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Tatvan Belediye Mezbahasında Kesilen Koyun, Keçi ve Sığırlarda Larval Cestodiosis
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ÖZET
Tatvan Belediye mezbahasında kesilen 220 sığır, 1850 koyun ve 250 keçi kesimden sonra larval cestodiosis ( Cysticercus
tenuicollis, Cyst hydatid ) yönünden muayene edildi. Cysticercus tenuicollis’ e sığırlarda % 8.18, koyunlarda % 65.67, keçilerde %
61.60; Cyst hydatid’ e sığırlarda % 38.63, koyunlarda % 71.56, keçilerde % 74.40 oranlarında rastlanıldı.
Anahtar kelimeler: Cysticercus tenuicollis, Cyst hydatid, sığır, koyun, keçi
Larval Cestodiosis in Sheep, Goats and Cattle Slaughtered in Tatvan Abbattoir
SUMMARY
1850 sheep, 220 cattle and 250 goats slaughtered in Tatvan abbattoir were examined for larval cestodiosis ( Cysticercus
tenuicollis, Cyst hydatid ). Cysticercus tenuicollis was found %8.8 in cattle, %65.67 in sheep and % 61.60 in goats. Cyst hydatid
found 38.63 % in cattle, % 71.56 in sheep and %74.40 in goats.
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Türkiye’ nin değişik yörelerinde yapılan
çalışmalarda ise Cysticercus tenuicollis’ e koyun ve
kuzularda % 11.9 – 100, keçilerde % 10.3 – 80 arasında
rastlanıldığı belirtilmiştir (3,12-14). Cyst hydatid’ in
kasaplık hayvanlardaki yayılışı ile ilgili yapılan
çalışmalarda koyunlarda % 11,91 – 58,2, keçilerde % 5,88
– 25,11, sığırlarda ise % 8 – 56,5 oranları arasında yayılış
gösterdiği tespit edilmiştir ( 16,18,22 ).
Bu araştırma ile Tatvan ve Bitlis yöresinde
yetiştirilerek mezbahada kesimi yapılan kasaplık
hayvanlarda görülen larval cestodiosis ( Cysticercus
tenuicollis, Cyst hydatid ) durumunu saptamak ve bu
konuda alınacak korunma tedbirleri konusunda ilgililere
önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

GİRİŞ
Larval cestodiosis köpeklerde yaşayan Taenia
hydatigena ve Echinococcus granulosus’ un larvalarının
evcil memelilerde, insanlarda ve birçok yabani hayvanda
oluşturduğu patolojik bozukluklardır ( 9,10,16,19 ).
Taenia hydatigena başta köpek olmak üzere birçok yabani
karnivorun barsağında yaşamasına rağmen larvası olan
Cysticercus tenuicollis’ e özellikle kasaplık hayvanlarda
çok sık rastlanılmaktadır. Larvalar bu hayvanların
omentum, mezenterium, periton, karaciğer ve barsak
serozalarında yaşarlar. Bu larvalar arakonakta özellikle
koyunlarda karaciğer dokusu içerisinde yaptıkları göç
esnasında “ Hepatitis cysticercosa” adı verilen hastalık
tablosunu oluşturarak bazen ölümlere neden olurlar
(1,6,7,9,10 ).
Olgunları karnivorların ve özellikle köpeklerin
bağırsak paraziti olan Echinococcus granulosus’ un larva
şekli olan Cyst hydatid’ e insan ve kasaplık hayvanlarda
çok sık rastlanılmakla beraber bunların sağlığını da ciddi
oranda tehdit etmektedir. Bununla beraber kasaplık
hayvanlarda bulundukları yada geliştikleri organlara zarar
vererek bu organların atılmasına neden olmakta ve bu
sebeple oldukça yüksek ekonomik kayıplar meydana
getirmektedir ( 1,5,6,7,15,16 ).
Larval cestodiosis’ e neden olan parazitlerin
sosyoekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde yaygınlığı
artmakla beraber Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan,
Macaristan, Fransa, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Şili,
Arjantin, Brezilya, Uruguay,ve birçok Asya ülkelerinde
geniş bir yayılış potansiyeli gösterir ( 2,6-8,11,20 ).
Dünyanın
değişik
bölgelerinde
yapılan
çalışmalarda Cysticercus tenuicollis’ e koyunlarda % 2.72
– 44.6, keçilerde % 9.4 – 55.3, sığırlarda % 0.085 – 9.7,
mandalarda % 1.13 – 10.6, domuzlarda % 1.93 – 45
oranlarında rastlanılmıştır ( 2,6,11,18 ).

MATERYAL ve METOT
Bu çalışma Bitlis ve Tatvan yöresinde
yetiştirilerek Tatvan Belediye mezbahasında kesilen 220
sığır, 1850 koyun, 250 keçi üzerinde yapıldı. Organ
muayeneleri elle ve gözle yapıldı. Cysticercus tenuicollis
için özellikle omentum, mezenterium, karın boşluğu,
periton, kalp, karaciğer, akciğer, dalak, rumen ve bütün
serozalar incelenerek bulunan kistler sayıldı. Cyst hydatid
için ise başta karaciğer ve akciğer olmak üzere dalak, kalp
ve diğer organlar gözden geçirildi. Muayene edilen
hayvanların cinsiyetleri kayıt altına alınırken, menşeyi
şehadetname dikkate alınmadan kesim yapıldığı için ırk
ve yaş özellikleri dikkate alınmadı.
BULGULAR
Kesimden sonra muayene edilen hayvanların
Cysticercus tenuicollis ve Cyst hydatid ile enfekte olma
durumları ile cinsiyet özelliklerine göre enfeksiyon
durumu tablo 1 ve 2’ de gösterildi.
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Tablo.1. Sığır, koyun ve keçilerde larval cestodiosis ile enfeksiyon yaygınlık oranları
Hayvan türü
MEHS
EBHS ve %
Cysticeercus tenuicollis
Sığır
220
18 / 8.18
Koyun
1850
1215 / 65.67
Keçi
250
154 / 61.60
MEHS: Muayene edilen hayvan sayısı ve yüzdesi
EBHS: Enfekte bulunan hayvan sayısı ve yüzdesi
Tablo.2. Koyun, keçi ve sığırlarda cinsiyete göre larval cestodiosis’le enfeksiyon durumu
MEHS
EBHS ve %
Cysticercus tenuicollis
Hayvan türü
Dişi
Erkek
Dişi
Erkek

EBHS ve %
Cyst hydatid
85 / 38.63
1324 / 71.56
186 / 74.40

EBHS ve %
Cyst hydatid
Dişi
Erkek

Sığır

28

192

3 / 10.71

15 / 7.81

5 / 17.85

80 / 41.66

Koyun

354

1496

92 /25.98

1123/75.06

85/24.01

1239/82.82

Keçi

28

222

5 /17.85

149 /67.11

7 / 25.0

179 / 80.63

p< 0.05
MEHS: Muayene edilen hayvan sayısı ve yüzdesi
EBHS: Enfekte bulunan hayvan sayısı ve yüzdesi
Kesimden sonra karkasların ve organların
incelenmesinde Cysticercus tenuicollis’ e koyunlarda en
fazla 2 – 40, keçilerde 1 – 10, sığırlarda ise 1 – 4 adet
arasında rastlanırken; cyst hydatid’ e sırasıyla en fazla
karaciğer, akciğer ve dalakta çoğunlukla ise karaciğer ve
akciğerde mix halde rastlanıldı.

yapıldığını ortaya koymaktadır. Dünyanın birçok
yöresinde olduğu gibi paraziter hastalıkların sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde daha yaygın olduğu
bilinen bir gerçektir. Bölgenin gelişmişlik düzeyi de
dikkate alındığında parazitler ve onların yayılışları ile
insan ve hayvanlara verdiği zararlar ile ekonomiye yaptığı
olumsuz etkiler giderek büyümektedir.
Sonuç olarak Tatvan ve yöresinde larval
cestodiosis ( Cyst hydatid, Cysticercus tenuicollis )
oldukça yaygın olup insan ve hayvan sağlığını tehdit
etmektedir. BU amaçla mezbahalarda mutlaka veteriner
hekim kontrolünde kesim yapılmalı ve kistli organlar
etrafta gezen başıboş köpeklere yedirilmeyerek imha
edilmelidir.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Dünyanın birçok yöresinde ve Türkiye’ de
günümüze kadar yapılan çalışmalarda larval cestodiosis’
in insan ve hayvanlarda çok yaygın olarak görülen önemli
bir sağlık sorunu olduğu defalarca vurgulanmasına
rağmen bu konuya karşı yeterli bir duyarlılık maalesef
geliştirilememiştir ( 2,6,7,8,11 ). Bu çalışmanın yapıldığı
yöreye çok yakın olan Hakkari ve Van Belediye
mezbahalarında yapılan çalışmalarda Cysticercus
tenuicollis’ e sığırlarda % 6.5, koyunlarda % 49.2 – 59.3,
keçilerde % 26.1 – 56.7 oranlarında; Cyst hydatid’ e
sığırlarda % 22.3 – 92.3, koyunlarda % 59.5 – 77.3 ,
keçilerde ise % 20.4 – 70.1 oranlarında rastlanıldığı
belirtilmiştir ( 1,6,7,15,18 ).
Bu çalışmada ise Cysticercus tenuicollis’ e
sığırlarda % 8.18, koyunlarda % 65.67, keçilerde %
61.60; Cyst hydatid’ e sığırlarda %38.63, koyunlarda %
71.56, keçilerde ise % 74.40 oranlarında rastlanılmıştır.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar yakın yörelerde
(Hakkari, Van ) yapılan çalışmalardan elde edilen
sonuçlara benzerlik göstermektedir. Türkiye’ nin diğer
yörelerinde
bu
konuda
yapılan
çalışmalardan
(3,4,14,16,17,21,22 ) daha yüksek yayılış oranlarını
göstermektedir. Bu durum bölgede parazitler veya onun
larvalarının meydana getirdiği hastalıklar ve zararları
konusunda yeterli bilgi birikiminin oluşmadığı ve
yetiştiriciliğin oldukça iptidai şartlar ve gelişigüzel
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