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Über das Vorkommen von Eimerİa leuckartİ
(Flesch, 1883) beİ pferden İn der Türkeİ

Zusanınıenfassung: Es wİrd erstmalig ülıer das Vorkommen von Eimeria leuekarti
Fleseh, IB83 bei pfcrden in dcr Türkei beriehtel.

Özet: Türkiye'de, adal'da ilk kez Eimeria leuekarti Flcseh, 1883 bulunuşu üzerinde
durulmuş ve bu protozoon ooeyste'lcrinin morfolojileri saptanmıştır.

Tek tırnaklı hayvanlarda bugün için bilinen ve kabul edilen 3
tür barsak coccidiasis etkeni,Eimeria leuekarti (Flesch, 1883), E. soli-
pedium (Gousseff, 1934) ve E. uniUlıgulati (Gousseff, 1934) mevcuttur
(1,2,3,4) •

Goussef[(2), Rusya'nın çeşitli bölgelerinden muayene ettiği at,
eşek ve katırlarda iki tür Eimeria ooeyste'i bulduğunu, bunlara E. so-
lipedium ile E. uniungulati isimlerini verdiğini açıklamış, parazitlere
ait gerekli morfolojik bilgilerle birlikte resimlerini de yayınlamıştır.
Kutzer(3), Avusturyada bir midillide bulduğu ve yayınladığı E. leuc-
karti'nin daha önce çeşitli araştırıcılar tarafından sırasıyla İsviçre,
Fransa, Almanya, Belçika, Hindistan ve Kuzey Amerikada bulun-
duğunu biIdirmekte, parazitin morfoIqjisi, biyoIojisi, patolojisi ve teşhis
metodIarı üzerinde kısa biIgiler vermektedir.

Yurdumuz koyun, keçi ve sığırlarında çeşitIi araştırıcılar tara-
fından bugüne kadar bir çok Coccidia türleri tesbit edilmiş olmasına

• A. Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji ve Helmintoloji Kürsüsü, Doçenti, Ankara,
Türkiye.



Eİmeria Leuckarl İ 401

rağmen, tektırnaklı hayvhlarımızda bu hususta yapılmış bir araştır-
manın mevcut olmadığını gördük. Bunun üzerine yurdumuz at, eşek
ve katırlarında Coccidia! türlerinin bulunup, bul~nmadığını araştır-
mayı öngördük.

Araştırmalarımızda kateryal olarak Fakültelniz kliniklerine ge-
i

len, haralarımızda ve imkan nisbetinde de çeşitli bölgelerdeki halk
elinde bulunan tek tırnaklı hayvanlardan ya;'arlanmayı öngördük.

i
Bu hayvanlardan temin ettiğiıp.iz ?ışkıbrı Benedek'in sedimentasyon
metodu ile sistematik bir şekilde muaycneye başladık.

Hali hazırda Eskişe~ıir- Çifteltı' Harasında' 1970' doğumlu 5,
1971 doğumlu 2 atta, Adami-Mercimek I-hrasinda da 197° doğumlu
2 atta; E. leuckarti Flescp, i883 saptamış bulunuyoru:z.

Araştırmalarımızın daha uzun bir süre devam edeceği nedeniyle
şimdilik bu parazitin yurdumuzdaki mevcudiyetini meslekdaşlarımı-
za duyurmayı yararlıgö~dük. '

Bulduğumuz oocysteiler, tavuk yumurtasına benzer. şekilde oval,
mikropilin bulunduğu dar kutupta bir ,düzleşmc göstermektedir
(Resim 1.). Oocyste'lerin.lçeperi iki tabakadan ibaret olup, dıştaki ka-
Lın ve çok koyu kahverenkte, içteki ise ince ve renksizdir. Zeiss'in okü-
ler mikrometresiyle io numuneden yaptığımız ölçülerin ortalama so-
nuçları şöyledir: Oocystflerin uzunluğu 77.5 mikron (72.85-83.70
mikron), eni ise .')6.2mikron (52. 7o-56.6,') mikron), dış çeperin kalınlığı
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Resim i. Eimerİa kuekart; ooeyste'i. Oozystc von E. leuekarti.
i
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5.9 mikro n (4.65-7.74 mikron), mikropil genişliği ise 5 mikron (4.
65-6.20 mikron) dur.

Bizim, ooeystc'lerin gerek morfolojik görünüşleri ve gerekse belirli
yerlerinin ölçülerindeki bulduğumuz değerler, E. leuekarti için 1İte-
ratürdc (I, 3, 4) bildirilen görünüm ve değerlere tamamen uymak-
tadır.
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