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VAl'; MEZBAHASINDA KESiLEN SIGJRLAROA
SARCOSPORlotosts'İ:-'; YAYILIŞI

Sami Taşçıl :VIüfit Toparlakl Yusuf GüF

The prevalance of sarcocıstis species in cattle slau~htcrcd at Van ahatlııir

Summary: Using the tniJsin meıhod a total of 100 oesophagifi'ol11
calıle of various ages and breed ırere examinedfor ıhe presence of Sar-
cosporidians at Van ahattoir from ıVovel11her-i988 to FelJr/ıary-i989.
The maıerialji'om calfle ıras positive in 97 cases (97 i{,) and all the ıhree
species Sarcosporidiaııs hiıherto deserihed Fol11 catıle ırere identified:
Sarcocystis h(JI'icaııis, S. bovihominis aııd S. bovifelis.

The percentages of S. bovicanis, S. borillOminis and S. bori/elis
were 92 %,21 % and Il % respeetively. Mix infectioııs lI'ere diagnosed
iıı ı5 cases (I 5 %). The high prevalance of pathogenic .ıpecies S. bol'i-
canis iııdiC(~tethat this parasite could cause ahortion aııd stillNrths in
calfle iıı this proviııce.

Özet: Tripsin metodu kullaııarak kasım- ı988 ile şubat- i989 tarilt!eri
arasıııda Vali me::baha.I'lJ1dakesileıı değişik yaş ve ırkdaki s(~ırla{'{f
ait toplmıı 100 öze/agusuıı Sarcosporidiosis yön/iııden hak iSi yaptldl.
İncelenen özefagııslann 9Tsi eıı/ekte bulııııdu. Bu öze/aguslartıı s(qırlarda
daha önce hildirileıı üç türle enfekte olduklart tespit edildi. Bu türlerin
S. hovieanis, S. bovillOminis ve S. horifelis olduklan görüldii. En(eksı)'on
oralıi, S. hoı'icaııis'te % 92, S. boviııominis'te /~ 21, S.hovifeli.l"te ise
% ıi olarak bulundu. M iks enFeksiyona 15 (% 15) vakada ra.ıtlandı.
Patoienik tür olan S. bOl'icanis'in yüksek oraııda bulunması, bu pa{'(f::itin
yöre slğll'lannda abortlı.l' ve ölt'i do/tıımlartn ııedeııi olabilece,qini göster-
mektedir.

Girİş

Kasaplık hayvanların yaygın parazit!erindcn olan Snrcocystis
türlerİnin ülkemiz sığırlarında da bulunduğu bilinmektedir (13). Bu
konuda Maskar ve ark. (12). laboratuvara gönderilen kasaplık hayvan
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etleri ve bunlardan yapılan ct mamullerinde, sarcocystis enfeksiyonunu
histolojik olarak araştırmışlardır. Bu araştırıcılar (12) tarafından en-
feksiyon etkeninin sığırlarda % 95, sucuklarda % 75, pastırmalarda
% 88, salamlarda % 65 ve sosislerde ise % 50 oranında bulunduğu bil-
dirilmiştir.

Sığırlarda, S. bovieanis, S. bovihominis ve S. bovlfelis olmak üzere
üç sarcocystis türünün bulunduğu kaydedilmiştir (2, 5, 8, 9, ll, 15, 16).
Bu paraziti sığırların değişik kaslarında araştıran araştırmacılar (1,
4, 9) en fazla sarcocystis kistlerine özefagusta rastladıklarını bildirmiş-
lerdir. Sadece bir araştırmada (14) sığır diyaframında en yüksek oran-
da sarcocystis kistleri bulunduğu kaydedilmiştir.

Sarcocystis kistleriyle tür teşhisi yapılabildiği için kistlerin açığa
çıkartılmasında tripsin ile muamele tekniği ilk defa Erber (5) tarafın-
dan geliştirilmiş ve daha sonraki çalışmalarda bu teknik kullanılmıştır.
(I, 3, 7, LO, 14, 15, 17). Kistlerin incelenmesinde diğer bir metot ise
Trişinoskopidir (I, 4, 9, 16). Histolojik kesitler ile de değişik araştırı-
cılar (3,9, 14), tarafından kistler araştırılmış ise de bu metodun enfek-
siyonu tespitte emin bir metot olmadığı ifade edilmiştir (1, 9). Sarcocys-
tis türleri içinde sadece S. bovieanis patojendir. S. bovihominis ve S.
bovifelis türleri hafif patojendirler. Sareocystis bovieanis, arakonakçtsı
olan sığırlarda genellikle akut seyrederek iştahsızlık, anemi, abort
ve yüksek ateş gibi klinik semptomların görülmesine sebep olmaktadır
(4, 6). Sarcocystis konusunda yapılan araştırmaların çoğunda en fazla
S. hovieanis'e rastlanmıştır (I, 4, 9, 10, i5, i6). Bu nedenle bu çalışma,
Van yöresindeki sığırlarda bu parazitin varlığını ve varsa diğer türleri
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Bu araştırma kasım-I988 ile şubat-1989 tarihleri arasında Van iı
mezbahasında kesilen sığırlarda yapılmıştır Altmış baş dişi ve kırk baş
erkek olmak üzere toplam 100 sığırın özefagusları incelenmiştir. Yaş-
ları 1.5 ile i2 arasındaki Doğu Anadolu kırmızısı ırkı ve melezi sığır-
larda sarcocystis'in mikrokistlerini incelemek amacıyla özefagus un ru-
mene yakın alt 1 / 3'ü ayrı ayrı naylon torbalara alınarak laboratuvara
getirilmiştir. Laboratuvarda mukozasından ayrılan özefagusun kassal
kısmı küçük parçalara ayrılarak Erber (5) tarafından tarif edilen tripsin
ile muamele tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır.
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K üçük özefagus parçalarından iO gram alınmış bu % 0.25 tripsin
jhtiva eden ve pH'sl 7.4 olan Fosfat buffer Nacl solusyonunun 50 mL.
si ile karıştırılmıştır. Daha sonra ınikserde yaklaşık i dakika parçalan-
mıştır. Bu parçalanan karışım oda sıcaklığında 30 dakika süreyle man-
yetik karıştırıcıda yavaş yavaş karıştırılmış ve 600 mikronluk delikleri
olan süzgeçten süzüldükten sonra 3000 devirde ı5 dakika santrifuje
edilmiştir. Dipteki tortudan birkaç damla lam üzcrine konulduktan
sonra bunun üzeri lamel ile kapatılıp 10'luk ve 40'I,k objektif ile muaye-
ne edilerek sarcocystis kistleri aranmıştır. Daha önce kistler için bil-
dirilen (I, 2, 9, 15, 16) kistlerin duvar (cıdar) özelliklerine göre tür teş.
hisleri yapılmıştı r.

Bulgular

Araştırma süresince Van mezbahasında kesilen 100 baş slglJ'a
ait özefagusların 97'(% 97)'si Sarcocystis türleri ile enfekte bulundu.
Bu türlerden S. bOl'iconis 'e 92 (% 92), S. bOl'ilıoll1in is 'c 21 (% 21) ve
S. hOl'ilclis'e ise II (~~ i ı) vakada rastlandı. M iks enfeksiyon ise 15
(% 15) vakada tespit edildi .

. Kist duvarlarının ölçümlerinde S. !Joviconi.ı'te 0,5 (0.4-0.6) mik-
ron, S. hOl'ihominis'te 5,2 (4.8-5.6) mikron, S. bm'ılclis'te ise bu de-
ğerlerin 8.2 (7,5-8,9) mikron kalınlığında olduğu bulundu. Özefa-
gus numunelerinin hiçbirinde makroskopik kistlere rastlanmadı.
Araştırmada kull<~nılan üç hayvanın özefagusunda parazit tespit
ediIemedi. Bu hayvanlardan iki tanesi dişi, 1.5 ve 4 yaşında DAK
ırkında, bir tanesi ise erkek olup, 2.5 yaşında ve DAK melezi idi.

Tartışma

Sareocystis türlerinin teşhisi kistlerin görülmesi ve özelliklerine
göre yapılmaktadır. (1-4,9,15,16). Kistlerin açığa çıkartılmasında Trip-
sin tekniği, Trişinoskopi ve histolojik kesitlerden yararlanılmaktadır
(I, 2,4, 9, iO, 14,17). En emin metodun tripsin tekniği olduğu kabul
edilmiştir (2,4.7,9, 10, 14, 17). Boch ve ark. (I) tarafından uygu-
lanan tripsin metodu ile sığırların % 99,7 oranında sarcocystis ilc
enfekte oldukları tespit edildiği halde Trişinoskopi ilc enfeksiyon % 57.9
bulunabill11iştir. Bu nedeııle bu araştırm~ıcia tripsin metodu kullanıl-
mıştır.

Literatürlere göre sarcoeystis kistlerine en fazla özefagusta rast-
lanmaktadır (I, 2, 4, 9, lO). Sadece Özer (15), sığırların diyaframında
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mikroskapik kistlerin daha fazla bulunduğunu ifade etmiştir. Bu
araştırmada yalnızca enfeksiyonun en fazla bulunduğu sığır özefa-
gusları muayene edilerek mikroskopik kistler araştırılmıştır.

Sığır özefaguslarını tripsin metoduyla inceleyen Boch ve ark. (i)
% 99.7, Çema ve Merhautova (4) % 84, Hinaidy ve ark. (9),. % 87.5.
Jain ve Shah (LO), % 80.25 oranında enfeksiyona rastlamışlardır.
Özer (15), ise sığır diyaframını tripsin metoduyla inceleyerek enfek-
siyon oranını % 91,5 olarak bulduğunu bildirmiştir.

San:ocystis türlerinin bulunuş oranları da araştırıcılara göre
değişmektedir. Hinaidy ve ark. (9) S; bOl'icaııis'e % 70, S. bori!ıoıııilıis'e
% 51.25, S. bnııijetis'e ise % 43.75 oranında rastlamıştır. Boch ve ark.
(I), tarafından Güney Almanya'da yapılan bir çalışmada S. bovical1is
% 65.6, S. bOl'i!ıolıliııis % Cı3.6, S. hOl'ite1is ise % 34.5 oranlarında
bulunmuştur.

Jain ve Shah (10). ise % 83.24 oranında S. boricoııis'c rastlarken,
% 2.61 olguda S. bovicaııisile S. bvvij'elis'ten ileri gelen miks enfek-
siyon tespit etmişlerdir. Bu araştırıcılar olguların % 14.13 de ise üç
türden ileri gelen miks enfeksiyonun bulunduğunu bildirmişlerdir.
Böttner ve ark. (2), % 98 oranında S. bovicaııis mikrokistlerine rast-
ladığı halde S. horitelis ve S. hovi!ıomiııis'ten ileri gelen olguların ora-
nını % 79.8 olarak bulduklarını bildirmişlerdir. Özer (15) ise S.
hOl'icol1is'e % 76.3, S. hovi!ıvmiııis'e % 68.7, S. bOl'ijelis'e ise ~; 35.9
oranında rastlamıştır. Bu araştırmada S. boviC([l1is % 92, S. bvvi!ıol11i-
Ilis % 21, S. bOl'ijelis ise % ı ı oranlarında tespit edilmiştir.

Bu araştırıııayla Sarcocystis enfeksiyonunun yayılışı üzerinde
cinsiyet ve ırkın roloynamadığı ortaya konulmuştur. 1.5 ilc i2 yaş
arasındaki her yaş ve cinsiyetteki sığırlarda enfeksiyon görülmektedir.
Boch ve ark. (ı), ise ı0-12 Iıaftalık sığırlarda enfeksiyonun bulun-
madığını bildirmiştir. Fayer ve Dubey (6) kesin konakçıyı enfekte
edebilecek olgun kistlerin enfeksiyondan yaklaşık ıO hafta sonra şe-
killendiğini göstermiştir. Bu nedenle 10 haftalıktan küçük buzağılarda
enfeksiyonun görülmemesi doğaldır.

Türlere göre mikrokİst cıdarının blınlık ortalamaları S. bo)'i-
ca/lis'te 0.5 mikron, S. hovi/ıomiııis'te 5.2 mikron, S. bovflelis'te 8.2
mikl'ün olarak bulunan bu değerler literatür verilerine uygunluk gös-
termektedir (1,4, 8,9, ıi, ı5). Bulunan türlcr arasında S. hoı;icanis'in
en fazla görülmesi sahipsiz köpeklerin çok olması ile ilgilidir. ikinci
dcrecede görülen S. bovi/ıol11il1is isebölgede çiğ köftenin yapınıı es-
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nasında sadece sığır etinin çiğ olarak tüketilmesine bağlıdır. Doğu
Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesinden sonra Türkiye'-
nin en çok çiğköfte tüketilen bölgesidir. Sareoeystis enfeksiyonundan
üçüncü derecede sorumlu olan S. bov~relis'e en düşük oranda rast-
lanmasının sebebi, bu türün yayılmasından sorumlu kedilerin mez-
baha çevresine yaklaşamamalarının yanısıra, Van'ın dünyaca meşhur
Van kedi si neslinin Van'da her geçen gün azalmasındandır.

Sarcocystis enfeksiyonu ile mücadele sınırlıdır. Kedi ve köpeklere
sığır eti çiğ olarak verilmemelidir. Ayrıca bölgemizde çok tüketilen
çiğköfte için sığır eti yerine koyun eti tercih edilmelidir. Çünkü S.
bovicanis yanında diğer bir parazitin larva şekli olan Cysticercus
bovis'de sığır etlerinde bulunur. Çiğköfte şeklinde tüketilen bu etler,
insanlarda parazitin olgun şekli olan Taenia saginata'nın gelişmesine
sebep olmaktadır. Bu nedenle sığır etleri pişirilerek tüketilmelidir.
Etlerin - 20 oC ve bunun altındaki ısılardaki derin dondurucularda
3 günden daha fazla bırakılmalan halinde kistlerin enfektiviteleril1i
kaybettikleri bildirilmiştir (9).

Sonuç olarak yöre sığırlarında patojenik etkisi oldukça fazla olan
Sarcocystis bovicanis'e çok yüksek oranda rastlanmış olup, yöre sığır-
lannda meydana gelen abort olaylarında bu parazitin varlığı da dikkate
alınmalıdır.

Kaynaklar

I. Boch, J., Laupheimer, K.E. und Erber, M. (1978): Drei Sarkospol'idiel1al'feıı bd Sc/Tlaclı-
friııdem iıı Süddellfschloııd, Ber!. Müııch. Tierarzt!. Wschr., 91: 426--431.

2. 8öttncr, A., Charleston, W.A.G., Pomroy, W.E. and Rommel, M. (1987): The fll'e-

mlenee aııd identity of Sarcocysfis iıı beef caftle iıı New Zealoııd. Yet. Parasito!., 24:
157-168.

3. Brigg, M. and Foreyt, W. (1985): Sorcocysfis iıı eoffle. The Compeııdiuııı on conti.
nuing, 7: 396-400.

4. çerna,Z. and Merhautova, V. (1981): Sareoeys/is iıı caflle oııd sheep Of Pragııe aba/o
toir. Folia Parasitol. (Praha)., 28: 125-129.

5. Erber, M. (1977): Mögliclıkeiteıı des ııoclıweises. Ber!. Münch. Tierarzt!. Wschr.,
90: 48Q-.482.

6. Fayer, R. and Dubey, J.P. (1986): Boviııe Soreoeys/osis. Compendiunı on continuing
education for the Practicing Yeterinarian, 8: 3Q-.42.

7. Gut, J. (1982): Effeetiveness of methods used for the deteetioıı of soremporidio.l'is iıı
farm anima/s. Folia Parasito!. (Praha)., 29: 289-295.



KESiLEN STGIRLAROA SARCOSPORiDiOsis'lN YAYILIŞI 25'1

8. Hcydorıı, A.O., Gcsırich, I{., Mchlhorn, H. and Rommcl, M. (1975): Proposal for II

ııeıı' /101II('J1cI({llIreof ıhe sarcosporidia. Z. Parasitcnkd., 48: 73-82.

9. Hinaidy', H.K., "urgu, A., Suppcrer, R. und Kallab, K. (1979): Sarkosl'oridienbe!all
des Rindes iıı Ösıerreicll. Wicn. Ticrarztl. Mschr., 66: 181-.184.

i ll. Jain, P.c. and Shah, H.L. (1985): Prel'lllence aL/{i seas(ıııal mrialion of .\orcocysıis of
eaııle in Madhya Prodcsh, Indian .I. Aninı. Sci., 55: 29-31.

i i. Lc\'inc, 0.1.. (1977): NoıııeııclallIre of sarcocyslis in ıhe tlX and sıreel' ııııd lecal coeci-
tlia tlIıhe dog ({i/{i caı . .I. Par~ısitol., 63: 36-51.

12. Maskar, Ü., Özden, M. "C Dikmen, S. (1971): Çeşiıli kasapltk Irrı)'ıan ıürleri ile et
lIIüsıahZtlr{arlnda .wrkosporidi bakıııııııdan hislolojik araşIiriila. Mikrobiol. ;)crg.,

24,: 86-104. istanbuL.

13. Mimioğlu, M., Göksu, K. \'c Sayın, F. (\ 9(9): Veleriııer ıe Tıbbi Proıozuoloii //,

A.Ü. Vct.Fak.Yay., 248, Ankara.

14. O'donoghuc, P ..J. and Ford, G.E. (1986): The I'reraleııce (iLir! inıensil)' of .mrcocysıis

051'1'. iııfeclioıı in sheep. Atlst. Vct. .I., 63: 273-278.

J 5. Özcr, E. (1988): Eliwl: ıııezbalwsıııda kesileıı sığır ıe Illaııdalarda sarcocysıis ııırleri
ve iııcidensi üzeriııde araşIll'llıalar. Doğa Bilim Derg. 12: 130-.139.

16. Rommcl, M., Heydorn, A.O. und Erber, M. (1979): Die sarkosporidiose der llOlIsıiere
IIl1d des iilenschen, Bcrl. Münch. Tierarzti. Wschr., 92: 457-464.

17. Saito, M. (1984): A nell' si/ııple ıııeıhod ./;)1. deıeeticm of boviııe sorcocyslis, .I. .Iap.
Vct. Med. Ass., 37: 158-11,2.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008



