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Çalışmada yaşları 5 ila 13 arasında değişen 
145 çocuktan, 83’ü (%57) nekrotik, 62’si (%43) ise 
sağlıklı dişlerden olmak üzere toplam 145 örnek 
alınmıştır. E. faecalis, 83 nekrotik diş örneğinin 
18’inde (%21,6) kültürel metotla ve 22’sinde 
(%26,5) PCR metodu ile pozitif olarak 
bulunmuştur. 83 nekrotik diş örneğinden 45 tanesi 
süt dişi olup kültürel yöntemle bunların 8 (%18) 
tanesinden, kalan 38 nekrotik kalıcı diş arasından 
ise 10 (%26) tanesinden izole edilmiştir. PCR ile 
nekrotik süt dişleri ve kalıcı dişler arasından 
sırasıyla 10 (%22 ) ve 12 (%32) tanesinde E. 
faecalis saptanmıştır. Diş kanallarında E. faecalis 
varlığının saptanmasında iki metot arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır ( 
p>0.05 ). 

Bulgularımıza göre, kök kanallarında E. 
faecalis saptanmasında kültürel ve PCR temelli 
metot arasında duyarlılık bakımından önemli bir 
fark olmadığı ortaya çıkmaktadır. Sonuçta türe özgü 
PCR metodunun zaman alıcı ve zahmetli olan 
kültürel metot yerine kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Enterococcus faecalis, süt 
dişi, nekrotik diş, kültür, PCR  
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Ağaç ve kaya oyuklarındaki arıların 
ballarını toplayarak başlayıp, günümüze kadar  
binlerce yıldır gelişerek süregelen arıcılık tüm 
dünyada olduğu kadar Türkiye’de de oldukça 
büyük bir öneme sahiptir. Türkiye, sahip olduğu 
coğrafik özellikler ve mevsimsel çeşitlilikle arıcılık 
sektörüne çok büyük avantajlar sağlasa da, hem 
yavru hem de ergin arılarda görülen bir çok bal arısı 
hastalığı için  uygun ortam oluşturmaktadır. Bal ile 
propolis, arı sütü, polen, arı zehri  ve balmumu gibi 
diğer arı ürünlerinin verimini doğrudan etkileyen 
arı hastalıklarının üzerinde de önemle 
durulmaktadır. 1940’lı yıllarda sadece birkaç ilde 
ve sınırlı sayıda vaka ile bildirilen arı hastalıkları, 
1950’lerden günümüze kadar sayıca artarak yurt 
çapındaki dağılımını sürdürmüştür. Gelişen 
teknoloji ile birlikte son yıllarda hastalıkların teşhis 
yöntemleri de gelişmiş bununla ilgili dünyada 
olduğu gibi yurdumuzda da yapılan çalışmaların 
sayısı artmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda; 
yağışlı ve soğuk iklimin hakim olduğu Karadeniz 

Bölgesi’nde Kireç hastalığı ve Nosemosis; sıcak 
iklimin hakim olduğu Ege ve Akdeniz Bölgelerinde 
Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklüğü hastalıkları 
yoğun olarak görülmektedir. İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinde ise hastalıklar soğuk havanın 
durumuna göre mevsimsel olarak değişik 
yoğunluklarda görülmektedir. Farklı yoğunluklarda 
da olsa bal arısı hastalıklarının zamanla Türkiye’nin 
dört bir yanına dağılması, en kısa zamanda 
önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler :  Apis mellifera, arı 
hastalıkları  
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 Bu çalışmada, parazitik bir bopyrid isopod, 
Orthione griffenis, türünün neden olduğu 
enfestasyon, Muğla-Gökova körfezinden avlanan 
Akdeniz karideslerinde, penaeus kerathurus,  ilk 
kez tespit edilmiştir. Örnekler, düzenli olarak aylık 
peryotlarda alınmış, her bir karides üzerindeki 
parazit sayısı tespit edilmiş ve karides boy-ağırlık 
değerleriyle birlikte bazı su kalitesi parametreleri de 
ölçülmüştür. Avlanan karideslerin muayenesinde, 
parazitin genellikle tek taraflı veya her iki taraflı 
karapaksın altına yerleştiği tespit edilmiştir. 
Çoğunlukla parazitin karides üzerinde karapaks 
altında tek taraflı yer aldığı saptanmıştır. 
Enfestasyon, toplam 200 karides de ortalama 27 gr 
ağırlığa ve ortalama 16 cm boya sahip bireyler de 
incelenmiştir. Bu ortalama ağırlık ve boy 
değerlerinden daha düşük karideslerde enfestasyona 
rastlanmamıştır. Enfestasyon farkedildikten sonra 
takip edilen aylık su sıcaklığı değişimleri de 
kaydedilmiştir. Su sıcaklığı değişiklik göstermekte 
olup yüzey suyu sıcaklığının yaz aylarında ortalama 
24-25 °C kış aylarında ise 16-17 °C  olduğu 
saptanmıştır. Parazit enfestasyonu nedeniyle yoğun 
mortaliteye rastlanmamıştır. Özellikle kasım ayı ve 
sonrası alınan karides örneklerinde yer alan 
parazitlerin yumurta taşıdığı ve bu yumurtalarda 
embryo oluşumu saptanmıştır. Avlanan 
karideslerde, karapaks altına yerleşen parazitlerin 
elle uzaklaştırılarak tüketime sunulduğu tespit 
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edilmiştir. Bu parazit türü, dünya ve ülkemiz 
açısından yeni bir türdür.   
 
 Anahtar Kelimeler: Bopyrid isopod, Orthione 
griffenis, Penaeus kerathurus, enfestasyon, Akdeniz 
karidesi  
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 Probiyotikler, patojen özellik gösteren 
mikroorganizmalarla rekabete girerek canlıya 
verecekleri zararı en aza indirgeyen ve engelleyen, , 
mukozal ve sistematik bağışıklığı düzenleyerek 
canlıyı koruyan mikroorganizma kültürleridir. 
Probiyotik bakterilerin; antagonistik etki, bakteri 
kolonizasyonuna direnç ve immün etki göstererek 
barsak mikroflorasını olumlu yönde etkilediği 
bildirilmektedir. Probiyotik bakteriler; laktik asit, 
asetik asit, bakteriyosin gibi antimikrobiyal 
maddeler üreterek, bağırsaklarda 
mikroorganizmaların çoğalma hızını kontrol ederler 
ve doğal bağırsak mikroflorasının denge içinde 
bulunmasını sağlarlar. 
 Su ürünleri yetiştiriciliğinde probiyotikler, 
sudaki patojenlerin etkisinin azaltılmasında ve su 
kalitesinin iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. 
Hastalıklar sırasında özellikle bağırsaklarda açığa 
çıkan ve etkin hale gelen zararlı bakteriler, aynı 
ortamda bulunan yararlı bakterilere karşı atağa 
geçip bağırsağa yerleşmeye çalışırlar. Probiyotik 
bakteri suşları ise bağırsak duvarına tutunarak, bu 
patojenlerin içeri girmesini önler. Balıklarda, 
sindirim kanalında mikroflorayı düzenleyerek, 
patojen mikroorganizmaların yerleşmesini ve 
üremesini engellediği, yemden yararlanma oranını 
artırdığı ile ilgili araştırmalar vardır. Probiyotiklerin 
toz, granül, sıvı, kapsül ve pelet gibi değişik 
formlarda su veya yem rasyonu içerisine 
karıştırılarak kullanıldığı yapılan çeşitli 
araştırmalarda saptanmıştır. Günümüzde balık 
yetiştiriciliğinde biyolojik kontrol amacıyla çeşitli 
canlılardan izole edilmiş ve kullanılmaya başlanmış 
probiyotikler mevcuttur. Örneğin; Lactobacillus, 
Vibrio, Bacillus ve Pseudomonas cinsleri içerisinde 
yer alan bazı türler probiyotik olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca diğer bakteri cins ve 
türleriyle ilgili yapılan araştırmaların devam ettiği 
saptanmıştır. 
 Bu derlemede, balık sağlığını koruma ve 
hastalık etkenlerine karşı bireyin bağışıklık 
sistemini güçlendirme ve su ortamının 

iyileştirilmesi amacıyla kullanılan, probiyotik 
özellik gösteren mikroorganizmalar, etki 
mekanizmaları ve mikroorganizmalar arasındaki 
antagonistik etki incelenecek ve irdelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Probiyotik, balık, 
Lactobacillus, mikroflora, antagonistik etki  
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Cryptosporidium yaklaşık yüz yıldır 
bilinen bir mikroorganizmadır. İnsan ve çevre 
sağlığını artan oranda tehdit eden fırsatçı bir 
patojendir. 20 tür Cryptosporidium cinsi 
tanımlanmıştır. İnsan ve diğer memelilerde hastalık 
yapan türüne C. Parvum adı verilmiştir. 

Kanserli, AIDS’li veya ilaç kullanımına 
bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanmış 
hastalarda infeksiyonlara duyarlılık artışı 
görülmektedir. Cryptosporidium AIDS hastalarında 
ikincil ölüm sebebidir. AIDS hastalarına daha kolay 
bulaşır. Cryptosporidium yasam döngüsünde 
kistlerin açılması, merogoni, gametogoni, 
fertilizasyon, ookist duvarının oluşması, sporogoni 
evreleri bulunur.  

Cryptosporidiosis, insanlarda ve 
hayvanlarda protozoal olarak Cryptosporidium 
türleri tarafından oluşturulan zoonotik bir 
hastalıktır. Hastalık yapan ve bulaşmada rol alan 
formu ookistlerdir. İnsana bulaşma evcil, çiftlik 
veya laboratuar hayvanlar ile direk temas veya 
bunların dışkıları ile kontamine yiyecekler ile 
olabilir. Kontamine sularda yüzme veya bu suların 
içilmesi su kaynaklı salgınlara yol açar. 
Hayvancılıkla uğraşanlar, veterinerler, laboratuar 
personeli, kreş personeli risk altındadırlar. (özellikle 
0-4 yaş ve 60 yaş üstü insanlar) 

AIDS, tedavi alınmadığı takdirde ‘HIV’ 
virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatarak yok 
açtığı bir sendromdur. Kanında HIV virüsü 
taşıyanların hepsinin hastalanmaması karşısında 
hastalığın ortaya çıkmasında virüs, immünite 
bozukluğu, fırsat kollayıcı infeksiyon, ve bir çeşit 
cilt kanseri etkilidir.  

Korunmak için HIV ile enfekte kişilerin 
kaynatılmış içme suyu kullanmaları ve kontamine 
sularda yüzmemeleri önerilir. Tedavi ile uğraşanlar 
maske ve eldiven kullanmalıdırlar. Kontamine 
materyal %10’luk formal yada  %50’lik amonyak 


