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The prevaleııce of helmiııth iııfections ilı cattle raised in bams in Kayseri province

Summary: In this study, two hundred fecal samples of cattle which were
gathered,/i-om dillerent parts qf Turkey andfed up in barns in Kayseri were taken
and examined by using the methods offZotatiOlı, sedimentation, Baermann- Wetzel.
McMaster wıdfecal culture. On coprological examination, t!ıe types oLeggs round
in cattle were Paramphistomum spp. (14.5%), Fasciola spp. (7.5%).
D.dendriticum (9%), Moniezia spp. (1%), Strongylida spp. (12%), and ToxocaJ'(/
vitulorum (0.5%). Ident!/ication of infective larvae ,/i-om the fecal cultures s!ıowed
that a majority of eggs in the eattle feces were contributed by nematodes belonging
to Ostertagia spp. (35%), Cooperia spp. (15%), Oesophagostomum spp. (15%)
and Bunostomum spp. (13%). These were followed by Nematodirus spp. (7%),
Haemonchus spp. (4%) and Trichostrongylus spp. (4%). Unidentilied larvae were
detected as 7%. The fecal egg output in Strongylid nematodes of the c(lttle was
'iuite low (~ 100 EPG=eggs per gram (}ffeces) in this study.

Key words: Omle, helminth, prevalence

Özet: Bu çalı,~mada, Türkiye'nin deği,~ik yerlerinden temin edilip Kayseri'de
kapalı sistemde besiye tabi tutulan 200 sılfırdan alınan dışkı örnef!.i, flOf(/s}'on,
sedimentasyon, Baermal11ı-Wetzel ve McMaster yöntemleri ile incelenmiş, ayrıca
dışkı kültürü yapılmı,~tır. Dı,~kı bakl.~ına göre sıf!.ırlarda %14.5 Paramphistol11ul11
.1'171)., %7.5 Fasciola spp., %9 D.dendriticum, %1 Moniezia spp., %/2 Strong.vlida
spp. ve %0.5 Toxocara vitulorum yumurtaları bulunmuştur. Dışkı kültüründe en
fazla rastlanan larvalar Ostertagia spp. (%35), Cooperia spp. (o/d5),
Oesophagostomum spp. (%15) ve Bunostomum spp. (%13) olmuş, bunu
Nematodirus spp. (%7), Haemonchus spp. (%4) ve Trichostrongylus spp. (%4)
izlemi,~tir. Te,~his edilemeyen larvalar %7 düzeyinde kalmıştır. Strongylid tip
nematodlarla enfekte sığır/arda gram dı,~kıdaki yumurta sayısı dü,~ük bulunmu,~tur
(~ 100 EPG=gram dı,~kıyumurta sayısı).

Anahtar kelimeler: Helmint, sığır, yayılış
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Giriş

Sığır yetiştiriciliği, hayvancılık sek-
törümüzün önemli bir kolunu oluşturmaktadır.
Türkiye'de i996 yılı verilerine' göre 11.886.000
sığır bulunmaktadır (3). Ancak, bu populasyona
karşılık istenilen verimin alınmadığı da bir ger-
çektir. Buna neden olan faktörlerden biri de pa-
raziter hastalıklar olup, bu hastalıklar sığırlarda
büyürnede gerilik, et, süt gibi ürünlerde nitelik
ve nicelik yönünden kayıplara, hatta ölümlere
neden olmaktadır. Parazitlerin gelişip ço-
ğalmasında Türkiye'nin elverişli bir iklim ve
ekolojik yapıya sahip olması da paraziter has-
talıklann önemini daha da artırmaktadır.

Ülkemizde farklı zamanlarda gerek dışkı,
gerekse de otopsi bakılannda sığırlarda:

Trematodlardan; Fasdola hepatica,
F.gigantica, Dicrocoelium dendritieum, Pa-
ramphistomum cervi, Calicophoron daubneyi ;

Cestodlardan; Cystieercus bovis, Coenurus
cerebralis, Moniezia expansa, M.benedeni,
Thysaniezia ovilla, A vitellina centripunetata,
Hidatid kist;

Nematodlardan; Trichostrongylus axei,
Tcolubr(lormis, Tprobolurus, T vitrinus,
Tlongispicularis, Tskrjabini, Ostertagia tri-
furcata, O.ostertagi, O.lyrata, o.drcumdneta,
o.oecidentalis, Nematodirus helvetianus,
N..tilicollis, N.spathiger, N.lanceolatus, Ha-
emonchus contortus, Cooperia oncophora,
c.mcmasteri, C.peetinata, c.punetata, Mars-
hallagia marshalli, Paraeooperia nodulosa,
Mecistocireus digitatus, Chabertia ovina, Bu-
nostomum phlebotomum, Oesophagostomum
radiatum, o.venulosum, O.eolumbianum, To-
xocara vitulorum, Strongyloides papillosus,
Onchocerca armillata, Capillaria bovis,
C.bilobata, Dictyoeaulus viviparus, Triehuris
ovis, Tskrjabini, Tdiscolor, Gonglonema pulc-
hrum, Thelasia rhodesii, Tgulosa, Tskrjabini,
Setaria cervi saptandığı bildirilmiştir (l5).

Sığırlarda bulunan helmintler ile yayılışlan
ülkelere ve bölgelere göre değişmekle birlikte
genelolarak tüm ülkelerde Strongylid tip pa-
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razitler birinci derecede, Fasciola spp.,
D.dendritieum, Paramphistomum spp., Mo-
niezia spp. ve T.vitulorum ikinci derecede yay-
gın olarak görülmektedir (1 1,14,15,17,21).

Türkiye'de sığırlarda parazitlenen helmint
türlerini belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar
yapılmış olmasına karşılık ahırda kapalı sis-
temde yetiştirilen sığırlarda bu konuda bir ça-
lışmaya rastlayamadık. Bu nedenle çalışmada,
besicilik için değişik illerden toplanan ve kapalı
ortamda birkaç yıl beslenen hayvanlarda hel-
mint enfeksiyonlannın durumunu saptamak
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Türkiye'nin değişik yerlerinden (Kars,
Ağn, Erzurum, Maraş, Adana, Kırşehir, Yoz-
gat) temin edilip Kayseri'de kapalı sistemde be-
siye tabi tutulan yansı genç «3 yaş), yansı
yaşlı (>3 yaş) olmak üzere toplam 200 erkek
hayvanın (örnekleme yöntemiyle seçilen) rek-
tumundan dışkı örnekleri alınmıştır. Her biri
ayn torbalar içinde laboratuvara getirilen dış-
kılar aşağıda açıklandığı şekilde 5 ayn yön-
temle kontrol edilmiştir. Hayvanlar daha önce
herhangi bir parazit yönünden tedavi edil-
memiştir.

Flotasyon yöntemi

Bütün dışkılar bu yöntemle cestod ve
mide-bağırsak nematod yumurtalan yönünden
kontrol edilmiştir (13,19).

Modifiye McMaster yumurta sayım yöntemi

Mide-bağırsak nematod enfeksiyonu yö-
nünden flotasyon yönteminde pozitif bulunan
dışkılarda bu yöntem ile gram dışkıdaki yu-
murta sayısı ve enfeksiyonun şiddeti be-
lirlenmiştir (13). McMaster lamının iki ka-
marasından birinde tek yumurta gözlendiğinde
en az yumurta sayısı 50 olarak kabul edilmiştir.
McMaster yönteminde negatif bulunan ancak
flotasyon yönteminde pozitif bulunan dışkılarda
gram dışkı yumurta sayısı ortalama bir de-
ğerlendirme ile 25 olarak kabul edilmiştir.
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Sedimentasyon yöntemi

Bu yöntem trematod yumurtalannın sap-
tanması için kullanılmıştır (I 9).

Baerman- Wetzel yöntemi

Bu yöntemle dışkılarda akciger kılkurdu
etkeni olan Dictyocaulus viviparus iarval arı
aranmıştır (I 9).

Dışkı kültürü

Mide-bagırsak nematodlannın en azından
cins düzeyinde ayınmını yapmak için dışkı kül-
türü yapılmıştır (13,18). Larvalann özellikleri,
ilgili literatürlerin ışıgı altında degerlendirilerek
cins tayinleri yapıırmştır (4-6, i3, 18).

Bulgular

Genel olarak sıgırlarda enfeksiyon oranı
%37 bulunmuş, sorumlu helmintler ile yayılış
oranlan şöyle olmuştur. Paramphistomum spp.
%14.5, Fasciola spp. %7.5, D.dendriticum %9,
Moniezia spp. % 1, Strongylida spp. % 12 ve
T.vitulorum %0.5 (Tablo 1). Tablodan da iz-
lenecegi gibi en yaygın parazitin Pa-

ramphistomum spp. oldugu, bunu Strongylida
spp. 'nin izledigi saptanrmştır. Genellikle yaşlı
sıgırlann gençlerden daha fazla enfekte 01-
duklan görülmüştür.

Strongylid tip parazitlerle enfekte sı-
gırlarda gram dışkıdaki yumurta sayısının 100'
den fazla olmadıgı gözlenmiştir (Tablo 2).

Enfekte hayvanlann dışkı kültüründe ne-
matod larvalannın yüzde dagılımlan Şckil i'de
gösterilmiştir. Şekil i'de görülecegi gibi hay-
vanlarda 7 cinse ait mide-bagırsak ncmatod lar-
vasına rastlanmış, ilk dört sırayı Ostertagia spp.
(%35), Cooperia spp. (% 15), Oesophagosto-
mum spp. (%15) ve Bunostomum spp. (%13)
larvalan almıştır. Diger türler ise (Haemonchus
spp., Trichostrongylus spp. Nematodirus spp.)
%4-7 gibi daha düşük oranlarda bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç

Farklı zamanlarda degişik araştıncılar ta-
rafından yapılan çalışmalara atfen Türkiye'de
sıgırlarda yaklaşık 54 helmint türünün bu-
lundugu bildirilmiştir (15). Ancak, hayvancılık

Tablo ı.Sıgırlarda dışkı bakısına göre bulunan helmint türleri ve yayılışı.
Table ı.The prevalence of helminth infections in the cattıc according to coprological examinations.

Helmint türü Enfekte hayvan % si

Genç Yaşlı Genel

Paramphistomum spp. iS ii 14.5
Fasciola spp. 5 Lo 7.5
D.dendriticum 6 12 9

Moniezia spp.

Strongylida spp. 9 15 12
T.vitulorum 0.5

Tablo 2. Mide-bagırsak nematodlan ile enfekte sıgırlann çıkardıklan gram dlŞkl yumurta sayılarının dagılımı.
Table 2. Gastro-intestinal fecal egg counts in the infected caule (EPG=eggs per gram of feces).

Gnıplar Enfekte hayvan sayısı Gram dlŞkl yumurta sayısı

25 50 100
Genç 9 9

Yaşlı 15 7 6 2
Genel 24 16 6 2
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Şekil I. Mide-bagırsak nematodlan ile enfekte sıgır dışkı kültüründeki larva cinslerinin % dağılımı.

Figııre 1. The prevalenee of infectiye larvae of gasıro-intestinal parasites in the fecal cııltııres.
(Hac. : Haemoııcus spp .• Nem. : Nematodirus spp .. Bun. : Buııostomum spp ..
Oes. : Oesophagostomum spp .. Ost. : Osterragia spp .. eoo. : Cooperia spp .•

Tric. : Trichosırongy!us spp .. T.e. : Teşhis edilemeyen-Uııidentified)

sektöründe karlılık amaçlı yapılan ye-
tiştiricilikte sonucu etkileyebilecek önemli bir
faktör olan paraziter enfeksiyonların kapalı sis-
tem besicilik yapılan işletmelerdeki durumunu
gösteren bir yayına rastlanamamıştır.

Sığırlarda bildirilen nematod türleri ve
bunların yayılışları ülkelere ve yörelere göre
değişmektedir (2, 11,15,17,21). Bununla beraber
gerek Türkiye, gerekse diğer ülkelerde sı-
ğırlarda daha çok rnide-bağırsak nematod en-
feksiyonlarının yaygın olduğuna işaret edil-
mektedir (9,11,15,17,21). Bu çalışmada
saptanan parazitlerin hepsinin daha önceden
Türkiye'de bildirilen parazitler olduğu göz-
lenmiş, trematod, cestod ve nematodların düşük
ya da orta düzeyde yayılış gösterdiği sap-
tanmıştır. Diğer taraftan sığırlarda daha çok
strongylid tip nematodların bulunduğu göz-
lenmiştir.

Sığırlarda mide-bağırsak nematodları ile
karışık enfeksiyonda gram dışkı yumurta sa-

yımlarında 50-200'ü hafif, 200-S00'li orta,
800'den yukarısı ağır şiddette enfeksiyon olarak
nitelendirilmekle birlikte etkeni n cinsine ve
hayvanın yaşına göre bunun değişebileceği de
belirtilmektedir (7,12). Türkiye'de sığırlarda
Tiğin ve ark. (20) 'nın ıÇ Anadolu Bölgesi'nde
yaptıkları bir çalışmada tüm mevsimlerde en-
fekte sığır gruplarında ortalama yumurta sa-
yısının genelde 100 'den fazla olmadığı ve be-
lirli bir düzeyi koruduğu, karışık enfeksiyonlar
söz konusu olduğunda bunun hafif şiddette bir
enfeksiyon olarak değerlendirilebileceği be-
lirtilmiştir. Benzer şekilde bu çalışmada da yu-
murta sayısının 100 'den fazla olmaması kapalı
sistemde yetiştirilen sığırlarda da enfeksiyon
şiddetinin düşük olduğunu göstermektedir.

Çalışmada dışkı kültüründe Oslerıagİu

spp. birinci sırada Cooperia spp. ve Oe-
sophaf{ostomum spp. ikinci sırada dominant
cinsler olarak karşımıza çıkmıştır. İç Anadolu
Bölgesinde sığırlarda yapılan bir çalışmada (20)
Cooperia spp. ilk, Osıerlagia spp. ikinci sırayı



KAYSERI BÖLGESINDE KAPALI SISTEMDE YETIŞTIRILEN SIGIRLARDA HELMINT ENFEKSIYONU... 337

almıştır. Diğer ülkelerde ise genellikle do-
minant cinsler ülke ve yöresine göre değişiklik
göstermektedir (1,8,1 0, 14,1 6).

Bu çalışmada meradan alındıktan sonra be-
sicilik amacıyla birkaç yıl kapalı sistemde tu-
tulan ve beslenen sığırlarda helmint en-
feksiyonlarının varlığı saptanmıştır. Helmint
enfeksiyonlarının hayvanlarda büyümede ge-
rilik, et-süt gibi hayvansal ürünlerde nitelik ve
nicelik yönünden kayıplara hatta ölümlere
sebep olduğu düşünüldüğünde ekonomik kar-
lılık amaçlı işletmelerde meradan alınıp kapalı
sistemde yetiştirilen hayvanların besi öncesi
mutlaka parazitolojik kontrollerinin yapılıp te-
davi edilmesinin, ayrıca bu kontrollerin besi sü-
resince belirli aralıklarla tekrarlanmasının ge-
rekli ve yararlı olacağı şüphesizdir.
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