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ANKARA YÖRESİNDE KESİLEN KOYUN, KEÇİ VE
SIGIRLARDA BAZI METASESTODLARIN (HİDATİD

KİsT, CYSTİCERCUS TENUİcOLLİs,
CYSTİCERCUS BOVİS) YAYILIŞI
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The prevalence of so me metacestodes (Hydatid cyst, Cysticercus tenuicollis, Cysticercus
boyis) in sheep, go at and cattle in slaughtered Ankara province

Summary: Between Getober 1995 and lune 1997, 2484 sheep, 311 goat and lCJ4/ eattle
slaughtered at three abaUoirs in Ankara provinee were examined for metaeestodes (Hw/atid (vst.
Cvsticercus tenuicollis, Cystieereus bovis). The organ distribution of metaeestodes 1-1'(/.1' recorded, aııd
the diagnosis ofthese was determinedfrom eyst morphology.

The general distribution of metaeesrode infeetion was found to be 33. <J, 29.5, and 9.8% in
sheep, goat and caule, respeetively. Among these, Ctenuicollis was reeorded the most prevalent
speeies, followed by Hydatid eyst and Cbovis. The prevalenee of Ctenuieollis was 26.7% and that of
Hydatid eyst 5.9% in sheep. Both were found to be 1.2% of the same animals. The prevalenees of
Cbovis and Hydatid eyst were 0.3 and 9.4% respeetively in caule. Both species were eneountered in
0./% in the same animals. Although mixed infeetions were seen in both sheep and caule, this situarion
was not observed in goats. Cystieereus tenuieollis and Hydatid eyst were found to be 27. <) and 1.6%
in goats, respeetively.

According to the organ distribution of metaeestodes, the maximum intensity of Ctenuicollis
was observed in mesentery and omentum. Hydatid eysts were found mostly in liver and lungs.
Cysticercus bovis was found mostly in heart and skeletal muscles.

Key words: Hydatid eyst, Cystieereus tenuieollis, Cystieercus bovis, sheep, goat, eattle

Özet: Ekim 1995-Haziran 1997 tarihleri arasında Ankara yöresi mezbahalarında (Çuhuk.
Kazan, Akyurt) kesilen 2484 koyun, 311 keçi, 1941 sığır; Hidatid kist, Cysticercus tenuicollis ve
Cysticercus bovis yönünden incelenmiştir. Bu metasestodların yerleşim yerleri kaydedilmiş ve
teşhisIeri kist yapılarına göre yapılmıştır.

Metasestod enfeksiyonlarının genel yayılışı koyunlarda %33.9, keçilerde %29.5, sığır/arda
%9.8 saptanmıştır. Bunlardan en yaygını C.tenuicollis olmuş, bunu Hidatid kist ve C.bovis izlemiştir.
Koyunlarda tek türle enfeksiyondan Ctenuicollis %26.7, Hidatid kist %5.9, her ikisinden oluşan mikst
enfeksiyonlar %1.2 kaydedilmiştir. Keçilerde ise mikst enfeksiyonlar gözlenmemiş, Ctenuicollis
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%27.9, Hidatid kiJt %1.6 saptanmiştir. Siğır/arda yal11lzHidatid kiJt %9.4. Cbovis %0.3. hunlardan
oluşan mikst enfeksiyonlar %0.1 bulunmuştur.

Mefasestodlarrn yerleşim yerlerine göre. Ctenuicollis en çok mezenter ve omentumda.
Hydatid kist karaciğer ve akciğerde. C.bovis kalp ve iskelet kasmda kaydedilmiştir ..

Anahtar kelimeler: Hidatid kist , CysticercuJ tenuicollis, Cysticercus hovis. koyun. keçi. sığir

Materyal ve Metot

1995-Haziran ı997
Ankara yöresi
Çubuk. Akyurt)

keçi ve i94 i sığır
4736 hayvanda

Giriş

Koyun, keçi. sığır gibi ruminantların
en yaygın larval sestod enfeksiyonlarından
Hvdatid kist. Cysticercus tenuicollis ve
Cvsticercus bovis' e ilgili gerek Türkiye
gerekse diğer ülkelerden pek çok yayıfış
bildirilmiştir (1,2,5,7,1 1,19). Bu metasestodlar
(Iarval cestodlar), hayvan yetiştirmede
ekonomik kayıplara neden olmakta ayrıca,
Taenia saginata 'dan kaynaklanan cysticercosis
ile Hidatid kist' in insan sağlığında da sorun
oluşturduğu bilinmektedir.

Türkiye'de, Hidatid kist'in yayılışı
koyunlarda % 0.6-58.6 (7.20,22,27,28,3 i) ,
keçilerde % 4.5-29.2 (4,7,27,28) ve sığırlarda
% 8-39.7 (6,7,20,22,27,28) kaydedilmiştir.
Enfeksiyonların çoğu hayvanların karaciğer ve
akciğerlerinden bildirilirken, kalp ve dalakta
yaygın bulunmadığı saptanmıştır
(7,20,27 ,28,32).

Cysticercus tenuicollis, koyunlarda %
31.8-61.3 (5,25,3 i) ve keçilerde % 28.5-80
(4,25) oran larında en çok mezenter, omentum,
rumen ve karaciğerden bildirilmiştir (4,5,25).

Sığırlarda Cysticercus bovis
enfeksiyonları %0.3-4.7 (1,6,8.21,26)
kaydedilmiş ve karkasta sistiserklerin dağılımı,
iskelet kası, kalp kası, masseter kası, dil,
diyafram, interkostal kaslar, özofagus,
karaciğer ve böbrek olmuştur (8).

Aynı hayvanda bu metasestodlardan
birden fazlasının bulunmasıyla ilgili
Türkiye' de sistematik bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle Ankara
yöresinde kesilen koyun, keçi ve sığırlarıda tek
ya da mikst metasestod enfeksiyonlarının
yayılışını saptamak amacıyla bu çalışma
yapılmıştır.

Bu çalışma, Ekim
tarihleri arasında
mezbahalarında (Kazan,
kesilen 2484 koyun,3 i i
olmak üzere toplam
yapılmıştır.

Kesim sonu hayvanların kasları
Cbovis, karın-göğüs-pelvis boşluğundaki
organlar ile asıcı zarları Hidatid kist ve
Ctenuicollis yönünden incelenmiştir.
Metasestodların yayılışı ve lokalizasyon
yerleri kaydedilmiş ancak, küçük lezyonlara
yönelik herhangi bir inceleme ve teşhis
yapılmamıştır. Metasestodların tanısı ise kist
yapılarına göre saptanmıştır.

Bulgular

Çalışmayla ilgili sonuçlar tablo ı,2 ve
3' de özetlenmiştir. Genel metasestod
enfeksiyonları koyunlarda % 33.9, keçilerde %
29.5 ve sığırlarda %9.8 saptanmıştır. En
yaygın metasestod enfeksiyonu Ctenuicoflis
olmuş, bunu Hydatid kist ve Cbavis
izlemiştir.

Sığır ve koyunlarda yukarıda bildirilen
metasestodlardan kaynaklanan mikst
enfeksiyonlar saptanırken, keçilerde bu durum
gözlenmemiştir. Koyunlarda tek türle
enfeksiyondan Ctenuicollis % 26.7, Hidarid
kist % 5.9 oranında gözlenmiş, her iki
parazitten oluşan mikst enfeksiyonlar % 1.2
olarak kaydedilmiştir. Sığırlarda ise sadece
Cbovis % 0.3, Hidatid kist % 9.4 oranında
saptanmış, bunlardan oluşan mikst
enfeksiyonlar % 0.1 oranında kaydedilmiştir.
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Tablo I. Koyun, keçi ve sığırlarda metasestod enfeksiyonlarının (Hidatid ki st, Ctenuicollis, Cbovis)
yay tl IŞI

Table ı. The prevalenee of metacestode infeetions (Hydatid eyst, Ctenuieollis, Cbovis) in sheep,
goaı and cattle

Hayvan türü İncelenen hayvan Enfekte hayvan

sayısı Sayısı %'si

Koyun 2484 843 33.9

Keçi 311 92 29.5

Sığır 1941 191 9.8

Cvsticercus tenuicallis, koyun ların %28' in in,
keçilerin %27.9'unun bir ya da birden fazla
bölgesinde bulunurken, sığırlarda
rastlanmamıştır. Enfekte koyunların 517'sinin
mezenter ve omentumunda, 104'ünün
karaciğerinde, i29'unun abomasum-rumen-
omasumunda, 72'sinin bağırsağında, 13'ünün
idrar kesesinde, 8'inin genital bölgesinde ve
3 'ünün akciğerinde Ctenuicollis madvamadı
saptanmıştır. Enfekte keçilerin 70'inin
omentum-mezenterinde, i6 'sının
karaciğerinde, 9'unun genital bölgesinde,
4'ünün akciğerinde, i 'inin rumeninde, i 'inin
böbreğinde ve i 'inin dalağında C tenuicallis'e
rastlanmıştır.

Hydatidosis, sığırlarda % 9.5 yay tl ış
ile koyun (% 7.1) ve keçilerden (% 1.6) daha
fazla görülmüştür. Yüzseksenbeş sığırda
saptanan kistin % 32.9'u yalnızca akciğerde
,% 30.2'si yalnızca karaciğerde, % 35.6'sl
hem akciğer hem de karaciğerde bulunmuştur.
Enfekte koyunlarııı % 34.8'inin yalnız
karaciğer, % 13.4' ünün yalnız akciğer ve %
48.8'inin her iki organıııda Hidatid kisr'e
rastlanmıştır. Dalakta ise yaygın
bulunmamıştır. Keçilerde Hidarid kisr, % 80
karaciğer ve % 20 akciğerde yerleşim
gösterirken aynı hayvanın her iki organıııda
birden gözlenmemiştir.



Tablo 2. Koyun, keçi ve sığırlarda Hidatid kist , Cysticercus tenuicallis ve Cysticercus bavis'in yayılışı

Table 2. The prevalenee of Hydatid cyst, Ctenuicallis and Cbavis in sheep, gaat and eattle

Metasestad türleri

Hayvan türü İncelenen Hidatid kist'li C tenuieallis'li C bavis'li hayvan Hidatid kist ve Hidatid kist ve
hayvan sayısı hayvan hayvan Ctenuicallis' li Cbavis'li hayvan

hayvan
Sayısı 0/0' si Sayısı %'si Sayısı 0/0' si Sayısı 0/0' si Sayısı 0/0' si

Kayun 2484 147 5.9 665 26.7 - - 31 1.2 - -

Keçi 311 5 1.6 87 27.9 - - - - - -

Sığır 1941 183 9.4 - - 6 0.3 - - 2 0.1



Tablo 3. Enfekte hayvanlarda Hidatid kist'in yerleşim yerleri ve dağılımı

Table 3. The prevalence of Hydatid cyst in infected animals according to the organ distribution

Hidatid kist'li organlar
Hayvan Hidatid Akciğer Karaciğer Dalak Akciğer ve karaciğer Karaciğer ve dalak Akciğer, karaciğer ve
türü kist' li dal ak

hayvan
sayısı

Sayısı %'si Sayısı %'si Sayısı %'si Sayısı %'si Sayısı %'si %'si
Koyun 178 24 13.4 62 34.8 i 0.5 87 48.8 i 0.5 3 1.6

Keçi 5 i 20 4 80 - - - - - - - -

Sığır 185 61 32.9 56 30.2 - - 66 35.6 - - 2 1.1
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İncelenen 1941 sığır karkasının 8'inde
(% 0.4) C.bovis enfeksiyonu saptanmış,
enfeksiyonda kistlerin çoğunluğu kalpte
bulunmuş, bunu iskelet ve masseter kası ile dil
izlemiştir.

Tartışma ve Sonuç

Gerek hayvanlarda, gerekse zoonoz
olarak insanlarda sorun oluşturan helmintlerin
yayılışı bölgelere göre farklılık göstermektedir.
Bu araştırmada genelolarak metasestod
enfeksiyonları koyunlarda % 33.9, keçilerde %
29.5 ve sığırlarda % 9.8 yaygınlık göstermiştir.
Bekele ve ark. (3) Etyopya'da Hidatid kist ve
C.tenuicollis'li mikst enfeksiyonların
koyunların % 5.4'ünde bulunduğunu.
Matchanov ve ark. (14) Rusya'da Hidatid
kist'li koyunların % 60'ında C.teııuicollis'e
rastladıklarını kaydetmişlerdir. Bu çalışmada
ise Hidatid küt ve C.tenuicollis 'li mikst
enfeksiyonlara koyunların % 1.2'sinde,
Hidatid kist ve C.bovis'li mikst enfeksiyonlara
sığırların % 0.1 'inde rastlanması bu
parazitlerin biyolojisinde roloynayan
konakların birbiriyle yakın ilişkisini ve aynı
konakları kullanan diğer paraziter
enfeksiyonların da görülebileceğini
göstermektedir.

Literatürlere göre (4,6,7,20,22,27,28)
Hidatid küt'e Türkiye'de koyunlarda %0.6-
58.6, keçilerde %4.5-29.2 ve sığırlarda %8-
39.7 oranında rastlanmıştır. Diğer ülkelerde
Hidatid kist'e, koyunlarda İran'da %26.1 (18),
Etyopya'da %16.4 (3), Kenya'da %8.1 (13),
Bangladeş'de %55 (9), Hindistan'da %2.7 (29)
ve Falkland adalarında %0.4 (23), keçilerde
Bangladeş'de %8.2 (9), Hindistan'da %0.9
(29) ve Kenya'da %7.1 (13), sığırlarda
Avustralya'da %0-78 (2,12), Kenya'da %8.9
(13). Bangladeş'de %42 (9) ve Bengal' de %
ı7.8 (24) rastlandığı bildirilmiştir. Bu
araştırmada ise Hidatid kist'e koyunlarda
% 7. ı, keçi lerde % 1.6 ve sığırlarda %9.5 gibi
~üşük oranlarda saptanması bunda bölgesel
farklılığın neden olabileceğini
düşündürmüştür. Kistlerin organlara göre
yayı/ışını sığır, koyun ve keçide bazı
araştırıcılar karaciğerde (2.9,24,27,28), bazı
araştırıcılar akciğerde (3,7,20,22,27,28,32)
daha çok bildirmişlerdir. Ancak, Oryan ve ark.
( 18) koyunlarda, Lymbery ve ark. (12)

sığırlarda Hidaıid kist'in eşit olarak her iki
organda yayılış gösterdiğini kaydetmişlerdir.
Bu araştırmada ise en çok kiste koyun ve
keçide karaciğerde, sığlı'da ake iğerde
rastlanması bazı araştırıc ıların
(7,9,20,22,27,28,32) sonuçları ile paralellik
göstermiştir.

Cysticercus tenuicoltis 'in yayı Iışı,
Türkiye'de koyunlarda %31.8-61.3 (5,25,31),
keçilerde %28.5-80 (4,25) oranlarında
kaydedilmiş, sığırlarda ise bildirilmemiştir.
Diğer ülkelere bakıldığında keçilerde
Hindistan' da %28 (29), Nijerya' da % 11.6
(17) ve Bangladeş'de %54.5 (10), koyunlarda
A.B.D.'nde %28 (11), İran'da %28.3 (18).
Hindistan'da %29.1 (29), Etyopya 'da %37. ı
(3) ve Nijerya'da %23.5 (ı 7), sığırlarda
Sovyetler Birliğinde % 1.1 (16) oran larında
bildirilmiştir .. Bu çalışmada ise koyunların
%28.0, keçilerin %27.9'unda C.tenuicollis
larvalarına rastlanırken, sığırlarda bu parazit
saptanmamıştır. Koyun ve keçiye ait
bulgularımız yukarıdaki literatür (11,17,18,29)
verileri ile de uyum içinde olmuştur.
Larvaların yerleşim yeri açısından gerek
Türkiye'de (4,5,25) gerekse dünyada yapılan
çalışmalarda (18,29) C.tenuicoLlis en çok
mezenter ve omentumda saptanmıştır. Ancak,
Opasina (17), koyun ve keçilerde
C.ıenuicoltis 'i rumen, karaciğer, ince bağırsak
ve idrar kesesinde bildirmiştir. Bu çalışmada
ise larvaların mezenter ve omentulTIu tercih
etmesi, Opasina'nın (17) sonuçları hariç diğer
çalışma sonuçları (4,5,18,25,29) ile paralellik
göstermiştir.

Cysticercus bovis 'in sığırlarda
Türkiye' de %0.3-4.7 (1,6,8,2 i ,26), İran' da
%7.7 (19), A.B.D.'nde %9 (30), Almanya'da
%0.4-6.8 (l5) oranında yayılış gösterdjiji
bildirilmiştir. Bu çalışmada % 0.4 olar:k
saptanması, sonuçlarımızın bazı çalışmalarla
(6,8, i5,26) benzerlik taşıdığını ve bu
enfeksiyonun bu bölgede fazla yaygın
olmadığını göstermiştir. Karkasta yerleşim yeri
açısından C.bovis larvalarının boyun. omuz,
kalp, masseter kasıarı ile dilde daha çok
bulunduğu bildirilmiştir (8, i9). Bu çalışmada.
larvaların kalp, iskelet ve masseter kaslarında
daha çok rastlanması araştırıcıların (8.19)
sonuçları ile benzerlik göstermiştir.
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Sonuç olarak, Ankara yöresinde
kesi len ruminantlarda metasestod
enfeksiyonlarının yaygın bulunduğu, özellikle
Hidatid kis! 'in insan ve hayvan sağlığı
açısından hala sorun oluşturduğu ortaya
çıkmıştır.
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