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Kazan mezbahasında kesilen hayvanların kalın bağırsaklarında
saptanan helmint türleri

Feride KIRCALI

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Afyon

Özet: Bu çalışmada Ankara-Kazan mezbahasında kesilen 50 sıgır, 50 koyun, 50 keçi ve 7 mandanın kalınbagırsakları
incelenmiş, sıgırların % 42'si, koyunların % 66'sı, keçileri n % 96'sı çeşitli kalınbagırsak nematod türleriyle enfekte bulunurken,
mandalarda herhangi bir parazit türiine rastlanmamıştır. Çalışmada 7 tür nematod saptanmış ve tür olarak Trichuris ovis, Tskrjahini,
T.discolor, Oesophagostomum radiatum, O.venulosum, Chahertia ovina ve Skrjahinema ovis tespit edilmiştir. Sıgırlarda 4 tür
(Tovis, O. venulosum, O.radiatum, C.ovina), koyun (T.ovis, Tskrjahini, Tdiscolor, O.venulosum, C.ovina) ve keçilerde (S.ovis,
Tovis, Tskrjahini, O.venulosum, C.ovina) 5 tür nematod saptanmıştır. Toplanan parazit sayısı sıgırda 173, koyunda 727, keçi de ıo
054 bulunmuştur. Saptanan parazitlerin yayılış oranları şu şekilde belirlenmiştir; Sıgırlarda, Tovis % 28, O.venulosum % 12,
O.radiatum % 8 ve C.ovina % 12, koyunlarda; Tovis % 58, T.skrjahini % 30, Tdiscolor % 4, O.venulosum % 8 ve C.ovina % 14,
keçilerde; S.ovis % 46, T.ovis % 64, T.skrjahini % 46, O.venulosum % 26 ve C.ovina % 48. Genelolarak erkek ve dişi hayvanlardaki
enfeksiyon oranı benzer bulunurken, sıgır ve koyunların gençlerinde, keçilerin ise yaşlılarında enfeksiyon daha fazla görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Helmint, kalınbagırsak, ruminant

Helminth species recovered in large intestine of slaughtered animals at abaUoir in Kazan district

Summary: Large intestines of 50 cattle, 50 sheep, 50 goat and 7 buffalo slaughtered in Ankara-Kazan abattoir wete
examined in this study. No, parasite species were found in buffaloes whereas 42 % of cattIe, 66 % of sheep, 96 % of goats found to
be infected with various large intestine nematod species. Trichuris ovis, Tskrjahini, Tdiscolor, Oesophagostomum radiatum,
O. venulosum, Chahertia ovina and Skrjahinema ovis, total1y 7 nematode species were determined during the study. Four nematod
species for cattIe Tovis, O. venulosum, O.radiatum, C.ovina, 5 nematod species for sheep Tovis, Tskrjahini, Tdiscolor,
O.venulosum, C.ovina and goat S.ovis, Tovis, Tskrjahini, O. venulosum, C.ovina were observed. Total parasite count in cattIe,sheep
and goat were 173, 727 and Lo 054 respectively. The prevalence of parasites detected were found as fol1ows; Tovis 28 %,
O.venulosum 12 %, O.radiatum 8 % and C.ovina 12 % for cattle, T.ovis 58 %, Tskrjahini 30 %, T.discolor 4 %, O.venulosum 8 %
and C.ovina 14 % for sheep, S.ovis 46 %, Tovis 64 %, Tskrjahini 46 %, O.venulosum 26 % and C.ovina 48 % for goal. No
significant difference were found between male and female animals for the infection rates, whereas the infection rates were at higher
levels for young sheep and cattIe and for the older goats detected.
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Giriş
Türkiye'de sığır, manda, koyun ve keçi sindirim sis-

temi helmintlerinin yayılışı, neden olduğu hastalıklar ve

sağaltımı üzerine bir çok çalışma (6,7,8,18) yapılmış ol-

masına karşın, kalınbağırsak helmintleri ile ilgili son yıl-

larda yapılmış kapsamlı bir çalışmaya rastlanılmamıştır.

Koyunlarda nekropsi sonuçlarına göre Türkiye'de

Trielıuris ovis % 29-75, Tskrjabini % 21-78 ve Tdiseolor
% 5-45, T.globulosa ise % 3-18 bildirilmiştir (13,17,25).

Oesoplıagostomum venulosum ve O. eolumbianum % 1-19

(13,16), Clıabertia ovina ise % 53 (15) kaydedilmiştir.

Keçi nekropsi sonuçlarına göre Tovis %16-61,
Tskrjabini %10-57, Tdiseolor %8-23 (4,6,22,23),

Tglobulosa % 4-29 (4,22) arasında bildirilmiş, enfek-

siyona Umur(23) genç keçilerde, Dilgin (6) ise erişkin ve

* Aynı başlıklı doktora tezinden özetlenmiştir.

dişi keçilerde daha fazla rastladığını kaydetmişlerdir.

Oesoplıagostomum türlerinden sadece O. venulosum bil-

dirilmiş olup, yayılış oranı %3,4-40, C.ovina ise %7,5-

58,8 (4,6,22,23) arasında değişmiş, yaşa göre de-

ğerlendirildiğinde erişkin hayvanların bu parazitle daha

çok enfekte oldukları bildirilmiştir (6,23). Skrjabinema
ovis keçilerde % 9-42 kaydedilmiştir (2,6,23).

Türkiye'de sığırlarda yapılan çalışmalarda; Marmara

Bölgesi'nde genç hayvanların % 33,3'ünde Tovis, % 5Usinde

O.radiatum ve % 8,3'ünde C.ovina saptanmış, yaşlıların

ise % 43,8'inde T.ovis, % 37,5'inde O.radiatum ve %

3,1'inde C.ovina bulunduğu bildirilmiştir (11). Bursa yö-

resinde o.radiatum'a % 35,5, O.colunıbianum'a % 1,8,

Tdiseolor'a % 10;9, Tglobulosa'ya % 7,3, Tovis'e %

3,6 ve C.ovina'ya % 3,6 rastlanmış (8), Kars yöresinde
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Bulgular
İncelenen 50 sıgırın l7'si erkek, 33'ü dişi, 16'sı

genç ve 34'ü yaşlı olup, erkek ve dişi sıgırlartlaki en-
feksiyon oranı benzer bulunurken, gençlerdeki enlfeksiyon
oranı % 62,5 ile yaşlılardakinden (% 32,4), ddha fazla
saptanmıştır. Sıgır kalınbagırsakla~nda 4 farklı Inematod
türü (T.ovis, O.venulosunı, O.radıatunı ve C.ovma) sap-
tanmış, enfekte 21 sıgırın % 66,6'sının tek ~ürle, %
23,8'inin iki türle, % 9,5'inin üç türle enfekte oıhugu bu-

lunmuştur.

i
Oesoplıagostonıunı radiatunı, sıgırlann 4'ünde (%

8) saptanmıştır (Tablo 1). Gençlerdeki enfeksilyonun (%
i

18,8) yaşlılardakinden (% 2,9) daha yüksek belirlenmesi,
istatistikselolarak önemli (p<0,05) bulunm~ıştur. Or-
talama O.radiatum sayısı 9,5 olup, 1-27 arAsında de-
gişmiş (Tablo 2) ve sıgırların çogu 1c10 heımlint ile en-

i
fekte bulunmuştur. Chabertia ovina, sıgırların t)'sında (%

i
12) rastlanmış (Tablo 1), cinsiyete ve yaşa g~)re istatis-
tiksel farklılık önemsiz bulunmuştur. Toplanain C.ovina
sayısı ortalama 1,3 olup, 1-3 arasında degişmişl (Tablo 2)

Tablo ı. Enfekte sıgırlann kalınbağırsaklarında bulunan helmint
türlerinin yerleşim yeri ile enfekte sıgır sayısı Yeyüzddsi.
Table 1. The number and percentage of infected cattıb with the
locatian of helminth species in large intestine. i

Yerleşim yeri Enfekte sığır

Helmint türü Sekum Kolon Sekum+Kolon sa~ısı % si
i

T. oyis 7 1 6 14 28
O. yenulosum 4 i i 6 12
O. radiatum 1 1 2 4 8
C. oyina 1 5 -- 6 12

Triclıuris ovis, sıgırlann l4'ünde (% 28) riastlanmış
(Tablo 1), erkek ve dişi sıgırlardaki enfeksiyo~ı oranları
benzer bulunurken, genç sıgırlardaki enfeksiyonl oranının
(% 50), yaşlılara nazaran (% 17,6) daha fazla i~örülmesi
istatistik açıdan önemli bulunmuştur (P<O,05).ITrichuris
ovis sayısı ortalama 6,4 olup, 1-24 arasında degişmiş
(Tablo 2), enfekte sıgırların çogu 1-ıo helmint ile enfekte
bulunmuştur. Oesophagostomunı venulosum 6 s~gırda (%
12) rastlanmış (Tablo 1) toplanan o.venuıosunılsayısı or-
talama 6,2 olup, 1-26 arasında degişmiş (Tablo 2), en-
fekte sıgırların çogunda 1-ıo helmint tespit ediııhiştir.

Tablo 2. Kalınbagırsaklarda bulunan helmint türleri'nin sayısı
(ortalama, minimum-maksimum)Yeyerleşim yeri.
Table 2. The number (ayerage, minimum-maximu. ) and 10-
cation of helminth species found in large intestine. i

Toplanan helmint sayısı Yerleşi!n yeri
i

Helminttürü Toplam Ortalama (min-max) Sekum Kolon ~ekum+Kolon

O.venulosum % 22, T.discolor % 14, C.ovina ve T.skrjabini
% 4 kaydedilmiştir (24).

Yurt dışındaki çalışmalarda nekropsi sonuçlarına
göre koyunlarda Trichuris spp. Almanıa (19), İran (9) ve
Nijerya'da (ıo) yaygın oldugu ve % 116,4-72,7 arasında
degiştigi bildirilmiştir. Oesophagostonıunı cinsinden
O.venulosunı ve O.colunıbianunı İrin (9), Avustralya

i
(20), Nijerya (lO) ve Almanya'da (19) %12-85 arasında,
C.ovina Almanya (l9), İran (9) ve AJustralya'da (20) %ı
38-60, S.ovis ise % 8 kaydedilmiştir (9). Oesophagostonıunı
spp., C.ovina ve S.ovis keçilerde % 42,8 bildirilmiştir (3).
Sıgır kalınbagırsaklannda Triclıuris spp. Brezilya'da %
1'in altında O.radiatunı 'un ise % 4,5 dranında bulundugu
(14) bildirilmiş, Hollanda'da dışkı b,aasında ise Oesop-
lıagostonıum spp. larvaları %23 kaydeailmiştir (1).

Bu çalışmada, Kazan mezbaha~ında kesilen hay-
vanlarda kalınbagırsak helmint türleri hi belirlemek ve ül-
kemiz paraziter faunasının bugünkü i durumunun ortaya
çıkmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metat
Çalışma, Ekim 2000-Aralık 20dı tarihleri arasında,

Ankara-Kazan mezbahasında 50 sıgırl (melez), 50 koyun
(akkaraman), 50 keçi (Ankara tiftik keçisi) ve 7 manda
üzerinde yürütülmüştür. Ayda 2 ~ez mezbahaya gi-
dilerek, incelenecek organ bölünıled taşınma sırasında
içeriklerin karışmasını önlemek içi6, çift ligatür uy-
gulanarak birbirinden ayrılmış v~ laboratuvara ge-
tirilmiştir. Hayvanların yaşı, 1 ve daha küçük ise genç, 1
yaşından büyük ise yaşlı olarak degerlendirilmiştir.
Sekum ve kolon bölümleri, ayrı ~üvetlere alınıp, bir
makas yardımıyla açılmış, 250 !JI11 (d,25 mm) lik elekte,
tazyikli su altında yıkanmıştır. Aynba bagırsaklar, her-

i
hangi bir parazitin mukozada kalabilecegi düşünülerek,
ılık FTS içerisinde bekletilmiştir. Y~kanan içerikler be-
herlere konmuş, parazitlerin morfolbjik yapılarının bo-
zulmalarını önlemek için, % ıo'luk Iformol ilave edilip,
toplanana kadar buzdolabında muhafaza edilmiştir (21).
Daha sonra bagırsaklarda paraziter nodül olup 01-
madıgına bakılmıştır. Petri içerisinde sulandırılan ba-
gırsak içeriklerine, siyah bir zemin ü~erinde, bir ışık kay-
nagı altında, çıplak gözle bakılarak, i Skrjabinema türleri
ise örnekleme yöntemi İle stereo-mikroskop altında top-
lanmıştır. Parazitler ince uçlu bir drça yardımıyla FfS
içinde dikkatlice temizlenip, kaynaıha derecesindeki %
70'lik alkolde tespit edilmiş, daha i sonra 92 kısım %
70'lik alkol, 5 kısım gliserin ve 3 kısım % ıo'luk formol
içeren saklama solüsyonuna aktarılarak, tür teşhisIeri ya-
pılıncaya kadar saklanmıştır. İncelenen hayvanlardaki
helmint enfeksiyonlarının yayılışında, yaş ve cinsiyetin
önemi, Fisher Mutlak Ki-Kare ve KitKare Testleri ile he-
saplanmıştır.

T.oyis 90
O. yenulosum 37
O. radiatum 38
C.oyina 8

6,4 (1-24) 15
6,2 (1-26) 4
9,5 (1-27) 1
1,3 (1-3) 1

1
1
7
7

74
32
30
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Tablo 5. Enfekte keçilerin kalınbagırsaklarında bulunan helmint
türlerinin yerleşim yeri ile enfekte keçi sayısı ve yüzdesi.
Table 5. The number and percentage of infected goats with the
location of helminth species in large intestine.

Tablo 4. Kalınbagırsaklarda bulunan helmint türlerinin sayısı
(ortalama, minimum-maksimum) ve yerleşim yeri.
Table 4. The number (average, minimum-maximum) and 10-
catian of helminth species found in large intestine

T.ovis 463 16 (1-65) 30 433
T.skrjabini 117 7,8 (1-22) 19 5 93
T.discolor 4 2 (2-2) 2 2
O.venulosum 96 24 (1-80) 3 93
C.ovİna 47 6,7 (1-i9) 47

Yerleşim yeri Enfekte keçi
Helmint türü Sekum Kolon Sekum+Kolon sayısı % si
S.ovis 4 4 15 23 46
T.ovis 12 2 18 32 64
T.skrjabini Lo i 12 23 46
O.venulosum 4 4 5 13 26
C.ovina 1 23 24 48

Yerleşim yeri
Toplam Ortalama (min-max) Sekum Kolon Sekum+Kolon

Toplanan helmint sayısı
Helminttürü

Skrjabinel1la ovü'e keçilerin 23'ünde (% 46) rast-
lanmıştır (Tablo 5) Ortalama sayı 394,3 olup, 6-2070 ara-
sında değişmiş (Tablo 6) ve keçilerin çoğu 121-500 hel-
mint ile enfekte bulunmuştur. Trichurü ovü, 32 keçi de
(% 64) rastlanmış (Tablo 5), ortalama T.ovis sayısı 16,5
olup, 1-118 arasında değişmiş (Tablo 6), keçilerin çoğu 1-
20 helmint ile enfekte bulunmuştur.

Trichuris skıjabini, keçilerin 23'ünde (% 46) rast-
lanmıştır (Tablo 5). Ortalama Tskrjabini sayısı 8,2 (2-25)
olup (Tablo 6), enfekte keçilerin çoğunun 1-10 helmint
ile enfekte olduğu belirlenmiştir. Oesophagostomum ve-
nulosum, keçilerin 13'ünde (% 26) rastlanmış (Tablo 5),

Chabertia ovina'ya koyunların Tsinde (% 14) rastc
lanmıştır (Tablo 3). Enfeksiyonun genç hayvanlarda gö-
rülmeyip, yaşlıların % 35'inde belirlenmesi önemli bu-
lunmuştur (p<O,OOl). Ancak, erkeklerde % 9,1 dişilerde
% 17,9 saptanması, istatistiksel açıdan önemsiz bu-
lunmuştur (p>O,05). Ortalama 6,7 (1-19) (Tablo 4) bu-
lunan C.ovina'nın tamamı kolondan toplanmış, enfekte
koyunların çoğunluğu 1-10 helmint yükü taşımıştır.

İncelenen 50 keçinin 28'i erkek, 22'si dişi, 20'si
genç, 30'u ise yaşlıdır. Erkek ve dişi hayvanlardaki en-
feksiyon oranı benzer bulunurken, yaşlılardaki enfeksiyon
oranı % 100 ile gençlerdekinden (% 90) daha fazla ol-
duğu saptanmıştır. Bakısı yapılan keçi kalınbağırsakla-
rında 5 farklı nematod türü (S.ovis, Tovis, Tskrjabini,
O.venulosımı, C.ovina) bulunmuş, enfekte 48 keçinin %
16,Tsinin tek türle, % 41,Tsinin iki türle, % 33,2'sinin
üç türle, % 6,3 'ünün dört türle, % 2,1'inin beş türle en-
fekte olduğu saptanmıştır.

Yerleşim yeri Enfekte koyun
Helmint türü Sekum Kolon Sekum+Kolon sayısı % si
T. ovis Lo 19 29 58
T.skrjabini 5 3 7 15 30
T.discolor 1 i 2 4
O.venulosum 2 2 4 8
C.ovina 7 7 14

Tablo)'. Enfekte koyunların kalınbagırsaklarında bulunan hel-
mint türlerinin yerleşim yeri ile enfekte koyun sayısı ve yüzdesi.
Table 3. The number and percentage of infected sheep with the
locatian of helminth species in large intestine.

ve enfekte sığırların tümünün 1-10 helmint yükü taşıdığı
saptanmıştır.

İncelenen 50 koyunun 22'si erkek, 28'i dişi, 30'u
genç ve 20'si yaşlı olup, erkek ve dişi hayvanlardaki en-
feksiyon oranı benzer bulunurken, _gençlerdeki en-
feksiyon oranı (% 70) yaşlılardakinden (% 60) daha fazla
bulunmuştur. Bakısı yapılan koyun kalınbağırsaklarında
5 değişik nematod türü (Tovis, Tskrjabini, Tdiscolor,
o.venulosul1l, C.ovina) bulunmuştur. Enfekte 33 koyunun
% 60,6'sının tek türle, % 21,2'sinin iki türle, % 6,06'sımn
üç türle, % 9,1'inin dört türle, % 3,03'ünün beş türle en-
fekte olduğu saptanmıştır.

Trichurü ovis, 29 koyunda (% 58) rastlanmış (Tablo
3), genç (% 60) ve yaşlılardaki (% 55) enfeksiyon oranı
istatistiksel açıdan önemsiz kaydedilirken (p>O,05), erkek
hayvanlardaki (%59) ve dişi hayvanlardaki (%57) en-
feksiyon oranı benzer bulunmuştur. Trichuris ovis sayısı
ortalama 16 olup, 1-65 arasında değişmiştir (Tablo 4).
Enfekte koyunların büyük bir kısmının 1-20 helmint ile
enfekte olduğu saptanmıştır. Trichuris skrjabini, ko-
yunların IYinde (% 30) rastlanmış (Tablo 3), yaşa ve
cinsiyete göre hayvanlardaki enfeksiyon oranındaki fark-
lılık, istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (p>O,05).
Ortalama sayısı 7,8 olup, 1-22 arasında değişmiş (Tablo
4) koyunların büyük bir bölümünün 1-10 helmint ile en-
fekte olduğu bulunmuştur. Trichuris discolor, koyunların
2'sinde (% 4) rastlanmış (Tablo 3), sadece yaşlı hay-
vanlarda (% 10) bulunmuş ve bu farklılık, istatistiksel
açıdan önemli olduğu saptanmıştır (p<O,05). Aynı şekilde
bu helminte erkek hayvanlarda rastlanılmamış, dişilerin
% 7,l'inde bulunmuş ve bu farklılığın önemsiz olduğu
kaydedilmiştir (p>O,05). Toplanan Tdiscolor sayısı 4
olup, ortalama 2 bulunmuştur (Tablo 4). Oesophagostol1lul1l
venulosul1l, koyunların 4'ünde (% 8) rastlanmıştır (Tablo
3). Enfeksiyon sadece yaşlılarda % 20 saptanmış ve fark-
lılık istatistikselolarak da önemli bulunmuştur (p<O,Ol).
Erkek (% 4,5) ve dişi (% 10,7) hayvanlarda saptanan en-
feksiyon oranındaki farklılık ise önem taşımamış
(p>O,05), helmint yoğunluğu 1-80 (ort.24) arasında de-
ğişmiştir (Tablo 4).
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Helmint türü
i

S. oyis 9069 394,3 (6-2070) 385 640
T.oyis 529 16,5 (1-118) 104 2
T.skrjabini 189 8,2 (2-25) 44 2
O.yenulosum 30 2,3 (1-4) 7 7
Coyina 237 9,9 (1-32) 1 236

İncelenen 7 mandanın 2'si diŞi,IS'i erkek, 6'sı genç,
l'i yaşlı olup, kalınbağırsaklarında herhangi bir helminte

rastlanılmamıştır. i

Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada koyunlarda Tovis en yaygın tür olup,

i
yayılış olarak bazı çalışmalardaki (~,13,2S) sonuçlardan
yüksek, bazı çalışmalardan (17) dahJ düşük bulunmuştur.
Trichuris skrjabini ise Köroğlu ve ark., (13) nın ça-
lışmasıyla uyum gösterirken, bazı i çalışmalarda (9,2S)
saptanan oranlardan daha düşük bu~unmuştur. Trichuris
discolor'ın yayılışı ise Köroğlu ve ark., (13) nın ça-
lışmasıyla paralellik göstermiştir. Edfekte koyunlann yaş
durumuna göre değerlendirildiğind~ gençlerde Tovis'in,
yaşlılarda Tskıjabini'nin bulunduğu (19) bildirilmiş, so-
nuçlarımız bu çalışmayla uyumlu Ibuıunmuş ancak is-
tatistiksel olarak önem taşımamışt~r. Koyunlardan top-
lanan Trichuris spp. sayısı genel .olarak araştırıcıların

i
(19,20) bildirdiği sayıdan oldukça clüşük kaydedilmiştir.
Çalışmada koyunlarda saptanan d.venulosum oranı Ii-

i
teratüre göre (13) yüksek bulunmuştur. Aynca enfeksiyo-
nun sadece yaşlılarda görülmesi Re~bein ve ark., (19) nın

i
çalışmasıyla uyumlu bulunmuştur. Oesophagostomum en-
feksiyonlarının ülkelere göre de~işen mevsimsel bir
durum sergilediği gözlenmekle birlikte Oğuz (16) son-
bahar ve kış, Reinecke ve ark., (2oj yaz ve kış rastlamış,

i

Tablo 6. Kalmbagırsaklarda bulunan helmint türlerinin sayısı
(ortalama, minimum-maksimum) Ye yerle~im yeri.
Table 6. The number (ayarage, minimutn-maximum) and 10-
cation of helminth species which is found iin large intestine.

i

Toplanan helmint sayısı' Yerleşim yeri
Toplam Ortalama (min-max) s~kum Kolon Sckum+Kolon
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yaşh lıayvan"rrdak; onfek,;ynnnn (% 10), gonçl",don (% çahşmada lı", ne kad" mm;mle Hgm ynrum yapmak
S) daha fazla olması, istatistiksel açıdan önemli bu- için düzenli incelemeler yapılmamakla birlikte en çok kış
lunmuştur (p<O,OI). Dişilerdeki enfeksiyonun (% 40,9) ayında (Şubat) parazite rastlanması ilgili lite~atürlerle
erkeklerden (% 14,3) fazla bulunmasııda istatistiksel ola- (16,20) benzerlik göstermiştir. Koyunlarda Isaptanan
rak önem taşımıştır (p<O,OS). Helmint sayısı 1-4 (ort.2,3) C.ovina yayılışı bazı çalışmalardaki (9,1S) değer;lere göre
arasında değişmiş (Tablo 6) ve enfekt~ keçilerin hepsi 1- düşük, bazı çalışmalardaki (13,2S) değerlere gÖ1e yüksek
10 helmint ile enfekte bulunmuştur. qhabertia ovina, ke- bulunmuştur. Çalışmada C.ovina'ya gençle~de rast-
çilerin 24'ünde (% 48) rastlanmış ('tablo S), yaşlı hay- lanmazken yaşlılann % 35'inde bulunması, Rehbein ve
vanlann % 70'i, gençlerin % lS'i bb helmintle enfekte ark., (19) nın çalışmasıyla uyumlu bulunmuştur./Parazitin
bulunmuş ve enfeksiyon oranındaki drklılığın önemli 01- kolonda rastlanması ise Umur (2S), Köroğlu ve ~rk., (13)
duğu saptanmıştır (p<O,OO1). Ortala~a sayı 9,9 (1-32) nın çalışmalarıyla benzerlik göstermiştir. i
bulunmuş (Tablo 6) ve enfekte keçil~rin çoğu 1-10 hel- Keçilerde Tovis'in yayılışı Dilgin (6) in çalışmasıyla
mint ile enfekte olduğu kaydedilmiştiJ. uyumlu, T.skı:jabini ise çalışmalardaki (S,6,22,b) oran-

i i
dan yüksek bulunmuştur. Keçilerde Trichluris en-
feksiyonunun yaşa göre değişkenlik gösterdiği Jildirilmiş
(6,23) bu çalışmada Tovis ve Tskrjabini enfe~siyonuna
gençlerde daha fazla rastlanması, umur'unj(23) ça-
lışmasıyla benzer bulunmuştur. Keçilerde saptanan
O.venulosunı enfeksiyonu bazı çalışma son çlanndan
düşük (22,23) bulunmuştur. Çalışmada O.ve~ulosunı'a

i
yaşlılarda daha fazla rastlanması Umur (23) ve IDilgin (6)
in bulgulanyla benzerlik göstermiştir. Keçilerde saptanan

i
C.ovina bazı çalışma sonuçlarından (6,23) düşük, bazı ça-
lışmalardan ise (4,S,22) yüksek bulunmuştur. EJ fazla ko-
londa rastlanılması Güralp ve Oğuz (12) ile Umlur (23) un

i
sonuçlanyla, yaşlı hayvanlarda daha fazla rastlanılması
ise Umur (23) ve Dilgin (6) in sonuçlarıyla u~umlu bu-

i
lunmuştur. Çalışmada sadece keçilerde rastlanılan S.ovis,
yayılış olarak diğer araştırıcı sonuçlanndan y6ksek bu-
lunmuştur (6,12,23). Burgu ve ark., (2) enfeksi10nun yaş-
lılarda daha fazla görüldüğünü bildirmiş, anca~ istatistiki
önem bulunmamış, bu çalışmada ise enfeksi~on genç-

i
lerde (% 60) yaşlılara göre (% 36,7) daha fazla rast-
lanmış, ancak sonuçlanmızın da istatistiksel önem ta-
şımadığı belirlenmiştir.

Sığırlarda Trichuris enfeksiyonunun yaşlı hay-
vanlarda (11) ve dişi hayvanlarda (8) dahal fazla gö-
rüldüğü bildirilmiş, ancak bu çalışmada enfeks~yon genç-
lerde daha fazla saptanmış cinsiyetin etkisi is~:bulunma-
mıştır. Bu çalışmada O.radiatum'un yayılışı E~gÜl'e göre
(8), O.venulosum'un yayılışı Umur'a (24) görel düşük bu-
lunmuştur. Oesophagostomu/ll radiatum enfeKsiyonunun
genç sığırlarda fazla saptanması (11) verileridıizle uyum
göstermiştir. Yurt dışında yapılan çalışmalardh sığırlarda

i
C.ovina'nın varlığı bildirilmekle birlikte, beIıli bir oran
verilmemekte, bu çalışmada genç hayvanlardh fazla bu-
lunan parazitin yayılışı Günay (ll) ın sonuçılarıyla ben-
zerlik göstermiştir. Ergül (8) enfeksiyonu Isadece di-
şilerden bildirmiş, bu çalışmada ise erkek fuayvanların
daha fazla enfeksiyona maruz kaldığı tespit edi~miştir.



Ankara Üniv Yet Fak Derg, 51, 2004 45

Sonuç olarak saptanan nematod enfeksiyonu ra-
kamsal olarak küçümsenmeyecek oranda gözlenmiş
ancak helmint sayısı tahribat oluşturnıayacak düzeyde bu-
lunmuştur. Enfeksiyon, erkek ve dişi hayvanlarda ge-
nelde benzer bulunmuş, sığır ve koyunların gençlerinde,
keçileri n ise yaşlılarında görülmüştür. Alınan sonuçların,
hayvanların yeterince meraya çıkmaması, antiparaziter
ilaç kullanımı ve mevsimsel faktörler gibi etkenlere at-
fedilebileceği düşünülmüştür.
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