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ÖZET: Bu çalışmada bir yıl süreyle Kırıkkale yöresinde kesilen sığırların iç organları kist hidatik yönünden incelenmiştir. Araştırma 
periyodunda muayene edilen 847 sığırın 120’si enfekte bulunmuştur (%14,16). Enfekte hayvanların %49,16’sında akciğerde, 
%16,68’inde karaciğerde, %34,16’sında ise hem akciğer hem de karaciğerde kist hidatik’e rastlanmıştır. Rasgele seçilen 45 enfekte or-
ganda (23 karaciğer ve 22 akciğer) bulunan hidatik kist sayısının 1–34 (ortalama 8,13) arasında değiştiği belirlenmiştir. İncelenen or-
ganların %6,6’sında (iki akciğer ve bir karaciğer) bulunan hidatik kistlerin fertil olduğu saptanmıştır. Muayene edilen organların 
42’sinde ise hidatik kistlerin steril olduğu belirlenmiştir (%93,4). Steril kistlerin % 84,5’inin su dolu, sarı renkli iyi gelişmemiş bir ger-
minal membrana sahip, %11,1’inin kazeifiye, %4,4’ünün ise kalsifiye olduğu görülmüştür. Bakısı yapılan organların yalnızca ikisinde 
multiveziküler özellikte hidatik kistlere rastlanmıştır (%4,4). Bu çalışma ile Kırıkkale yöresinde sığırlarda kist hidatik’in %14,16 oran-
ında yaygın olduğu saptanmıştır. İncelenen kistlerde fertilite durumunun düşük olması nedeniyle bölgede echinococcosis epidemiyolojis-
inde sığırların sınırlı role sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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Prevalence of Hydatid Cysts in Cattle in the Province of Kırıkkale 
SUMMARY: In present study, organs of cattle slaughtered in Kırıkkale Province were investigated for cystic echinococcosis during a 
one year period. During this period, 847 cattle were examined and 120 of them were found to be infected with cystic echinococcosis. 
Hydatid cysts were located in the lung in 49.16% of the infected animals, in the liver in 16.68%, and in both the liver and lung in 
34.16%. It was found that the number of hydatid cysts detected in 45 infected organs selected randomly (23 livers and 22 lungs) varied 
from 1-34 (average of 8.13). Fertile cysts were found in 3 (6.60%) organs (two lungs and one liver) during the entire study period. Sterile 
cysts were detected in 42 organs. Of the sterile cysts examined, 84.5% contained underdeveloped yellow germinal membranes and were 
filled with water. Of the remaining sterile cysts, 11.10% were caseous and 4.40%, calcified. Multivesicular cysts were found in 4.40% of 
organs examined. In this study, the prevalence of hydatid cysts was determined to be 14.16% in cattle in the Kırıkkale Province. Since 
the fertility was low in the cysts examined, cattle play a limited role in Echinococcus epidemiology in this region.  
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GİRİŞ
Köpek, kurt, çakal gibi karnivorların ince bağırsaklarında yaşa-
yan Echinococcus granulosus koyun, keçi, sığır, manda, at ve 
insan gibi pek çok canlıyı arakonak olarak kullanmaktadır (10, 
20, 23). Arakonak tarafından ağızdan alınan yumurtalardan 
serbest kalan onkosfer karaciğer, akciğer, kalp gibi birçok or-
ganda parazitin larva formu olan kist hidatik’i oluşturmaktadır.  

İçi su ile dolu büyük bir kese şeklindeki kist hidatik’in duvarı-
nı parazite ait germinal ve kütiküler tabakalar ile konak tara-
fından şekillendirilen bağdokudan bir kapsül oluşturmaktadır 
(10, 20). Germinal tabakadan köken alan protoskoleks ve kız 
keseler ancak 5–6 ay gibi uzun bir sürede gelişmektedir (20, 
23). Protoskoleks taşıyan kistler fertil, taşımayanlar ise steril 
kist olarak tanımlanmaktadır (10, 20, 23).  

Hidatik kistte fertilite parazit epidemiyolojisinde önemli fak-
törlerden biri olup (13) arakonaklara ve coğrafik farklılıklara 
bağlı olarak değişmektedir (8, 11, 12, 14, 15, 21, 26).  

Sığırlardaki kist hidatiğin yayılışı ile ilgili dünyada bir çok 
yayın mevcuttur (8, 12, 14, 15, 21). Ülkemizde yapılan çalış-
malarda ise farklı yörelerdeki sığırlarda kistik ekinokokkosis 
%4,5–56,5 arasında bildirilmiştir (7, 19).  
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Bu çalışma ile Kırıkkale yöresinde kesilen sığırlarda hidatik 
kistlerin yaygınlığını araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma 
süresince örneklenen kistlerin fertilite durumları belirlenerek 
bölgede E.granulosus’un epidemiyolojisinde sığırların rolünü 
tespit etmek hedeflenmiştir.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma esnasında bir yıl (Ağustos 2003-Temmuz 2004) 
süreyle iki haftada bir düzenli olarak Kırıkkale Mezbaha’sına 
gidilerek kesim sonrası sığırların karaciğer, akciğer, dalak, 
böbrek gibi iç organları hidatik kist varlığı yönünden incelen-
miştir. Araştırma süresince yöre civarındaki çiftliklerde yetiş-
tirilerek kesilen hayvanlar değerlendirilmiştir. Enfekte organ-
lar arasından rasgele seçilen 45 organ (23 karaciğer ve 22 
akciğer) Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne getiril-
miştir. Organlardaki hidatik kistler sayıldıktan sonra enjektör 
yardımıyla her bir kistin içindeki sıvı çekilmiş, makas ile açı-
lan kistlerin germinal membranları ayrı petrilere alınmıştır. 
Kist sıvıları ve germinal membranlar stereo mikroskop altında 
protoskoleks yönünden incelenmiştir. Protoskolekslerin canlı-
lığını belirlemede eozin kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu çalışmada bir yıl süreyle Kırıkkale yöresinde kesilen sığır-
ların iç organları kistik echinococcosis yönünden incelenmiş-
tir. Araştırma periyodunda 847 sığır incelenmiş ve bunların 
120’si enfekte bulunmuştur (%14,16) (Şekil 1).  

Enfekte hayvanların %49,16’sında akciğerde, %16,68’inde 
karaciğerde, %34,16’sında ise hem akciğer hem de karaciğer-
de kist hidatik’e rastlanmış, sığırların birinde ise akciğer ve 
karaciğer ile birlikte kalpte de kist hidatik saptanmıştır. Kesim 
yerindeki zorluklar nedeniyle hayvanların yaşına ilişkin değer-
lendirme yapılamamıştır. 

Rasgele seçilen enfekte 45 organ (23 karaciğer ve 22 akciğer) 
laboratuara getirilerek taşıdığı kistler sayılmış, germinal 
membranları ve kist sıvıları protoskoleks varlığı ve canlılığı 
yönünden incelenmiştir. Organlarda bulunan kist sayısı 1–34 
(ortalama 8,13) arasında değişmiştir. Araştırma süresince üç 
organın (2 akciğer, 1 karaciğer) fertil kist taşıdığı (%6,6), geri 
kalan organlardaki kistlerin ise steril olduğu belirlenmiştir 
(%93,4). Steril kistlerin genelde (%84,5) berrak su ile dolu ve 
iyi gelişmemiş sarı renkli germinal membrana sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kazeifiye (%11,1) ve 
kalsifiye (%4,4) formda kist hidatik’lere de rastlanmıştır. İnce-
lenen organların 43’ünde (%95,6) unilokuler, ikisinde (%4,4) 
ise multiveziküler hidatik kist gözlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerindeki sığırlarda hidatik kistlerin 
yaygınlığı ve fertilite durumları ile ilgili bir çok çalışma mev-
cuttur (8, 12, 14, 15, 21). Yunanistan’da sığırlarda %56,6 ora-
nında saptanan kistlerin yalnızca %6,6’sı fertil bulunmuştur 
(12). Irak’ta sığırların %10,9’u kist hidatik ile enfekte, kistle-
rin %29,8’inin fertil olduğu belirlenmiştir (21). İran’da sığırla-
rın karaciğerlerinde %4,49, akciğerlerinde ise %6,48 oranında 
kistik echinococcosis rastlandığı bildirilmiştir (15). Suudi 
Arabistan’da sığırlarda kistik echinococcosis %0,01–7,71 
arasında rapor edilmiştir (8). Ürdün’de yapılan bir çalışmada 
ise (14), kist hidatik sığırlarda %0,9 oranında saptanmış olup 
bu kistlerin %8,7’sinin fertil olduğu kaydedilmiştir.  

Türkiye’de daha önce yapılan yayınlarda sığırlarda hidatik 
kistin %4,5–56,5 arasında yaygın olduğu belirtilmiştir (7, 19). 
Enfeksiyon, İç Anadolu bölgesinde %4,5–20,4 (4,6,11,16–
19,27), Doğu Anadolu bölgesinde %19,4–46 (1, 9, 22, 25), 
Ege bölgesinde %56,5 (7), Karadeniz bölgesinde %21,1 (3), 
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Şekil 1. Kırıkkale'de kesilen hayvanlarda kistik echinococcosis'in aylara göre dağılımı 
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Akdeniz bölgesinde ise %13,5 (24) oranında bildirilmiştir. Bu 
çalışmada Kırıkkale yöresi sığırlarında kistik echinococcosis 
%14,16 oranında saptanmış, sonuçlar daha önceki çalışmalar-
da verilen değerler arasında kalmıştır.  

Ülkemizde sığırlardaki kistlerin büyük oranda akciğerde bulun-
duğu belirtilmektedir (9, 11). Bu çalışmada da kist hidatiğe 
bakısı yapılan sığırların %49,16’sında sadece akciğerde, 
%34,16’sında ise hem akciğer hem de karaciğerde rastlanmıştır. 

Sığırlarda bulunan hidatik kistlerin yayılışı hakkında Türki-
ye’de yeterince çalışma bulunmasına rağmen kistlerin 
fertilitesi hakkında sınırlı sayıda yayın mevcuttur (11). Güralp 
ve Doğru (11), sığırlardaki kistlerin %49,57’sinin fertil oldu-
ğunu bildirmişler, bu çalışmada ise araştırma süresince incele-
nen hidatik kistlerin %6,6’sında protoskoleks tespit edilmiştir. 

Kırıkkale yöresinde daha önce yapılan bir çalışmada bir ya-
şından büyük koyunlarda kistik echinococcosise %50,9 ora-
nında rastlanmış, koyunların karaciğerlerindeki kistlerde 
fertilite oranı %81,53 iken akciğer kistlerinde bu oran %76,47 
olmuştur (26). Aynı bölgede koyun bulgularına paralel olarak 
yapılan bu çalışmada ise sığırlarda hidatik kistin %14,16 yay-
gınlık gösterdiği tespit edilmiş, kistlerin fertilitesi %6,6 olarak 
belirlenmiştir.   

Echinococcus granulosus’un şu ana kadar 10 suşu bildirilmiş 
(2) olup bu suşların hidatik kistlerin fertilitesini belirleyen 
faktörler arasında yer aldığı kaydedilmiştir (13). E.granulosus 
koyun suşunun sığır ve domuzda genelde steril kist oluşturdu-
ğu buna karşın koyunda şekillendirdiği fertil kist oranının 
%90’ı bulduğu bildirilmiştir (13). Ülkemizde E.granulosus’un 
suş identifikasyonu ile ilgili henüz yayınlanmış bilgi bulun-
mamaktadır. Ama kistlerin fertilite durumuna bakıldığında 
hastalıktan E.granulosus koyun suşunun sorumlu olabileceği 
düşünülmektedir. Bu konunun moleküler teknikler kullanıla-
rak aydınlatılması gereklidir.  

Sığırlarda görülen multiveziküler formda hidatik kistler önce-
leri Echinococcus multilocularis’in oluşturduğu alveolar kist 
(multilokuler kist) ile karıştırılsa da bunların E.granulosus’un 
sebep olduğu hidatik kistlerin yan yana gelmesiyle oluşan 
multiveziküler kistler olduğu anlaşılmıştır (10). Multilokuler 
kistlerin aksine multiveziküler yapı birbirinden bağımsız kese-
cikler halinde gelişmektedir. Bu çalışmada bakısı yapılan sı-
ğırların %4,4’ünde multiveziküler formda kist hidatiğe rast-
lanmıştır. 

Çiftlik hayvanlarımızda kistik echinococcosis Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde olduğu gibi Kırıkkale’de de yaygın olduğu 
bilinmektedir (26). Ancak taşıdıkları hidatik kistlerin fertilite 
durumlarına bakıldığında sığırların bu bölgede 
E.granulosus’un yaşam çemberinde rolünün sınırlı olduğu 
görülmüştür.  
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