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Şükran Dinçer*

A Study on the incidence of Linguatula serrata (Fröhlich ı789) and
public health significance

Summary: The study was mrried on caules, -sheeps, black goats and
slray dogs in Elazığ, an eastem city of Turkey. In the 258 (6 i .4 %) of the
4'20 caules, 196 (,18.3 %) of the 405 sheeps, andg5 (37.2 %) of the 255
black gıJats, slaughlered in Elazıg slaughter/wuse, nymphal stages ~rthe para-
site were .round in the mesenteric !ymph nodes. In the 35 (4°.2 %) of the 87
stra)' dogs mature parasites waefaund in the naml cavities of the animals. The
veterina/y and public health significance ~rthe Linguatula serrata was also
discussed in the paper.

Özet: Linguatula serrata'nın insidensini tesbit amacl),la Elaı".:.ığme::.-
bahasında incelediğimi;:. 4'20 sı,~ırııı 258'inde (% 6 i .4), 105 koyunun
ıg6'sında (% 48 <)) \'(~ '2.'>5 kıl keçisinin 9"ı'inde (% 37. '2) mezenter le/if
J'umrularıııda /Jara-citin nymph' leri hulunmuştur. Inceleme )'aptığımı::. 87
sokak köpelinin 35'inde (% 4°. '2) ise burun boşluğunda parazitin erginleri
tesbit ?dilmiştir. Çalı)"mada Linguatula senata'nm insan ve ho;yı'an S{(~lı,~ı
bakımından önemi üzerinde de durulmuştur.

Giriş

ZO:)Jlose kaı'a.ktcrinde bir parazit olan L serreıla çe~itli hayva.n-
lar ve imanda bulunur (32). Erginleri küpek, tilki, kurt gibi kami-
vorlaı'da, cndcr olarak da at, <'Şek, katıl', koyun, keçi ve insanda burun
haşhığunda yaş,lı" (5, i 1,13,'22,23,3 ı). Ara konakçısı ise h.erbivorlar
olup nymph'ler ö/,(:llikle sığır, koylin, keçi, tavşan, cnder olarak da
d(:vc domuz, antilap, kobay, kirri, rat, at, kedi gibi hayvanların ve
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imanların akciğer, karaciğer, böbrek ve mezenter lenf yumrularında
bulunur (I 1,13,23,31), Hill'c (13) göre, L. serrata, Dnguatulidae içinde
en yaygın türdür ve dünya'nın her yerinde görülür. Köpeklerde
solunum gLiçHi.ğü,çabuk yonılına ve huzursuzluk dışında önemli bir
semptom göstermemesine karşılık, koyun, keçi, deve, tavşan gibi
hayvanlarda az da olsa L. serrata nymph'lerinden ileri gelen ölüm
olayları görülmüştüı' (2,19,20,28). Sığırlarda ve keçilerde nymph'
lerin çok sık görülmesi nedeniyle parazitin ekonomik önem taşıdığı
ve lnlk s:ığlığ'ı yöaünden önı~mıi olduğu bildirilmiştir (21.). Ülke-
mİ:'.de ise L. serrata ü~erind(~ ydcrincc durulmamıştır. İnsideıısi ilc
ilgili özc! bir çalışmaya da raslanmamıştır. Bu nedenle, bir ilde de
olsa, parazitin köpek ve mezbaha hayvanlarındaki yayılışıııı saptamak
amacıyLı bu araştırma yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Çalışma materyali 197,)- i~:ı76 yıllarında Elazığ'da toplan mıştır.
Bunlar 87 sokak köpcği ile, m(~zb;ı.hada kesilen 420 sığır, 405 koyun
ve 255 kıl kcçi;i:iir. Çok genç hayvanlar araştırmaya alınmamıştır.

Köpeklere otopsi yapmadan önee rektumdan alınan dışkı, ZnS04
kullanarak flotasyon tekniği ilc muayene edilip L. serrata yumurtaları
görlilmeye çalışılmıştır. Daha sonra baş usulüne göre ikiye ayrılıp
septum na'~i kaldırılmış ve görülebilen parazitler toplanarak, baş ılık
fizyolojik su dolu bcherglaslara konup bir gece bekletilmiştir. Ertesi
gün suya çıkan parazitler toplanmış, sonra siHİ uçlu bir makasla bütün
konhalar açılarak suya çıkamayan parazitler de elde edilmiştir. Top-
lanan para>.itlerin erkek-dişi ayırımları ve sayımları yapılarak kay-
ded iimiştir.

Mezbaha hayvanlarındaki durumu incelemek için, Elazığ mez-
bahasında kesilen sığır, koyun ve kıl keçilerinin sadece mezenter
lenf yumruları araştır~lmıştlr. Bu iş için kesimden sonra toplanan bar-
saklardan özellikle yaşlı hayvanların mezenter lenf yumrularının hcl'
hayvan için tüm'j alınarak laboratuvara getirilmiştir. Sivri uçlu bir
makasla bütün lenf yumruları tck tek açılarak iki parmak arasında
sıkılmış ve mevcut nymph'ler çıkarılmıştır. Daha sonra, açılan lenf
yumruları ılık fizyolojik suda bırakılarak kalan nymph'lcrin de suya
çıkmal<'.rı sağlanmıştır. Her lenf yumrusundan çıkan nymph adedi
kaydedilmiştir. To?lanan mezentcr knf yumrularının hangi hayvana
ait olt:uğunu saptamak mümkün olmadığından akciğer, karaciğer
gibi organlanı. bakı yapılamamıştır.
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Bulgular

Otopsi yapılan 87 köpeğin 35 inin (% 40.2) burun boşluğunda
ergin L. serrata saptanmıştır. Gaita muayenelerinde ise bu 35 köpe-
ğin 13 de yumurta görülememİştir. Bu hayvanların burun boşluğunda
ya henüz yumurtalama dönemine gelmemiş dişiler, ya da sadece erkek
parazitler bulunmuştur. Yapılan sayımlarda bir köpektc en az I,

en çok 16 para:lİt saptanmıştır. Toplanan parazitlerin % 65 i dişi,
% 35 i erkek olarak tesbit edilmiş, dişilerin erkeklerden çok oldukları
görülmüştür.

Parazitin nymph'leri, bakısı yapılan 420 sığırın 258 inde (%
6ı.4), 405 koyuııun ıg6sında (% 48.3) ve 255 kıl keçisinin gs inde
(% 37.2) mezenter lenf yumrularında bulunmuştur. Parazitli hay-
vanlarda yapılan sayımlarda bır lenfyumrusu içinde en az 3 en çok 150
adet ilymph sayılmıştır. Özellikle fazla sayıda nymph'le enfeste lenf
yumrularının normalden büyük, dıştan tazyik edildiğinde çok yu-
muşak ve içlerinin boza kıvamında bir sıvı ile dolu olouğu görül-
müştür. ~ymp.h'lerin bu sıvı içinde hareketli oldukları gözlenmiştir.

Tartışma

Ülkemizde L. senata'nın gerek nymph'leri, gerekse erginlerinin
yayılişı üzerinde yapılmış özel bir araştırma yoktur. Diğer parazitler
için yapılan çalışmalarda tesadüfen bulunan L. serrata'lar bildirilmiştir.
~itekim ergin L. senata'ya Ankarada (22) 50 köpekten birinde, başka
bir yayına (25) göre 627 köpekten birinde, İstanbul ve Samsunda
(21) birer köpektc raslanmıştır. Tınar (34) Ankara'da 23 köpekten bi-
rinin ince barsağında olgun erkek, birinin de burun boşluğunda olgun
dişi bulduğunu bildirmektedir. Diğer ülkelerde yapılan çalışmalardan
ise parazitin insidensinin hiç de az olmadığı anlaşılmaktauır. Avrupa'
da (27) köpeklerin % 13.7 sinde bulunduğu bildirilen L. serrata'yı
Colin (3) Alfort'da köpeklerde % Looranında saptamıştır. Mısır'da
(15,16) köpeklerin % 8-43 ünde, Punjap köpelerinin (8) % 38 inde
tesbit edilmiştir. Pullar'a göre (26) Avustralya köpeklerinde çok az
görülmüştür. Tu tt (36) İngiltere'de 2 ev köpeğinde rasladığını bil-
dirmiştir. Bizim yaptığımız araştırmada paraziti, köpeklerde % 4°.2
oranında saptamamız L. senata'nın ülkemiz köpeklerinde de küçüm-
senmeyecek bir oranda olduğunu göstermektedir. Gözlem1crimize
göre, gaita muayencsi ilc bu parazitin varlığını saptamak kesin sonuç
vermemcktedir. Çünkü gaitasında yumurta göremediğimiz pek çok
köpekte, başı açtığımız zaman paraziti bulduk. Hatta konlıaları
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ıyıce arayıp ta parazit göremceliğiz' bazı başları bir gece suda bek-
Icttiğimizdc suya çıkmış parazit bulduk. Bu da parazitin ülkemizde
az bildirilmesine iyi araştırılmamasının neden olduğunu göstermek~
tcdir. Nitekim Pullar (26) sığırlarda nymph'lcrin çok görülmesine
karşın köpeklerde bulunmayışInı burun boşluklarının iyi aranmama-
masına bağlamış, Colin (3) de "eğer araştırıcılar paraziti benim kadar
çok bulamadılarsa onu yeterince aramamalarındandır" demiştir.
Kanımızca Elazığ'da mezbaha dışında pek çok evde koyun-keçi
kcsilm~si de köpekıCı'in enfestasyonunun artmasına neden olmaktadır.

L. senata ı~ymph'lerinin ülkemizin çeşitli yörelerinde sığır, ko-
yun, keçi lenf yumrularında (ı 1,21), manda akciğer ve karaciğerler-
lerinde (ı ı), tiftik keçilerinin akciğerlerinde % 50, karaciğerlerinde
% 60 oranında (ı 2), Trakya'da bir yaban tavşanının karaciğer ve lenf
yumrularında (2 ı) bulunduğu bildirilmiştir. Diğer ülkelerde ise, İn-
giltere'de koyunlarda (ı8) % 33, (3ı) % 42, ve sığırlarda (3ı). %
4ı, (ıo) % 72.4; Rusya'da sığırlarda (ı8) % 90.45; Bulgaristan'da
koyunlarda (38) % 98.25 saptanmıştır. Gill ve arkadaşları (8) 27
mandanın 2 sinde nymph bulmuşlardır. Şili'de (9) muayene edilen
ıooo sığırın 59 unda (% 8) bulunmuş, Suda.n'da (4) koyunlarda ilk
bulgu olarak bildirilmiştir. Ürdün'de yapılan bir araştırmada koyun-
larda % ı ı .87, sığırlarda % 20, keçilerde % 28.9 mezenter lenf yum-
rularında parazit bulunmuştur (30). Bi7.bakısını yaptığıml7. 420 sığlı'da
%6ı .4,4°5 koyunda % 18.3 ve 255 kıl keçisinde % 37.2 oranında
mezenter lenfyumrularında nymph saptadık. Alınan sonuçlardan an-
laşılacağı gibi gerek son konakçılarda gerekse ara konakçılarda dış
ülkelerde olduğu gibi ülkemi!.de de parazitin yayılışı oldukça yüksek-
tir. Mezbaha hayvanlarındaki bu yüksek insidense köpeklerin yanında
tilkiler de neden olmaktadır. Ülkemizde tilkilerde bazı parazitolojik
araştırmalar yapılmasına karşılık L. senata'nın bu konakçıdaki varlığı
bildirilmemiştir. Halbuki ergin L. senata'ya tilkilerde Avustralya'da
(26,27) % 15.1., İngiltere'de (ıo) % 2 oranında raslanmıştır. Khal-
Iil'e (ı7) göre Mısırda. tilki-yaban tavşanı-tilki halkası parazitin
yayılışında roloynar. Merdivenci (2 i) de Trakya'da avlanan bir
yaban tavşanının karaciğer ve lenf yumrularında nymph bulduğunu
bildirmiştir. Kanımızca ülkemizde de tilki-yaban tavşanı halkası
parazitin yayılışında büyük etkiye sahiptir.

L. senata ile enfeste köpeklerde solunum güçlüğü, özellikle av
köpeklerinde çabuk yorulma ve huzursuzluk dışında fazla bir
patojen ctk.i görülmediği için parazitin varlığı önemsenmemektedir.
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Buna rağmen koyunlarda nymph'lcrden ileri ~d(;n ölüm olayları (2),
bir devedeki peritonitis (ıg) bildirilmiş, Reddy ve arkadaşları (28)
hasta bir keçi yavrusunun otopsisinde 2000 den fazla nymph bul-
duklarını yazmışlardır. Lucas ve arkadaşları (20) bir tavşanın ölüm
nedenini L. senata nymph'lerinin yaygın akciğer enfestasyonu-
na bağlamışlardır. Bunun yanında L. serrata hayvanlardan in-
sanlara hydatidosis'e benzer bir şekilde geçer ve yumurtaların alın-
masıyla "visecral linguatulosis" ya da nymph'lü iç organların yen-
mesiyIc nazo-faringeal !inguatulosis (halzoun sendromu) olmak
ü:ıere 2 tip enfestasyon meydana getirir (ı 6). Bu tipolaylar Afrika,
Avrupa, Ortadoğu, Güney ve Orta Amerika'da insan otopsilerinde
görülmüştür (ı,7,33,35). Berlin'de insan nekropsilerinde % 16 ora-
nında, Londra hastanesinde 37 visceral linguatulosis saptanmıştır
(14). Missisipide 8 yaşında bir kız çocuğunun gözünün ön oda-
sından canlı bir nymph çıkarılmıştır (2g). Ükemi~de de Unat ve
Şahin (37) bir kadının burun boşluğu ve tansillerinden nymph top-
lamışlardır. İnsanlarda ~örülcn bu nymphal linguatulose yanında
az da olsa insanlar ergin L.serrata'lara da konakçı olabilmektedir.
Nitekim bir kadının burun boşluğunda 5 ergin. (8) ve bir erkeğin
burun boşluğundaki fıbrosarkomun hemen yanında ı cm. uzunlu-
ğunda (6) L. senata bildirilmiştir. Bütün bunlar göstermektedir ki
parazit bir zoonosc karakteri taşımakta, insan ve hayvan sağlığına
az da olsa zararlı olmaktadır.
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