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sheep, at

canied out to detemzine the presence, distribution

and seasona/ activities in sheep, in Van . For That purpose, has material was
collected from 105 sheep, from Bardakçı village . In aMition, autopsy was ca"ied
on two sheep. The distribution of parasites according to seasons is as follows:
Fasciola hepatica in winter 43. 6%, in spring 36.9%, in summer 32. 7%, in fall54.3%,
Dicrocoelİum dendriıicum in winter 17.4%, in spring 25.3%, in sunmıer 26.7%, in
fall 26.2%, Paramphistomum spp. in winter 14.8%, in spring 126%, in summer
37.0%, in fall12.2%, Moniezia expensa in winter 15.1 %, in spring 39. 7%, in summer
28.7%, in fall 3.3%, Eitneria spp. in winıer 15.4%, in spring 36. 7%, in summer
27.8%, in fall 10.9%, Trichostrongylus spp. in winter 43.8%, in spring 38.5%, in
summer 31.0%, in fall 27.0%, Nematodims spp. in winter 25.3%, in spring 32.4%,
in summer 28.8%, in faıı 27.4%, Dsterıagin spp. in winıer 23.6%, in spring 19.5%,
in summer 19.0%, in fall 16.2%, Dictyocaulus [ilaria in winıer 46.6%, in spring
44.6%, in summer 44.3%, in fall 40.7%, Trichuris ovis in winter 3.7%, in spring
4.4%, in summer 6.2%, in fall 7.2 %.
Özet: Bu çalışma Van ilinde koyunlarda endoparazitlerin bulunuş, yayılış ve
mevsimsel aktivitelerini ortaya çıkormak amacıyla yapılmıştır.
Bunun için Bardakçı köyündeki 105 baş koyundan materyal toplanmışur.
Ayrıca aynı sarüden 2 kayuna otopsi yapılmıştır.
Muayenesi yapılan 105 kayunda görülen parazitlerin mevsinılere göre dağılışı
şöyledir; Fasdola hepatica kışın % 43.6, ilkbaharda %36.9, yazın %32.7, sonbaharda %54.3, Dicrocoelium dendriticum kışın %17.4, ilkbaharda %25.3, yazın % 26. 7,
1: Yrd. Doç. Dr. ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,
Parazitoloji Anabilim Dalı Van-TÜRKİYE
2: Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç
Hastalıkları Bilim Dalı Van - TÜRKİYE
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sonbaharda % 26.2, Paramphistomun spp. laşın %14.8, ilkbaharda %12.6, yazın
%3.7, sonbaharda%12.2, Moniezin expensa laşın %15.1, ilkbaharda %39.7, yazın
%28. 7, sonbaharda %3.3, Eimeria spp. laşın %15.4, ilkbaharda %36. 7, yazın

%2Z8, sonbaharda %10.9, Trichostrongylus spp. laşın %43.8, ilkbaharda %38.5,
yazın %31.0, sonbaharda % 2Z0, Nematodirus spp. kışın % 25.3, ilkbaharda %32.4,
yazın %28.8, sonbaharda %27.4, Ostertagia spp. laşın %23.6, ilkbaharda %19.5,
yazın %19.0, sonbaharda %16.2, Dictyocaulus filaria kışın %46.6, ilkbaharda
%44.6, yazın %44.3, sonbaharda %40. 7, Trichuris ovis laşın %3. 7, ilkbaharda %4.4,
yazın %6.2, sonbaharda %7.2 oranlannda tespİt edilmişlerdir.
Giriş

Türkiye'de evcil hayvanlarda endoparazitlere bağlı olarak meydana gelen
paraziter salgınıara çok sık ras tlanılmaktadır (1,4,5,8,9). Bu nedenle koyun
yetiştiriciliğinde et, süt, deri ve yün verimi düşmekte dolayısıyla ülke ekonomisi
büyük zarar görmektedir.
Ülkemizde koyunlarda bulunan paraziter salgınlar üzerinde ilk kez oytun
(10) araştırma yapmış, mide-barsak ve diğer organlarda görülen helmintlerin
yayılışını dışkı muayenesiyle tespit etmiştir.
Vural ve ark. (12,13) kontrolunu yaptıkları koyun dışkılarında, yüksek
oranda gastro-intestinal namatadlar ile karaciğer parazitlerinin yumurta lanna
rastlamış ve bu hayvanların bazıla rında ishal gö rüldü ğünü bildirmiş l erdir.
Zeybek (14), Samsun yöresi köylerinde koyunlarda paraziter fauna tespiti
için yaptığı araş tırm ada Dicrocoelium dendriticum'a %56.6, Fasciola hepatica'ya
%20, Fasciola gigantica'ya %0.06, Haemonchus contorıus'a %53.1, Ostertagia
türlerine %80.8, Nematodims türlerine %87.8, Trichostrongylus türlerine
%87.8, Ccstod türlerine %78.9, Trichuris ovis'e %88.1 , Dictyocaulus filaria 'ya
ise %45.2 oranlarında rastlandığın ı bildirmiştir.
Aynı araştırı cı (14), paraziter enfeksiyonların genelde ilkbahardan kışa
doğru bir artış gösterdiğini ve özellikle mide-barsak kılkurtlarının Haziran
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık bir periyot içerisinde
sayı ca yoğunlaştığ ınıda belirtmiştir.

Kalkan (6),
yaptığı araştırma

Diyarbakır

yöresi koyunlarında paraziter fauna tespiti için
sonucunda, mide kılkutlarına Ağus tos-O cak, barsak
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kılkurtlarına

ayları arasında rastlandığını ve bu parazitlerin
Ekim ayı içinde en yüksek seviyeye ula§tığını bildirmi§lir.
Kalkan (6) ve Merdivenci (8) otopsi yaptıkları koyıınların karaciğerlerinde
Fasddia hepatica'ya akciğerlerinde Dictyocaulus filaria'ya özefaguslarında
GaııglYOllema pulclıunım'a, gözde Theilezia türleri ile kalın barsaldarda Trichuris ovis ve Chabertia ovina' ya rastlandığını bildirmi§lerdir.
Kurtpınar (7), Erzurum, Ağrı ve Kars mezbahaiarında yaptığı ar3§tırmada
koyun ve keçilerde Fasciola lıepatica'ya %20, Dicrocoelium dendriticum'a %3,
mide-barsak kıikortlarına %50, akciğer blkortlarına (Protostrongylus spp.,
Muellerius spp.) ise %20 nisbetinde rastlaml§tır. Aynı ar3§tırıcl kuzu ve toldularda Moniezia expensa ile Avitellina centripunctata'ya da gerek barsaldarda
gerekse anus civarında rastlandığını bildirmi§tir.
Toparlak ve Gül (11), Van belediye mezbahasında kesilen koyunlar
üzerinde yaptıkları ara§tırmada Dicrocoelium dendriticum'un %53.3, Fasciola
hepatica ' nın
%15.9 ve Fasciola gigantica'nın %0.029 oranında bir yayılı§
gösterdiğini bildirmVilerdir.GÜralp ve ark. (5) Fasciola hepatica ve Dicrocoelium
dendritieum'un Fasclola ligantica'ya göre daha yaygın türler olduğunu bildir-

ise Temmuz-Ekim

yoğunluğunun

mVilerdir.
Güralp (3), koyunlarda görülen Trichostrongylidae türlerinden Ostertagia
drcumdnta'ya en fazla abomazumda rastlaml§, Trichostrongylus probolurus'un
ise en fazla ince barsaldarda bulunduğunu bildirerek bu türün %37.7 nisbetinde
bir yayıh§a sahip olduğunu bildirmVitir.
Vural ve ark. (12), Anadolu meU§eyli koyunlarda metastrongylos'un
yayılı§ının %27 nisbetinde olduğunu bildirirken, Güralp (2), bu oranın koyunlarda O/086.18'e kadar yükseldiğini belirtmi§tir.
Bu çall§ma Van ve yöresi koyunlarında bulunan endoparazitlerin cins ve
tür tayinlerinin yapılması ile beraber insidenslerinin saptanması ve bu parazitlerin çoğa1dıldarı ay ve mevsimler hakkında gereidi bilgilerin sağlanarak etkin bir
antiparaziter mücadelenin b3§latılmasına yardımcı olmak amacıyla planlanmı§tır.
Materyal ve Metot
Bu ar3§tırma Van il merkezine 20 kın. uzaldıktaki Bardakçı köyünde 1
yıllık periyot içersinde gerçeldC§tirilmiıjtir. Bunun için her ay bir defa düzenli
olarak köye gidiimVi, üzerinde çall§ılan 85 ba§ koyun ile 25 b3§ toldu ve kuzu
olmak üzere toplam 105 b3§ hayvandan materyal toplanml§tır. Üzerinde çall§ılan
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hayvanlara önceden kulak numarası takılarak numaralandınlmı§tır. Her köye
gidi§te hayvanların bütünü kontrolden geçirilmi§, genel görünümleri incelenmi§
ve klinik muayeneleri yapılarak ishalli hayvanlar ilgili protokoııere kayıt edilnıi§lerdir.

Muayene edilen hayvanların herbirinden ayrı ayrı kaplara dı§kı örnekleri
ve bu örnekler üzerine ilgili koyunun protokol numarası verilmi§tir.
Koyunlardan toplanan d"lkılar laboratuvara getirilmilj ve burada trematod
yumurtalarının tespiti için sedimentasyon, cestod ve nematod yumurtaları ile
Eimeria oositlerinin tespiti için ise flotasyon metodu kullanılmı§, akciğer
kılkunlarının larvalarını tespit etmek için ise Bearman-Wetzel metoduyla
muayene yapılmı§tır. Ayrıca materyalin toplandığı koyunlardan 2 tanesine otopsi
yapılmı§ıır. Otopside özefagusun iç ve dı§ mukozası, kadavranın iç kısmıi akciğer
bron§ ve bron§iolleri, karaciğer ve safra kanaııarı ile safra kesesi, mide ve
barsak:ların mukozaları ayrı ayrı incelenıni§, yine mide ve barsak içerikleri iki defa
2 cm. geni§liğindeki süzgeçten geçirilerek yıkanmı§ ve elde edilen içerikte
parazitler aranmı§tır.
Bulgular
alınmı§

Çalı§ma süresince dı§kı muayenesi yapılan 85 b3§ koyun ile 25 b3§ kuzu

ve tokluda bulunan parazitlerin mevsim ve aylara göre yayıh§ yüzde (%) oranları
1ve 2 nolu tablolarda gösterilmi§tir.
Tablo:1- Bardakçı köyünde yıııık periyod içersinde muayene edilen koyunlarda bulunan parazitlerin mevsimlere göre bulunu§ nisbetleri (%):
MEvsİMLER

Parazit türü
F.hepatica
D.dendriticum
Paramphistomun spp.
Moniezia expensa
Eimeria spp.
Triclıostrongylus spp.
Nematodirus spp.
Ostertagia spp.
Dictyoc:aulus fiiaria
Triehuris ms

Kı§

43.6
17.4
14.8
15.1
15.4
43.8
25.3
23.6
46.6
3.7

ilkbahar
36.9
25.3
12.6
39.7
36.7
38.5
32.4
19.5
44.6
4.4

yaz
32.7
26.7
3.7
28.7
27.8
31.0
28.8
19.0
44.3
6.2

Sonbahar
54.3
26.2
12.2
3.3
10.9
27.0
27.4
16.2
40.7
7.2

Table:1- The occurence rates of parasites in sheep examined
VilIage, Within a year period, acrording to seasons (%):

Bardakçı
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Tablo 1 incelendiği nde görüleceği gibi, mide barsak kılkurtlarından Ostertagia türü parazitlerin yayılı§ oranının kışın % 23.6 olduğu, bu yayılış oranının
ilkbaharda %19.5, yazın %19, sonbaharda ise %16.2 olduğu görülmektedir.
Trichostnmgylus türlerinin yayı ll§ oranı kı§ın %43.8 olduğu halde, ilkbaharda
%38.5, yazın %31.6, sonbaharda ise %27 olarak tespit edilmiştir. Nematodirus
türlerinin yayılış oranı ise kışın %25.3 bulunduğu halde, ilkbaharda %32.4, yazın
%28.8, sonbaharda %27.4 olarak belirlenmİljtir. Akciğer kılkurtlarından sadece
Dictyocaulus liIaria'ya rastlanmış olup bu parazite ait larvaların yayılış oranının
kı§ın %46.6 olduğu, bu değerin ilk baharda %44.6, yazın %44.3, sonbaharda ise
%40.7 olduğu tespit edilmiştir. Aynı tablodaki veriler incelendiğinde karaciğer
parazitlerinden Fasciola hepatiea'nın yayılış oranı kışın %43.6 olduğu halde,
ilkbaharda %36.9, yazın %32.7, sonbaharda ise %54.3 nisbetinde olduğu belirlenmiştir. Dicrocoelium dendritieum'a ise sırasıyla kışın %17.4, ilkbaharda
%35.3, yazın %26.7, sonbaharda ise %26.2 oranında rastlanmıştır. Yine tablo
l'de görüleceği gibi Moniezia expensa'nın yayılı§ yüzdesi kışın %15.1 olarak
sap tanırken, ilkbaharda %39.7, yazın %28.7 ve sonbaharda %3.3 nisbetinde
olduğu
tespit edilmi§tir. Ara ştırmanın yapıldığı koyunlarda tespit edilen
Triehuris ovis'in yayılış ora nının kışın %3.7, ilkbaharda %4.4, yazın %6.2,
sonbaharda %7.9 nisbetinde olduğu, Eimeria türlerinin kı§ın %15.4, ilkbaharda
%16.7, yazın %27.8, sonbaharda ise %10.9 oranında yayılı§ gösterdiği tespit
edilmİljtir.

Endaparasiıes

ıl

52.1
24.1
14.5
7.2
0.0
10.1
30.0
26.5
16.5
40.1

54.5
21.2
12.1
8.4
0.0
12.1
25.1
30.1
16.1
42.1

Fasciala hepatica
Dic. dend riticum
Paramphistamun spp
Trichuris avis
Moniezia expcnsa
Eimeria spp
Trichostrongylus spp
Nematadirus spp
Ostertagia spp
Dictyocaulus filaria
35.3
17.5
16.0
0.0
0.0
11.1
44.5
25.5
21.0
50.5

ııı

41.4
18.2
13.4
0.0
0.0
10.1
41.5
24. 1
24.0
45.5

1
54.2
16.5
15.0
11.1
45.5
25.1
40.5
26.5
26.0
44.0

II

AYLAR

38.4
24.3
15.2
4.5
44.0
30.1
40.5
30.2
18.5
40.0

III

and their occuranee rates obtained as a resull of faeces

L

(%)

Parazit türü

Table:2-

39.3
26.4
14.5
6.0
35.2
40.0
38.5
30.5
24.0
48.0

ll:

examinaıion

22.5
25.0
0.0
6.2
41.1
30.5
35.1
31.5

33.2
25.2
8.2
2.7
40.1
40.0
36.5
36.5
16.0
46.0

21.0
46.0

II

l:

41.5
23.1
0.0
6.4
35.1
27.5
30.0
30.1
18.0
44.5

l:1l

34.3
32.1
11.1
6.2
10.0
25.5
28.0
25.0
18.0
42.5

L:W

56.5
33.4
10.2
6.0
10.0
10.5
26.0
26.0
16.0
40.0

IX

wilhin a year period ai Bardakçı Village

Tablo:2- Bardakçı köyünde 1 yıllık periyot içersinde gaita muayenesi sonucunda bulunan endoparazitler ve bulunu~ nisbetleri (%):

cı
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Tablo 2 incelenditinde görülecegi gibi, ar~ıırmanın ~Iadıtı Ekim
itibaren 12 aylık süre içinde ~ta mide-barsak kılkunlan (OSlertagia,
Trielıostrongylus, Nematodinıs) olmak üzere Fasciola hepatica, Dierocaelium
dendriticum, Dictyocaulus filaria, Eimeris türlerine her ay belli oranlarda
rastlanılmL§tır. Paramphistomun türlerinin yumurtalanna dışkıda sadece
Haziran ve Temmuz ayında rastlanılmazken, Triehuris ovis yumurtalanna ise
Aralık ve Ocak ayı dışındaki di~er aylarda degi§en oranlarda rastlanılmL§tır.
Yine tablo 2 incelendiginde Moniezia expensa'nın koyunlarda Ekim,
Kasım, Aralık ve Ocak aylarında görülmedigi, bu parazitin Şubat ayından itibaren
deneye alınan hayvanlarda daima önaınli sayılabilecek seviyede görülmeye devam
ayından

etti~i an~ılmaktadır.
Ar~tırma süresince denemede kullanılan hayvanlar arasında 14'ü toklu
ve 9'u kuzu olmak üzere toplam 23 hayvanda ishal ve gelişme geriliıli görülmüştür.
Ishal görülen 14 tokluda yapılan dL§kl muayenelerinde Moniezia expensa'ya ait
yumurta ve anus çevresine yapışmL§ halde halkalara rastlanmış olup bununla
birlikte aynı hayvanların 5'inde Osıertagla türlerine,2'sinde Nemalodirus
türlerine, 3'ünde Trichostrongylus türlerine, 6'sında Dictyocaulus filaria'ya ve 1
hayvanda da Fasciola hepatica'ya rastlanılmıştır.
Otopsi yapılan 2 koyunda tespit edilen parazit türleri ve bu parazitlerin
bulundugu organlarla ilgili ayrıntılı açıklamalar tablo 3'de gösterilmiştir.

Tablo:3- Otopsi yapılan koyunlarda bulunan parazitler ve bulundukları
organlar:
Table:3- Parasites found in sheep as a result of autopsy and organs they
occur.
Parazll
Bulundul\u Organ
Fasciola hepatica
Dicrocoelium dendriticum
Karaciger ve safra kanalları
Paramphistomun spp.
Karaciller
Monieza expensa
Rumen
Ganglyonema pulchurum
İnce barsak
Sarcocystis makrokisti
Özefagus iç mukozası
Dictyocaulus filaria
Özefagus dış mukozası
Nematodirııs spp.
Akciller, bronş ve bronşioller
Ostenagia spp.
İnce barsak
Trichostrongylus spp.
Abomasum
İnce barsak
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Buna göre, otopsi yapılan 2 koyunun abomasumunda Ostertagia türlerine
rastlanmasına karşın ince barsaklarda Tricbostroagylus ve Nematodirus türleri
ile Moniezia expensa adlı tenyanın olgun şel<illerine rastlanılmıştır. Ayrıca bu 2
koyunun karaciğerlerinde Fasdola hepatica ile Dicrocoelium dendrilicum'un
olgun şekilleri ile akciğerlerde Dictyocaulus filaria tespit edilmiştir.
Tartışma

ve Sonuç

Muayenesi yapılan koyunlarda çeşitli cins ve türde parazitlerin neden
olduğu gastro-enteritis ile diğer organlarda bozukluklara sebep olan parazitismus
olgularının meydana getirdiği ölüm ve verim kayıplarının koyun hastalıkları
içindeönemli bir oran teşkil ettiği belirlenmiştir (1,4,6,7,9,12). Ülkemizde koyunlarda bulunan paraziter olgular üzerinde ilk çalışmayı Oytun (10) yapmış ve dışkı
muayenesiylemide-barsak kılkurtları ile diğer organlarda görülen helmintlerin
yayılış yüzdelerini tespit etmiştir.
Vural ve ark. (12), dışkıda görülen parazit yumurtalarına göre farklı
bölgelerdeki parazitlerin yayılış oranını gösteren araştırmalar yapmışlardır. Bu
çalışmada bakısı yapılan koyunlarda mide barsak kılkurdu enfeksiyonlarının %
16.2 ile %43.8 arasında değişen bir oranda olduğu görülmektedir. Bu aranın
daha önce yapılmış olan araştırmalarda (6,14) belirtilen en yüksek ve en düşük
değerlere göre daha düşük nisbette olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık kurt
pınar (7) Erzurum, Kars ve Ağrı illerinde toplam 834 koyun üzerinde yaptığı
sistematik araşt ırmada koyunlar için büyük tehlike arz eden Nematodirus
türlerine rastlanmadığını bildirmiştir.
Vural ve ark. (12,13) ise Karacabey ve Çifteler harasından seçilen 150 adet
deneme koyununda yaptıkları araştırmada, Nematüdirus türü parazitlerin diğer
kılkurtlarına göre daha yaygın olduğunu belirtmişlerdir. Aynı araştırıcılar
Trichostrongylus ve Nematodirus türlerinin yumurtalarına Ostertagia türlerinin
yumurta larından daha fazla rastlandığını tespit etmişlerdir.
Yurdumuz koyunlarında metastrongylosis'in yayılış oranının bazı
araştırıcıların (2,6,7,8,10,12) verdikleri bilgilerden
%25 ile %86 arasında
değiştiğini göstermektedir. Bulgular bölümünde belirtildiği gibi araştırmanın
ma teryalini oluşturan koyunlarda Dietyocaulus filaria'dan ileri gelen
metastrongylosis'in ortalama % 44 nisbetinde olduğu görülmüştür. Bu bulgunun
Guralp (2),ın bulgularına (%87) göre düşük, Vural ve ark. (12),nın bulgularına
göre (%27) ise biraz daha yüksek olduğu ortaya çıkmıŞtır. Doğu Anadolu
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bölgesinde metastrongylosis önemli bir problem olmasına rağmen (6,7), bu
çall!jmada tek bir türe rastlanmı§ olması bu konuda Van'ın diğer bölgelerinide
kapsayacak geni§ çaplı bir ara§tırmanın yapılması gerekliliğini ortaya
koymaktadır.

Güralp ve ark. (5) karaciger trematodlarından Fasciola hepatica ve
Dicrocoelium dendriticum'un Fasciola gigantica'ya göre daha geni§ bir yayıil!ja
sahip oldugunu ve Anadolunun her yerinde görülebildiklerini bildirmi§lerdir.
Zeybek (14) Fasciola hepatica'nın Samsun bölgesindeki yayılı§ oranının %20.3
oldugunu Vural ve ark. (12) ise İstanbul'da bu parazitin yayıll!jının 0/045 nisbetinde oldugunu bildirmi§lerdir. Toparlak ve Gül (ll) Van Belediye
mezbahasında kesilen koyunlarda Dicrocoelium dendritieum'un yayılı§ oranını
%53.3 olarak buldukları halde, Fasciola hepatica'nın yayılı§ oranının %15.9
olduğunu tespit etmi§lerdir. Bu çalı§mada Dierocoelium dendritieum'un yayılı§
oranı %23.9, Fasciola hepatiea'nın yayılı§ oranı ise 0/041 .8 olarak belirlenıni§tir.Bununla beraber bu çalı§mada çe§itli ara§tırıcıların (5,6,7,9,12,1314)
bulgularına benzer olarak karaciğer tremaıodlar içinde Fasciola hepatiea ve
Dicrocoelium dendriticum hakim türler olarak tespit edilmi§tir. Ancak Toparlak
ve Gül (ll rün bildirimlerine ragmen, biz gerek dı§kı muayenesinde gerekse
otopside Fasciola gigantica'nın yumurtasına ve ergin §Ckline rastlanılmadı. Bu
sonuçlara göre Van ve yöresi koyunlarında Faseiola hepatica'nın diğer iki
trematod türüne göre daha yaygın olabilecegini dÜ§ünmekteyiz.
Ülkemizde genç koyunlarda ve özellikle kuzularda §crit invazyonlarına
yılın belirli mevsimlerinde sık halde rastlanılmaktadır. (4,6,7,8). Oytun (10)
Moniezia expensa enfeksiy'0nlarının yurdumuzda daha yaygın oldugunu bildirerek bunun %14.2 nisbetine ul3§tıgını bildirmi§tir. Kalkan (6) Diyarbakır'da
otopsi yaptıgı kuzuların %34.l'inin §crit ta§ldıgını, kurtpınar (7) ise Erzurum,
Agrı ve Kars illerinde özellikle kuzu ve toklularda Moniezia expensa'ya fazla
rastlanıldıgını tespit etmi§tir. Vural ve ark. (12) İstanbul bölgesinde koyunlarda
monieziasis'in yayılı§ oranının %35'e kadar çıktıgını, Y3§1ı koyunlarda %11 oranında enfeksiyona rastlandıgı halde, kuzularda %4O'a kadar ula§an bir enfeksiyona rastlandığını belirtmi§lerdir. Merdivenci (8) Türkiye'de koyunlarda §eritlerden ileri gelen total enfeksiyon durumunun %52 oranında olduğunu, cestod
enfeksiyonlarının koyunlarında %81 nisbetiyle en fazla Moniezia türlerinden
kaynaklandığını bildirmi§tir. Bu ara§ıırmada Moniezia expensa'ya ilkbaharda
%39.7 yazın %28.7 kı§ın %15.4, sonbahar da %33nisbetinde rastlanıldı. Ancak
dı§kı muayenesinde ve otopside Avitellina eentripunetata tespit edilemedi.

Bu

yöresi koyunlarında görülen tenya
enfeksiyonlarından sorumlu türün Moniezla expensa olduğu söylenebilir. Ayrıca
bulunan bu enfeksiyon oranlarının Samsun Yöresi (14) ve Doğu Anadolu (7)
için verilen en yüksek değerlere yakın olduğu görülmektedir.Tenya
enfeksiyonlarında ya§ faktörünün önemli olduğu ve genellikle genç hayvanlarda
Y3§lılara oranla enfeksiyon oranının daha yüksek bulunduğu bildirilmektedir.
(7,14). Bu ara§tırmada ya§ faktörünü öngören derinlemesine bir çalı§ma
yapılmam~ olmasına rağmen, alınan sonuçların ilgili literatüre benzerlik
gösterdiği görülmü§tür.
Bazı ar3§tırıcılar (6,8,12,13) tarafından koyunlarda dı§kı muayenesiyle
sonuçların

tespit edilen

ı§ığı altındaVan

Ttiehuıis

bildirilen yayılı§
görülmektedir.

ovis, Paramphistomun ve Eimeria türü parazitlerin

oranları

ile elde edilen bulgular

arasında

benzerlik

konu olan diğer parazitler yılın hemen hemen her ayında belli
oranlarda görüldüğü saptanmı§tır. Ancak tablo 2 incelendiğinde de görüleceği
gibi koyunlarda Moniezia expensa'nın Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Paramphistomun türlerinin Haziran ve Temmuz aylarında, Trichuris ovis'in ise Aralık
ve Ocak aylarında görülmedigi anla§ılmaktadır.
Kalkan (6) Güneydoğu Anadolu bölgesindeki koyunlarda yaptığı
ara§tırmada mide kılkurtlarının Ağustos - Şubat
ayları arasında barsak
kılkurtlarının ise Temmuz-Ekim ayları arasında en yüksek seviyeye ula§tıklarını
bildirmi§tir. Aynı ara§tırıcı §erit invazyonlarının ilkbahar aylarının sonlarında
görülmeye ba§landığını yaz aylarında ise bunun daha yüksek bir insidense
ula§3rak devamlılık gösterdiğini ifade etmi§tir. Zeybek (14) ise Trichostrongylidae familyasına bağlı kılkurtlarının en fazla Ekim-Ocak ayları arasında
görüldüğünü bildirmi§tir.
Bu çalı§ma esnasında tesbit edilen parazitlerin koyunlarda hemen hemen
her ay görülmesinin ana nedeninin materyalin toplandığı köyün gerek parazitlerin geli§mesine uygun bir iklime sahip olmasından gerekse etkin bir paraziter
mücadelenin yapılmamasından kaynakland ığı sonucunu akla getirmektedir.
Kalkan(6), Diyarbakır bölgesinde akut parazitismusa yakalanmı§ koyun ve
kuzuların ishal, kilo kaybı gibi klinik belirtiler gösterdiğini ve ileri dönemlerde
ölümlerin meydana geldiğini bildirmi§tir. Bu ara§tırmada 14'ü toklu olmak üzere
toplam 23 hayvanda benzer bulgulara görüldüğü tespit edildi.
Tablo 3'de gösterilen otopsi bu lguların ise daha önce yapılan
ara§tırmalardan (Z,3,6,7,8,lZ) elde edilen bulgulara benzerlik göstermektedir.
Ara§tırmaya
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Sonuç olarak; Bardakçı köyündeki koyun, kuzu ve toklularda endoparazitlerle enfeksiyon oranı oldukça yüksek bulunmu~ olup,Bardakçı köyünde
yapılacak paratiter mücadelenin endoparazitlerden ileri gelebilecek ölüm ve
verim kayıplarını önleyeceği gibi, önemli oranda ekonomik fayda saglayacagı
kanaatine varılllllljtır.Oiğer taraftan, bu tür epidemiyolojik çall§maların Van'ın
diğer kesimlerini ve çevre illeri de kapsayacak §ekilde yaygınl~tırılması, endoparazitlerle mücadelede ve kontrolünde etkili bir roloynayacaktır.
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