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EALIKLARDAN İNSA1\'LARA GEÇERiLEN HASTALIKLAR

Metin Timur*

Diseases transmitted from fish to man

Summary: As aquoculture is developing and rapidly expanding in-
dustıy in the world, transmission oj diseases from jish to mun is obecoming a
sufu'ect oj considerable important.

Fish andlish ponds are oj interest to the public health autorities, because
in certain conditions they may provide a medium or being a vector jor the spread
of certain human diseases.

Practice in field oj d isseases ~ffish and shellfish is open to Veterinarians
jor the health ~f fish and humans.

Özet: Kültiir balıkçı/ığının dünyadaki hızlı gelişimi ve yaygın bir
endüstri kolu olması, balıklardan insanlara geçebilen hastalıkları artırarak
halk sağlığıııı tehdit edebilir boyutlara ulaştırabilmektedir.

Haı!alık kay/la.~ı ve taşıyıcısı olabilen balık ve işletme havuzlarının sağ-
lık ve hijyenindon sorumlu olan Veteriner Hekimlerin bu konuda daha bilgili
ve etkin olmaları zorunludur .

Giriş

İnteıısiC kültür balıkçılığında en önemli sorun, işletme hijyeni,
balık hastalıklarından korunma ve tedavi yöntemlerinin uygu-
lanmasıdır. İnsan sağlığı açısından balık ve işletme havuzları ise
bazı hastalıklar için birer ortam ve vektör olarak etkin rol oynaya-
bilmektedider.

İnsanlara Geçebilen Balık Parazilleri

:Oeniz ve tatlısulaı'da yapmını sürdüren kemikli balık parazit-
lerinin birçoğu, daha larva döneminde hastalık yapabilme gü'cüne
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sahiptirler (21). Batı Avrupa ve Çin'de iyi pişmemiş kültür balıklan-
nı tüketen kişilerin Opisthorehidae ve Heterophyidae ailesindeki digenean
metacerearja'larla enfekte oldukları görülmüştür (I 3). Opisthorehis
tenuieollis (O. felinus) ve Opisthorehis sinensis'lerin (elonorehis sinensis)
erişkinlerine ise insanların yanısıra balık yiyebilcn kedi ve köpek-
lerin safra keselerinde raslanılmıştır (I 3).

Hiekling'e (ıo) göre, Opisthorehis larvaları tatlısu kefallerinde
görülmektedir. Opisthorehids, Metorehis ve Opisthorehis'lerin Asya'da;
Plagiorehis'lerin ise Filipinler'de yaşayan insanlarda ciddi karaciğer
bozukluğu yaptığı bildirilmektedir (2).

Hetcrophyid einsinde yer atm türler, insan bağırsaklarında ya-
şayabilen parazitlerdir (g). Bunlardan Heterophyes lıeterophyes Orta-
doğu ve Asya insanlarında çok görülen bir parazittir. Metagominus
yokogawai isimli barsak paraziti ise, L'zakdoğu ve Baltık ülkelerinde
yaşayan insanlarda oldukça sık olarak görülmektedir (ıg). Orta ve
Uzakdoğu'da heterophyid'Ierin ikinci konakçlIarı, kefal balıkları-
dır (ıg). Hetcrophyid'lerin hayat sikIuslan Opisthorchid'lerinkine
çok benzer. Cryptocotyle lingua deniz; Nanophyetus salmincola ise tatlısu
heterophyid'leridirler. Bunların insanlar üzerinde çok az sayıda pa-
razitik etkiye sahip oldukları rapor edilmektedir (g). Nanophyetus
salmincola, Rusya'da yaşayan insalarca saptanmıştır (S). Apophallus
ve He terophyi d '1crin (Heterophes heteroph)ıes) insan barsağında geliştiği
sanılmaktadır (26). Hutton (I I), yaptığı çalışmalarda, Heterophyes
heterophyes yumurtalarını Amerika'nın Florida bölgesindeki çocukların
gaitalarında gördüğünü bildirmektedir.

İnsanlarda görülen Cestod'lardan Diphyllobotrium latum, çiğ /
veya çok az pişmiş yiyeceklerle yayılmaktadır (23)' Balık cestodu
olan Pseudophyllidean, Diphyllobothrium latum dünyanın çeşitli bölge- (
lerindeki insanlarda saptanmıştır. Özellikle Baltık ülkeleri ile Kuzey
Amerika'da (I S) ve Kanada'nın göller bölgesinde şiddetli anemi-
lere neden olmaktadır (2 ı).

Lapage (14) yaptığı araştırmalarda İngiltere tatlısularında ya-
şayan alabalık, tuma, levrck ve yılan balıklarında çok sayıda Diph-
yllobothrium saptamıştır. Avrupa salmonlarında görülen Diphylloboth-
rium dendriticum plerocercoid 'leI'in Rusya ve Norveç'de yapılan araş-
tırmalarda, insanlarda enfeksiyon oluşturdukları saptanmıştır (ıs).
Diphyllobothrium'un diğer türlerinden; Diphyllobothrium dalliae Alaska'
da, Diphyllobothrium pacifirum ise Peru insanlarında parazitik etkiye
sahiptirler (ıs).
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Balık havuzları belli ko~ullarda su sümüklüleri ve anophel siv-
risineklerinin çoğalmasıyla, malaria ve bilharzia hastalıklarının ya-
yılmasında etkin roloynamaktadır (I o). Bilharzia hastalığının etkeni,
insan kan paraziti, Sehistosoma'ların ara konakçıları olan su si.imük-
lüleri vektor olarak bilinmektedirler (7).

Bir nematod olan Dioetopkırma rmele'nin eri~kinleri yabankar
nivorların böbreklerinde bulunurlar. Yapılan ara~tırmalarda bu
parazitin insanlarda da görüldüğü bildirilmektedir (I 7).

Anisakis tipi larvalar insanlarda akut abdominal syndromu olu~-
turmaktadır (27). Hollanda'da yapılan bir ara~tırmada buna benze-
yen ve deniz balıklarının nematodu olan Eustoma'nın insanlarda aynı
syndromu yaptığı gÖ3terilmi~tir (27). Ascarid nematod'larının üçüncü
dönem larvaları, çiğ veya çok az tuzlanmı~ deniz balıklarının yenil-
mesiyle insanlarda enfeksiyon olu~turabilmektedirler (I 8). İnsanlarda
Anisakis türündeki larva enfeksiyonları yanısıra, Phoeanema ve Cont-
raeaeeum türünde bulunan para"':itlerde önemli para7itik enfeksiyon-
lara neden olabilmektedirler (27). İnsanlarda eri~kin ~ekledönü~meyen
nematocilar mide duvarında eosinophilic granuloma yapmaktadırlar,
Dünyanın hemen her tarafında göı'ıilen bu türdeki patolojik bpzuk-
luklara Japonya'da sıkça raslanılmaktadır (2 ı).

Angiostrongylus eantonensis larvaları, Czakdoğu ve Pasifik insanların-
da eosinophilie meningitise neden olmaktadır. Bu parazitin taşınma-
sında tatlısu ve deniz balıkları \'ektör olarak görev yapmaktaysalar da
esas ara konakçı yumu~akça ve ratların eri~kin kurtlarıdır (25).

İnsanlarda önemli derecede enfeksiyonlara neden olan Capil-
laria phillippi12ensis nematodu bir tatlısu balığı parazitidir. Bu parazie
bugün ençok Filipinler'in bazı bölgelerinde raslanılmaktadır o(8).

Öıellikle Uzakdoğu ülkelerinden Tayland ve Japonya'dan Spi-
rurid nematodlarından Gnathostoma spinigerum, insanlarda görüle-
bilen önemli bir parazittir (16). Bu erişkin kurt, daha çok Felidae
ailelesindeki köpekleı'de ve Kuzey Amerika'da yaşayan racoon'ların
midelerinde yapmaktadır. Bu lanoaların insanlar tarafından alın-
ması halinde barsak kaslarına ve dcriye doğru göç eden larvalar,
"larva migrans" syndromunu oluşturmaktad ırlar (16).

Balıkçılların ağızlarında yaşayan Clinostomum marginatum, insan-
ların hava bonıIarına yerlcşebilmektedirIer. Cameron (3), Hindistan
ve Japonya'da yaptığı çalı~malarında bu parazite çok benzeyen çe-
şitli türler saptanmı~tır.
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Bir coccidian parazit olan Eimeria wenyoni'nin insanlardaki pa-
tojenik etkisi ilk kez ı920'lerde çqitli hastanelerdeki hastaların gai-
talarında, coccida cocyt'lerinin görülmesi ilc ortaya konulmu~tur (22).
Daha sonraları tarifi yapılan Eimeria sardinae, Atlantik ringalarınm
gonad ve vücut boşluklarında çok yaygın olarak görülmüştür. İnsan-
larada geçebilen bu protozoa'nın alman gıda ile midye yerle~ebildiği
fakat, zararlı bir etkiye sahip olmadığı bildirilmektedir (22).

İnsanlara GeçebUen Bakteriyel Balık Hastalıklan.

SchapercIaus (24), etkeni Pseudomonas punctata olan sazan dropsy
(S. D.) hastalığının deniz balıklarının vibriosis' hastalığına benzer
klinik semptomlar gösterdiğini 'bildirmektedir. Yapılan araştırmalar-
da balık, midye ve istakoz gibi deniz canlılarının vibrio enfeksiyon-
larının insanlara .geçebildiği ve Japonya'cia Vibrio parahaemoluyticus'
un insanlarda ::ıkut enteritise neden olduğu bildirilmiştir (ı 2).

Caselitz (4), balıklarda çok sık görülen Aeromonas punctata'nın
(A. liqudaciens) insanlarda patojenik etki gösterdiğini ortaya koy-
muştur.

Adams (ı), Clark (6) ve arkadaşları sıcak kanlı hayvanlar üze-
rinde yaptıkları deneysel çalışmalarda, Mycobacteriosis'in insanlardaki
etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmalarda sıcak kanlı hayvanların
ekstremitelerine enjekte edilen Mycobacterium mari1lum'un bu hayvan-
larda enfeksiyon oluşturabildiği göstcrilmiştir. Tropikal balıklar-
dan izole edilen Mycohacterium fortuitum ise insanlarda deri lezyonları
oluşturabilmektedir (20).

İnsan ve hayvanlarda çok görülen ve tchlikeli bir hastalık olan
botulism hasta:lığı, toksin üreten Clostridium botulinum bakterilerini
taşıyan gıdaların alınması ile ortaya çıkmaktadır (22). Botulism et-
keni olan bakterilerin daha çok toprakta bulunması, toprak tabanlı
balık havuzlardaki balıkların midelerinde bakteri sporlarınm yer-
leşmesine neden olmaktadır. Hijyenik olmayan koşullarda balıkların
kesimi ve iç organlarının temizlenmesi sırasında bu sporlar ete geçe-
hilmekte ve hastalığın oluşmasına neden olmaktadır (22).

Sonuç

Balık hastalıklarının kontrol altında tutulması ve tedavilerinde
ekolojinin rolü yatsınamaz. Balık hastalıklarının tedavisi ve kültür
havuzlannın hijyeninde bazı etkenlerin insan sağlığını tehditeder
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ni teliktc olmaları gozonune alınarak ; hayvanlardan insanlara geçen
her türlü hastalığın (monosis) kontrolünde görevli olan Veteriner
Hekimlerin, henüz geli~mekte olan balık hastalıkları konusunda da
e1aha bir duyarlı olması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Literatür

1- Adarns, R.M., J.S.Rernington., J.Steinberg., J. Seibert. (197°): Tropical fis/ı
nquariums. A source of J'vfycobacterium /Ilariıııım infectioııs resembling sporolriclwsis. J.Am.med.
ASS.21i, 457-461.

2- Africa, C.M., W.DeLeon., E.Y.Garcia (1936): Heterophyidiasis IV. Lesioııs found iıı
the "ryocardium of eleveıı infested hearts including three cases with valvular involvement. Philippine
J.Public Health, 3, 1-2, [-27.

3- Carneron, T.W.M. (1945): Fish-carried parasites in Cal/ada. Can.J.Comp.Mcd. 9, 245-
3 i ı.

4- Caselitz, F.H. (I 966): Pseudomonas-Aeromonas und ihre humaıı/llediziııisclıe Bedeutung.
Jcna: Gustav Fischer Verlag.

5- Chandler, A.C. (1955): lntroductioıı to parasitology. gth Ed.Wiley and Sons.l\ew York.

6- Clark, H.F., C.C.Shephard (1963): Effect of environmental lemperatures on infection with
Mycobacterium marinum (balnei) of mice and a /ll/mber of poikilothermic species. J.Bact. 86,
1057-1069.

7- Cridland, C.C. ([957): Ecological factors affecting the I/umbers q[ snails in temporary bodies
of walers. J.Trop.Medicine and Hygiene. December.

8- Cross, J.H., et al. (1972): Studies on the experimental transmission of capillario Phillipi-
nensis in monkeys. Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg. 66, 819-827.

9- Healy, G.R. (197°): Trematodes transmitted to man by fish, frogs and crustacea. J. Wildl.
Dis. 6, 655-661.

LO- Hickling, C.F. (1971): Fish culture. Second Ed.Faber and Faber, London. 277-280.

11- Hutton, R.F. (1957): Preliminary notes on Trematoda (Heterophyidae aııd Strigeoidea)
encysted in the heart and jlesh of Florida mıılıet, Mugil (ephallis L. and M. Cllrema Cııvier and
Valeııciennes'. Florida Sıate Bd.Conscrv. Marine Lab. Contrib. N0-4-

12- Janssen, W.A. (197°): Fish as poteııtial vectors of hı/man bacterial diseases. Spec.Publs.
Am.Fish.Soc.No.5, 284-290.

13- Korniya, Y. (I 966): Clonorclıis and clolUJrchiasis. Adv.Parasil. 4, 53-106.

14- Lapage, G. (1945): The broad tapewomıs of man, cormorant and gıılls. Review in l\ature,
March 24, Vol. 155, P.371.

15- Meyer, M.C. (197°): Cestode zoolUJses of aquatic mdmals. J.Wildl. Dis. 6, 249-254.

16- Miyazaki, I. (1966): Gııathostoma and gnathoslo/lliasis iıı Japaıı. Prog. mcd.Parasit.Jap.

3, 531-586.

17- Myers, B.J. (197°): Nemalodes transmitted to /Ilan by fish and aqııalic mammals. J.Wildl.
Dis. 6, 266-27 ı.



. 442 Metin Timur

18- Oshima, T. (1972): Aılisakis a/ld arıisakiasis in Japan aııd adjacenl areas. Prof. med. Para-

sit. Jap. 4, 301-393.

19- Paperna, I. (1975): Parasiles and diseases of Ihe grey mullel, Mugilidac wiılı spceial referan-
ce lo Ihe seas of Ihe near Easl. Aquaeulture. 5, 65-80.

20- Reichenbach-Kl~e, H.H. (1972): Some aspeeıs of Myeobaelerial iıifeelioııs in fish.
Symp.ZooI.Soe.London.No.30, 17-24.

~1- Roberts, R.J. (197°): Fish pathology. Baillieere Trindall. London.

22- Roberts, R.J., J.Shepherd., T.Needham., C.Poupard (1972): Discases of Iroul and
salmon. A pracıical guide for Ihe fish farmcr. University of Stirling.

23- Schaperclause, W. (1954): Fisclıkrankheileıı. Verlag Akademie. Berlin.

24- Schaperclause, W. (1965): Eıiology of itıjeeıious earp dropsy. Ann.New York Aead.
Sei. 126, 587-597.

25- Sindermann, C.J. (197°): Priııcipıc diseascs of mariıle fislı mıd shellfislı. Aeademic Press.
New York and London.

26- Welberry, A.E., W.Pacetti (1954): lnlesıinal jluke iıifeslalioıı iıı a ııative ııcgro ehi/d.
Dade Country (Florida). Med.BuII.Jan. 34-35.

27- WUliams, H.H. (1965): ROUlıdworms itı fislıes and so-eallcd "lıerriııg-worm disease". Bri-
tish Med. J. i, 964-967.




