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ELAZIG DA BİR SOKAK KEDtsiNDE Y ŞEKLİNDE ANORMAL BiR
jOYEUXIELLA PASQUALEİ BULGUSU

Şükran Dinçer* Rıfat Cantoray**

Un cas Anorınal de JoyeuxieIla pasqualei (Diaınare, 1893) Ayant un Strobile
en Forıne de Y.

Resume: Pendant des rec!terehes parasitologique ejjeetuees e!tez des
ehats de poubelle dans la region d' Elazığ, on a trouve un Joyeuxiella pasqualei
anormal qui possedait un strobile en jorme de r. Le parasite en question avait
un seul seolex. La chaine de segments se bifurquait en deux branehes egales tl
partir du 73. eme anneau et eeta wntinuait jusqu' tl la jin du strobile. Avant
la bifureation, les segmenis anterieurs de la ehaine avaient, tl chaque eôti, un
dldoublement de l' apparail genital, tandis que le reste du strobile bifurque ne
possedait qu'un seul atrium genital sur les bordJ lateraux des segmenis sue-
cessijs tout au long de la ehaine. Dans les embranehements du strobile on n'a pu
rencontrer aueun segmenis ovigere.

Özet: Elazığ sokak kedilerinde yapılan parazitolojik araştırmalar
sırasında bir kediaen alınan J. pasqualei'nin ters r şeklinde olduğu saptan-
mış ve J. pasqualei'de anormal ilk bulgu olarak bildirilmiştir.

Giriş

Cestot'larda anormal durumlar sık sık görülmektedir (ı ,7).
Bu anormallikler bütün halkalan içine alabildiği gibi, halkalarm bir
kısmında veya yalnız scolex'de olabilir (ı). Segmentlerde görülen ano-
maliler, segmentlerin olağan dışı şekillenmesinden, genital delik veya
genital organların normal yeri dışında yerleşmesinden, normalden
fazla adette olmasından veya uterus dallanmasındaki asimetriden
ileri gelir. Bazan segmentleri ayıran çizgi bir kenardan diğerine
ulaşmayabilir (7). Ccstotlarda anormallikleril1 çoğu T. sagiııata da
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görülmü~tür (I,S,7,8,9,11). Ayrıca Mu lt iceps multicejıs, Dijrylidium
caniııum, I-/ymenolepis nana, Taenia solilun Echinococcus granulosııs, T. psifor-
mis'de az da olsa anomali olguları bildirilmi~tir (2,3,4,6,10). BUllOws'a
göre (I) Chandlcr, Taenia psiformis'de scolex'in tam arkasından stro-
bila'nın 2'ye ayrıldığını tesbit etmi~tir. Aynı yazara (I) göre strobila'
da 3'lü, 4'lü, S'li dağılma olabilmektedir. Chıpham'a (2) göre bir
scolex'de 2 strobila bulunabilir fakat her zincirdekihcl' segmenttc
iç organların tümü ~ekillenir.

~ateryaı ve ~etot
Elazığ'daki rutin çalı~malarımız sırasında, otopsi yapılan bir

kediden toplanan Cestot'lardan birisinde strobila'nın anormal bir
yapı gösterdiği saptanmı~tır. Bu Cestot boyanmadan ve borax'h cal'.
menle boyanarak incclenmi~, resmi çekilmi~, ayrıca strolıila'nın 2'ye
ayrıldığı kısmın camcra lueida ilc ~ekli çizijmi~tir.

Sonuç ve Tartışma

Anormal bir yapı gösteren Cestod'un J.pasqu:tlei olduğu saptandı.
Cestot ters Y görünümünde idi (~ckil ı). 73 ncü halka çatallanmı~ ve
distal kenan iki parçaya ayrılmı~tı (~ekil 2). Ayrılan }Jarçaların iki-
sinden de strobila normal segmentasyona devam etmiş, Cestot ters
bir sapan görünümü almıştı. Normal halkalar ile ikiye ayrılan halka-
nın her iki tarafında birer genİtal organ bulunduğu halde, iki kol
halinde devam eden halkaların her ikisinin de sadece dı~ lateral ke-
larında birer genital organ vardı. Yumurta ta~ıyan hiç bir halka tesbit
ediIemedi. Pek çok anomalinin bildirildiği literatür incelendiğinde
bu tip bir anomaliye raslanmadı. Burrow'un (ı) Chandlcr'e atfen
bildirdiği olayda T. psiformis'te slrobila tam scolex'in gerisinden 2'ye
ayrılmı~tır; bu ayrılmanın 3'lü 4'lü S'li olduğu vakalar da vardır.
Bizim bulgumuzda 2'ye ayrılma hemen hemen strobilanın ortasına
raslıyordu. Kanımızca, bulgumuzda da ba~langıçta hemen scol(~x'in
gerisinde olan ayrılma normal halkaların olu~maya başlaması ilc
Cestod'un orta kısımlarına ilerlemiştir. Clapham'a göre (2) bir
scolex'dc 2 strobila bulunduğunda hcl' zincirdeki her segmenttc iç
organların tümü ~ekillenir. Bulgumuzda ise halkalar ortadan bıçakla
kesilmiş gibi görünmektedir ve her segmente normal halka eidarı
şekillenmiştiı. Fakat bu segmentler normal halkaların sadece bir
tarafının iç yapısını taşımaktadır. Bu yapısı ile Cestot, tipik bir ano-
mali olgusudur.



Resim i. Ters Y şeklinde anormal bir strobilaya sahip J. pıısqruılei (J. pasqualei anormal
qui possede un strobile en forme de Y.)

Resim 2. Anormal yapı göstr.ren.J. pasqııa!ei'de 2 ye ayrılan halka (la segmente qui se
bifurque en deııx branhes egale).
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