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Investigations on the Ecology and Epidemiology or Fasdoliasis Inrections
Resultiug From Fasciola gigantlca in and Around Van.
Summary : This study was camed out to mvestigate the incidences of Fasciola
gigantica and the presence of snail of Lymnea species, an mtermediLıte host to this
parasite,m and around Van.For this purpose,the livers and bile ducts of 345 sheep,115
goalS and 145 cattle were euımined in terms of Fasciola gigantica.In addition,five pilot
villages ofVan were determined and necropy was conducted on 16 sheep and 12 goalS, The
livers of these anima/s were euımined in terms of FasciOıa gigantica, as welL However,
the texture of pasture was examined ecologically and snails of Lymnea species were
determined. 15.6 % of sheep, 18.2 % of goats and 25.2 % of cattles s/aughtered at
Van.S/aughterhouse were found to be infected with Fasciola gigantica.As to the pilot
villages,in 7 sheep out of 16 and m 5 out of 12 goats Fasciola gigantica were encounteredAt the result ofstudy ofpastures,two snail species (Lymnea auricularia,Lymnea truncatula) were determmed
Ö:ret:Bu çalışma, Fasciola gigantica 'nın Van ve yöresinde yaygınlığı ile, bu
parazite arakonakçılık yapan Lymnea türü sflmakialerin mevcudiyetini araştırmak
amacıyla yapılmıştır. Bunun için Van Belediye Mezbahası 'nda kesilen 345 koyun, 115
keçi ve 145 sığınn karaciğer ve safra kanal/an Fasciola gigantica yönanden muayene
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edilmişlerdir.

Bununla beraber pilot Mlge olarak seçilen köylerdeki mera yapılan
ekolojik olarak incelenmiş ve buralarda bulunan Lymnea /üro samakıaler tespit edilmişlerdir.

Mezbahada kesilen koyunlann % 15.6's~ keçilerin % 18.2 's~ sığırlann ise %
25.2'sinin Fasciola gigantica ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. Pilot köylerde ise otopsi
yapılan 16 koyunun 7'sinde, 12 keçinin 5'inde Fasciola gigantica'ya rastlanılmıştır. Bu
kiJylerdeyapılan mera kontrolleri sonucunda 2 samakıa /üro (Lymnea auricularia,Lymnea truncatula) tespit edilmiştir.
Giriş

Paraziter hastalıklar ülkemiz hayvancılığında önemli ekonomik kayıplar
meydana getirmektedir. Yurdumuzun degi§ik bölgelerinde helminlerden ileri gelen
paraziter hastalıklar çok yaygındır. Bunlar arasında karaciger trematod
enfeksiyonlan oldukça geni§ bir yer tutmaktadır (2,3,5,6,7).
Bugüne kadar yapılan çalı§malarda (2,9,12,14,15) karacigerde Fasciola
hepatica ile Dicrocoelium dentritieum'un geni§ oaranlarda yayılı§ gösterdigi bildirilmesine ragmen, Fasciola gigantlcia'nın bu iki parazİt kadar yüksek oranda yaygın
olmadıgı veya bazı yörelerde bu parazite hiç rastlanılmadığı bildirilmi§tir.
Fasciola gigantica sığır, koyun, keçi ve mandalann karaciger paraziti olup
morfolojik olarak iki yan kenan birbirine paralelolarak seyrettikten sonra arka
nihayetleri yuvarlak bir §ekilde sonlamr. Halk arasında yılan kelebegi olarak bilinen
bu parazitin yumurtaları Fasciola hepatica yumurtalarından büyük olup 156-179x90104 mikron çapındadır (1,3,10).
Güralp va ark. (4), Türkiye'nin degi§ik yörelerinde Fasciola gigantica ve
arakonakçıları hakkında yaptıkları ara§tırma sonucunda Lymnea auricularia adlı
sümüklü türünün Fasciola gigantica'nın yayılı§ıodan sorumlu oldugunu bildirmi§lerdir. Ayuı ara§rıcılar bu sümüklü türünün Göl ve nehir kenarlarındaki bataklık
meralarda her mevsim bulunabileceğini tespit etmi§ ve Türkiye'de Fascioliasis enfeksiyonuna yol açan diğer sümüklü türlerinin Lymnea truncatula, Lymnea palustris ve
Lymnea peregre oldugunu belirtmi§lerdir.
Tamer ve Üstün (11), Hatay'ın Dörtyo! ilçesinde yaptıklan ara§tırmada 245
ba§lık bir koyun sürüsünde Fasciola gigantica'dan 210 hayvan'ın öldüğünü rapor
etmi§lerdir.
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Merdivenci (8), koyun ve keçiler üzerinde yaptığı otopside Fasciola
gigantica'nın yayılı§ı oranını koyunlarda % 0.54 olarak tespit etmi§; ancak keçilerde
bu parazite rastlayamadığını bildirmi§tir.
Zeybek (16) ise, Diyarbakır'da koyun ve kuzularda yaptığı paraziter fauna
tespiti çalı§malarında Fasciola gigantica'ya sadece bir yörede Sonbahar aylarında
rastlamı§ ve bu parazitin ölümlere neden olduğunu tespit etmi§tir.
Toparlak ve ark.(13) Van Belediye Mezbahasında kesilen sığırlarda Fasciola
gigantica'ya % 1.8 oranında rastladıklarını bildirmi§lerdir.
Toparlak ve Gül (12) yaptıkları çalı§mada Van Belediye Mezbahasında kesilen
koyunlarda Fasciola gigantica'ya % 0.29 oranında rastlarken keçilerde bu parazitin
görülmediğini belirtmektedirler.
Değer ve Akgül(2) Van İli Bardakçı köyünde koyunlar üzerinde yaptıkları
epidemiyoloj ik çalı§mada yine Fasciola gigantica 'ya rastlamadıklarını belirt~lerdir.
Bu ara§tırma, yöre hayvancılığı için büyük problem olan karaciğer
trematodlarından Fasciola gigantica'nın Van ve yöresinde bulunu§ ve yayılı§ını
ara§tırmak, ayrıca Fasdola türlerine arakonakçılık yapan sümüklü türlerini tespit
etmek amacıyla yapılmı§tır.
Materyal ve Metod
Bu çalı§mada kullanılan materyal ve Van Belediye Mezbahasında kesilen
hayvanlar ile Dönerdere, Gendeloba, Göllü, Toprakt3§ ve Bakımlı köylerinden
toplanml§tır.Bunun için sırayla §u i§lemler gerçeklC§tirilmi§tir.
1) Aralık 1990/ Mayıs- 1991 ayları arasındaki 6 aylık sürede her hafta Van
Belediye Mezbahasına bir kez gidilerek burada kesilen 345 koyun, 145 sığır ve 115
keçinin karaciğer ve safra kanalları kesimden sonra Fasciola gigantica yönünden
muayene edil~lerdir.
2) Mezbahada kesilen hayvanlardan kesime girıneden önce her birinden ayrı
ayrı dı§kı örnekleri alınarak laboratııvara getirilmi§ ve buradasedimentasyon yöntemi
ile Fasdola spp. yumurtaları ar3§tırılml§tır.
3) Eldeki imkanlar dahilinde çe§itli hastalıklardan ölen veya hayvan
sahiplerinin ihtiyacı nedeniyle kestiği Gendeloba köyünde 8 keçi, 3 koyun, Toprakta§
köyünde 4 koyun, Göllü köyünde 3 koyun, 2 keçi, Dönerdere köyünde 4 koyun, 2 keçi
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ve BakımIı köyünde 2 koyun olmak üzere toplam 12 keçi, 16 koyunun karaciger ve
safra kanalları Fasdola gigantica yönünden muayene edilmi§lerdir.
4) Pilot köylerdeki meralarda sümüklü böcek taraması yapılmllj ve bulunan
türlerden degi§ik örnekler alınarak laboratuvara getirilmi§ ve tür tayinleri yapılmı§tır.
5) Bütün sonuçlar ilgili protokollere kayıt edilerek veriler toplanmı§ ve
degerlendirilmi§tir.
Bulgular
Van yöresinde yeti§tirilip mezbahada kesimi yapılan koyun, keçi ve sıjlırların
Fasdola gigantica ile degi§ik oranlarda enfekte oldukları karacigerlerin muayenesinden sonra anla§ılmı§ıır.
Tablo-I: Van Belediye Mezbahasında kesilen hayvanların Fasciola gigantica
ile enfektivite durumları;

HAYVANTÜRU

KOYUN

Muayene edilen F. gigan. ile Enfekte Dı§kıda Fas. spp.
Hayvan Sayısı Karacig Say. ve %si Yum. BuL. Hay.Say.
ve (%) si
345
54 (15.6)
38 (11.0)

KEçi

115

21 (18.2)

13 (11.3)

SIGIR

145

37 (25.5)

24 (16.5)

TOPLAM

605

112 (18.5)

75 (12.3)

Tablo l'in incelenmesinden de anla§ılacajlı gibi en yüksek enfeksiyon oranı
(%25.5), daha sonra keçilerde (% 18.2) ve en dü§ük koyunlarda (% 15.6)
bulunrnu§tur.

sıgırlarda

Fasciola türlerini yumurtadan te§his etmek karı§Ik11klara neden
için Fasciola g;gantlca'nın yumurtadan te§hisi yönüne gidiJmemi§tir.

olabileceği
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Van ve yöresinden seçilen köylerde otopsi yapılan hayvanların Fasciola gigantica ile enfektivite durumları ile bu köylerdeki meralarda tespit edilen sümüldü türleri
tablo 2'de gösterilm iştir.
Tablo 2: Van ve yöresinde seçilen köylerde Fasciola gigantica ile hayvanların
enfektiflik durumları ve meralarda tespit edilen sümüldü türleri.
KÖY İSMİ
Gendeloba

!

,i

i

ütopsi Yap.Hy.
Keçi
Koyun
8
3

Sayısı

Sığır

-

F.gigan.ile Enf.Hy. Sayısı Merada tespit edilen
sümüldü türleri
Keçi Sığır
Koyun
Lyınnea
aurıeul arıa
5
1
Lyınnea truncatula
Lyınnea truncatula
2
Lyınnea aurieularia
Lyınnea truncatula
1
-

Topraktaş

4

-

-

Göllü

3

2

-

Bakımlı

2

-

-

1

-

-

Lyınnea

aurieularia

Dönerdere

4

2

-

2

1

-

Lyınnea

aurieularia
truncatula

i

Toplam

16

12

-

7

6

-

Lyınnea

~---~. _- - -

------- --

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere otpsi yapılan 16 koyunun 7'sinde, 12
keçinin 6'sında Fasciola gigantica'ya rast1amlmlljtır. Yap ılan mera kontrolleri
sonucunda ise Gendeloba, Topraktaş ve Dönerdere köylerinde Lymnea aurieularia
ve Lymuea trUlıcatula, adlı sümüldü türlerine rastlamlımş olup, Göllü'de sadece
Lymuea truncatula, Bakımlı'da ise Lymnea aurieularia türleri tespit edilmiştir.

Tartışma

ve Sonuç

Türkiye'nin değişik bölgelerinde yap ıl an çalışma la r da karaciğer
trematodlarından Fasciola hepatica ve Dicrocoelium dendriticum'un yaygın olduğu
çeşitli araştırıcılar tarafindan bildirilmesine rağmen Fasciola gigantica'mn bu iki
parazit türü kadar yaygın olmadığı ve sadece belli bölgelerde lokalire olduğu belirlenmiştir (2,5,7,9,12).
Merdivenci (8), koyun ve keçi otopsilerinde Fasciola gigantica'mn yayılışıDI %
0.54 Zeybek (16) ise, Samsun yöresi koyun ve kuzularında % 0.06 gibi çok düşük bir
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oranda

bildirıni§lerdir.

Bu

ara§tırıcıların

elde ettikleri sonuçlar incelendiginde ilk
bakı§ta Fasciola gigantica'nın ülkemizde yaygın görülebilen bir parazit türü
olmadı~ını akla getirmektedir. Ancak Tamer ve Üstün (11), Hatay'ın Dörtyol
ilçesinde yaptıkları ara§tırmada Fasciola gigantica'dan koyunlarda % 85.7 oranında
ölürnlerin meydana geldiğini bildirmi§lerdir.
Bu ar3§tırmada Va.n il merkezine ba~h Gendeloba köyünde otopsi yapılan
oğlak karaciğerlerinde Fasdola giganticl!'ya bağlı yaygın invazyonlara rastlanıldığı
tespit edilıni§tir. Gencteloba köyündeki meraların, yeryer bataklık ve sazhklarla kaplı
olması, dolayısıyla parazite arakonakçıhk yapan sümüklü türünün (Lymnea
auricularla) geli§ip çoğalabilece~i uygun bir ortamı olu§turduğu kanaatindeyiz.
Toparlak ve Gül (12) Van Belediye Mezbahasında kesilen hayvanlarda Fasciola gigantlca'nın dü§ük enfeksiyon oranlarının sebebi olarak bu mezbahada kesilen
hayvanların mezbahaya kesim için Van yöresi dı§ından getirilmi§ olabilece~ini veya
Van yöresinde henüz bilinmeyen Fasdola gigantica'nın endemik oldu~u bir bölgenin
bulunabilece~ini ifade etmi§lerdir.
Bu çal1!jmada mezbahada kesilen hayvanlar ile, mera özellikleri dikkate
alınarak seçilen pilot köylerdeki hayvanların Fasciola gigantica ile de~i§ik oranlarda
enfekte oldukları tespit edilmi§tir. Bu sonuç Toparlak ve Gül (Ul'ün Fasciola
gigantica'nın Van ve yöresinde varlı~ı konusunda ileri sürdü~ü ikinci görü§ü teyid
eder niteliktedir.
Seçilen pilot köylerden bazılarının (Göllü,Bakımlı,Gendeloba) Van Gölü'ne
kıyısının bulunması buradaki meraların gölden kaynaklanan yer yer bataklık veya
sazlıklarla kaplanmasına neden oldu~u tespit edilmi§tir. Bu ekolojik özelliklerin
Fasciola türlerine arakonakçıhk yapan Lymnea türü sümüklülerin geli§ip ço~alması
için uygun bir ortam olu§turacağı §üphesizdir.GÜralpve ark.(4l'larının da Fasciola
gigantica ve arakonakçıları hakkında yaptıkları çah§mada açıkladıkları gibi
arakonakçıların geli§ip çoğalmasına uygun ekolojik §artların sunulan çalı§madaki
pilot bölgelerde tespit edilen ekolojik §artlara benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Sonuç olarak Van ve yöresinde karaciğer trematodlarından Fasciola hepatica
ve Dicrocoelium dendriticum yanında Fasciola gigantica'nın da yaygın oldu~u
özellikle Van gölüne kıyısı bulunan köy ve meralarda bu parazitin arakonakçısı olan
Lymnea türü sümüklülere sıkça rastlanıldı~ı tespit edilmi§tir.
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