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TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİGER
HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI

Ayşe BURCU' Bahadır GÖNENçı Oğuz SARIMEHMETOGLuı

The prevalence of Skrjabinema and other helmintic infections in Angora goats.

Summary: /n this study, the prevalenee of helmintie in/eetions in Ankaru
and vicinity was determined and the sensitivities ot the adhesive-tape and
FullehorJ1 .Ilotation methods were compared in the diat;nosis ot SkrjabinenUl in
Angoru goats.

13y using FulleborJ1 .Ilotation method, the percentage of nematod eggs in the
faal sWl1lJles ol 329 Angora goats were .lôund to be as .liJllows; Triehuris .ip.
i 6. i% and Monieıia sp. /0% the total prevalence ot Triehostmngylidae 53.4%.
Mars/wllagia marshalli (15./%), Nematodirus sp. (33.7%). Which were in the
'ıclInily of Triehostmngylidae, were identi/ied according to the siıes and slwres of
their eggs.

While 32.R% of the goats were f(lund to be in/ected with SkıjabinelıUl hv using
the adhesive tape method, 7.2% of goats were j(JUnd to be in/eeted with the same
parusite by using FulleborJ1 .Ilotation method. This data shmvs that the pmeedure
ol adhesive tape is more appropriate than the other pmeedure to diagnose
S'krjabinema.

During the exwnination of the large intestine of LO goats inleeted with
.I;krjabiııenw. it was determined that all of the colleeted parasites ıvere
Skıjabinenw (}\.'is.

Key word: Goat, Skrjabinema avis, prevalence.

Özet: Bu çatışmada, Ankara yııresi ti/iik keç:ilerinde giirülen helmint
enfeksiyonlartnll1 yayilı,ı" belirlenmiş ve Sk,jabinema enfeksiyonunun te,çhisinde
selo/CI/1 bant ve FulleborJ1 doymu,ç tu::.lu .lu .llotasyon yiintemlerinin duyarlı Iı/Iı
ka rş,la,l.tl rt Inu,11Ir.

Fullehol'/1 doymuş tuılu .lu .llotasvon ,wıntemi ile muavenesi yapılan 329 tiftik
keçisi dl,ı'kısıııda Trid1uris sp. 'nin %i6.1, Moniezia Sı). 'nin C;oI0 oru/1/nda
gijrüldüğü, Trichostrongylidae familyasına ba{ftı türlerin toplam %53.4, yine bu
'ıwnilvuva ba{ftı yumurtalartndmı ayırt edilebilen türlerden Manha[[agia
iiw nlwlli' nin %15.1, Nematodirus sp. 'nin %33.7 yaygm olduğu kaydedi!lni,çtir.

Skıjabinema yıınünden incelemesi yapilan keç:ilerin selotan bant .vijntemi ile
%32. /\' i, FulleborJ1 doymu,l' tuzlu su flotasyon yüntemi ile de o/c 7.2 'si enfekte
bulunmuş. se/o/cm bant .Vljnteminin bu paraıitin teşhisi bakımından daha güvenilir
oldu/!,u tespit edilmi,çtir.

Skrjabinenw ile en/ektI' LO keçinin kalm ba{fınaklartmn kontrollerinde.
toplanan parm.itlerin hepsinin Skrja!Jinema ovis oldu{fu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Keçi, Skrjabinema ovis, yayilı,ı'.
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Giriş

Türkİye'de 03,9,16,22) ve diğer ülkelerde
(I .2. i i. ı4,20) dışkı ve otopsi bakılarına göre
kc\ilerin sindirim sisteminde yerleşen çok sa-
yıda helmint türünün bulunduğu ve ya-
yılışiarının Lilkclere, coğrafi hölgelere ve araş-
tırma niteliklerine göre değişiklik gösterdiği
hildirilmektedir.

Doğanay ve Öge (5), Türkiye'de çeşitli
yazarlara atkn keçilerde Haemonchus sp. 'nin
(71 18-90. Trichostmngylus sp.'nin %1-99,
OSfertagiu sp.' nin % i-100, Nematodirus
sp.' nİn (Ir. J -90, Cooperia sp.'nin %0.8-20.5,
Mu r.ı/wl!agia marshalli' nin Ck,O.8- 100,
Oesoph({gostol17ul17 sp.' nin % 10-40, Chabertia
ovina' nın (1<20-100, Trichuris sp.'nin %20-57,
Stmngyloides p([pillosus'un (/{)3.4, Skrja!Jinem([
ovi.ı'in %8.6-30 yaygınlık gösterdiğini
kaydetmİşlerdir.

Bu helmintierden koyun, keçi, geyik, cey-
lan, antilop gihi hayvanların kalın ba-
ğırsaklarında yerleşen Skrjabinema ovis patojen
kahul edilmemekle birlikte dişi parazitlerin yu-
murtalarını anüs hölgesine bırakmalarına bağlı
olarak anal hölgedeki kaşıntı ile hayvanlarda
huzursuzluğa sebep olduğu bildirilmektedir (2).

Skrjabincl11u cinsinde S.ovis'ten başka
S.ulatum. S.capme, S.tarandi gihi türler de bu-
lunmakta, S.alaful11'un Güney Afrika'da yabani
nıminant ve koyunlarda s.cuprae'nin Kuzey
Amerika ve Peru'da koyun ve keçilerde, S.
ramndi'nin ise Alaska'da geyiklerde görüldüğü
kaydedilmektedir ( 10, 15).

Otopsi yapılan keçilerde S.ovis'in ya-
yılışının Kıbrıs' ta %9 (13,14), Brezilya'da
'YtAO.5 C~). Nijerya'da (1<.1-5 (6,17) olduğu ya-
yılış oranı hildirilmemekle birlikte bu parazite
Kuzey Amerika (4), Hollanda (2) ve. Na-
mibia' da (12) rastlandığı kaydedilmektedir.
Diinyada geniş hir yayılış alanı gösteren
Skrjubinenw türlerinin flotasyon yöntemi
kullanılarak yapılan dlŞkı hakılarında az gö-
rüldüğü (2.8) bildirilmektedir.

Öge (18), S.ol'is'le benzer biyolojiye sahip
ve aynı familyaüstüne bağlı Oxyuris equi ile il-
gili yaptığı bir çalışmada 772 at dışkısında flo-
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tasyon yöntemi kullanarak yaptığı de-
ğerlendirmede % 1.16 oranında enlcksiyon sap-
tarken, aynı atların 480 ninde selofan bant yiin-
temi ile enfeksiyon oranının (YıI4.16 'ya
yükseldiğini belirtmiş, bu duruma dişi pa-
razitlerin yumurtalarını anüs civarına hı-
rakmaları sebebiyle yumurtaların dışkıya çok az
karışmasının neden olabileceğini bildirmıştir.
Gönenç (7), eşekler üzerinde yaptığı çalışmada
otopside %29 oranında o.equi enfeksiyonu sap-
tarken flotasyon yöntemi kullanarak yaptığı
dışkı bakısında bu oranın %3 'lerde kaldığını
ve bu farkın istatistikselolarak da (P< 0.1)5)
önemli bulunduğunu kaydetmiştir.

Bu çalışmada, selofan bant ve fulleborn
doymuş tuzlu su flotasyon yöntemleri ilc An-
kara yöresi Tiftik Keçilerinde Skrjuhinf!l17u en-
feksiyonunun yayılışını belirlemek. elde edilen
sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırmak, ke-
simi yapılan hayvanlarda alınan örnekleri in-
celeyerek enfeksiyondan sonımlu Wrlerİ he-
lirlemek ayrıca bu çalışmalar sırasında
uygulanan dışkı yoklamaları ile diğer helmint
enfeksiyonlarının yayılışlarını kaydetmck
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Ağustos 1995, Aralık i997 tarihleri ara-
sında Kazan Belediye mezbahasında 132
erkek, i97 dişi toplam 329 Tiftik Ke\:isinin
Skrjabinema ve diğcr helmint enfeksiyonları
yönünden kontrolü yapılmıştır.

Yaşları belirlenen 135 genç (I yaşından
ki.fçük) , 194 yaşlı (I yaş ve büyük) kec,:inin amis
bölgesine selofan bant uygulaması yapıldıktan
sonra rektumdan dışkı alınarak naylon torhalar
içerisinde laboratuvara getirilmiştir.

Laboratuvarda tüm selofan bant sahasının
mikroskopta incelemesi yapılarak S/.:rjubinel1w
ile enfekte hayvanlar belirlenmiştir. Rektumdan
alınan dışkılar Fulleborn doyınuş tuı.lu su flo-
tasyon yöntemi ile incelenmiş SkrjobinC'/17a ve
bulunan diğer helmint yumurtaları kay-
dedilmiştir.

Mezbahaya götürülen seyyar ınikroskopta
selofan bantların incelenmesi sonucu enfekte
olduğu tespit edilen 10 keı.;'inin kesim sonrası
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T;ıhlo i Kc<;ılcrdesclofan hant ve Fullehorn dOYlntJ~ llIzlu su flotasyon yöntemi ile belirlenen S.ovis enfeksiyon or;ınlaıı
Tahle i The pereenlages of S.ovis İnfections in goats by using the adhesive tape and Fullehorıı flotaıion method.

i
Skrjuhiıınna ovis ile enfekte keçi

Genç Ya~1ı Di~i Erkek Torlanı

Kullanılan YÖIHem Sayı % Sayı Ok: Sayı £1,) Sayı % Sayı °A

Selofan banı yön. 39 288 69 35.5 44 333 64 32.4 108 32.8

Fullchorıı f1oıasyon yön. LO 7.4 14 7.2 9 68 15 76 24 72

kalın hağırsakları alınarak laboratuvara ge-
tirilmiş lahoratuvarda bağırsak içerikleri 250
ıım süzgeçte yıkandıktan sonra porsiyonlar ha-
linde petri kutusunda stero-mikroskop altında
incelenerek Skrjahinema'lar toplanmıştır. Top-
lanan parazitlerin % 70' lik alkolde tespit edil-
dikten sonra, ilgili literatürlerin (I 5, i9) ışığı al-
tında tür tayini yapılarak tanıtım amacı ile
lotoğratları çekilmiş ve ölçüleri alınmıştır.

Sclofan hant ve Fullebom doymuş tuzlu su
tlotasyon yöntemi ile bulunan Skıjahinema yu-
mUrlalarının genç, yaşlı, erkek ve dişi hay-
vanlardaki yayılış durumları arasındaki fark-
lılığın istatistiki açıdan önemli olup olmadığı
Ki- Kare testi * (2 i) ile hesaplanmıştır.

Bulgular

SkrjaiJinema yönünden muayenesi yapılan
329 Tillik keçisinin selofan bant yöntemi ile
%32.8'i ve Fullehom doymuş tuzlu su no-
tasyon yöntemi ile de %7.2'si enfekte bu-
lunmuştur (Tablo I). ScIofan bant yönteminin
flotasyon yöntemine göre bu parazitin teşhisi
hakı mından çok daha güvenilir olduğu tespit
edilmiş, hulunan farklılığın istatistikselolarak
da önemli olduğu (P<O.OI) kaydedilmiştir.

Yaş ve cinsiyetin keçilerde Skrjabinema
enfeksiyonunda sclofan bant yöntemiyle elde
edilen bulguların doğrultusunda değerlendirme
yapıldığında (Tablo i) yaşlılarda gençlere, di-
şilcrde erkeklere oranla enfeksiyonun daha yay-
gın olduğu, ancak bulunan farklılığın is-

2 (G-B)l
X =I,--

B

XL =Ki-Kare
G = Her hir gözdeki gözlenen frekans
B = Her hır gözdeki heklenen frekans (21)

tatisliksel olarak önem taşımadığı (P >0.05)
kaydedilmiştir.

Rektumdan alınan dışkıların FulIeborn
doymuş tuzlu su notasyon yöntemi ile diğer
helmintler yönünden incelemesi yapıldığında
Triclwstron;;ylidae familyasına hağlı Wrlerin
toplam %53.4, yine bu familya bağlı yu-
murtalarından ayırt edilebilen türlerden
Marshalla;;üı marshalli'nin %15.1, Nem(lfodirus
sp.'nin %33.7, kalın bağırsaklarda yerlqen
Trichuris sp.' nin Ch,J 6. i, sestod en-
feksiyonlarından Monieıia sp.'nin % iO ora-
nında yaygın olduğu (Tablo 2) kaydedilmi~tiL

Genç ve yaşlı keçiler arasında hulunan
helmİntlerden Triclwstrongylidae sp, Monieıia
ve Nenuıtodirus cinslerine bağlı türIerİn yaş-
lılarda, M.marshalli ve Trichuris sp. 'nin genç-
lerde daha yaygın olduğu, fakat istatistiksel de-
ğerlendirmede bulunan farklılıkların iinemli
olmadığı (P > 0.05) kaydedilmiştiL

Dişi ve erkek keçilerde bulunan hel-
mintlerden Trichostrol1;;ylidoe ve NenUllııdims
sp.'nin erkeklerde, M.mars!wlli, Trichuris sp.
ve Monieıia sp.'nin dişilerde daha yaygın ol-
duğu, fakat istatistiksel değerIendirmede hu-
lunan farklılıklann önemli olmadığı (P > OJ)))

kaydedilmiştir.

Enfekte keçilerden iO' unun kalın ba-
ğırsaklarından toplanan SkıjabinenUl' ların tek
tür olduğu belirlenmiş ve Sovis olarak iden-
tifıye edilmiştir. Dişi parazitlerin (Şekil 1,2)
6.35-8. i9 mm. uzun, 350-550 ıım geni~, er-
keklerin (Şekil 3,4) 2.48-2.64 mm. ul.un i ıO-
180 Ilm genişlikte olduğu belirlenmiş ayrıntılı
ölçümleri Tablo 3' de verilmiştiL
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Tahlo 2. Keçilerde Fulleborn doyııııı~ tıızlu su flotasyon yöntemi ilc belirlenen helmint enl'cksıyonları
Table 2. Helminthic infeetions in goats deterınined by using the Fulleborn tlotation method.

Bakısı yapılan keçi

Ya~ı Cinsıyeti ---J
Genç Ya~lı Di~i Erkek Toplam i

Helmını ltırıı Sayı % Sayı °A, Sayı vltı Sayı O~ Sayı S,;

l'ridıusırongylıli,ıe 62 45.9 114 58.7 98 497 78 59 176 5:14

:"Jeıııa\odiı"ll'; sp. 43 31.8 68 35 62 31.4 49 37.1 iii :r17
M. marshaliı 21 15.5 29 14.9 31 157 19 14.3 SO ISI

Trıehuris sp. 22 16.2 31 15.9 33 1(>.7 20 151 53 161

Monıezia Sp. II 8.1 22 11.3 21 106 12 ') 31 LO

Tablo 3. SklJ,1binema ovis di~i ve erkeklerinde bazı morfolOjik karakterlerinin ölçlimleri
T,ıhlc 3. The measuremel1lS of some morphologieal stnıetııre on malc and female of S. ovis

i Özefagus Kuynık Spiklillim Yulvanın

i Cınsıyet Uzunluk Geni~lık uzunluğu uzunluğu uZllnluğu anterıor uca
! (mm) (Ilm) (Ilm) (Ilm) (Ilm) uzak. (mnı)

Dı~ı 635-R.19 3968-499.2 614.4-678.4 9088- i075.2 - 2.21l-2.3h

Erkek 248-2.64 1536-179.2 208.8-294.4 - 60.8-672 -

o"
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~ekil ı.Skrphınem,ı ovis di.~ı ön nihayet
(Anlnıor end of the I'cmale S.ovis)

~ekil 3. SkrJabınelıı" "vıs erkek (ın nıh,ıyc\
iAıılerior eıııl of the nıale S.U' i"

"
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~ck\\ 2. Skrpbınem<ı ovıs dı~i ark<! nıhayet
(Posterior eıııl of ıhe female S.ovis)

Şekil 4. SklJ,lhınema ovis erkek ark<ı nıhayet
(Posterior eıııi ol' the m,de Sovisı
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Tartışma ve Sonuç

Yapılan <;alışmalarda (i ,2, 11,14,20) ke-
<;ilerin sindirim sisteminde yerleşen helmint tür-
leri ve yayılış oranlarının ülkelere ve coğrafi
bölgelere göre farklılıklar gösterdiği kay-
dedilmektedir. Bu <;alışmada, tespit edilen hel-
minllerin yayılış oranlarının dışkı bakısı ile sap-
tanmasına hağlı olarak Türkiye' de otopsi
bakılarında belirlenen değerlerden S.ovis en-
kksiyonu dışında (I 6,22) biraz daha düşük bu-
lunmuştur. Buna rağmen hulunan oranlar de-
ğerlendirildiğinde Ankara yöresi Tiftik
ke<;ilerinde helmint enfeksiyonlarının kii-
çümsenemeyecek boyutlarda olduğu be-
lirlenmiştir.

Skrjo/Jinenw ovis enfeksiyonlarında teş-
hisin daha çok otopsiye dayanarak yapıldığı
(3.4,6,13) dışkı bakılarının çok azında (2,8) hu
parazitin görüldüği.i kaydedilmiştir. Bu ça-
lışmada da Fulleborn doymuş tuzlu su t1otasyon
yöntemi kullanılarak yapılan dışkı bakısında en-
feksiyon oranının düşük olmasına karşın se-
lofan bant yöntemi kullanılarak yapılan mu-
ayenede bu oranın oldukça yüksek olduğu
görülmüştUr. Dışkı bakııarında bu ve benzer
parazit yumurtalarının az görülmesi (7,18) pa-
razillerin biyolojisi gereği dişi parazitlerin yu-
murtalarını anüs hölgesine hırakmalarına ve do-
layısı ile yumurtaların dışkıya karışmamasına
bağlıdır.

Türkiye'de keçiler üzerinde yapılan ça-
lışmalarda (8,16,22) S.ovis'in Tiftik ke-
<;ilerinde '1<8.6-30, Kilis keçilerinde %42.3 yay-
gın olduğu kaydedilmiş, bu çalışmada da
seloLm bant yöntemi ile Tiflik keçilerinde
'/<,32.8 enfeksiyon tespit edilmiştir.

Kalın bağırsaklardan toplanarak teşhisIeri
yapılan dişi ve erkek S.ovi.ı'lerin ölçüm so-
nuçları literatürlere (l5,19) uygunluk gös-
termiştir.

Sonu<; olarak. Ankara yöresi Tiftik keçileri
üzerinde yapılan bu çalışmada S.ovis ve diğer
bulunan helmint enfeksiyonlarının kü-
<;ümsenmeyecek oranlarda bulunduğu tespit
edilmiş, S.ııvis enfeksiyonunun teşhisinde se-
lofan bant yönteminin daha güvenilir olduğu
notasyon yönteminin bu tip biyolojiye sahip pa-
razitlerde gerçek sonucu yansıtmadığı kay-
dedilmiştir.
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