üzere 

birçok proteaz inhibitörüne sahiptir. Patojen bakterilerin birçoğu konak doku 

proteinlerini kendi aminoasit ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla parçalamak üzere 

proteolitik enzim üretir. Örneğin A. Salmonicida bilinen önemli proteaz üreticisi 

bakterilerden biridir (Ellis, 1999). Bu bakteri tarafından üretilen proteaz gökkuĢağı 

alabalıklarındaki α1- antiproteinaz‟a karĢı direçli olmasına rağmen α2- makroglobulin 

tarafından inhibe edilir ( Freedom, 1991). 

Lektinler: Lektinler bazı Ģekerlere bağlanabilme yeteneğindeki protein yapısında olan 

moleküllerdir. Birçok balık türünün yumurta ve mukuslarında varlıkları tespit edilmiĢtir 

(Arason, 1996; Pastoret ve ark., 1998). 

B. Lizinler 

Antibakteriyel peptitler: Bunlar düĢük moleküler ağırlığa sahip olan ve bakteri hücre 

duvarının yapısını bozan peptitlerdir. Birçok balık türünün deri salgısından izole 

edilmiĢlerdir (Cole ve ark., 1997; Ellis, 1999). 

Proteaz: Deri mukusunda bulunan ve tripsin benzeri aktivite gösteren enzimdir (Ellis, 

1999). 

Lizozim: Lizozimler bakteri hücre duvarının peptidoglikan yapısını oluĢturan N-

asetilmuramik asit ve N-asetilglikozaminin arasındaki bağı hidrolize eden enzimlerdir. 

Lizozim balıklarda mukus ve lökositçe zengin dokularda tespit edilmiĢtir (Ellis, 1999). 

C-reaktif proteinler (CRP): Bakteri, mantar ve parazitlerin yüzey yapılarında yaygın 

olarak bulunan fosforilkolinle reaksiyona girerek etki etmektedir. CRP‟nin 

omurgasızları da kapsayan birçok hayvan türünde varlığı tespit edilmiĢtir (Pastoret ve 

ark., 1998). Komplementi aktive edebilme ve böylece litik ve fagositik mekanizmaları 

devreye sokabilme kabiliyetindedir. Balıkların normal konsantrasyonlarında oldukça 

yüksek düzeyde tespit edilmiĢtir (Kodama ve ark., 1989; Szalai ve ark., 1994). 

Balıkların mukusunda ve derilerinde bulunduğu bildirilmektedir (Yano, 1996; Claire ve 

ark., 2002). 

Komplement sistemi: Savunma mekanizması için merkez olan bir serum protein 

sistemidir. Teleost sınıfı balık türlerinde memelilerinkine benzer 2 farklı komplement 

sistem vardır. Bunlar Classical Komplement Pathway (CCP) ve Alternative 

Complement Pathway (ACP) yollardır (Sakai, 1992; Pastoret ve ark., 1998). ACP 

aktivitesi antikorlardan bağımsızdır. Memeli serumu ile karĢılaĢtırıldığında balık 

serumunda yüksek düzeydedir. Bu da balıklarda memelilerden daha önemli bir yol 

olduğunu gösterir. Gram negatif bakterilerin hücre duvarındaki lipopolisakkarit (LPS) 

doğrudan Activation Classical Complement Pathway 2 (ACCP2)‟ yi aktive eder. Bu 

olay hücre duvarının lizisi ile sonuçlanabilir (Pastoret ve ark., 1998; Ellis, 1999). 

Doğal bağıĢıklıkta hücresel faktörlerin rolü 

Bakteriyel savunmada fagositik hücreler önemli role sahiptir. Bu hücreler bakterileri 

fagosite ederler ve süperoksit anyon, hidrojen peroksit ve hidroksil radikalleri gibi 

reaktif oksijeni molekülü yoluyla bakterileri öldürürler (Evans, 1998; Pastoret ve ark., 

1998; Ellis, 1999). 
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2.3.2. Kazanılmış Bağışıklık 

 

KazanılmıĢ immün sistemin en belirgin özelliği mükemmel bir spesifiteye ve hafızaya 

sahip olmasıdır (Warr, 1997; Evans, 1998; Pastoret ve ark., 1998). Memeli ve 

kanatlılara benzer olarak kanatlılarda da, kazanılmıĢ immün cevaptan yoksun 

Agnathans sınıfı balık türleri hariç, balıkların diğer tüm türlerinde kazanılmıĢ 

bağıĢıklığın bir göstergesi olarak enfeksiyonlara karĢı geliĢen antikor cevabın oluĢtuğu 

bildirilmektedir (Warr, 1997; Evans, 1998). Bakteriyel antijenlere karĢı balıklarda 

Ģekillenen spesifik unsurlar ve savunma mekanizmaları Çizelge 2.4‟de verilmiĢtir. 

Teleost sınıfı balıklarda ise memelilerdeki makroglobülin veya Immünglobülin M 

olarak isimlendirilen bir sınıfa benzerlik gösteren sadece bir sınıf immünglobülin 

belirlenmiĢtir (Pastoret ve ark., 1998). Agnathans sınıfı balık türleri seviyesi üzerindeki 

balıkların sitotoksik T hücre aktivitesine sahip olduğuna inanılmaktadır (Çizelge 2.5). 

Ancak balıkların temel bağıĢıklık mekanizmalara ve geliĢmiĢ omurgalılardaki bazı 

immün moleküllere (T-B hücreleri, lenfosit iĢbirliği, antijen sunumu, MHC, TCR, 

Immünglobülinler, sitokinler ve ek moleküller) sahip oldukları bilinmektedir (Warr, 

1997; Pastoret ve ark., 1998). 

 

Çizelge 2.4. Bakteriyel antijenlere karĢı balıklarda Ģekillenen spesifik unsurlar ve 

savunma mekanizmaları (Ellis, 1999) 

KazanılmıĢ BağıĢıklık 

 

 

Sıvısal Faktörler 

Antikorlar 

1. Anti-adhezinler 

2. Anti-toksinler 

3. Anti-invasinler 

4. Klasik yoldan komplementi aktive 

edenler 

 

 

Hücresel Faktörler 

1. Aktive olmuĢ makrofajlar 

2. Spesifik T lenfositleri ve antijenler 

3. Sitokinler 

4. Bakteriyel aktiviteye bağlı makrofaj 

aktivasyonu 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 2.5. Balıklarda kazanılmıĢ bağıĢıklık sistemi (Warr, 1997; Evans, 1998) 
 

 

Balık 

B lenfositler T lenfositler 
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Antikor 

 

Ig gen 

düzenleyicisi 

Graft 

reaksiyon 

sitotoksisite Yardımcı 

T lenfosit 

TCR 

Agnathans - - + - - - 

Teleost Ig M     +(α/β) 

Chondricht

yes 

Ig M, IgW, IgN, 

NAR( C ) 

Çok segmentli + ? ? +(β/γ) 

Osteichtye

s 

Ig M, Ig 

M(ΔFc) IgD 

Çok segmentli 

Translocon 

+ ? + + 

Dipnoi Ig M, IgY(ΔFc) ? ? ? ? + 

(+) bilinmekte, (-) bilinmiyor, (?) gösterilmemiĢ veya araĢtırılmamıĢ 

 

a. Lenfosit alt tipleri 

Yapılan in vitro çalıĢmalarla lenfosit alt tiplerinin plazma membranına antijen sunma 

gibi temel bir görevi olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Clem ve ark., (1991), kanal kedi balıklarının IgM pozitif hücrelerinin antikor ürettiğini, 

bellek B hücrelerinin antikor üretmediğini ancak hafıza kabiliyetlerinin olmasından 

dolayı immün cevabın arttığını antikor üretiminde etkili olan aksesuar denen üçüncü bir 

hücre populasyonunun (monosit-makrofaj) olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu aksesuar 

hücreler antijen tutabilir ve bunları yeniden sunabilirler. 

b. MHC molekülleri 

Balıkların MHC sınıf I ve sınıf II moleküllerine sahip olduğu, moleküler genetik 

yaklaĢım yöntemi ile ortaya konulmuĢtur. Balık MHC molekülleri memeli 

homologlarına oldukça benzerlik göstermekle beraber bu sınıf moleküllerin 

polimorfizm karakterlerini de göstermektedir (Dixon ve ark., 1995; Warr, 1997; Evans, 

1998; Nakanishi ve ark., 1999). 

c. Sitokinler 

Balık lenfosit hücrelerinin ve aksesuar hücrelerinin sitokinler olmaksızın nasıl 

haberleĢtikleri ve fonksiyonları hakkında bilgiler yeterince açıklanamamıĢtır. Bununla 

birlikte, Interleukin-1, Tümor Nekrozis Faktör Alfa (TNF), Tümor Nekrozis Faktör Beta 

(TGF) ve sitokin benzeri moleküllerin varlığı (bkz Çizelge 2.4) belirtilmektedir (Warr, 

1997; Nakanishi ve ark., 1999; Secombes ve ark., 1992). 

d. T lenfosit reseptörleri 

Memelilerde T hücre reseptörleri veya polipeptid kombinasyonu içeren heterodimerik 

bir yapıdadır. T hücrelerinin TCR taĢıyan alt tiplerinin fonksiyonları henüz tam olarak 

anlaĢılamamıĢtır. 

e. Lenfosit membranının aksesuar molekülleri 

Balık lenfositlerinin, lenfosit etkileĢimi ve bilgi aktarımını düzenleyen memelilerdekine 

benzer molekülleri kullandığına dair bilgiler bulunmaktadır (bkz Çizelge 2.4). 

Balıkların hem membran IgM hemde TCR‟lerin membran içi segmentleri, Ig veya TCR 

ile tam bir reseptör kompleksi Ģekillendiren aksesuar molekülleri ile etkileĢim 
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kurdukları bildirilmektedir (Warr, 1995; Warr, 1997; Evans, 1998; Pastoret ve ark., 

1998; Magor ve Magor, 2001). 

Warr (1997), balık lenfositlerde sinyal aktarım mekanizmasının memeli 

lenfositlerindekine çok benzediğine ve yayın balıklarının B lenfositlerinin 

aktivasyonunda kalsiyumun hızla içeri giriĢi ve tirozin fosforilasyonunun rol aldığı 

bildirmiĢtir. 

 

2.4. İmmün Cevap 

 

Agnathans sınıfı balıklarda kazılmıĢ immün cevabın olmadığı belirtilirken diğer tüm 

balık gruplarında bir antikor cevabın oluĢtuğu gözlenmektedir (bkz Çizelge 2.5). 

 

2.4.1. İmmün Cevapta Rol Oynayan Organlar 

 

Memelilerde kan hücrelerinin üretiminden kemik iliği sorumludur. Antikor üretimi ve 

uyarılması ile ilgili organlar timus, lenf düğümü ve kemik iliği iken balıklar kemik 

iliğine ve lenf nodüllerine sahip değillerdir (Evans, 1998; Ellis, 1998). Teleost sınıfı 

balıklarda baĢlıca lenfoid organlar timus, böbrek ve dalaktır (Ellis, 1988b; Pastoret ve 

ark., 1998). Timus genellikle geliĢen lenfositlerden oluĢur, lenfositler buradan dolaĢıma 

ve diğer lenfoid organlara göç ederler (Evans, 1998). 

Balıklarda antikor üretme yeteneğine sahip B lenfosit hücreleri özellikle ön böbrek ve 

dalakta yoğunlaĢmıĢ olarak bulunurlar. Balıklarda böbrek baĢlıca antikor üreten 

organdır. Böbrekler lenfosit ve plazma hücrelerinden zengin hemapoetik dokuya 

sahiptir ve aynı zamanda antijenleri fagosite eden çok sayıda makrofaj içeren filtrasyon 

organı olarak görev yapar (Evans, 1998; Pastoret ve ark., 1998). Alabalık böbreğinde, 

kandan ve diğer organlardan daha fazla sayıda fagositik makrofaj bulunur (Pastoret ve 

ark., 1998). 

 

2.5. Immünoglobülinler ve Antikor Üretimi 

 

Antikorlar antijenik uyarımlar sonucu vücutta plazma hücreleri tarafından sentezlenen 

ve homolog antijenle spesifik bir Ģekilde birleĢen glikoprotein karakterindeki 

immünglobülinlerdir (Abbas ve ark., 1997; Evans, 1998; Pastoret ve ark., 1998). 

Memelilerdeki IgG, IgM, IgA, IgD ve IgE‟nin aksine Teleost sınıfı balıklarda 

makroglobülin veya IgM‟e benzeyen tek tür immünglobülin belirlenmiĢtir (bkz Çizelge 

2.5). Memelilerde antikorlar yüksek konsantrasyonlarda doku sıvısı, mukus, gözyaĢı ve 

sütte bulunur. IgM ve IgG serumda ve doku aralıklarında bulunurken, IgA mukus ve süt 

sekresyonlarında tespit edilmiĢtir. Balıklarda ise antikorlar serum, doku sıvısı, sindirim 

kanalı, deri ile solungaçlardan salgılanan mukus içinde tespit edilmiĢtir. Ayrıca çeĢitli 

tipteki komplement, lizozim, properdin, hemolizin presipitan nötralizan antikorlar ve 

hemaglinitinilerin varlığı da saptanmıĢtır (Evans, 1998; Pastoret ve ark., 1998). 
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2.6. Bağışıklık Sistemi Üzerine Etki Eden Faktörler 

 

2.6.1. Çevresel Faktörler 

 

Stres, doğal (mevsim, ısı, tuzluluk oranı, güneĢ ıĢığı alma süresi, kalabalık vs) ve suni 

(asit yağmurları, çevre kirlilikleri, el ile tutma vs) olmak üzere incelenebilir. Çok 

sayıdaki faktörler içerisinde kimyasal kirlilik, bakım-beslenme Ģartları ve düĢük ısı 

balıkların stresten nasıl etkilendiğini ortaya koymada en çok çalıĢılan konulardandır. 

Stres faktörlerinin hem doğal hem de spesifik immün sistem üzerine baskılayıcı etkiler 

yaptığı gösterilmiĢtir. Balıklarda stres ve enfeksiyoz hastalıklar arasındaki bağlantılar 

memelilerdeki kadar iyi anlaĢılmasada soğuğa maruz kalma, yorgunluk ve kalabalık 

yetiĢtirmenin çeĢitli bakteri ve virüs enfeksiyonlarına sekonder olarak yol açtığı 

bilinmektedir (Ellis, 1988a; Bly ve ark., 1997; Goos ve Consten, 2002). 

Bazı doğal faktörlerinde stres oluĢturabileceği bildirilmiĢtir (Bly ve ark., 1997). 

Alabalıkların temiz sulardan çiftlik ortamına taĢındıklarında değiĢen ortam tuzluluk 

seviyesi nedeniyle aĢırı kortizol salgılamaları buna örnek verilebilir. 

Birçok su canlısı aĢırı tuzluluk veya tuzluluk değiĢimine maruz kalmaktadır. BaĢta 

balıklar olmak üzere su ürünlerini etkileyen baĢlıca stres faktörleri mevsim, ısı, ıĢık 

periyodu, kalabalık yetiĢtirme, suni ortam stresi, yakalama-bırakma ile ilgilidir. 

Yakalama veya sınırlı bir alanda yetiĢtirmenin etkisi birçok balık türünde çalıĢılmıĢ ve 

genellikle immünosupressif olduğu tespit edilmiĢtir (Elsaesser ve Clem, 1994; Schreck 

ve ark., 1995; Goos ve Consten, 2002). Laboratuar çalıĢmaları ekzojen olarak kortizol 

verilen kedi balığı (Elsaesser ve Clem, 1994) ve alabalıklarda (Espelid ve ark., 1996) 

yakalama ile oluĢan etkinin benzerinin refleks olarak Ģekillendiğini ve 

immünosupresyon geliĢtiğini ortaya koymuĢtur. Bununla birlikte yakalamayla 

karĢılaĢtırıldığında, sıcaklık değiĢimine bağlı olarak geliĢen immün fonksiyonun 

kaybının ortadan kalkması ve immün özelliklerin geri kazanılması daha uzun süre 

almaktadır (Bly ve Clem, 1992; Small ve Bilodeaui, 2005). 

Mevsimsel ısı değiĢiklerinin lenfosit proliferasyonunu etkilediğide bildirilmektedir. 

Proliferasyon kıĢ ayları sırasında oldukça düĢüktür. Diğer yandan, alternatif yolların 

(komplement sistem gibi) ve fagositik aktivitenin ise düĢük su ısılarında yükseldiğide 

bildirilmektedir (Collazos ve ark., 1995). 

Sonuç olarak mevsimin immün sistem üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, düĢük su 

sıcaklıklarında kazanılmıĢ immün cevabın (hücresel bağıĢıklık sistemi) baskılandığı 

bildirilmektedir (Bly ve Clem, 1992; Stuge ark., 1995). Bununla birlikte ısının non-

spesifik immün sistem üzerindeki etkisi hala tartıĢmalıdır. Bazı çalıĢmalar immün 

aktiviteyi artırdığını gösterirken, çalıĢmaların çoğunda ise immün spresyonun geliĢtiği 

bildirilmiĢtir (Bly ve Clem, 1992). 

 

2.6.2. Stres Faktörleri, Homeostazis ve Hastalık Etiyolojisi Arasındaki İlişki 

 

Stres faktörleri sadece immün sistemi etkilememekte, aynı zamanda homeostaziside 

birçok farklı mekanizma ile bozabilmektedir. Bly ve Clem (1992), kanal kedi 

balıklarında su sıcaklıklarındaki ani düĢüĢün aynı zamanda dermisteki mukus hücre 

göçünü de önemli ölçüde yavaĢlattığını ortaya koymuĢtur. Bly ve ark., (1997), sadece 

düĢük ısı stresinin bile tek baĢına epidermisin süperfisial katındaki mukus hücre 
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sayısının normalin %50‟si kadar azalttığını bildirmektedir. Balıklarda mukus, savunma 

mekanizmasının ilk tabakasıdır ve strese bağlı olarak bu savunma kalkanının 

zayıflaması enfeksiyoz hastalıklara karĢı riski artırmaktadır (Bly ve ark., 1997). 

 

2.6.3. Su Sıcaklığı 

 

Sığır serum albümini (BSA) ile immünize edilen sazan balıkları 12 ºC‟de tutulduğunda 

hiçbir antikor titresi elde edilmemesine rağmen, 25 ºC‟de tutulanların antikor 

titrelerinde artıĢlar tespit edilimiĢtir. Sıcaklığın immün yanıta olan etkisi üzerine yapılan 

çalıĢmalar, antikor üretiminin suyun sıcaklığına bağlı olduğunu ve yüksek sıcaklıklarda 

antikor üretiminin arttığını göstermiĢtir (Anderson, 1974; Ellis, 1988a; Austin ve 

Austin, 1999). Bu durum düĢük sıcaklıkta T-supresor hücre proliferasyonunun 

artmasına bağlı olarak plazma hücreleri tarafından üretilen antikor miktarının 

azalmasından kaynaklanabileceği bildirilmektedir (Mannig ve Mughal, 1985). 

 

2.6.4. Vücut Ağırlığı 

 

Genellikle salmonid balıklar, 0,5 g ağırlığın altında (10 ºC‟de) aĢılandıklarında 

koruyucu bağıĢıklık geliĢtirmemektedir. Birçok salmonid türde tam immünizasyon balık 

ancak 2,5 g ağırlığa ulaĢtığında geliĢmektedir. Bu nedenle balığın vücut ağırlığının 

immün savunmada önemi fazladır. Farklı sıcaklıklarda yetiĢtirilen balıklarda büyüme 

oranı farklı olduğu için, bağıĢıklık yaĢla ilgili olmayıp ağırlıkla ilgilidir (Johnson ve 

ark., 1983; Ellis, 1988b). 

 

2.6.5. Beslenmenin Etkisi 

 

AĢılamada yeterli düzeyde immün yanıt oluĢumu, balığın sağlığı ve iyi kondüsyonda 

olmasına bağlıdır. Bu nedenle balığa besin ihtiyacının karĢılanması için dengeli bir 

rasyonun temin edilmesi gerekir. 

 

2.6.6. Antijen 

 

Antijenler vücutta spesifik antikor sentezini uyarabilen ve meydana gelen antikorlarla 

özel reaksiyon verebilen moleküllerdir (Evans, 1998). 

Balıklarda antijen genellikle immersiyon (banyo) Ģeklinde uygulanmaktadır. GökkuĢağı 

alabalıklarında antijenin solungaçlardan alındığı, eriyik halindeki antijenin alınımında 

ise, partiküler taĢıyıcıların (Lateks tanecikleri) bu iĢlemi çok kolaylaĢtırdığı 

bildirilmektedir (Mannig ve Mughal, 1985). 

Primer immün yanıtta antikor üretiminin seviyesi genellikle antijen dozu ile ilgilidir ( 

Tatner ve ark., 1987; Ellis, 1988a). 

Balıklarda en iyi bağıĢıklık, immünojenin enjeksiyonu ile elde edilir. Bu yöntemi 

etkinlik açısından sırasıyla banyo ve oral yöntem izlemektedir. 

 

2.7. Çalışmada Kullanılan Balıklar Hakkında Genel Bilgiler 
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Salmonidae familyası, dorsal yüzgecinin arkasında bulunan ıĢınsız bir yağ yüzgecinin 

varlığı ile karakteristiktir. Vücut çok küçük pullarla örtülüdür. Etleri lezzetli ve 

değerlidir. Karnivor olan bu balıklar küçük omurgasızlar ve balıklarla beslenirler. 

Yumurtaları, yumurtalıktan karın boĢluğuna dökülür, oradan eĢeysel açıklık yoluyla 

dıĢarı bırakılır. Yani bunlarda yumurta kanalı (ovidukt) çok körelmiĢtir veya hiç yoktur. 

Karınları sıkıldığı zaman yumurtaları kolayca dıĢarı çıktığından yapay balıkçılık için 

oldukça elveriĢlidirler. Çok sayıda (17-210) pilorik uzantıya sahiptirler. Bazıları yalnız 

tatlı sularda, bazıları ise yalnız denizlerde yaĢarlar. Denizlerde yaĢayanların çoğu 

yumurtlamak üzere tatlı sulara geçerler. Temiz, soğuk ve tabanı çakıllı suları severler. 

Kuzey yarım kürede bulunurlar. Ülkemiz sularında bir tür ve dört alt türü yaĢamaktadır 

(Kuru, 2006). 

Salmo trutta (Alabalık), Boyları 1 m ağırlıkları 24 kg kadar olabilmektedir. 2-4 

yaĢlarında eĢeysel olgunluğa eriĢirler. Üremeleri Kasım‟da baĢlar ve ġubat‟a kadar 

sürer. Tatlı suda yaĢayanların yumurtaları sudan çok ağır olduğundan dibe çöker. 

Yumurtaların açılma süresi suyun sıcaklığına bağlı olarak 20-40 gün sürer. Denizlerde 

yaĢayanların yumurtaları daha küçük ve kabukları daha kalındır. Bunların açılma süresi 

ise 8 gün kadardır. Yumurta bırakma davranıĢları çok ilginçtir. DiĢi balık anal ve kavdal 

yüzgeç hareketleriyle, soğuk ve temiz dağ sularının taban çakılları arasında açtığı 

çukura yumurtalarını bırakır. Az bir zaman sonra diĢi balık yumurtaların üzerini 

çakıllarla örterek geliĢmeye terk eder. Yumurtadan çıkan yavruların karın taraflarında 

bir yedek besin torbası vardır. Bu kısım absorbe edilinceye kadar, yavrular yuva 

etrafında yaĢarlar ve 2,5 cm boya eriĢince bu alanı terk ederler. Deniz alabalıkları 

(Salmo trutta labrax) 3-4 yaĢına gelince denizlere göç etmeye baĢlarlar ve açık 

denizlere doğru süratle ilerlerler. Denizlerde bir süre kaldıktan ve beslendikten sonra 

üremek üzere tekrar tatlı sulara dönerler. Bu sırada boyları en az 40 cm‟dir. Denizlerden 

nehirlere dönen alabalıklar büyük bir isabetle daima ayrıldıkları tatlı sulara girerler. 

Bununla beraber bu balıkların hepsi nehirlere geçmezler ancak yumurta bırakacak 

olanlar geçerler. Tatlı su balıkları ise yumurtladıktan sonra da bulundukları yerlerde 

kalırlar ve kesinlikle denizlere geçmezler (Kuru, 2006). 

Ülkemizin tüm temiz dağ sularında ve Karadeniz‟de yaĢamaktadırlar. Akarsularda 

yaĢayanlar (Dere alası) kırmızı benekli, göllerde yaĢayanlar siyah benekli (Göl alası) ve 

dere alasından daha büyüktürler. Denizlerde yaĢayanlar (Deniz alası) ise gümüĢi 

renktedirler. 

Ülkemiz sularında yaĢayan dört alttürü bilinmektedir. Bunlardan, Salmo trutta labrax, 

Karadeniz, Karadeniz‟e dökülen akarsular ve Çıldır gölünde; Salmo trutta macrostigma, 

Uludağ akarsularında, Tortum gölünde ve Dicle-Fırat nehirlerinin üst bölgelerinde; 

Salmo trutta caspius, Aras nehri ve Kars çayında, Salmo trutta abanticus ise Abant 

gölünde yaĢamaktadır (Kuru, 2006). 

Cyprinidae (Sazangiller) familyası, vücutları genellikle pullarla kaplıdır. Çenelerinde 

diĢler yoktur. Yutak bölgesinde bulunan farinks diĢleri besinin öğütülmesine yarar. Bu 

diĢler 1-2 veya 3 sıralı olabilir. Yüzme keseleri 2 odacıklıdır. Pilorik uzantıları (kör 

bağırsak) yoktur. Üreme zamanı erkeklerinin baĢ kısımlarında kabarcıklar oluĢur. 

Birçok türü ilkbaharda yumurta bırakır. 1500 kadar türü vardır. Ülkemiz tatlı sularında 

yaĢayan 90 civarında türü bulunmaktadır (Kuru, 2006). 

Cyprinus carpio (Sazan), vücut yanlardan yassılaĢmıĢ ve büyük pullarla kaplıdır. Yan 

çizgide 26-30 pul bulunur. Ġki çift bıyıkları vardır. Farinks diĢleri üç sıralı olup, 

genellikle 1.1.3 - 3.1.1 Ģeklindedir. Boyları 1 m ağırlıkları 30 kg kadar olabilmektedir. 

3-4‟üncü yaĢlarında eĢeysel olgunluğa eriĢirler. Nisan‟dan Haziran‟a kadar 
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yumurtalarını bitkilerin bulunduğu sığ alanlara bırakırlar. DiĢinin yaĢ ve büyüklüğüne 

bağlı olarak bir defa bırakılan yumurta sayısı 1.000.000-1.600.000 arasında değiĢir. 16 

ºC‟lik suda yumurtalar 5 günde açılır. Su sıcaklığının artmasıyla açılma süresi 3 güne 

kadar düĢebilir. Larvalar 2-3 gün süre ile yedek besin torbalarından yararlanırlar ve 

daha sonra planktonlarla ve özellikle zooplanktonlarla beslenmeye baĢlarlar. Erginleri 

omnivor bir beslenme gösterir. Su sıcaklığının 7-25 ºC‟ye yükseldiği zamanlarda 

vücuda alınan besin miktarında bir artıĢ görülür. Bu sırada algleride yedikleri 

saptanmıĢtır. Su sıcaklığı 2-5 ºC olunca artık beslenmezler ve su tabanındaki çamurlu 

alanlarda kıĢ uykusuna yatarlar. Bu sırada avlanmaları çok güçtür. Oksijen yokluğuna 

karĢı dayanıklıdırlar. KıĢın litrede 3, yazın 7 cm
3
 oksijen içeren sularda rahatlıkla 

yaĢarlar. Büyümeleri çok hızlıdır. Yıllık 5 kg kadar ağırlık kazanabilirler. 15. ve 16. 

yüzyıllardan sonra durgun ve sıcak sularda yapay olarak üretilmeye baĢlanmıĢtır. 

Denetim altında yapılan çaprazlamalar sonucunda vücudunun bazı bölgelerinde pul 

içeren aynalı sazanlar elde edilmiĢtir. Eğer çaprazlamalardaki denetim kaldırılırsa 

yeniden pullu bireyler Ģekline dönüĢürler (Kuru, 2006). 

Cyprinidae’nin en geniĢ coğrafik yayılıĢ gösteren türlerinden olup, ülkemiz sularında da 

çok yaygındır. Etleri lezzetlidir. 

Leuciscus cephalus (Tatlı su kefali), Cyprinidae familyasına ait bir türdür (ġekil 2.1). 

Vücut uzun ve yanlardan yassılaĢmıĢtır. Yan çizgide 43-47 pul bulunur.  

Farinks diĢleri iki sıralı olup, 2.5-5.2 Ģeklindedir. Boyları en fazla 80 cm, ağırlıkları 4 kg 

kadar olabilmektedir. Cyprinidae içerisinde en geniĢ bir coğrafik yayılıĢ gösteren 

türdür. YavaĢ akan berrak suları severler. Bitki veya suya düĢen böceklerle beslenirler. 

Eti lezzetli olmasına karĢın fazla kılçığı olması nedeniyle tercih edilmez. Van Gölü 

havzası dıĢında Türkiye‟nin her tarafında bulunur. Bunun dıĢında ülkemizde 4 tür daha 

yaĢamaktadır (Kuru, 2006). 

 

   
                        (a) Sazan                                         (b) Tatlı su kefali 

 

 

          (c) Alabalık 

ġekil 2.1. ÇalıĢmada kullanılan balıklar 
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2.8. Çalışmada Kullanılan Mikroorganizma Grupları 

 

2.8.1. Stafilokoklar 

 

Stafilokoklar gram pozitif bakterilerin bir cinsidir. Mikroskop altında yuvarlak üzüm 

taneleri gibi görünürler. Grubun en önemli ve dikkat çekici üyesi koagulaz pozitif ve 

termostabil nukleaz (termonukleaz) bir pozitif bakteri olan S.aureus’dur. S. aureus‟un 

doğal kaynağı insandır. Sağlıklı insanlarda kolonizasyon oranı, %10-20‟si kalıcı olmak 

üzere, %30-50 arasında değiĢmekte, sağlıklı olmasına karĢın hastane personelinde ise 

bu oran %90‟lara kadar ulaĢabilmektedir. Diyabetli hastalar, uyuĢturucu kullananlar, 

hemodiyaliz ve cerrahi hastaları ve AIDS‟li hastalarda taĢıyıcılık oranı genel 

populasyona göre çok yüksektir (Tünger ve ark., 2005). 

S.aureus baĢta ısıl iĢlem olmak üzere mikroorganizmaların indirgenmesine yönelik tüm 

uygulamalara karĢı yüksek bir duyarlılık göstermesine rağmen, insanlarda hastalık 

etkeni olan ve yüksek derecede ısı stabilitesi gösteren protein yapısında 5 tip toksin 

üretmektedir (Tükel ve ark., 2000). 

Gram pozitif kok görünümünde olan streptokokların stafilokoklardan laboratuarda 

ayrımındaki en önemli farkları, streptokokların katalaz enzimi üretmemeleridir (Tünger 

ve ark., 2005). 

Bu bakteriler, gram pozitif koklar, Enterobacteriaceae familyasındaki bakterilerle 

beraber insanda en çok enfeksiyon oluĢturan mikroorganizmalardır. Staphylococcus 

aureus çalıĢmada kullanılan bakterilerden biridir. 

 

2.8.2. Enterococcaceae 

 

Bu cins içinde streptokoklara benzeyen, ancak antibiyotik duyarlılık özellikleri ile 

onlardan ayrılan bakteriler bulunur. Daha önceleri içerdiği gruba özgü karbonhidratı 

nedeniyle D grubu streptokoklar içinde sınıflandırılmıĢtır. Bu cins içinde 18 farklı tür 

olmasına karĢın insanda en çok hastalık oluĢturan 2 önemli türü vardır. E. faecalis ve E. 

faecium. E. faecalis insanda oluĢan enfeksiyonların % 80-90‟ından sorumludur. E. 

faecalis aynı zamanda çalıĢmada kullanılan bakterilerden biridir (Tünger ve ark., 2005). 

 

2.8.3. Enterobacteriaceae 

 

Bu familyaya ait mikroorganizmalar klinik örneklerden en sık izole edilen bakteri 

grubunu oluĢturmaktadır. Bu bakteriler tüm üriner sistem enfeksiyonlarının %70, tüm 

sepsislerin de %30-35‟inden sorumludur. Familya içindeki bazı cinsler insan için her 

zaman patojendir. Salmonella gallinarum, Proteus vulgaris ve Salmonella enteritidis 

çalıĢmada kullanılan ve bu familyaya ait olan türlerdir. Bazıları ise florada yer alırlar, 

ancak bulundukları normal vücut bölgelerinden ayrıldıklarında fırsatçı enfeksiyona 

neden olurlar bunlardan biri yine çalıĢmada kullanılan E. coli bakterisidir (Tünger ve 

ark., 2005). Eschericia cinsindeki beĢ tür içinde, insanda en sık hastalık oluĢturan tür E. 

coli’dir. 
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ÇalıĢmada kullanılan Klepsiella pnemonia zatürreye sebep olurken, Salmonella 

enteritidis ise gıda kaynaklı bir patojendir. 

 

2.8.4. Pseudomonaceae 

 

Bu familya içinde zorunlu aerobik, Ģekerleri sadece oksidatif yolla kullanabilen, birçoğu 

sitokrom oksidaz enzimine sahip, nonfermentatif ve hareketli gram negatif basiller 

bulunur. 

ÇalıĢmada kullanılan Pseudomonas aeruginosa bu familyaya ait olup, toprak ve suda 

bulunan, insan patojeni olan gram negatif, katalaz pozitif bir bakteridir. Solunum, idrar 

yollarında ve yaralarda patojendir. 

 

2.8.5. Bacillaceae 

 

Bacillus cinsi, Bacillaceae familyasına ait olup, Gram pozitif (bazı türleri değiĢken), 

aerobik veya fakültatif anaerobik, spor oluĢturan, çubuksu Ģekle sahip olan bakterilerdir. 

Çoğunlukla mezofilik olmakla beraber psikrotrof ve termofilik türlerine 

rastlanmaktadır. Endospor oluĢturmaktadırlar. Bacillus cinsinin koloni formları çeĢitlilik 

gösterir.  

Genellikle beyaz veya krem rengi kolonilere sahiptir. Bazı türlerinde sarı, pembe, 

portakal rengi ve siyah renklerde pigmentli kolonilere de rastlanmaktadır (Kalaylı ve 

Beyatlı, 2003). 

ÇalıĢmada kullanılan Bacillus subtilis özellikle sütte üredikleri durumlarda toksik 

maddeler açığa çıkarırlar. Bacillus cereus ise gıda zehirlenmelerinde anılır. 

 

 

 

2.9. Çalışmada Kullanılan Funguslarla İlgili Önemli Özellikler 

 

2.9.1. Candida 

 

Candida insanlarda ve hayvanlarda mantar hastalığına yol açabilen bir maya cinsidir. 

Ġki yüzün üzerinde fırsatçı Candida türü bulunmaktadır. Enfeksiyon etkeni olan en 

önemli tür C. albicans‟tır (Tünger ve ark., 2005). C. utilis aynı zamanda çalıĢmada 

kullanılan mantarlardan biridir. 

 

2.9.2. Aspergillus 

 

Küf türü mantarlardan oluĢan Aspergillus genusu içinde yüzlerce Aspergillus türü 

olmasına karĢın A. Fumigatus, A. Flavus, A. niger, A. terreus, A. nidulas, A.oryzae ve A. 

glacus aspergillozdan sorumlu baĢlıca türlerdir (Tünger ve ark., 2005) Aspergillus 

türleri doğal ortamda yaygın olarak bulunur. A.fumigatus, A. flavus, A. niger mantarları 

çalıĢmada kullanılan mantarlardır. 
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2.9.3. Penicillium 

 

Penicillium‟lar gıdalarda çok rastlanmakta olan önemli bir cins olup, birçok tür ve alt 

türlere bölünmüĢ sayısız varyeteler gösteren bir cinstir. Penicillium cinsine ait türler, 

süpürgeye benzeyen ve sporları taĢıyan spor taĢıyıcı yapılara (konidiofor) göre 

belirlenmektedir. Bu yapılar tek, çift, karmaĢık, simetrik veya asimetrik dallara sahip 

olabilirler. Grimsi konidileriyle P.camambarti ve mavi-yeĢil konidili P.roqueforti özel 

peynirlerin olgunlaĢtırılmasında kullanıldığı bilinmektedir (Alexopoulus ve ark., 1996). 

Penicillium brevi-compactum, Penicillium purpurogenum çalıĢmada kullanılan 

Penicillium türlerdir. 

 

2.9.4. Alternaria 

 

Alternaria Nees. Ex Fr. cinsi, Ascomycota Ģubesi ve Deuteromycetes sınıfında yer 

almaktadır (Agrios, 2005). Bu cins içinde birçok türü barındırmaktadır ve türleri hem 

saprofit hem de zayıflık paraziti olarak yaĢamını sürdürebilmektedir (Ellis, 1971). 

Alternaria alternata çalıĢmada kullanılan Alternaria türüdür. 

 

2.9.5. Trichothecium 

 

Fungal hastalık etmeni olup, dünyada çok geniĢ bir alana dağılımı söz konusudur ve 

çürümekte olan bitki substratları, toprak, mısır tohumları ve besin maddelerinde bol 

miktarda bulanabilirler. Bazı durumlarda da saprofit olarak besi ortamlarında da izole 

edilmiĢtirler. Fungal bulaĢma etkiledikleri bitkilerin gövde ve yapraklarında pembe 

lekelerin varlığı ile karakterize edilir. Buğdaygillerin bazılarında kahverengi çürüklüğe 

de neden olduğu bildirilmektedir. T. Roseum çalıĢmada kullanılan Trichothecium 

türüdür. 

 

2.10. Çalışmada Kullanılan Antibakteriyel İlaçların Önemli Özellikleri 

 

Antibiyotikler, çeĢitli mikroorganizma türleri (bakteriler, mantarlar, aktinomiçesler) 

tarafından sentezlenen ve diğer mikroorganizmaların geliĢmesini engelleyen veya onları 

öldüren doğal maddelerdir. 

Antibakteriyel spektrum bir antibiyotiğin etkili olduğu mikroorganizma grubunu 

tanımlar. GeniĢ spektrumlu antibiyotikler çok sayıda gram pozitif ve gram negatif 

mikroorganizmaya karĢı etkilidir. 

Bakteriyostatik etki mikroorganizmaların üreme ve geliĢmesini durdurmasıdır ve 

minimal inhibisyon konsantrasyonu (MIC) ile ifade edilir. MIC, bir bakterinin üreme ve 

geliĢmesini durduran en küçük antibiyotik konsantrasyondur. Bakterisidal etki ise 

mikroorganizmanın öldürülmesidir ve minimal bakterisidal konsantrasyon (MBK) ile 

ifade edilir (Tünger ve ark., 2005). 
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2.10.1. Disk Difüzyon Yönteminde Kullanılan Antibiyotik Diskleri  

 

a. Azitromisin 

Protein sentezini inhibe etme yeteneğine sahip makrolid yapısında bir antibiyotiktir. 

Diğer makrolidlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, bazı gram negatif 

bakterilerin dıĢ membranını geçebilme yeteneği nedeniyle kazandığı gram negatif 

spektrumdur (Tünger ve ark., 2005). 

b. İmipenem 

Kimyasal yapısında beta laktam halkası içeren, hücre duvarı sentezini engelleyen ve 

klinik kullanıma ilk giren Karbapenem türevi olan, en geniĢ spektrumlu antibiyotiktir 

(Tünger ve ark., 2005). 

c.   Cephaperozon sulbactam 

Kimyasal yapısında beta laktam halkası içeren, hücre duvarı sentezini engelleyen ve bir 

ölçüde otolitik enzimleri aktive ederek bakterisidal etki gösteren, penisilin grubu bir 

antibiyotiktir (Tünger ve ark., 2005). 

d.   Gentamisin 

Enterik ve gram negatif bakterilerin birçoğunda ve özellikle Pseudomonas aeruginosa 

enfeksiyonlarında etkili Ģekilde kullanılan bir antibiyotiktir (Hasanekoğlu ve YeĢilyurt, 

2002). 

 

2.10.2. Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MIC) Denemesinde Kullanılan 

Antibiyotikler 

 

a. Seftriakson sodyum (Cefridem) 

Seftriakson bir antibiyotiktir ve sefalosporin grubu antibiyotikler arasında yer alır. 

Seftriakson vücuttaki bakteriler ile savaĢarak çalıĢır. 

b. Seftriakson sodyum (Forsef) 

Sefalosporin grubu antibiyotikler arasında yer alır. Sefalosporinler penisiline çok benzer 

bir çalıĢma mekanizmasına sahiptirler. 

c. Tetrasiklin 

Tetrasiklin, Streptomyces rimosus isimli bakteri tarafından üretilen bir antibiyotiktir. 

Birçok bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. Tetrasiklinler bugün bir grup antibiyotiğe 

verilen genel isimdir, tetrasiklin de bu antibiyotiklerden birisidir. 

 

 

 

 

2.11. Çalışmada Kullanılan Antifungal İlaçlarla İlgili Önemli Özellikler 

 

Mantar enfeksiyonlarının sistemik tedavisinde kullanılabilecek sınırlı sayıda antifungal 

ilaç vardır; ağır yan etki, dar antifungal spektrum, kötü doku penetrasyonu ve direnç 

geliĢimi birçok antifungal ilacın kullanımını sınırlandıran önemli sorunlardır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Penisilin
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptomyces_rimosus&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antibiyotik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enfeksiyon
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2.11.1. Pozitif Kontrol Olarak Kullanılan Antifungallar 

 

a.   Flukanazol 

Ergesterol sentezini inhibe etme yeteneğine sahip, azollerin ketokonazol imidazol türevi 

olan bir antifungaldır. 

b.   Nystatin 

Mantar hücrelerinin membrandaki steroidlere bağlanarak membran geçirgenliğini 

değiĢtirir ve hücre içi elemanların hücre dıĢına sızmasına neden olarak etkisini gösterir. 

c.   Ketoconazole 

Birçok patojen küf ve mayaların sebep olduğu sistemik enfeksiyonlarda 

kullanılmaktadır (Hasanekoğlu ve YeĢilyurt, 2002). 
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3. MATERYAL ve METOD 

 

3.1. Materyal 

 

3.1.1. Çalışmada Kullanılan Balık Materyali 

 

AraĢtırmada balık materyali olarak Sivas ili UlaĢ ilçesi Karacalar Baraj Gölü ve Tokat 

ili Almus Baraj Gölü‟nden temin edilen Salmo, Cyprinus, Leuciscus cinslerinden elde 

edilen mukus sıvısı materyal olarak seçilmiĢtir. 

 

3.1.2. Bakteriler İçin Genel Besi Ortamı 

 

Glikoz 1,0 g 

Maya ekstraktı 0,5 g 

CaCO3 1,0 g 

Standart tuz çözeltisi 50,0 g 

Ġz element çözeltisi 2,0 g 

Agar-Agar 15,0 g 

Su 1000 ml 

pH 7,0-7,2 

 

3.1.3. Funguslar İçin Genel Besi Ortamı 

 

Potato Dekstroz Agar 

Potato infusion  4,0 g/L 

D (+) Glukoz   20,0 g/L 

Agar-Agar   15,0 g/L 

 

 

 

 

3.1.4. Çalışmada Kullanılan Mikroorganizmalar 

 

ÇalıĢmada kullanılan mikroorganizma suĢları Gazi Osman PaĢa Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümü, Mikrobiyoloji laboratuarı kültür koleksiyonundan 

sağlandı (Çizelge 3.1). 

Kullanılan gram pozitif bakteriler; Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus 

cereus. 

Kullanılan gram negatifler; Eschericia coli, Pseudomonas aureginosa, Klebsiella 

pnemoniae, Enterobacter aerogenes, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, 

Enterococcus fecalis, Proteus vulgaris. 
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Kullanılan funguslar; Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, T. roseum, Penicillium 

brevi-compactum, Alternaria alternata, Candida utilis, Penicillium purpurogenum, 

Aspergillus niger.  

 

Çizelge 3.1. ÇalıĢmada biyolojik aktivite için kullanılan mikroorganizmaların suĢ 

kodları ve tür adları 
Bakteri SuĢ Kodları Tür Adları (Bakteriler) Fungus SuĢ Kodları Tür Adları (Funguslar) 

HPB-1 Staphylococcus aureus 

(ATCC-29212) 
ĠKF-26 Aspergillus flavus 

HPB-3 Bacillus subtilis 
(ATCC- 6633) 

ĠKF-3 A. fumigatus 

HPB-10 Bacillus cereus (DSM- 

4312) 
ĠKF-6 T. roseum 

HPB-14 E. coli (Atatürk Ü. Tıp 

Fak.) 
ĠKF-21 P. brevi-compactum 

HPB-5 Pseudomonas 

aureginosa (ATCC- 

9027) 

ĠKF-41 Alternaria alternata 

HPB-49 Klebsiella pnemonia HPB-7 Candida utilis (KUEN-

1031) 

HPB-15 Enterobacter 

aerogenes 

ĠKF-1 P. purpurogenum 

HPB-40 Salmonella enteridis (ATCC-16404) Aspergillus niger  

HPB-28 Salmonella gallinarum   

HPB-6 Enterococcus fecalis 
(ATCC- 29122) 

  

HPB-2 Proteus vulgaris 
(KUEN- 1329) 

  

3.1.5. Çalışmada Kullanılan Solventler 

 

a. DMSO 

Dimetil sülfoksit (DMSO) formülü (CH3)2SO olan organokükürt bileĢiğidir. Renksiz ve 

sıvı halde olan bileĢik önemli bir polar çözücüdür (Anonim, 2012). 

 

b. Etanol 

Ekstraksiyonda kullanılan etanolün polarite indeksi 5,2 olarak belirlenmiĢtir. Karbon-

hidrojen ve karbon-karbon bağları apolar, oksijen-hidrojen ve karbon-oksijen bağları ise 

polar özelliktedir. Bu bakımdan molekülün bir ucu polar özellik, öteki ucu ise apolar 

özellik gösterir. Dolayısıyla etil alkol hem polar hem de apolar maddeler için iyi bir 

çözücüdür. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade 

edilmektedir. Etanolün kaynama derecesi 78,4 ºC‟ dir (Arslan, 2007). 
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c. Kloroform 

Apolar bir çözücüdür. Polarite indeksi 4,4‟ dür. Kloroform, anestezik (uyuĢturucu) 

etkisi olan bir maddedir. Kimyasal formülü CHCl3 olup, triklormetan da denir. Ağır, 

renksiz bir sıvı olup 61 °C‟de kaynar. Yağları çok iyi çözmesi karakteristik özelliğidir 

(Anonim, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Metod 

 

3.2.1. Örneklerin Toplanması 

 

Sivas, UlaĢ Karacalar Baraj Gölü ve Tokat, Almus Baraj Gölü‟nden Salmo, Cyprinus ve 

Leuciscus cinslerine ait balıklar canlılığı muhafaza edilerek tutuldu. Tutulan balıklar 

canlı haldeyken bir jilet yardımıyla kazınarak mukus sıvıları steril bir kabın içerisine 

alındı (ġekil 3.1). Mukus sıvısı örneklerinin bulunduğu steril kaplar numaralandırılarak 

soğuk zincirde laboratuara getirildi. 

 

   
ġekil 3.1. Balıktan mukus sıvısının alınması ve isimlendirilmesi  

 

3.2.2. Nutrient Agar Besi Yerinin Hazırlanması 

 

NA (Nutrıent Agar) bakteriler için yaygın olarak kullanılan genel besiyeridir. Dehidre 

besi yeri 20,0 g/L olacak Ģekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilip, otoklavda 121 ºC de 

15 dakika sterilize edilmiĢ ve 45-50 ºC sıcaklığa geldiğinde steril petri kutularına 20‟Ģer 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Anestezik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uyu%C5%9Fturucu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Madde
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_form%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Triklormetan
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ml dökülmüĢtür. HazırlanmıĢ besi yeri berrak ve sarımsı kahve renkte olup, 25 °C de 

pH‟sı 7,0±0,2‟dir (Anonim, 1992). Kullanılacak olan bakterilerin mutlaka saf ve 

standart olmasına dikkat edilmiĢtir. 

 

 

 

3.2.3. Müller Hinton Besi Yerinin Hazırlanması 

 

Muller-Hinton besi yeri, antibiyotik duyarlılık deneylerinde tercih edilen bir besi 

yeridir. Dehidre besi yeri, 34,0 g/L konsantrasyonda damıtık su içinde ısıtılarak 

eritilmiĢ, otoklavda 115 ºC‟da 10 dakika sterilize edilip, steril petri kutularına 20‟Ģer ml 

dökülmüĢtür. Besiyeri berrak, meneviĢli (yanar-döner) ve sarımsı kahverengindedir. 25 

ºC‟da, pH 7,4± 0,2‟dir (Muller ve Hinton, 1942). 

 

3.2.4. Potato Dekstroz Agar Besi Yerinin Hazırlanması 

 

Potato Dextrose Agar, fungusların çoğaltılmasında ve Kirby-Bauer disk difüzyon 

testlerinde kullanılmıĢtır. Potato Dextrose Agarın 39 gramı 1 lt distile suda kaynatılmıĢ 

daha sonra 121 ˚C‟de 15 dakika otoklavda sterilize edilmiĢtir. 50˚C‟ye kadar 

soğutulduktan sonra steril petri kutularına 4 mm kalınlığında dağıtılmıĢtır. 

 

3.2.5. Brain Heart Agar Besi Yerinin Hazırlanması 

 

In vitro (canlı hücre dıĢında) olarak yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde zor 

geliĢen (fastididos) bakteriler için de genel katı besiyeri olarak kullanılır. Dehidre 

besiyeri 52,0 g/L olacak Ģekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilip, otoklavda 121 ºC‟da 

15 dakika sterilize edilir ve steril petri kutularına 12,5‟er ml dökülür. Sterilizasyon 

sonrası 25 ºC‟da pH‟sı 7,4±0,2‟dir. HazırlanmıĢ besiyeri berrak ve bazen hafif opalesent 

(meneviĢ, yanar döner) ve kahverengindedir. 

 

3.2.6. Nutrient Broth Besi Yerinin Hazırlanması 

 

Dehidre besiyeri, 8,0 g/L olacak Ģekilde damıtık su içinde eritilir ve amaca uygun 

kaplara (tüp, erlen vs.) dağıtılır ve otoklavda 121 ºC‟da 15 dakika sterilize edilir. 

HazırlanmıĢ besiyeri berrak ve sarımsı kahve renkli olup, 25 ºC‟da pH‟sı 7,0±0,2‟dir 

(Anonim, 2012). 

 

3.2.7. Mikroorganizma Kültürlerinin Hazırlanması ve McFarland Ayarlama  

 

Denemede kullanılacak olan bakterileri aktifleĢtirmek için Nutrient Broth (NB) 

kullanılmıĢtır. Stoktan alınan bakteri örnekleri katı besiyerine (Nutrient Agar) ekilerek 

36,5 °C‟de 1 gecelik inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyondan sonra tek bir koloniden 

alınan bakteriler 5 ml Nutrient Broth içine ekilir ve bir gecelik inkübasyona bırakılır. 

Bakterilerin çoğalması ile besiyerinde belli bir bulanıklık oluĢmuĢtur. Bulanıklığı 

anlamak için McF standartları kullanılmıĢtır. Bakteriler için 0,5 McF standardı 
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kullanılmıĢtır. Bulanıklık görüldükten sonra 9 ml‟lik Broth çözeltileri hazırlanmıĢtır. 

Daha sonra önceden aldığımız ve bulanıklık görülen tüplerden 1 ml alınıp 9 ml‟lik 

tüplerin üzerine ilave edilmiĢtir. Elde edilen bu dilüsyon (1/10) 0,5 McFarland olarak 

değerlendirilmektedir (Lopez, Hudson ve Towers., 2001). Böylece bakterilerin 

seyreltme iĢlemi gerçekleĢmiĢtir. Bu iĢlemler sırasında steriliteye dikkat edilmiĢtir. 

Deneyde kullanılacak olan bakteriler antimikrobiyal aktivite testine hazır duruma 

getirilmiĢtir. Funguslarda; stoktan alınan funguslar katı besiyeri ortamına ekildi ve testte 

kullanılmak üzere 2-3 günlük inkübasyona bırakıldı. Funguslar inkübasyondan sonra 

antimikrobiyal aktivite testinde kullanıma hazır hale getirilmiĢtir. 

 

3.2.8. Çözeltilerin Hazırlanması 

 

ÇalıĢmada 3 ayrı çözelti negatif kontrol amacıyla kullanıldı. 3 ayrı tüpe seyreltilmiĢ 

çözeltiler hazırlandı. 

Çözelti 1: Dimetil sülfoksit 

DMSO  500 µl 

Steril su  500 µl 

Çözelti 2: Etil alkol 

Etanol   500 µl 

Steril su  500 µl 

Çözelti 3: Triklorometan 

Kloroform  500 µl 

Steril su  500 µl 

3.2.9. Örneklerin Hazırlanması 

 

ÇalıĢmada iki farklı baraj gölünden her bir balık cinsine ait elde edilen mukus sıvısı için 

ayrı ayrı örnekler steril edilmiĢ kapaklı ependorf tüpler içinde hazırlandı. Her bir tüp 

baraj gölünün adı ve balığın cinsine göre isimlendirildi. Her bir tüp pipet yardımıyla 

190 µl mukus, 185 µl solvent ve 185 µl steril su ilave edilerek hazırlandı. 

 

3.2.10. Disk Difüzyon Metodu 

 

Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesinde Disk Difüzyon Yöntemi uygulanmıĢtır. 

Disk Difüzyon Metodu aynı zamanda Kirby Bauer Metodu olarakta bilinir ve 

antimikrobiyal aktivite tayinlerinde kullanılmaktadır (Kıvçak ve ark., 2002). 

Bu metoda göre 6 mm çapında boĢ antibiyotik disklere aseptik Ģartlara uyularak 

örneklerden 20 μl emdirilmiĢtir. ÇalıĢmada besi yeri olarak PDA (Potato Dextrose 

Agar) ve NA (Nutrient Agar ) kullanılmıĢtır. 

Bakteriler üzerinde disk difüzyon tekniği uygulanırken öncelikli olarak 0,5 McFarland 

standardına göre ayarlanan bakteriler NA ortamına cam baget kullanılarak yayma ekim 

tekniği ile ekildi. Ekim yapıldıktan hemen sonra örnekler emdirilen diskler belirli 

aralıklarla besiyerine yerleĢtirildi. Besiyerine aynı zamanda, pozitif kontrol olarak 

Azitromisin, Neomysin, Sulbactam Cefoperazona ve Gentamisin antibiyotikleri, negatif 

kontrol olarak etanol, DMSO ve kloroform emdirilmiĢ diskler yerleĢtirildi. 36,5 °C‟de 1 

günlük inkübasyondan sonra disklerin oluĢturduğu inhibisyon zonları ölçüldü. 
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Daha önce stoktan PDA besiyeri ortamına alınan funguslar, test için PDA ortamına 

çizgi ekim ile her bir diskin geleceği noktaya + Ģeklinde çizgi ekimi yapılıp hemen 

ardından örnekler emdirilen diskler belirli aralıklarla yerleĢtirildi. Besiyerine aynı 

zamanda pozitif kontrol olarak Flucanazol, Nystatin ve Ketoconazole antifungalları, 

negatif kontrol olarak etanol, DMSO ve kloroform emdirilmiĢ diskler yerleĢtirildi. 36,5 

°C‟ de 2-3 günlük inkübasyondan sonra disklerin oluĢturduğu inhibisyon zonları 

ölçüldü. 

3.2.11. Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu (MIC) 

 

MIC yönteminde, 2 farklı baraj gölünden 3 ayrı balık cinsinin mukus sıvısı (1 ml)- 3 

farklı solvent (1 ml) ile karıĢtırılarak mukus ekstraktı, 1 ml solvent (DMSO, ethanol, 

kloroform)- 1 ml steril su ile karıĢtırılarak hazırlanan negatif kontrol ve 1 ml antibiyotik 

(Cefridem, Forsef, Tetrasiklin)- 1 ml steril su ile karıĢtırılarak hazırlanan pozitif kontrol 

olmak üzere her biri için ayrı ayrı mikropleytler kullanılarak minimal inhibisyon 

konsantrasyonları yapıldı. 

Ġlk olarak 1/1 oranında mukus sıvısı ve DMSO pipetle alınarak stok hazırlandı. Daha 

sonra 1 ml broth pipetlenerek hazırlanan 7 ayrı tüpe stoktan baĢlayarak 1‟ er ml 

seyreltme yapıldı. 

Duyarlılık testi 100 µl alan U tabanlı steril mikroplaklar kullanılarak yapıldı. Tüm 

kuyucuklara 95 µl broth, kontrol grubu hariç her bir kuyucuğa 100 µl hazırladığımız 7 

tüpten örnekler ve her bir kuyucuğa 5 µl daha önceden hazırladığımız bakteri 

süspansiyonundan pipetlendi. Mikropleytlerin kapakları kapatılarak 37 ºC etüve 

yerleĢtirildi. 

Aynı iĢlem etanol, kloroform ve 1/1 oranında sulandırılarak hazırlanan Cefridem, 

Forsef, Tetrasiklin antibiyotikleri için ayrı ayrı yapıldı. 

 

3.2.12. Minimal Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) 

 

Ġncelenen bakterinin %99,9‟unu öldüren en düĢük antibiyotik konsantrasyonu (mg/L 

veya μg/ml)‟dur. MBC‟ nin temel özelliği, MIC belirlendikten sonra gözle görülür 

üremenin olmadığı tüplerden itibaren ilk konsantrasyona doğru katı besiyerine ekimin 

yapılması iĢlemidir. Ekimi yapılan petriler 1 gece inkübasyondan sonra incelemeye 

alınır. Bakteriyel üremenin görülmediği ilk konsantrasyon MBC değerini vermektedir. 

MIC yöntemi uygulanan her bir mikropleytten katı besi yeri hazır olan petrilere her bir 

kuyucuktan steril bir kürdan aracılığıyla nokta ekim yapıldı. Ekimi yapılan petriler 24-

48 saat etüvde bekletildi. 

 

 



28 

 

 

 

 

4. BULGULAR 

 

4.1. Disk Difüzyon Yöntemi Zon Ölçümleri 

 

Disk difüzyon metodunda kullanılan disklere ayrı ayrı olmak üzere maddeler emdirilir. 

Bu maddeler balıklardan aldığımız mukus ekstraktı, negatif ve pozitif kontrollerdir. 

Pozitif kontrol olarak kullanılan antifungal ve antibiyotik disklerin amacı maddelerin 

oluĢturduğu inhibisyon zon ölçümlerini karĢılaĢtırmaktır. Böylece belirlenen miktarda 

kullanılan maddelerin etki dereceleri hakkında fikir sahibi olunabilir. Negatif 

kontrollerin kullanım amacı ise bundan biraz farklıdır. Mukus ekstraktı içerisinde 

negatif kontrol olarak kullanılan (DMSO, etanol, kloroform) solventler bulunmaktadır. 

Biyolojik akvitesini belirlemek için disklere emdirilen maddeler içerisinde tamamen 

uçmamıĢ bir miktar solvent katkısı bulunabileceği ihtimaline karĢı negatif kontroller 

kullanılmaktadır. Çünkü maddelerin oluĢturduğu inhibisyon zonları, kullanılan 

solventlerin etkisiyle de oluĢabilmektedir. KarĢılaĢtırma yapıldıktan sonra saf solventin 

etkisi ile maddenin etkisi daha net yorumlanabilmektedir. 

 

 4.1.1. Karacalar Baraj Gölü’ne Ait Balıklardan Elde Edilen Mukus 

Ekstraktlarının Bakteriler Üzerindeki Etki Düzeyleri 

 

Karacalar Baraj Gölü, Salmo (alabalık) ve Leuciscus (tatlı su kefali) cinsi balıklardan 

elde edilen mukus ekstraktlarının hiçbirinin Staphylococcus aureus (ATCC-29212), 

Bacillus subtilis (ATCC- 6633), Bacillus cereus (DSM- 4312), Eschericia coli, 

Pseudomonas aureginosa (ATCC- 9027), Klebsiella pnemoniae, Enterobacter 

aerogenes, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, Enterococcus fecalis (ATCC- 

29122, Proteus vulgaris (KUEN- 1329) bakterilerine karĢı antimikrobiyal aktivitesinin 

olmadığı görülmüĢtür. AL3 (Alabalık mukus sıvısı + Kloroform) ekstraktı Salmonella 

gallinarum‟a, Proteus vulgaris (KUEN- 1329)‟e karĢı zon oluĢturmuĢtur. Elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.1‟ de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.1. Karacalar Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus 

ekstraktlarının bakterilere karĢı oluĢturduğu inhibisyon etkileri 

 

Bakteriler 

Antimikrobiyal Aktivite 

S1 S2 S3 AL1 AL2 AL3 K1 K2 K3 

Staphylococcus 

aureus 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus subtilus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus  

cereus 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Escherichia coli _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pseudomonas 

aureginosa 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Klebsielle 

pnemonia 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterobacter 

aerogenes 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Salmonella 

entiritidis 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella 

gallinarum 

_ _ _ _ _ 9 _ _ _ 

Enterococcus 

fecalis 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Proteus vulgaris _ _ _ _ _ 11 _ _ _ 

(-): Aktivite yok 

 

Etanol ve kloroform solventleriyle uygulanan negatif kontrolde; 11 bakteride görülen 

inhibisyon zonları 10 mm‟nin altındadır. Bu nedenle bakteriler üzerindeki etkisinin yok 

denecek düzeyde olduğu görülmüĢtür. Neomysin, Azitromysin, Sulbactam 

Cefoperazona ve Gentamysin antibiyotiklerinin oluĢturduğu inhibisyon zonları Çizelge 

4.2‟ de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4.2. Çözücüler ve antibiyotiklerin bakterilere karĢı oluĢturduğu inhibisyon 

etkileri (Negatif Kontrol-Pozitif Kontrol) 
Bakteriler Ġnhibisyon Zonları (mm)* 

DMSO Ethanol Kloroform A1 A2 A3 A4 

Staphylococcus 

aureus 

_ 8 _ 17 21 30 19 

Bacillus subtilus _ 7 7 19 19 24 26 

Bacillus  

cereus 

_ _ _ 15 20 28 21 

Escherichia coli _ 7 _ 11 20 23 21 

Pseudomonas 

aureginosa 

_ 7 _ 21 25 22 25 

Klebsielle 

pnemonia 

_ _ _ 17 20 20 _ 

Enterobacter 

aerogenes 

_ 8 _ 16 23 21 20 

Salmonella 

entiritidis 

_ 8 9 19 15 15 20 

Salmonella 

gallinarum 

_ 7 10 23 _ _ _ 

Enterococcus 

fecalis 

_ 9 9 _ 15 16 13 
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Proteus vulgaris _ 9 9 15 13 21 24 

A1: Neomysin, A2: Azitromysin, A3: Sulbactam Cefoperazona, A4: Gentamysin 

(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6 mm 

çapındadır. 

 

 

4.1.2. Karacalar Baraj Gölü’ne Ait Balıklardan Elde Edilen Mukus 

Ekstraktlarının Funguslar Üzerindeki Etki Düzeyleri 

 

Çizelge 4.3‟ te Karacalar Baraj Gölü Salmo, Cyprinus ve Leuciscus cinsi balıklardan 

elde edilen mukus ekstraktlarının denenen tüm funguslar üzerinde antimikrobiyal bir 

etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Nystatin, Flucanazol ve Ketoconazole antifungallarının 

ölçülen inhibisyon zonları ise Çizelge 4.4‟ de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.3. Karacalar Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus 

ekstraktlarının funguslara karĢı oluĢturduğu inhibisyon etkileri 

Funguslar Ġnhibisyon Zonları (mm) 

S1 S2 S3 AL1 AL2 AL3 K1 K2 K3 

Aspergillus flavus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aspergillus 

fumigatus 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

T.roseum _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

P.brevi-

compactum 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Alternaria 

alternata 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Candida utilis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

P.purpurogenum _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aspergillus niger _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(-): Aktivite yok 

 

Çizelge 4.4. Antifungalların inhibisyon etkileri (Pozitif Kontrol) 

 

Funguslar 

Ġnhibisyon zonları (mm)  

F1 F2 F3 

Aspergillus flavus 14 _ 14 

Aspergillus 20 _ _ 
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fumigatus 

T.roseum _ _ _ 

P. brevi-

compactum 

_ _ _ 

Alternaria 

alternata 

_ _ _ 

Candida utilis 9 11 _ 

P.purpurogenum 10 _ 14 

Aspergillus niger 12 _ _ 

F1: Nystatin, F2: Flucanazol, F3: Ketoconazole 

4.1.3. Almus Baraj Gölü’ne Ait Balıklardan Elde Edilen Mukus Ekstraktlarının 

Bakteriler Üzerindeki Etki Düzeyleri 

 

Almus Baraj Gölü, Salmo (alabalık) ve Cyprinus (sazan) cinsi balıklardan AL3 

(Alabalık+kloroform) ekstraktı Staphylococcus aureus (ATCC-29212), Bacillus subtilis 

(ATCC- 6633), Bacillus cereus (DSM- 4312), E. Coli, Klebsiella pnemoniae, 

Enterobacter aerogenes bakterilerine karĢı inhibisyon zonu oluĢturmuĢtur. S3 (Sazan 

balığı mukus sıvısı + Kloroform) ekstraktı ise Staphylococcus aureus (ATCC-29212), E. 

Coli, Enterobacter aerogenes, Salmonella enteridis, Salmonella gallinarum, 

Enterococcus fecalis (ATCC- 29122), Proteus vulgaris (KUEN- 1329) bakterilerine 

karĢı inhibisyon zonu oluĢturmuĢtur. Çizelge 4.6‟ da DMSO, etanol, kloroform 

solventleriyle uygulanan negatif kontrol ve Neomysin, Azitromysin, Sulbactam 

Cefoperazona, Gentamysin antibiyotik diskleriyle uygulanan pozitif kontrolde elde 

edilen sonuçlar gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.5. Almus Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus ekstraktlarının 

bakterilere karĢı oluĢturduğu inhibisyon etkileri 

Bakteriler 

 

Antimikrobiyal Aktivite 

S1 S2 S3 AL1 AL2 AL3 K1 K2 K3 

S. aureus _ _ 9 _ _ 8 _ _ _ 

Bacillus subtilus _ _ _ _ _ 10 _ _ _ 

B. cereus _ _ _ _ _ 9 _ _ _ 

Escherichia coli _ _ 7 _ _ 10 _ _ _ 

P. aureginosa _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

K. pnemonia _ _ _ _ _ 8 _ _ _ 

E. aerogenes _ _ 9 _ _ 9 _ _ _ 

S. entiritidis _ _ 10 _ _ _ _ _ _ 

S. gallinarum _ _ 10 _ _ _ _ _ _ 

E. fecalis _ _ 8 _ _ _ _ _ _ 

P. vulgaris _ _ 9 _ _ _ _ _ _ 
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(-): Aktivite yok 

Çizelge 4.6. Çözücüler ve antibiyotiklerin bakterilere karĢı oluĢturduğu inhibisyon 

etkileri (Negatif Kontrol-Pozitif Kontrol) 

Bakteriler Ġnhibisyon Zonları (mm)* 

DMSO Etanol Kloroform A1 A2 A3 A4 

Staphylococcus 

aureus 

_ 8 _ 17 21 30 19 

Bacillus subtilus _ 7 7 19 19 24 26 

Bacillus  

cereus 

_ _ _ 15 20 28 21 

Escherichia coli _ 7 _ 11 20 23 21 

Pseudomonas 

aureginosa 

_ 7 _ 21 25 22 25 

Klebsielle 

pnemonia 

_ _ _ 17 20 20 _ 

Enterobacter 

aerogenes 

_ 8 _ 16 23 21 20 

Salmonella 

entiritidis 

_ 8 9 19 15 15 20 

Salmonella 

gallinarum 

_ 7 10 23 _ _ _ 

Enterococcus 

fecalis 

_ 9 9 _ 15 16 13 

Proteus vulgaris 

 

_ 8 9 15 13 21 24 

A1: Neomysin, A2: Azitromysin, A3: Sulbactam Cefoperazona, A4: Gentamysin 

(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6 mm 

çapındadır. 

 

 

4.1.4. Almus Baraj Gölü’ne Ait Balıklardan Elde Edilen Mukus 

Ekstraktlarının Funguslar Üzerindeki Etki Düzeyleri 

 

Funguslar için yapılan değerlendirmede ise, yalnızca Candida utilis S1 (Sazan+DMSO), 

S2 (Sazan+etanol), AL1 (Alabalık+DMSO), AL2 (Alabalık+etanol), AL3 

(Alabalık+kloroform) ekstraktlarına karĢı inhibisyon zonu oluĢturmuĢtur. Elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.7‟ de gösterilmiĢtir. Nystatin, Flucanazol ve Ketoconazole 

antifungallarının ölçülen inhibisyon zonları ise Çizelde 4.8‟ de gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 4.7. Almus Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus ekstraktlarının 

funguslara karĢı oluĢturduğu inhibisyon etkileri 

Funguslar Ġnhibisyon zonları (mm)  

S1 S2 S3 AL1 AL2 AL3 K1 K2 K3 

Aspergillus flavus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aspergillus 

fumigatus 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

T.roseum _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

P.brevi-

compactum 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Alternaria 

alternata 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Candida utilis 8 9 _ 7 15 12 _ _ _ 

P.purpurogenum _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aspergillus niger _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(-): Aktivite yok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4.8. Antifungalların funguslara karĢı oluĢturduğu inhibisyon etkileri 

(Pozitif Kontrol) 

 

Funguslar 

Ġnhibisyon zonları (mm)  

F1 F2 F3 

Aspergillus flavus 14 _ 14 

Aspergillus 

fumigatus 

20 _ _ 

T.roseum _ _ _ 

P. brevi-

compactum 

_ _ _ 

Alternaria _ _ _ 
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alternata 

Candida utilis 9 11 _ 

P.purpurogenum 10 _ 14 

Aspergillus niger 12 _ _ 

F1: Nystatin, F2: Flucanazol, F3: Ketoconazol  

 

4.1.5. Disk Difüzyon Metodunda Görülen İnhibisyon Zonları 

 

 
ġekil 4.1. Bacillus subtilis (ATCC- 6633) bakterisine karĢı antibiyotik disklerin 

oluĢturduğu zonlar 

  
ġekil 4.2. P. aureginosa (ATCC- 9027) bakterisine karĢı mukus ekstraktlarının ve 

solventlerin oluĢturduğu zonlar 
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ġekil 4.3. E. coli (Atatürk Ü. Tıp Fak.) bakterisine karĢı mukus ekstraktlarının ve 

solventlerin oluĢturduğu zonlar 

 
ġekil 4.4. Staphylococcus aureus (ATCC-29212) bakterisine karĢı antibiyotik 

disklerin oluĢturduğu zonlar 
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ġekil 4.5. Salmonella gallinarum ve Proteus vulgaris (KUEN- 1329) bakterilerine 

karĢı mukus ekstraktlarının oluĢturduğu zonlar 

 
ġekil 4.6. Salmonella enteridis ve Enterobacter aerogenes bakterilerine karĢı 

mukus ekstraktlarının oluĢturduğu zonlar 
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ġekil 4.7. Enterobacter aerogenes bakterisine karĢı mukus ekstraktlarının, 

antibiyotik disklerin ve solventlerin oluĢturduğu inhibisyon zonları 

 
ġekil 4.8. Salmonella enteridis bakterisine karĢı mukus ekstraktlarının oluĢturduğu 

inhibisyon zonları 
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ġekil 4.9. Aspergillus niger (ATCC-16404), Candida utilis (KUEN-1031) ve 

Aspergillus fumigatus funguslarına karĢı mukus ekstraktlarının 

oluĢturduğu inhibisyon zonları 

 

 

4.2. MIC Yönteminin Antimikrobiyal Aktivitesi 

 

Disk difüzyon metodunda görülen tüm inhibisyon zonları yapılan MIC ve MBC 

teknikleriyle tekrar kontrol edilmiĢ ve elde edilen sonuçlar tablo haline getirilmiĢtir. 

Salmo (alabalık), Cyprinus (sazan) ve Leuciscus (tatlı su kefali) cinsi balıklardan elde 

edilen mukus ekstraktlarının disk difüzyon metodunda zon oluĢturan tüm ekstraktlar 

dahil ve negatif kontrol olarak kullanılan solventlerin tüm konsantrasyonlarında (500 

μg/ml, 250 μg/ml, 125 μg/ml, 62,5 μg/ml, 31,25 μg/ml, 15,62 μg/ml, 7,8 μg/ml) 

Staphylococcus aureus (ATCC-29212), Bacillus subtilis (ATCC- 6633), Bacillus cereus 

(DSM- 4312), Eschericia coli, Pseudomonas aureginosa (ATCC- 9027), Klebsiella 

pnemoniae, Enterobacter aerogenes, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, 

Enterococcus fecalis (ATCC- 29122), Proteus vulgaris (KUEN- 1329) bakterileri direnç 

göstererek üreme yapmıĢ ve mikropleytin tüm kuyucuklarında bulanıklık gözlenmiĢtir. 

Çizelge 4.9‟ da Sivas Karacalar Barajı Salmo (alabalık), Cyprinus (sazan) ve Leuciscus 

(tatlı su kefali) cinsi balıklardan elde edilen mukus ekstraktlarının MIC sonuçları 

gösterilmiĢtir. Çizelge 4.10‟ da Almus Barajı Salmo (alabalık), Cyprinus (sazan) ve 

Leuciscus (tatlı su kefali) cinsi balıklardan elde edilen mukus ekstraktlarının MIC 

sonuçları gösterilmiĢtir. Pozitif kontrol amaçlı Cefridem, Forsef ve Tetrasiklin toz 

antibiyotiklerinin MIC sonuçları ise Çizelge 4.11‟ de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.9. Karacalar Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus 

ekstraklarının bakterilere karĢı oluĢturduğu MIC değerleri 

Bakteriler S1 S2 S3 AL1 AL2 AL3 K1 K2 K3 
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Staphylococcus aureus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus subtilus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus cereus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E.coli _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pseudomonas 

aureginosa 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Çizelge 4.9. Karacalar Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus ekstraklarının 

bakterilere karĢı oluĢturduğu MIC değerleri (devam) 

Klebsielle pnemonia _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterobacter 

aerogenes 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella entiritidis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella gallinarum _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterococcus fecalis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Proteus vulgaris 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(-): Kuyucuklarda üreme var 

 

Çizelge 4.10. Almus Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus 

ekstraklarının bakterilere karĢı oluĢturduğu MIC değerleri  

Bakteriler S1 S2 S3 AL1 AL2 AL3 K1 K2 K3 

Staphylococcus aureus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus subtilus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus cereus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E.coli _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pseudomonas aureginosa _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Klebsielle pnemonia _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterobacter aerogenes _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella entiritidis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella gallinarum _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterococcus fecalis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Proteus vulgaris 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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(-): Kuyucuklarda üreme var 

 

 

Çizelge 4.11. Çözücüler ve antibiyotiklerin MIC değerleri (Negatif Kontrol-Pozitif 

Kontrol) 

 

Bakteriler 

Negatif Kontrol Pozitif Kontrol 

DMSO Ethanol Kloroform Cefridem Forsef Tetrasiklin 

Staphylococcus 

aureus 

_ _ _ 500 μg/ml 250 

μg/ml 

62,5 μg/ml 

Bacillus 

subtilus 

_ _ _ 500 μg/ml 250 

μg/ml 

15,62 μg/ml 

Bacillus cereus _ _ _ 500 μg/ml 250 

μg/ml 

62,5 μg/ml 

E.coli _ _ _ 250 μg/ml 250 

μg/ml 

125 μg/ml 

Pseudomonas 

aureginosa 

_ _ _ 500 μg/ml 125 

μg/ml 

15,62 μg/ml 

Klebsielle 

pnemonia 

_ _ _ _ _ 62,5 μg/ml 

Enterobacter 

aerogenes 

_ _ _ 500 μg/ml 250 

μg/ml 

62,5 μg/ml 

Salmonella 

entiritidis 

_ _ _ 250 μg/ml 125 

μg/ml 

31,25 μg/ml 

Salmonella 

gallinarum 

_ _ _ 500 μg/ml 250 

μg/ml 

31,25 μg/ml 

Enterococcus 

fecalis 

_ _ _ 250 μg/ml 125 

μg/ml 

125 μg/ml 

Proteus 

vulgaris 

 

_ _ _ 500 μg/ml 250 

μg/ml 

250 μg/ml 

(-): Kuyucuklarda üreme var. 
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ġekil 4.10. Alabalık mukus ekstraktının MIC değerinin belirlenmesi  

 

 
ġekil 4.11. Sazan ve Kefal mukus ekstraktlarının MIC değerinin belirlenmesi 

 

 
ġekil 4.12. Tetrasiklin ve Cefridem antibiyotiklerinin MIC değerinin belirlenmesi 
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ġekil 4.13. Forsef antibiyotiğinin MIC değerinin belirlenmesi 

 

4.3. MBC Yönteminin Antimikrobiyal Aktivitesi 

 

MBC ile katı besiyerine ekim yapılan petrilerde yine Disk difüzyon ve MIC sonuçlarına 

paralel olarak bakteriyel üreme tüm konsantrasyonlarda (500 μg/ml, 250 μg/ml, 125 

μg/ml, 62,5 μg/ml, 31,25 μg/ml, 15,62 μg/ml, 7,8 μg/ml) gözlenmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.12 ve Çizelge 4.13‟ te gösterilmiĢtir. 

Pozitif kontrol amaçlı Cefridem, Forsef ve Tetrasiklin toz antibiyotiklerinin MBC 

sonuçları ise Çizelge 4.14‟ de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4.12. Karacalar Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus 

ekstraktlarının bakterilere karĢı oluĢturduğu MBC değerleri 

Bakteriler S1 S2 S3 AL1 AL2 AL3 K1 K2 K3 

Staphylococcus aureus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus subtilus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus cereus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E.coli _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Pseudomonas aureginosa _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Klebsielle pnemonia _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterobacter aerogenes _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella entiritidis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella gallinarum _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterococcus fecalis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Proteus vulgaris _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(-): Üreme var 

 

Çizelge 4.13. Almus Baraj Gölü‟ne ait balıklardan elde edilen mukus 

ekstraktlarının bakterilere karĢı oluĢturduğu MBC değerleri  

Bakteriler S1 S2 S3 AL1 AL2 AL3 K1 K2 K3 

Staphylococcus aureus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus subtilus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bacillus cereus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E.coli _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pseudomonas aureginosa _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Klebsielle pnemonia _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterobacter aerogenes _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella entiritidis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salmonella gallinarum _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Enterococcus fecalis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Proteus vulgaris _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(-): Üreme var 

 

 

Çizelge 4.14. Çözücüler ve antibiyotiklerin MBC değerleri (Negatif Kontrol-

Pozitif Kontrol) 

 

Bakteriler 

Negatif Kontrol Pozitif Kontrol 

DMSO Ethanol Kloroform Cefridem Forsef Tetrasiklin 

Staphylococcus 

aureus 

_ _ _ 500 μg/ml 500 μg/ml 62,5 μg/ml 

Bacillus 

subtilus 

_ _ _ _ 500 μg/ml 250 μg/ml 

Bacillus cereus _ _ _ _ _ 250 μg/ml 

E.coli _ _ _ 250 μg/ml 250 μg/ml 250 μg/ml 

Pseudomonas 

aureginosa 

_ _ _ 500 μg/ml _ 62,5 μg/ml 

Klebsielle 

pnemonia 

_ _ _ _ _ 500 μg/ml 

Enterobacter 

aerogenes 

_ _ _ 500 μg/ml 250 μg/ml 31,25 μg/ml 

Salmonella 

entiritidis 

_ _ _ 500 μg/ml 125 μg/ml 125 μg/ml 

Salmonella 

gallinarum 

_ _ _ 500 μg/ml 500 μg/ml 31,25 μg/ml 

Enterococcus _ _ _ 500 μg/ml 125 μg/ml 15,62 μg/ml 
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fecalis 

Proteus 

vulgaris 

 

_ _ _ 500 μg/ml 250 μg/ml 250 μg/ml 

(-): Üreme var 

 
ġekil 4.14. Mukus ekstraktlarının MBC değerlerinin belirlenmesi  

 

 
ġekil 4.15. Forsef antibiyotiğinin MBC değerinin belirlenmesi 
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ġekil 4.16. Tetrasiklin antibiyotiğinin MBC değerinin belirlenmesi  

 

 
ġekil 4.17. Cefridem antibiyotiğinin MBC değerinin belirlenmesi  
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada, Sivas, UlaĢ ilçesi Karacalar Baraj Gölü ve Tokat, Almus Baraj 

Gölü‟nden Salmo (alabalık), Cyprinus (sazan), Leuciscus (kefal) cinsi balıkların 

üzerinden alınan mukus sıvılarının DMSO, etanol ve kloroform ile elde edilen 

ekstraktlarının Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Eschericia 

coli, Pseudomonas aureginosa, Klebsiella pnemoniae, Enterobacter aerogenes, 

Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, Enterococcus fecalis, Proteus vulgaris 

bakterilerine ve Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, T. roseum, Penicillium brevi-

compactum, Alternaria alternata, Candida utilis, Penicillium purpurogenum, 

Aspergillus niger funguslarına karĢı biyolojik aktiviteleri Disk Difüzyon, MIC ve MBC 

metodlarına göre araĢtırılmıĢtır. Karacalar Baraj Gölü Salmo cinsi balıktan elde edilen 

mukus ekstraktının denenen tüm bakteriler üzerinde antibakteriyel bir etkisinin olmadığı 

görülmüĢtür. Etanol ve kloroform solventleriyle uygulanan negatif kontrolde; 11 

bakteride görülen inhibisyon zonları 10 mm‟nin altındadır. Bu nedenle bakteriler 

üzerindeki etki yok denecek düzeyde tespit edilmiĢtir. Cyprinus ve leuciscus cinslerine 

ait balıklardan elde edilen mukus ekstraktı 11 bakteride hiç inhibisyon zonu 

oluĢturmamıĢ ve böylece hiçbir antibakteriyel etkinin olmadığı tespit edilmiĢtir. Burada 

dikkat çeken tek değer; AL3 (Alabalık mukus sıvısı+kloroform) ekstraktı Proteus 

vulgaris’e karĢı 11 mm çapında inhibisyon zonu oluĢturmuĢtur. Her ne kadar, 

Gentamisin (24 mm), SCF (21 mm), Azitromisin (13 mm), Neomisin (15 mm) 

antibiyotiklerinin etki seviyelerine ulaĢamasa da bakteriler içinde maksimum etki olarak 

saptanmıĢtır. Funguslar için yapılan değerlendirmede ise, hem mukus ekstraktının hem 

de negatif kontrollerin hiçbir inhibisyon zonu oluĢturmadığı görülmüĢtür. Bu sonuçla, 

fungusların bu maddelere karĢı bakterilerden daha dirençli olduğu görüĢüne varılmıĢtır. 

Almus Baraj Gölü‟nden temin edilerek hazırlanan, mukus ekstraktı disk difüzyon 

sonuçlarına göre, Salmo (alabalık) cinsinde AL3 (Alabalık+kloroform) ekstraktı 

Staphylococcus aureus (ATCC-29212) 9 mm, Bacillus subtilis (ATCC- 6633) 10 mm, 

Bacillus cereus (DSM- 4312) 9 mm, E. Coli 10 mm, Klebsiella pnemoniae 8 mm, 

Enterobacter aerogenes 9 mm inhibisyon zonu oluĢturmuĢtur. Cyprinus (sazan) cinsi S3 

(Sazan balığı mukus sıvısı + Kloroform) ekstraktı Staphylococcus aureus (ATCC-

29212) 9 mm, E. Coli 7 mm, Enterobacter aerogenes 9 mm, Salmonella enteridis 10 

mm, Salmonella gallinarum 10 mm, Enterococcus fecalis (ATCC- 29122) 8 mm, 

Proteus vulgaris (KUEN- 1329) 9 mm inhibisyon zonu oluĢturmuĢtur. Çizelgelerde de 

görüldüğü gibi maddelerin oluĢturduğu inhibisyon zonlarının büyük çoğunluğu 

solventlerinkiyle çok yakın değerdedir. Bu ise oluĢan bu değerlerin aslında solventler 

vasıtasıyla meydana geldiğini göstermektedir. Leuciscus cinsine ait balıklardan alınarak 

hazırlanan mukus ekstraktları 11 bakteride hiç inhibisyon zonu oluĢturmamıĢ ve 

böylece antibakteriyel etkinin olmadığı tespit edilmiĢtir. Funguslar için yapılan 

değerlendirmede ise, yalnızca Candida utilis S1 (Sazan+DMSO) - 8 mm inhibisyon 

zonu, S2 (Sazan+etanol) - 9 mm inhibisyon zonu, AL1 (Alabalık+DMSO) - 7 mm 

inhibisyon zonu, AL2 (Alabalık+etanol) - 15 mm inhibisyon zonu, AL3 

(Alabalık+kloroform) - 12 mm inhibisyon zonu oluĢturmuĢtur. Bu değerlerin neredeyse 

antifungallarla yakın değerler oluĢturduğu için fungusların bu maddelere karĢı 

bakterilerden daha direçli olduğu görüĢüne varılmıĢtır.  
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Disk difüzyon metodunda görülen tüm bu inhibisyon zonları yapılan MIC ve MBC 

teknikleriyle tekrar kontrol edilmiĢ, elde edilen sonuçlarda denenen ekstraktların 

mikroorganizmalara karĢı kayda değer bir direnci saptanamamıĢtır. 

MIC sonuçlarına göre, hem maddelerin hem de negatif kontrol olarak kullanılan 

solventlerin tüm konsantrasyonlarında (500 μg/ml, 250 μg/ml, 125 μg/ml, 62,5 μg/ml, 

31,25 μg/ml, 15,62 μg/ml, 7,8 μg/ml) tüm bakteriler direnç göstererek üreme yapmıĢ ve 

mikropleytin tüm kuyucuklarında bulanıklık gözlenmiĢtir. Bu da mikroorganizmaların 

mukus sıvısına karĢı dirençli olduğunu göstermektedir. 

MBC ile katı besiyerine ekim yapılan petrilerde yine Disk Difüzyon ve MIC 

sonuçlarına paralel olarak bakteriyel üreme tüm konsantrasyonlarda gözlenmiĢtir. 

Balıkların mikrobiyal florası mevsimsel değiĢikliklerden de etkilenmekte olup aynalı 

sazan üzerinde yapılan bir çalıĢmada ilkbaharda, deride genel aerob, yazın fekal 

Streptococcus, kıĢın maya, küf, koliform ve proteolik mikroorganizmaların en yüksek 

seviyeye ulaĢtığı bildirilmiĢtir. (Katırcıoğlu, 2001). Tatlı su balıklarının üzerini örten 

mukus tabakasında Streptococcus, Aeromonas, Lactobacillus, Brevibacterium cinsi 

bakteriler tespit edildi (Katırcıoğlu, 2001). Bu tespit yaptığımız deneylerin olumsuz 

sonuçlanmasının nedenlerinden biri olabilir. Bu çalıĢmada Salmo, Cpyrinus ve 

Leuciscus balıklarının üzerinden mukus sıvısını alırken her ne kadar steril malzemeler 

kullanılsada alınan mukus sıvısının üzerinde balığın kendi deri florası bulunması 

deneylerin sonuçlarını olumsuz etkilemiĢ olabilir. 

Bu çalıĢmada insan patojeni olan mikroorganizmalar kullanıldı. Hem göl ve insan 

mikroorganizmalarının biyolojik aktivitelerinin birbirinden farklı olması hemde 

kullanılan balık cinslerinin kendilerine ait bir florası olmasından dolayı, kullanılan 

organizmaların optimizasyonun balık deri florasının optimizasyonundan farklı olması 

da olumsuzluk nedenlerinden bir diğeri olabilir. 

Balıkların immün sistemi memeli imün sisteminden çok büyük farklılık göstermemekle 

birlikte kendilerine özel (sıcaklık, beslenme, antikor ve antijen tipi, uyarılma yolu vs) 

immün sistemlerinin varlığı tespit edilmiĢtir (Kav ve Erganis, 2008). Bu tespitler tüm bu 

faktörlerin deneylerde önemli bir etkisi bulunduğunu ve bu yüzden istenilen sonuçların 

elde edilememiĢ olabileceğini düĢündürmektedir. 

Bu çalıĢmada sonuç olarak, mukus sıvılarına uygulanan metodlarla amaçlandığı gibi iki 

farklı baraj gölünde bulunan Salmo, Cyrinus ve Leuciscus cinsi balıklardan elde edilen 

mukus sıvılarının, antibakteriyel ve antifungal özellikleri ve balıkların kontamine 

ortamlarda sağlıklı kalabilmelerini sağlayan faktörler arasında mukus sıvısının rolü 

belirlendi. 

Bu araĢtırmada Salmo, Cyprinus ve Leuciscus cinslerine ait balık örneklerinin 

vücutlarının dıĢ yüzeyindeki mukus sıvısının biyolojik aktivitesi incelenerek 

sonuçlandırılmıĢtır. Elde edilen sonuçların ileride yapılacak bu tür çalıĢmalara ıĢık 

tutacağı düĢünülmektedir. 
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