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VAN tLİ BELEDİYE MEZBAHASlNDA KEStLEN KEÇİLERDE
KARACİGER TREMATOD ENFEKSiYONLARl

Möfit Toparlak 1

Liver £luke infections in ~oats slaughtered in van abbattoir

Yusuf Gü12

Summary: Liver inspeetion findings Ji'om local abattoir in Vali,
an eastem city of Turkey, over an eighı-month period (between Novem-
bel' 1987-Jııne 1988) sholl'ed that 62.6 ~~ of goals lFere infeeted with
liver flukes.

1'lvo !Jpecies of liver jlukes, namely Dierocoelium denelritieum and
Fasciola hepatica were recorded. Fasciola gigantica was not encountered.
Dicrocoelium dendriticum was found in 49.7 % F. hepatica in 18.1 ~.~
of goats examined.

This survey revealed that,. a) Li verfluke infection rale was lıiglı,
b) the most prevalent species ıvas D. deııdriticum and c) the species
responsible for fascioliasis ıvas F. hepatica.

Özet: Van ili Belediye Mezbahasında sekiz aylrk bir süre içinde
(Kasım 1987--.-Haziran !988) kesilen 396 adet keçinin karaciğer mu-
ayeneleri yapılmış ve blli1lal'/n % 62.6 sınm karaciğer trematodları ile
enfekte olduğu görülmüştür.

Dicrocoelium dendritieum ve F. hepatica olmak üzere iki karaciğer
trematod türü kaydedilmiştir. Fasciola giganticaya ise rastlamlmamıştır.
Bakısı yapılan keçilerin % 49.7 sinde D. dendriticum'a, % 18.1 inde
F. hepatica'ya rastlamlmıştır.

Bu araştırma, a) Keçilerde karaciğer trematod enfeksiyonu oral1l-
nın yüksek, b) en yaygm görülen türün D. dendrilicum ve c) fascioliasis'
den sorumlu Fasciola türünün ise F. hepatica olduğunu ortaya koymuştur.

i Yrd. Doç. Dr., Yüzünycü yııOıiversitesi, Veteriner FakÜıtesi, Parazitoloji Ana-
bilim Dalı, Van.
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Giriş

Yetiştirilmesinin kolay ve ucuz olması, keçi yetiştiriciliğini yur-
dumuzun bir çok yöresinde cazip bir hale getirmiştir. Van ve yöresin-
de de keçi yetiştiriciliğine oldukça önem verildiği görülmektedir. Diğer
evcil çift tırnaklı hayvanlarda olduğu gibi bu hayvanların da sağlığını
ve dolayısıyla verimlerini tehdit eden çeşitli faktörler bulunmaktadır.
BUhlar arasında paraziter hastalıkların ve özellikle karaciğer trematod-
larıolan F. hepatica, F. giganfica ve D. dendriticum un yol açtığı dis-
tomatosis'in önemli bir yeri vardır.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1946 yılında 8 keçi ve 237 koyundan
ibaret 245 başlık bir sürüde F. gigantica'dan ileri gelen bir distomato-
sis salgınında dört aylık bir sürede 202 koyun ve 8 keçinin öldüğü bil-
dirilmiştir (8).

Merdivenci (5), 1958 yılında yayımladığı eserinde F. gigantica
ile ilgili bir çok yerli ve yabancı literatürü gözden geçirdiğini be-
lirtmiş, bu trematodun yurdumuz gevişen hayvanlarında yayılışı hak-
kında geniş bilgi vermiştir.

Ankara'nın Haymana, Keskin ve Ayaş ilçelerine ait 100 adet An-
ra keçisinin dışkı muayeneleri sonucunda bunların % iO'unda F.
hepatica, % i2'sinde D. dendriticunı yumurtalarına rastlanıldığı kay-
dedilmiştir (2). Gene aynı ilin (Ankara) merkez ve ilçelerinden ayrıca
Bolu ve Yozgaı'tan Ankara mezbahasına kesilmek üzere gelen ıo adet
Ankara keçisi üzerinde yapılan bir çalışmada ise bunların 4'ünde (%
40) F. hepatica'ya, Tsinde (% 70) D. dendriticum'a rastlanıldığı bil-
dirilmiştir (i).

Kurtpınar (3, 4), 1951 yılının yaz aylarında Kars mezbahasında
muayene ettiği 264 baş koyun ve keçide F. hepatica'ya % iO, Ağrı
mezbahasında bakısını yaptığı 220 baş koyun ve keçide F. hepatica'-
ya % 3, Erzurum mezbahasında kesilen 350 baş koyun ve keçide F.
hepatica'ya % 20, D. dendriticum'a % 3 oranlarında rastladığını belirt-
miştir.

Yurdumuzun değişik bölgelerine ait koyun ve keçiler üzerinde
yaptığı bir çalışmada Merdivenci (6), otopsısini yaptığı i i6 keçinin
25'inde (% 21.5) F. hepatica'ya, II'inde (% 9.6) D. dendriticum'a rast-
ladığını, F. gigantica'nın ise görülmediğini bildirmiştir.

Toparlak ve Gül (9), Kasım 1987 Nisan 1988 tarihleri arasında
Van İli Belediye Mezbahasında kesilen 667 adet koyunun karaciğer
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muayeneleri sonucunda bunların ~~53.3'ünde D. dendriticum'a % 15.9'
unda F. hepatica'ya ve ~;, 0.29 unda ise F. gigantica'ya rastladıklarını
bildirmişlerdir. Araştırmalarında koyunlarda en yaygın görülen türün
D. dendriticum, fasciolaisis'den sorumlu Fasciola türünün ise F. Iıe-
patic'a olduğunu belirten araştırıcılar (9), bu arada F. gigantica'nm Van
yöresikoyunlarındakı varlığı konusunda görüşlerini belirtmişlerdir.

Bu araştırma, Van ili Belediye Mezbahasında kesilen keçilerde
karaciğer trematodlarının yayılış oranlarını ve bu hayvanlarda fasci-
oliasis'den hangi Fasciola türünün sorumlu olduğunu ortaya koymak
amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metod

Bu çalışma, Kasım i987-Haziran J 988 tarihleri arasında Van ili
Belediye Mezbahasında kesilen keçiler üzerinde yapılmıştır. Yukarı-
..da belirtilen tarihler arasında mezbaha haftada bir kez, gerektiğinde
daha fazla bir süre ziyaret edilmiş ve burada kesilen toplam 396 adet
kıl keçisinin karaciğerleri karaciğer trematodları yönünden Ogambo-
Ongoma'n11l (7) belirttiği şekilde muayene edilmiştir.

Bakısı yapılan keçileri n orijinlerini saptamak, Toparlak ve Gül'
ün (9) aynı mezbahada daha önce koyunlar üzerinde yaptıkları çalış-
mada belirttikleri nedenlerden dolayı mümkün olamamıştır.

Bulgular

Sekiz aylık bir mezbaha çalışması sonunda toplam 396 adet kıl
keçisinin karaciğerleri muayene edilmiş olup, bunların 248'i (% 62.6)
karaciğer trematodları ile enfekte bulunmuştur.

Enfekte karaciğerlerde görülen karaciğer trematod türleri F.
hepatica ve D. dendriticum olup, F. gigantica'ya rastlanılmamıştır.
Bakısı yapılan keçilerin 72'sin de (% i8. i) F. hepatica'ya, 197'sinde
(/~ 49.7) ise D. dendriticııın'a ra~tlaııılmıştır.

Enfekte hayvanların' 51'inde (% 20.5) sadece F. hepatica'ya 176'
sında (% 70.9) sadece D. dendriticum'a ve 21'inde (% 8.4) ise D. dend-
riticum + F. hepatica'ya miks enfeksiyon şeklinde rastlanılmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Türkiye'nin değişik bölgelerinde keçiler üzerinde yapılmış araş-
tırmalar (1-4, 6) bu hayvanlarda en yaygın olarak görülen karaciğer
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trematod türlerinin D. dendriticufll ve F. hepatica olduğunu ortaya koy-
muştur. Bu hayvanlardaki F. gigantica enfeksiyonları hakkında ise
Tamer ve Üstün (8) ile Merdivenci'nin (6) verdikleri bilgilerin dışında
bir kayda rastlanılmamıştır. Bu bulgulara benzer bir şekilde, bu çalış-
mada da keçilerde sadece D. dendriticum ve F. hepatica enfeksiyonla-
rına rastlamlmış, F. giganfica enfeksiyonu ile karşılaşılmamıştır. Hal-
buki, Toparlak ve Gül (9), aynı mezbahada kesilen koyunlarda F.
giganfica'ya rastladıklarını bildirmişlerdir. Araştırıcılar (9), F. gigan-
fica ile enfekte buldukları hayvan sayısının az olmasını (2 adet) ve
daha önemlisi bu koyunların orijinlerini saptayamamış olmalarını
neden göstererek, bu parazitin Van yöresi koyunlarında varlığı ile
ilgili bir şey söylemelerinin mümkün olamıyacağını belirtmişler ve bu
konuya biraz açık}ık getireceğine inandıkları görüşlerini yazmakla
yetinmişlerdir. Birinci görüşe göre "enfekte hayvanlar Van yöresinde
henüz bilinmeyen, F. gigantica'nın endemik bulunduğu bir yerden gel-
mişlerdir", diğer görüş ise "bu koyunlar Van yöresi dışında başka
bir yerleşim birimine aittirler". Bu araştırmada keçilerde F. giganlica
enfeksiyonlarına rastlanılmamış olması şu anda Toparlak ve Gül'ün
(9) bu parazitle ilgili yukarıda ileri sürdükleri ikinci görüşü destekler
görünmektedir.

Yurdumuz sığır ve koyunlarının karaciğer trematodları üzerin-
de keçilere nazaran daha fazla durulmuş olduğu Merdivenci'nin (5)
verdiği bilgilerden anlaşılmaktadır. Bunun dışında makalenin giriş
bölümünde verilen literatürlerin içerikleri de bu durumu bütün çıplak-
lığıyla ortaya koymaktadır. Ayırca, keçiler üzerinde yapılmış bu az
sayıdaki çalışmalara bakıldığında, Güralp ve Oğuz'un (1) toplam ıo
adet Ankara keçisinden aldıkları sonuçları yansıttıkları ve dolayısıyla
bu sonuçların istatistiki açıdan bir değer taşımadığı; Kurtpınar'ın
(3, 4) koyun ve keçileri ayırmadan bu parazitler için ortak bir yayılış
oranı verdiği, Merdivenci'nin (6) ise bakısını yaptığı keçi/erin ait ol-
dukları coğrafik bölgeleri ve bu bölgeler içinde kalan yerleşim yerlerinin
adlarını verdiği ancak keçilerin bu yerleşim yerlerine göre dağılımları
ve bunlara ait enfeksiyon durumları hakkında açıklayıcı bilgi vermedi-
ği görülmektedir. Bütün bunlar değerlendirilmeye alındığında yurdu-
muz keçileri üzerinde bu konuda ciddi bir araştırmanın yapılmamış
olduğu ve keçi parazitozları üzerine daha fazla eğinilmesi gereği ken-
diliğinden ortaya çıkmaktadır.

Yapılan dışkı (2) ve otopsi (1, 3, 4, 6) muayenelerinde, sonuçları
istatistiki açıdan bir önem taşımıyan Güralp ve Oğuz'unki (i) hariç tu-



416 M. TOPARLAK - Y. GÜl.

tulursa, yurdumuz keçilerinde F. hepatica enfeksiyon ları na % 3-21.5,
D. dendriticum enfeksiyonlarına ise % 3-12 oranlarında rastlanılmış
olduğu görülmektedir. Van İli Belediye Mezbahasında kesilen koyun-
larda ise bu oranlar F. hepatica için % 15.9,D. dendriticum için % 53.3
olarak kaydedilmiştir (9). Burada dikkat edilirse, i-Bu çalışmadan el-
de edilen sonuçlar aynı yörede koyunlar üzerinde yapılmış araştırma-
dan (9) elde edilenlere (F. gigantica bulgusu hariç) büyük bir benzerlik
göstermektedir. 2- Bu çalışmada F. hepatica için bulunan % 18.1'lik
değerin (enfeksiyon oranı) yurdumuz genelinde keçiler için verilen en
yüksek değere çok yakın olduğu görülür. 3- D. dendriticum için kay-
dedilen % 47.7'lik oran ise şu ana kadar keçilerde bu parazit için kay-
dedilmiş en yüksek değerin hemen hemen dört katı kadardır. Bütün
bunlar, yöre keçilerinde gerek~ dicrocoeliasis gerekse fascioliasis'in
yayılışının oldukça ciddi boyutlara ulaşmış olduğunu çok açık bir şe-
kilde ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, Van İli Belediye Mezbahasında kesilen keçilerde
karaciğer trematod enfeksiyonları oranının yüksek, en yaygın türün
D. dendrWcum ve fascioliasis'den sorumlu Fasciola türünün ise F.
hepatica olduğu anlaşılmıştır.

Teşekkür

Mezbaha çalışmalarımız sırasında yardımlarını esirgemiyen Van
İli Belediye Mezbahası yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz.
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