
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

250

Ayrıca “b”nin %95 güven aralığı hesaplanmıştır. Güvenilirlik sınırları hesaplanırken; CI = SE 
(Standart hata) * t 

0.05 (n-1)
eşitliği kullanılmıştır.

Üreme özelliklerinin incelenmesinde; Gonadosomatik İndeks (GSI) değerleri kullanılmıştır. 
GSI değerinin hesaplanmasında; GSI= [Gonad Ağırlığı/(Vücut ağırlığı-Gonad ağırlığı)] * 100 
eşitliğinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Araştırma periyodu süresince Gökova Körfezi’nden 115 (71 erkek, 32.0-94.0 cm TL ve 
44 dişi, 31.0-99.0 cm TL) adet birey incelenmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi tüm populasyon için W= 
0.0003*L3.20 olarak hesaplanmıştır. Otolit okumasına dayanan yaş tayinlerinde maksimum 3 yaş 
bulunmuştur. Von Bertalanffy büyüme denklemi parametreleri tüm populasyon için L

∞
= 151.64 cm, 

k= 0.27 yıl-1, t
0
= -0.34 olarak hesaplanmıştır. 2 yaş örneklenen populasyonda baskındır (%44.35). 

Gonadların makroskopik incelenmesi ve aylık gonadosomatik indeks değerleri, Şubat’ta başlayıp 
Kasım sonuna kadar süren uzun bir üreme dönemini göstermektedir. Populasyondaki eşey oranı 
(erkek:dişi) 1.61:1’dir. 

Sonuç: Türün körfezdeki maksimum boy değerleri Portekiz, Brezilya ve Kuzey Ege’de yapılan 
çalışmalardan biraz yüksek, Atlantik’te ve batı Akdeniz’de yapılan çalışmalardan ise oldukça 
düşüktür. Gökova Körfezi’ndeki populasyon daha kısa bir yaşama sahip gibi görünmektedir (3 yıl). 
Çalışmamızda erkek sayısının, üreme dönemi dahil, her mevsim dişilerden fazla çıkması ilginç bir 
bulgudur. Bu farklılıktaki en önemli faktörün örnekleme metodu olduğu kuvvetle muhtemeldir. 
Gökova populasyonunda “2” yaş grubunun baskın olması tür üzerinde avcılık veya predatör 
baskısını işaret ediyor olabilir. Körfezde yaşayan L. caudatus populasyonu pozitif allometrik bir 
büyüme sergilemiştir. Gökova populasyonunun sahip olduğu üreme dönemleri ile türün dağılım 
gösterdiği diğer bölgelerde rapor edilen üreme dönemleri arasında büyük bir uyumluluk olduğunu 
görülmüştür. Ancak, K. Afrika ve İyon Denizi’ ndeki populasyonlarının diğerlerine oranla daha kısa 
bir üreme dönemine sahip olduğu da göze çarpmaktadır. Diğer lokalitelerdeki populasyonların daha 
uzun bir üreme dönemine sahip olmasında iklimsel şartların etkili olduğu düşünülmektedir. Ilıman 
iklim ve gün ışığının daha uzun süre etkili olması gonad gelişimi üzerinde oldukça etkili olabilmekte 
ve üreme döneminin daha uzun olmasına olanak sağlayabilmektedir. Bu araştırma sonucuna göre 
elde edilen biyolojik veriler, özellikle türün büyüme parametreleri ve üreme özellikleri, türün 
coğrafik dağılım gösterdiği alanlar içerisinde saptanan değerler arasında yer almış olup, araştırma 
bölgesinde ciddi bir olumsuzluk göstergesi olmadığı anlamına gelebilir. 

Anahtar Kelimeler: Palaska balığı, Lepidopus caudatus, Biyolojik özellik; Gökova Körfezi, Ege 
Denizi
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Amaç:Bakır sülfat, su ürünleri sektöründe balık hastalıklarının kontrolünde özellikle kültür 
balıkçılığında fungal ve paraziter hastalıkların tedavisinde, havuzlarda zararlı otların yok 
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edilmesinde, su bitkilerinin büyümesinin kontrol altında tutulmasında ve dezenfektan olarak sıkça 
kullanılan kimyasal maddelerden biridir.

Balık yetiştiriciliği ile ilgili araştırmalarda, balık hematolojisi son yıllarda araştırıcıların üzerinde 
önemle durdukları bir konu olmuştur. Kan dokusu organizmada meydana gelen fiziksel ve kimyasal 
değişiklikleri doğru olarak yansıttığından, değişik yaş gruplarında ve yaşam koşullarındaki balıkların, 
genel metabolizmaları ile fizyolojik durumları hakkında detaylı bilgiler elde edilebilmektedir. Bu 
araştırmada balık hastalıklarında dezenfektan ve tedavi amacıyla yaygın olarak kullanılan bakır 
sülfatın (CuSO

4
.5H

2
O) gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchusmykiss) hematolojik etkileri 

incelenmiştir.

Gereç ve Yöntemler:Deneme Kasım 2009 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Eğirdir Birimi 
Kuluçkahanesi’nde gerçekleştirilmiştir.Denemede kontrol grubu ile birlikte bakır sülfatın 0,5 mg/L 
(24 saat) ve 500 mg/L (1-2 dk) uygulama dozları ile 3,0 mg/L (18 saat) deneme dozu uygulanmıştır. 
Tekerrürlü gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 180 gr ağırlığında 80 adet gökkuşağı alabalığı 
kullanılmıştır. 

Balıklarda hemogram çalışması için belirlenen gruplardan kan örnekleri kaudal venadan enjektör 
yardımıyla alınmıştır. Alınan kan örneklerinde total lökosit sayısı ve yüzdesi (WBC), eritrosit 
sayısı (RBC), eritrosit büyüklüğü (MCV), eritrositteki hemoglobin miktarı (MCH), eritrositteki 
hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), hemoglobin miktarı (HGB), % hematokrit oranı (HCT), 
trombosit sayısı (PLT), trombosit ortalama büyüklüğü (MPV), trombosit % kan hacmi (PCT) 
analizleri BackmanCoulter LH 750 Analyzer USA cihazı ile flowsitometri yöntemiyle; balık 
örneklerinden elde edilen serumlardansodyum (Na), kan üre azotu (BUN), üre, aspartat amino 
tansferaz (AST), alanin amino transferaz (ALT), potasyum(K), klor(Cl), kalsiyum(Ca) ve fosfor(P) 
analizleri ise Japon Olympus marka 2700 otoanalizör cihazı ile spektrofotometrik yöntemle tayin 
edilmiştir. Denemelerde elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesi SPSS paket programı 
kullanılarak yapılmış olup bütün verilere varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Grup ortalaması 
arasındaki farklılıklar LS MeansStudent’s T testi ile çoklu karşılaştırma testine göre belirlenmiş 
olup önem seviyesi olarak p<0.05 kullanılmıştır.

Bulgular:Kan biyokimyası ile ilgili yapılan çalışma bulgularındaaspartat amino transferaz (AST), 
alanin amino transferaz (ALT) değerleri istatistiki olarak önemli bir artış gösterirken, kan üre azotu 
(bloodureanitrogen, BUN), üre, sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), klor(Cl) ve fosfor (P) 
değerlerinde ise önemli bir fark görülmemiştir (p<0,05). Hematolojik bulgularda ise bakır sülfata 
maruz bırakılan balıklarda hematokrit, hemoglobin, trombosit değerleri istatistiki olarak artış 
gösterirken, lökosit değerlerinde ise düşüş tespit edilmiştir (p<0,05). Eritrosit sayısı, eritrositteki 
hemoglobin miktarı (MHC), eritrositteki hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) değerlerin de 
gruplar arasında farklılıklar görülmekle birlikte istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç:Sonuç olarak bakır sülfatın gökkuşağı alabalıklarında kan değerlerini etkilediği özellikle 
savunma mekanizmasında görev alan lökosit sayısını düşürdüğü görülmüştür. Bu nedenle 
su ürünleri yetiştiriciliğinde bakır sülfat kullanımının işletmelerde bilinçli ve dikkatli olarak 
kullanılması gerektiği kanaatine ve sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Oncorhynchusmykiss, bakır sülfat, hematoloji.

Teşekkür: Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin 
SDÜ-BAP 1823YL-09 nolu proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


