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TOXOCARA CANİs YUMURTALARINA VE VİSCERAL
LARVA MİGRANS'A RADYASYONUN ETKİLERİ)

Semih ÖGE2

The errects or radiation on Toxocara can is eggs and visceral larva migrans

Summary: This study was under taken to investigate the effects of radia-
tion on the development of Toxocara canis eggs and on viscerallarva migration
in mice.

In the first part, unsegmented T. canis eggs were irradiated with 5 to 300
krads and a group of eggs not subjected to radiation were set aside as controls.
lt was seen that the larva/ development inside the eggs decreased with increas-
ing radiation doses. Above 60 krads, development ceased comp/etely. Apart
from this, destruction of the egg shell and defects in blastomere development
were seen.

In the second part, T. canis eggs harbouring the 2nd stage larvae (infec-
tive) were irradiated with dos es of 50,100,150 and 300 krads and a group of in-
fective eggs containing larvae were left unirradiated as the controls. All the
mice were infected with 2000 eggs as described above and autopsies were per-
formed 2nd, 5th, 7th and i 5th days af ter infection. As a result of the increasing
radiation doses not only was there a limited invasion of organs and tissue type
by larvae but also there was a general decrease in larval numbers. The radia-
tion dose which prevented viscerallarva migration was determined as 300 krad.

lt was also seen that unsegmented T. canis eggs were more sensitive to ra-
dialion that eggs harbouring infective larvae.

Özet: Bu çalışma, radyasyonun Toxocara canis yumurta gelişimine vefar-
elerdeki iç organ larva göçüne etkisini ince/emek amacıyla yapılmıştır.

İlk. bölümde, tek blastomerli T. canis yumurtaları 5-300 krad arasında irra-
diye edilmiş ve bir grup yumurta da kontrololarak tutulmuştur. Yumurta
içindeki larva gelişiminin, radyasyon doz artışına bağlı olarak azaldığı ve yu-
murta gelişimin 60 krad' dan itibaren durduğu saptanmıştır. Ayrıca radyasyona
bağlı olarak yumurta kabuğunda yıkım/anma/ar ve blastomer gelişiminde bozu/-
malar görülmüştür.

İkinci bölümde, enfektif 2. dönem larva taşıyan T. canis yumurtaları
50,100,150 ve 300 krad' da irradiye edilmiş, bir grup larvalı yumurta ise irra-
diye edilmeden kontrol grubu olarak tutulmuştur. Fareler, yukarda tanımlandığı
şekilde 2000 larvalı yumurta ile enfekte edilmiş ve enfeksiyondan sonraki 2., 5.,
7. ve 15. günlerde otopsileri yapılmıştır. Uygulanan radyasyon dozlarında, doz
artışına bağlı olarak larvaların bulunduğu organ ve doku çeşidinin
sınırlanmasının yanı sıra larva sayılarında da azalma/arın görüldüğü sap-
tanmıştır. İç organ larva göçünün engellendiği dozun ise 300 krad olduğu belir-
lenmiştir.

Ayrıca, tek blastomerli T. canis yumurtasının enfektif ikinci dönem larva
bulunan yumurtaya göre radyasyona daha duyarlı bulunduğu gözlenmiştir.

) Aynı başlıklı Doktora ıeıinden özeLlemniş olan bu çalışma A.Ü. Araşunna Fonu tarafından 90.30.00.06 nolu proje olarak
desıeklenmiştir.
2 Dr. Araş. Gör., A.O. Veıeriner Fak. Helminıoloji Bilim Dalı. Ankara.
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Giriş
Toxocara canis (Werner, 1782), başta

köpek olmak üzere tilki, kurt. çakal gibi etçil
hayvanlann ince bagırsaklarında yaşayan bir
nematoddur. Ovipar olan parazitin yumurtaları
75-95J,Lbüyüklükte, yuvarlaga yakın, bazen de
oval formdadır (14, 17).

Visceral larva migraos (iç organ larva
göçü), bazı helmintIerin bilhassa nematod lar-
valannın normal konaklar dışında özellikle de
insanların iç organ ve dokularında yaptıkları
göç olayına verilen addır. Bugün, çeşitli konak-
larda iç organ larva göçüne neden olan pek çok
helmint biliniyorsa da bu sendromdan birincil
olarak sorumlu parazit T. canis'tir (14, 27, 30,
36).

İç organ larva göçü konusunda yapılan de-
neysel çalışmalarda farelerin iyi bir deney hay-
vanı oldugu belirtilmiştir (20, 29). Farelerde T.
canis larvalarının göçü konusunda yapılan ça-
lışmalarda (1, 2, 9, 12,24,25,39) enfeksiyonun
ilk günlerinde, larva yogunlugunun karaciger ve
akcigerlerde oldugu, ancak ilerleyen zaman içe-
risinde bu yogunlaşmanın diger organlarla bera-
ber beyin ve kaslarda da görüldüğü vurgulan-
mışnr. Larvalann gözde görülmesini, Burren
(12) 12-15. günler arasında, Ghafoor ve ark.
(16) 6. günden sonra bildirmektedirIcr.

Helmintlerin radyasyon ışınlanndan etki-
lenmesi. ilk kez Trichinella spiralis'in gelişimi-
ne X ışınlarının etkisi araştınhrken gözlenmiştir
(11). Daha sonraki yıllarda çeşitli radyasyon
kaynaklan kullanılarak, trematodlar (3. 15. 18,
31. 33). sestodlar (22. 38, 40) ve nematodlar (7,
13.21,23,26,34) üzerinde, parazitlerin enfek-
tivitelerinin azaltılması ve konakçının bagışık
kılınması konulannda detaylı bilgiIcr elde edil-
miştir. Ancak, askaritler ve iç organ larva göçü
konusunda radyasyon çalışmalan çok sınırh
kalmışnr (8, 10, 19,35,37).

İrradiye edilen Ascaris lumbricoides ve T.
canis yumurta kabuklannda bazı morfolojik 00-
zulmalann yarusıra, embriyo yapısında da rad-
yasyonla ilgili yıkımlanma ve degişimlerin ol-
dugu ve buna baglı olarak da larvanın %1 gibi
düşük oranda geliştigi ya da hiç gelişmedigi be-
lirtilmiştir (lO, 37). Yine, A. lumbricoides (37)
ve Ascaris suum'un (35) irradiye larvalı yumur-
taları ile enfekte edilen konaklarda larval göçün
ISO krad'dan itibaren önlenebildiği saptanmış-
tır.

İrradiye ikinci dönem larvalı T. canis yu-
murtası ile enfekte edilen farelerde yapılan ça-
lışmalarda (8. 19), 80 krad ve yukan dozlann,
Iarvaların çogu için öldürücü oldugu ve enfeksi-
yon oranının %1 gibi çok düşük düzeyde kaldı-
gı saptanmıştır.
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Türkiye'de helmintoloji alarunda radyas-
yonla ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.
Tigin (32), Coenurus cerebralis skoleksIerinin
canlılıklarım, 20 krad' dan itibaren yitirdiklerini
belirtmiş, aynı araştıncı (33) 2,5 krad'dan yuka-
n dozlarla irradiye edilen Fasciola hepatica yu-
murtalarından miracidium çıkmadıgım kaydet-
miştir. Burgu (11), Echinococcus granu10sus
protoskolekslerine uygulanan 150 krad'dan
daha yüksek dozların farelerde sekonder kist
oluşumunu önledigini bildirmiştir. İrradiye edil-
miş Trichostrongylus colubriforTnis ve T. vitri-
nus larvalan ile bagışık kılınan konaklarda, yi-
nelenen enfeksiyonlara karşı direncin geliştigi
belirtilmiştir (4. 5). Başka bir çalışmada (6),
Cysticercus bovis kistlerinin canlılıgına etkili
radyasyon dozunun 3.7 k Gy oldugu saptanmış-
tır.

Bu çalışmada, Cecium 137 kaynagı kulla-
nılarak radyasyonun T. canis yumurta gelişimi-
ne ve farelerde irradiye ikinci dönem larvalı T.
canis yumurtasının iç organ larva göçüne etkisi-
ni inceleyerek bu konudaki literatür eksikligini
doldurmak ve ileride yapılabilecek konagı bağı-
şık kılma, steritizasyon gibi degişik çalışmalara
ışık tutmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

i-Yumurta toplanması: Ankara'nın farklı
belediyelerinde sokak köpekleriyle mücadele
programı çerçevesince öldürülen 167 köpeğin
bağırsaklan kontrol edilerek olgun Toxocara
canis 'ler toplanmıştır. Dişi parazitlerin çıkan-
lan uteruslan, %1'lik NaOO bulunan petri kutu-
lannda bisturi ile parçalanmıştır. Bu karışım 10
dakika manyetik kanştıncıda tutularak elde edi-
len yumurta süspansiyonu kapa partiküllerden
anndınlmak için çay süzgeçinden (göz açıklığı
150 Il) süzülmüştür. Yumurta süzüntüsü %1
NaOO solüsyonu ile 3 kez 2000 devirde 3 da-
kika santrifüj edilmiştir. Daha sonra dipteki
tortu aynı santrifüj değerlerinde %0.5'lik formol
ile 3 kez santrifüje edilmiştir. Bu işlemlerden
sonra toplanan yumurtalar bir plastik kapta ve
%0.5 formol içinde +4°C de kullanım zamanına
kadar saklanmıştır.

2-Yumurraların radyasyon uygulamasına
hazırlanması: Formol içindeki yumurtalar disti-
le su ile 3 kez 2000 devirde 3 dakika santrifüj
edilerek yıkanmıştır. Plastik kap içine alınan
yumurtalann üzerine distile su ilave edilerek
hazırlanan yumurta süspansiyonundaki ortala-
ma tek segmentli yumurta sayısı, 10 örnek alı-
narak hesaplanmıştır. her radyasyon doz grubu
ile kontrol grubu için yeterli sayıda yumurta
küçük cam şişelere konulmuştur.

Diğer bir grup yumurta, içinde ikinci
dönem larvanın gelişimi için %O.5'lik formolde



TOXOCARA cANlS YUMURTALARINA VE VlSCERALLARVAM1GRANS'A RADYASYONUN ETK1LER1 329

26-28°C ye ayarlı etüvde 4-S hafta süreyle bıra-
kılmıştır. Enfektif laıvalar geliştikten sonra, yu-
murta süspansiyonu fizyolojik tuzlu su ile 3 kez
2000 devirde 3 dakika santrifiij edilmiştir. Top-
lanan yumurtalar bir plastik kaba alınarak fiz-
yolojik tuzlu su ile dilue edilmiş ve içlerinde
hareketli laıvaları banndıran ortalama yumurta
sayıları 10 örnek alınarak hesaplanmıştır. Her
radyasyon doz grubu ile kontrol grubundaki fa-
releri enfekte edebilecek laıvalı yumurta sayısı
(O.S cc fizyolojik tuzlu su içinde 2000 laıvalı
yumurta) hesaplanarak küçük cam şişelere akta-
nlmıştır.

3-Radyasyon kaynağı ve uygulanması: Bu
çalışmada, Lalahan ve Hayvan Sağlığı Nükleer
Araştırma Enstitüsü 'nde bulunan ve Gamma
ışınlan veren Cecium 137 kaynağı kullanılmış-
tır. Işınlanma kaynagının dozu D:3.l krad/
dakika olarak hesaplanmış ve bu değer dikkate
alınarak ışınlarna süreleri saptanmıştır.

Tek blastomerli yumurtaların SO, 100, 150
ve 300 krad'da irradiye edilmeleri kararlaştırıl-
mış, ancak araştırma süresince daha düşük doz-
lara da ihtiyaç duyulmuş ve S, ıo, 20, 30, 40,
60, 70, 80 ve 90 krad'da yeni ışınlamalar yapıl-
mıştır. İrradiye işleminden sonra yumurtalar 30
gün süreyle 26-28°C ye ayarlı etüvde tutulmuş-
lardır. Her gruptan her gün düzenli olarak alı-
nan S'er örnek lam-lamel arasında mikroskopta
incelenerek yumurta içlerindeki gelişme oranla-
rı kaydedilmiştir.

İçlerinde ikinci dönem laıva barındıran yu-
murtalar ise SO, 100, ISO ve 300 krad'da irradi-
ye edilmiştir.

4- Deney hayvanı, enfekte etme ve oıopsi:
Deney hayvanı olarak her radyasyon doz grubu
ile pozitif ve negatif kontrol grupları için 12 şer
adet, 4-8 haftalık, beyaz, erkek fareler (Mus
musculus var. albinus) kullanılmıştır. Radyas-
yon gruplarında bulunan farelere 0.5 cc fizyolo-
jik tuzlu su içinde 2000 irradiye laıvalı yumur-
ta, pozitif kontrol grubundaki farelere 0.5 cc
fizyolojik tuzlu su içinde 2000 irradiye edilme-
yen laıvalı yumurta, negatif kontrol grubu fare-
lere ise 0.5 cc fizyolojik tuzlu su, oral yolla ve-
rilmiştir.

Otopsiler, laıvaların enfeksiyonu takiben
belirli organ ve dokulara ulaşabilecekleri günler
ile laıval göçün sona erdiği süre dikkate alına-
rak 2., S., 7. ve IS. günlerde yapılmıştır (1,2,9,
12, 24, 2S, 39). Negatif kontrol grubundaki fa-
relerin otopsileri ise IS. günde yapılmıştır. Eter-
le bayıltılarak öldürülen farelerin göğüs ve
karın boşluğu ile mide ve bağırsakları fizyolo-
jik tuzlu su ile yıkanmıştır. Karaciğer, akciğer,
kalp, dalak, böbrekler, mezenter lenf yumruları,

testisler, mide, bağırsak, arka ve ön bacak kasla-
n, göğüs kaslan, beyin ve gözler (bu son iki
organ fizyolojik tuzlu su içinde) ayn ayrı petri
kutulan içine alınmıştır. Göğüs ve karın boşlu-
ğu sıvıları ile mide ve bağırsak içeriği doğrudan
stereomikroskopta, beyin ve gözlerden hazırla-
nan ezme preparatlar ışık mik.roskobunda ince-
lenmiştir. Diğer organ ve dokulardaki laıvaları
toplamak için Sprent 'in tekniği (28) esas alın-
mıştır. Organ ve dokular, makas ve bistüri ile
mümkün olduğunca küçük parçalara ayrılmış ve
hazırlanan pepsin solüsyonu (988 cc %0.85 fiz-
yolojik tuzlu su+5 gr pepsin+ 7 CC HCl) içinde
37°C de 10-12 saat dokulann erimesi ve laıva-
ların açığa çıkması için etüvde bekletilmiştir.
Bu süre sonunda doku süspansiyonları, çay süz-
geçinden süzülmüş ve süzüntü 2000 devirde 5
dakika santrifüj edilmiştir. Dipte kalan laıvalı
tortu petri kutusuna aktarılarak stereomikros-
kopta incelenmiş ve laıva sayımları yapılmıştır.

Gruplar arasındaki farklılığın istatistik açı-
dan önemli olup olmadığı ise

L L
J. (gij' - bİj')2

X2(X2 = i )

b"Ij

testi ile hesaplanmıştır.

Bulgular

ilk bölümde; radyasyonun, Toxocara canis
yumurta gelişimine etkisi incelenmiş, tek blas-
tomerli yumurtalara uygulanan farklı radyasyon
dozları ile kontrol grubunda, günlere göre yu-
murta gelişim sonuçları Tablo i,2 ve 3'de veril-
miştir. Tablo i'in incelenmesinde görüleceği
gibi radyasyon doz grupları ile kontrol grubun-
da blastomer gelişimi 1. günde başlamış, ancak
larva gelişimi sadece 50 krad ile kontrol grupla-
rında 3. günden itibaren gözlenmiştir. Tüm ça-
lışma süresince laıvalı yumurta oranı SO krad'da
kontrol grubuna göre daha düşük düzeyde ger-
çekleşerek 30. günde 50 krad'da %3 iken kont-
rol grubunda %28.44 saptanmıştır. Diğer rad-
yasyon gruplarında ise (100, 150 ve 300
krad 'da) yumurta içindeki gelişim sadece blas-
tamer bölünmesi düzeyinde kalmış ve laıva ge-
lişimi saptanamamıştır.

Toxocara can is yumurtalarına uygulanan
S, 10, 20, 30 ve 40 krad ile kontrol grubunda
laıva gelişimi saptanmıştır. Ancak, radyasyon
doz artışına bağlı olarak laıvalı yumurta oranla-
rında azalma meydana gelmiştir. Çalışmanın 30.
gününde laıvalı yumurta oranları 5 krad' da
% 13.85, ıo krad'da %9.95,20 krad'da %6.69,
30 krad'da %3.50,40 krad'da %1.51 ve kontrol
grupta % i4.00 bulunmuştur (Tablo 2)
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Tablo 1: Farklı radyasyon grupları ve kontrol grubundaki yumuna gelişiminin (blastomer-Iarva) günlere göre dağılunı (%)
Table 1. The distribution of egg development (blastomere-Iarvae) in different irradiation and control groups in according to

days (%)

Süre 50 krad 100 krad 150 krad 300 krad Kontrol

(Gün) B.y. L.y. B.y. L.y. B.y. L.y. B.y. L.y. B.y. L.y.

ı. gün 1536 - 12.57 - 16.07 - 20.35 - 20.35 -

3. gün 16.71 2.20 11.76 - 15.94 - 17.40 - 9.19 16.95 i
7. gün 13.60 3.02 12.50 - 17.82 - 17.71 - 10.13 13.51 i

14. gün 17.42 1.82 19.76 - 19.03 - 21.10 - 3.80 27.16 i
;

21. gün 18.46 1.84 15.70 18.84 17.92 ! 0.62 23.07 i
- - -,

i ,
28. gün 17.82 2.39 17.01 - 21.22 - 17.79 i 0.73 36.46

30. gün 17.20 3.00 16.61 - 17.97 - 21.06 ! - i 0.78 28.44 !, ,
i

B.y.: Blastomerli yumurta
L.y.: Larvalı yumurta

Tablo 2: Farklı radyasyon grupları ve konırol grubundaki yumurta gelişiminin (blasıomer-larva) günlere göre dağılunı (%)
Table 2. The distribution of egg development (blasıomere-Iarvae) in differenı irradiation and conırol groups in according to

days (%)

Süre 5 krad Lo krad 20 krad , 30 krad 40 krad Kontrol

(Gün) B.y. i L.)'. B.y.
i

L.y. B.y. i L.y. i B.y.
i
L.y. B.y. L.y. B.y. i L.y.

,

i i !
;

i

! - i
, i

1. gün 21.18 - 21.54 - 7.55 11.08 , - 13.07 - ! 20.35 - ,

3. gün 15.50 3.03 18.50 5.80 11.41 i 6.30 ! 18.02 4.78 18.99 1.20 10.12 16.16 i

7. gün 5.09 7.84 8.78 i 3.84 8.25 i 7.03 i 10.98 4.09 16.27 2.32 3.83 15.89
i

;

14. gün 4.78 i 11.66 8.70 i 7.15 11.71 i 7.88 i 14.01 3.38 14.97 0.99 4.84 ]7.25
i i i ! i

21. gün 3.23 i 1533 4.44 i 9.84 12.22 i 8.77 ı 14.27 4.34 19.75 1.23 2.83 15.04

28. gün 3.37 14.11 8.44 i 11.29 13.08 j 7.16 i 14.34 4.68 19.86 1.46 ı 4.38 i 14.89
i

30.gUn 2.51 13.85 6.42 9.95 14.33 i 6.69 ! 12.85 3.50 19.91 1.51 2.26 14.00

B.y.: Blastomerli yumurta
L.y.: Larvalı yumurta

Tablo 3: Farklı radyasyon grupları ve kontrol grubundaki yumurta gelişiminin (blastomer-Iarva) günlere göre dağılınu (%)
Table 3: The distribution of egg development (blastomere-larvae) in differenı irradiation and control groups in according to

days (%)

Süre 60 krad 70 krad 80 krad 90 krad Kontrol

(Gün) B.y. L.y. B.y. L.y. B.y. L.y. B.y. i L.y. B.y. L.y.

ı. gün 29.90 28.57 29.72 27.71
i

47.82- - - i - -

3. gün 36.27 - 34.35 - 35.67 - 33.67 i - 0.49 33.10 L

7. gün 35.43 - 33.16 - 33.00 - 30.10 - 0.37 34.59 i

i

14. gün' 35.54 - 30.65 - 30.34 - 28.64 - - 33.81 ı
21. gün 33.95 - 31.06 - 30.43 - 27.94 - 0.09 34.90 i
28. gün 35.04 - 33.33 - 29.66 - 28.50 - 0.28 33.81 i
30.gUn 30.70 - 30.76 - 29.90 - 29.26 i - 0.18 i 34.59 i

!

B.y.: Blastomerli yumurta
L.y.: Larvalı yumurta
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Tablo 4: Farklı radyasyon grupları ve kontrol grubundaki larva sayıları ve (%)leri
Table 4: The numbers and percentages of larvae in different irracliation and control groups.

Larva sayıları ve (%) leri

Radyasyon Dozu Minimum Maksimum Ortalama

(Krad) sayı % sayı % sayı %

50 23 1.15 434 21.70 102.42 5.12

100 10 0.50 142 7.10 64.86 3.24

150 10 0.50 57 2.85 22.29 1.11

300 1 0.05 46 2.30 12.48 0.62

K (+) 36 1.80 311 15.55 129.49 6.47

K (+)=Pozitifkontrol

___ ,., __ •• _ ••••• ~ ,'-'0_"
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o 37.3 rm
Şekil 2: 150 had'da irradiye edilen Toxocara canis yumunasımn

blasıamer gelişiminde bozulma
Figure 2: The deformaıion in blasıomere developmenı of the T.

canis irradialed wiıh 150 krad

•

Tablo 3'de görüleceği gibi 60, 70, 80 ve 90
krad'da irradiye edilen tek blastomerli yumurta-
larda, 30 gün süresince larva gelişimi saptanma-
mış, kontrol grubunda ise 30. gündeki larvalı
yumurta oranı %34.59 bulunmuştur.

Yapılan istatistik analizde, larvalı yumurta
oranlanndaki farklılık, hem radyasyon gruplan
ile kontrol gruplan arasında hem de farklı rad-
yasyon doz gruplan arasında önemli bulunmuş-
tur (p<O.OS). Aynca, radyasyona bağlı olarak
yumurta kabuğunda ve blastomer bölünmesinde
bazı bozulmalar saptanmıştır (Şekil I, 2).

İkinci bölümde; T. canis'in iç organ larva
göçüne radyasyonun etkisini saptamak amacıy-
la farclere değişik radyasyon dozlanyla irradiye
edilen ve edilmeyen ikinci dönem larva taşıyan
T.canis yumurtalan verilmiş ve belli günlerde
yapılan otopsilerden toplanan larva sayılan ilc
yüzdeleri Tablo 4'de verilmiştir. Tablodan da
görüleceği gibi kontrol grubuna en yakın larva
sayısı 50 krad'da (ort. 102.42) bulunmuş ve
rady~yon doz artışına bağlı olarak larva sayısı-
nın gittikçe azaldığı saptanmıştır. Hem kontrol
grubu ile radyasyon doz gruplanndaki larva
oranlan arasında hem de farklı radyasyon doz
grupları arasındaki farklılıklar önemli bulun-
muştur (p<O.OS).

.~

38.9 rm
Şekil ı: 300 bad'da irradiye edilen Toxocara canis yumurtasının

kabuk yapısında bozulma
Figure i: The defonnaıion on ıhe egg shell of ıhe T. canis irradia-

!ed wiıh 300 krad

Şekil 3: Kontrol gnıbwıdaki bir farenin beyin dokusundan hazırla-
nan preparaıla Toxocara canis laıvası

Figure 3: The laıvae OC T. canis prepared from ıhe brain lissue of
control group's mice

Göç eden larvaların organ, doku ve vücut
boşluklarındaki dağılımlan, radyasyon ve kont-
rol gruplannda farklılık göstermiştir (Tablo 5).
Larvalar 50 krad ve kontrol grubunda. hemen
hemen tüm organ ve dokularda bulunmuştur
(Şekil 3). Hem kontrol grubunda hem de 50,100
ve ISO krad'da larvalar en çok karaciğer ve ak-
ciğerde bulunmuş, ancak 150 krad'da larvalann
bulunduğu organ ve doku çeşidinin azaldığı gö-
rülmüştür. Beyin larva göçü, 150 krad'dan iti-
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baren durmuş ve gözlerde sadece kontrol gru-
bunda larva saptannuştır. Larvalar, 300 krad'da
ise sadece bağırsak, mezenter lenf yumruları ve
mide de bulunmuştur. Negatif kontrol grubunda
ise hiçbir larva bulunmamıştır.

Tablo 6'da farklı radyasyon doz ile kontrol
gruplarında otopsi günlerine göre organ ve do-
kulardaki ortalama larva sayıları verilmiştir.
Larvalar, 50 krad ve kontrol gruplarında aynı
otopsi günlerinde hemen hemen aynı organ ve
dokularda bulunmuştur. Daha yüksek dozlar
olan 100 ve ISO krad'da ise larvaların organ ve
dokulara dağılımları 5. ve 7. günlerden itibaren
meydana gelmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Radyasyonun helmintlerin gelişimi üzerine
etkisi çeşitli araştırmacılar tarafından araştınl-
nuştır (10,33, 37). Villella ve ark. (37), A.
lumbricoides yumurtasında 100 krad'dan daha
yüksek dozlarda larva gelişemediğini belirtmiş-
lerdir. Bu çalışmada, T. canis yumurtasında 60
krad'dan itibaren larva gelişiminin durduğu, bu
dozun A. lumbricoides yumurtası için bildirilen
dozdan daha düşük olduğu gözlenmiştir.

Yüksek radyasyon dozlarında T. canis yu-
murta kabuğunu oluşturan tabakaların birbirleri
ile olan bağlantılarının koptuğu, kabuk bütünlü-
ğünün bozulduğu ve yumurtadaki bla<;tomer bö-
Wnmesinde de bazı bozulmaların oluştuğu be-
lirtilmiştir (i O, 37). Bu çalışmada da, ISO ve
300 krad'da benzer sonuçlar alıonuştır.

Enfektif A. lumbricoides yumurtasının lar-
vasız yumurtaya göre radyoaktif ışınlardan
daha fazla etkilendiği belirtilmiştir (37). Ancak
Karniya ve ark. (I 9), embriyolu T. canis yumur-
tasının tek blastomerli yumurtaya göre radyas-
yona daha dirençli olduğunu bildirmişlerdir. Bu
çalışmada tek blastomerli yumurtaların, 2.
dönem larva taşıyan yumurtalara göre radyas-
yona daha duyarlı bulunması Karniya ve ark.
(I 9)'nın sonuçları ile benzerlik göstermiştir.

Askaritlerin neden olduğu iç organ larva
göçü konusundaki radyasyon çalışmalarında (8,
19, 35, 37), enfektif larvaların göç etmelerine
karşı etkili radyasyon dozunun, trematod (3, IS,
18, 33), sestod (22, 38, 40) ve diğer nematodla-
ra (7, 13, 21, 34) uygulanan dozlardan daha
yüksek olduğu ve bunun için 100 krad veya yu-
karı dozlara gereksinim duyulduğu belirtilmiş-
tir. Bu çalışmada da, iç organ larva göçünü en-
geııeyebilen radyasyon dozu 300 krad
bulunmuş ve ilgili literatürlerle (8, 19, 37) ben-
zerlik göstermiştir. Ayrıca SO, 100, 150 ve 300
krad uygulanan enfektif T. canis yumurtası alan
farelerde, doz artışına bağlı olarak enfeksiyon
oranlarında azalma gözlenmiş ve sonuçlar kont-
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rol grubunun altında bulunmuştur. Bu sonuçlar
benzer çalışmaların sonuçlarıyla paralellik gös-
termiştir (8, 19).

Kemiricilerde yapılan çalışmalarda (1, 12,
24, 25, 39), T. canis larvalarımn en çok karaci-
ğer, akciğer, beyin ve kaslarda bulunduğu belir-
tilmiş, bu çalışmada ise larvaların en çok yuka-
rıda anılan organlarda olmasının yanısıra
mezenter lenf yumrularında da bulunduğu göz-
lenmiştir.

Farelerde yapılan çalışmalarda, radyasyon
doz artışına bağlı olarak larvanın görüldüğü
organ ve doku çeşidinin sınırlandığı (8, i9), ay-
rıca 5-40 krad'da larva saptanan organ ve doku-
ların kontrol grubu ile benzer bulunduğu belir-
tilmiştir (19). Bu çalışmanın sonuçları
yukarıdaki bulgularla benzer bulunmuş, ancak
Barriga ve Myser'in (8) 150 krad'da beyin ve
kaslarda bulunduğunu belirttiği larvalara bu ça-
lışmada ISO krad' da aynı bölgelerde rastlanma-
nu ştır.

Bu çalışmada, kontrol grubu farelerde en-
feksiyonun 2. gününde bağırsaklarda larva bu-
lunmazken, karaciğer ve akciğerdeki larva artıŞı
5. günden sonra şekiııenmiştir. Diğer organ ve
dokulardaki larva artışı ise 5-7. günlerden sonra
meydana gelmiş ve sonuçlar ilgili çalışmalarla
(I, 2, 9, 12, 24, 25, 39) paraleııik göstermiştir.
Larvaların gözde, 6. gün (16) ile 12-15. günler
(I 2) arasında bulunabileceği belirtilmiş, bu ça-
lışmada ise gözde larvanın ilk kez 7. günde sap-
tanması Ghafoor ve ark. (I 6) mn çalışma sonuç-
larına yakın olmuştur.

Farelere 100 ve 150 krad'da irradiye veri-
len T. carus larvaları, karaciğer ve akciğer dışın-
daki organlar ile dokularda 7. günden sonra sap-
tannuş, 300 krad'daki larvalar ise sadece
bağırsak, mezenter lenf yumruları ve mide de
bulunmuştur. Bu farklılıkta, yüksek radyasyon
dozlarırun larvaların organ ve dokulara ulaşma-
iarını geciktirici ve engeııeyici olduğunu bildi-
ren araştırıcılar (9, 19) ile aynı görüş payIaşıl-
maktadır.

Sonuç olarak; tek blastomer safhasında uy-
gulanan radyasyon dozlarında enfektif T. canis
larva gelişiminin 60 krad'dan itibaren durduğu,
yüksek dozlarda ise yumurtada bazı morfolojik
değişikliklerin oluştuğu belirlenmiştir. İkinci
dönem larva safhasında uygulanan radyasyon
dozlarında ise doz artışına bağlı olarak konakçı-
da iç organ larva göçünde, hem larvanın bulun-
duğu organ ve doku çeşidinin sınırlı kaldığı,
hem de larva sayılarının azaldığı, yüksek doz-
larda da larvaların belirli organlarda birikim
yaptığı saptannuş, iç organ larva göçünü engel-
leyebilen dozun 300 krad olduğu belirlenmiştir.



Tablo 5: Farklı radyasyon gruplan ve kontrol grubunda bulunan farelere ait organ, doku ve vücut boşluklarındaki ortalama larva sayılan
Table 5: The mean numbers of larvae found in organ, tissue and body cavity of mice in different irradiation and control groups

Radyasyon Kontrol edilen organ, doku ve vücut boşluklan
dozu
(Krad)

Mi. Bağ. A.c. Ka. Tes. M.I.y. K.c. Da. Böb. G.k. A.b.k. O.b.k. Bey. Göz. K.b. G.b.
1--

50 0.74 3.08 22.08 2.99 0.16 3.58 56.66 0.91 2.49 2.08 1.49 1.58 4.33 - 0.25 -
100 0.99 14.41 13.08 . 0.33 3.33 31.08 0.66 0.33 - 0.08 . 0.33 . 0.16 0.08

.-
150 0.66 4.41 7.49 . - 2.66 6.91 0.08 . - - . - 0.08 -
300 0.91 9.91 - . - 1.33 - . . . - - - - 0.33 -
K (+) 1.08 0.08 24.16 3.16 0.99 6.08 71.82 1.41 2.66 4.74 3.33 2.08 7.33 0.33 0.24 -
K (-) - - - . - - . . . . - - - -

Mi.: Mide Bağ.: Bağırsak A.c.:Akciğer Ka.: Kalp Tes.: Testisler M.I.y.: Mezenter lenf yumruları K.c.:Karaciğer Da.:Dalak Böb.:Böbrekler
G.k.:GöğUs kaslan A.b.k.: Arkabacak kasları O.b.k.: Onbacak kasları Bey.: Beyin Göz.: Gözler K.b.: Kann boşluğu G.b.: Göğüs bo~luğu
K(+): Pozitif kontrol grubu K(o): Negatif kontrol grubu



Tablo 6: Otopsi günlerine göre farklı radyasyon grupları ve kontrol grubunda bulunan farelere ait organ, doku ve vücut boşluklarındaki ortalama larva sayıları ve (%) leri
Table 6: The mean numbers and percentages of larvae found in organ. tissuc and body cavily of mice in different irradiation and control groups in according to autopsy days

Enfeksiyon sonrası Radyasyon Konırol edilen organ, doku ve vücut boşluklan Ortalama larva
Olopsi zamanı (Gün) dozu (Krad) Mi. Bağ. A.c. Ka. Tes. M.l.y. K.c. Da. Böb. G.k. A.b.k. O.b.k. Bey. Göz. K.b. G.b. sayısı ('fo) si

50 0.33 9.66 12.66 1.00 6.00 48.00 1.00 - 78.65 3.93
--- ____ o ------ --- --_.~---_._- --

100 2.66 44.66 10.33 - 3.33 33.66 1.00 - - - 0.66 96.30 4.81
i --_. .- i---

2 ISO 1.33 11.33 0.66 3.00 9.33 - - - - 25.65 1.28
- -- ---

300 1.66 27.66 - - 2.00 - - - 0.66 - 31.98 1.59
-- f---

K(+) 0.66 - 11.00 7.00 79.33 0.33 - - - 98.32 4.91
... .. ..-

ı
SO 1.66 2.33 60.33 2.66 0.66 4.66 119.66 2.66 2.00 366 1.33 2.66 3.66 - 207.93 10.39

100 7.66 16.66 - 5.33 38.66 - - - - - - 68.31 3.41
i

i
s 150 0.33 3.33 7.33 1.33 10.00 - - - 22.32 1.11

300 0.33 5.33 - 1.33 - - - - 0.33 - 7.32 0.36ı
i K(+) 0.33 0.33 43.66 7.00 2.66 11.33 133.66 0.33 2.66 4.66 4.66 2.66 6.66 0.66 - 221.26 11.06

50 1.00 0.33 11.33 4.66 266 45.66 1.00 3.66 1.33 2.33 1.66 7.33 - - - 82.95 4.14

100 1.33 4.33 20.33 1.00 2.66 47.00 1.33 1.00 - 0.33 - 0.33 79.64 3.98

7 150 1.00 3.00 18.33 2.66 3.00 0.33 - - - - - 0.33 - 28.65 1.43

300 0.33 2.33 - - - - - - - 2.66 0.13

K(+) 2.33 19.00 3.66 1.33 6.00 50.66 4.66 5.00 666 4.66 2.33 12.33 0.33 0.33 119.28 5.96

50 - 4.00 3.66 1.00 13.33 - 4.33 3.33 2.33 2.00 6.33 - - - 40.31 2.01
1--.- _._---- . --

100 1.00 5.00 0.33 2.00 5.00 0.33 0.33 0.33 1.00 - - - 15.32 0.76
.- -------- .._- ------ -_ .. - - -_ .._---- --- _.-_ .._- --- --- ..._- ------- --- -

i 15 150 3.66 3.66 5.33 - - - 12.65 0.63
i

._- _. __ -_.0 .. -- _. --- -- --- -- ------ --

!
300 1.33 4.33 - 2.00 0.33 - 7.99 0.39

-- ._-- _.__ . _2.~~--:_ .. ._ ...- ---

i
K(+) 1.00 23.00 23.66 0.33 3.00 7.66 4.00 3.33 10.33 1.00 - - 79.31 3.96

--- .- ...-
K(-) - - - - - -

Mi.: Mide Bağ.: Bağırsak A.c.:Akciğer Ka.: Kalp Tes.: Testisler MJ.y.: Mezenler lenf yumruları K.c.:Karaciğer Oa.:Oalak Böb.:Böbrekler
G.k.:Göği.ls kaslart A.b.k.: Arkabacak kasları O.b.k.: Onbacak kasları Bey.: Beyin Göz.: Gözler K.b.: Karın boşluğu G.b.: Göğüs boşluğu
K(+): Pozitif kontrol grubu K( -): Negatif kontrol grubu
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