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Trematodlarının Yaygınlığı
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ÖZET
Tatvan belediye mezbahasında kesilen 1850 koyun, 250 keçinin kesim sonrasında karaciğer ve safra kanalları muayene
edildi. Koyunlarda; F. hepatica %72.6 , F. gigantica %10.8, D. dendriticum %68.6 oranlarında olduğu; keçilerde ise F.hepatica %
60.2, F.gigantica % 4.8, D. dendriticum ise % 78 oranlarında yaygın olduğu tespit edildi. Her iki veya üç türün neden olduğu mix
enfeksiyonlara ise koyunlarda % 38.5, keçilerde %29.2 oranlarında rastlanıldı. Koyunlarda F. hepatica’ nın, keçilerde ise D.
dendriticum’un dominant türler olduğu görüldü.
Anahtar kelimeler: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Dicrocoelium dendriticum, koyun, keçi
The Prevalence of Liver Fluke in Sheep and Goats Slaughtered in Tatvan Abbattoir.
SUMMARY
Liver and bile ducts of 1850 sheep, 250 goats slaughtered in Tatvan abbattoior were examined for liver flukes. F. hepatica
72.6 %, F. gigantica 10.8 %, D. dendriticum 68.6% were determined in sheep. F. hepatica 60.2% , F. gigantica 4.8 %, D.
dendriticum 78 % were determined in goats. The mixed infections observed that caused by 2 or more species 38.59 % in sheep and
29.2 % in goats. This survey revealed that; Liver fluke infections rate was high. The most dominant species was determined F.
hepatica in sheep and D. dendriticum in goats.
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rastlanıldığını belirtmişlerdir (5). Yine Türkiye’ nin
değişik yörelerinde keçiler üzerinde yapılan otopsi
çalışmalarında F. hepatica’ ya %21.5, D. dendriticum’ a
ise %9.6 oranlarında rastlanıldığı belirtilmiştir (15).
Toparlak ve Gül (20,21), Van ili belediye
mezbahasında kesilen koyunlarda D. dendriticum’ a
%53.3, F. hepatica’ ya %15.9, F. gigantica’ ya %50.29;
keçilerde ise, F. hepatica’ ya %18.1, D.dendriticum’ a
%49.7 oranlarında rastlandığını belirtmiş ancak keçilerde
F. gigantica ile ilgili bir oran belirtmemişlerdir. Değer ve
Akgül (5), Van ili merkezine bağlı Bardakçı köyünde
koyunlar üzerinde yaptıkları çalışmada F. hepatica’ ya
%41.8, D. dendriticum’ a ise %23.9 oranlarında
rastlamışlardır. Değer ve ark. (6), Van yöresini temsilen
yaptıkları çalışmada F. gigantica’ ya koyunlarda %15.6,
keçilerde %18.2 oranlarında rastlamışlardır. Taş (19), Van
belediye mezbahasında kesilen koyunlarda F. hepatica’
ya %78.7, F. gigantica’ ya %14.5, D. dendriticum’ a
%80; keçilerde F. hepatica’ ya %62.8, F. gigantica’ ya
%4.1, D. dendriticum’ a ise %85 oranında rastlandığını
belirtmiştir. Aynı araştırıcı dışkı muayenesi ile Fasciola
sp. yumurtasına koyunlarda %46.6, keçilerde %44 D.
dendriticum yumurtasına ise; koyunlarda %86.6,
keçilerde ise %82 oranlarında rastlandığını belirtmiştir.
Aydın (3), Hakkari ve yöresinden topladığı dışkı
materyalinde koyunlarda Fasciola sp. yumurtalarına
%46.9, D. dendriticum yumurtasına %32.17; kesim
sonrası yapılan muayenelerde ise, koyunlarda F. hepatica’
ya %47, F. gigantica’ ya %2.75, D. dendriticum %34.3;
keçilerde ise F. hepatica’ ya %26.4, F. gigantica’ ya
%1.1, D. dendriticum’ a %32.6 oranlarında rastlanıldığını
bildirmiştir.

GİRİŞ
Yurdumuzda koyun ve keçilerde karaciğer
trematodları hemen her bölgede görülmesine rağmen bazı
bölgelerde yoğunluğu artarak odaklaşmakta ve hayvanlara
verdiği zarar yanında ekonomik açıdan büyük kayıplara
neden olmaktadır (3,4,8,9,11,14,17).
Ruminantlarda karaciğer ve safra yollarında
yaşayan Fasciola hepatica, Fasciola gigantica ve
Dicrocoelium dendriticum’ dan meydana gelen hastalığa
distomatosis adı verilmektedir (1,2,4,5,14,18). Özgencil
(18) Ankara et kombinasında kesilen koyun ve keçilerde
F. hepatica ve D. dendriticum’a rastlandığını ve olguların
% 99’ unda F. hepatica ile D. dendriticum’un mix
enfeksiyonlar halinde görüldüğünü belirtmiştir. Zeybek
(23) Samsun yöresinde kuzularda D. dendriticum’ a %
55.6, F. hepatica’ ya % 20, F. gigantica’ ya %0.6
oranında rastlandığını ve enfeksiyonların 8 aylıktan büyük
kuzularda görüldüğünü tespit etmiştir. Kurtpınar ( 12,13 ),
Erzurum mezbahasında kesilen 350 baş koyun ve keçide
F. hepatica’ ya %20, D. dendriticum’ a %3; Kars
mezbahasında kesilen 264 baş koyun ve keçide, F.
hepatica’ ya %10; Ağrı mezbahasında kesilen 220 baş
koyun ve keçide ise, F. hepatica’ ya %3 oranında
rastlandığını belirtmiştir. Kutsal ve Gür (14), Elazığ
yöresi koyunlarında D. dendriticum’ un %47 oranında
yayılış gösterdiğini belirtmişlerdir. Çenet ve Taşçı (4),
Manisa EBK’ da 7 yıl içinde kesimi yapılan koyun ve
keçilerin %13.64’ ünde distomatosis görüldüğünü
belirtmişlerdir. Güralp ve Oğuz (10 ), Ankara keçileri
üzerinde yaptıkları çalışmada dışkı muayenesi ile F.
hepatica’ ya %10, D. dendriticum’ a %12 oranlarında
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Bu araştırma bölge hayvancılığı için büyük
problem olan karaciğer trematodlarının koyun ve
keçilerde yayılışını belirlemek ve bu konuda alınabilecek
korunma ve kontrol tedbirleri için ilgililere önerilerde
bulunmak amacıyla yapılmıştır.

kanalları ile safra keseleri distomatosis yönünden
incelenmiştir. Bu amaçla karaciğer ve safra kanallarına
enine kesitler yapılarak ve safra keseleri açılarak
karaciğer
trematodlarının
varlığı
belirlenmeye
çalışılmıştır (16).

MATERYAL ve METOT

BULGULAR

Bu çalışma, Nisan-Eylül 2001 tarihleri arasında,
Bitlis ve Tatvan yöresinde yetiştirilerek Tatvan belediye
mezbahasında kesimi yapılan çoğunlukla Akkaraman ve
Hamdani ile az miktarda Morkaraman ırkına ait toplam
1850 koyun ile 250 baş kıl ve tiftik keçisi üzerinde
yürütülmüştür. Araştırma süresince haftada bir kez
mezbahaya gidilerek kesimden sonra karaciğer ve safra

Koyun ve keçilerin kesim sonrasında karaciğer ve
safra kanalları muayene edilmiş ve değişik oranlarda
karaciğer trematodları ile enfekte olduğu tespit edilmiştir.
(Tablo 1). Tablodan görüleceği üzere koyunlarda en
baskın tür F. hepatica keçilerde ise D. dendriticum’ dur.
Mix enfeksiyonlara ise koyunlarda (% 38.5) keçilerden (
% 29.2 ) daha çok rastlanmıştır.

Tablo 1.Koyun ve keçilerde distomatosis’ le enfeksiyon durumu
Hayvan
türü

Muayene edilen
hayvan sayısı

Koyun
Keçi

1850
250

F.hepatica ile enfekte F.gigantica ile enfekte D.dendriticum ile enfekte Fasciola sp + D.dendriticum ile
hayvan sayısı ve %’si hayvan sayısı ve %’si hayvan sayısı ve %’si
enfekte hayvan sayısı ve %’si

1343 / 72.6
152 / 60.2

199 / 10.8
12 / 4.8

1269 / 68.6
195 / 78

714 / 38.5
73 / 29.2

nde koyun ve keçi yetiştiricilerinin özellikle paraziter
mücadele konusunda yeterli bilgi birikimine sahip
olmadıkları ve tam tersine bir inanışla hayvanların adeta
bir parazit deposu olarak yaşamalarında herhangi bir
sakınca görmedikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bununla
beraber parazitlerle etkili mücadelenin verim kayıplarını
asgariye indirerek üretim ve gelirleri artıracağı konusunda
yetiştiricilerin bilgilendirilmelerine ihtiyaç vardır.
Bitlis ve buna bağlı Tatvan ilçesi Van Gölü’ ne
kıyısı bulunan birçok köy ve meradan oluşmaktadır.
Bölge rakım olarak yüksek olmasına rağmen kışları soğuk
ilkbahar ve yazları ise ılıman ve yağışlı geçmekte Van
Gölü’nün de etkisiyle mera ve çayırlarda rutubetli, sazlık
ve bataklık, çamur kıvamındaki alanların oluşmasına
zemin hazırlamaktadır. Bu durum karaciğer parazitlerinin
çoğalmasına arakonakçılık yapan sümüklü türlerinin (su
ve kara sümüklüsü) yaşamları için ideal koşulların
oluşumuna katkı sağlamaktadır. Bu tablo bölgede
karaciğer parazitlerinin yayılış oranlarının yüksek
olmasındaki diğer önemli bir etken olarak görülebilir.
Sonuç olarak, Bitlis ve Tatvan yöresinden
getirilerek Tatvan Belediye mezbahasında kesimi yapılan
koyun ve keçilerde karaciğer trematodlarının yaygın
olarak görüldüğü; koyunlarda dominant türün F. hepatica,
keçilerde ise D. dendriticum olduğu saptanmıştır. Bununla
birlikte F. gigantica’ ya az olmakla beraber hem
koyunlarda hem de keçilerde rastlanmışi diğer karaciğer
trematodları ile mix enfeksiyonlar oluşturduğu
görülmüştür.
Yöredeki yetiştiriciler için önemli bir sorun olan
distomatosis’ in önlenmesi için yöre halkının paraziter
hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi ayrıca yetkililer
tarafından
koruma
ve
kontrol
proğramlarının
geliştirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Kasaplık hayvanlarda yaygın olarak görülen
karaciğer trematodları hayvancılık ekonomisine büyük
zararlar vermektedir (2,20,21). Karaciğer trematodlarının
yaygınlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda F.
hepatica ve D. dendriticum türlerinin baskın olarak
görüldüğü bunun yanında F. gigantica’ nın da bölgesel
olarak yaygınlığı değişmekle beraber zaman zaman diğer
karaciğer trematodları ile birlikte mix enfeksiyonlar
halinde karşımıza çıktığı görülmektedir (4,7,20-22).
Türkiye’ nin değişik bölgelerinde karaciğer
parazitlerinin yayılışı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda
koyun ve keçilerde F. hepatica’ nın % 3-21.5, F.
gigantica’ nın % 0.6-2.75, D. dendriticum’ un ise % 3-81
oranları arasında yayılış gösterdiği belirtilmiştir (35,11,13,19-21). Bu çalışmanın yapıldığı yöreye yakın
olarak Van ve yöresinde yapılan çalışmalarda koyunlarda
F. hepatica’ ya % 15.6-78.7, D. dendriticum’ a % 23.980, F. gigantica’ ya ise %0.29-14.5; keçilerde F. hepatica’
ya % 18.1-62.8, D. dendriticum’a % 49.7-85, F.
gigantica’ ya ise % 4.1 oranları arasında rastlanıldığı
belirtilmiştir (5,6,19). Bununla birlikte yine bu çalışmanın
yapıldığı bölgeye yakın olan Hakkari ve yöresinde koyun
ve keçilerde yapılan çalışmada ise F. hepatica’ ya %
46.9-47, D. dendriticum’ a % 32.17-34.3, F. gigantica’ ya
ise % 2.7 oranları arasında rastlanıldığı belirtilmiştir ( 3 ).
Yukarıda tüm oranlar dikkate alındığında her 3 karaciğer
parazitinin Türkiye’ nin değişik bölgelerinden bildirilen
yayılış oranlarından daha yüksek bir yayılış oranına sahip
olduğu dikkati çekmekte ancak yakın yöreler olarak
bilinen Van ve Hakkari yöresinde yapılan çalışmalardan
elde edilen sonuçlara çok yakın veya benzer olduğu
dikkati çekmektedir. Bu durum Doğu Anadolu Bölgesi’
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