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Giriş

Son yıllarda değişik radyasyon kaynakları, gerek tarım gerekse
Veteriner ve beşeri hekimlik alanında çok geniş kullanma sahası
bulmuştur. Hastalıkların teşhis ve sağıtılmasında bu. kaynaklardan
yararlanıldığı gibi, bazı gıdaların sterilizasyonu ve muhafazasında
da istifade edilmektedir. Gıda sanayiinde, özellikle etlerin parazit
larvaları yönünden sterilizasyonunda yakın bir gelecekte radyasyon-
dan çok faydalanılacağı ümit edilmektedir.

Bazı paraziter hastalıklara karşı radyasyonla inaktive edilmiş
larvaları vermekle hayvanlarda bağışıklık sağlanabilmektedir. İngil-
terede Glasgow Üniversitesi Veteriner Fakültesi mensuplarının sığır-
ların akciğerlerinde yaşıyan Dietyocaulus viviparus'a karşı geliştir-
dikleri ve radyasyonla inaktive edilmiş D. viviparus larvalarının sağ-
lam hayvanlara verilmesi ile bunlarda bir bağışıklık meydana getir-
diği tesbit edilen aşılar pratikte kullanılmaktadır (2).

Aynı şekilde D.filaria'ya karşı da aşı hazırlanmış olup (3, 8),
Ancylostoma eaninum (6) ve Syngamus trachea'ya bağışıklık verecek
aşıların yakında piyasaya çıkarılacağı tahmin edilmektedir (I o).

Levin ve Evans (5), Trichinella spiralis larvalarını rontgen ışın-
ları ile irradiye ettikten sonra ratlara vermişler, bunların olgunlaş-
madığını ve hayvanlarda ikinci bir T.spiralis enfeksiyonuna karşı
kuvvetli bir bağışıklık sağladığını tesbit etmişlerdir.

* Yılmaz Tiğin tarafından 1968 yılında hazırlanan doçentlik tezinden özetlenmiştir.
(Bölüm 2.) .
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Alicata (ı), 10.000 rad dozda irradiye ettiği enfektif Trichine
larvalarını uygun konakcıya verdiğinde, bu larvalardan olgunlaşan
parazitIerden larva teşekkül etmediğini ve konakcıyı sonraki adele
enfeksiyonlarına karşı koruduğunu bildirmektedir.

Lavertan (4), g~da yolu ile insanlara geçen parazideri tahrip için
etIerin Trichinella spiralis ve Cysticercus bovis bakımından 0.01-0.03
M. rad (Milyon rad) dozunda irradiye edilmesi gerektiğini bildirmek-
tedir. Rusyada etin en çok Co. 60 kaynağı ilc 500 kilo rad dozda irra-
diye edilebileceğini yazar ilave etmektedir.

Schiller (7), Hymenolepis yumurtalarını 5.000-40.000 rad dozda
irradiye ettikten sonra bunlardan elde edilen Cysticercoid:lerde göze
çarpacak kadar şekil bozukluğu meydana geldiğini ve bazen geliş-
menin durduğunu bildirmektedir. Cysticercoid'lerde meydana gelen
değişiklikler dolayısı ile bu Cysticeroid'ler farelere verildiğiLde, olgun
cestod meydana gelmemektedir.

Villella ve arkadaşları (ı ı), Hymenolepis diminuta Cysticercoid'-
lerini 5.000-3o.000 rad dozda irradiye etmişler, ı 5.000 rad dozda
H.diminuta'ların tam gelişmediğini, halkalarda yumurta bulunma-
dığını, ı8.000 rad dozda ise Cysticercoid'lerin invazyon kabiliyetini
kaybettiklerini tesbit etmişlerdir.

Parazitoloji sahasında değişik radyasyon kaynakları kullanıla-
rak yapılmış bir çok deneme olmakla beraber tetkik ettiğimiz litera-
tür arasında Coenurus cerebralis'teki scolex'lerle ilgili hiç bir araştır-
maya rastIayamadık.

Coenurose'lu hayvanlarda eğer larva beynin yüzlek kısmında
yer almışsa trepanosyon ilc paraziti dışarı almaktan başka sağıtma
yolu yoktur. Bu da hcl' zaman başarılı sonuç vermemektedir. En uygun
yol, hastalığı bir an önce teşhis ederek hayvanlar fazla kilo -kaybet-
meden mezbahaya sevketmektir.

Sağıtması olmayan bu hastal.ığa karşı savaş, profılaktik tedbir-
lere dayanmakta, hayvanların hastalığı almamaları ön planda tutul-
maktadır.

Denemelerimizin amacı, Cobalt 60 kaynağından verilen deği-
şik dozdaki radyasyonu n Coenurus cerebralis scolex'lerine etkisi ve
bu radyasyona tabi tutulmuş scolex'lerin köpeklere verilmesi ile teşek-
kül edecek M. muIticeps'lerde meydana gelecek morfolojik değişik-
likleri tesbit etmek ve ,biyolojik çemberin kınldığı dozu bulmaktır.
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Materyal ve Metod

Denemelerimiz için gerekli olan Coenurus eerebralis'ler kesim
için Ankara Et ve Balık Kurumuna gelen koyunlardan temin edil-
m~tir.

Radyasyon kaynağı olarak Fen Fakültesi Radyobiyoloji Ensti-
tüsündeki Cobalt 60 kaynağı kuııanılmı~tır. Kaynağın i96 i deki oriji-
nal güeü 1000 Curie iken Ağustos i 967 de 453 Curie olarak hesaplan-
ml~tır. Bu kaynak Gamma ı~ını verir, filtre yoktur.

Denemelerimizde kullandığımız köpeklerin guruplandırılmasında
aynı ya~ ve ağırlıkta olmalarİna gayret edilmi~tir. Guruplarm çoğu-
nu aynı ananın bir batında doğurduğu yavrular te~kil etmi~tir.

Köpekler denemeye alınmadan önee eestod bakımından muaye-
ne edilmişler, menfi olmalarına rağmen emin olmak için 6 saat açlığı
müteakip 2 mg. fkg. bromhydrate d'arecoline ile sağıtılmışlardır.

Canlılıkları mikroskop altında kontrol edilen scolex'ler fizyolojik
su' içine alınarak tüp ile Fen Fakültesine götürülmüşlcrdir. Gidi~ geliş-
lerin seolcx'lere etkisi olabileceği d.ü~ünülcrek radyasyona tabi tutul-
mayan scolex'ler de Fen Fakültesine götürülmüştür. Seolex'ier sayı-
larak jelatin kapsül içinde deney köpeklerine 6' saat aç bırakıldıktari
sonra yutturulmuştur.

Deney köpeklerinin otopsiIeri, kontrololarak normal scolex'lcr
ile enfekte edilen köpeklerin gaitalarında M.multiceps halka ve yu-
murtalarının görülmesinden sonra yapılmış ve cestod'lar toplanmı~,
Yiğin (9) tarafından bildirildiği ~ekiıde muayeneye hazırlanmıştır.

Denemelerimize, Cobalt 60 kaynağı ile 2140 rad gibi dü~ük doz-
daki ı~ınlama ile başlanarak 3o.000 rad'a kadar çıkılml~tır.

Her doz verilişinde, Cobalt 60 kaynağının o andaki gücü hesap-
lanaraK irradiye süresi tayin edilmiştir.

Deneyler ve alman sonuçlar

Deneme .1: Aynı ananın yavrusu olan 4 dişi, 2 erkek 2.5 aylık
köpek yavrusu iki guruba ayrılmıştır.

i inei gurup 3 di~j, i erkekten ibaret olup, her birine jelatin
kapsül içinde, 214° rad dozda irradiye edilmi~ 5° şer seolex veril-
miştir.

2 inci gurup i erkek ve i dişiden ibaret olup, bunlara irradiye
edilmemiş 50 ~er adet scolex, gene jelatin kapsül içinde yutturulmuş-
tur.
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Enfeksiyondan sonra 4° ncı günden itibaren kafeslerin altı temiz-
lenerek halka ve yumurta çıkaracakları zamanı tesbit etmek için gaita
muayeneleri yapılmaya başlanmıştır. Enfeksiyondan 56 gün sonra
bütün köpcklerin gaitalarında yumurta ve halka görülmeye başlan-
mış, 2140 rad'lık radyasyonla irradiye edilmiş scolex'leri alan bir
dişi köpek otopsi yapılmıştır. Bu köpeğin barsaklarında 44 adet ol-
gun Multiceps multiceps tesbit edilmiştir. Enfeksiyon oranı %88 ola-
rak bulunmuştur. Otopsi yapılan iki kontrol köpeğinden erkektc 4ı
(Enfeksiyon oranı %82) ve dişi de ise 38 (Enfeksiyon oranı %76)
olgun Multiceps multiceps bulunmuştur. Bu iki köpekteki enfek-
siyon oranı ortalama % 79 olmuştur. Sonradan otopsi yapılan
ve irradiye edilmiş scolex verilen geri kalan köpeklerden d işilerde
34 ve 43, erkek te ise 4ı olgun M.multieeps tesbit edilmiştir. Bu deney
serisinde iı:radiye edilmiş seolex'leri alan köpek yavrularında enfek-
siyon oranı aldıkları seolex sayısına göre %81 olarak tesbit ed ilmiş-
tir. İrradiyasyon sonucu alınan olgun M.multieeps'lerde yumurta-
ların geliştiği görülmüştür.

Bu sonuçlar bize 214° rad'lık inadiyasyonun seolex'lere hiç bir
etkisi olmadığını göstermiştir.

Yapılan boya ve ölçümler sonunda normallerle inadiye edilen-
ler arasında tesbit edilen tek fark, imidiye edilen scolex'lerden elde
edilen olgun M.multiceps'lerin boylarının (37-55.4 cm. 50 ölçüme
göre ortalama 44.6), normal scolex~lerden elde edilenlere kıyasla
(41.4-59.4 cm. 50 ölçümün ortalaması 47.2 cm.) 2.6 cm. bir boy
kısalığı göstermelerid ir.

2140 rad dozundaki inadiyasyona tabi tutulan scolex'lerden
elde edilen olgun cestod'larda hiç bir değişiklik olmadığı anlaşıldık-
tan sonra daha yüksek dozların denemesine geçilmiştir. .

Deneme 2: İki anaya ait 5 erkek 3 dişi 3 aylık köpek yavruları
üç guruba ayrılmışlardır. İnadiye edilen her gurupta 2 erkek, i dişi
olmak üzere 3 er tane ve normal seolex alan kontrol gurubunda ise
i erkek, i dişi köpek yavrusu bulunuyordu. Bu köpekler aynı koyu-
nun beyninden alınan scolex'ler ile enfekte edilmişlerdir.

Bu köpeklerden birinci gurup 10.000 rad dozda irradiye edilmiş
ve kapsül içinde yutturulmuş 30 scolex ile enfekte edilmiştir. .

İkinci guru p aynı şekilde ve sayıda 15.000 rad dozla irrad iye
edilmiş scolex ile ve üçüncü kontrol gurubu ise radyasyona tabi tutul-
mamış aynı miktar scolex ile enfekte edilmiştir. Enfeksiyondan 51
gün sonra kontrol köpeklerinin gaitalarında Multiceps multiceps' in
halka ve yumurtaları görülmeye başlanmıştır. İki kontrol köpeğinin
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otopsisinde barsaklarından erkekte 28, dişide 23 olgun M.mu1ticeps
toplanmıştır. Enfeksiyon oraı}l erkekte %93.3, dişide ise % 76.6 olarak
bulunmuştur. ikisinin ortalaması enfeksiyonun %85 oranında oldu-
ğunu göstermiştir.

IO .000 rad dozda irradiye edilmiş scolex'leri alan köpeklerin
otopsisinde erkek köpeklerin hirinde 19, diğerinde 27, dişide ise yine
27 M.multiceps tesbit edilmiştir. Enfeksiyon oranı sırası ile %63.3,
%90 ve %90 olarak bulunmuştur. Bu üç köpeğin ortalaması enfek-
siyonun %8 i. i olduğunu göstermiştir.

Bu denemede toplanan M.multiceps'lerden 4 tanesinde (44.4,
45.4, 49.6 ve 52.4 cm. uzunluğa ulaşanlarda) yumurta tesbit edilmiş,
diğerlerinde uterusta olgun yumurtalara rastlanamamıştır. 73 M.
multiceps'in yapılan ölçümlerinde 27.5-52.4 cm. uzunlukta (Ortala-
ma olarak 39.7 cm.) oldukları tesbit edilmiştir. Kontrollere kıyasla
enfeksiyon oranında %3.9 bir azalma tesbit edilmesine karşılık tena-
sülü olgunluğa crişenlerin kontrolla'ra nisbetle azlığı ve gelişen M.
mu1ticeps'lerin boylarında (Kontrollarda ölçülen 5° olgun M.mul-
ticeps 43.3-62.7 cm., ortalama 51.7 cm.) 12 cm.lik bir düşüklük tesbit
edilmiştir. Boyanan preparatların mikroskopik bakısında başkaca bir
anormallik tesbit edilememiştir.

15.000 rad dozda irradiye edilmiş scolex'lerle enfekte edilen
köpeklerin otopsisinde erkek köpekte 8, dişi köpekte 3 adet scolex' ii
M.mu1ticeps tesbit edilmiş, diğer erkek köpektc ise hiç bir M.multi-
ceps'e rastlanmamıştır. Enfeksiyon oranı ortalama olarak % i 2.2
bulunmuştur. Bu cestod'lar arasında sadece bir tanesinde (37.8 cm.
uzunluğa ulaşanda) yumurta tesbit edilmiş, diğerleri yumurta
verecek olgunluğa erişememişlerdir. Boyları 4.5-37.8 cm. arasında
değişmiş olup, ortalama uzunlukları 16.8 cm.ye ulaşmış, kontrollar
ile aralarındaki fark 34.9 cm.yi bulmuştur. Boyanarak mikroskopta
morfolojik değişiklikler için muayene edilen bu M.multiceps'lerin
seksüel olgunluğa erişen (162 halkalı) bir tane hariç, 76-ı24 halka-
dan ibaret olan diğerlerinin en fazla uterusun tomurcuklanma devrine
kadar geliştikleri tesbit edilmiştir.

Denenıe 3: İki anaya ait 9 tane 3 aylık 6 tane dişi ve 3 erkekten
ibaret köpek yavruları, her gurupta 2 dişi i erkek olmak üzere üç gu-
ruba ayrılmıştır. Bu köpek yavrularından, bir guruba 20.000 rad
dozda irradiye edilmiş 3°, diğer guruba ise 25.000 rad dozda irradiye
edilmiş 30 ve üçüncü kontrol gurubuna ise gene 3° tane eoenurus
cerebralis scolex' i radyasyonsuz olarak kapsül içinde yutturulmuştur.

Bu köpeklerden kontrol gurubunda, enfeksiyondan 47 gün sonra
gaitalarında halka ve yumurta görülmeye başlanmıştır.
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Bu müddetten sonra irradiye edilmiş seolex'leri alan köpeklerin
gaitaları muntazaman her gün kontrol edilmiştir. Bunun için altları
her akşam temizlenerek ertesi gün yumurta ve halka çıkarıp çıkarmı.
yacakları izlenerek 22 gün daha beklenmiştir. Hiç bir yumurta ve
halka görülmeyince bu köpeklerin otopsileri yapılmıştır.

20.000 rad dozda irradiye edilmiş scolex'lerle enfekte edilen
köpeklerden bir erkek ve bir dişi otopside menfi bulunmuştur. Bir
dişide ise sadece bir adet 4.5 cm. uzunluğunda M.multiceps tesbit
edilmiştir. Bu köpek te enfeksiyon oranı %3.3 olmuştur. 3 köpek or-
talaması alındığında 20.000 rad dozda irrad iye edilen 9° scolex'ten
sadece bir tanesinden (% i. i oranında) gelişen M.multiceps'in sek-
süel olgunluğa erişemediği görülmüştür. Bu tek cestod'un boyanması
sonucu 84 halkadanibaret olduğu ve genital organların gelişme sevi-
yesinde kaldığı anlaşılmıştır. Scolex, çengel ve çekmcnlerde herhangi
bir anoınali tesbit edilememiştir. Fakat bu cestod'da strobila 29 uncu
halkaya kadar normal seyretmekte burada kalınlık 637 mikron iken
36 ıncı halkaya kadar derece derece daralarak bu halkada kalınlık
266.5 mikrona inmekte ve 56 ıncı halkaya kadar yeniden derece derece
genişlemekte burada kalınlık 780 mikron iken 57 inci halkada kalın-
lık birden bire i053 mikrona çıkmaktadır. Buradan itibaren yeniden
ani daralma göstererek 58 inci halkada genişlik, 767 mikrona düş-
mekte, daralma 59 uncu halkada devam etmekte ve 60 ıncı halkada
448.5 mikrona kadar inmektedir. 61 inci halkadan itibaren yeniden
genişlemeye ve boyları artmaya başlamaktadır. 69 uncu halkada
genişlik 786.5 mikron olmakta, 7° inci halkada ise yeniden 602 mik-
rona düşmektedir. 69 uncu halkada uzunluk 416 mikrona çıktığı halde
76 ıncı halkada 201.5 mikrona düşmekte, 78 inci halkada yeniden 416
mikrona çıkmaktadır. 77 inci halkada genişlik 643.5 mikrona düştüğü
halde 79 uncu halkada 1001 mikrona çıkmaktadır. 82 inci halkada
uzunluk 325.5 mikron iken 83 üncü halkada 63 i mikronu bulmaktadır.
Tamamı 84 halkadan ibaret olan bu parazitin strobilasındaki halka-
larda bir düzensizli~ dikkati çekmektedir (Resim 1,2,3).

25.00? rad dozda irradiye edilen scolex'leri alan köpeklerin hiç
birinde M.multiceps scolex ve halkalarına rastlanmamış olması, bu
dozda irradiye edilen eoenurus cerebralis sco1ex'lerinin gelişme kabi-
liyetlerini tamamen kayıp ettiklerini göstermiştir. •

hradiye edilmiş scolex'ler ile aynı zamanda ve aynı hayvandan
elde edilen normal scolex'ler ile enfekte edilen kontrol köpeklerinden
erkekte 23, dişinin birinde 7 ve diğerinde ise 26 olgun M.multiceps
tesbit edilmiştir. Bu durum denemenin normal seyrettiğini, fakat
20 ve 25.000 rad dozda irradiyasyonun scolex'leri fazlaca etkilediği
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ve hatta son dozda etkinin gelişmeyi durduracak dereceye ulaştığını
açıkca göstermektedir.

Kontrololarak irradiye edilmemiş scolex verilen köpeklerde en~
feksiyon oranı sırası ile % 76.6, %23.3 ve %90 olarak bulunmuştur.
Ortalama olarak kontrol köpeklerinin enfeksiyon oranı %62.2 ol-
muştur.

Deneme 4: İki anaya ait 8 tane 2.5 aylık 5 erkek 3 dişi köpekte
bu deneme bir önceki denemede alınan sonuçların doğruluğunu kont-
rol için yeniden yapılmıştır. 2 erkek ı dişiden ibaret birinci guruba
20 000 rad dozda irradiyeedilmiş 3° adet scolex kapsül içinde yuttu-
rulmuştur. Gene aynı şekilde ve fakat 25.000 rad dozda irradiye edilen
scolex'ler 2 erkek ı dişiden ibaret olan ikinci guruba verilmiş, ı erkek
ve ı d işiden müteşekkil gurup ise kontrololarak 30 adet irradiye edil-
memiş scolex ile enfekte edilmiştir. Bütün köpekler aynı hayvandan
elde edilen Coenurus cerebralis'teki seolex'ler ile enfekte edilmiş-
lerdir. Enfeksiyondan 48 gün sonra kontrol hayvanlarının gaitalarında
M.multiceps halka ve yumurtaları görülmeye başlanmıştır. İrradiye
edilmiş seolex'leri alan hayvanların altları temizlcnerek gaita muaye-
neleri yapılmış, halka ve yumurta araştırılmış, hiç bir enfeksiyon be-
lirtisi görülmed iğinden köpeklerin hepsi otopsi yapılmı~lardır. Kont-
rol gurubu hariç diğer 20.000 ve 25.000 rad'lık doz ile irradiye edil-
miş seolex'leri alan köpeklerin hiç birinde M.multiceps'e rastlanma-
mıştır. Sonuçlar, bu dozların seolex'lerin gelişmesini önIediğini gös-
termektedir. Kontrol hayvanlarından erkekte ı 6, dişide ise ı 9 tane
olgun M.multiceps tesbit edilmiştir. Enfeksiyon oranı, erkekte %53.3,

dişide ise %63.3 olarak bulunmuştur. İki köpeğin ortalaması, enfek-
siyon oranının % 58'3 olduğunu göstermiştir.

Deneme 5: 3 anaya ait 8 tane 3 aylık 5 erkek 3 dişi köpek yav-
rusu 3 guruba ayrılmışlardır. 2 erkek i di~i köpek yavrusu ı 7.500
rad, gene 2 erkek i dişi yavrudan ibaret ikinci gurup 20.000 rad doz-
da irradiye edilmiş 50 şer adet Coenurus cerebralis'ten elde edilmiş
scolex'ler ile enfekte edilmişlerdir. Aynı Coenur~s cerebralis'ten elde
edilen scolex'ler ile ı di~i ı erkekten müteşekkil kol}trol gurubu, gene
50 adet scolex ile enfekte edilmişlerdir. Enfeksiyondan 54 gün sonra
kontrol hayvanlarının gaitalarında yumurta ve halkalar tesbit edil-
miştir. Kontrol hayvanları ve 20.000 rad dozda irradiye edilmiş seo-
lex alan köpeklerin aynı gün otopsileri yapılmıştır. Kontrol hayvan-
larından erkekte 41 (Enfeksiyon oranı % 82) ve dişide 37 (Enfeksiyon
oranı % 74) olgun Multiceps multiceps bulunmuştur. İki köpeğin
enfeksiyon ortalaması % 78 olarak tesbit edilmiştir. Buna karşılık
20.000 rad dozda irrad iye edilmiş seolex' ler ile enfekte edilen köpek-

i
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lerde hiç bir M.multiceps scolex ve halkası tesbit edilememiştir. Bu
20.000 rad dmda yapılan üçüncü deneme olup, sadece bu dozla irra-
diye edildikten sonra köpeklere verilen scolex'lerden köpeklerin birin-
de ilk denemede gelişmemiş bir tane M.multiceps tesbit edilmiştir.

17.500 rad doz ile irradiye edilmiş scolex'ler il~ enfekte edilen
köpeklerin otopsisinde erkeklerin birinde 3, diğerinde 2, dişide ise
3 adet gelişmemiş M.multiceps tesbit edilmiştir. Bu köpeklerde en-
feksiyon oranı sırası ile %6, %4. ve %6 olarak bulunmuştur. Üç kö-
peğin enfeksiyon ortalaması ise %5'3 olmuştur. Bu deneme sonunda
otopsi yapılan köpeklerden toplananM.multiceps'lerin 2.1-10.8 cm.
uzunlukta oldukları görülmüştür. Sekiz cestod'un ortalama uzunluğu
6.7 cm. olarak tesbit edilmiştir. Multiceps multiceps'ler boyandıktan
sonra mikroskopik olarak muayene edilmiş ve en fazlagenital organ-
ların teşekkül etmeye başladığı devreye kadar gelişebildikleri görül-
müştür. Genel olarak bu dozda irradiye edilmiş scolex'lcri alan kö-
peklerden toplanan cestodlarda boy kısalığı yanında halkalarda gelişi
güzel daralma ve genişlerneler dikkati çekmektedir. Bazılarında son
halkaların en uzun olması gerekirken parmak ucu gibi küt ve yüvar-
lak oldukları, kendisinden evvel gelen halkadan dar kaldıkları ve
bazen son bir iki halkanın birbiri ile kaynaşmış durumoa oldukları
tesbit edilmiştir (Resim 4).

Deneme 6: 3 anaya ait 2.5 aylık 6 dişi, 2 erkek yavru köpek
3 guruba ayrılmıştır. Birinci gurupta 2 dişi i erkek, ikinci gurupta
gene 2 dişi i erkek yavru bulunmakta idi. Üçüncü gurupta ise 2 tane
dişi yavru köpek bulunuyordu. Bütün guruptaki köpekler aynı hay-
vanın beyninden alınan eoenurus cerebralis'teki scolex'ler ile enfekte
edilmişlerdir. Birinci guruba 25.000, 2 inci guruba 3o.000 rad dozda
irradiye edilmiş 3° ar adet scolcx verilmiş, kontrol guruplarındakiler
ise normal, irradiye edilmemiş 30 ar adet scolex ile enfekte edilmiş-
lerdir. Enfeksiyondan 49 gün sonra kontrol hayvanlarının gaitalarında
Multiceps multiceps halka ve yumurtaları görülmeye başlanmıştır.
İki kontrol köpeğinin otopsisinde birinde 12, diğerinde ise 2 i olgun
M.multiceps tesbit edilmiştir. Enfeksiyon oranı birincide %40, di-
ğerinde ise % 7° olarak bulunmuştur. İkisinin ortalaması, bu gurupta
enfeksiyonun % 55 oranında olduğunu göstermiştir,

25.000 rad dozda irradiye edilmiş scolex'ler ile enfekte edilen
köpeklerden biri enfeksiyondan i ay sonra ölmüş, otopsisinde hiç
bir M.multiccps scolex ve halkası bulunamamıştır. Bu guruptan kalan
diğer iki köpeğin otopsisinde hiç bir M.multiceps'e rastlanmamıştır.

30.000 rad dozda irradiye edilmiş scolex'ler ile enfekte köpek-
lerin otopsisinde hiç bir M.multiceps scolex ve halkası bulunamamıştır.
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25.000 ve 30.0oo rad dozunda irradiye edilenscolcx'lerden hiç
bir MuIticeps gcli~ememektedir. Yani bu dozlar scolex'ler için tama-
men öldürücü olmaktadır. Denemelerimiz 20.000 rad dozdan itibaren
Coenurus cerebralis scolex'lerinin geli~me kabiliyetlerini kaybettik-
lerini, bu dozları alan scolex'lerden artık M.muIticeps gcli~mediğini.
göstermektedir. "

Tartışma

Villella ve arkada~ları (I i), 18.000 rad dozda irradiye edilen
Hymenolepis diminuta Cysticercoid'lerinin enfeksiyon kabiliyetlerini
kaybettiklerini tesbit etmi~lerdir. 15.000 rad dozda irradiye edilen
Cysticercoid'lerden cestod geli~mi~, fakat yumurta verecek olgunluğa
eri~ememi~tir.

Radyasyon denemelerimizde Cobalt 60 kaynağı kullanılmı~tır.
2140 rad'dan 30.000 rad'a kadar deği~ik dozlar Coenurus cerebralis
scolex'lerine tatbik edilerek köpekler enfekte edilmi~, meydana gelen
deği~iklikler izlenmi~tir.

2140 rad, önemli hiç bir deği~ikliğe sebep olmaml~tır.

10.000 rad ilc irradiye edilen scolex'lerden elde edilen 73 M.mul-
ticeps'ten sadece 4 ü yumurta verecek olgunluğa eri~mi~, diğerlerinde.
yumurta te~ekkül etmemi~, boylarında da kontrollara kıyasla 12
cm. lik bir kısalık tesbit edilmi~tir.

15.000 rad dozda irradiye edilcil scolex'lerden sadece bir tanesi
seksüel olguluğa erimi~, diğerleri kontraHara kıyasla 34.9 cm. bir kısa-
lık göstermi~lerdir.

17.500 rad dozda irradiye edilen scolex'lcrden meydana gelen
M.multiceps'ler çok kısa kaldıkları gibi (2.1-10.8 cm.), enfeksiyon
oranı da kontrallara kıyasla çok dü~ük olmu~, ayrıca bu cestod'ların
halkalarında anormal daralma ve uzamalar tesbit edilmi~tir.

20.000 rad alan scolex'lerden sadece bir tane ve 5.4 cm.ye ula~an
M.muIticeps meydana gelmi~tir. Bu cestod, halkalarında metinde
detaylı olarak bildirilen gcli~i güzel daralma, geni~leme, uzama ve
kısalmalar gibi anomaliler göstermi~tir. Tekrar edilen 20.000 rad'Iık
ayrı iki denemede hiç bir M.multiceps tesbit edilememi~tir.

25.000, 30.000 rad dozda irradiye edilen scolex'lerden hiç bir
M.multiceps geli~memi~tir. Sonuç olarak bu dozların scolex'leri ta-
mamen öldürdüğü anla~ılml~tlr.
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Denemelerimizde, Coenurus eerebralis seolex'leriFen Fakültesi
Radyobiyoloji Enstitüsündeki Cobalt 60 kaynağında değişik dozlarda
irradiye edilerek köpeklere jelatin kapsül içinde yutturulmuş, radyas-
yonun etkisi araştırılmıştır.

Radyasyon denemelerimize 2140 rad gibi düşük dozla başlaya
rak 3o.000 rad'a kadar çıktık. 2140 rad doz scolex'lere etkisiz olmuş,
olgun M.multiceps'ler sadece ortalama olarak kontrollara kıyasla
2.6 cm.lik bir boy kısalığı göstermişlerd ir.

10.000 rad doz alan scolex'ler ile enfekte edilen köpeklerden
toplanan 72 M.multiceps'ten sadece 4 tanesinin seksüel olgunluğa
eriştiği, boylarının ortalama olarak kontroJlara kıyasla 12 cm.lik bir
kısalık gösterdiği tesbit edilmiştir.

15.000 rad dozdan sonra enfekte edilen köpeklerde i ı M.multi-
ceps bulunmuş, bunlardan sadece i tanesi 37.8 cm.ye ulaşmış ve ol-
gun halkalarda yumurta tesbit edilmiştir. Bu köpeklerde enfeksiyon
oranı % i 2.2 iken, kontrollarda %85 olmuştur. Kontrollara kıyasla
boylarında 34.9 cm. bir kısalık bulunmuştur.

17.500 rad doz alan scolex'ler ilc enfekte edilen köpeklerde 8
adet M.multiceps bulunmuştur. Bunların hiç biri seksüel olgunluğa
erişememiş, boyları 2.1-10.8 cm. arasında bulunmuştur. Enfeksiyon
oranı bu gurupta %5'3 iken kontrol gurubunda %78 olmuştur. Bu
cestod'larda boy kısalığı yanında halkalarda gelişi güzel daralma ve
genişlemeler nazarı dikati celbetmiştir. Son halkaların bazı ce~tod'larda
küçük, parmak ucu gibi küt, bazılarında ise bir kaç halkanın kaynaş-
ma durumu gösterdiği tesbit edilmiştir.

20.000 rad doz alan scolex'lerden denemelerimizin birinde 5.4
cm.ye ulaşan ve 84 halkadan müteşekkil ve bunlarda gayri tabii ge-
nişleme ve daralmalar gösteren bir tane Multiceps multiceps tesbit
edilmiştir. Enfeksiyon oranı bu gurupta % i. i iken kontrol gurubunda
%62.2 olarak bulunmuştur.

20.000 rad dozla ayrıca iki deneme daha yapılmış, fakat hiç birin-
de M.multiceps bulunamamıştır.

25.000 ve 3°.000 rad dozla irradiye edilmiş scolex'ler ile enfekte
edilen köpeklerin hiç birinde Multiceps multiceps tesbit edilememiş-
tir.

Bu sonuçların ışığı altında 20.000 rad'dan itibaren scolex'lerin
canlılığını tamamen kayıp ettikleri görülmüştür.
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SUDlDlary

Effects of Cobalt 60 radiation on Scolices of
Coenurus cerebra1is.

During these experiments the scolices of Coenurus cerebralis
were irradiated with Cobalt 60 at different doses. The irradiated
scolices were given to the young dogs in gelatİn capsules and the effect
of radiatian was İnvestigated.

The İrradİation trials started as law as 2 14° rad and increased
to 3o.000 rad.

The İrradiated scolices with 2140 rad, were 2.6 cm. shorter than
those of controls. With the irradiation of scolices at 10.000 rad, only
four out of seventy three M.muIticeps matured. The average lengths
of these M.multiceps were found to be i 2 cm. smaIler than the cont-
rols.

After irradiation of the scolices with 15.000 rad, onlyone out
of eleven M.muIticeps reached at 37.8 cm. in length and had eggs
in gravid segments. The infectian rate of these dogs were found to be
12.2 %, whilc it was 85 % in the controls. M.multiceps which were
obtained after irradiation wİtlı 15.000 rad, were found 34.9 cm. shor-
ter than the controls.

From the scolices which were irradiated with 17.500 rad doses
of Cobalt 60 source, only eight M.multiceps obtained, but none of
the m matured. Their lengths were found 2. i to ıo.8 cm. The İnfec-
tion rate was 5.3 %in irradiated scoliees and 78 %in controls. M.
muIticeps which were ohtained after irradiation of this level showed
irregular segmentations and same of the last segments were blunt
as a finger.

After irradiation with 20.000 rad onlyone scolcx reached at 5.4
cm. length which had 85 segments with an unusual segmentation.
The infection rate in this group was ı. i % and 62.2 %in controls.

These trials repeated twice and no M.multiceps was found İn
the second and third experİmcnts.

25.000 and 30.000 rad dose of irradiations compIetely stopped
the development.
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Resim 1-20.000 rad doz ile irradiye edilen
scolex'ten gelişen M. multiceps'in strobi-

lasındaki anormal segmentasyon. (Abnormal
segmentations of the strobila which matured
af ter exposed of 20.000 rad irradiation

of a scolex.)

Resim 2- Resim i deki M. multiceps'iıı
başka bölgesi. (Another wne of the

same strobila shown in
picture 1.)
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Resim 3- Resim i ve 2 deki M.
multiceps'in başka bölgesi.
(Another zone of the same
strobila shown in pietures

i and 2.)

Resim 4- 17.000 rad dozda irradiye edilen
seolex'lcrden gelişen M. multieeps'lerden
birinin arka nihayeti. (One of the
posterior end of a strobila which matured
ofter exposed of 17.000 rad irradiation

of the scolices.)
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