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Devlet İstatistik Enstitüsünün i 968 rakamlarına göre yurdumuz-
daki manda sayısı i .248.000 olup bunun 373 bini sağılmaktadır. Tür-
kiyenin hemen her yerinde manda mevcut ise de, en kesif olduğu bölge-
ler sırasıyla Samsun (84.580), Kars (75.ı80), Kastamonu (62.510),
Çorum (58.8 i o) ve Tokat (56.360) illeridir.

Yurdumuzda etinden, sütünden ve bir çeki hayvanı olarak kuv-
vetinden istifade edilen mandanın parazitleri hakkında Türkiyede
yapılan çalışqıalar sınırlıdır (3,5,6, 7, 10). Bu durumu göz önüne
alarak bu hayvanın' helmint türleri üzerinde durmayı yararlı gördük
ve daima beraber gezindiği ve aynı meralardan yan yana istifade et-
tikleri sığırlarda görülen ve gerek yurdumuzda ve gerekse dış ülkelerde
bu hayvanlarda geniş bir dağılış sahasına malik olan thelaziose'un
mandalardaki yayılışını incelerneyi gerekli bulduk. Anadolu sığırların-
da Thelazia rhodesi'den mütevellit thelaziose'un yayılışının Oytun
(8) % 22 olduğunu bildirmektedir. Hakim tür bu olmakla beraber
Thelazia gulosa'ya da rastlandığını aynı yazar (8) anlatmaktadır.
Erschow'a göre (2) Sovyetlerde thelaziose % 60-90 dır. Yukarıdaki
türlere ilaveten Rusyada Th. skrjabini de bulunmaktadır. Schmidt
(I i), Eckert, Stöber ve Schmidt (I) Hannover mezbahasında kesilen
sığırlarda thelaziose'un yayılışını % i 5.6 bulduklarını bu hayvan-
larda Th. gulosa ve Th. skrjabini tesbit ettiklerini bildirmektedirler.
Jamandi ve Teclu (4) Romanyada sığır ve manda gibi büyük gevişen:-
lerin Thelazia rhodesi ile % i 5 oranında enfekte olduklarını, Stoi-
menov (I 2) Bulgaristanda Kolarovgrad mezbahasında kesilen sığır-
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larda thelaziose'un % 41.4, mandalarda ise % 4.76 bulunduğunu yaz-
makta ve mandalarda sadece Th. rhodesi tesbit ettiğini anlatmakta-
dır. Hindistanda Ramanujachari ve Alwar (9) bir mandada yeni bir
Thelazia türü bulmuşlar ve buna Th. bubalis adını vermişlerdir.

Materyal ve Metod

Araştırmamıza i 967 Aralık ayında başlanmış ve bu çalışma Ocak
i 97° sonuna kadar devam etmiştir. Temmuz ayları hariç senenin di-
ğer bütün aylarında Ankara mezbahasına her hafta gidilerek kesilen
mandaların gözleri thelaziose bakımından muayene edilmiştir. Mua-
yene edilen bu hayvanlar yurdun çeşitli i 3 ilinden kesilmek üzere
Ankara mezbahasına getirilmişlerdir. Toplam olarak 327 olan bu hay-
vanların kesimi müteakip başları bir masa üzerine alınarak her iki
gözdeki bulbus yüzeyi, konjunktiva kesesi, palpebra tertia altı ve göz
yaşı kanalları ayrı ayrı muayene edilmişlerdir.

Bulunan nematodIal' fizyolojik su içine (% 0.9) alınarak kürsüye
getirilmiş ve kaynama noktasındaki 7° derecelik alkolde öldürüldük-
ten sonra bunlar suya konarak alkolleri temizlenmiş ve saydamlaşmak
üzere laetophenole alınmışlardır.

Muayene edilen 327 mandanın 82 si 1-3 yaşında, 201 i 4-8,
44 ü ise 9 ve daha yukarı ya~ta idiler. Bu hayvanlar en çok Kasım
(66 adet), onu müteakip Ocak (52 adet) ve Şubat (44) aylarında kesi-
me getirilmişlerdir. Ankara mezbahasında en az manda kesilen ay
Mart (8 adet) olmuştur. Çalışmalarımız esnasında bu mezbahaya ge-
tirilen manda sayısı illere göre şöyledir. Adana 27, Ankara 2 i, Amasya
4, Bolu i 2, Çankırı 9, Çorum 75, Erzincan i 2, Eskişehir 25, Kars 28,
Samsun 66, Sivas 12, Tokat 16, Yozgat 20.

Sonuç ve karar

Toplam olarak 327 mandadan toplanan Thclazia adedi lO olmuş
ve bu parazitle enfekte hayvan sayısı ise dört (% 1.2) bulunmuştur.
Bu hayvanların ikisi Tokattan, biri Çankırı, dördüncüsü ise Çorum-
dan kesilmek üzere Ankara mezbahasına getirilmişlerdir. Bu dört
manda sırasıyle 2, 4,5 ve 8 yaşlarında olup enfekte bir gözden en fazla
(oplanan Thelazia miktarı 4, toplam olarak tek bir mandadan ise
6 parazit elde edilmiştir. tki yaşında ve geldiği yer Çankırı olan bu
hayvanda rastlanan dört Thelezia sol gözde bulunmuştur. Enfekte
ikinci hayvanın her iki gözünde birer adet Thelazia bulunmuş olup,
bunun da yaşı dört, geldiği yer ise Tokat'tır. Enfekte diğer iki man-
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danın sağ gözlerinde birer Thelazia görülmüş bunların biri Tokat,
diğeri Çorumdan gelmiş, yaşları da beş ve sekiz bulunmuştur. Enfek-
siyonlu dört mandanın ikisine Ocak, birine Şubat, dördüncüsü ne ise
Eylül ayında rastlanmıştır.

Parazitler bu mandaların gözlerinde konjonktiva kesesi ve pal-
pebra tertia altında bulunmuşlardır.

, Yukarıdaki teknikle bakıları yapılan toplam Lo nematodun hep-'
sinin de (% 100) Thclazia rhodesi (Desmarest, 1827) olduğu anlaşıl-
mıştır.

Tartışma

Oytun (8) Türkiye'de sığırlarda % 22 nisbetinde Th. rhodesi'-
nin bulunduğunu bildirmektedir. Biz birkısmı Oytun'un sığırlarda
thelaziose'u yayglİl bulduğu bölgelerden gelen mandaların (Samsun
ve Ankara) gözlerinde bu nematodu bulamadık. Aynı yazar (8) tek
gözde ekseriyetle 5-10, bazan iki gözde toplam 20-3° Th. rhodesi
bulmuştur. Biz, tarafımızdan muayene edilen ve yurdun değişik 13
ilinden getirilen mandalardaki bu parazit türünün yayılışını % 1.2

olarak tesbit ettik ve bir gözde en çok 4, bir manda da toplam olarak
6 Th. rhodesi'ye rastladık. Jamandi ve Teclu ise (4) Romanya'da
sığır ve mandalarda bu, yayılışı % i 5 olarak nitelemektedir. Ancak
yazarlar bu iki hayvan türündeki durumu ayrı ayrı bildirmediklerin-
den bu hususta her hangi bir mütalaa beyan edemiyoruz. Esasen bu
araştırıcılar (4) da başka bir sahifede verdikleri cetveldeki rakamlarda
Ungheni-Basarabya bölgesinde muayene ettikleri 3 mandanın (Buf-
felus indicus) enfekte değil sadece sirayete maruz kaldıklarını açık-
lamaktadırlar.

Bulgaristanda da Stoimenov (I 2) aynı mezbahada muayene et-
etiği sığırlarda Thclazia'ların yayılışını % 41 bulduğu halde manda-
lardaki bu oranı % 4 tesbit etmiştir. Öyle anlaşılıyorki bu parazit
invaziyonuna mandalar sığırlar kadar hassas olmamaktadırlar. Oy-
tun (8) un Anadolu sığırlarında bizim ise mandalarda yaptığımız
araştırmanın mukayeseli sonuçları bu kanımızı .kuvvetle teyit etmek-
tedir. Hindistanda Ramanujachari ve Alwar (9) ın bir manda buza-
ğısının gözünde bulup Thelazia bubalis adını verdikleri türe biz araş-
tırmamızda rastlayamadık. Bulduğumuz Thcla~ia'ların hepsi de The-
lazİa rhodesi olup bunların mörfolöjisi Erschow (2), Schmidt (I I),
Eckert ve arkadaşlarının (i) tariflerine uymaktadır.
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Özet

Türkiye'de mandalarda thelaziose'un yayılışını tesbit için yapı-
lan araştırmada Türkiye'nin değişik 13 ilinden gelen toplam 327
mandanın gözleri muayene edilmiş ve bunların dördünün gözünde
(% 1.2) bu nematoda rastlanmıştır. Bir gözde tastlaıian en çok The-
lazia dört olmuştur. Dört enfekte hayvanda toplam ıo thelazia
bulunmuş ve bunların hepsinin de Thelazia rhodesi (Desmarest,
ı 827) olduğu anlaşılmıştır.

Bu çalışma ile Türkiyede sığırlarda bir problem olan Thelazio-
se'un mandalarda önemli bir yayılış sahasına malik olmadığı tesbit
edilmiştir.

z u s a m m e n fa s s u n g

Thelaziose bei Büffeln (Bubalus buba1is) in der Türkei

Zur Feststellung der Yerbreitung von' Augenwürmern (The-
laziose) bei Büffeln in dcr Türkei haben wir 327 Sehlaehttiere, die
aus ı 3 versehiedenen Provinzen naeh Ankara gekommen waren,
untersueht. Im Konjunktivalsaek und unter der Palpebra tertia von
4 Ticren (ı.2 %) wurden diese Nematoden festgestellt. Bei den be-
fallenen 4 Tieren fanden wir insgesamt ı o Thelazien, jedoch höchs••
tens 4 würmer auf einem Auge. Aıle gefundenen Würmer wurden als
Thelazia rhodesi (Desmarest, ı827) diagnostiziert.

In dieser Arbeit konnten wir feststellen, dass der Thelazia-Be-
fall des Büffels, im Gegcnsatz zu dem des Rindes, nieht von grosser
Bedeutung ist.
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