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VAN GÖLÜ iNCi KEFALiNiN (CHALCALBURNUS TARICHI, PALLAS 1811)
KAN PARAMETRELERi
Ali Çı nar 1

Fahıi Bayıroğlu 1
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The Blood Parameteı-s of Inci Kefal (ChaJcaJburnus tarichi, Pallas 1811) in Van Lake

Su mma ry: In thıs study. the blood parameters of ine� kefal uı Van lake (Chalcalburnus tarichl. PaDas 1811) were ın
vestıgaıed and, lifıy hsh were used. Blood was ıaken from heart ol fısh. The means physiological blood paramaters
were as follows; red blood cell (ABC) ı .48 x 106/ mm3 white blood cell (WBC) 4.6 x 10 3/ mm3 , and blood platelet
0.42 x 104/ mm3 respedıvely. The mean he�in concentratıon (Hb) and hematocm value (PCV) were 7.8 �dl.
and 23 ")6 respectively The mean corpuscular volume (MCV). mean corpuscular hemog!obin (MCH). and mean cor·
puscular hemoglobUl concenırnıion (MCHC) were 155.4 JJ3, 52.7 �gr, and 33.9% respectively. The leukocyte for
mula was determned to be as follov.'S : ly�hocyte 78%. monocyte 3'%. neU1r ophil 18 ,.,, eosionophil 1 ");. and ba
sophil O ""o respec:ıvely.
Key words: Blood paramoters, Van lake f�Sh (chalcalburnus tarichi,paDas 18 11)
50 adet !ncı ketalınin (Chalcalburnus ıarıchı, Pallas 1811) kan parametrelen ara'jtırıldı. Kanlar ba
l kların kalbinden alındı. Fizyolojı'k kan parametreleri şu şekilde saptandı; alyuvar 1.48 x 106/ mm3. akyuvar 46
. x 103
1 mm3 ve kan pulcukları 0.42 x 104/ mm3. Hemoglobın mıktarı ve Hemaıokrıt degerın ortalaması sırasıyla 7.8 9'dl, •.4
23 tur. Ortalama alyuvar hacmi. onalama alyuvar hemoglobıni ve onalama alyuvar hemoglobinı derişimi sırasısla
155.4 ı.t3. 52.7 ııııgr. '% 339
. de�erınde saptandı. Lökosit formu! aşağıdaki gıbi tespıt edildı; lenfosıt% 78, monosıt% 3.
noırofil �.:, 18, eosinofil% 1 ve bazoftl �;,O.

Özet: Bu çahş mada,

Anahtar kehmeler: Kan parametreleri, Van Gölü balığı (inci kefal. chalcalburnus tarichi)
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çalışmalarla ülkemiz tatlı sularında yetişen 5 de
ğişik balık türünün kan parametrelerini araş
tırmışlardır. Balıkların kan tablosu üzerine ırk, ge
netik yapı, yaş, cinsiyet, su ısısı, seksuel olgunluk,
bakım-beslenme vb etki etmektedir (EIIis, 1976;
1977).

cabatmaz ve Ekingen, 1987). Bu frotilerden yüzde
lökosit formül çıkartıldı.

Bulgular

Araştırmadan elde edilen hematolojik de
ğerlere ait bulguların ortalamaları ve değişim sı
nırları Tablo 1' de verilmektedir.

Literatur taramalarında ülkemiz değerlerinden
olan inci kefali uzarinde hematoloji konusunda her
hangi bir çalışmanın yapılmadığı saptandı. Inci ke
falindeki hematolojik değerlerin bilinmesinin bu
balık türünun hastalıklarının erken teşhisinde ve te
davisinde hekime önemli düzeyde ip uçları ve
receği gibi hastalığın seyrinin izlenmesinde de yar
dımcı olacağı açıktır. Aynı zamanda bu balık yöre
halkı tarafından da çok sevilerak yenilen, besinsel
değeri yuksek ve büyük bir üretim potansiyeli olan
balık turüdür (Aras ve ark., 1995; Yörük, 1995). Bu
çalışmada inci ketalinin normal kan değerlerinin
tespit edilmesi ve böylece literatüre katkıda bu
lunulması amaçlandı.

Tablo 1: Van Gölü inci Ketalinde (Chalcalburnus tarichi}
Hematolojik Değerler
Parametre

(Birim}

Değerlerin
(Ortalaması ve
Değişim Sınırları}

Alyuvar
Akyuvar

(106 1 mm3)
(1031 mm3}

1.48 (1. 29 - 1.92}
4.6 (3.0 - 5.8)

Trombosit

(104 1 mm3)

0.42 (0. ı ı - 0.94)

Hemoglobin

(gr 1 di}

Hematokrit

(% hacim)

7.8 {4.0 - 1 0.0)
23 {14- 32}

Ortalama Alyuvar Hacmi üı3)
Ortalama Alyuvar Hemoglobini (ııııgr)
Ort. Al. Hemog. Derişimi {%hacim)
Lenfosit {%}
Akyuvar
Monosit (%}

Materyal ve Metot

Formül

ı55.4
52.7
33.9
78 {61 - 87)
3 (2 - 4)

Nötrofil (%)

ı8 (1 o 25}

Eozinofil {%}

{O 2}
O {O- 1)

-

1

Bu araştırmada 20 ±2 cm boyunda "ve 100 ±
20 gr ağırlığında 50 adet inci ketali kullanıldı. Ba
lıklar elektroşok ile bayıltıldıktan sonra (balıkların
içinde bulundukları suya 5 - 1 O saniye süre ile 50
woltluk elektrik akımı verilerek) hareketsiz duruma
getirildi. Kan pekioral yüzgeçlerin birinci ışınlarının
tabanlarını birleştiren hayali çizginin ortasından
yatay düzlemle 70° - 80°' lik bir açı oluşturarak ince
uçlu bir enjektörle kalpten alındı (Kocabatmaz ve
Ekingen, 1984). Alınan kan örnekleri; içerisinde 2
mg/ml EDTA bulunan tüplere konuldu. Eritr0sit, lö
kosit ve trombosit sayımı Natt - Herrick eriyiğl kul
lanılarak Thoma lamında, hemoglobin miktan asit
hematin (Sahli) yöntemiyle, hematokrit değer mik
rohematokrit yöntemle (Konuk, 1981; Kocabalmaz
ve Ekingen, 1984) belirlendi. Ortalama alyuvar
hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini ve ortalama
alyuvar hemoglobini derişimi Wintrobe Alyuvar In
deksleri hesabı fo·rmülleri ile saptandı. Lökosit for�
mül için hazırlanan kan frotileri May Grünwald - Gi
emsa kanşık boyama yöntemi ile boyandı

Balıkların kan parametrelerinin ırka, genetik ya
pıya, yaşa, cinsiyete, su ısısına ve diğer özel
liklerine göre değişiklikler gösterdiği bilinmektedir
(EIIis, 1976; 1977; Kocabalmaz ve Ekingen, 1978;
1984; 1987). Haider (1973), Salma Gairdnerii türü
balıklardaki eritrosit sayısını 1.630 mil. 1 mm3, Ko
cabatmaz ve Ekingen (1978), Leuciscus cephalus
orientalis Nordman' da 1.710 mil. 1 mm3, yayın ha
lığında (Silurus glanis L.) 1.225 mil. 1 mm3, Acant
halburus micropelpis' te 1.573 mil./mm3, Salma
trutta abanticus Tortonese'de 0.966 mil./mm3 ve
gökkuşağı alabalığında (Salma gairdneri Ric
hardson) 1.222 mil. 1 mm3, tatlı su ketalinde (Le
uciscus cephalus L.) 1.447 mil./mm3, aynalı ve
pullu sazanda (Çyprinus carpio L.) 1.386 mil./ mm 3

(Kocabatmaz ve Ekingen, 1978; Konuk, 1981; Ko-

olarak bildirmektedirler. Van Gölü inci ketalinde ise

Bazofil (%)

•
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1.480 mil./ mm3 tespit edildi (Tablo 1). Bu değer
literatür verileri ile (Haider, 1973; Kocabatmaz ve
Ekingen, 1978} uyum göstermektedir.

Ekingen, 1978; 1984).
Kanın şekilli elemanlarından olan trombositler
kanamanın durdurulması ve tromboz oluşumunda
görev alırlar. Araştırmadaki trombosit miktarı 0.42
{0.11 - 0.94) x 104/mm3 saptanmıştır (Tablo 1). Bu
değer Kocabalmaz ve Ekingen' in {1984) bildirdiği
gökkuşağı balığının 0.94 x 10 4fmm3, yayın balığının
1 . 20 X 104/mm3 ve tatlı SU ketalinin 1.05 X 104/
mm3 değerlerinden düşük pullu sazanın 0.25 x
104/mm3 ve aynalı sazanın
0.18 x 1 o4/mm3'1ik
değerlerinden yüksek çıkmıştır. Cassillas ve Smith
(1977), gökkuşağı alabalığında trombosit sayısını
stresten önce mm 3 kanda 21 bin, stresten sonra 43
bin olarak bildirmişlerdir. Bu araştırmacılara (Ca
sillas ve Smith. 1977; Kocabalmaz ve Ekingen,
1978; 1984) göre sıresin trombosit sayısı üzerine
artırıcı etkisi vardır.

Alyuvarlar fonksiyonlarını içerdikleri he
moglobin sayesinde yaparlar. Ayrıca aneminin ta
nısında hemoglobin miktarı önemlilik arzetmektedir.
Hall ve Gary (1929), çok hareketli olan marine ba
lıklarında hemoglobin konsantrasyonunun çok yük
sek düzeyde olduğunu ve daha az hareketli ba
lıklarda ise alyuvar sayısı ve hemoglobin miktarının
daha az olduğunu bildirmektedirler. Kocabalmaz
ve Ekingen (1978), Leuciscus cephalus orientalis
Nordman' da 9.0 gr/di, yayın balığında 4.4 gr/di,
Acanthalburus micropelpis' te 9.0 gr/di, Salmo trut
ta abanticus Tortonese' de 7.0 gr/di ve gökkuşağı
alabalığında 9.8 gr /di , tatlı su ketalinde 8.1 gr/dl,
aynalı ve pullu sazanda 8.4 gr/di değerinde bil
dirmektedirler. Van Gölü inci ketalinde hemoglbin
düzeyi 7.8 g/dl dir. Araştırmadaki Wintrobe alyuvar
indeksleri (MCV, MCH, MCHC) sırasıyla 155.4 1J.3,
52.7 lliJ.g, % 33.9 dur. Bu değerler araştırmacıların
(Kocabatmaz ve Ekingen, 1978; 1984) bil
dirimleri ile uyum içerisindedir. Balıkların aktivitesi
ile hemoglobin konsantrasyonu ve alyuvar sayısı
arasındaki bağlantının yanında balıkların yaşadığı
sudaki oksijen miktarı ve suyun temizlik düzeyide
dikkate alınmalıdır.

Akyuvarlar vücudun savunma fonksiyonlarını
yapan hücrelerdir. Enfeksiyon ve stres du
rumlarında kandaki miktarları artarak hücresel ve
humoral savunma yapmaktadırlar. Aynı etkiyi kim
yasal irritanlara karşı da oluşturmaktadırlar. Pekçok
araştırmacı (Ward, 1969; Rimish ve Adamova,
1973; Ellis, 1976; 1977) dolaşım kanındaki lökosit
miktarının yaş, cinsiyet, mevsim, beslenme ve ısı
dan etkilendiğini bildimektedirler. Van Gölü inci ke
falinin akyuvar sayısını 4.6 x 1o3fmm3 değerinde
saptandı. Sazanlarda 0.91 - 5.85 x 103Jmm3 (Am
lecher, 1961), yayında 5.5 x 103fmm3, tatlı su ke
falinde 2.0x103/mm3, aynalı sazanda 4.6 x 103/
"
mm3 ve pullu sazanda 5.9 x 103/mm3 (Ko
cabatmaz ve Ekingen, 1984), gökkuşağı balığında
(0.068
6.55) x 103/mm3 (Larsen ve Snieszko,
1961) olarak bildirilmektedir. Bu değerlerdeki fark
lılık balıkların farklı türlerden olmasından kay
naklanmaktadır. Buna rağmen bulgularımız aynalı
sazanın (Kocabatmaz ve
Ekingen, 1984) de
ğerleri ile uyum içerisindedir (Tablo 1).

Değişik tür balıklardaki hematokrit değeri araş
tırmacılar (Molnar Von, 1969; Kocabalmaz ve Ekin
gen, 1978; 1984) farklı bildirmektedirler. Araş
tırmacılara göre sazanda % 35.2 (Molnar Von,
1969), yayında % 17 - 22, tatlı su ketalinde % 3342 gökkuşağı alabalığında % 28, pullu sazanda %
36.3, aynalı sazanda % 41.8 (Kocabatmaz ve Ekin
gen, 1978; 1984) dir. Araştırmadaki hematokrjt de
ğerler % 14 32 sınırları arasında değişirken or
talama % 23 bulundu. Bu sonuçlardan da
anlaşılacagı gibi balıklardaki alyuvar sayısı, he
moglobin düzeyi ve hematokrit değer sudaki erjmiş
oksijen ve balıkların oksijene karşı duyarlılıkianna
göre kolaylıkla değişebilir. Ayrıca bu 3 değer ba
lıkların aktivitelerinden de etkilenmektedir. Daha
aktif olan balıklarda yüksek daha az hareketli olan
balıklarda ise Jüşüktür: Nitekim oksijene karşı çok
daha az duyarlı ve daha az hareketli olan yayın ba
lıklarındaki bu değerler düşüktür (Kocabatmaz ve

-

,

-

Farklı balık türlerinin kan hücrelerinin yapısı ve
(1969}, An
tipova {1973), Elliss (1976; 1977), Kocabalmaz ve
Ekingen (1978; 1984; 1987) tarafından ayrıntılı bir
şekilde araştırılmıştır. Bakteriyel, viral, paraziter ve
mantar hastailkiarına göre lökosit tiplerinin % oran
ları arasında deği�imlerin olduğu klasik bir bilgi ola
rak bilinmektedir. Bu araştırmadaki % lökosit oran% oranları Jakowska (1956}, Molnar
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