
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

 
 
 
 
 
 
 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 
 
 
 
 

TİCARİ YEME MANNAN OLİGOSAKKARİT (MOS) VE VİTAMİN B12 
İLAVESİYLE SAZAN (Cyprinus carpio L. 1758) VE ŞABUT (Tor grypus H. 1843) 
BALIKLARINDA BÜYÜME PERFORMANSI, VÜCUT KOMPOZİSYONU, 
BAĞIRSAK VE KARACİĞER HİSTOLOJİSİNE ETKİSİ İLE ŞABUT (Tor 

grypus H. 1843)  BALIĞININ KÜLTÜRE ALINMA OLANAKLARI 
 
 
 
 
 
 
 

Mehmet ATEŞ 
 
 
 
 
 
 
 

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI  
 
 
 
 
 

ANKARA 
2009 
 
 

Her hakkı saklıdır 



 i

ÖZET 
 

Doktora Tezi 
 
 

TİCARİ YEME MANNAN OLİGOSAKKARİT (MOS) VE VİTAMİN B12 
İLAVESİYLE SAZAN (Cyprinus carpio L. 1758) VE ŞABUT (Tor grypus H. 1843) 

BALIKLARINDA BÜYÜME PERFORMANSI, VÜCUT KOMPOZİSYONU, 
BAĞIRSAK VE KARACİĞER HİSTOLOJİSİNE ETKİSİ İLE ŞABUT (Tor grypus H. 

1843)  BALIĞININ KÜLTÜRE ALINMA OLANAKLARI 
 
 

Mehmet ATEŞ 
 

Ankara Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Su Ürünleri Anabilim Dalı 
 

Danışman: Doç. Dr. Hasan H. ATAR 
 

 
Bu çalışmada ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan 
(Cyprinus carpio L. 1758) ve Şabut (Tor grypus H. 1843) yavru balıkları 90 gün süreyle 
beslenmiştir. Balıklar 4 farklı gruba ayrılmıştır (Kontrol; A grubu MOS; B Grubu 
Vitamin B12; C Grubu MOS+Vitamin B12 karışımı). Farklı oranlarda MOS ve Vitamin 
B12 ilaveli yemlerle beslemenin Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) 
balıklarının canlı ağırlık ve toplam boy olarak büyümesi, kondisyon faktörü, protein 
etkinlik oranı, yem değerlendirme ve yaşama oranı, bağırsak ve karaciğer histolojik 
değerlendirme ve kan parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır.  
 
Başlangıç ağırlık ortalamaları 1,11±0,05g olan Sazan balığında (Cyprinus carpio) canlı 
ağırlıkça en iyi büyüme MOS ve Vitamin B12 birlikte kullanılan C grupta (4,51±0,13g) 
olmuştur. İlk ağırlık ortalamaları 0,95±0,03g olan Şabut balığında (Tor grypus) ise en 
iyi büyüme Vitamin B12 ile beslenen B grubunda (4,15±0,16g) olmuştur. Başlangıç boy 
ortalamaları 4,04±0,04cm olan Sazan balığında (Cyprinus carpio) boyca en iyi büyüme 
MOS ile beslenen A grubunda (6,68±0,08cm) iken, ilk boy ortalamaları 4,10±0,05cm 
olan Şabut balığında (Tor grypus) ise Vitamin B12 ile beslenen B grubunda 
(7,71±0,08cm) olmuştur. Histolojik incelemede karaciğer hücrelerinde herhangi bir 
patolojik bozukluk görülmemiştir. MOS kullanılan tüm gruplarda bağırsaktaki 
villuslerin uzunluk ve kalınlıklarında bariz bir artış gözlenirken MOS içermeyen diğer 
gruplarda bu organa ait herhangi bir değişiklik dikkati çekmemiştir. Kan parametreleri 
açısından gruplar arasında önemli bir fark olmadığı (p>0,05) elde edilmiştir. 
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ABSTRACT 
 

Ph.D. Thesis 
 
 

THE EFFECTS OF A COMMERCIAL DIET SUPPLEMENTED WITH MANNAN 
OLIGOSACCHARIDES (MOS) AND VITAMIN B12 ON THE GROWTH 

PERFORMANCE, BODY COMPOSITION, LIVER AND INTESTINE HISTOLOGY 
OF COMMON CARP (Cyprinus carpio L. 1758) AS WELL AS ADAPTATION OF 

THE SHABBOUT (Tor grypus H. 1843) TO CULTURE CONDITIONS 
 
 

Mehmet ATEŞ 
 

Ankara University  
Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Fisheries 
 

Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Hasan H. ATAR 
 

In this study, effects of varying levels of Vitamin B12 and mannan oligosaccharide 
(MOS) on growth performance, live weight gain, fish size, survival rate, feed 
conversion ratio, condition factor, protein efficiency ratio, blood biochemical 
parameters, and liver and intestinal organ histology were investigated for 90 days in 
Carp (Cyprinus carpio L. 1758) and Shabbout (Tor grypus H. 1843) fed a commercial 
diet supplemented with Vitamin B12 and Mannan oligosaccharide (MOS).   
 
Fish were separated into four groups. Three of the groups were designated as treatment 
groups (The Group A; MOS, The Group B; Vitamin B12, The Group C; MOS combined 
with Vitamin B12) and one as untreated control group. The highest live weight gain in 
carp (Cyprinus carpio) was observed in the group C (4,51±0,13 g) whose initial weight 
average was 1,11±0,05 g  and who were fed MOS and Vitamin B12 together. The 
highest live weight gain in Shabbout (Tor grypus) was observed in the group B 
(4,15±0,16 g) whose initial weight average was 0,95±0,03 g and who where fed 
Vitamin B12. The highest length gain in Carp (Cyprinus carpio) was observed in the 
group A (6,68±0,08 cm) whose initial length average was 4,04±0,04 cm and who were 
fed MOS, whereas the highest length gain in Shabbout (Tor grypus)  was observed in 
the group B (7,71±0,08 cm)  whose initial length average was 4,10±0,05 cm and who 
were fed Vitamin B12. No pathological defects in liver were obvious by histological 
examination. An obvious increase in length and thickness of villus were observed in the 
groups treated with MOS, but no histological alterations in liver were observed in non-
MOS-treated groups. There were no significant differences among the four groups in 
terms of blood parameters (p>0,05). 
 
March 2009, 112 pages 
 
Key Words: Mannan oligosaccharide, Vitamin B12, Carp (Cyprinus carpio), Shabbout (Tor 
grypus), Growth, Histology, Adaptation.  
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1. GİRİŞ 

 

Balıklar da diğer hayvanlar gibi yaşamını sürdürmek, sağlığını korumak, hareket etmek 

ve büyümek için besine ihtiyaç duyarlar. Besinlerin canlılarda birçok rolü olduğu 

bilinmektedir. Besinler tüm canlıların dokularında yaşamsal kimyasal tepkimelere 

katılan yapı taşlarını içerir. Doğada balıklar besinlerini beslenme alışkanlıklarına ve 

bunların ortamda bulunuşuna göre çeşitli maddelerden sağlarlar. Tüm hayvan türlerinde 

olduğu gibi, balıklar da yeterli ve dengeli beslenmeleri için proteinler, yağlar, 

karbonhidratlar gibi temel besin maddeleri ile vitaminler ve iz elementler gibi besin 

maddelerine ihtiyaç duyarlar (Atay 1990). Bunlardan birinin noksanlığı veya 

yetersizliği balıklarda bazı bozukluklara, hatta büyük kayıplara yol açabilir. Balıkların 

besin kesesinin oluşumu, üremeleri, gelişmeleri ve renk oluşumu büyük ölçüde uygun 

ve yeterli gıdalarla beslenmeye bağlılık göstermektedir. Üretimi yapılan balıklara 

dengeli ve yeterli besinin verilmesi çok önemli bir sorundur. Bu amaçla ekonomik 

olarak yetiştiriciliği söz konusu olan balık türleri ile kabuklu su ürünlerinin besin madde 

ihtiyaçlarına ilişkin çok sayıda araştırma yapılarak sonuçları uygulamaya konulmaktadır 

(Anonymous 1993). 

 
Balık yetiştiriciliğinde üretimin başarısına etkiyen en önemli etmenlerden biri balık 

hijyeni ve balık sağlığıdır. Hijyenik yetiştiricilik tekniklerinin uygulanmasında yem ve 

yemleme kalitesi ile standartları en üst seviyede tutulmalıdır. Su ürünleri 

yetiştiriciliğinde balık sağlığının sürdürülmesinde başarının anahtarı iyi su kalitesine ve 

yetiştirilen türe uygun kaliteli yem kullanımına bağlı olduğunu söylenebilir. Her ne 

kadar tüm sağlık ve hijyen kriterlerine uyulsa da, doğal ortamda bulunan patojen bakteri 

ve parazitlerin balık sağlığını etkilemesi kaçınılmazdır. Bu nedenle balıkları 

hastalıklardan korumak için stres etmeni başta olmak üzere, stok yoğunluğuna, besleme 

şekline, kullanılan araç ve gereçlerin temizliğine, çalışan personelin eğitimine önem 

verilmesi gerektiği gibi, birtakım koruyucu önlemlerin alınması da gereklidir 

(Anonymous 1998).  

 

Koruyucu önlemlerin başında belirli amaçlar için üretilmiş olan çeşitli probiyotikler ve 

bağışıklık sistemi geliştirici bazı temel yem katkı maddeleri gelmektedir. Fonksiyonel 
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beslenmede ve profilaktif prebiyotik yem katkılarının başarılı olduklarını ve balıktaki 

sağlık durumu ile performansı geliştirmede ekonomik yöntemle oldukları kanıtlanmıştır. 

Bu katkılar, aynı zamanda balığın stres ve hastalıklara karşı dayanıklılığını arttırır, 

bağırsak morfolojisi ile mikrobiyolojisini değiştirerek optimal besin alımını sağlarlar 

(Sweetman and Davies 2006).  

 

Hızlı büyüme ve hastalıklara karşı dayanıklılık balık sağlığı açısından en önemli 

konuların başında gelmektedir. Bazı hayvan türlerinde antibiyotikler bağırsak içindeki 

mikro-florayı öldürüp büyüme ve yem etkinliğini artırabilerek hayvanın amino 

asitlerden daha çok faydalanmasını sağlarlar (Rawles et al. 1997). Buna karşın, 

antibiyotik uygulamasında mikroorganizmalarda antibiyotiğe karşı direnç geliştiğinden 

antibiyotiklerin balık yemlerinde katkı olarak kullanılması birçok ülkede yasaklanmış 

ya da sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda, seçenek yem katkıları üzerindeki araştırmalarda 

artış vardır.  

 

Ülkelerdeki politika değişiklikleri su ürünleri yetiştiriciliğini etkilemekte ve sağlıklı ve 

ekonomik büyüme için yeni stratejilerin geliştirilmesine olan ilgiyi teşvik etmektedir. 

Aşı geliştirilmesi yanında probiyotikler ve prebiyotikleri içeren diyet katkıları veya 

immunostimulantlar daha fazla dikkat çekmektedir. Prebiyotiklerin (bağırsak içindeki 

sınırlı sayıda bakterinin büyüme ve/veya gelişimini uyararak canlıya fayda sağlayan 

besleyici değeri olmayan besin maddeleri) gelişimi kümes hayvanları ile 

karşılaştırıldığında balıklarda henüz başlangıç aşamasındadır (Patterson and Burkholder 

2003). Ancak son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliğinde bir takım kimyasal ajanlar, 

polisakkaritler, bitki ekstraktları, mayalar ve bazı besinler immunostimulant olarak balık 

yemlerinde yer almaktadır (Sakai 1999, Gannam and Schrock 2001).  

 

Balıklarda, etkeni mikroorganizmalar olmayan, genellikle, sporadik veya kendiliğinden 

oluşan olgular halinde ortaya çıkan hastalıklar da bulunmaktadır. Bunlar bulaşıcı 

olmadıkları ve yayılmadıkları için de ekonomik önemleri çok azdır. Böyle hastalıklar 

çok seyrek olarak dünya çapında yaygın olarak görülmektedir. Ancak, beslenme ve 

çevre koşullarının en uygun sınırların dışında bulunduğu durumlarda, bu olumsuz 

koşulların kısa bir süre içinde en uygun sınırlar yönünde değişemediği hallerde toplu 
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balık ölümlerine rastlanabilir. Bu olumsuz koşullar düzeltildiği zaman, bozukluklar da 

ortadan kalkabilmektedir. Ancak balıklarda ileri derecede lezyonlar ve işlevsel 

bozulmalar ortaya çıkmışsa, böyle olgular ölümle sonlanabilir. 

 

Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinin ekonomik başarısı üretim döngüsünün 

biyolojisi, beslenme ve çevresel yönetiminin ileri düzeyde anlaşılmasına bağlıdır. 

Optimal büyüme ve performans; salgın hastalıklar ile fizyolojik ve bağışıklık 

durumlarından etkilenebilir. Stres ve çevresel koşullar yakın olarak ilişkilidir. 

Performans düşüklüğü ile hastalıklara yatkınlığa neden olduğu gibi, fırsatçı patojenlere 

de kısa süreli subklinikal maruz kalmalar, üretimi etkileyebilir ve bağırsak bütünlüğünü 

bozarak düşük besin alımı ile dengesiz bağırsak mikroflorasına neden olabilir 

(Varsamos et al. 2006).  

 

Balık çiftliklerinde yürütülen günlük faaliyetler balık için tamamıyla stres 

oluşturmaktadır. Açlık, aşırı balık stoklama, balığa dışarıdan müdahalede bulunulması, 

sıcaklık farklılıkları, su kalitesi ve balığın yeni bir ortama taşınması-konulması stres 

nedenleridir. Bu yüzden, balığın strese gireceği düşünülerek bağışıklık sistemini 

geliştirici ürünlerin önceden kullanılması balık kayıplarını en az düzeye çeker. 

İmmunostimulant ve vitaminlerin muhtemel hastalıkların önlenmesine yardımcı olduğu 

ve balıklarda görülen hastalıkların iyileşme dönemini hızlandırdığı da kanıtlanmıştır 

(Anonymous 1998).  

 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde larval dönemde oluşan hastalıklar üretim süresince 

karşılaşılan ekonomik kayıpların en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu dönemdeki 

kayıpları azaltabilmek için ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçların uygunsuz ve denetimsiz 

kullanımı dirençli bakterilerin ortaya çıkışına ve giderek kullanılabilecek etkili 

antibiyotik sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, son yıllarda 

hastalıklara karşı dirençli bireyler elde etmek ve balıkların bağışıklık sistemlerini etkin 

hale geçirmek için biyolojik ve yapay maddelerden oluşan immunostimulantlar veya 

doğal büyüme üzerinde etkili olan yem katkı maddeleri ve vitamin ilaveli yemler 

kullanılmaya başlanmıştır.  
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Son zamanlarda antibiyotik büyüme destekleyiciler; ağırlık kazancı, yem değerlendirme 

ve ölümleri azaltmada olumlu etkilerinden dolayı tüm dünyada hayvan yemlerinde 

standart bir uygulama olarak tedavi dozlarının altında kullanılmıştır. Öte yandan, 

günümüzde antibiyotiklerin hem hayvanlar hem de insanlarda dirençli bakterilerin 

gelişimine etkileri ve insan sağlığını ilgilendiren tehlikeler içermesi, antibiyotik 

kullanımında dikkatli olunması gerektiğini öne süren görüşleri öne çıkarmaktadır. 

Balıklarda stres sonucu meydana gelebilecek hastalıklara karşı, bağışıklık sistemini 

doğrudan veya dolaylı yollarla kuvvetlendirici ürünler ile vitaminler olumlu sonuçlar 

vermektedir (Rosen 1996).  

 

Türkiye’de Şabut balığı ile ilgili araştırmalar yok denecek kadar azdır. Yapılmış birkaç 

araştırma bu balığın sınıflandırılmasıyla ilgilidir. Bu çalışmada, bu balığın yetiştiriciliğe 

uygunluğu ve yetiştiricilik koşullarına uyumunun belirlenmesi amaçlanmış olduğundan, 

yetiştiriciliğe dönük temel ihtiyaçlarının belirlenmesi de hedeflenmektedir.  

 

Gelişmekte olan Akuakültür sektöründe gelecekte yapılacak ve balık yemine Mannan 

oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 katılmasıyla elde edilecek daha iyi yemden 

yararlanma, canlı ağırlık artışı, hastalıklara karşı daha dayanıklı birey yetiştirme ve 

kültüre yeni alınan türlerde de daha düşük ölüm veya üretiminde istenilen başarıyı 

sağlamak için Mannan oligosakkarit (MOS) gibi yem katkıları  ve Vitamin B12 başta 

olmak üzere balık besleme araştırmaları önem arz etmektedir.  

 

Bu çalışmada ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve vitamin B12 ilavesiyle Sazan 

(Cyprinus carpio L. 1758) ve Şabut (Tor grypus H. 1843) yavru balıklarında büyüme 

performansı, vücut kompozisyonu, yem değerlendirme ve yaşama oranı, bağırsak ve 

karaciğer histolojisine olan etkisinin yanında kan parametrelerindeki değişim ve Şabut 

(Tor grypus)  balığının su ürünleri yetiştiriciliğine alınması hedeflenmiştir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

2.1 Şabut Balığı (Tor grypus H. 1843) 

 

Ülkemizde Dicle ve Fırat nehirlerinde yasayan ve halk arasında Şabut, Şabot veya Sore 

ismiyle bilinen Şabut balığı (Tor grypus) Fırat nehrinin Atatürk Barajı ve mansap 

sularında görülen, eti sevilerek tüketilen endemik balık türlerden biri olup, hızlı akan sığ 

suları seven, avlanması zor bir balık olarak bilinir (Şekil 2.1). Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde içsu balıkları yetiştiriciliğinde sazan ve alabalığa seçenek olabilecek Şabut 

(Tor grypus)  balığı büyük pullarla örtülü, vücut yanlardan yassılaşmıştır. Ağız 

yanlarında iki çift bıyık bulunmakta, kuyruk yüzgeci derin çatılı olup her iki lobu da 

sivrileşmiştir. Rengi, sırtta koyu kahverengi, yanlarda açık kahve, karın bölgesinde ise 

kirli sarıdır. Anal ve kuyruk yüzgeçleri koyu diğer yüzgeçleri açık renklidir, Nisan-

Mayıs aylarında yumurta bıraktığı bildirilmektedir (Geldiay ve Balık 1996, Epler et al. 

2001).  

 

Szypula et al. (2001) Irak’ta Tharthar, Razzazah ve Habbaniya göllerinde bulunan Şabut 

balığının büyüme karakteristiklerini incelemişlerdir. Iraktaki Tharthar ve Habbaniya 

göllerindeki bazı balıkların üreme biyolojisi üzerine yaptıkları araştırmada, Şabut 

balığının Nisan ayı içerisinde ürediğini, erkeklerinin 5. yılda, dişilerin ise 6.yılında 

üreme eylemine geçtiklerini ve kg vücut ağırlığı basına yaklaşık 11500 adet yumurta 

verdiğini saptamışlardır. 

 

Cyprinidae familyasından olup ve tatlısu balığı olan Şabut balığı (Tor grypus) çift 

göçlü, tipik bir nehir balığı olup, ince ve uzun boylarıyla iyi bir yüzücüdürler, hızlı 

akıntılardan etkilenmezler ve suyun hızlı akan bölümlerini rahatlıkla geçebilirler. 

Suların taşkın dönemlerinde sakin sulara girdiği bilinir, ancak su geri çekilir çekilmez 

nehre geri döner. Oksijen seviyesi yüksek olan yerleri tercih ederler. Bu şartlar altında, 

uzunluğu 20–30 cm olan balıklar yaz boyunca nehir sisteminde kalabilir. Diğer bıyıklı 

balıklardan daha fazla oksijen gereksinimi olduğuna dair birçok gösterge bulunmaktadır 

(Ünlü 2006). 
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Yumurtlama alanlarına doğru hareketlenme nisan ayında nehirlerin alt bölümlerinde ve 

mayıs başında ise içsularda başlar. Garzan, Botan, Baykan ve Savur’daki yumurtlama 

alanlarına ulaşırlar ve yumurtlama mayıs ortasından haziran ortasına kadar sürer. 

Yumurtladıktan sonra balık mansaba geri döner. Bu süreçte durgun sulardaki su 

sıcaklığının fazla yükselmesine bağlı olarak bireylerin çoğu nehir sisteminde bulunur. 

Boyu 30 cm’yi geçen tüm balıklar mayıs sonuna kadar nehirlere geçmiş olur. Normal 

kışlarda balık hareket halindedir ve verimli güney sularında beslenir. Şabut balığı 

üretimi en çok yapılan tatlısu balık türlerinden Alabalığa göre yavaş ancak Sazan 

balığına göre hızlı büyür. Güney Doğu Anadolu sularındaki sayıları üreme hızlarının 

yavaş olmasından ötürü azdır. Yıllık üretimlerinin toplam tatlısu balık üretiminin yüzde 

5-10’u kadar olduğu tahmin edilmektedir (Ünlü 2006). 

  

 

 
Şekil 2.1 Şabut balığı (Tor grypus H. 1843) 
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2.2 Sazan Balığı (Cyprinus carpio L. 1758) 

 

İçsu balıkları yetiştiriciliğinde alabalıktan sonra dünyada ikinci derecede önemli balık 

türü Cyprinidae familyasından olan Sazan balığıdır (Şekil 2.2). Büyük ölçüde 

yetiştiriciliği yapılan, ılıman iklim bölgelerinin ekonomik öneme sahip türü olan aynalı 

sazan ve kültür sazanı (Cyprinus carpio), sıcağı sevmesinin yanında soğuğa da 

dayanıklı olup, yoğun yetiştiricilik için çok uygundur. Az miktarda oksijene gereksinim 

duyması ve yetiştirme sırasında boylama, kepçeyle yakalanma ve tartım gibi işlemlere 

duyarlı değildir ve kolayca yaralanmazlar. 4–30 °C arasındaki su sıcaklığı değişimlerine 

kısa sürede uyum sağlar. Bunun yanında kültür koşullarına adapte yeteneğinin yüksek 

olması, yem alımı ve yem değerlendirmesinin iyi olması ve uygun koşullarda hızlı 

gelişmesi, doğal sazana nazaran yaklaşık %30–40 oranında daha hızlı gelişmesi, 

dolayısıyla yem değerlendirme, yemi ete çevirme oranının yüksek olması, döl alımı ve 

yetiştirme işlemlerinin kolay olması tercih sebebidir (Çağıltay 2007).     

 

 

 

 
Şekil 2.2 Sazan balığı (Cyprinus carpio L. 1758) 
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2.3 İmmunostimülant Kullanımı 

 

İmmunostimulantlar, tek başlarına verildiklerinde özgün olmayan bağışıklık sistemini 

veya antijen ile birlikte verildiğinde spesifik bağışıklık sistemini uyaran ajanlar olarak 

tanımlanmıştır. İmmunostimulanların özgün bağışıklık mekanizmasından çok özgün  

olmayan bağışıklık mekanizmasını aktive ettiği bildirilmiştir (Vadstein 1997, Sakai 

1999). Bu tür bağışıklık sistemini uyaran maddeler, özgün ve özgün olmayan bağışıklık 

sistemini etkinleştirek bireyin hastalıklara karşı direncini arttırırlar. Günümüzde yaygın 

olarak kullanılan bağışıklık sistemini uyaran maddeler; Mannan oligosakkarit, glucan, 

laktoferin, kitosan, B grubu vitaminler, vitamin C, Mycobakterium spp.’nin 

ekstraselüler ürünleri, kahverengi-kırmızı algler, karadaki mantarlar, bitki parçacıkları 

gibi maddeler sayılabilir. 

 

İmmunostimulantlar bağışıklık sistemlerinin çeşitli hücresel ve salgısal elemanlarını 

uyarabilir ve yardımcı olarak görev yapıp ilaçların etkinliğini artırabilir (Sakai 1999). 

Bu iddiayı destekleyen az sayıda yayın bulunsa da β-glukan ve Mannan oligosakkarit 

(MOS) veya deniz alglerinden elde edilen immunostimulantlar gibi su ürünleri 

yetiştiriciliğinde yoğun balık üretiminden kaynaklanan stresin bağışıklık sistemi 

üzerindeki baskısını önleyici olarak lanse edilmektedir. Mannan oligosakkarit ve 

vitaminlerin balık diyetlerine eklenmesi bağışıklık sistemini etkilemesi ve hastalıklara 

karşı dayanıklılığı artırması yönünden umut verici görünse de Mannan 

oligosakkaritlerin ve özellikle B grubu vitaminler balık diyetlerine eklenmesinin balık 

sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu 

belirtilmiştir (Yoshida et al. 1995, Staykov et al. 2005). 

 

İmmunostimulantlar balıklarda beslenme düzeninde kullanımı ve balıklardaki birçok 

hastalığı kontrol altında tutma potansiyeline sahiptirler. Balıkta bağışıklık ve hastalık 

direncini etkileyen immunostimulantların vasıtasıyla konakçı savunma 

mekanizmalarının geliştirilmesi, bağışıklık sistemi ile etkileşimi, verim değerlendirmesi 

ve uygulama yöntemlerinin etkinlikleri ile stratejik kullanımlarıdır (Bricknell and 

Dalmo 2005).  
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Bazı deniz balıkları ve somon türü göçmen balıklar dâhil olmak üzere birçok balıkta 

yapılan araştırmalar immünokompetans ve hastalık direncinin özellikle belirli vitamin 

ve mineraller olmak üzere çeşitli besin maddelerinin eksik tutulması ile 

dengelenebileceğini ortaya koymuştur. Bu itibarla, su ürünleri yetiştiriciliğinde balığın 

optimum seviyede büyüme ve üretim verimini sağlamak için bu mikro besin maddeleri 

hazır besinlerde yeterli seviyelerde temin edilmelidir. Ayrıca, bu mikro besin 

maddelerinden bazılarının minimum gereklilik seviyelerinin üzerinde temin edilmesi 

çeşitli hayvanların bağışıklık tepkileri ve hastalık dirençlerini önemli ölçüde artırdığını 

göstermiştir.  

 

Kültür balıkçılığında immunostimulantların kullanımı ile balıkların çeşitli bakteriyel, 

viral ve paraziter hastalıklara karşı direnç kazandıkları, larval dönemde fırsatçı 

patojenler yüzünden meydana gelen ölüm oranının azaldığı, antimikrobiyal maddelerin 

etkilerinde ve büyümede artış görüldüğü ve stresin olumsuz etkilerinin azaldığı 

bildirilmiştir (Yano et al. 1989, Raa 2000).   

 

Bazı araştırmalarda çeşitli infeksiyöz etkenlere karşı çeşitli tıbbi bitki özütlerinin 

kullanımı gün geçtikçe artış göstermektedir. Medikal bitkileri çoğu temelde bağışıklık 

sistemini uyarıcı etkiye sahiptir ve bu bitkilerin kök, yaprak, tohum kısımlarından ayrı 

ayrı farklı solventler kullanılarak hazırlanılan ekstraktlar, ya yem içersine ilave edilerek 

ya da intraperitoneal yolla canlıya ulaştırılmaktadır. Yetiştiricilikte yem içerisine ilave 

edilerek kullanılan immunostimulant katkılar balıklarda; boylama, transfer, adaptasyon, 

aşılama vd. işlemlerin oluşturduğu stresi azaltırken aynı immunostimulantların 

kullanımı aşı ve antibiyotiklere seçenek profilaktif amaçla kullanılabilecek doğal ve 

yapay bileşikler olarak uygulanmaktadır. Çeşitli hastalıkların tedavisi ve denetimi 

amacıyla kullanılan geleneksel tıbbi bitkiler de büyük ölçüde artış göstermektedir. 

Burada hedef hastalıklar patlak vermeden önce immunostimulant ve vitamin 

kullanımına başvurularak ölüm oranlarında ve hastalıkların yayılmasında azalma 

sağlamaktır (Uluköy 2007).  

 
Vitamin C, Vitamin B ve Vitamin E ile selenyum gibi besleyici maddelerin aşırı 

derecede desteklenmesinin bazı çalışmalarda bağışıklık ve hastalık direnci üzerinde 

olumlu etkisi olmuş, ancak bazı çalışmalarda da hiçbir etki göstermemiştir. Balıkların 
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beslenme durumunu etkileyen yönetim uygulamaları onların sağlık ve hastalık 

dirençlerini de etkileyebilir. Tatlısu balıkları üzerinde yapılan araştırmalar, beslenme 

rejimlerinin bir balığın hastalığa karşı direncini değiştirdiğini göstermektedir. Bu türde 

beslenme rejimleri potansiyel olarak su ürünleri yetiştiriciliğinde deniz balıklarının 

kaybını azaltmak için uygulanabilir. Besin maddesi olmayan immunostimulant 

bileşimler ile diyet takviyesi özellik arz etmeyen bağışıklık ve hastalık direnci itibariyle 

birçok balık türünde olumlu sonuçlar verdiğinden ayrıca önemli derecede ilgi çekmiştir.  

 

Mayalar ve mantarlardan elde edilen beta–1,3-glükan gibi bileşimlerin özellik arz 

etmeyen bağışıklık sisteminin bazı kısımlarındaki etkinlik seviyesini değiştirerek çeşitli 

patojenlerle mücadeleden sonra ölüm oranını önemli derecede azalttığı görülmüştür. Bu 

bileşimlerden bazıları son yıllarda ticari olarak temin edilebilir olmuştur, ancak besin 

içinde kullanıldıklarında etkileri değişken olmaktadır. Bu muhtelif beslenme 

stratejilerinin su ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanmasına ilişkin belirli örnekler 

sunulmaktadır. Bu alanlardaki daha ileri boyutta gelişmeler bağışıklık tepkisi besinsel 

modülasyonunun su ürünleri yetiştiriciliğinde balık hastalıkları ile mücadele konusunda 

kimyasal tedaviye karşı etkin ve nispeten daha ucuz bir alternatif olarak kullanılmasına 

olanak sağlayabilir (Sealey and Gatlin 1999). 

 

Balık larvası üretimi çoğunlukla yüksek ölüm oranları nedeniyle engellenmekte olup, 

infeksiyöz hastalıklardan kaynaklanan bu ekonomik kaybın çoğunluğunun %10 ile Batı 

Avrupa su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe meydana geldiğine inanılmaktadır. Deniz 

balığı larvalarının ekonomik “potansiyel” üretimini gerçekleştirmek için patojen yükünü 

kontrol edecek stratejilerin geliştirilerek immüno profilaktik önlemlerin alınması ve 

böylece yetişkin balıkların üretiminin artırılması gerekmektedir. Doğal savunma, tümleç 

sistemi ile granülositler ve makrofajlar tarafından gerçekleştirilen süreçler gibi hem 

hümoral hem de selüler savunma mekanizmaları içermektedir.  

 

Beta glükanlar, bakteriyel ürünler ve bitki bileşenleri gibi farklı birtakım maddeler 

doğal savunma mekanizmalarının aktivasyonunu doğrudan başlatarak yağ reseptörlerini 

faaliyete geçirip anti mikrobiyal moleküllerin üretimi ile sonuçlanabilecek hüçreiçi gen 

etkinliğini tetikleyebilir. Bu immunostimulantlar çoğunlukla bakteriyel kaynaklar ile 
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kahverengi ve kırmızı mantarlardan elde edilmekte ve ayrıca kara mantarları da yeni 

potansiyel madde kaynakları olarak kullanılmaktadır. İmmunostimulantların diyet 

takviyesi olarak kullanımı hayvanların doğal savunmasını artırarak balık boylama, 

yumurtlatma, balık nakilleri ve aşılama gibi yüksek stres dönemlerinde patojenlere karşı 

direnç sağlar.  

 

Gelişmekte olan hayvanların adaptif bağışıklık tepkileri patojene karşı etkin bir karşılık 

verecek derecede gelişene kadar doğal tepkilerini artırarak larvanın hayatta kalmasını 

artırıcı potansiyel bir metot olarak larvaların immüno modülasyonu önerilmiştir. Bu 

itibarla, immunostimulantların balık larvalarına diyet takviyesi olarak verilmesinin ve 

gelişmekte olan hayvana az bir zararla doğal savunmalarını yükseltmekte son derece 

faydalı olacağı ifade edilmektedir. Bunun aksi olarak da, yeni doğmuş bir hayvanın 

bağışıklık sistemi tam oluşmadan immüno modülasyonunun normal bağışıklık tepkisini 

olumsuz etkileyebileceğinden problem yaratacağına dair bir grup görüş de 

bulunmaktadır (Bricknell and Dalmo 2005).  

 
 
2.4 Mannan Oligosakkarit (MOS) 

Mannan oligosakkaritler; İnsan gıdası için kullanılan ekmek mayasından üretilmiş, 

çapraz bağlar içeren doğal selülozik yapıda bulunan bir polisakkarittir. Maya hücre 

duvarını meydana getiren ana unsur polisakaritlerdir. Mannan oligosakkarit; 

Saccharomyces cerevisiae mayasının dış hücre duvarından elde edilen bir doğal şeker 

kaynağıdır (Şekil 2.3). Saccharomyces cerevisiae maya hücresinin hücre duvarının 

1/3’ünü Mannan oligosakkarit (MOS) oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil 2.3 Maya hücresinin (Saccharomyces cerevisiae) yapısı (Anonim 2005) 
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Saccharomyces cerevisiae’nin çözülmesi ile birlikte hücre duvarının işlenmesiyle elde 

edilen  MOS’un su ürünleri yetiştiriciliğindeki etki mekanizması şu şekildedir; 

1. Mannan oligosakkarit, yapısındaki terminal mannoz birimleri sayesinde, patojen 

bakterilerin fimbriae olarak bilinen ve lektin içeren, ince bağırsaklara tutunma 

bölgeleriyle kuvvetli bağlar oluşturarak, hayvana zarar vermeden dışkı ile 

vücuttan atılmalarını sağlar.   

2. Mannanlar maya hücre duvarının üst katmanlarında yer alırlar ve bakteriler için 

özgün yapışma yüzeyleri içerirler. Mannanlar, barsak duvarının optimal 

kalınlıkta olmasını sağlayarak, besin maddelerinin emilimini ve yararlanışını 

artırırlar. 

3. Mannanlar barsaklardaki patojenlere bağlanarak kolonize olmaksızın doğrudan 

atılmasını sağladığı gibi, laktobasiller için uygun besi ortamı oluşturur ve yararlı 

bakteri populasyonunun gelişmesine yardımcı olur. 

4. Patojen bakteriler, Lektin adı verilen yüzey proteinleri ile sindirim kanalı 

epitellerinde mevcut olan karbonhidratları bağlarlar (Şekil 2.4). 

 

 

Şekil 2.4 Patojen bakterilerin lektin ile epitel hücre duvarına yapışması (Anonim 
2005) 

 

5. Karbonhidrat yapıdan daha zengin olduğu için, patojen bakteriler için bir tuzak 

görevi görerek, lektinlere daha önce bağlanarak bloke eder. Böylelikle patojen 

bakterilerin barsak epitellerine bağlanması engellenmiş olur, 
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6. Patojenler tarafından tutuldukları için, patojenlerin sindirim kanalı hücre 

duvarına bağlanması mümkün olamamakta ve balığa zarar vermeden dışarı 

atılmaktadır (Şekil 2.5), 

 

 

Şekil 2.5 Patojen bakterilerin hücre duvarına yapışmadan dışarı atılması (Anonim 
2005) 

 

7. Patojenik bakteriyal gelişimini engelleyerek, bağırsak mikroflorasında yararlı 

bakterilerin çoğalmasını hızlandırır,  

8. Yararlı bakterilerin çoğalması pH düzeyini aşağı çekerek, patojen (zararlı) 

bakterilerin çoğalmasını engeller, 

9. Bağışıklık sistemini uyararak, bağışıklık sistemini güçlendirir,  

10. Yemlerle bulunan mikotoksinleri bağlar ve onları canlı için zararsız hale getirir. 

 

 

2.5 Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 

 

Vitaminler, hayvansal organizmaların hayatını sürdürebilmesi için çok az miktarlarda 

gerekli olan, düşük molekül ağırlığına sahip, yaşam için esansiyel yapıda olan, ancak 

yüksek yapılı hayvanlarda belli bir sentezlenme kuralı olmayan organik bileşiklerdir. 

Vitaminlerin hücre metabolizmasında çok özel görevleri bulunmaktır. Her vitamin, tüm 

canlı türler için temel yapıda olmadığı gibi, vücutta bulunma miktarları da birbirinin 

aynı değildir. Vitaminler sindirim sırasında bazı mikroorganizmaların etkinlikleri 

sonucu da sentezlenebilmektedir (Steffens 1989).   
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Vitaminler az miktarda kullanıldıkları halde, büyüme, üreme ve sağlık için önem 

taşıyan, balıklar tarafından sentezlenemeyen dolayısıyla yemle birlikte dışarıdan 

verilmesi gereken maddelerdir. Günümüzde balıkların vitamin gereksinimleri 

incelenirken yağda ve suda eriyen vitaminler olmak üzere iki grup oluşturulmaktadır. 

Bunlar; yağda eriyen vitaminler (A, D, E ve K) ve suda eriyen (B grubu, Cholin, 

Inositol, Pantotenik asit, Biotin ve Askorbik asit) vitaminlerdir. Suda eriyen 

vitaminlerin en önemli özelliği hipovitaminozis olayı görülmesine rağmen 

hipervitaminozise rastlanmamasıdır. Çünkü suda eriyen vitaminler yemde ya da 

organizmanın vücudunda aşırı miktarda bulunduğunda, fazla olan miktar kan ile eriyik 

durumunda taşınarak böbrekler yardımıyla vücuttan dışarı atılmaktadır (Hoşsu ve 

Korkut 1996).  Suda eriyen vitaminler içerisinde Vitamin B12 ayrı bir öneme sahiptir. 

Çünkü bu vitamin balığın immun sistemini destekleyerek savunma sistemine yardımcı 

olur. Ayrıca Vitamin B12 eksikliğinde ise; hemoglobin seviyesinde düşüş, eritrosit 

sayısında azalma, Hücre bölünmesinde düzensizlik, Balıkta iştah azalması ve büyüme 

oranında azalma görülür (Bilgüven 2002) .    

 

 B12 vitamini terimi, siyanokobalamin biyolojik aktivitesi içinde nitel olarak varlık 

gösteren tüm korinoidlerin genel bir tanımlayıcısı olarak kullanılmalıdır. Bu vitamin 

daha önceden B12 vitamini ya da siyanokobalamin olarak bilinmiyordu. 1940’lı yılların 

ortalarında izole edilerek billurlaştırılmış/kristal formu elde edilmiştir. Keşfedicileri 

tarafından bu maddeye B12 adı verilmiş, daha sonraları bunun hayvansal protein 

faktörünü belirleyerek, bütünüyle bitkisel orijinli tavuk yemlerinde büyüme için 

esansiyel/elzem olduğu ortaya konulmuştur. B12 vitamini, bir kobalt atomu içeren çok 

büyük bir moleküldür. Ne büyük bitkiler ne de hayvanlar B12 vitamini sentezi 

yapamazlar. Ancak her ikisinin de gerekli miktarları karşılayabilmek için bazı 

mikroorganizmalara ihtiyaçları vardır. B12 vitamini normal gelişim ve eritrositlerinin 

gelişimi için, yağ asitlerinin metabolizması için, homosistenin metionin metilizasyonu 

için ve tetrahidrofolik asit normal geri dönüşümü için gereklidir. Bu nedenle de B12 

vitamini eksikliği folat eksikliğine benzer bazı belirtiler gösterir (Halver 2001). 

  

B12 vitamini doğada sadece mikroorganizmalar tarafından sentezlendiği için vitaminler 

arasında farklılık arz eder. En son bulunan vitamindir ve ağırlık bazında en kuvvetli 
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olanıdır. Vitamin B12 metabolik olaylarda bir koenzim gibi işlem görür. B12 normal 

büyüme, eritrosit üretimi ve sinir dokuları için gerekli olan bir vitamindir. B12 vitamini 

yalnızca mikroorganizmaların metabolik ürünlerinde ve hayvansal ürünlerde 

bulunmaktadır. Tüm hayvanlar için metabolik olaylarda gerekli vitamindir. 

Eksikliğinde iştahsızlık, hemoglobin miktarında düşüklük ve anemi bildirilmiştir. 

Alabalık, salmon ve yayın balıkları için yemde 20 mg/kg oranında B12 vitamini 

bulunması yeterlidir (Hoşsu 1996).  

 

B12 vitamin eksikliği pek çok farklı hayvan türünde oldukça geniş kapsamlı belirtilerle 

kendini göstermektedir. Yemlerde bu vitaminin doğal derişimleri genel olarak düşüktür. 

Besin takviyesi olarak çoğunlukla yapay formu kullanılmaktadır. Anemik salmon balığı 

kristal formdaki B12 ile bileşim halindeki folik asit ve ksantopterin ile enjekte 

edildiğinde, birkaç gün içerisinde kan hücreleri oluşumunda olumlu gidişat oluşmuş ve 

salmon balığı anemiden hızlıca iyileşme göstermiştir (Anonymous 1987). 

 

Savunma sistemi uyarıcıları beyaz kan hücrelerini etkinleştirerek hastalık yapıcı 

mikroorganizmalara karşı dayanıklılığı artırır. Peptitler, nükleotidler ve glutamik asit 

gibi savunma sistemini güçlendirici pek çok biyokimyasal öncü madde ve vitaminler 

vardır. Nükleotidlerin, lenfosit aktivasyonu, olgunlaşması ve çoğalması üzerinde etkisi 

olduğu ve böylece bağışıklık sistemi tepkisini iyileştirdiği net bir şekilde bilinmektedir.     

 

Siyanokobalominin, kan hücreleri oluşumuna folik asitle birlikte dâhil olur. Birçok 

mikro organizma tarafından gereksinim duyulur ve birçok hayvan için büyüme 

faktörüdür. Balıkta ve hayvansal yan ürünlerde mevcut olan protein faktörü, kristal 

formdaki B12 Vitamininin 1949 yılında anemik Chinook Salmonu (Oncorhynchus 

tshawytscha) yavrularına enjekte edilmesi neticesinde kan hücreleri oluşumunda olumlu 

gidişat oluştuğu gözlenmesine kadar tanımlanamamıştır (Anonymous 1987). 
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2.5.1 Besinsel gereksinim ve yetersizlik sendromu 

 

Vücutta bir vitaminin bulunmamasına avitaminozis, pratik olarak asgari ihtiyacın 

altında bulunmasın da hipovitaminozis adı verilmektedir. Vitaminler, genellikle 

organizmalarda kolay parçalandıkları ve dışarı atıldıkları için, organizma çoğu 

vitaminlerin yüksek dozlarını tolere edebilir yapıdadır. Aşırı derecede alınan A ve D 

vitaminleri vitamin alması sonucu oluşan hastalık durumu ise hipervitaminozis olarak 

ifade edilmektedir (Baysu 1979).  

  

Geviş getirmeyen tüm canlıların B12 vitaminini besinsel kaynaklarla alması 

gerekmektedir. Gerek duyulan miktarlar, çevrede vitaminin mikrobiyal kaynaklar ve 

gastrointestinal yollardaki bakteri sentezi nedeniyle oldukça düşüktür. Ancak daha 

sonraki katkının belirginliği sorgulanabilir. Yalnızca bitkisel besin kaynaklarının 

takviyesi de son derece önemlidir. B12 vitamini eksikliği bulunan domuzda makrositik 

hiperkromik anemi, nöropati, reprodüktif kusurlar ve dermatit, kanatlılarda anormal 

tüylenme ve farelerde de porfirin topaklı bıyıklar görülebilir. 

 

Yavru domuzlarda, tavuklarda ve farelerde görülen yetersizlik işaretleri; anormal kan 

elementleri, yetersiz büyüme ve ölümcül anemidir. Bağırsaktan vitaminin iyi emilmesi 

açısından kendine özgü bir faktör gereklidir. Bu faktör, normalde gastrik mide suyunda 

özel olarak da erişkin domuzların bağırsak mukozasında yer alan oluşan düşük molekül 

ağırlıklı mukoproteindir. Chinook salmonu (Oncorhynchus tshawytscha) ve Coho 

Salmonlarındaki (Oncorhynchus kisutch) ölümcül anemi parçalı yapıda ve tipik 

olmayan çok sayıda eritrosit mevcudiyeti ile karakterize edilir. Hemoglobin düzeyleri 

kararsız olup, hemen hemen normal olan bir kan deseninden Frenk anemisine kadar 

değişen sayıda eritrosit sayılabilir. Balık dokusundaki siyanokobalomin dokuları, yavaş 

şekilde tükenir ve yalnızca 12–16 haftalık deneme süresi sonunda yetersiz salmon 

popülasyonlarında görülen semptomlar ortaya çıkar. Zayıf iştah, yetersiz büyüme ve 

yem çevrimi ile Frenk Anemisi öncesinde yer yer koyu pigmentasyon/renklenme 

gözlenebilir. B12 vitamini yeterlilik ölçütleri arasında büyüme oranı, hematopoiez, 
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reprodüksiyon, canlı dölleme ve vitaminin karaciğer konsantrasyonları da 

bulunmaktadır (Anonymous 1987). 

 

2.5.2 Vitamin B12’nin kimyasal yapısı   

 

Molekül, birisi diğerine yaklaşık dik açıyla gelen (kesişen) bir yüzeysel grup ve bir 

çekirdek grubunu ihtiva etmektedir. Bu kobalt içeren vitamin ikame edilebilir siyano 

gruba bağlanan merkezi kobalt atomlarından birinin rolünü açık biçimde üstlenmektedir 

(Şekil 2.6).         

 

B12 Vitamini, yüksüz çözeltide hafif ısıya dayanıklıdır, ancak seyreltik asit veya alkalide 

ısıyla hızlıca yok olmaktadır. Ham biçimdeki derişik madde (konsantre) daha 

dayanıksız olup hızlıca etkinliğini yitirir. Bileşik madde, mekânsal konfigürasyonunda 

bulunan demir serilerindeki indirgenmiş 4 adet pirol halkasına bağlı merkezi kobalt 

atomu nedeniyle porphyrin’lere benzerdir. Siyanid iyonunun bir dizi anyonla ikame 

edilmesi, mukayese edilebilir biyolojik faaliyetleri olan türevler oluşturur. 

 

 
 

Şekil 2.6 B12 vitaminin siyano formunun (siyanokobalamin) kimyasal yapısı 
(Anonymous 2008) 
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Siyanokobalamin hayvan yemlerinin takviyesinde kullanılan vitaminin genel formudur. 

Merkezi kobalt atomuna bağlı hazırlama aşamasında bir yapay madde olarak bir siyanid 

grubu içerir. Bu formun eğer varsa çok düşük miktarının doğal olarak bulunduğuna 

inanılmaktadır. Ancak, siyanidin başka bir grupla yer değiştirdiği vitamin farklı formları 

doğal olarak bulunmaktadır. Bunların arasında karaciğerden alınan hidroksikobalamin 

ve mikroorganizmalardan alınan nitritokobalamin bulunmaktadır. Yemlerde genel 

olarak bulunan diğer formlar ise, metilkobalamin  (siyanid grubu başka bir metil grubu 

ile yer değiştirmiştir) ve 5’deoxiadenosilkobalamin (siyanid grubu bir 

deoxiadenosilkobalamin grubu ile yer değiştirmiştir). Yukarıda sözü edilen tüm 

formlarda B12 vitamini aktivitesi bulunmaktadır (Anonymous 1987). 

 

2.5.3 Absorpsiyon ve metabolizma  

 

B12 vitamini geviş getirmeyen canlılarda intestinal mikroflora ile ve geviş getiren 

canlılarda da rumen mikropları ile sentezlenir. Bu kaynak genel olarak geviş getiren 

canlıların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir. Ancak geviş getirmeyen canlılarda bu 

kaynağının ne kadarının absorbe edildiği bilinmemektedir (Anonymous 1987). 

 

Suda çözünen bu vitaminin emilimi genel ya da özel olarak ileumda gerçekleşir ve 

gastrik sıvı içinde serbest bırakılan bir intrensek faktörün varlığı ile sağlanır. İnstrensek 

faktörün üretiminde bir sorun olması (örneğin pernisyöz anemi ya da total 

gastrektominin bir sonucu gibi) B12 vitaminin absorbsiyonunda sorunla sonuçlanır. 

Vitaminin sürekli alımı ile hayvanlarda özellikle de karaciğerde kobalaminin dokusal 

olarak depolandığı gözlenmiş ancak böbrek, kalp, dalak ve beyinde daha düşük 

seviyelerde depolandığı belirtilmiştir (Denker 1983). İnsanlarda, bu vitaminin dokusal 

depolanması o kadar yüksek düzeydedir ki, B12 vitamini eksikliği, idrar ve safra ile 

atılması durduktan aylar hatta yıllar sonra bile ortaya çıkamayabilir. 

 

B12 vitaminin besinsel tolere edilebilir en yüksek miktar düzeyi hesaplamalarını 

destekleyecek yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Kanatlılar üzerinde yapılan 

deneyden elde edilen veriler göre bu canlıların B12 vitamini gereksinimlerinin 3 katının 
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bir diyette güvenle uygulanabileceği önerilmektedir, ancak fare deneylerine göre de en 

azından birkaç yüz katının güvenle uygulanabileceğini göstermektedir. Özetle B12 

Vitamini suda çözünebilen, temel olarak karaciğerde depolanan bir vitamindir. Geviş 

getirmeyen hayvanların diyetlerinde gerekli görülmektedir. Fare deneylerinden elde 

edilen veriler B12 vitamininin, intraperitionkal olarak ya da intravenöz olarak yönetildiği 

sürece yüksek dozlarda alındığında zararsız olduğunu ve bu gerekliliklerin en az bir kaç 

yüz katının alınmasının da güvenli olduğunu önermektedir (Anonymous 1987). 

 

B12 Vitaminin zengin kaynakları; balık unu, balık iç organları, ciğer, böbrek, bez 

dokular ve mezbaha atıklarıdır. B12 Vitamini depolamada ve hafif asit çözeltilerinde 

kararsız/değişken olduğundan, ısıyla çok kolay bozulur. Et veya et artıkları içeren yem 

hazırlanması esnasında dikkat gösterilmelidir. Doğal besin maddelerinin sınırlı 

miktarlarda bulunduğu ya da hiç bulunmadığı yetiştiricilik ortamlarında karma yemlerin 

içerisinde vitamin katkı maddelerinin bulundurulması, önemi gittikçe artan bir konu 

durumuna gelmiş olup, diğer tüm vitaminler gibi B12 vitamini de multivitamin karışımı 

olarak gerek duyulduğunda balık yemlerine kuru halde ilave edilmektedir.  

 

Eritrosit parçalanması sergileyen genel anemi, uç farklılaşma gösteren hemoglobin 

düzeyleri ve eritrosit sayıları muhtemel B12 Vitamin yetersizliğini göstermektedir. B12 

Vitamini yalnız başına veya folik asitle birlikte (1 kısım B12 Vitamini karşısında 100 

kısım folik asit oranında) enjekte edildiğinde balıkta yetersizliğe çok çabuk yanıt elde 

edilmektedir. Hematolojik verilerin dikkatlice yorumlanması, aneminin bir formunun 

diğerinden ayırt edilebilmesi olanağı verecektir (Halver 2001). 

 

2.6 Mannan oligosakkarit (MOS) ile Yapılmış Araştırmalar  

 

Homarid istakoz kültüründe Mannan oligosakkarit (MOS) alımının nasıl gerçekleştiğini 

görmek için canlı yem olan artemia kültür ortamından balık larvasına geçişini, 

birikimini ve toplanma potansiyelini araştırmak için artemia üzerinde yapılan çalışmada 

bir floresens boya (1mg/ml) kullanılark MOS ile bağlanmıştır. Böylece MOS’un 

zenginleştirilecek Artemiaya dahil edilmesi ve bunun tarayıcı confocal mikroskop 
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tekniği ile izlenebilmesi mümkün olmuştur. MOS’un artemia bünyesindeki izlediği yol, 

atılış zamanı, rotası, parçalanması veya çevirimi anlayabilmek amacıyla analiz 

edilmiştir. Yapılan analiz ve lazer tarayıcı confocal mikroskop görüntüleri neticesinde 

Artemia zenginleştirme sürecinin başlangıcından bir saat sonra floresan boyalı MOS’un 

artemia bağırsaklarında görülmeye başlandığı ve zenginleştirme sürecine kadar bunun 

devam ettiği ortaya konmuştur. Bu durum, MOS’un artemia tarafından alınmasının 

doğrudan beslenme yoluyla olduğunu doğrulamış, bağırsaklardan atılımınsa yaklaşık 16 

saat olduğunu göstermiştir (Daniels 2007).  

 

Norveç’te Salmon balığı (Salmo salar L.) üzerinde yapılan 21 haftalık besleme 

çalışması sonucunda, barsak mikrovillisi yoğunluğunu tespiti amacıyla tarayıcı elektron 

mikroskobu kullanılmış ve mikrovilli yüksekliği ve durumunun tespiti amacı içinde 

tranmisyon elektron mikroskobu kullanılarak bağırsak nümunesi analiz edilmiştir. Bu 

çalışmanın sonucunda salmon karma yeminin mikrovilli üzerinde önemli ölçüde etki 

gösterdiği ve mikrovili yoğunluğunu artırdığı anlaşılmıştır. MOS’lu karma yemin 

kullanıldığı grupta bağırsak mikrovili yüksekliğinde de önemli derecede artış olmuş, 

mikrovilinin yapısında bir hasar oluştuğu görülmemiştir. Bu denemede karma yemdeki 

MOS’un salmon bağırsağındaki emilim yüzeyini önemli derecede artırarak daha iyi bir 

büyüme ve performans artışına yardımcı olduğunu ortaya koymuş olduğu belirtilmiştir 

(Dimitroglou et al. 2007). 

   

Besinsel Mannan oligosakkarit’in gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) 

bağırsak yapısı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için ticari alabalık yemine %0,2 

oranında MOS katkılı yemlerle yapılan besleme araştırması sonucunda gerek ergin, 

gerekse yavru balıklarda ortalama vücut ağırlığı MOS katkılı yemlerle beslenen 

gruplarda daha yüksek olmuştur. Gastrointestinal kesitlerin ışık mikroskobuyla 

incelenmesi neticesinde MOS’un ergin bireylerde daha yararlı etkiler gösterdiği 

anlaşılmıştır. MOS spesifik olarak önemli miktarda daha kalın bağırsak duvarı/yüzeyi 

ve daha uzun villi oluşumuna neden olmuştur. Bu durum önemli ölçüde gelişmiş 

bağırsak morfolojisi ve gelişmiş besin emilim kapasitesine yol açmaktadır. Elektron 

mikroskobuyla yapılan analiz neticesinde MOS’un hem ergin hem de yavru bireylerde 
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daha yoğun mikrovili dağılımına neden olduğu ve daha iyi mikrovili koşullarını teşvik 

ettiği  ortaya konmuştur (Dimitroglou 2007). 

 

Mannan oligosakkaritin (MOS) Dil balığı (Solea solea) yavrularının bağırsak yapıları 

üzerindeki etkisini tespit etmek amaçıyla yapılan çalışmanın toplu sonuçlarına göre en 

iyi büyüme performansı ve yem çevrim oranı MOS verilen balık grubunda görülmüştür. 

Ayrıca,  MOS verilen balıklarda ölüm oranı daha düşük olarak gerçekleşmiştir. MOS’un 

dil balığı bağırsağının anterior bölgesinde daha çok etki gösterdiği, ayrıca; hayatta 

kalma oranı, bağırsak emilim yüzeyinde artış, daha yoğun mikrovili dağılımı, daha iyi 

koruma (daha az hasarlı alan) ve mikrovili1 yapısının daha bütüncül olduğu da 

belirtilmiştir. Aynı çalışmanın devamında ışık mikroskobuyla yapılan incelemede MOS 

gruplarının bağırsağın anterior ve posterior bölümlerinde önemli derecede daha büyük 

oranda oluştuğu görülmüştür. Aşılamanın bağırsak koşullarını da etkilediği 

görülmüştür. Elektron mikroskobuyla yapılan inceleme neticesinde MOS’un bağırsağın 

anteriyor bölümünü hasara karşı %33 oranına kadar daha fazla koruduğu belirtilmiştir 

(Dimitroglou et al. 2006). 

 

MOS’un alabalıktaki (Salmo gairdneri irideus G) bağışıklık fonksiyonu ve büyüme 

oranı üzerindeki etkisinin araştırılması için yapılan çalışma sonunda MOS ilave edilen 

alabalık yemi grubunda %15 daha yüksek ağırlık kazancına yol açmış, vücut ağırlığı 

%10 daha fazla olmuş, ölüm oranı %41 daha düşük olmuş, yem değerlendirme %15 

gelişmiş, toplam balık üretimi kontrol grubuna göre %12 daha yüksek olmuş, 90 günlük 

deneme sonunda lizozom konsantrasyonları MOS kullanılan grupta %19 daha yüksek 

bulunduğu belirtilmiştir (Staykov et al. 2005a).       

   

 

 

 

 

 

 
1Mikrovilli; bağırsak villuslerindeki en küçük yapı olup besinsel moleküllerin yakalanması/tutulmasından 

sorumludur.  
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MOS’un alabalıktaki (Salmo gairdneri irideus G.) bağışıklık işlevi ve büyüme oranı 

üzerindeki etkisi için yapılan çalışma sonunda MOS ilaveli yem ile beslenen grubun 

ortalama vücut ağırlığı kontrol grubuyla beslenen gruptan %8 daha yüksek, yem 

değerlendirme kontrol grubundan % 9 daha iyi, ölüm oranında azalma, kontrol grubuna 

göre %40 fazla oranda serum lizozom düzeyi bulunmuş ve MOS takviyesi Alabalığın 

performansını geliştirmiş ve bağışıklık cevabını modifiye ederek balık sağlığını 

iyileştirdiği belirtilmiştir (Staykov et al. 2005b).         

 

Alabalık pelet yemine ilave edilen MOS’un alabalıktaki (Salmo gairdneri irideus G.) 

bağışıklık fonksiyonu ve büyüme oranı üzerindeki etkisinin değerlendirme sonucunda; 

MOS katkısı birim ağırlık ve büyüme oranı gibi parametreleri sayısal olarak artırmış 

olmasına karşın, deneme grupları arasında istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır. MOS 

eklenmesiyle, son büyüklük, biyo kütle, kümülatif yem çevrimi ve yaşama oranı 

sırasıyla %1, 5, 10 ve 2 oranlarında gelişmiş olduğu tesbit edilmiştir (Zegarra et al. 

2005).         

 

MOS’un Kanal Yayın Balığının (Ictalurus punctatus) büyüme performansı üzerine olan 

etkisi ve ticari üretimde önemli kayıplara neden olan Edwardsiella ictaluri’ye olan 

bağışıklık direncinin artırılması üzerine olan etkisini ölçmeyi amaçlayan çalışma 

sonucunda; büyüme veya yem değerlendirme oranını olumsuz etkilemeksizin yayın 

balığı yemlerine MOS’un dahil edilebileceği, Lizozom aktivitesini önemli ölçüde 

değiştirmeksizin Edwardsiella ictaluri direncini geliştirdiğini ve yemlere katılan 

MOS’un kanal yayınlarında görülen Edwardsiella ictaluri’yi kontrol amacıyla bir başka 

strateji sunduğu tesbit edilmiştir (Peterson et al. 2007).              

 

Deneme yemine 6.000 ppm MOS ilavesinin  yavru sazan balığında (Cyprinus carpio) 

ağırlık kazancı ve yem değerlendirme oranınıda önemli ölçüde gelişime yol açtığı gibi 

ölüm oranında da azalma olduğu bildirilmiştir. Bu azalmış ölüm oranı da MOS ile 

hastalık direncinde artış olduğunu gösterdiği belirtilmiştir (Culjak et al. 2006).         

 

MOS’un Avrupa Yayın Balığının (Silirus glanis) sağlığı ve performansı üzerine olan 

etkisi denemesi sonunda MOS’un besinsel takviyesinin ağırlık kazancı ve yem 
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değerlendirme oranın önemli ölçüde iyileştirdiği görülmüştür (%8,8 ve %11,7). Ölüm 

oranı MOS’un katılmasıyla düşmüştür. Sağlık durumunda da gelişim sağlanmıştır. 

5.000 ppm MOS katılan yemlerle beslenen ve tanklarda yetiştirilen Avrupa yayın 

balıklarının performanslarında iyileşme, ölüm oranlarında önemli ölçüde azalma 

görüldüğü belirtilmiştir (Bogut et al. 2006).   

 

Avrupa Istakozu (Homarus gammarus) yetiştiriciliğini geliştirmek üzere besinsel 

bağışıklık sistemi geliştirici olarak MOS kullanımının değerlendirme çalışmasında; 

Larvaların yaşama oranlarını etki düzeyini belirlemek ve larva evresinde MOS’la 

beslemenin büyüme ve yaşama üzerine etkileri tesbit edilmiştir. MOS’un besinsel 

takviyesi Evre-IV’de larvanın yaşama oranını 20 ppt de olumlu 200 ppt’de olumsuz 

etkilemiştir. 20 ppt’de kümülatif ölüm oranı azalmıştır. Kuluçkadan Evre-IV süresine 

kadar 20 ppt tuzlulukta istakoz larva yemine katılan MOS’un ölüm oranını önemli 

ölçüde azaltarak büyümenin Evre-IV, Evre-V ve Evre-VIII’ine kadar daha yüksek 

oranda başarıya yol açmıştır. Larval evreler süresince 200 ppt tuzluluk düzeyinde 

MOS’un besinsel takviyesi, Evre IV, Evre V ve Evre VIII’de ıstakozların büyüme ve 

yaşaması üzerinde olumsuz etki göstermiştir. Yemde bulunan olası zararlı patojenlerin 

azaltılmasında MOS’un potansiyel oluşturduğu belirtilmiştir (Daniels et al. 2006).          

 

Patojenlere karşısı MOS’un Deniz Levreği (Dicentrachus labrax) yavrularının 

bağışıklık durumu üzerindeki etkisine yönelik yapılan araştırmada, besleme ve 

performans çalışmasıyla paralel olarak yürütülmüştür. Denemenin sonunda Vibrio 

alginolyticus kullanılarak inokülatif rekabet testleri ve kohabitant testleri uygulanmıştır. 

Deneme sonunda % 0,4 MOS ilavesiyle beslenen deniz levreklerinde patolojik indeksin 

önemli ölçüde geliştiği, NBT pozitif hücrelerinin de gelişerek balığın enfeksiyon 

direncinin iyileştiği ortaya çıktığı tesbit edilmiştir (Torecillas et al. 2006a).         

 

Deniz Levreği (Dicentrachus labrax) yavrularının büyüme ve yem değerlendirmesi 

üzerine MOS’un etkisini ölçmeyi hedefleyen çalışma yapılmıştır. Deneme sonunda 

kontrol grubuyla karşılaştırıldığında büyüme ve spesifik büyüme oranı yaklaşık %10 

daha yüksek bulunmuştur. MOS muamelesiyle yem alımı artış gösterirken yem 

değerlendirme oranı (YDO) kontrol grubuyla aynı kalmıştır. MOS ilavesiyle, karaciğer 
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histolojisinde yapısal gelişmeler gözlenmiştir. Biyokimsayal değerleden yağ içeriği % 5 

oranında, nemlilik/su içeriği %3 oranında azalış göstermiş, protein içeriği ise % 2 artış 

gösterdiği belirtilmiştir (Torecillas et al. 2006b).         

 

Mannan oligosakkarit’in (MOS) Mercan (Diplodus sargus) balığın kalitesine, 

gastrointestinal morfolojisi ve gelişimine yönelik olan araştırmada yeni çıkan larvalar 

kullanılmıştır, Denemede larvaların 23.üncü gününden itibaren 20 gün süre ile canlı 

yem olarak kullanılan Artemia’lar Mannan oligosakkarit ile zenginleştirilerek larvalara 

verilmiştir. Deneme sonunda MOS ile zenginleştirilmiş canlı ve toz yemlerin iyi 

kalitede balık larvası ortaya çıkartmış. MOS’un larval gelişimi (uzunluk artışı olarak) 

olumlu etkilenebileceği yönünde kanıtlar tesbit edilmiştir. Villi morfolojisi 

etkilenmemiş, mikrovilli kırılmış parçalar veya boşluklar olmaksızın daha uniform 

yapıda koşulları gelişmiş olması sağlandığı bildirilmiştir (Dimitroglou et al. 2005). 

 

Besinsel MOS’un Sazan balığının (Cyprinus carpio) bağışıklık fonksiyonu ve büyüme 

oranına etkisine olan çalışma sonunda; MOS verilen balıklarda kontrol grubuna göre 

%44 daha az ölüm oranı gözlenmiş, ağırlık kazancı % 17, toplam biyokütle %13 

oranında artırmış ve yem değerlendirme verimliliği ise % 18 oranında gelişmiştir. Sazan 

yemine 2 g/kg-1 MOS ilave edilmesinin sazan balığının bağışıklık kapasitesini önemli 

ölçüde artırmıştır. Bunun sonucunda balık sağlığını artıracak yönde bağışıklık cevabının 

değişikliğe uğramasına ve performans gelişimine yol açabileceği ortaya konulmuştur 

(Staykov et al. 2005c).         

       

Mannan oligosakkarit (MOS) ile yapılan çalışma sonuçlarında broiler, hindiler ve 

buzağılarda salmonella ve Escherichia coli kolonizasyonunu azalttığı görülmüştür 

(Newman et al. 1993, Jacques and Newman 1994, Spring et al. 2000, Fairchild et al. 

2001). Mide bağırsak sağlığını ve bağışıklık seviyesini artırmanın yanında MOS’un 

broiler ve hindilerde (Hooge 2004), domuzlar (Miguel et al. 2002) ve tavşanların 

(Fonseca et al. 2004) performansını da artırdığı görülmüştür. MOS’un farklı 

hayvanlarda yem katkısı olarak kullanılabileceğine dair çok sayıda bilgi varken, 

yetiştiricilikte büyümeye etkileri konusundaki bilgiler oldukça sınırlıdır. 
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Ekmek mayası, salmonidler gibi birçok balık türünde ticari diyet formülasyonlarında 

protein kaynağı olarak kullanılmaktadır (Anonymous 1993). Saccharomyces cerevisiae 

mayasının dış hücre duvarından elde edilen bir glucomannoprotein olan Mannan 

oligosakkarit (MOS) doğal olarak patojen mikro organizmaları ve toksinleri bünyesine 

bağlayıp, sindirim sisteminde patojen bakterilerin koloni oluşturmasını önlediği ve 

mikroflora metabolitlerinin olumsuz etkilerini düşürdüğü ileri sürülmüştür. 1993 yılında 

broiler tavukları için yem katkısı olarak kullanılmıştır. MOS, patojenik bakterilerin 

bağırsak sisteminde tutunmasını ve kolonizasyonunu engeller ve mikro-flora 

metabolitlerinin zararlı etkilerini azatlığı belirtilmiştir (Newman 1994, Savage et al. 

1997). 

 

 MOS’un kümes hayvanlarında vücut ağırlığı, yem dönüştürme oranı, yaşama oranını 

artırdığı (Hoodge 2004) ve bağırsak fonksiyonu veya ‘mide bağırsak sağlığını’ (Loddi 

et al. 2002) artırdığı kanıtlanmıştır. Bağışıklık modülasyonu, non-patojenik mikrobiyal 

antijen gibi hareket edip adjuvan-benzeri etkiler üreterek mide-bağırsakla ilişkili ve 

sistematik bağışıklığı uyarır (Ferket et al. 2002). Birçok çalışma prebiyotik içeren 

diyetlerle beslenen balıklarda büyüme, yem verimliliği ve patojenik bakterilere direnç 

üzerine yoğunlaşmıştır.  

 

Mannan oligosakkaritlerle beslemenin balıkların büyümesini teşvik edici etkisi olduğu 

kanıtlanmıştır. Yine %100 MOS içeren ve ticari ismi Bio-Mos Aqua Grade olan ürünle 

60 gün beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Sazan balıklarında 

(Cyprinus carpio) büyüme performansında önemli artış sağladığı tesbit edilmiştir 

(Staykov et al. 2005). 

 

Levrek balığı (Dicentrarchus labrax) üzerinde büyüme, besin kullanımı, bağışıklık 

durumu ve hastalıklara karşı dirençli olma etkisini belirleme araştırma çalışmasında; 

Mannan oligosakkarit ilave edilmiş diyet düzeylerinde büyüme belirgin olarak artmıştır. 

Karaciğer histolojik özellikleri düşük yağ vakuolizasyonu ve diyetsel besinlerin daha iyi 

kullanımını sağlayan sinusodiyal boşluklar çevresindeki hepatositlerde normal şekilli 

morfoloji gösterdiği belirtilmiştir. Yine aynı çalışmanın devamında patojen Vibrio 
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alginolyticus ile 3:1 oranında doğrudan bağırsak aşılaması da yapılmıştır. Denemeden 

21 gün sonra hiç etkilenmeyen ‰ 0.4 MOS grubuyla karşılaştırılan, kontrol grubundaki 

aynı ortamda bulunan balıkların % 33’ü enfekte olmuşlardır. Sonuçta, bağırsak yoluyla 

yeni balıklar V. alginolyticus ile enfekte edilmiştir. Enfeksiyondan 24 saat sonra gruplar 

arasında dikkate değer bir fark gözlenmemiş ve 48 saat sonra kontrol grubundaki 

toplam enfekte balık sayısı ‰ 2 ve ‰ 4 oranında MOS kullanılan gruplarından iki kat 

artığı gözlemlendiği belirtilmiştir (Torrecillas et al. 2006).  

Nile tilapia (Oreochromis niloticus) yavruları yemlerinde Saccharomyces cerevisiae 

maya hücresini kullanılarak yavru balıklarda büyüme, vücut kompozisyonu ve 

diyetlerin sindirilebilirliği üzerinde probiyotik olarak etkileri araştırmıştır ve düşük 

yoğunluklu tanklarda (10 yavru/20 l) ideal protein oranına sahip (%40) diyete eklenen 

‰ 1 mayanın en iyi büyümeyi sağladığını (bireysel ağırlık kazancı, spesifik büyüme 

oranı), ‰1 bakteriyel probiyotik karışımı ve kontrol gruplarından daha yüksek değerler 

sağladığını (p<0,05) bulmuştur. Bütün maya Nil tilapyasında büyümeyi artırırken maya 

hücresinin dış duvarı hibrid tilapyaların büyümesi üzerinde olumlu etki yapmamıştır 

(Genç 2007a).  

 

Karideslerin (Penaeus semisulcatus) diyetine 3.0 g kg-1 MOS ilave edildiğinde 

karideslerin büyüme ve yaşama oranının artmasına bağlı olarak olumlu sonuçlar 

bulunmuştur. Ancak  MOS içeren ve içermeyen diyetlerle beslenen karidesler sağlıklı 

histolojik yapı göstermiş ve lipoprotein metabolizmasında önemli rol oynayan R-

hücreleri tipik olarak normal bulunmuş, diyetteki MOS seviyelerinden hiçbiri 

hepatopankreas dokusu üzerinde zararlı etki yapmadığı belirtilmiştir (Genç 2007b). 

 

Az sayıda çalışma farklı prebiyotiklerin balıkların büyümesi üzerindeki etkilerinden 

bahsetmiştir. Bu çalışmalarda kısmen parçalanmış bira mayası (BrewtechR) ve 

GrobioticTM AE (ticari bir prebiyotik)’nın çizgili levrek melezlerinde (Morone chrysops 

x M. saxatilis) büyümesi, bağışıklık yanıtı ve Streptococcus iniae ile  Mycobacterium 

marinum’a  direnci üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Genelde büyümede artış gözlense 

de bazal diyetle karşılaştırıldığında 10 ve 20 g kg-1 GrobioticTM AE içeren diyetlerde 

önemli bir fark olmamıştır. Bakterilere karşı dayanıklılığı artırdığı gibi, yemden 
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yararlanma ve büyümeyi de gerçekleştirdiği belirtilmiştir (Li and Gatlin 2004, Li et al. 

2005).  

 

MOS’un büyüme ve sindirim kanalı morfolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin yayınlanan 

çalışma Körfez Mersin Balığı (Acipenser oxyrinchus desotoi) üzerine olup kontrol ve 

3.0 g kg-1 MOS içeren diyetler arasında kondisyon faktörü, özgün büyüme oranı, total 

boy ve yem dönüştürme oranı açısından farklılık göstermemiştir. Ayrıca gastrointestinal 

sistem morfolojisinde değişiklik görülmediği belirtilmiştir. Buna ilave olarak gökkuşağı 

alabalıklarında 1.5 g kg-1 MOS ilavenin büyüme üzerinde pozitif etki yaptığını gösteren 

fakat yayınlanmamış veriler bulunduğunu ve Karideslere ilişkin mevcut çalışma 

sonuçlarına göre diyette önerilen MOS oranı 3.0 g kg-1 olduğu tespit edilmiştir (Pryor et 

al. 2003). 

 

Büyüme parametrelerinin aksine balıkların protein ve kuru madde içerikleri diyetteki 

MOS arttıkça artmıştır. MOS’un balıklarda amino asit değerlendirmedeki rolü henüz 

keşfedilememiştir. Fakat antibiyotiklerin bazı hayvan türlerinde bağırsak mikro-

florasını öldürerek amino asit değerlendirmeyi artırdığı bildirilmiştir (Rawles et al. 

1997). Ayrıca diyetlere probiyotikler eklenmesinin tilapya yavrularında protein 

değerlendirmeyi önemli ölçüde artırdığını belirtmiştir. MOS ile ilgili yapılan başka bir 

çalışmada hibrid tilapyaların büyümesi üzerinde beklenen olumlu sonuçları 

vermemesine rağmen ülger uzunlukları ve protein içerikleri arasındaki farklar MOS’un 

tilapyalar ve diğer yetiştirilen balıklarda diyet sindirilebilirliği üzerindeki etkilerinin 

araştırılmasına duyulan ihtiyacı göstermekte olduğu belirtilmiştir (Genç 2007b).  

 

 
2.7 Vitamin B12 ile Yapılmış Araştırmalar 

 

Somon (Halver 1957) ve alabalıklarda (Phillips et al. 1964) düşük miktarlarda B12 

vitamini alımının, parçalanmış eritrosit sayısında ve hemoglobin değerlerinde büyük bir 

değişkenlikle birlikte, mikrositik, hipkromik anemi hassasiyeti de göstermiştir. 36 hafta 

boyunca Vitamin B12’den eksik bir diyetle beslenen Kanal Yayın Balığı (Ictalurus 

punctatus), büyümede azalma gösterirken herhangi bir klinik eksiklik belirtisi 
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göstermiştir (Dupree 1966; John and Mahajan 1979). Japon Yılan Balığında (Anguilla 

japonica) B12 vitamininden eksik bir diyette beslenen gruplarda büyümede azalma ve 

düşük hematokrit düzeyi belirtilmiş ve normal iştah ve büyüme için B12 vitaminine 

ihtiyaç duyduğu da gözlemlenmiştir (Arai et al. 1972). 

 

 Tilapya (Oreochromis niloticus) balığında intestinal mikrofloral sentezin vitamin B12 

gerekliliklerini karşıladığı gözlenmiştir (Lovell and Limsuwan 1982). Ancak Kanal 

Yayın Balığında (Ictalurus punctatus) anemiyi önlemek için vitamin B12 besinsel 

takviyesi gerektiği belirtilmiştir. B12 vitaminin intestinal mikrofloral sentezi Sazan 

(Cyprinus carpio) (Kashiwada et al. 1970; Sugita et al. 1991a), Kanal Yayını (Ictalurus 

punctatus), (Limusuwan and Lowell 1981; Sugita et al. 1990; Sugita et al. 1991a), 

Tilapya (Oreochromis niloticus) (Lovell and Limsuwan 1982; Sugita et al. 1990; Sugita 

et al. 1991a), Alabalık (Oncorhynchus mykiss) (Sugita et al. 1991b) ve Japon Balığı 

(Sugita et al. 1991a) üzerinde gösterilmiştir. Üzerinde çalıştıkları pek çok balıkta B12 

vitamini ve intestinal kapsamdaki tip A. Bakteroid türlerinin bakteri sayısı üzerinde 

yakın bir ilişki olduğunu bulmuştur. Bu bakterinin, B12 ihtiyacı duymayan balıklarda 

intestinal içerikte bulunduğunu ve vitamin B12 ihtiyacı duymayan balıklarda 

bulunmadığını ortaya çıkartmışlardır. 

 

Bu çalışmada diyetteki ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 

ilavesiyle Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) balıklarında büyüme 

performansı, vücut kompozisyonu, bağırsak ve karaciğer histolojisine ve kan 

parametrelerine etkisi ile Şabut (Tor grypus)  balığının kültüre alınma olanakları 

amaçlanmıştır. Bugün güvenli gıdalara olan küresel talep, balık yemlerinde kullanılacak 

doğal, alternatif büyüme destekleyicilerin araştırılmasını teşvik etmiştir. Prebiyotiklerin 

gelişimi kümes hayvanları ile karşılaştırıldığında balıklarda henüz başlangıç 

aşamasındadır (Patterson and Burkholder 2003). Aşı gelişimi yanında Mannan 

oligosakkaritler (MOS) gibi probiyotikler ve prebiyotikleri içeren yem katkıları ile 

vitamin ve immunostimulantlar daha fazla dikkat çekmektedir. Kültür balıkçılığında ana 

hedef daha az yemle daha yüksek canlı ağırlık kazancı elde etmek ve yemden 

yararlanma oranını artırmak, bütün işletmelerde ekonomik yetiştiricilik için temel 

hedeflerin başında gelmektedir. 



 
 

29

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1  Materyal 

 

3.1.1  Deneme yeri 

 

Araştırma; besleme denemesinin kurulması ve yürütülmesi Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Su Ürünleri Bölümü İçsu Balıkları Araştırma ve Uygulama ünitesinde 

yürütülmüştür. 

 

3.1.2 Deneme süresi 

 

Deneme Süresi dört ay olarak planlanmıştır; İlk ay ön hazırlıklar tamamlanıp balık 

yavruların temini sağlanmış, diğer üç ayda (11.10.2008–03.01.2009) ise besleme 

denemesi yürütülmüştür.   

 

3.1.3 Deneme tankları 

 

Araştırmada, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü İçsu Balıkları 

Araştırma ve Uygulama ünitesinde bulunan 0,2 m3’lük 24 adet dikdörtgen deneme 

tankları kullanıldı. Su giriş ve çıkışları birbirinden bağımsız olan her tank bir deneme 

grubunu temsil edilmiştir. Tanklar deneme öncesinde iodin ile temizlenerek dezenfekte 

edilmiştir. 

 

3.1.4 Balık materyali 

 

Araştırmada; ortalama ağırlıkları 1,11±0,05g ve ortalama toplam boyları 4,04±0,04cm 

olan 400 adet Sazan (Cyprinus carpio) balıkları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Akdeniz 

Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün Kepez 

İstasyonundan (Antalya) temin edilmiştir.  Denemede kullanılan diğer balık türü ise 

0,95±0,05g ağırlığında ve ortalama toplam boyları 4,10±0,05cm ve olan 400 adet Şabut 

(Tor grypus) balıkları Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksek Okulu’nun 
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desteğiyle Atatürk Barajı’ndan sağlanmıştır. Balıklar deney ortamına alıştırma 

sürecinde yavru balık yemi ile beslenmişlerdir. 

 

3.1.5 Deneme suyu materyali 

 

Araştırmada, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü İçsu Balıkları 

Araştırma ve Uygulama ünitesinde kullanılan çeşme suyundan faydalanılmıştır. Suyun 

sıcaklığı, pH’sı ve çözünmüş oksijen değerleri, deneme başlangıcında ve deneme 

süresince birer haftalık aralıklarla ölçümler yapılmıştır. 

 

3.1.6 Yem materyali  

 

Araştırmada, denizel kaynaklı hammaddelerden üretilmiş, sindirilebilirliği ve protein 

içeriği yüksek olan tatlısu balıkları yemi kullanılmıştır. Deneme yeminin özelliğini 

oluşturan değerler Çizelge 3.1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 3.1 Denemede kullanılan yemin özellikleri (Çamlı Yem A.Ş.) 

 

  

 

 

 

 

Protein  % 55 Metabolik enerji 4.900 kcal 

Yağ % 12 Sindirilebilir enerji 4.360 kcal 

Kül % 11 EPA (min) 0,60 % 

Lif % 1,3 DHA (min) 0,60 % 

Vitamin E 320 mg/kg Linolenik asit  1,20 % 

Vitamin A 20.000 IU Lisin 5,2 % 

Vitamin D3 4.000 IU Arjinin  4,7 % 

Vitamin K3 8 mg/kg Triptofan  0,8 % 

Vitamin C  320 mg/kg Met+Sis  2,7 % 
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 3.1.7 Mannan Oligosakkarit (MOS) 

 

Araştırmada, yem katkısı(prebiyotik) olarak Saccharomyces cerevisiae mayasının hücre 

duvarının dış kısmından elde edilen ve % 100 saf Mannan oligosakkarit (MOS:Aqua-

Myces Vitomix, Colombia) olan ürün ticari bir su ürünleri firmasından temin edilmiştir. 

 

3.1.8 Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 

 

Araştırmada, yem ilavesi olarak kullanılacak olan diğer ürün Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) yine ithalatçı ticari bir firmadan temin edilmiştir. 

 

3.1.9 Denemede kullanılan araç ve gereçler 

 

Denemede, canlı ağırlık tartımında 0.1 gram hassasiyette dijital terazi, balıkların 

toplam boy ve ağırlık vb. ölçümlerin yapılabilmesi için ölçüm masası, su sıcaklığını 

ayarlamak için termostatlı ısıtıcı, suyu havalandırmada hava taşı ve blower, fiziksel ve 

biyolojik temizlik için filtre, çözünmüş oksijen ile su sıcaklığı ölçümlerinde 

kullanılacak olan, 5ºC ile +45ºC arasındaki sıcaklıkları ±1 hassasiyetle, 0 ppm ile 15 

ppm aralığında çözünmüş oksijen değerlerini ±0.2 ppm hassasiyetle ölçen taşınabilir 

Oksijenmetre ve suyun pH’sı tampon çözeltilerle kalibre edilmiş ±0,1ºC hassasiyet de 

arazi tipi pH metre kullanılmıştır.   

 

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Deneme balıklarının hazırlanması  

 

Araştırmada kullanılacak olan balıkları, deneme ortamına uyumlarının sağlanması 

amacı ile 15 gün süre ile deneme tanklarında tutulmuştur. Deneme başlangıcında ise, 

her bir balık türünün yavru balıkları tesadüf parselleri deneme planına göre tek tek 

tartılıp, boyları ölçülerek her bir tankta 30 adet konularak üç tekerrürlü dört grup 

halinde stoklanmıştır.  



 
 

32

3.2.2 Yem materyalinin hazırlanması  

 

Ilıksu balıklarından olan Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavrularının 

optimal beslenmesine uygun 26±2ºC’lik su sıcaklığı termostatlı ısıtıcılarla sabit 

tutulmuştur. Adaptasyon periyodunda ve araştırma süresince balıklar günde 3 defa 

vücut ağırlıklarının %3’ü oranında elle yemleme yapılarak beslenmiştir (Çelikkale 

1994). Bu amaçla her iki türün grupları için Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin 

B12 yem katkıları karma yeme ilave edilmeden önce ayrı ayrı suda eritildikten sonra, 

sprey yöntemi ile yeme ilave edilerek, yem 5 dakika eş-dağılımlı olacak şekilde 

karıştırılmıştır. Yavruların alabileceği yem büyüklüğü göz önünde bulundurularak 

dönemlere göre toz veya granül şeklinde farklı kaplara yemler alınmış ve her ölçüm 

döneminde kaplarda kalan yem tekrar tartılarak yem tüketimi hesaplanmıştır. Deneme 

grubu yemlerinde MOS ve Vitamin B12 oranının düzenlenmesi aşağıdaki şekilde 

planlanmıştır;  

 

- Kontrol grubu   : Yem + (0 g kg-1 MOS) + (0 g kg-1 Vitamin B12) 

- Deneme A grubu : Yem + (5 g kg-1 MOS) + (0 g kg-1 Vitamin B12) 

- Deneme B grubu  : Yem + (0 g kg-1 MOS) + (0,5 mg kg-1 Vitamin B12)  

- Deneme C grubu  : Yem + (5 g kg-1 MOS) + (0,5 mg kg-1 Vitamin B12) 

 

 

3.2.3 Deneme süresi ve uygulama planı  

 

Araştırmanın ilk basamağı kaynakça  ve verilerin toplanması, daha sonraki basamak ise 

karma yemin ve MOS ve Vitamin B12’nin temini ve besleme denemesinin yürütülmesi 

oluşturmuştur. Beslenme denemesi üç tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Deneme 

başlangıcında ve deneme başlangıcını takip eden aylık dönemler sonunda tanklara 

yerleştirilen balık gruplarının bireysel olarak boy ve ağırlık ölçümleri yapılmıştır. 

Ayrıca deneme sonunda her deneme grubundan rasgele balıklar seçilip histolojik ve kan 

analizleri için de tüm deneme balıkları gruplarından rasgele seçilen örnekler alınmıştır. 

Araştırmaya ilişkin uygulama planı Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3’de özetlenmiştir. 
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Çizelge 3.2 Sazan balığı (Cyprinus carpio) araştırma uygulama planı 

DENEME GRUPLARI 

Sazan (Cyprinus carpio) 
Kontrol 

Grubu 

Deneme 

Grubu A 

Deneme 

Grubu B 

Deneme 

Grubu C 

Stoklanan balık ağırlığı (g) ~1 ~1 ~1 ~1 

Gruptaki balık sayısı (adet) 30 30 30 30 

Tekerrür Sayısı 3 3 3 3 

Yemdeki MOS ilave oranı 

(MOS/Kg-1 Yem) 
0 5g MOS 0 0 

Yemdeki Vit-B12 ilave oranı 

(Vit-B12/Kg
-1 Yem) 

0 0 0,5mgV-B12 0 

Yemdeki MOS+ Vit-B12 

ilave oranı (MOS/Kg-1 Yem) 
0 0 0 

5g MOS + 

0,5mgV-B12 

 

 

 

 

Çizelge 3.3 Şabut balığı (Tor grypus) araştırma uygulama planı 

DENEME GRUPLARI 

Şabut (Tor grypus) 
Kontrol 

Grubu 

Deneme 

Grubu A 

Deneme 

Grubu B 

Deneme 

Grubu C 

Stoklanan balık ağırlığı (g) ~1 ~1 ~1 ~1 

Gruptaki balık sayısı (adet) 30 30 30 30 

Tekerrür Sayısı 3 3 3 3 

Yemdeki MOS ilave oranı 

(MOS/Kg-1 Yem) 
0 5g MOS 0 0 

Yemdeki Vit-B12 ilave oranı 

(Vit-B12/Kg
-1 Yem) 

0 0 0,5mgV-B12 0 

Yemdeki MOS+ Vit-B12 

ilave oranı (MOS/Kg-1 Yem) 
0 0 0 

5g MOS + 

0,5mgV-B12 
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3.2.4 Ölçümler 

 

Balıkların bireysel olarak canlı ağırlık ve toplam boy ölçümleri deneme boyunca ayda 

bir, su sıcaklığı günlük, oksijen ve pH ölçümü on beş günde bir yapılmıştır. Deneme 

yeminin besin madde içeriği Çizelge 3.1’de belirtilmiştir.    

 

 

3.2.4.1 Su sıcaklığı  

 

Deneme tanklarındaki su sıcaklığı 26±2ºC olacak şekilde termostatlı ısıtıcılarla 

sağlanmıştır. Günlük olarak ölçülen su sıcaklığının sürekli gözlenmesiyle 26±2ºC’nin 

(min 22,5 ºC -28,6 ºC) altına inmesi veya üstüne çıkması önlenmiştir.  

 

 

3.2.4.2 Oksijen ölçümü    

 

Deneme boyunca tanklardaki suların çözünmüş oksijen miktarı -5ºC ile +45ºC 

arasındaki sıcaklıkları 1ºC hassasiyetle, 0 ppm ile 15 ppm arasındaki çözünmüş O2 

değerlerini ±0,2 ppm hassasiyetle ölçen elle taşınabilir oksijenmetre ile ölçülmüştür. 

Sudaki ortalama oksijen değerleri 7.25±0,05 mg/L (min 7.10 mg/L – max 7.79 mg/L) 

olarak saptanmıştır. 

 

 
3.2.4.3 pH ölçümü 

 

Deneme boyunca tanklardaki suların pH miktarı tampon çözeltilerle kalibre edilmiş, 

ölçüm aralığı 0-14, hassasiyeti 0,01 olan laboratuar tipi dijital pH metre ile ölçülmüş ve 

ortalama değer 7.2±0,1 (min 7.1 – max 7.8) olmuştur.       
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3.2.5 Büyüme parametrelerinin hesaplanması 

 

Araştırmada canlı ağırlık ve boy olarak büyüme, mutlak, oransal ve spesifik büyümenin 

hesaplanması ile değerlendirilmiştir. Büyüme parametrelerinin hesaplanmasında 

aşağıdaki formüller kullanılmıştır (Atay 1989, El Sayed 1990, El Sayed 1994, De Silva 

et al. 1991).   

 

 

Yukarıdaki formüllerde: 

tL              : t. periyottaki ortalama mutlak boy (cm) 

 1-t L            : t-1. periyottaki ortalama mutlak boy (cm) 

 tW               : t. periyottaki ortalama mutlak ağırlık  (g) 

1tW −            : t-1. periyottaki ortalama mutlak ağırlık  (g) 

   t                : Ölçüm periyodu (30 gün) 

elog             : e tabanına göre logaritmayı ifade etmektedir. 

 

 

3.2.6 Kondisyon faktörünün hesaplanması 

 

Kondisyon faktörü (K); canlı ağırlığın (W,g), toplam boyunun (L, cm) küpüne oranının 

yüzdesi olarak; 

100
L

W
K

3
×=   şeklinde ifade edilen formülden hesaplanmıştır (El Sayed 1990). 

( )[ ] 100/logWlog : 1e ×− − tW tet(SBO) büyümespesifik  Ağırlıkça

1tW −−tW :(MB) büyümemutlak  Ağırlıkça

( ) 100/W 11t ×− −− tt WW :(OB) büyüme oransal Ağırlıkça

1tt LL  :(MB) büyümemutlak  Boyca −−

( ) 100L/LL :(OB) büyüme  oransal  Boyca 1t1tt ×− −−

( )[ ] 100t/LlogLlog :(SBO) büyümespesifik  Boyca 1tete ×− −
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3.2.7 Protein etkinliğinin hesaplanması 

 

Protein etkinlik oranı (PEO), deneme periyodunda kazanılan canlı ağırlığın (g), yemle 

alınan ham proteine (g) oranından hesaplanmıştır (El Sayed 1990). 

 

 

3.2.8 Yem değerlendirme oranının hesaplanması 

 

Yem değerlendirme oranı (YDO), deneme süresince tüketilen toplam yemin (g), 

kazanılan toplam canlı ağırlığa (g) oranından hesaplanmıştır (El Sayed 1990). 

(g) kazancıağırlık  Canlı

(g) yemHarcanan 
YDO =

 

 

 

3.2.9 Yaşama oranı 

 

Yaşama oranı (YO), deneme sonunda tanklarda kalan toplam balık sayısının (Ns) 

deneme başındaki toplam balık sayısına (Nb) oranlanmasıyla hesaplanmıştır (El Sayed 

1990). 

Bu eşitlikte;  

YO = Yaşama oranı. 

Ns = Deneme sonundaki toplam balık sayısı. 

Nb = Deneme başındaki toplam balık sayısı’ dır. 

 

 
 
 
 
 
 

100×







=

b

s

N

N
oranı Yaşama

(g) alımıProtein 

(g) kazancıağırlık  Canlı
PEO =
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3.2.10 Karaciğer ve bağırsak histolojisi 
 

 

Histololojik inceleme için Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) balıklarının 

karaciğer ve bağırsak dokularından alınan 0,5cm3’lük doku örnekleri %10’luk nötral 

formaldehit çözeltisinde 48 saat süre ile tespit edilmiştir. Daha sonra bu doku kesitleri 

Culling’in (1963) belirttiği histopatolojik tekniklere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. 

Tespit edilmiş doku parçaları sırası ile dehidrasyon, saydamlaştırma ve parafine gömme 

basamaklarından geçirildikten sonra parafin bloklara dökümü yapılmıştır. Doku 

örnekleri Rotary mikrotom (Leica) kullanılarak 5µ kalınlığında kesilerek lam üzerine 

alınmıştır. Bu kesitler hematoksilen-eosin yöntemi ile boyanmış ve sabit preparat haline 

getirilmiştir. Daha sonra bu preparatlar ışık mikroskobu altında incelenmiştir. 

Dokularda herhangi bir patolojik değişimin olup olmadığı ince bağırsak epitelyum 

dokusu ile villuslerin yapısına bakılarak belirlenmiştir.  

 

Balıklarda karaciğer yağ depolayan bir organ olduğu için bu çalışmada bu organa ait 

histolojik kesitlerde gözlenebilecek boşlukların yağ olup olmadığını tespit etmek için 

doku kesitleri dondurma mikrotomu ile kesilmiş ve yağlar için özel bir boyama yöntemi 

olan oil-red boyama metodu ile boyanmıştır (Bullock 1989). Bu amaçla sazan ve şabut 

balıklarına ait karaciğer dokularından hazırlanan ve %10’luk formaldehit içinde 

bekletilen dokular öncelikle 3 saat akan su altında yıkanarak formolünden 

uzaklaştırılmıştır. Yıkama işleminden sonra bu dokulardan dondurma mikrotomunda  -

30°C’de kesitler alınmıştır. Daha sonra bu kesitler Oil-red boyama metodu ile 

boyanarak ışıklı mikroskop altında incelenmiştir. 

 

 
3.2.11 Kan parametrelerinin hesaplanması 

 

3.2.11.1 Balıklardan kan örneklerinin alınması 

 

Rasgele seçilen yavru balıklardan kan, kuyruk bölgesi kesilerek doğrudan kuyruk  

toplar damarından heparinli tüplere alınmıştır (Şekil 3.1).  
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Şekil 3.1 Balık kuyruğu kesilerek kaudal venadan kan alma 

 

3.2.11.2 Hematokrit düzeyi 

 

Tüm gruplardan alınan kanlar, hemotokrit düzeyini belirlemek için heparinli kapillar 

tüplere 2/3 oranında doldurulmuştur. Kanlar, 12500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj 

edilmiştir. Akabinde, hematokrit cetvel üzerine konularak, yüzdeleri okunmuştur 

(Konuk 1981, Siwicki and Anderson 1993). 

 

3.2.11.3 Eritrosit ve lökosit sayıları  

 

Eritrosit sayımı için, eritrosit sayma pipetinin üzerindeki 0,5 işaretine kadar kan ve 

bunun üzerine (Şekil 3.2) pipetteki 101 işaretine kadar HAYEM solüsyonundan 

çekilmiştir. Hazırlanmış olan homojenize kandan, hücre sayımı için Thoma lamına 

(Şekil 3.3) bir damla damlatılıp, hücrelerin çökmesi beklenmiştir. Işık mikroskobunun 

(Nikon) x40 büyütmesinde thoma lamının 5 büyük karesi içindeki eritrositler 

sayılmıştır. Belirlenen değer 10.000 ile çarpılıp, 1 mm3 kandaki eritrosit miktarı olarak 

belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 3.2 Eritrosit pipeti (Çiltaş 1998) 
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Lökosit hücre tayini ise, lökosit sayma pipetinin 1 çizgisine kadar kan, 101 çizgisine 

kadar da TÜRCK solüsyonu çekilip, karıştırılmıştır. Thoma lamına alınan bir damla kan 

ışık mikroskobunun x40 büyütmesi altında incelenmiştir. Daha sonra, tüm küçük 

karelerdeki lökositler sayılmıştır. Belirlenen lökosit sayısı 1000 ile çarpılarak 1 

milimetreküp kandaki lökosit miktarı hesaplanmıştır (Amlacher 1970, Konuk 1981, 

Goel et al. 1981, İmren ve Turan 1985, Azizoğlu ve Cengizler 1996). 

 

 

 

Şekil 3.3 Thoma lamı ve mikroskop altında görünümü (Çiltaş 1998) 

 

 

3.2.11.4 Ortalama hemoglobin düzeyi (MCH) 

 

Çalışmada kullanılan tüm balıklarının hemoglobin düzeyi belirlendikten sonra Ortalama 

Hemoglobin Düzeyi (MCH) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Kocabatmaz ve 

Ekingen 1984). 

 
MCH =[Hemeglobin (gr/100 cc) x 10]/ [Alyuvar sayısı (106/mm3)] 
 

3.2.11.5 Ortalama hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) 

 

Eritrositlerinin 100 ml’si içindeki hemoglobin miktarını gösteren Ortalama Hemoglobin 

Konsantrasyonu (MCHC) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Kocabatmaz ve 

Ekingen 1984). 

MCHC= [Hemeglobin (gr/100 cc) x 10]/ [Alyuvar hacmi (Hematokrit değer, %cc)] 
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3.2.11.6 Ortalama eritrosit hacmi (MCV) 

 

Çalışmada kullanılan tüm balıklarının hematokrit değerleri belirlendikten sonra 

Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Kocabatmaz 

ve Ekingen 1984).  

 
MCV = [(Hematokrit değer (%) x 10]/ [Alyuvar sayısı (106/mm3)] 
 

 

3.2.12 İstatistiki analizler  

 

Denemeden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde varyans analizi (ANOVA) ve 

grup ortalamalarının karşılaştırılmasında Duncan testi yapılmıştır. Bu amaçla MINITAB 

for WINDOWS 10.5 ve MSTAT-C paket programlarından yararlanılmış, istatistiki 

karşılaştırılmalarda biyolojik araştırmalar için yaygın olarak kullanılan önem seviyesi 

(P< 0.05) kullanılmıştır (Düzgüneş vd. 1983). 

 

Canlı ağırlık, toplam boy ve kondisyon faktörüne ilişkin verilerin değerlendirilmesinde 

her bir gruba düşen 90 adet balığın (N=90) boy ve ağırlık ortalamalarının diğer 

grupların ortalamalarına göre farklılıkları istatistiksel olarak karşılaştırılmış, MB, OB, 

SB, K, PEO ve YDO’ına ilişkin verilerin değerlendirilmesinde ise her bir gruptaki 

tekrarların (n=3) ortalamaları, diğer grupların tekrarlarındaki ortalamalarla 

karşılaştırılmış ve bunların dönemlere göre farklılıkları da istatistiksel olarak 

karşılaştırılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

4.1. Büyüme 

 

4.1.1. Canlı ağırlık olarak büyüme 

 

Araştırmada ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan 

(Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir 

ölçülen canlı ağırlık ortalamaları farklı tablolar olarak Çizelge 4.1, Şekil 4.1 ve Şekil 

4.2’de verilmiştir. Başlangıç ağırlık ortalamaları 1,11±0,05 g olan Sazan (Cyprinus 

carpio) yavru balığında deneme sonu itibarıyla en iyi ağırlıkça büyüme mannan 

oligosakkarit (MOS) ve vitamin B12 birlikte kullanılan C grubunda (4,51 ± 0,13 g) 

olmuş, bu grubu A grubu (MOS ilave edilen grup),  B grubu (vitamin B12 ilave edilen 

grup) ve kontrol grubu sırasıyla 4,39 ± 0,14 g, 4,16 ± 0,13 g ve 4,05 ± 0,07 g olarak 

takip etmiştir.   

 

Başlangıç ağırlık ortalamaları 0,95±0,03 g olan Şabut (Tor grypus) yavru balığında 

deneme sonu itibarıyla ise en iyi ağırlıkça büyüme Vitamin B12 (0,5 mg kg-1) ilave 

edilen B grubunda (4,15 ± 0,16 g) olmuş, bu grubu MOS(5 g kg-1)  ve Vitamin B12 (0,5 

mg kg-1) birlikte ilave edilen C grubu, MOS(5 g kg-1) ilave edilen A grubu ve kontrol 

grubu sırasıyla 3,97 ± 0,14 g, 3,18 ± 0,15 g ve 3,19 ± 0,11 g olarak takip etmiştir.   
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Çizelge 4.1 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının  
                  dönemlere göre canlı ağırlık ortalamaları (g). 
 

Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 90 90 90 90 

Başlangıç 

(11.10.2008) 

                       a 

1,14±0,02 

                         b 

1,11±0,03 

                         b 

1,12±0,03 

                         b 

1,10±0,03 

N 90 90 90 90 

I 
                       a 

1,63±0,04 

                       a 

1,67±0,04 

                       a 

1,63±0,04 

                       a 

1,74±0,04 

N 90 90 90 90 

II 
                       a 

2,76±0,08 

                       a 

2,74±0,09 

                       a 

2,61±0,08 

                       a   

2,73±0,07 

N 90 90 90 90 

III 
                       b 

4,05±0,07 

                        ab 

4,39±0,14 

                        ab 

4,16±0,13 

                           a 

4,51±0,13 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 90 90 90 90 

Başlangıç 

(11.10.2008) 

                      ab 

0,96±0,03 

                      b 

0,92±0,02 

                      a 

1,00±0,03 

                     ab 

0,93±0,03 

N 90 90 90 90 

I 
                      b 

1,38±0,08 

                     ab 

1,51±0,05 

                      a              

1,61±0,06 

                     ab 

1,51±0,05 

N 90 90 90 90 

II 
                     ab 

2,50±0,08 

                     ab 

2,51±0,09 

                     a 

2,71±0,09 

                     b 

2,45±0,09 

N 90 90 90 90 

III 
                     b 

3,19±0,11 

                     a 

3,81±0,15 

                     a 

4,15±0,16 

                     a 

3,97±0,14 

*Aynı sütunda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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Şekil 4.1 Sazan (Cyprinus carpio) yavru balıklarının canlı ağırlık olarak büyüme eğrisi. 
 

 
 
 
Sazan (Cyprinus carpio) yavru balıkları gruplarının canlı ağırlıkça büyüme denklemleri 
ise ;  
 

Kontrol CA : y = 0,7232e0,433x                        R2 = 0,9946 
 
A Grubu CA : y = 0,6846e0,462x                      R2 = 0,9985 
 
B Grubu CA : y = 0,7011e0,4407x                      R2 = 0,9974 
 
C Grubu CA : y = 0,6832e0,4683x                R2 = 0,9994 
 
olarak bulunmuştur. 
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Şekil 4.2 Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının canlı ağırlık olarak büyüme eğrisi. 
 
 
 
 

Şabut (Tor grypus) yavru balıkları gruplarının canlı ağırlıkça büyüme denklemleri ise ;  
 

Kontrol CA : y = 0,6314e0,4197x                     R2 = 0,9773 
 
A Grubu CA : y = 0,5792e0,4771x              R2 = 0,9982 
 
B Grubu CA : y = 0,6229e0,479x                  R2 = 0,9986 
 
C Grubu CA : y = 0,5736e0,4838x                   R2 = 1 
 
olarak bulunmuştur. 
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Canlı ağırlık ortalamaları için yapılan varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre; 

I. ve II. dönemlerde sazan balığı için gruplar arasında önemli bir farklılık bulunmamış 

(P>0.05), III. dönemdeyse, A ve B grupları istatistiksel açıdan benzer bulunmuş 

(P>0.05), C grubuysa istatistiksel olarak kontrol grubu ve diğer gruplardan farklı 

bulunmuştur ((P<0.05). 

 

Şabut balığında canlı ağırlık ortalamaları arasındaki farklılık incelendiğinde, I. dönemde 

A ve C grubu istatistikî olarak benzer bulunmuş (P>0.05), B grubuysa, kontrol grubu ve 

diğer gruplardan farklılık sergilemiştir (P<0.05). II. dönemdeyse, kontrol grubu ve A 

grubu birbirleriyle benzer (P>0.05), B grubuysa gerek diğer gruplar ve C grubundan 

farklı bulunmuştur (P<0.05). Canlı ağırlık ortalamaları açısından III. dönem 

incelendiğinde, kontrol grubu haricinde diğer gruplar arasında istatistiksel açıdan 

farklılık bulunmamıştır (P>0.05).           

 

 

4.1.1.1 Canlı ağırlıkça mutlak büyüme 

 

Araştırmada ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan 

(Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının dönemlere göre ağırlıkça 

mutlak (g), oransal (%) ve spesifik büyüme değerleri (% gün-1) Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.2 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının canlı 
ağırlıkça, mutlak (g), oransal (%) ve spesifik büyüme değerleri (%gün-1) 

 

Dönemler Gruplar 

Sazan (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol 

Grubu 
A Grubu B Grubu C Grubu 

1 

n 3 3 3 3 

MB  (g) 0,48 0,56 0,51 0,62 

OB (%) 42,39 50,91 45,96 55,90 

SB (%gün-1) 1,18 1,37 1,26 1,48 

2 

n 3 3 3 3 

MB  (g) 1,13 1,07 0,98 1,01 

OB (%) 69,78 64,11 59,82 58,77 

SB (%gün-1) 1,76 1,65 1,56 1,54 

3 

n 3 3 3 3 

MB  (g) 1,29 1,65 1,55 1,78 

OB (%) 46,69 60,45 59,80 65,13 

SB (%gün-1) 1,28 1,57 1,56 1,33 

Dönemler Gruplar 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol 

Grubu 
A Grubu B Grubu C Grubu 

1 

n 3 3 3 3 

MB  (g) 0,41 0,59 0,61 0,58 

OB (%) 41,98 64,38 61,13 61,84 

SB (%gün-1) 1,17 1,66 1,59 1,60 

2 

n 3 3 3 3 

MB  (g) 1,13 1,00 1,09 0,94 

OB (%) 82,11 66,47 67,71 61,58 

SB (%gün-1) 2,00 1,70 1,72 1,60 

3 

n 3 3 3 3 

MB  (g) 0,68 1,30 1,44 1,53 

OB (%) 27,22 51,88 53,24 62,94 

SB (%gün-1) 0,80 1,39 1,42 1,63 
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Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen canlı 

ağırlıkça mutlaka büyüme değerleri (g) olarak Çizelge 4.3’de verilmiştir. 

 

Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında canlı ağırlıkça mutlak büyüme için yapılan 

varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre; I. Dönemde A ve B grupları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmamış (P>0.05), C grubuysa kontrol 

grubu ve diğer gruplardan farklı bulunmuştur (P<0.05). II. dönem için gruplar arasında 

farklılık görülmemiştir. III. dönemdeyse, bütün gruplar istatistiksel açıdan birbirinden 

farklılık sergilemişlerdir (P<0.05). Dönem sonu itibariyle gruplar arasındaki istatistiksel 

farklılık önemli bulunmuştur (P<0.05).    

 

Şabut (Tor grypus) balığında canlı ağırlıkça mutlak büyüme için yapılan varyans analizi 

ve Duncan testi sonuçlarına göre; I. Dönemde kontrol grubu diğer gruplardan farklı 

bulunmuş (P<0.05), II. dönemde ise gruplar arasında farklılık bulunmamıştır. III. dönem 

için tüm gruplar arasında görülen farklılık istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur 

(P<0.05). Dönem sonu itibariyle kontrol grubu diğer gruplardan istatistiksel açıdan 

farklı bulunmuştur (P<0.05).  
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Çizelge 4.3 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre canlı ağırlıkça mutlak büyüme değerleri (g) 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                   b 

0,48±0,04 

                    ab 

0,56±0,02 

                    ab 

0,51±0,02 

                   a 

0,62±0,04 

n 3 3 3 3 

II 
                   a 

1,13±0,04 

                  a 

1,07±0,11 

                   a 

0,98±0,07 

                   a 

1,01±0,02 

n 3 3 3 3 

III 
                    c 

1,29±0,00 

                    ab 

1,65±0,05 

                   b 

1,55±0,02 

                   a 

1,78±0,07 

Dönem sonu 
itibariyle 

                   c 

2,91±0,01 

                   ab 

3,28±0,12 

                   bc 

3,04±0,08 

                 a 

3,40±0,06 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                   b 

0,41±0,01 

                   a 

0,59±0,02 

                  a 

0,61±0,03 

                   a 

0,58±0,07 

n 3 3 3 3 

II 
                   a 

1,13±0,03 

                   a 

1,00±0,04 

                  a 

1,09±0,05 

                  a 

0,94±0,13 

n 3 3 3 3 

III 
                   c 

0,68±0,03 

                   b 

1,30±0,09 

                     ab 

1,44±0,04 

                  a 

1,53±0,07 

Dönem sonu 
itibariyle 

                   b 

2,22±0,01 

                   a 

2,89±0,13 

                   a 

3,15±0,08 

                 a 

3,04±0,28 

*Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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4.1.1.2 Canlı ağırlıkça oransal büyüme 

 

Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen canlı 

ağırlıkça oransal büyüme değerleri (%) Çizelge 4.4’de verilmiştir. 

 

Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında canlı ağırlıkça oransal büyüme için yapılan 

varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre; I. Dönemde kontrol ve B grupları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmamış (P>0.05), C grubuysa, A grubu 

ve diğer gruplardan farklı bulunmuştur (P<0.05). II. dönemde gruplar arasında farklılık 

bulunmazken, III. dönem için kontrol grubu haricinde tüm gruplar istatistiksel açıdan 

birbiriyle benzer bulunmuştur (P>0.05). Dönem sonu itibariyle kontrol ve B grupları 

arasındaki fark istatistiksel olarak benzer (P>0.05), C grubuysa A grubu ve diğer 

gruplardan farklı bulunmuştur (P<0.05). 

 

Şabut (Tor grypus) balığında canlı ağırlıkça oransal büyüme için yapılan varyans analizi 

ve Duncan testi sonuçlarına göre; I. ve II. dönemler için kontrol grubu diğerlerinden 

farklı (P<0.05), III. dönemdeyse; A ve B grupları istatistiksel açıdan benzer, C grubuysa 

kontrol grubu ve diğer gruplardan farklı bulunmuştur (P<0.05). Dönem sonu itibariyle 

kontrol grubu diğer gruplardan farklılık sergilemiştir (P<0.05). 
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Çizelge 4.4 Sazan (Cyprinus carpio) ) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre canlı ağırlıkça oransal büyüme değerleri (%) 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                     b 

42,39±3,77 

                      ab 

50,91±0,46 

                    b 

45,96±2,02 

                    a 

55,90±3,42 

n 3 3 3 3 

II 
                     a 

69,78±3,46 

                    a 

64,11±5,92 

                     a 

59,82±3,49 

                     a 

58,77±1,49 

n 3 3 3 3 

III 
                     b 

46,69±0,34 

                    a 

60,45±4,09 

                    a 

59,80±2,88 

                        a 

65,13±2,85 

Dönem sonu 
itibariyle 

                     b 

254,26±3,03 

                    a 

296,93±11,97 

                    b 

272,52±6,60 

                   a 

308,42±2,98 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                    b 

41,98±1,31 

                    a 

64,38±0,62 

                   a 

61,13±2,52 

                   a 

61,84±6,75 

n 3 3 3 3 

II 
                    a 

82,11±2,95 

                    b 

66,47±0,47 

                   b 

67,71±3,78 

                   b 

61,58±5,79 

n 3 3 3 3 

III 
                    c 

27,22±1,54 

                     b 

51,88±3,54 

                    b 

53,24±1,52 

                   a 

62,94±2,98 

Dönem sonu 
itibariyle 

                     b 

228,79±1,73 

                    a 

315,73±12,32 

                   a 

314,03±10,54 

                    a 

327,12±26,87 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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4.1.1.3 Canlı ağırlıkça spesifik büyüme 

 

Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen canlı 

ağırlıkça spesifik büyüme değerleri (% gün-1 ) Çizelge 4.5’de verilmiştir. 

 

Sazan balıklarında canlı ağırlıkça spesifik büyüme için yapılan varyans analizi ve 

Duncan testi sonuçlarına göre; I. Dönemde kontrol ve B grupları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan önemli bulunmamış (P>0.05), C grubuysa A grubu ve diğer 

gruplardan farklılık göstermiştir (P<0.05). II. ve III. dönemde gruplar arasındaki 

farklılık istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (P>0.05). Dönem sonu itibariyle 

kontrol ve B grupları ile C ve A grupları birbirleriyle benzer (P>0.05). 

 

Şabut balığında canlı ağırlıkça spesifik büyüme için yapılan varyans analizi ve Duncan 

testi sonuçlarına göre; I. ve II. dönemde kontrol grubu diğer gruplardan farklı 

bulunmuştur (P<0.05). III. dönemdeyse, A ve B grupları istatistiksel açıdan benzerlik 

sergilemiş (P>0.05), C grubuysa kontrol grubu ve diğer gruplardan farklı bulunmuştur 

(P<0.05). Dönem sonu itibariyle kontrol grubu diğer gruplardan farklılık göstermişlerdir 

(P<0.05). 
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Çizelge 4.5 Sazan (Cyprinus carpio) ) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre canlı ağırlıkça spesifik büyüme değerleri (%gün-1) 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                  b 

1,18±0,09 

                   ab 

1,37±0,01 

                 b 

1,26±0,05 

                  a 

1,48±0,07 

n 3 3 3 3 

II 
                  a 

1,76±0,07 

                  a 

1,65±0,12 

                  a 

1,56±0,07 

                 a 

1,54±0,03 

n 3 3 3 3 

III 
                  a 

1,28±0,01 

                 a 

1,57±0,09 

                        a 

1,56±0,06 

                  a 

1,33±0,40 

Dönem sonu 
itibariyle 

                  b 

4,22±0,03 

                a 

4,59±0,10 

                 b 

4,38±0,06 

                 a 

4,69±0,02 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                b 

1,17±0,03 

                 a 

1,66±0,01 

                 a 

1,59±0,05 

                   a 

1,60±0,14 

n 3 3 3 3 

II 
                 a 

2,00±0,05 

                 b 

1,70±0,01 

                 b 

1,72±0,08 

                 b 

1,60±0,12 

n 3 3 3 3 

III 
                  c 

0,80±0,04 

                  b 

1,39±0,08 

                  b 

1,42±0,03 

                  a 

1,63±0,06 

Dönem sonu 
itibariyle 

                  b 

3,97±0,02 

                a 

4,75±0,10 

                 a 

4,73±0,09 

                a 

4,82±0,22 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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4.1.2 Boy olarak büyüme 

 

Araştırmada ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan 

(Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir 

ölçülen toplam boy ortalamaları farklı tablolar olarak Çizelge 4.6, Şekil 4.3 ve Şekil 

4.4’de verilmiştir. Başlangıç boy ortalamaları 4,01±0,04 cm olan Sazan (Cyprinus 

carpio) yavru balığında deneme sonu itibarıyla en iyi boyca büyüme A grubunda (6,68 

± 0,08 cm) olmuş, bu grubu C grubu,  B grubu ve kontrol grubu sırasıyla değerler 6,63 

± 0,07 cm, 6,49 ± 0,07 cm, 6,37 ± 0,06 cm olarak takip etmiştir.   

 

Başlangıç boy ortalamaları 4,10±0,05 cm olan Şabut (Tor grypus) yavru balığında 

deneme sonu itibarıyla ise en iyi toplam boyca büyüme Vitamin B12 (0,5 mg kg-1) ilave 

edilen B grubunda (7,71 ± 0,08 cm) olmuş, bu grubu MOS(5 g kg-1)  ve Vitamin B12 

(0,5 mg kg-1) birlikte ilave edilen C grubu, MOS(5 g kg-1) ilave edilen A grubu ve 

kontrol grubu sırasıyla değerler 7,55 ± 0,08 cm, 7,42 ± 0,10 cm ve 7,33 ± 0,08 cm 

olarak takip etmiştir. 
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Çizelge 4.6 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre toplam boy ortalamaları (cm). 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 90 90 90 90 

Başlangıç 

(11.10.2008) 

                   a 

4,13±0,03 

                    b  

4,03±0,04 

                     b  

4,04±0,03 

                     b  

4,03±0,03 

N 90 90 90 90 

I 
                     b  

4,84±0,04 

                     b  

4,81±0,03 

                     b  

4,82±0,04 

                     a  

4,95±0,03 

N 90 90 90 90 

II 
                     a 

5,71±0,06 

                     a 

5,82±0,06 

                     a 

5,83±0,06 

                     a 

5,81±0,05 

N 90 90 90 90 

III 
                     b  

6,37±0,06 

                     a  

6,68±0,08 

                     ab  

6,49±0,07 

                     a  

6,63±0,07 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 90 90 90 90 

Başlangıç 

(11.10.2008) 

                     ab  

4,07±0,05 

                     b  

4,03±0,04 

                     a  

4,20±0,05 

                     ab  

4,10±0,05 

N 90 90 90 90 

I 
                     c  

4,90±0,06 

                     ab  

5,07±0,06 

                     a  

5,21±0,06 

                     bc  

4,93±0,06 

N 90 90 90 90 

II 
                     b  

6,31±0,08 

                     b  

6,28±0,08 

                     a  

6,63±0,08 

                     ab  

6,42±0,08 

N 90 90 90 90 

III 
                     b  

7,33±0,08 

                     b  

7,42±0,10 

                     a  

7,71±0,08 

                     ab  

7,55±0,08 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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Şekil 4.3 Sazan (Cyprinus carpio) yavru balıklarının boyca büyüme eğrisi 
 

 

 

Sazan (Cyprinus carpio) yavru balıkları gruplarının boyca büyüme denklemleri ise ;  

Kontrol Grubu CA  : y = 3,6e0,1465x                             R2 = 0,9926   

A Grubu CA   : y = 3,4197e0,1707x                                  R2 = 0,9959 

B Grubu CA   : y = 3,4816e0,1612x                                 R2 = 0,9873 

C Grubu CA   : y = 3,4822e0,1654x                                  R2 = 0,9901 

olarak bulunmuştur. 

 

Toplam boy ortalamaları bakımından yapılan varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçlarına göre; sazanda I. ve II.  dönemlerde gruplar arasında istatistiksel açıdan fark 

bulunmazken (P>0.05),  III. dönemdeyse, A ve C grupları benzer bulunmuş (P>0.05), B 

grubuysa kontrol grubu ve diğer gruplardan farklılık göstermişlerdir (P<0.05). 
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Şekil 4.4 Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının boyca büyüme eğrisi 
 

 

Şabut (Tor grypus) yavru balıkları gruplarının boyca büyüme denklemleri ise ;  

Kontrol Grubu CA  : y = 3,3277e0,2018x                  R2 = 0,9914   

A Grubu CA   : y = 3,3312e0,2045x                        R2 = 0,9951 

B Grubu CA   : y = 3,4526e0,2063x                  R2 = 0,992 

C Grubu CA   : y = 3,3131e0,2096x                 R2 = 0,992 

olarak bulunmuştur. 

 

 

Toplam boy ortalamaları bakımından yapılan varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçlarına göre; Şabut balığında toplam boy ortalamaları arasındaki farklılık 

incelendiğinde, I. Dönemde gruplar arasında ki istatistiksel farklılık önemli bulunmuştur 

(P<0.05). II. ve III. dönemlerdeyse, kontrol grubu ve A grubu arasında istatistiksel 

açıdan fark görülmezken (P>0.05), B grubu diğer gruplar ve C grubundan farklılık 

sergilemiştir (P<0.05).  
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4.1.2.1 Boyca mutlak büyüme 

 

Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının dönemlere göre boyca mutlak (cm), 

oransal (%) ve spesifik büyüme değerleri (% gün-1) Çizelge 4.7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.7 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre boyca mutlak (cm), oransal (%) ve spesifik büyüme 
değerleri (%gün-1) 

 

Dönemler Gruplar 
Sazan (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol 
Grubu 

A Grubu B Grubu C Grubu 

1 

n 3 3 3 3 
MB  (cm) 0,71 0,78 0,78 0,91 
OB (%) 17,15 19,29 19,39 22,55 

SB (%gün-1) 0,53 0.59 0,59 0,68 

2 

n 3 3 3 3 
MB  (cm) 0,88 1,01 1,01 0,86 
OB (%) 11,11 20,03 20,88 17,38 

SB (%gün-1) 0,55 0,64 0,63 0,53 

3 

n 3 3 3 3 
MB  (cm) 0,82 0,86 0,66 0,83 
OB (%) 11,49 14,78 11,38 14,27 

SB (%gün-1) 0,36 0,46 0,36 0,44 

Dönemler Gruplar 
Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol 
Grubu 

A Grubu B Grubu C Grubu 

1 

n 3 3 3 3 
MB  (cm) 0,82 1,04 1,01 0,83 
OB (%) 20,12 25,84 24,20 20,31 

SB (%gün-1) 0,61 0,77 0,72 0,62 

2 

n 3 3 3 3 
MB  (cm) 1,43 1,20 1,42 1,49 
OB (%) 29,16 23,84 27,17 30,25 

SB (%gün-1) 0,85 0,71 0,80 0,88 

3 

n 3 3 3 3 
MB  (cm) 1,02 1,14 1,08 1,12 
OB (%) 16,09 18,04 16,23 17,56 

SB (%gün-1) 0,50 0,56 0,50 0,54 
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Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen 

boyca mutlak büyüme değerleri (cm) Çizelge 4.8’de verilmiştir. 

 

Sazan balıklarında boyca mutlak büyüme için yapılan varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçlarına göre; I. Dönemde A ve B grupları arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli 

bulunmamış (P>0.05), C grubuysa kontrol grubu ve diğer gruplardan farklılık 

göstermiştir (P<0.05). II. dönemde gruplar arasında farklılık bulunmazken (P>0.05), III. 

dönemde, A ve B grubu benzer (P>0.05), C grubuysa kontrol grubu ve diğer gruplardan 

farklı bulunmuştur (P<0.05). Dönem sonu itibariyle A ve C grupları arasındaki farklılık 

istatistiksel açıdan önemli bulunmamış(P>0.05), B grubuysa kontrol grubu ve diğer 

gruplardan farklılık göstermiştir (P<0.05).     

 

Şabut balığında boyca mutlak büyüme için yapılan varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçlarına göre; I. Dönemde A ve B grupları arasındaki farkla, C ve kontrol grupları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (P>0.05). II. dönemde sadece 

A grubu diğer gruplardan farklılık sergilemiş (P<0.05), III. dönemdeyse, gruplar 

arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (P>0.05). Dönem sonu 

itibariyle bakıldığında gruplar arasında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05).   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59

Çizelge 4.8 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre boyca mutlak büyüme değerleri (cm) 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                  b 

0,71±0,04 

                 b 

0,78±0,03 

                  b 

0,78±0,04 

                 a 

0,91±0,01 

n 3 3 3 3 

II 
                  a 

0,88±0,04 

                 a 

1,01±0,09 

                 a 

1,01±0,05 

                  a 

0,86±0,03 

n 3 3 3 3 

III 
                  b 

0,66±0,00 

                   a 

0,86±0,04 

                  a 

0,66±0,05 

                  b 

0,83±0,09 

Dönem sonu 
itibariyle 

                  b 

2,24±0,01 

                 a 

2,65±0,11 

                  ab 

2,45±0,06 

                 a 

2,60±0,10 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                  b 

0,82±0,01 

                  a 

1,04±0,05 

                   a 

1,01±0,06 

                        b 

0,83±0,04 

n 3 3 3 3 

II 
                   a 

1,43±0,04 

                   b 

1,20±0,06 

                  a 

1,42±0,02 

                  a 

1,49±0,10 

n 3 3 3 3 

III 
                 a 

1,02±0,05 

                  a 

1,14±0,10 

                  a 

1,08±0,02 

                  a 

1,12±0,03 

Dönem sonu 
itibariyle 

                 a 

3,26±0,03 

                a 

3,39±0,10 

                 a 

3,51±0,07 

                a 

3,45±0,09 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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4.1.2.2 Boyca oransal büyüme 

 

Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen 

boyca oransal büyüme değerlerim (%) Çizelge 4.9’da verilmiştir. 

 

Sazan balıklarında boyca oransal büyüme için yapılan varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçlarına göre; I. Dönemde A ve B grupları arasındaki fark istatistiksel açıdan benzer 

(P>0.05), C grubuysa kontrol grubu ve diğer gruplardan farklı bulunmuştur (P<0.05). II. 

dönemde gruplar arasında farklılık bulunmamış (P>0.05), III. dönemdeyse, A ve B 

grupları ile kontrol ve C gruplarının istatistiksel açıdan benzer oldukları görülmüştür 

(P>0.05). Dönem sonu itibariyle kontrol grubu, diğer gruplara göre istatistiksel bir 

farklılık sergilemiştir (P<0.05). 

  

Şabut balığında boyca oransal büyüme için yapılan varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçlarına göre; I. Dönemde A ve B grupları arasındaki farklılık ile C ve kontrol 

grupları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (P>0.05). II. 

dönemde kontrol grubu ve C grubu arasında istatistiksel açıdan farklılık görülmezken 

(P>0.05), B grubu, A ve diğer gruplardan farklılık sergilemiştir (P<0.05). III. 

dönemdeyse, gruplar arasında herhangi bir farklılık tesbit edilmemiştir (P>0.05). 

Dönem sonu itibariyle bakıldığında, gruplar arasındaki farklılık istatistiksel açıdan 

önemli bulunmamıştır (P>0.05). 
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Çizelge 4.9 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının    
dönemlere göre boyca oransal büyüme değerleri (%) 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                     b 

17,15±1,09 

                     b 

19,29±0,84 

                    b 

19,39±0,49 

                   a 

22,55±0,34 

n 3 3 3 3 

II 
                     a 

11,11±0,96 

                     a 

21,03±1,84 

                    a 

20,88±1,17 

                    a 

17,38±0,57 

n 3 3 3 3 

III 
                    b 

11,49±0,03 

                     a 

14,78±0,49 

                    a 

11,38±0,83 

                    b 

14,27±1,55 

Dönem sonu 
itibariyle 

                    b 

54,24±0,16 

                  a 

65,69±2,34 

                  a 

60,73±1,58 

                 a 

64,38±2,71 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                     b 

21,12±0,38 

                    a 

25,84±0,86 

                    a 

24,20±1,89 

                   b 

20,31±1,36 

n 3 3 3 3 

II 
                    a 

29,16±0,83 

                    b 

23,84±1,90 

                      ab 

27,17±0,35 

                    a 

30,25±1,55 

n 3 3 3 3 

III 
                    a 

16,09±0,84 

                    a 

18,14±1,44 

                   a 

16,23±0,41 

                    a 

17,56±1,09 

Dönem sonu 
itibariyle 

                        a 

80,10±0,72 

                  a 

84,06±2,28 

                   a 

83,58±3,19 

                  a 

84,20±3,10 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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4.1.2.3 Boyca spesifik büyüme 

 

Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen 

boyca spesifik büyüme değerleri (% gün-1) Çizelge 4.10’da verilmiştir. 

 

Sazan balıklarında boyca spesifik büyüme için yapılan varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçlarına göre; I. Dönemde kontrol, A ve B grupları arasındaki farklılık istatistiksel 

açıdan önemli bulunmamış (P>0.05), C grubuysa diğer gruplardan farklılık sergilemiştir 

(P<0.05). II. dönemde gruplar arasında farklılık görülmezken (P>0.05), III. dönemde, 

kontrol ve C grupları benzer (P>0.05), B grubuysa A grubu ve diğer gruplardan farklı 

bulunmuştur (P<0.05). Dönem sonu itibariyle bakıldığında, kontrol grubu istatistiksel 

olarak diğer gruplara göre farklılık göstermiştir (P<0.05). 

  

Şabut balığında boyca spesifik büyüme için yapılan varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçlarına göre; I. Dönemde, C ve kontrol grupları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

önemli bulunmamış (P>0.05), A grubu ise B grubu ve diğer gruplardan farklılık 

göstermiştir (P<0.05).  II. dönemde kontrol grubu ve C grubu benzerlik göstermiş 

(P>0.05), B grubu ise A grubuyla diğer gruplardan farklılık sergilemiştir (P<0.05). III. 

dönemde ve dönem sonu itibariyle gruplar arasındaki farklılık istatistiksel açıdan 

önemli bulunmamıştır (P>0.05).  
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Çizelge 4.10 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre boyca spesifik büyüme değerleri (%gün-1) 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 3 3 3 3 

I 
                  b 

0,53±0,03 

                   b 

0,59±0,02 

                 b 

0,59±0,01 

                 a 

0,68±0,01 

N 3 3 3 3 

II 
                  a 

0,55±0,03 

                  a 

0,64±0,05 

                  a 

0,63±0,03 

                  a 

0,53±0,02 

N 3 3 3 3 

III 
                    ab 

0,36±0,00 

                  a 

0,46±0,01 

                   b 

0,36±0,02 

                    ab 

0,44±0,05 

Dönem sonu 
itibariyle 

                   b 

1,44±0,01 

                 a 

1,68±0,05 

                 a 

1,58±0,03 

                a 

1,66±0,06 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 3 3 3 3 

I 
                  b 

0,61±0,01 

                  a 

0,77±0,02 

                   ab 

0,72±0,05 

                   b 

0,62±0,04 

N 3 3 3 3 

II 
                 a 

0,85±0,02 

                  b 

0,71±0,05 

                   ab 

0,80±0,01 

                  a 

0,88±0,04 

N 3 3 3 3 

III 
                 a 

0,50±0,02 

                  a 

0,56±0,04 

                 a 

0,50±0,01 

                  a 

0,54±0,03 

Dönem sonu 
itibariyle 

                  a 

1,96±0,01 

                 a 

2,03±0,04 

                a 

2,03±0,06 

                a 

2,04±0,06 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05).  
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4.2 Kondisyon Faktörü 

 

Araştırmada ticari yeme mannan oligosakkarit (MOS) ve vitamin B12 ilavesiyle Sazan 

(Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının dönemlere göre ortalama 

kondisyon faktörü değerleri Çizelge 4.11, Şekil 4.5 ve Şekil 4.6’da verilmiştir. 

Başlangıç kondisyon faktörü ortalamaları 1,66 ± 0,03 olarak bulunmuştur. Deneme sonu 

itibariyle Sazan (Cyprinus carpio) balığında, en yüksek değer kontrol grubu yemiyle 

beslenen muamele grubunda (1,58±0,02) olmuş, bu grubu C grubu, B grubu ve A 

grupları sırasıyla 1,52±0,02, 1,50±0,02 ve 1,45±0,02 olarak takip etmiştir. Sazan 

balığında kondisyon faktörü için yapılan varyans analizi ve Duncan testine göre, 

muamele grupları arasındaki istatistiksel farklılık önemli bulunmuştur (P<0.05).    

 

Deneme sonu itibarıyla Şabut (Tor grypus) balığında ise başlangıç kondüsyon faktörü 

ortalamaları 1,38±0,03 olarak bulunmuştur. Deneme sonu itibariyle Şabut balığında, en 

yüksek değer A grubu ve C grubunda (0,90±0,01) olmuş, bu grubu B grubu ve kontrol 

grupları sırasıyla 0,88±0,01 ve 0,79±0,01 olarak takip etmiştir. Şabut balığında 

kondüsyon faktörü için yapılan varyans analizi ve Duncan testine göre, kontrol grubu 

haricinde, muamele grupları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır (P>0.05).    
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Çizelge 4.11 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre kondüsyon faktörü değerleri 

Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 90 90 90 90 

Başlangıç 

(11.10.2008) 

                       b 

1,62±0,02 

                       a 

1,73±0,05 

                      ab  

1,67±0,02 

                      ab 

1,66±0,03 

N 90 90 90 90 

I 
                    ab 

1,43±0,02 

                       a 

1,49±0,02 

                    ab 

1,43±0,02 

                       b 

1,42±0,02 

N 90 90 90 90 

II 
                       a 

1,46±0,02 

                       b 

1,35±0,01 

                       c 

1,29±0,01 

                       b 

1,38±0,02 

N 90 90 90 90 

III 
                       a 

1,58±0,02 

                       c 

1,45±0,02 

                     bc 

1,50±0,02 

                       b 

1,52±0,02 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 90 90 90 90 

Başlangıç 

(11.10.2008) 

                       a 

1,41±0,02 

                       a 

1,41±0,03 

                       a 

1,35±0,03 

                       a 

1,36±0,03 

N 90 90 90 90 

I 
                       b 

1,72±0,03 

                       b 

1,45±0,02 

                       b 

1,12±0,02 

                       a 

1,27±0,04 

N 90 90 90 90 

II 
                       a 

0,98±0,01 

                       a 

0,99±0,01 

                       b 

0,92±0,02 

                       b 

1,52±0,01 

N 90 90 90 90 

III 
                       b 

0,79±0,01 

                       a 

0,90±0,01 

                       a 

0,88±0,01 

                       a 

0,90±0,01 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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Şekil 4.5 Sazan (Cyprinus carpio) yavru balıklarının dönemlere göre kondüsyon faktörü 
değerleri 
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Şekil 4.6 Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının dönemlere göre kondüsyon faktörü 
değerleri 
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4.3 Protein Etkinlik Oranı 

 

Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen 

protein etkinlik oranı (PEO) değerleri Çizelge 4.12, Şekil 4.7 ve Şekil 4.8’de verilmiştir.  

 

Sazan (Cyprinus carpio) balığında dönemlere göre protein etkinlik oranı incelendiğinde; 

deneme sonu itibariyle en yüksek değer MOS ve Vitamin B12 birlikte kullanılan C 

grupta 1,95±0,00 olarak gerçekleşmiş; bu grubu A grubu (MOS içeren grup), B grubu 

(Vitamin B12 içeren grup) ve kontrol grupları sırasıyla 1,81±0,00, 1,70±0,00 ve 

1,41±0,00 olarak takip etmiştir. Dönemlere göre protein etkinlik oranı bakımından 

yapılan varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre; I. dönemde kontrol ve B 

grupları arasındaki farklılık önemli bulunmazken (P>0,05), C grubu istatistiksel olarak 

A ve diğer gruplardan farklılık sergilemiştir (P<0.05). II. dönemde gruplar arasında 

farklılık görülmemiştir (P>0,05). III. dönemde ise tüm gruplar birbirinden farklılık 

sergilemiştir (P<0.05). 

 

Şabut (Tor grypus) balığında ise dönemlere göre protein etkinlik oranı incelendiğinde; 

deneme sonu itibariyle en yüksek protein etkinlik oranı  MOS ve Vitamin B12 birlikte 

kullanılan C grupta 1,67±0,00 olmuş; bu grubu B grubu (Vitamin B12 içeren grup), A 

grubu (MOS içeren grup) ve kontrol grupları sırasıyla değerler 1,58±0,00, 1,42±0,00 ve 

0,75±0,00 olarak takip etmiştir. Dönemlere göre protein etkinlik oranı bakımından 

yapılan varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre; I. dönemde kontrol grubu 

diğer gruplardan farklı (P<0.05), II. dönemde ise tüm gruplar istatistiksel açıdan benzer 

bulunmamışlardır (P>0,05). III. dönemde ise tüm gruplar birbirinden farklılık 

sergilemiştir (P<0.05). 
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Çizelge 4.12 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre protein etkinlik oranı (PEO) değerleri 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                       b 

1,06±0,08 

                    ab 

1,23±0,03 

                       b 

1,13±0,05 

                       a 

1,40±0,06 

n 3 3 3 3 

II 
                       a 

1,78±0,06 

                       a 

1,68±0,18 

                       a 

1,52±0,11 

                       a 

1,54±0,05 

n 3 3 3 3 

III 
                       c 

1,41±0,01 

                     ab 

1,81±0,06 

                       b 

1,70±0,03 

                       a 

1,95±0,07 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                       b 

0,89±0,03 

                       a 

1,29±0,05 

                       a 

1,35±0,06 

                       a 

1,26±0,16 

n 3 3 3 3 

II 
                       a 

1,77±0,05 

                       a 

1,57±0,06 

                       a 

1,72±0,08 

                       a 

1,47±0,21 

n 3 3 3 3 

III 
                       c 

0,75±0,04 

                       b 

1,42±0,10 

                    ab 

1,58±0,04 

                       a 

1,67±0,08 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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Şekil 4.7 Sazan (Cyprinus carpio) yavru balıklarının dönemlere göre protein etkinlik 
oranları (PEO) eğrisi 
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Şekil 4.8 Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının dönemlere göre protein etkinlik oranları 
(PEO) eğrisi 
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Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen 

genel protein etkinlik oranı (GPEO) değerleri Çizelge 4.13, Şekil 4.9 ve Şekil 4.10’de 

verilmiştir. Sazan (Cyprinus carpio) balığında genel protein etkinlik oranı 

incelendiğinde en yüksek protein etkinlik oranı  MOS ve Vitamin B12 birlikte kullanılan 

C grupta 1,70±0,00 bulunmuştur. Bu grubu A grubu (MOS içeren grup), B grubu 

(Vitamin B12 içeren grup) ve kontrol grupları sırasıyla değerler 1,63±0,00, 1,52±0,00 ve 

1,45±0,00 olarak takip etmiştir. Genel protein etkinlik oranı açısından yapılan varyans 

analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre, gruplar arasındaki farklılığın istatistikî açıdan 

önemli olduğu görülmüştür (P<0.05).   

 

Şabut (Tor grypus) balığında ise genel protein etkinlik oranı incelendiğinde en yüksek 

oran Vitamin B12 içeren B grupta 1,57±0,00 olmuş; bu grubu MOS ve Vitamin B12 

birlikte kullanılan C grubu, A grubu (MOS içeren grup) ve kontrol grupları sırasıyla 

değerler 1,52±0,00, 1,44±0,00 ve 1,10±0,00 olarak takip etmiştir. Genel protein etkinlik 

oranı açısından yapılan varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre kontrol grubu 

haricinde diğer gruplar istatistiksel açıdan benzer bulunmuşlardır (P>0.05).      

 

 
Çizelge 4.13 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının genel 

protein etkinlik oranları (GPEO)  
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

GPEO 
                       c 

1,45±0,01 

                       ab 

1,63±0,06 

                       bc 

1,52±0,04 

                       a 

1,70±0,03 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

GPEO 
                       b 

1,10±0,01 

                       a 

1,44±0,06 

                       a 

1,57±0,04 

                       a 

1,52±0,14 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 



 
 

71

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

Kontrol A Grubu B Grubu C Grubu

Gruplar

P
E
O

 

Şekil 4.9 Sazan (Cyprinus carpio) yavru balıklarının genel protein etkinlik oranları 
(GPEO) eğrisi 

 
 

 

 

 

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

Kontrol A Grubu B Grubu C Grubu

Gruplar

P
E
O

 

Şekil 4.10 Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının genel protein etkinlik oranları (GPEO) 
eğrisi 
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4.4 Yem Değerlendirme Oranı 

 

Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının deneme boyunca ayda bir ölçülen yem 

değerlendirme oranı (YDO) değerleri Çizelge 4.14, Şekil 4.11 ve Şekil 4.12’de 

verilmiştir.  

 

Sazan (Cyprinus carpio) balığında dönemlere göre yem değerlendirme açısından 

yapılan varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre; I. dönemde kontrol ve B 

grupları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemli bulunmamış (P>0,05), C 

grubuysa A grubu ve diğer gruplardan farklılık sergilemiştir (P<0.05). II. dönemde 

gruplar arasında farklılık bulunmazken (P>0,05), III. dönemde A, B ve C grupları 

benzer (P>0,05), kontrol grubuysa istatistiksel olarak diğer gruplardan farklı 

bulunmuştur (P<0.05). Son dönem (III. dönem) itibariyle en iyi yem değerlendirme 

oranı ise MOS ve Vitamin B12’nin birlikte kullanıldığı C grubunda 0,94±0,04 olarak 

elde edilmiş, bu grubu A grubu (MOS içeren grup), B grubu (Vitamin B12 içeren grup) 

ve kontrol grupları sırasıyla 1,01±0,03; 1,07±0,02 ve 1,29±0,01 olarak takip etmiştir.  

 

Şabut (Tor grypus) balığında dönemlere göre yem değerlendirme açısından yapılan 

varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre; I. ve III. dönemde gruplar arasında 

farklılık görülmüşken (P<0.05), II. dönemde tüm gruplar birbirleriyle benzer 

bulunmamıştır (P>0,05). Son dönem (III. dönem) itibariyle en iyi yem değerlendirme 

oranı ise MOS ve Vitamin B12 birlikte kullanılan C grubunda 1,10±0,00 olarak elde 

edilmiş, bu grubu B grubu (Vitamin B12 içeren grup), A grubu (MOS içeren) ve kontrol 

grupları sırasıyla 1,15±0,00; 1,29±0,00 ve 2,45±0,00 olarak takip etmiştir.  
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Çizelge 4.14 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının 
dönemlere göre yem değerlendirme oranları (YDO) 

 
Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                       a 

1,74±0,13 

                     ab 

1,48±0,04 

                       a 

1,61±0,07 

                       b 

1,30±0,05 

n 3 3 3 3 

II 
                       a 

1,02±0,04 

                       a 

1,11±0,12 

                       a 

1,20±0,08 

                       a 

1,18±0,04 

n 3 3 3 3 

III 
                       a 

1,29±0,01 

                       b 

1,01±0,03 

                       b 

1,07±0,02 

                       b 

0,94±0,04 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

I 
                       a 

2,05±0,06 

                       b 

1,42±0,06 

                       b 

1,36±0,06 

                       b 

1,49±0,21 

n 3 3 3 3 

II 
                       a 

1,03±0,03 

                       a 

1,16±0,05 

                       a 

1,06±0,05 

                       a 

1,29±0,20 

n 3 3 3 3 

III 
                       a 

2,45±0,12 

                       b 

1,29±0,09 

                       b 

1,15±0,03 

                       b 

1,10±0,06 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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Şekil 4.11 Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan 
(Cyprinus carpio) yavru balıklarının dönemlere göre yem değerlendirme 
oranları (YDO) eğrisi 
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Şekil 4.12 Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Şabut 
(Tor grypus) yavru balıklarının dönemlere göre yem değerlendirme oranları 
(YDO) eğrisi 
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Dönem sonu itibariyle Sazan (Cyprinus carpio) balığında gruplara göre genel yem 

değerlendirme oranları Çizelge 4.15 ve Şekil 4.13.’de verilmiştir. Deneme süresince 

harcanan yem miktarı ve canlı ağırlık kazancına göre hesaplanan genel yem 

değerlendirme oranları incelendiğinde; en iyi yem değerlendirme oranı MOS ve 

Vitamin B12 birlikte kullanılan C grupta 1,07±0,02 olmuştur; bu grubu A grubu (MOS 

içeren grup), B grubu (Vitamin B12 içeren grup) ve kontrol grupları sırasıyla değerler 

1,12±0,04, 1,20±0,03 ve 1,25±0,01 olarak takip etmiştir. Genel yem değerlendirme 

oranı açısından yapılan varyans analizi ve Duncan testi sonuçlarına göre gruplar 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.05).      

 

Dönem sonu itibariyle Şabut (Tor grypus) balığında ise gruplara göre genel yem 

değerlendirme oranları Çizelge 4.15 ve Şekil 4.14.’de verilmiştir. Deneme süresince 

harcanan yem miktarı ve canlı ağırlık kazancına göre hesaplanan genel yem 

değerlendirme oranları incelendiğinde; en iyi yem değerlendirme oranı Vitamin B12 

içeren B grupta 0,53±0,01 olmuştur; bu grubu MOS ve Vitamin B12 birlikte kullanılan C 

grubu, A grubu ve kontrol grupları sırasıyla değerler 0,56±0,06, 0,58±0,02 ve 0,75±0,01 

olarak takip etmiştir. Genel yem değerlendirme oranı açısından yapılan varyans analizi 

ve Duncan testi sonuçlarına göre kontrol grubu haricinde tüm gruplar istatistiksel açıdan 

birbiriyle benzer bulunmuştur (P>0.05). 

 

Çizelge 4.15 Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) yavru balıklarının genel 
yem değerlendirme oranları (GYDO)  

Gruplar 

Dönemler 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

GYDO 
                       a 

1,25±0,01 

                       bc 

1,12±0,04 

                       ab 

1,20±0,03 

                       c 

1,07±0,02 

Gruplar 

Dönemler 

Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

n 3 3 3 3 

GYDO 
                       a 

0,75±0,01 

                       b 

0,58±0,02 

                       b 

0,53±0,01 

                       b 

0,56±0,06 
* Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
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Şekil 4.13 Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan 
(Cyprinus carpio) yavru balıklarının genel yem değerlendirme oranları 
eğrisi 
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Şekil 4.14 Ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Şabut 
(Tor grypus) yavru balıklarının genel yem değerlendirme oranları eğrisi 

 

 

4.5 Yaşama Oranı 

 

Deneme süresince kontrol grubu ve diğer deneme gruplarında yaşama oranı %100 

olmuştur. 
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4.6 Karaciğer ve Bağırsak Histolojisine İlişkin Bulgular  

 

4.6.1 Karaciğer histolojisi  

 

Sazan (Cyprinus carpio) ve Şabut  (Tor grypus) balıklarının karaciğer örneklerinden 

hazırlanan doku kesitleri mikroskop altında incelendiğinde pankreas dokusu ile 

karaciğer dokusunun bir araya gelerek hepatopankreası oluşturduğu dikkati çekmiştir. 

Karaciğer sindirim ürünlerinin, vitamin ve minerallerin metabolize olduğu bir dokudur. 

Bu doku glikojen formunda yağ türevlerinin de biriktirildiği bir depodur. Beslenmeye 

bağlı patojenlerin de şekillenebilmesi özellikle doku içerisinde mikrovesiküler tarzda 

adlandırılan yağ damlacıklarının oluşturduğu vasküler (dolaşım) problemlerle ilintilidir. 

Bu organdaki patolojik değişikliklerin olup olmadığını incelemek için hematoksilen-

eosin ile boyanmış kesitler incelendiğinde bu çalışmadaki ticari yeme Mannan 

oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesi ile beslenen deneme balıklarının farklı 

gruplarındaki karaciğer hücrelerinde herhangi bir patolojik bozukluk göstermediği 

dikkati çekmiştir. Bu incelemelere ilişkin farklı grupları temsil eden fotoğraflar Şekil 

4.15 – 4.22’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.15 Sazan (Cyprinus carpio) balığının kontrol grubu Karaciğer (H+E X350)         

kesiti [hepatositler (karaciğer hücresi) normal, vakuolerin dağılımı normal].    
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.16 Sazan (Cyprinus carpio) balığının A grubu (MOS katkılı yemle beslenen) 
karaciğer (H+E X350) kesiti [hepatositler normal, vakuolüzasyon normal].   
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Şekil 4.17 Sazan (Cyprinus carpio) balığının B grubu (Vitamin B12 katkılı yemle 
beslenen) Karaciğer (H+E X350) kesiti [hepatositler normal, vakuolerin 
dağılımı normal].       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.18 Sazan (Cyprinus carpio) balığının C grubu (MOS ve Vitamin B12 katkılı 
yemle beslenen) Karaciğer (H+E X350)  kesiti [hepatositlerde hafif nekroz]. 
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Şekil 4.19 Şabut  (Tor grypus) balığının kontrol grubu hepatopankreas (H+E X350) 
kesiti [hepatositler ve vakuolizasyon normal]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.20 Şabut (Tor grypus) balığının A grubu (MOS katkılı yemle beslenen)  
karaciğer (H+E X350) kesiti [hepatositler normal, fakat vakuolar yapıda 
artış mevcut]  
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Şekil 4.21 Şabut (Tor grypus) balığının B grubu (Vitamin B12 katkılı yemle beslenen) 

karaciğer (H+E X350) kesiti [hepatositler normal, orta seviyede vakuolar 
yapılar mevcut].    

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.22 Şabut (Tor grypus) balığının C grubu (MOS ve Vitamin B12 katkılı yemle 
beslenen) beslenen karaciğer (H+E X350) kesiti [hepatositler normal, fakat 
vakuoler yapıda artış mevcut].                
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Bu çalışmada ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesi ile 

beslenen deneme balıklarının farklı gruplarındaki karaciğer dokusunun herhangi bir 

patolojik bozukluk göstermediği dikkati çekmiştir. Fakat karaciğer yağ depolayan bir 

organ olduğu için vakuoler yapıların miktarları incelenmiştir. Yoğun vakuoler yapı 

gösteren örnekler dondurma mikrotomu kullanılarak kesit alınmıştır. Bu organdaki 

vakuoler boşlukların yağ olup olmadığı da araştırılmıştır. Bu incelemelere ilişkin farklı 

grupları temsil eden fotoğraflar Şekil 4.23 – 4.26’da verilmiştir. 

 

Dondurma mikrotomu ile alınan kesitler, hematoksilen-eosin boyama yönteminde 

görülen vakuoler boşluklarının bir kısmının irili ufaklı yağ damlacıklarından oluştuğunu 

göstermiştir.  Şekil 4.23 ve Şekil 4.26’da görüldüğü gibi kontrol Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Şabut (Tor grypus) balığında hepatopankreaslarındaki yağ vakuollerinin 

hepatositlere dağılımı normal (yaklaşık %10) olarak gözlenmiştir. Diğer yanda, Şekil 

4.24’deki Sazan (Cyprinus carpio)  A grubu balığının hepatopankreasında yağ 

vakuollerinin sayında artış gözlenirken, şekil 4.26’daki Şabut (Tor grypus) balığındaki 

yağ vakuollerinin dağılımının daha da arttığı dikkat çekmiştir(%30). Buna karşın, bu 

dokulardaki yağ birikimleri patolojik açıdan normal seviyede olduğu ve herhangi bir 

bozukluğu göstermediği gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.23 Sazan (Cyprinus carpio) balığının Kontrol grubu (Oil red X 350) karaciğer 
kesiti [Yağ vakuollerinin sayısı düşük].  
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Şekil 4.24 Sazan (Cyprinus carpio) balığının B grubu (Oil red X 350) karaciğer kesiti 
[yağ vakuollerinde artış]. 

 

 

 

 

 

Şekil 4.25 Şabut (Tor grypus) balığının Kontrol grubu (Oil red X 350) karaciğer kesiti 
[yağ vakuollerinin hepatositlerdeki normal dağılımı]  
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Şekil 4.26 Şabut (Tor grypus) balığının A grubu (Oil red X 350) karaciğer kesiti [yağ 
vakuollerinde artış var]. 

 

 

4.6.2 Bağırsak histolojisi 

 

Enine bağırsak kesitinde besin emiliminde ve sindirimde etkili olan villus benzeri 

yapılar bulunmaktadır. Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve kontrol grubu 

örnek balıkların Pilor bölgesinin posteriorundan başlayan ince bağırsaklarından 

hazırlanan enine kesitler hematoksilen-eosin boyama yöntemi ile boyandıktan sonra 

histolojik açıdan incelenmiştir. Bu inceleme sonucu Sazan (Cyprinus carpio) 

balıklarının ince bağırsak kesitlerine bakıldığında bağırsak epitel dokusunda tüm 

örneklerde normal bir yapı gözlenmiştir (Şekil 4.27 – 4.30). Ancak MOS ilaveli yemle 

beslenen A ve C grubu sazanlarda (Şekil 4.28 ve Şekil 4.30) villüslerin uzunluk ve 

kalınlıklarında belirgin bir artış gözlenmiştir. 

 

Şabut (Tor grypus) balıkları ise sazan balıkları ile benzer bulgulara rastlanmıştır. 

Balıkların ince bağırsak kesitlerine bakıldığında bağırsak epitel dokusunda tüm 

örneklerde normal bir yapı gözlenmiştir (Şekil 4.31 – 4.34). Ancak MOS ilaveli yemle 

beslenen A ve C grubu sazanlarda (Şekil 4.32 ve Şekil 4.34) villüslerin uzunluk ve 

kalınlıklarında bariz bir artış gözlenmiştir. 
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Şekil 4.27 Sazan (Cyprinus carpio) kontrol grubu ince bağırsak (H+E X  40) kesiti. 
[Bağırsak epitel dokusu ve villüsler normal morfoloji göstermektedir].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.28 Sazan (Cyprinus carpio) A grubu ince bağırsak  (H+E  X  40) kesiti. 
[Bağırsak epitel dokusu normal, villüslerde kalınlaşma ve uzama mevcut]. 
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Şekil 4.29 Sazan (Cyprinus carpio) B grubu bağırsak (H+E X  40) kesiti. [Bağırsak 
epitelyum dokusunda ve villuslerde normal görünüm var]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.30 Sazan (Cyprinus carpio) C grubu bağırsak (H+E X  40) kesiti. [Bağırsak 
epitelyum dokusu normal ve villüslerde kalınlaşma ve uzama mevcut].  
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Şekil 4.31 Şabut (Tor grypus) kontrol  grubu bağırsak  (H+E X  40) kesiti. [Bağırsak 

epitel dokusu normal, villüslerde kalınlaşma mevcut].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 4.32 Şabut (Tor grypus) A grubu bağırsak (H+E X  40) kesiti. [Bağırsak 
epitelyum dokusu normal, villüslerin kalınlaşması ve görünümünde artış 
var] 
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Şekil 4.33 Şabut (Tor grypus) B grubu bağırsak (H+E X  40) kesiti. [Bağırsak epitel 

dokusunda normal görünüm var]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.34 Şabut (Tor grypus) C grubu bağırsak (H+E X  40) kesiti. [Bağırsak epitelyum   
                 dokusu normal ve villüslerde kalınlaşma ve uzama var].   
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4.7 Kan Parametrelerine İlişkin Bulgular  

 

4.7.1 Hematokrit düzeyleri (%) 

 

Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında kontrol grubu, yeme katılan Mannan oligosakkarit 

(MOS), Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması ile elde edilen hematokrit 

değerleri sırasıyla; %37,00±1,30; %43,00±2,05; %45,00±2,24; %46,00±2,47 

bulunmuştur (Çizelge 4.12). Bu kan parametresi üzerinde Mannan oligosakkarit (MOS), 

Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulamasının etkisinin önemli olduğu tespit edildi 

(p<0,05). Söz konusu 3 grup arasında fark bulunmazken, kontrol grubunun uygulama 

gruplarından önemli düzeyde düşük hematokrit seviyesine sahip olduğu gözlenmiştir 

(Çizelge 4.12). 

 

Şabut  (Tor grypus) balıklarında kontrol grubu, Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin 

B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulama grupları hematokrit değerleri ise sırasıyla; 

%30,00±1,48; %44,00±1,41; %40,00±0,95; %42,00±0,84 bulunmuştur. Sazan 

balıklarında olduğu gibi Şabut balıklarında da, Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin 

B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulamasının etkisi önemli olduğu (p<0,001), kontrol grubu 

Şabut balıklarının uygulama gruplarına oranla hematokrit seviyesinin düşük olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 4.13). 

 

 
4.7.2 Eritrosit sayıları (x103) 

 

Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında eritrosit sayılarına bakıldığında kontrol grubu, 

Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması ile elde 

edilen değerler sırasıyla; 1,71±0,09 x103; 1,83±0,07 x103; 1,86±0,04 x103; 1,88±0,03 

x103 bulunmuştur (Çizelge 4.12). Bu kan parametresi üzerinde Mannan oligosakkarit 

(MOS), Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulamasının etkisinin önemsiz 

bulunmuştur (p>0,05). 
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Şabut  (Tor grypus) balıklarında kontrol grubu, Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin 

B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulama grupları eritrosit sayıları sırasıyla; 1,57±0,11 x103; 

1,18±0,04 x103; 1,76±0,05 x103; 1,80±0,04 x103olarak tespit edilirken, sazan gruplarına 

benzer şekilde gruplar arası korelâsyonun önemsiz olduğu gözlenmiştir (p>0,05). 

 

 

4.7.3 Lökosit sayıları (x106) 

 

Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında lökosit sayıları; kontrol grubu, Mannan 

oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması ile elde edilen 

değerler sırasıyla; 20,50±0,8 x106; 35,20±2,10 x106; 19,60±0,68 x106; 18,80±0,73 x106 

bulunmuştur (Çizelge 4.12). Bu değerlere bakıldığında; Mannan oligosakkarit (MOS) 

uygulanan gruptaki lökosit değerlerinin, kontrol grubu, Vitamin B12 ve MOS+Vitamin 

B12 uygulamasının yapıldığı gruplardan önemli derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,01). 

 

Şabut  (Tor grypus) balıklarında kontrol grubu, Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin 

B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulama grupları lökosit sayıları sırasıyla; 17,60±0,75 x106; 

20,40±1,33 x106; 35,00±1,30 x106; 23,00±1,30 x103olarak tespit edilirken, sazan 

gruplarına benzer şekilde gruplar arası dağılımın önemli olduğu belirlenmiştir 

(p<0,001). 

 

 

4.7.4 Ortalama hemoglobin düzeyi (MCH) (g/100ml) 

 

Yapılan araştırma sonucunda Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında hemoglobin 

düzeyleri incelendiğinde; kontrol grubu, Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve 

MOS+Vitamin B12 uygulaması ile elde edilen değerler sırasıyla; 7,29±0,26 g/100ml; 

7,55±0,37 g/100ml; 7,49±0,32 g/100ml; 7,53±0,37  g/100ml olarak belirlendi (Çizelge 

4.12). Bu değerlere bakıldığında; gruplar arasındaki fark önemsiz bulunmuştur 

(p>0,05). 
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Şabut  (Tor grypus) balıklarında hemoglobin düzeyleri incelendiğinde; kontrol grubu, 

Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması ile elde 

edilen değerler sırasıyla; 7,43±0,55 g/100ml; 7,55±0,37 g/100ml; 7,59±0,32 g/100ml; 

7,61±0,19 g/100ml olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.13). Sazan (Cyprinus carpio) 

balıklarında olduğu gibi, Şabut  (Tor grypus)   balıklarında da hemoglobin düzeyindeki 

fark önemsiz bulunmuştur (p>0,05). 

 

Çalışmada kullanılan tüm balıkların hemoglobin düzeyi belirlendikten sonra hesaplanan 

Ortalama Hemoglobin Düzeyi (MCH), kontrol grubu, Mannan oligosakkarit (MOS), 

Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması yapılan Sazan (Cyprinus carpio) balığı 

grupları için sırasıyla; 43,45±1,69 pg , 41,25±1,55 pg, 40,81±1,78pg, 40,48±1,24 pg 

olarak hesaplandı (Çizelge 4.12). Bu değerlere bakıldığında gruplar arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur (p>0,05). 

 

Ortalama Hemoglobin Düzeyi (MCH), kontrol grubu, Mannan oligosakkarit (MOS), 

Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması yapılan Şabut  (Tor grypus)   balığı 

grupları için ise sırasıyla; 46,43±2,30 pg, 47,25±5,68 pg, 42,55±2,33 pg, 41,84±1,54 pg 

olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.14). Bu değerlere bakıldığında; Şabut  (Tor grypus)   

balığı grupları arasındaki fark, Sazan (Cyprinus carpio) balığı gruplarında olduğu gibi 

önemsiz bulunmuştur (p>0,05). 

 

 

4.7.5 Ortalama hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) (%) 

 

Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında kontrol grubu, Mannan oligosakkarit (MOS), 

Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması ile elde edilen Ortalama Hemoglobin 

Konsantrasyonu (MCHC) değerleri sırasıyla; % 28,30±3,73; % 17,16±1,63; % 

18,72±1,67; % 17,93±1,61 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.12). Mannan oligosakkarit 

(MOS), Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması yapılan gruplarda, kontrol 

grubuna oranla ortalama hemoglobin konsantrasyonunun çok az miktarda azaldığı tespit 

edildi ancak bu miktar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05). 
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Şabut  (Tor grypus)   balığı kontrol grubu, Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 

ve MOS+Vitamin B12 uygulaması ile elde edilen Ortalama Hemoglobin 

Konsantrasyonu (MCHC) değerleri ise sırasıyla; % 28,30±3,73; % 17,16±1,63; % 

18,72±1,67; % 17,93±1,61 olarak hesaplandı (Çizelge 4.13). Mannan oligosakkarit 

(MOS), Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması yapılan gruplarda, kontrol 

grubuna oranla ortalama hemoglobin konsantrasyonunun önemli miktarda azaldığı 

belirlenmiştir (p<0,05). 

 

 

4.7.6 Ortalama eritrosit hacmi (MCV) (µ3) 

 

Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında ortalama eritrosit hacmine (MCV) bakıldığında, 

Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve MOS+ Vitamin B12 uygulaması ile elde 

edilen değerler sırasıyla; 219,37±0,92 µ3; 234,96±3,01 µ3; 241,93±2,32 µ3; 

244,69±0,19 µ3 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.12). Söz konusu balığın, Mannan 

oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve MOS+ Vitamin B12 uygulaması yapılan 

gruplarında ortalama eritrosit hacmi (MCV), kontrol grubuna oranla önemli düzeyde 

yüksek bulunmuştur (p<0,001). 

 

Şabut (Tor grypus) balıklarında ortalama eritrosit hacmine (MCV) bakıldığında, 

Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 uygulaması ile elde 

edilen değerler sırasıyla; 191,08±4,75 µ3; 240,43±7,97 µ3; 227,27±8,84 µ3; 233,34±7,69 

µ3 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.13). Sazan (Cyprinus carpio) balıklarındaki 

uygulama sonuçlarına benzer şekilde, Mannan oligosakkarit (MOS), Vitamin B12 ve 

MOS+Vitamin B12 uygulaması yapılan Şabut  (Tor grypus) gruplarında ortalama 

eritrosit hacmi (MCV), kontrol grubuna oranla önemli düzeyde yüksek bulunmuştur 

(p<0,001). 
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Çizelge 4.16 Sazan (Cyprinus carpio) balığı deneme gruplarındaki karşılaştırmalı kan 
                     parametreleri 
 

Gruplar Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Deneme Grupları 

Toplam  
Parametreler 

Kontrol 

Grubu 
A Grubu B Grubu C Grubu 

N 10 10 10 10 40 

Hematokrit * 

(%) 

37,00±1,30b 

(33,00-40,00) 

43,00±2,05ab 

(38,00-47,00) 

45,00±2,24a 

(38,00-50,00) 

46,00±2,47a 

(40,00-52,00) 

42,75±1,24 

(33,00-52,00) 

Eritrosit - 

(x103) 

1,71±0,09 

(1,44-2,00) 

1,83±0,07 

(1,57-1,96) 

1,86±0,04 

(1,70-1,96) 

1,88±0,03 

(1,79-1,96) 

1,82±0,03 

(1,44-2,00) 

Lökosit ** 

(x106) 

20,50±0,84b 

(18,10-22,70) 

35,20±2,10a 

(25,00-59,00) 

19,60±0,68b 

(18,00-22,00) 

18,80±0,73b 

(16,00-20,00) 

23,52±2,11 

(16,00-59,00) 

Hemoglobin- 

(g/100ml) 

7,43±0,55 

(6,15-8,80) 

7,55±0,37 

(6,25-8,30) 

7,59±0,32 

(6,40-8,15) 

7,61±0,19 

(6,90-8,00) 

7,55±0,17 

(6,15-8,80) 

MCV *** 

(µ3) 

219,37±0,92c 

(217,18-222,48) 

234,96±3,01b 

(223,73-240,60) 

241,93±2,32a 

(235,90-248,68) 

244,69±0,19a 

(239,12-253,50) 

235,24±0,17 

(217,18-253,50) 

MCH - 

(pg) 

43,45±1,69 

(39,32-48,46) 

41,25±1,55 

(37,92-45,86) 

40,81±1,78 

(37,00-46,63) 

40,48±1,24 

(36,94-44,55) 

41,50±0,77 

(36,94-48,46) 

MCHC - 

(%) 

20,08±1,08 

(17,33-23,27) 

17,55±1,31 

(13,94-21,60) 

16,87±1,43 

(12,74-20,87) 

16,55±1,40 

(13,74-20,09) 

17,77±0,68 

(12,74-23,27) 

- : Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemsizdir (p>0,05) 

* : Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0,05) 
** : Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0,01)  
*** : Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0,001) 
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Çizelge 4.17 Şabut (Tor grypus) balığı deneme gruplarındaki karşılaştırmalı kan 
parametreleri 

 
Gruplar Şabut Balığı (Tor grypus) Deneme Grupları 

Toplam  
Parametreler Kontrol Grubu A Grubu B Grubu C Grubu 

N 10 10 10 10 40 

Hematokrit * 

(%) 

30,00±1,48c 

(25,00-34,00) 

44,00±1,41a 

(41,00-49,00) 

40,00±0,95b 

(37,00-42,00) 

42,00±0,84ab 

(40,00-45,00) 

39,00±1,35 

(25,00-49,00) 

Eritrosit 
- 

(x103) 

1,57±0,11 

(1,20-1,86) 

1,18±0,04 

(1,76-1,98) 

1,76±0,05 

(1,60-1,90) 

1,80±0,04 

(1,70-1,94) 

1,74±0,03 

(1,20-1,98) 

Lökosit ** 

(x106) 

17,60±0,75c 

(15,00-19,00) 

20,40±1,33bc 

(17,00-25,00) 

35,00±1,30a 

(31,00-38,00) 

23,00±1,30b 

(19,00-26,00) 

24,00±1,62 

(15,00-38,00) 

Hemoglobin- 

(g/100ml) 

7,29±0,26 

(6,55-7,90) 

7,55±0,37 

(6,25-8,30) 

7,49±0,32 

(6,70-8,50) 

7,53±0,37 

(6,65-8,80) 

7,47±0,15 

(6,25-8,80) 

MCV 
*** 

(µ3) 

191,08±4,75b 

(175,60-203,53) 

240,43±7,97 a 

(220,26-264,74) 

227,27±8,84 a 

(200,36-250,65) 

233,34±7,69 a 

(207,49-250,65) 

223,33±5,55 

(175,60-264,74) 

MCH - 

(pg) 

46,43±2,30 

(41,98-54,85) 

47,25±5,68 

(37,19-69,42) 

42,55±2,33 

(37,19-48,58) 

41,84±1,54 

(38,85-47,59) 

44,52±1,64 

(37,19-69,42) 

MCHC 
- 

(%) 

28,30±3,73a 

(19,34-38,04) 

17,16±1,63b 

(13,00-22,01) 

18,72±1,67b 

(15,62-25,06) 

17,93±1,61b 

(14,00-23,33) 

20,53±1,49 

(13,00-38,04) 

- : Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemsizdir (p>0,05) 

* : Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0,05) 
** : Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0,01)  
*** : Aynı satırda farklı küçük harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0,001) 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

 

Bu çalışmada ticari yeme Mannan oligosakkarit (MOS) ve Vitamin B12 ilavesiyle Sazan 

(Cyprinus carpio) ve Şabut (Tor grypus) balıkları 90 gün süreyle beslenmiştir. farklı 

oranlarda MOS ve Vitamin B12 ilaveli yemlerle beslemenin Sazan (Cyprinus carpio) ve 

Şabut (Tor grypus) balıklarının büyüme ve histolojik değerlendirme üzerine etkileri; 

canlı ağırlık ve toplam boy olarak büyüme, kondisyun faktörü, bağırsak ve karaciğer 

histolojisi, kan parametreleri, yem değerlendirme ve yaşama oranı gibi parametreler 

incelenerek değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular literatür sonuçlarıyla 

karşılaştırılarak tartışılmıştır.  

 

Başlangıç canlı ağırlık ortalamaları 1,11± 0,05 g olan Sazan (Cyprinus carpio)  balığı 

gruplarında deneme sonu itibariyle en iyi ağırlıkça büyüme C grubunda (4,51 ± 0,13 g) 

olmuş, bu grubu A grubu,  B grubu ve kontrol grubu sırasıyla 4,39 ± 0,14 g, 4,16 ± 0,13 

g ve 4,05 ± 0,07 g olarak takip etmiştir. Başlangıç canlı ağırlık ortalamaları 0,95± 0,05 g 

Şabut (Tor grypus) balığında ise en iyi ağırlıkça büyüme Vitamin B12 (5 mg kg-1) ilave 

edilen B grubunda (4,15 ± 0,16 g) olmuş, bu grubu MOS(5 g kg-1)  ve Vitamin B12 (5 

mg kg-1) birlikte ilave edilen C grubu, MOS(5 g kg-1) ilave edilen A grubu ve kontrol 

grubu sırasıyla 3,97 ± 0,14 g, 3,18 ± 0,15 g ve 3,19 ± 0,11 g olarak takip etmiştir.   

 

Başlangıç boy ortalamaları 4,04 ± 0,05 cm Sazan (Cyprinus carpio) balığında en iyi 

ağırlıkça büyüme A grubunda (6,68 ± 0,08 cm) olmuş, bu grubu C grubu,  B grubu ve 

kontrol grubu sırasıyla 6,63 ± 0,07 cm, 6,49 ± 0,07 cm, 6,37 ± 0,06 cm olarak takip 

etmiştir. Başlangıç boy ortalamaları 4,10 ± 0,05 cm Şabut (Tor grypus) balığında ise en 

iyi toplam boyca büyüme B grubunda (7,71 ± 0,08 cm) olmuş, bunu C grubu, A grubu 

ve kontrol grubu sırasıyla 7,55 ± 0,08 cm, 7,42 ± 0,10 cm ve 7,33 ± 0,08 cm olarak 

takip etmiştir. 

 

Canlı ağırlık ve toplam boy olarak elde edilen sonuçlar; Staykov et al. (2005c)’nin 

Besinsel MOS’un Sazan balığının (Cyprinus carpio) bağışıklık fonksiyonu ve büyüme 

oranına etkisine olan çalışması soncunda; MOS verilen balıklara göre kontrol grubunda 
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%44 daha yüksek ölüm oranı gözlenmiş, ağırlık kazancını %17, toplam biyoması %13 

oranında artırmış da elde edilen bulgular ile benzer olmuştur. 

 

Bu sonuçlar Staykov (2005)’nin Mannan oligosakkaritlerle içeren ve ticari ismi Bio-

Mos Aqua Grade olan ürünle 60 gün beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss) ve Sazan balıklarında (Cyprinus carpio) büyüme performansı ile elde ettiği 

sonuçlar ile uyum göstermektedir.  

 

Histoloji ile ilgili elde edilen sonuçlar; Bu inceleme sonucu Sazan (Cyprinus carpio) 

balıklarının ince bağırsak kesitlerine bakıldığında bağırsak epitel dokusunda tüm 

örneklerde normal bir yapı gözlenmiştir (Şekil 4.27 – 4.30). Ancak A ve C grubu 

sazanlarda (Şekil 4.28 ve Şekil 4.30) villüslerin uzunluk ve kalınlıklarında bariz bir artış 

gözlenmiştir. Şabut (Tor grypus) balıkları ise sazan balıkları ile benzer bulgulara 

rastlanmıştır. Balıkların ince bağırsak kesitlerine bakıldığında bağırsak epitel dokusunda 

tüm örneklerde normal bir yapı gözlenmiştir (Şekil 4.31 – 4.34). Ancak A ve C grubu 

sazanlarda (Şekil 4.32 ve Şekil 4.34) villüslerin uzunluk ve kalınlıklarında bariz bir artış 

gözlenmiştir. Deneme balıklarının farklı gruplarındaki karaciğer hücrelerinde herhangi 

bir patolojik bozukluk göstermediği dikkati çekmiştir. Bu incelemelere ilişkin farklı 

grupları temsil eden fotoğraflar Şekil 4.15 – 4.26’de verilmiştir. 

 

Bu çalışma sonucu değerleri Norveç’te Salmon balığı (Salmo salar L.) besleme 

çalışması sonucunda, barsak mikrovillisi üzerinde önemli ölçüde etki gösterdiği ve 

mikrovili yoğunluğunu artırdığı bağırsak mikrovili yüksekliğinde de önemli derecede 

olması, mikrovilinin yapısında bir hasar görürülmemesi,  Salmon balığı (Salmo salar 

L.)  Dimitroglou et al. (2007), Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Dimitroglou (2007), 

Staykov et al. (2005a),  Zegarra et al. (2005),  Dil balığı (Solea solea) Dimitroglou et al. 

(2006), Kanal Yayın Balığı (Ictalurus punctatus) Peterson et al. (2007), Sazan 

(Cyprinus carpio) Culjak et al. (2006), Avrupa Yayın Balığı (Silirus glanis) Bogut et al. 

(2006),  Deniz Levreği (Dicentrachus labrax) Torecillas et al. (2006b), Mercan 

(Diplodus sargus) Dimitroglou et al. (2005), Körfez Mersin Balığı (Acipenser 

oxyrinchus desotoi) Pryor et al. (2003) çalışmaları ile önemli derecede benzer 

bulunmuştur. 
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Bu çalışmada kan parametreleri açısından MOS ve Vitamin B12’nin etkileri arasında tür 

bazında önemli bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). Ancak, söz konusu türlerin 

uygulama grupları arasında bazı kan parametreleri arasında farklı önem derecelerinde 

korelâsyonlar tespit edilmiştir. 

 

Sazan ve şabut balık grupları arasında hematokrit yüzdesi üzerine MOS ve Vitamin 

B12’nin önemli (p<0,05) etkisi olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, sazan (% 37,00±1,30) 

ve şabutlarda (% 30,00±1,48) elde ettiğimiz hemotokrit değerleri, Aydın vd. (1998)’nın 

S. glanis (% 24,00) ve C. lazera (% 27,00)’da, Yavuzcan vd. (1997) N. tilapia (% 

25,27)’da bildirdiği değerlerden yüksek, Şahan ve Cengizler (2002)’in C. barroisi (% 

45,20) ve R. rutilus (% 43.75)’da bildirdiği değerlerden düşük bulunmuştur. Bu 

farklılık, tür faklılığı veya önceki çalışmalarda bildirilen balıkların bulundukları 

çevresel faktörlerden kaynaklanmış olabilir.   

 

Hemotokrit fizyolojik koşullar ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. 

Hemotokrit aynı zamanda aneminin oluştuğu hastalıklarda bir indikatör olarak da 

kullanılabilmektedir (Vngvar and Knutalk 1992). MOS ve Vitamin B12 ile beslenen 

balıklarda hemotokrit değerinin yüksek çıkması, bu maddeler ve düzelerinin sazan ve 

şabut balıkları için yeterli olduğu söylenebilir. Nitekim Tacon (1992), besin maddeleri 

yönünden yetersiz yemlerle beslenen balıklarda hemotokrit konsantrasyonun düştüğünü 

bildirmişlerdir. 

 

Araştırmamızda hemoglobin değerleri açısından, sazanlarda ve şabut balıklarında gerek 

tür bazında gerekse uygulama grupları arasında önemli bir fark olmadığı belirlendi 

(p>0,05). Sazan (7,43±0,55 g/100ml) ve Şabut (7,29±0,26 g/100ml)  balıklarının 

kontrol gruplarının hemoglobin değerlerine bakıldığında, Örün and Erdemli (2003)’nin 

C. c. umbla’da (5,20±0,22 g/100ml), Atamanalp ve Yanık (2003)’in gökkuşağı 

alabalıklarında (O. mykis) (6,86 g/100ml), Gbore et al. (2006)’nın T. zilli (6,60 

g/100ml)’de bildirdikleri değerlerden yüksek, Kocabatmaz ve Ekingen (1977)’in S. tr. 

abanticus (8,00 g/100ml) ve S. gairdneri balıklarında (9,8 g/100ml ) bildirdikleri 

değerlerden düşük bulunmuştur. 
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Araştırmamızda incelenen sazan (20,50±0,84 x106) ve şabut (17,60±0,75 x106) 

balıklarının kontrol gruplarının lökosit değerleri, Aydın vd. (1998)’nın S. glanis (10,00 

x106) ve Gbore et al.(2006)’nın T. zilli (12,90±0,12x106)’de rapor ettikleri değerlerden 

yüksek olmakla birlikte Aydın vd. (1998)’nın C. lazera (21,00 x106)’da elde ettikleri 

değerlere benzer nitelikte bulunmuştur. 

 

Sazanlarda MOS (35,20±2,10, P<0.01), şabutlarda ise Vitamin B12 (35,00±1,30; 

P<0.001), değerleri diğer gruplardan önemli derecede yüksek bulundu. Lökosit 

değerlerindeki yükselme strese bağlı bağışıklık sistemindeki değişimin bir göstergesidir 

(Osuigwe et al. 2005). Buna göre, sazanlarda uygulanan MOS, şabutlarda ise Vitamin 

B12 miktarlarının immunostimulator etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir. Bazı 

araştırıcılar Vitamin C ve/veya Vitamin E’nin balıklardaki stresin azalmasında pozitif 

etkiye sahip olduğunu bildirmektedirler. (Montero et al. 2001, Ortuño et al. 2003).  

 

Araştırmamızda incelenen Sazan (1,71±0,09 x103) ve Şabut (1,57±0,11 x103) 

balıklarının kontrol gruplarının eritrosit değerleri, Aydın vd. (1998)’nın S. glanis (0,85 

x103)‘de rapor ettikleri değerlerden yüksek olmakla birlikte Aydın vd. (1998)’nın C. 

lazera (1,22 x103) ’da ve Yavuzcan vd. (1997) N. tilapia (1,13 x103), Gbore et al. T. 

zilli (1,10±0,14x103)’de elde ettikleri değerlere benzer nitelikte bulunmuştur. 

 

Sazanlarda MOS (35,20±2,10, P<0.01), şabutlarda ise Vitamin B12 (35,00±1,30; 

P<0.001), değerleri diğer gruplardan önemli derecede yüksek bulundu. Lökosit 

değerlerindeki yükselme strese bağlı bağışıklık sistemindeki değişimin bir göstergesidir 

(Osuigwe et al. 2005). Buna göre, sazanlarda uygulanan MOS, şabutlarda ise Vitamin 

B12 miktarlarının immunostimulator etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir. Bazı 

araştırıcılar Vitamin C ve/veya Vitamin E’nin balıklardaki stresin azalmasında pozitif 

etkiye sahip olduğunu bildirmektedirler (Montero et al. 2001, Ortuno et al. 2003).  

 

Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV) açısından sazanlardaki (219,37±0,92µ3) ve 

şabutlardaki (191,08±4,75) kontrol grupları, Örün and Erdemli (2003)’nin C. c. 

umbla’da (165,30±0,66µ3) rapor ettikleri değerlerden yüksek olmakla birlikte, Gbore et 
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al.(2006)’nın T. zilli (181,78±0,06µ3)’de,  Aydın vd. (1998)’nın S. glanis (231,5 µ3) ve 

C. lazera (188,3 µ3)’da bildirdikleri değerlere yakın bulunmuştur. 

 

Sazanlarda Vitamin B12 ve MOS+Vitamin B12 (p<0.001), şabutlarda ise MOS, Vitamin 

B12 ve MOS+Vitamin B12 (P<0.01) verilen gruplarda MCV değerleri diğer gruplara 

göre önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. Vitamin B12 ve Vitamin B12+MOS verilen 

her iki balıkta MCV’nin yüksek çıkması bunlarda demir yetersizliğine bağlı 

olabilmektedir. Jeney et al. (1997) mersin balıklarında yaptıkları çalışmada demir 

yetersizliği bağlı MCV’nin arttığını bildirmişlerdir. 

 

Araştırmamızda, Ortalama Hemoglobin Düzeyi (MCH) sazan (43,45±1,69 pg) ve şabut 

(46,43±2,30 pg) kontrol gruplarında elde edilen değerler, Gbore et al.(2006)’nın T. zilli 

(46,48±2,49 pg) ve C. gariepinus’da (51,39±0,04 pg), Örün and Erdemli (2003)’nin C. 

c. umbla’da (46,90±1,64 pg) elde ettiği sonuçlarla benzerlik göstermiştir. 

Çalışmamızda, Ortalama Hemoglobin Düzeyi (MCH) açısından katkı maddesi 

uygulanan sazan ve şabut gruplarında önemli bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 

 

Uygulamada kullanılan sazan (% 20,08±1,08) ve şabut (% 28,30±3,73) balıkları kontrol 

gruplarının Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC) yüzdesine bakıldığında ise Aydın vd. 

(1998)’nın S. glanis (% 30,00) ve C. lazera (% 28,00)’da, Yavuzcan vd. (1997) N. 

tilapia (% 31,00)’da, Gbore et al.(2006)’nın T. zilli (%33,14±1,88), Örün and Erdemli 

(2003)’nin C. c. umbla’da (28,40±0,25) bildirdikleri değerlere yakın sonuçlar elde 

edilmiştir. Araştırmamızda, Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC) açısından katkı 

maddesi uygulanan sazan ve şabut gruplarında önemli bir fark tespit edilmemiştir 

(p>0,05). 

 

Sonuç olarak; Sazan (Cyprinus carpio) ile GAP bölgesi için önemli olan ve sazan ve 

alabalığa alternatif bir balık olabilecek Şabut (Tor grypus) balıkları 90 günlük besleme 

çalışmasında mannan oligosakkarit (MOS) ve vitamin B12 kullanılmasında balıkların 

durumuna olumsuz bir etkide olmadığı gibi canlı ağırlık, toplam boy, kondisyon 

faktörü, yem değerlendirme, ve kan parametreleri üzerinde olumlu etki sağlamıştır. 

Karaciğer ve bağırsak içeriğinde herhangi bir patolojik bozukluğa neden olmamıştır. 
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Karaciğer de gözlenen yağlanmalar normal seviyededir. Bağırsaklardaki villüslerde 

görülen uzama ve kalınlaşmalar da bu çalışmanın amacına başarı ile ulaştığını 

göstermektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yem katkı maddelerinin sağladığı faydalar 

uzun süreden beri araştırılmakla birlikte, tamamen doğal olan Mannan oligosakkarit 

(MOS) gibi ürünler vitaminler ile birlikte ülkemizde özellikle su ürünleri alanında 

kullanımı ile ilgili çalışmalar çok sınırlıdır. Hem balık sağlığında hem de verim 

artırmaya yönelik uygulamalarda bu tür ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak daha çok 

araştırma yapılarak, etkilerinin belirlenmesi ve doğal ürünlerin kullanım alanlarının 

yaygınlaşması halinde yetiştiricilik sektörüne büyük yarar sağlayacağı düşünülmektedir.   
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