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ANKARA KEçıLERİNDE BULUNAN HAEMONCHUS
CONTORTUS'LARDA DEGışıK VULVA şEKıLLERı

Şinasi Umurx

Different vulva types of the Haemonchus contortus found in Angora goats.

Summary:This study was carried out to determine the vulva
types of H. contorrus found in Angora goats. For this purpose, a
total of 3226 H. contortus females were collected from naturally
infected 62 Angora goats and fixed with hot 70 % alcohol and
eleared in lactophenol. Af ter these procedures they were examined
microscopically for the vulva types. With vulvar flap type (knob
and linguiform) and without any vulvar processes (smooth) types
were detected of all the examined samples. The percentages of
knob, linguiform and smooth vulva types were 49.03%, 42.49%
and 8.46% respectively. The vulva of the parasites that have a
smooth vulva type were observed like a smail cuticular swellings.
Additionally, the distance between the vulva and rear end was
measured in randomly selected 12 mature parasites belonging to
the groups of parasites having different vulvar types but no statisti-
cally significant difference in respect ofvulva localisation was ob-
served among the groups (P>0.05).

Özet: Bu çalışma Ankara keçilerinde bulunan H. contortus di-
şilerinin vulva yapılarını belirlemek için yapılmıştır. Bu amaçla
doğal enfekte 62 Ankara keçisinden toplanan 3226 dişi H. contor-
tus %70'lik sıcak alkolde tespit edildikten sonra laktofenolde şeffaf-
landınlmış ve mikroskobik olarak vulva yapıları yönünden incelen-
miştir. Kontrol edilen dişi H.contortus'ların 1582'sinde (%49.03)
yumru, /37l'inde (%42.49) dil şeklinde kapaklı vulva saptanırken
273 parazitin (%8.46) vulvasında herhangi bir oluşuma rastlan-
mamıştır. Düz vulva yapısına sahip parazitlerde vulva, küçük küti-
küler bir kabartı şeklinde gözlenmiştir. Ayrıca farklı tip vulvaya
sahip gruplardan rastgele 12'şer adet ergin parazit seçilerek vul-
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vanın arka uca uzaklığı ölçülmüş, ancak gruplar arasında vulva lo-
kalizasyonu bakımından istatistiki olarak önemli bir fark buluna-
mamıştır (P>O.05).

Giriş

Oldukça patojen bir nematod olan Haemonchus contortus ge-
nellikle evcil ve yabanıl ruminantlarda parazitlenmekte, seyrek ola-
rak da insanlarda görülmektedir. Bazı çalışmalarda (S, 6, 12), bu
türün H. contortus contortus ve H. contortus cayugensis olmak üze-
re 2 alt türe aynldıği görülmektedir. Bu alt tiplerin belirlenmesinde
roloynayan morfolojik karakterler arasında da vulva yapısının
önemli bir yer tuttuğu kaydedilmektedir (10,13).

Heamonchus contortus dişilerinde vulva dil (linguiform) veya
yumru (knob) şeklinde kapak taşımakta ya da vulvada hiç bir olu-
şum bulunmamaktadır (smoath). Düz vulvaya sahip dişilerde vulva
küçük kütiküler bir kabartı şeklinde görülmektedir (8,10, 14). Bazı
araştıncılar (S, 1I), bu 3 ana vulva tipinin yanında bazı alt vulva
tiplerinden sözetmişler ancak bunlann özellikleri konusunda ay-
nntılı bilgi vermişler veya başka araştıncılarca bu kadar detaylı ay-
nmlann alt türlerin belirlenmesinde kriter olarak kullanımı uygun
görülmemiştir.

Daskalov (2, 3), yaptığı çalışmalarda değişik tip vulvaya sahip
H. contortus'lar arasında' genetik ve biyolojik bir fark olmadığını
kaydetmiştir. Daskalov (2), düz ve yumru şeklinde kapaklı vulvaya
sahip H. contortus'lardan elde ettiği yumurtalan koyun ve keçilere
vermiş ve birinci generasyon H. contortus'larda vulva yapılan de-
ğişmezken, ikinci generasyon H. contortus'larda her 3 tip vulvaya
da rastladığını belirtmiştir. Sood ve Kaur (12) ise farklı tip vulva-
ya sahip H. contortus dişilerinde kütiküla yapısının aynı olduğunu
bilöirmiştir. Güralp (4), incelediği S92 H. contortus'un 166'sında
(%28.04) dil şeklinde kapağa rastladığını, diğerlerinin ise değişik
tipte vulvaya sahip olduğunu bildirmiştir. Rose (8), 47 koyundan
topladığı dişi H.contortus örneklerinin %11-32'sinde dil, %4-
IS'inde yumru şeklinde kapak bulunduğunu, %S8-76'sında ise vul-
yada hiç bir oluşum bulunmadığını kaydetmiştir. Doğal enfekte ko-
yun ve keçilerden topladıklan 9443 H. contortus dişisinin vulva
yapısını inceleyen Yadav ve ark. (14), bunlann %70.93'ünde yum-
ru, %2 L.80'inde dil şeklinde kapağa rastlamışlar, %7 .37'sinde ise
vulvanın düz bir yapı gösterdiğini kaydetmişlerdir. Slocombe (10),
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incelediği yaklaşık 4000 H.contortus dişisinin %74'ünde vulvada
kapağa rastlamazleen, %20'sinde dil ve %9'unda yumru şeklinde
kapak belirlemişlerdir. Sood ve Kaur (ll) ise keçilerden topladık-
ları 2664 dişi H.contortus'da %56.94 yumru, %24.60 dil şeklinde
kapak bulunduğunu, %18.74'ünde ise vulvanın herhangi bir olu-
şum taşımadığını bildirmişlerdir.

Crofton ve Whitlock (1), H. contortus cayugensis ile doğal en-
fekte koyunlardan topladığı dişi parazitlerde %30 dil, % 15 yumru
şeklinde kapağa rastladıklarını, kalan kısmın vulvasının ise düz tip
olduğunu bildirmişlerdir. Le Jambre ve Rachtliffe (6), H. contortus
cayugensis'te vulva yapılarının mevsimlere göre dalgalanma gös-
terdiğini kaydetmişlerdir. Yeni Zelanda'da değişik bölgelerde do-
ğal enfekte 97 koyundan topladığı dişi H.contortus'ları inceleyen
McKenna (7), Kuzey bölgderinde dil, Güney bölgelerinde ise düz
formun hakim olduğunu bu nedenle de kuzeydeki türün H. contor-
tus contortus, gün'eydeki türü n ise H.contortus cayugensis olabile-
ceğini öne sürmüştür. Sahai ve Sinha (9) ise H.contortus'un dil,
H.spinosus'un yumru şeklinde kapağa sahip olduğunu bildirmişler-
dir.

Bu çalışma, Ankara keçilerinde yaygın olarak bulunan H. con-
tortus'da vulva yapılarını ve görülme oranlarını belirlemek için ya-
pılmıştır. Ayrıca farklı tip vulvaya sahip örneklerde vulvanın arka
uca uzaklıkları ölçülerek bunun teşhiste kullanılabilecek önemli bir
fark olup olmadığı araştInlmıştır.

Materyal ve Metot
Bu çalışma doğal enfekte 62 Ankara keçisinin abomasumlann-

dan toplanan 3226 dişi H.contortus üzerinde yapılmıştır. Keçi kesi-
mi yapılan mezbahalardan değişik zamanlarda abomasumlar alına-
rak laboratuvara getirilmiş ve laboratuvarda organlar çeşme suyu
altında 150 ı.ı.'luk süzgeç içerisinde yıkanmıştır. Süzgeçte biriken
içerik bulanıklığı giderilinceye kadar birkaç kez çeşme suyu ile yı-
kandıktan sonra büyük bir behere aktanımıştır. Beherdeki içerik
azar azar sulandmlarak stereo-mikroskopta incelenmiş ve rastlanan
parazitler ince dişsiz bir pens yardımıyla toplanmıştır. Toplanan
parazİtler kaynama derecesindeki 70° lik alkolde tespit edildikten
sonra parazitlerin dişileri ayrılarak laktofenolde şeffaflandmlmış
ve mikroskopta vulva yapılan incelenmiştir. Aynca değişik tip vul-
vaya sahip ve uteruslarında yumurta taşıyan ergin parazitlerden
rastgele 12'şer adet seçilerek, mikroskopta mikrometrik okülerle
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vulvanın arka uca uzaklığı ölçülmüştür. Elde edilen sonuçların ista-
tistiki açıdan önemli olup olmadığı T testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular
Vulva yapıları incelenen 3226 dişi H.contortus'un 1582'sinde

(%40.03) yumru, 1371'inde (%42.49) vulvada dil şeklinde kapak
saptanmış, kalan 273 parazitin (%8.46) vulvasında ise herhangi bir
oluşuma rastlanmamıştır (Resim 1 a, b, c). Düz vulva yapısına sa-
hip parazitlerde vulva küçük kütiküler bir kabartı şeklinde gözlen-
miştir (Resim 1.a)

Resim 1. Haemonchus contortusda vulva tipleri
Photo 1. Vulva typcs in H. contortus
Resim 1. a.Oüz (Smooth)

Yapılan mikrometrik ölçümlerde vulvanın arka uca uzaklığı
dil şeklinde vulva kapağına sahip parazitlerde 4529 (2660-5740)
IJ.m, yumru şeklinde kapağa sahip parazitlerde 4218 (3020-59 ıo)
IJ.molarak saptanırken, kapaksız vulvaya sahip parazitlerde bu de-
ğer 4073 (3520-4960) IJ.m olarak belirlenmiştir. Vulva tiplerinin
görülme sıklığı ve bu tiplerde vulvanın arka uca uzaklığı Tablo
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ı'de toplu olarak verilmiştir. Ancak yapılan istatistiki değerlendir-
mede farklı vulvaya sahip örnekler arasında vulva lokalizasyonu
açısından önemli bir fark bulunamamıştır (P>O.05).

Resim1.b. Yumru (Knob)

Tablo 1. Vulva tiplerinin görülme oranı ve vulvanın arka uca uzaklığı
(Prevalences of the vulva types and distance beıween the vulva and pasıerior end).

Vulva tipi (n:3226) Bulunuşu (%) Vulvanın arka uca u7.aklığl (~)(n: 12)

ort. min. mak.

Kapaksız Düz 8.46 4073 3520 4960
_._-_.- •..

Dil biçiminde 42.49 4529 2660 5740

Kapaklı Ywnru biçiminde 49.03 4218 3020 5910
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Tartışma ve Sonuç

Haemonchus contortus dişilerinde vulva, dil veya yumru şek-
linde bir kapak taşımakta ya da vulvada hiç bir oluşum bulunma-
maktadır (8, ıo, 14). Bazı araştmcılar (5,11) bu 3 ana vulva tipinin
yanında bazı alt vulva tiplerinin varlığından bahsetmişler ancak bu
kadar detaylı aynmlann alt tiplerin belirlenmesinde kriter olarak
kullanımı uygun görülmemiştir.

Dil şeklinde vulva kapağına sahip H. contortus'lann oranını
koyunlarda Güralp (4) %28.04, Rose (8) % 11-32, Slocombe (10)
%20 olarak kaydetmiştir. McKenna (7) ise H.contortus cayugensis
olarak adlandırdığı parazitte dil şeklinde vulva kapağına sahip H.
contortus oranını Sood ve Kaur (11) % 21ı.60 olarak saptamış, Ya-
day ve ark. (14) ise konak aynmı yapmaksızın koyun ve keçilerde
bu oranı %21.80 olarak kaydetmiştir. Bu araşt1rmada incelenen
3226 dişinin 137 i'inde (%42.49) dil şeklinde vulva kapağına rast-
lanmışt1f. Bulunan bu oran McKenna (7) hariç diğer araştmcılann
(4, 8, ıo, 11, 14) keçi ve koyunlardan bildirdiği oranlardan yüksek
bulunmuştur.
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Koyunlardan elde edilen H. contortus'larda yumru şeklinde-
ki vulva kapağı oranını Rose (8) %4-15, Slocombe (10) %9 olarak
bildirmiştir. Sood ve Kour (11) ise keçilerden topladıklan dişi H.
contortus'larda bu oranı %56.94 belirlemişlerdir. Yadav ve ark.
(14), konak aynmı yapmaksızın koyun ve keçilerden topladıkla-
n H. contortus'larda bu oranı %70.93 olarak saptamışlardır. Hae-
monchus contortus cayugensis'te bu oranı erofton ve Whitlock
(i) %15 olarak kaydetmişlerdir. Araştırmada incelenen 3226 dişi
H. contortus'tan 1582'sinde (%49.03) yumru şeklinde vulva kapa-
ğı saptanmıştır. Bulgular Sood ve Kaur (ll) ile Yadav ve ark.
(14) lannın bildirdiği oranlarla paralellik göstermiştir. Bazı araştı-
ncılar (7, 9), H.contortus dişilerinde dil şeklindeki vulva kapağının
yaygın olduğunu bildirmelerine karşın, bu araştırmada yumru
şeklinde vulva kapağı taşıyan dişiler dominant tip olarak saptan-

• mıştır.

Koyunlarda vulvada kapak taşımayan H. contortus oranını Ro-
se (8) %58-76, McKenna (7) %72.3, Slocombe (ıo) %74 olarak
kaydetmiştir. Ancak McKenna (7), düz vulva yapısına sahip para-
zitleri H. contortus cayugensis olarak adlandırmıştır. Yadav ve ark.
(14) ise konak aynmı yapmaksızın koyun ve keçilerde bu oranı
%7.34, Sood ve Kaur (LL) ise keçilerde %18.74 olarak kaydetmiş-
tir.Bu araştırmada incelenen 3226 dişi parazitten 273'ünde (%8.46)
vulvada hiç bir oluşuma rastlanmamış, vulvanın küçük kütiküler
bir kabartı şeklinde olduğu gözlenmiştir. Araştırmada bulunan düz
vulvaya sahip parazit oranı koyunlardan bildirilen oranlardan (7, 8,
ıo) çok düşük olmasına karşın, keçilerden bildirilen orana (LL) ya-
kın bulunmuştur.

Tablo 1'den anlaşılacağı gibi vulvanın arka uca uzaklığı dil
şeklinde vulva kapağına sahip parazitlerde 4529 (2660-5740) ~m,
yumru şeklinde kapağa sahip parazİtlerde 4218 (3020-591 O) ~m
olarak saptanırken kapaksız vulvaya sahip parazitlerde bu değer
4073 (3520-4960) ~m olarak bulunmuştur. Ancak vulva lokalizas-
yonu açısından farklı tip vulvaya sahip gruplar arasında istatistiki
yönden önemli bir fark bulunamamıştır.

Sonuç olarak, ülkemiz Ankara keçilerinde bulunan H. contor-
tus'larda yumru şeklinde vulva kapağının dominant tip olduğu bu-
nu dil formunun izlediği, en az bulunan formun ise düz şekil oldu-
ğu anlaşılm1ştır. Aynca vulva lokalizasyonu açısindan farklı tip
vulvaya sahip gruplar arasında istatistiki ~önden önemli bir fark
bulunmadığı gözlenmiştir.
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