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VAN iLi BELEDiYE MEZUAHASINDA KESiLF~ KOYl':\ILARDA KARACi(;FR
TREMATOD ENFEKSiYO~LAR] ÜZERiNDE ARAŞTIRMALAR

Müfit Toparlak ı Yusuf GüJ2

investigations on Iher flukes in slıcep slaughtered in 10cal abattoir in Van, Turkey

Summary: Liver inspection findings ji-om local ahattoir in Van, an
eastem city of Turkey, over a si -month period (between-November
1987-April 1988) shoıved that 63.1 % of sheep ıvere infected ıvith liver
flukes.

Three species of liver f1ukes, DicrocoeliUln dendriıicum, Fasciola
hepatica and F. gigantica were recorded. Diaocoelium dendriticum was
found in 53.3 %, Fasciola hepatica in 15.9 % and F. gigantica in 0.29 %
oj' sheep examined.

This survey revealed that a) liver f1uke infection rate was high,
h) the most prevalent .ıpecies of li ver f1uke was D. dendrilicum and c)
the species responsible for fascioliasis ıvas F. hepatica.

Özet: Van ili Belediye Mezbahasll1da aif! aylik süre içinde (Kasım
1987-Nisan 1988) kesilen 667 adet koyunuıı karaciğer muayeneleri so-
nucu, hunlarm % 63.1 'inin karaciğer trematodlan ile enfekte olduğunu
göstermiştir.

Dicrocoeliu/11 dendriticum, Fasciola hepatica ve F. gigantica olmak
üzere iiç karaciğer trematod türü kaydedilmiştir. BaklSI yapdan koyun-
larm % 53.3'ünde Dicrocoelium dendriticum'a, % 15.9'unda Fasciola
hepatica'ya ve % 0.29'unda ise F. gigantica'ya rastlamlmıştır.

Bu araştmna, a) koyunlarda karaciğer trematod enfeksiyonu or(1-
nml/l yüksek, h) en yaygm tiirün D. dendriticum ve c) fascioliasis'den
sorumlu Fasciola türünün ise F. hepatica olduğunu ortaya koymuştur.

i Yrc. Doç. Dr. Yüzüncü Vıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitolo.ii Ana-
bilim Dalı, Van.
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Giriş

Yurdumuz koyunlarında görülen ve bu hayvanlara büyük zarar-
lar veren karaciğer trematodları Fasciata hepatica, F. gigantica ve Dic-
rocaetium dendriticum olup, geniş bir yayılışa sahiptirler.

Merdivenci (5), 1958 yılında yayımladığı eserinde, F. gigaııtica
ile ilgili bir çok literatürü gözden geçirdiğini belirtmiş, bu trematodun
yurdumuz gevişen hayvanlarında yayılışı hakkında geniş bilgi vermiş-
tir. Eserinde Antalya, Kayseri, Manisa ve Iğdır mezbahalarında yap-
mış olduğu çalışmalardan ve aldığı sonuçlardan bahseden araştırıcı
(5), bu arada Iğdır Devlet Üretme Çiftliği'ne ait otopsisini yaptığı 2
baş koyundan birinde F. gigantica'ya rastladığını bildirmiştir.

Güralp ve ark. (I), İse ağırlık daha çok F. gigantica'da olmak
üzere F. hepatica'nın yayılışı ve bu parazitlerin arakonakcıları hakkın-
da bilgi vermişlerdir.

Kurtpınar (2, 3), 195 i yılının yaz aylarında Erzurum mezbahasın-
da kesilen 350 baş koyun ve keçide F. hepatica'ya % 20, D. dendriti-
cum'a % 3, Kars mezbahasında kesilen 264 baş koyun ve keçi de F.
hepafica'ya % iO, Ağrı mezbahasında kesilen 220 baş koyun ve keçide
ise F. hepatica'ya % 3 oranında rastladığını kaydetmiştir.

Elazığ yöresinde sığır ve koyunlar üzerinde yapılmış bir çalışmada,
koyunlarda D. dendriticum'un yayılış oranı % 47 olarak bildirilmiştir
(4).

Özgencil (7), 1957 yılında Ankara Et Kombinası'nda iTsi keçi
olmak üzere 335689 baş koyumın kesildiğini, bunların % 81 'inde ka-
raciğer trematodlarınd1n F. hepatica ve D. dendriticunı'a rastladığını,
bu enfeksiyonlardan dolayı koyun karaciğerlerinin % 2Tsİnin atıl-
dığını belirtmiştir. Yazar (7), olguların % 99'unda F. hepatica ile D.
denriticum'un birlikte görüldüğünü fakat bu parazitlerin ayrı ayrı
bulunabildiklerine de dikkati çekmiştir. Samsun yöresinde yapılan bir
araştırmada Zeybek (8), otopsisini yaptığı 252 baş kuzuda D. dend-
riticum'a /~ 55.6, F. hepatica'ya % 20 ve F. gigantica'ya ise ~,-;;0.6 ora-
nında rastladığını, bu parazitlerin hayvanlarda görülmesinde yaş
faktörünün önemli olduğunu ve kesimi yapılan kuzularda karaciğer
trematodlarının 8 aylıktan yukarı yaştakilerde görülmeye başladığını
bildirmiştir.

Bu araştırma, Van İli Belediye Mezbahasında kesilen koyunlarda
karaciğer trematodlarının yayılış oranını ve bu hayvanlarda fasciolia-
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sis'den hangi Fasciola türünün sorumlu olduğunu ortaya koymak
amacı ile yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışma Kasım 1987--Nisan 1988 tarihleri arasında, Van
ili Belediye Mezbahasında kesilen koyunlar üzerinde yapılmıştır. Yu-
karıda belirtilen tarihler arasında mezbaha haftada bir kez ziyaret
edilmiş, burada kesilen ve ırkıarı çoğu Akkaraman, azı (20 adet) Mor-
karaman olan toplam 667 adet koyunun karaciğerleri karaciğer tre-
matodları yönünden Ogambo-Ongoma (6) nın belirttiği şekilde muayene
edilmiştir. Karaciğer trematod enfeksiyonlarının bir yaşından küçük
ve bu yaştan büyük olan koyunlarda dağılımlarını ortaya koyabilme"k
amacı ile gerekli yaş tayinleri hayvanların dişlerine bakılarak yapıl-
maya çalışılmıştır.

Van iline çevre köy ve kazalardan gelen hayvanlar önce hayvan
pazarına gelmekte, oradan kasaplar tarafından satın alınarak mezba-
haya kesime götürülmektedir. Kasaplar, hayvanı pazara getiren şa-
hıstan bu hayvanların orijinlerini belirten bir belge almadığından, mez-
bahada kesilen koyunların nereye ait olduklarıııı saptamak mümkün
olamamıştır. Bununla beraber, mezbaha yetkilileri ve kasaplarla ya-
pılan kişisel görüşmeler sonucunda bakıları yapılan koyunların büyük
bir çoğunluğunun Van ili ve yöresine ait oldukları anlaşılmıştır.

Bulgular

Van ili Belediye Mezbahasında yaklaşık 6 aylık bir sürede muaye-
neleri yapılan toplam 667 baş koyun karaciğerinin 42 ı'i (% 63. i) ka-
raciğer trematodları ile enfekte bulunmuştur. Bakısı yapılan karaci-
ğerlerin 77 tanesi bir yaşından küçük, geri kalanı bir yaşından büyük
koyunlara ait olup, karaciğer trematodları ile olan enfeksiyon oranları
bir yaşından küçük olanlarda % 49.3 büyük olanlarda ise ;;; 64.9
olarak saptanmıştır.

Bak1sl yapılan koyun. karaciğerlerinden 356'sının (% 53.3) D.
dendriticul11, 106'sının (% ı 5.9) F. hepatica ve 2'sinin (% 0.29) F. gi-
ganfica ile enfekte olduğu görülmüştür.
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Enfekte karaciğerlerde, 45 olguda F. hepatica --l... D. dendriticum,
bir olguda F. hepatica + F. gigantica -j- D. dendriticum ve tekrar bir
olguda F. gigantica -.- D. dendriticum'a ıniks enfeksiyon halinde rast-
lanıllıııştlL

Tartışma ve Sonuç

Yurdumuz koyunlarında karaciğer trematadlarının yayılışları ile
ilgili makalenin giriş bölümünde verilen literatürler (I, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
gözden geçirildiğinde, Van yöresi koyunları üzerinde böyle bir konuda
daha önce bir çalışmanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu
araştırma Van yöresi koyunlarında karaciğer trematod enfeksiyonları
üzerinde yapılan ilk çalışma niteliğini taşımakta ve paraziter hastalık-
ların yurdumuzda yayIlışı ile ilgili mevcut bilgilere bir yenisini ekle-
mektediL

Karaciğer trematodlarından F. gigantica daha çok arakonakcı-
sının ekolojik özelliklerine bağlı olarak yurdumuzun ılıman iklime sa-
hip Akdeniz, Marmara, Ege, Güney Doğu Anadolu (I, 5) ve Karadeniz
(8) bölgelerinde yayIlış gösterdiği, Akdeniz ve Marmara Bölgesi ko-
yunlarında ise bu trematod enfeksiyonun % 85-100 gibi çok yüksek.
oranlarda görüldüğü bildirilmektedir (5). Bu araştırmada, f: gigantica
enfeksiyonlarına toplam 2 koyunda rastlanılmış olup, enfeksiyon ora-
nının Akdeniz ve Marmara Bölgesindekilerle (5) karşılaştırıldığında
% 0.29 gibi çok düşük bir düzeyde olduğu görülmektedir. Bu trematod
ile düşük enfeksiyon oranına Samsun yöresi kuzularında da rastlanıl-
dığı kaydedilmiştir (8). Burada üzerinde durulması gereken esas konu,
Van yöresi koyunlarında gerçekten F. gigantica enfeksiyonlarının var
olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu araştırmanın daha önce
materyal ve metot bölümünde belirtildiği gibi koyunların orijinlerini
saptamak mümkün olamamıştır. Ayrıea F. gigantica ile enfekte bu-
lunmuş hayvan sayısı da çok azdır. Bu durum Van yöresinde koyun-
larda F gigantica'nın varlığı konusunda iki soru akla getirmektedir.
Bunlardan birincisi, acaba enfekte hayvanlar Van yöresinde şu an
için bilinmiyen fakat F. gigantica enfeksiyonlarının endemik görüldüğü
bir yerden mi gelmiştir? Diğeri ise yoksa bu hayvanlar Van yöresi
dışında başka bir yerleşim yerine mi aittirler? Bu konuda şu anda kesin
bir görüş ileri sürmek mümkün olmamakla birlikte gerek F. gigantica
enfeksiyonlarına Van İline yakın Iğdır yöresi koyunlarında rastlanıl-
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mış olması (5), gerekse ınezbaha yetkililerinin adı geçen bu yöreden sık
sık koyunların kesime getirildikleri şeklindeki ifadeleri, ikinci sorunıın
yanıtı için önemli bir ip ucu vermektedir. Fakat bu sorulara kesin ce~
vapların ileride bu konuda yapılacak geniş çaplı araştırınalardan ;iı-
nan sonuçların ışığı altmda verilebileceği açıktır.

Karaciğer trematodlarından F. hepatica ve D. dendriticımı'un F.
gigaıııica'ya göre daha geniş bir yaydışa sahip olduğu ve Anadolu-
nun hemen heryerinde görülebildikleri bildirilmiştir (ı). Bu iki tre-
matodun yaytlışları konusunda bilgi veren eserlerden bazıları (2, 3,7)
gerek F. Iiepaıica gerekse D. deııdriticum'un koyunlardaki yayılış oran-
larını açık bir şekilde verınemiştir. Kurtpınar (2, 3), çalışmasında en-
feksiyon oranlarını koyun ve keçiler için ortak vermiş, Özgencil (7)
ise koyunlarda F. Iiepatica ve D. dendriıicum enfeksiyon oranlarını tek
bir yüzde vererek ifade etmeye çalışmıştır. Bununla beraber, bu araş-
tırıcıların (2, 3, 7) ve diğerlerinin (4, 8) verdikleri bilgilere göre Ankara
yöresinde F. hepatica ve D. deııdriticum enfeksiyonlarına % 81 (7),
Samsun yöresinde F. hepalica'ya % 20, D. dendrilicuııı'a % 55.6 (8),
Erzurum, Kars, Ağrı (2, 3) ve Elazığ (4)' yöresinde ise F. hepaıica enfek-
siyonlarına % 3-20, D. dendriticul11 enfeksiyonlarına % 3-47 oranla-
rında rastlanılmaktadır. Bu araştırınada F. hepatica'nın yaytlış oranı
% 15.9, D. dcndriticul11'un yayılış oranı ise ~~ 53.3 olarak saptanmıştır.
Bu sonuçların ışığı altında, Van yöresi koyunlarında D. deııdriıicum en-
feksiyonlarının bildirilen diğer iki treınatod türüne göre daha yaygın
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bulunan bu enfeksiyon oranları değer-
lerinin Samsun yöresi (8) ve Doğu Anadolu için verilen en yüksek de-
ğerlere (2, 3,4) yakın olduğu dikkati çekmiştir. Araştırmanın arnacı
doğrultusunda yapılan bu kısa süreli ıııezbaha çalışmasından alınan
sonuçların Van yöresi koyunlarında gerek F. hepatica gerekse D. dcııd-
riticum enfeksiyonlarının yayılışını ve yayılış oranlarını ortaya koy-
mada yeterli olacağı elbette söylenemez. Bu açıdan ,F. giganlica'da
olduğu gibi bu trc1l1atodlarla ilgili olarak ta gcniş çaplı araştırmalarill
bu trematod cnfeksiyonlarına karşı daha bilinçli kontrol tedbirlerinin
alınabilmesi bakımından bir an önce yapılması gerekmektedir.

Karaciğer trematod enfeksiyonlarında yaş faktörünün önemli
olduğu ve genellikle yaşlı koyunlarda gcnçlere oranla enfeksiyon
oranının yüksek bulunduğu bildirilmiştir (8). Bu çaIJşmada da bu ko-
nuyu hedef alacak derinlemesine bir araştırına yapılmamış olmakla
birlikte alınan sonuçların ilgili literatürle (8) paralellik gösterdiği gö-
rülmüştür. Yaşlı hayvanlarda bu parazit enfeksiyonlarının yüksek bu-
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lunmasının nedeni bu hayvanların bu trel11atodların enfektif dönemleri
ile gençlere oranla daha çok karşılaşma olasılığına sahip olmasından
kaynaklandığı şeklinde açıklanabilir.

Özgencil (7), çalışmasında muayene ettiği karaciğerlerde olguların
% 99'unda F. hepatica ve D. delıdriticul11'a birlikte rastlandığını kay-
detmiştir. Halbuki bu çalışmada bu iki trematodun beraber görül-
düğü olguların sayısı 45 olup, oran olarak % 1O.6'dır.

Son.uç olarak, Van ili Belediye Mezbahasında kesilen koyunlarda
karaciğer trematodları ile enfeksiyon oranı oldukça yüksek bulunmuş
olup, bu trematodlardan en yaygın olan türün D. dendrificunı ve yö-
rede koyunlarda fascioliasis'den sorumlu Fasciola türünün ise F. he-
patica olduğu anlaşılmıştır.

Teşekkür

Mezbahalarında çalışmamıza İzin verdikleri için Van Ili Belediye
Mezbahası Yetkililerine teşekkürü borç biliriz.
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