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TÜRKIYE'DE llUZAGILARDA CRYPTOSPORIDICM'LARI:\" llULVNUŞU ILE
ILGILI ILK ÇALlŞ).,IALAR

Ayşe Burgu*

Preliminary studies on the occurrence of Cryptosporidia in calves in Turkey

Summary: OoC}sts Of Cuptosporidium were detected for the first
time in the faeccs of natural/;' infected calves in Tur/,e,)'.

The faeces for parasitological examination were taken from the rectum of
1-28 dap old calves in Karacabe)' State Farm. n'ighlJ'-six faeeal samples (SI
diarrheic, 5 in normal consistency) were examined hy a) Carbol-Juchsin met-
hod b) Modified <nC12 -+ NaCl rentrifuge floatation technique. In addition
to these c) Giemsa staiııed faecal smears were also prepared from only the Cıyp-
tosporidium positive faeces that were deterted using by ji'rst two techniques.
Therçfore a comparison was made bctween three methods. Fifteen out of S6 faeces
(% 26.7) werefound infected with Cı)'ptosporidillm oocysts. The age of infected
calves vanied between i4 to 28 days and with one exception, all their faeces
were diarrheic. From these three methods, the carbol-.fuchsin method was found
distinc(y easier, qllic/cer and more sensitive.

The result of this study indicate that Cıyptosporidium is probably a widely
sJıread in ca!ves in Turkey. Cryptosporidium should he regarded as common en-
teıic pathogens of cahes and it will be necessaıy to pay more attention to their
ocwrrence.

Özet: Cryptosporidium oocyst'lerine doğalolarak enfekte buzağdann
dışkmnda rastlandılı Türkij'e'de ilk kez. bildirilmektedir.

Paraz.itolojik muayene/er için gerekli olan dışkılar Karacabe)' Harasında
)'aşlan I-28 gün arasında değişen buza.~ılanl/ rektıımuııdan dO,~rudanelle alın-
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mıştır. El/ialtı (51 i SUIıı,5 i normal kwamda) dışkı örııeğiniıı a) Carbol-jueh"
sin boyama b) Modifiye ZnCl2 + NaCL santrifüj Jlotas)'on yöntemleriyle ba-
kıları yapılmıştır. Bunlara ilaveten c) Yukarıdaki )'öl1temlerle C1)'jJtosporidium
yönünden pozitif bulunan dışkılardan Jroti hazırlanmış ve giemsa ile bo)'anmış-
tır. Böylece dışkı ö'rneklerinde Cryptosporidium oocyst'lerinin saptallmasZ11da
kullanılan 3 yö'ntemi karşılaştırmak mümkün olmuştur.

Kontrol edilen 56 dışkıdan 15 inde (% 26. 7) Cryptosporidiıım' lara rast-
lanmış, erifekte hayvanların yaşlarımn 14-28 gün arasında değiştiği ve biri dı-
şında bütün enfekte dışkıların sulu kwamda olduğu kaydedilmiştir. Kul/anılan
yöntemlerden earbol-juehsin metodu diğerlerine oranla kolay, çabuk uygularıa-
bilir ve duyarlı olmasından ötürü üstün bulunmuştur.

Bu çalışma sonuçları, Cryptosporidiıım' ların Türkiye' de buzağılarda yay-
gın olabileceğini gö'stermektedir. Yurdumuzda da , Cryplosporidium' lar buza-
ğıların enterik patojenleri arasında düşünülmeli ve daha çok önem verilmelidir.

Giriş

Coccidia grubu protozoonlardan Cryptosporidium'lar genel ola-
rak insan dahil birçok memeli, kanatlı, sürüngen ve balık türlerinin
mide barsak kanalı epitel hücrelerinde lokalize olurlar. Ayrıca, kanat-
hIarda solunum sistemi, bursa fabricius ve konjonktivada, insan ve c1o-
muzlarda solunum sisteminde, maymunlarda safra kesesi, safra yol-
ları ve pankreasta rastIanmı~tır. Bu etkenler özellikle buzağı ve insan-
larda diyarelere, bazı konakçılarda ise subklinik enfeksiyonlara neden
olmaktadır. Geli~meleri diğer enterik Coccidia'ya benzemekte, en-
feksiyon, oocyst'lerin ağızdan alınması ile olu~maktadır. EkstraseIlü-
ler olmaları ile diğer Coccidia'dan ayrıldığı bildirilmi~se de, bunların
konakçı hücresine ait membranıada çevrili olarak bulundukları, bu
nedenle de gerçek anlamda ekstrasellüler olmadıkları ortaya konmuş-
tur (1,6, 16, 25, 30, 35, 37).

Sığırlarda Cryptosporidium'lara ilk kez Panciera ve ark. (20)
rastIanu~lardır. OkIohoma'da i971 yılında klinik olarak kronik bil'
zayıflarna, dehidrasyon ve ishal gösteren 8 aylık dişi Santa Gertrudis
ırkı dananın öldürüldükten sonra otopsisi yapılmış, ince barsakların
histolojik incelenmesinde villusIarda genel atrofi ve Cryptosporidium'
ların çeşitli gelişme dönemlerine rastIanmı~tır. İkinci olgu i974 yılın-
da Meuten ve ark. (I 6) tarafından kaydedilmiş olup 2 haftalık bir buza-
ğının nekropsisinde başlıca ileum ve kolonlarda Iezyonlara rastlanmı~,



TÜRKİYEDE BVZAGILARDA CRYPTOSPORIDIUM'LARIN... 575

histolojik incelemelerde de çeşitli gelişme safhalarındaki Cryptospori-
dium'lar görülmüştür. En belirgin histolojik görünümün fazla şiddetli
olmıyan bir kriptitisle karekterize enterokolitis olduğu, mukoza yüksek-
liğinde azalma, viııuslarda erime ve lamina propria'da hiperseIülite
olduğu kaydedilmiştir.

Bunlar (I 6, 20) vc bunları izleyen cryptosporidiosis olaylarının
bazılarında (3, 26, 32) diğer etkenlerin yeterince araştırılmamış ol-
masından veya Cryptosporidium'larla birlikte başka etkenlere de rast-
Ianmasından, patojeniteleri açıklığa kavuşturulamamıştır Morin ve
ark. (I 8) yeni doğmuş buzağıların ishallerinde viral, bakteriyel ve pa-
raziter etkenlerin araştırılmasına yönelik çalışmalarında, 55 olaydan
5 inde Cryptosporidium'ları tek etken olarak izolc etmişlerdir. Cryp-
tosporidium'ların tek başlarına sorumlu oldukları buzağı diyare sal-
gınları seyrek değildir (6, 12, 36).

Buzağılarda cryptosporidiosis olaylarına Amerika (5, 16, 18, 20,
27,31), Avusturalya (3, 14) ve Avrupa'da (8, 9, 12,21,23) rastlanmış-
tır.

Saha çalışmalarıyla (32, 34, 36) cryptosporidiosisin 1-4 haftalık
olan buzağı/arda orta veya şiddetli ishal meydana getirdiği, morbidi-
tenin yüksek, mortalitenin ise düşük olduğu belirlenmiştir. Cryptos-
poridiosis'te oocyst çıkaran en genç buzağının 4 günlük olduğu (32),
hastalığın 2-14 gün, ortalama 7 gün sürdüğü, ancak birçok olayda
geçici iyileşme görülmesinden sonra da hastalığın tekrarlıyabildiği kay-
dedilmiştir (36). Bergeland ve ark. (5), bu enfeksiyonlarda mor tali-
tenin % i6 olduğunu bildirerek klinik belirtiler arasında inatçı bir
ishal, dehidrasyon .ve zayıflamayı kaydetmişlerdir. Tzipori (35) ilgili
yazarlara atfen Hollanda'dan bildirilen "etçi ırk danaların kaşeksi
sendromu "nun etiyolojisinde Cryptosporidium'ların katkısının belir-
lendiğini yazmaktadır.

Buzağı dışkılarından izole edilen materyalle SPF (Specific Pat-
hogen Free) buzağı, domuz ve kuzular ilc ayrıca normal keçi, tavşan,
rat, fare ve tavuklar deneysel olarak enfekte edilmiştir. Bunlardan,
özellikle yeni doğmuş SPF kuzu ve buzağılarda benzer şiddette ente-
rocolitis ve diyare görülmüş, bu buzağıların daha ileri yaşlarda da aynı
enfeksiyona duyarlılığını korudukları kaydedilmiştir (I, 6, 12, 28, 30,
33, 37, 39, 40). Tzipori ve ark. (40) deneysel olarak ağızdan veya kon-
takla enfekte edilmiş, kolostrum almış veya almamış buzağılarda Idi-
nik semptom ve patolojik bulgular arasında bir fark gözlenmediğini,
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inkübasyon periyodunun 3-5 gün arasında deği~tiğini, ancak kontakla
olan bula~malarda bu sürenin 7 güne kadar uzayabildiğini bildirmişler-
dir.

Cryptosporidium oocyst'lerinin dışkı ile atılmasının hastalığın
klinik süresi ile uyumlu olduğu, bu süre içinde otopsisi yapılan buza-
ğıların hepsinde ince barsakların, yarısından fazlasında aynı zamanda
sekum ve kolonların da enfekte bulunduğu yazılmıştır (I, 23, 35, 40).
Bu enfeksiyondan ötürü mukoza değişikliklerinin en şiddetli olarak incc
barsakların ileum bölgesinde gözlendiği, bu kısımların hiperemik ol-
duğu ve yer yer şişkinlik gösterdiği, hastalığın klinik şiddeti ile mukoza
değişikliklerinin dcrccesi ve yaygınlığı arasında çok kuvvetli bir ilişki
olduğu, bunun isc deneyscl ve doğal enfeksiyonlarda farklılık göster-
mediği kaydedilmiştir (ı, 6, 20, 23, 25, 29, 35, 40).

Hastalığın teşhisinde şüphesiz en geçerli yol, histolojik preparat-
larda etkenlerin epitcl hücreleri mikrovilluslarında görülmesidir (I,
3, 5, 9, i4, 16, 20, 23, 25, 29). Ancak, dışkı ik oocyst çıkarılması konu-
su olduğundan, bazı boyama (5,6,8,9, ıi, 12, 13,24) ve zcnginleş-
tirme yöntemleri (6, 9, 12, 22, 24, 30, 35) bu tür oocyst'lerin saptan-
masında şüphesiz daha pratik bir değer taşımaktadır.

Cryptosporidium oocyst'lcrinin çcvre koşullarına dayanıklı ol-
duğu, etkenleri ic,:cren buzağı dı~kılarının 5 cC de 3 ay saklanması ha-
linde fareler için enfektivitelerini korudukları ve bunların 6 ay canlı-
lıkIarını yitirmedikleri, 50 oC de ı5 dakikada, - ı8 oC de ise 24 saatte
canlılıklarını kaybettikleri bildirilmiştir (6). Campbell ve ark. (7) Cryp-
tosporidium oocyst'lerinin laboratuvar vc hastanelerde kullanılan bir-
çok gencl dezenfektana kaqı dirençli olduklarını yalnızca amonyak ve
formolün oocyst'leri tahrip ettiğini bildirerek kontaminasyonları ön-
lemede bunların fumigasyon tarzında kullanılabileceğini bildirmişler-
dir. Boch ve ark. (6) buzağılarda enfeksiyon tehlikesini azaltmak için
hcl' baksun kaynamış su ile temizlenmesini ve hcl' buzağı için ayrı su-
lama kovası kullanımını önermişlerdir.

Cryptosporidiosis'e karşı 40 ın üzerinde madde (çeşitli antipro-
tozoal bileşikler, geni~ spektrumlu antibiyotik ve antclmentikler) profi-
laktik ve küratif amaçlarla. denenmiş ve etkisiz bulunmuştur. (10, 40).
Moon ve ark. (ı 7) Lasalosid'in etkili bulunduğunu ancak etkidiği dozun
buzağılar için toksik olduğunu kaydetmişlerdir. Buna kaqın Snodgrass
ve ark. (32) sulphadimidine, Nagy ve Pohlenz (9) oxytetracyc1in veya
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sulfaq uinoxallin kullanımının buzağılarda klinik iyileşme sağladığını
bildirmişlerdir,

Cryptosporidiosise diğer gevişgetiren hayvanlardan kuzu (2, 4,
37) ve oğlaklarda da (15) doğalolarak rastlanmıştır.

Bu çalışmada amaç, buzağılarda Cryptosporidium'ların varlığının
dışkı yoklamaları ile araştırılması ve tqhiste kullanılan bazı yöntem-
leri karşılaştırmaktır. Ayrıca, ilk yayın olması bakımından bu etken-
lerle ve buzağılarda meydana getirdiği hastalıkla ilgili nispeten kap-
samlı bilgi verilmiştir.

Materyal ve Metot

Karacabey Harasında yaşları 1-28 gün arasında değişen 56 bu-
zağıdan Ocak 1984 te alınan dışkılar muayene materyalini teşkil
etmiştir. Her buzağıdan dışkı doğrudan rektumdan cl yardımı ile plas-
tik kap içerisine almarak, üstlerine kulak numaraları yazılmış, muayene
öncesi dışkılara koruyucu bir madde ilave edilmemiştir. Laboratuvar-
da dışkı kıvamı ve rengi kaydedilmiş, kontroller sırasında bir örnekli-
liği sağlama açısından yalnızca normal kıvam gösteren 5 dışkı örne-
ği aynı miktarda distile su ilave edilerek süspansiyon haline getiril-
miştir. Mütakiben bütün dışkıların aşağ'ıda bildirilen 2 yöntemle kont-
rolü yapılmıştır, (A) Heine'inin (I i) carbol-fuchsin metodu: Uygu-
lanan bu yöntemde, eter-alkol karışımında temizlenmiş, yağı gideril-
miş lam üzerine bir baget yardımı ile i damla dışkı süspansiyonundan
alınmış, aynı miktar carbol-fuclısin (Merck 9215) dışkı damlası yanına
konularak bir lamelin köşesi yardımı ilc karıştırıldıktan sonra ince bir
dlŞkl frotisi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu frotinin 1-2 dakika içinde
kuruması beklenmiş, hemen immersiyon yağı damlatılıp lamelle örtü-
lerek mikroskopta 40 x iO büyütmede bakısı yapılmıştır. Mikroskobun
bu büyütmesinde 20 sahadaki oocyst sayılarak ortalaması alınmış ve
20 den fazla oocyst (+ --i- + +),6-20 oocyst (+ -+- +),1-5 oocyst (+ +)
1 den az oocyst (+) olarak değerlendirilmiştir. B) ZnClı -+- NaCl
santrifüj flotasyon tekniği: Heine ve Boch 'un (12) bildirdiği teknik mo-
difiye edilerek uygulanmıştır. Bunun için 3 cc. dışkı süspansiyonu bon-
cuklu cam şişeye aktarılmış 25 cc, doymuş ZnClı --i- N'aCI (Özgül a-
ğırlığı 1.3 gr / cc) ilave edilip kapağı kapandıktan sonra iyice çalkalan-
mıştır. Boncuklu şişedeki dışkı süspansiyonu önce gözlerinin büyükıüğü
ı50 mikron, daha sonra 53 mikron olan süzgeçıerden bir tabağa süzül-
müştür. Tabaktaki süzüntüden puarlı bir pipetle 15 cc.lik santrifüj
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tüpüne üstten 1 cm. mesafe kalacak şekilde alınmış ve 10 dakika
1000 devirde santrifüj e edilmiştir. Santrifüj işlemi sonunda üstten 2
öze dolusu miktar temiz lam üzerine alınıp lamcl kapatılarak mikros-
kopta 40 X 10 büyütmede kontrol edilmiştir. c) Carbol-fuchsin bo-
yama ve ZnClı + NaCl santrifüj flotasyon yöntemlerinde Cryptos-
poridium oocyst'leri yönünden pozitif bulunan dışkılardan ince fro-
tiler hazırlanmış, havada kurutulduktan sonra üzerlerine metil alkol
dökülerek 3 dakika tespit edilmiş, daha sonra da 30 dakika giemsa
ile boyanmışlardır. Giemsa ile boyanmış dışkı frotilerinde Crypto-
sporidium oocyst'lerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi (A) yönte-
mindeki gibi yapılmıştır.

Bulgular

Kontrol edilen 5 i normal, 5i i sulu kıvamda olan toplam 56 bu-
zağı dışkısından i5 inde (% 26.7) Cryptosporidium oocyst'lerine rast-
lanmıştır.

Cryptosporidium oocyst'lerine rastlanan 15 dışkıdan i4 ünün (%
93.3) sulu, i inin ise (% 6.6) normal kıvamda olduğu görülmüştür.
Bakısı yapılan tüm dışkılara göre genelleme yapıldığında, sulu dışkı-
ların % 27.4 inde, normal kıvamdaki dışkıların % 20 sinde Cryptos-
poridium oocyst'leri saptanmıştır. Enfekte dışkıların 3 ünün sarımsı,
5 inin boz-gri ,geri kalan 7 sinin ise kahverenginde oldukları kaydedil-
miştir.

Enfekte dışkıların i5-28 günlük buzağılara ait olduğu saptan-
mış olup Grafik i'de dışkı bakıları yapılan buzağılarda Cryptospori-
dium'ların yaşa göre dağılımları gösterilmiştir.
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Grafik 1. Dışkı bakısı yapılan buzağılarda Cryplosporidium'lanıı yaşa göre dağılımı.
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Grafik ı. in incelenmesinden anla~ılaeağı üzere yaşları i-14 gün
arasında değişen 20 buzağıya ait dışkılar Cryptosporidium yönüpdcn
negatif bulunmuştur. Yaşları i5-21 gün olan 14 buzağının 7 sipde (%
50), 22-28 gün olan 22 buzağının 9 unda (% 50.9) Cryptosporidium
ooeyst'lerine rastlanmıştır.

Carbol-fuehsin metodu ilc 15 dışkıda, ZnClz 1- l\aCl santrifüj
flotasyon tekniği ile 12 dışkıda bu ooeyst'leri görmek ve tanımlamak
mümkün olmuştur. Tablo i 'de bu iki yöntemin sonu<;ları gösterilmiş-
tir.

Tablo I. Carbol-f'udısİn boyama ve ZnCI,-r :\'aCI santrifuj flotasyon yöntemlerinin
sonuçları

----_._< -- - --- - -, _._- .-

j Kontrol (~c1ilcn, Enfekte dı kı
Yöntem : dışkı sayısı' _Ş ,.1

______ , i , .ı_s_.a)_'ı_sı_ % si i

Enfekte buzağı
NO.ları

A) Carbol.f'uchsin
boyama

56 15 2G.7U ' 2, 7,8, 'J, 10,22,23 ;
i 2'>, 37, 38, 40, 41, 43 ;
i 45,46/81-

i B) ZnCl,+ :\aCI sarıtri- :
i füj flotasyon :

SG 12 i 21.42 j 2,7, ll, 9, 10,22,25,
i 38, 40, 43, 45, 4G i 84

(--) Gicmsa iLC boyalı preparatlarda Cryptosporidium oocyöl'lcrİne ra:;tlanınamıştıı.

Tablo ı. de görüldüğü üzere 23, 37, 11 (84 nolu buzağı dışkıları
hariç, her iki yöntemde aynı dışkılarda ooeyst'ler saptanmıştır. Pozi-
tif bulunan bu dışkılardan hazırlanan ve giemsa ilc boyanan dışkı
[ratilerinde ise 4 i, 16( 84 nolu buzağı dışkılarında ooeyst'leri tanımla-
mak mümkün olmamı~, bu dışkıların aynı zamanda az oocyst içerdik-
leri kaydedilmiştir. Bu nedenle, earbol-fuehsin metodunun daha du-
yarlı olduğu görülmüştür.

Carbol-fuchsin ve giemsa ile boyanarak hazırlanmış dışkı fro-
tilerinde 40 x iO büyütmedc Cryptosporidium oocyst'lerinin sayısal
sonuçları Tablo 2. de özetlenmi~tir.

Tablo 2. de görüldüğü gibi preparatlardaki Cryptosporidium
oocyst'lerinin sayıları carbol-fuchsin metodunda gieınsa ilc boyama-
ya oranla daha yüksck bulunmuştur.

Giemsa ile boyalı pn~paratlarda Cryptosporidium oocyst'leri yu-
varlak veya çok hafif ovalimsi 4-4.5 mikron çapında açık maviye bo-
yanmış \'c 3-4 adet kırmızı granül içeren yapılar olarak izlenmiştir.
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Tablo :z. Carbol-fuclısin n, Giemsa ilc boyauan preparatlarda Crypıosporidium oocyst
sayıları

Crypıosporidium ooeyst
~ayıları

foplam enICk- i
Le dışkı sayısı i

A) Carbol-fuehsin bo-
yanı<.l

B) Giemsa boyama

(x; i den az, (xxı I-;i, (xxx) (j- 20, (xxxx) 20 den fazla ooey'ı.

Bu granüllcrin oocyst çepcrine yakın olarak yer aldığı dikkati çekmi~-
tir. (Şekil i .A). Ancak bu özelliklerin iyi boyanmış oocyst'lerde görül-
düğü, preparatIardaki oocyst'lcrin hepsinin aynı derecede boya al-
ınadığı, hatta bir kısmının hiç boya almadığı da gözlenmi~tir.

Carbol-fuchsin ik boyanmış preparatlarda ise oocyst'Ier aynı bi-
çim ye büyüklükte ancak kırmızıya boyanmış zemin üzerinde gayet
belirgin, ışığı kıran parlak yapılar olarak dikkati çekmiştir (Şekil LB).
iç yapı belli olmamakta, mikrometre ile ayarlandığında bir noktanın
belirginlik kazandığı gözlenmektedir.

Şekil i. Cryptosporidiıım ooeyst'leri A) Gicrrısa B) Carbol-fuchsin C) ZnCI,': NaCl
san irifuj rıoıasyonda

Figure 1. CryptosporidiuIll ooeysıs in A) Cicrrıs" B) Carb"l-fud"in C) ZnCl,'; NaCl
ecntrifuge rıoaıaıion.
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ZnClı + NaCl santrifuj flotasyon yöntemi ile hazırlanan dışkı-
larda Cryptosporidium oocyst'1crinin bazıları büzüşmüş veya daha de-
ğişik formlarda (Şekil i. c) , pek çoğu da bozulmadan gözlenmiş, mua-
yene sırasında öze ilc alınan sıvı miktarının ve mikroskop ayarının (de-
rinlik) önemli olabileceği kaydedilmiştir,

Tartışma ve Sonuç

Buzağılarda cryptosporidiosis olayları Amerika (:i, 16, 18, 20,
27, 31), Avusturalya (3, 14) ve Avrupa'nın bazı ülkelerinden (8, 9,
12, 21, 23) bildirilmiştir, Bu çalışma ik Türkiye'de ilk kez buzağılarda
Cryptosporidium'ların varlığı ortaya konmuştur.

Cryptosporidiosisin buzö.ğılarda. orta veya şiddetli islıallere yol
açtığı, genelde morbiditenin yüksek, mortalitenin ise düşük olduğu
belirtilmiştir (32, 34, 35, 36), Heine ve Boclı (12) Almanya'da Cryp-
tosporidium oranını sağlıklı buzağılarda % 13,7, diyardi olanlarda
% 39.6 olarak kayd(~tmişlerdir. Bu çalışmada, kontrol edilen toplam
56 buzağı dışklsll1llan LS inde(% 26.7) Cryptosporidium oocyst'lc-
rine rastlanmıştır, Enfekte bulunan dışkıların 14 ünün (% 93.3) sulu,
yalnızca i inin (% 6.6) normal kıvamda olması clkenlerin diyareye
neden olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ancak genel bir değ'erlendirnw
yapıldığ'ında sulu dışkıların % 27.4 ünün, normal dışkıların ise %) 20
sinin Cryptosporidium'larla enfekte olduğu anlaşılmakta, dolayısıyla
başka etkenlerin de bu diyarik dışkılarda rolü olabileceği akla ~elmek-
tedir,

Hastalığın klinik şiddeti ile mukozal değişikliklerin derecesi ve
yaygınlığı arasında çok kuvvetli bir ilişki bulunmakta oocyst'krin dlŞkl
ilc atılmasının hastalığın klinik süresi ilc uyumlu olduğu bildirilmek-
tedir (1, 6, 20, 23, 25, 29, 35, 40). Bu çalışmada buzağıların % 26. 7
sinin dışkısında Cryptosporidium oocyst'lerine rastlamakla beraber,
dışkı örneklerinin alımı sırasında buzağıların hiçbirinde ağır klinik
tablo gözlenmemiştir. Bunu, bulgular bölümünde Tablo 2. de de görü-
lebileceği gibi oocyst sayımı yapılmamış olmakla beraber etkenlerin
dışkıda bulunuş miktarlarının genelde düşük olması ve bu nedenle de
ağır klinik bir tablo ile karşılaşılmadığı şeklinde açıklamak mümkün-
dür.

Buzağılarda cryptosporidiosis genellikle i-4 haftalık olanlarda gö-
rülmekle birlikte en çok 2 ve 3 haftalık olanlarda saptanmakta, has-
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talık ortalama 7 gün sürmekte ve birçok olguda geçici iyilqme görül-
dükten sonra enfeksiyon tekrarlıyabilmektedir (5, 12, 32, 34, 36, 40).
Bu çalışmada 1-2 haftalık buzağı dışkıları Cryptosporidium oocyst'-
leri yönünden negatif bulunmuş, üç haftalıklarda % 50, dört haftalık-
larda % 40.9 oranında ?ocyst'lcrc rastlanmıştır. Bu, kontakla olan en-
reksiyonlarda prcpatcnt sürenin dalıa uzun olması ve birçok olguda
iyileşme görüldükten sonra enfeksiyonun tc:krarlıyabilmesi ilc ilgili ola-
bilir.

Küçüklükkri dolayısıyla uzun süre gerek hayvan otopsilerinde,
gerekse dışkı bakılarında gözden kaçırılan Cryptosporidium'ların genç
buzağıbrda patojeniteleri artık bilinmekte olup pratik olarak dışkıda
oocyst'lerin saptanmasına yönelik çeşitli yöntemler bildirilmiştir (5,
6,9, IL, 12, 13, 19,22,24). Bu çalışmada, çok kullanıldığı belirtilen
3 yöntem uygulanmış ve bunlardan I-Ieine'nin (II) bildirdiği carbol-
ruchsin metodu Tablo I. ve Tablo 2. de gösterildiği şekilde daha duyar-
lı bulunmuş, materyal ve metot bölümünde belirtildiği gibi de uygulan-
ması dalıa kolayolmuş ve çabuk sonuç vermiştir. Bu sonucumuz Peeters
ve ark.nın (24) bulgularıyla da uyum sağlamaktadır. Diğer taraftan,
giemsa ile boyanmış dışkı frotilcrinde Cryptosporidium oocyst'lcrinin
mayalarla karıştırılma olasılığını kaydetmek yerinde olacaktır. Her-
nekadar büyüklük, morfolojik yapı ve bazı boyanma özellikleri ile
bu oocyst'lcri mayalardan ayırmanın mümkün olduğu bildirilmekte
ise de (24), ishalli olan buzağılarda barsak florasındaki değişmelere
ilgili olarak mayalara sıklıkla rastlanabileceğinden, bazen laboratu-
var pratiği fazla olmıyan ki~ilerde yanılgılara neden olabilecektir.
ZnCI2+NaCI santrifüj flotasyon yönteminde ise, alınan SiVi miktarı ve
mikroskop ayarı bakılarda önem taşımakta ayrıca oocyst'lerin bazen
büzüşmüş bazen daha değişik formlarda gözükmesi, özellikle dışkıda
az sayıda oocyst bulunan hafif enfeksiyonların teşhisini güçleştirebile-
cektir.

Sonuç olarak; Türkiye'de buzağı islıallerinde Cryptosporidium'-
ların diğer enteropatojenler arasında yeri olduğunun gözden uzak
tutulmaması ve bunların aranmasına yönelik çalışmalarla diyare 0-

laylarındaki rol veya paylarının belirlenmesi gereklidir. Dışkıda
Cryptosporidium oocyst'lcrinin aranmasında bu çalışmada kullanı-
lan 3 yöntemden ileride yapılacak çalışmalarda da faydalanılabileceği
ancak carbol - fuchsin metodunun diğerlerine oranla daha kolay, ça-
Imk uygulanabilir ve daha duyarlı olduğu belirtilmiştir.
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