
ÖZET

Amaç: Bu çalışma Mart 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında Bartın Merkez ve Amasra ilçesinde sığırlarda helmint varlığını ve yayılışını tespit 
emek amacıyla yapılmıştır. 
Yöntemler: Toplam 141 sığırdan (1 yaşından küçük (n=12), 1-3 yaş arası (n=48), 3 yaşından büyük (n=81)) alınan dışkı örnekleri sedimentasyon, 
flotasyon ve Baermann Wetzel yöntemleri ile incelenmiştir. Flotasyon yöntemi ile strongylid tip yumurta görülen dışkılar kültüre edilerek 
toplanan larvaların teşhisleri yapılmıştır. 
Bulgular: Dışkı bakısı yapılan 141 sığırın 104’ünün (%73,75) değişik helmintlerle enfekte olduğu tespit edilmiştir. Enfeksiyon oranı 1 yaşından 
küçük sığırlarda %66,67, 1-3 yaş arası sığırlarda %93,75, 3 yaşından büyük sığırlarda %62,96 olarak tespit edilirken, dişilerde %73,68, 
erkeklerde %74,07 olduğu gözlenmiştir. Holştayn ırkı sığırların %68,49’u, Simental ırkı sığırların %91,7’si, yerli sığırların da %75’i değişik 
helmintlerle enfekte bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışma ile helmint enfeksiyonlarının Bartın yöresi sığırlarında göz ardı edilmemesi gereken bir sorun olduğu ve yetiştiricilerin 
konu ile ilgili bilgilendirilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği tespit edilmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 17-21)
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ABSTRACT

Objective: This study was carried out to detect the presence and prevalence of helminths in cattle between March 2011-June 2012 in the 
Bartin and Amasra districts.
Methods: A total of 141 feacal samples of cattle younger than 1 year old (n=12), between 1 and 3 years old (n=48), more than 3 years old 
(n=81) were analyzed with sedimentation, flotation and Baermann Wetzel methods. Strongylid eggs in feaces were cultured and the larvae 
were then collected and identified. 
Results: Of 141 cattle examined, 104 (73.75%) were obseved to be infected with various helminths. The ratio of infection was 66.67% in the 
under 1 year old, 93.75% in 1-3 year old and 62.96% in over 3 year old cattle and 73.68% in female and 74.07% male. 68.4% of Holstein, 
91.67% of Simental and 75% of domestic cattle were found to be infected with various helminths.
Conclusion: The helminth infection of cattle in the Bartin province is a problem that should not be ignored. Breeders should informed about 
this subject and necessary measures should be taken. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 17-21)
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GİRİŞ

Bartın; yazları sıcak, kışları serin geçen ılıman deniz ikliminin 
(Karadeniz İklimi) hüküm sürdüğü, yıllık bağıl nem oranının 80,6 
civarında olduğu bir ildir. Geçim kaynakları arasında özellikle 
büyük baş hayvancılık önem taşımaktadır. Son yıllarda yem bitki-
lerinin üretimindeki artışa paralel olarak kültür ırkı hayvan varlığı-
nın yanı sıra et ve süt üretiminde de artışın olduğu gözlenmekte-
dir. İlin gerek coğrafi gerekse iklim özellikleri göz önüne alındı-
ğında paraziter hastalıkların gelişimi ve yayılışı için oldukça 
önemli bir potansiyele sahip olduğu dikkat çekicidir.

Helmint enfeksiyonları hayvanlarda et, süt, yapağı kalitesinin 
bozulmasına, mezbahalarda sakatat ve karkas kayıplarına, hatta 
ölümlere yol açarak (1) gerek yetiştirici gerekse ülke ekonomisini 
önemli derecede zarara uğratmaktadır.

Türkiye’de sığırlar üzerinde yapılan çeşitli araştırmalarda (2-5) 
tespit edilen enfeksiyon oranı ve enfeksiyondan sorumlu cins ve 
türler bölgelere, illere hatta aynı ilde değişik yerleşim alanlarına 
göre farklılıklar göstermektedir. 

Bartın’da bu güne kadar sığırlardaki helmint enfeksiyonlarının 
durumunu belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
çalışma ile Bartın’da sığırlarda helmint enfeksiyonlarının durumu 
belirlenerek yöre faunasının tespitine katkıda bulunulmasının 
yanı sıra yörede çalışan veteriner hekimlere yöre faunası hakkın-
da bilgi verilerek, helmint hastalıklarıyla mücadele konusunda 
belirlenecek olan stratejilere ışık tutulması amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER

Bartın İli Merkez ve Amasra İlçesinde 1 yaşından küçük 12, 1-3 
yaş arası 48, 3 yaşından büyük 81 olmak üzere toplam 141 sığırın 
rektumundan usulüne uygun olarak dışkı örnekleri alınmıştır. 
Dışkı örnekleri alınan sığırların yaş, cinsiyet ve ırkları kaydedilmiş-
tir. Çalışma alanlarına, sığırların yaş, cinsiyet ve ırklarına göre 
dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Örnekler en kısa sürede laboratuara getirilerek muayene edilin-
ceye kadar +40C’de muhafaza edilmiş ve sedimentasyon, 
Fülleborn doymuş tuzlu su flotasyon ve Baermann Wetzel yön-
temleri ile incelenmiştir (6). Flotasyon yöntemi ile strongylid tip 
yumurta görülen dışkılarda enfeksiyon yoğunluğunu belirlemek 
için gram dışkı yumurta sayısı (EPG) tespit edilip kültürleri hazır-
lanarak toplanan larvaların ilgili literatürler (1, 7) ışığında en azın-
dan cins düzeyinde teşhisleri yapılmıştır.

İstatistiksel analiz
Sonuçların istatistiksel analizinde SPSS paket programındaki kare 
testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Çalışma süresince dışkı bakısı yapılan 141 sığırın 104’ünün 
(%73,75) değişik helmintlerle enfekte olduğu tespit edilmiştir. 
Enfekte sığırların 67’sinin (%65,05) trematod, 25’inin (%24,27) 
cestod, 73’ünün (%70,87) nematod, 9’unun (%8,74) hem cestod 
hem trematod, 30’unun (%29,13) hem trematod hem nematod, 
5’inin (%4,85) hem nematod hem cestod, 9’unun (%8,74) hem 
nematod hem cestod hem de trematod türleri ile enfekte oldu-
ğu belirlenmiştir. Enfeksiyon oranı 1 yaşından küçük sığırlarda 
%66,67, 1-3 yaş arası sığırlarda %93,75, 3 yaşından büyük sığırlar-
da %62,96 olarak tespit edilirken, dişilerde %73,68, erkeklerde 
%74,07 olduğu gözlenmiştir. Holştayn ırkı sığırların %68,49’u, 
Simental ırkı sığırların %91,67’si, yerli sığırların da %75’i değişik 
helmintlerle enfekte bulunmuştur. Dışkı bakısına göre enfeksi-
yondan sorumlu türler ile bunların yaş, cinsiyet ve ırklara göre 
dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 

Strongylid tip yumurta görülen dışkılarda gram dışkı yumurta 
sayısı en az 25, en fazla 450 olmuştur. Dışkı kültürü ile toplanan 
larva cinsleri ise sırasıyla Haemonchus %37,2, Trichostrongylus 
%28,4, Ostertagia %14,3, Nematodirus %9,7, Cooperia %6,2, 
Bunostomum %4,2 olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. Sığırlarda enfeksiyondan sorumlu türlerin yaş, cinsiyet ve ırklara göre dağılımları

 <1  1-3 yaş  >3   Irk

Helmint türü ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ Holştayn Simental Yerli

Paramphistomatidae spp. - 1 5 14 4 19 12 18 13

Fasciola sp. - 2 1 4 3 7 3 14 -

Dicrocoelium dendriticum 1 1 - 5 - - 2 5 -

Moniezia sp. - - - 10 2 13 7 13 5

Trichostrongylidea spp. 3 5 7 20 7 26 14 36 18

Toxocara vitulorum 3 - - - - 1 3 1 -

Trichuris sp. - 1 - - - - - 1 -

Tablo 1. Sığırlarda enfeksiyondan sorumlu türlerin yaş, cinsiyet ve ırklara göre dağılımları

Çalışma <1  1-3 yaş  >3   Irk

alanı ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ Holştayn Simental Yerli Toplam

Merkez 4 1 7 20 3 50 45 10 30 85

Amasra 3 4 5 16 5 23 28 2 26 56

Toplam 7 5 12 36 8 73 73 12 56 141



Akciğer kıl kurdu etkeni olan Dictyocaulus viviparus larvalarının 
aranması amacıyla yapılan Baerman Wetzel yönteminde dışkıla-
rın hiçbirinde larvaya rastlanmamıştır.

TARTIŞMA

Sağlıklı ve verimli sığır yetiştiriciliğine engel olan helmint hastalık-
ları farklı bölgelerde besleme şekli, çiftlik yönetimi ve iklimsel 
koşullar gibi çeşitli sebeplerle farklılıklar göstermektedir (8).

Dışkı muayenesi ile Pakistan’da (9, 10) sığırların %33,68-51’inin, 
Nijerya’da (11) %47.41’inin, Tayvan’da (12) %86,9’unun değişik 
gastrointestinal parazitlerle enfekte olduğu bildirilmiştir. 
Türkiye’de farklı bölgelerde yapılan değişik araştırmalarda gerek 
dışkı muayenesi gerekse nekropsi sonuçlarına gere sığırların 
çeşitli helmintlerle enfekte olduğu bildirilmiştir (13-19). Genel 
olarak sığırlarda en fazla nematod türleri ile enfeksiyonların varlı-
ğı kaydedilmiştir (20). Bartın yöresi sığırlarında helmint enfeksi-
yonlarının durumunu belirlemeye yönelik herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. İlk defa bu çalışma ile yöre sığırlarının azım-
sanmayacak ölçüde farklı helmint türleri ile enfekte olduğu tespit 
edilmiştir. Değişik araştırmalara atfen Türkiye’de sığırlarda enfe-
siyon şiddeti çok yüksek olamamakla birlikte saptanan helmintle-
rin verim düşüklüğüne neden olabileceği bildirilmiştir (20). Bu 
çalışma ile Bartın yöresi sığırlarında da bu ihtimalin göz ardı 
edilmemesi gerektiği gözlenmiştir.

Yaş kriteri göz önüne alındığında Marmara Bölgesinde 1 yaşın-
dan küçük sığırların 1 yaşından büyük sığırlara göre daha fazla 
enfekte bulunduğu bildirilmiştir (15). Bu çalışmada ise incelenen 
1-3 yaş arası hayvanların 1 yaşından küçük ve 3 yaşından büyük 
hayvanlara göre daha fazla enfekte olduğu gözlenmiş ve istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Bu farklılığın 1 yaşın-
dan küçük hayvanların meraya daha az çıkarılmasına, 3 yaşından 
büyük hayvanların da bağışıklıklarının diğer hayvanlara oranla 
gelişmiş olabilmesine karşın, 1-3 yaş arası hayvanların merada 
daha fazla parazite maruz kalmalarından kaynaklanabileceği 
düşünülmüştür. 

Cinsiyet dikkate alındığında erkek hayvanlarda enfeksiyon oranı 
dişere göre fazla olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (p<0,967).

Enfeksiyon oranı en yüksek Simental ırkı sığırlarda bulunurken, 
bunu yerli ırk ve Holştayn ırkı sığırlar izlemiştir. Irklar arasındaki bu 
farklılık da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır(p<0,224). 

Fransa’da (21, 22) sığırların %5,2 - 44,7’sinin, Tayland’da (23) 
%40’ının paramphistomosis ile enfekte olduğu bildirilmiştir. 
Yıldırım ve ark. (24) Kayseri’de sığırların %14,5’inde paramphisto-
mosis bildirirken, Karadeniz Bölgesinde Ordu ve Samsun illerin-
de dışkı bakısına göre yapılan bir çalışmada Ordu’da %33, 
Samsun’da ise %17 olarak kaydedilmiştir (13). Bu çalışma ile Batı 
Karadeniz Bölgesinde yer alan Bartın ili sığırlarında bu oran 
Ordu’da bildirilen enfeksiyon oranına benzerlik göstermiş ve 
%30,5 olarak tespit edilmiştir. 

Yurt dışında yapılan çalışmalarda Pakistan’da (25) dışkı bakısı 
yapılan hayvanların %25,46’sının, Etiyopya’da (26) %4,9’unun, 
Zambia’da (27) %48,9’unun fasciolosis ile enfekte olduğu bildiril-
miştir. Yurt içinde yapılan çalışmalarda Yıldırım ve ark. (3) Kayseri 
yöresinde inceledikleri 282 sığırın 184’ünün (%65,2) serolojik ve/

veya dışkı bakısı ile Fasciola hepatica yönünden pozitif sonuç 
verdiğini bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar yaptıkları dışkı muaye-
nesinde başka herhangi bir trematod yumurtasına rastlamadıkla-
rını da kaydetmişlerdir. Aynı yörede yapılan bir başka çalışmada 
Yavuz ve ark. (28) dışkı bakısına göre sığırların %15,82’sinin F. 
hepatica ile enfekte olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise 
sığırların %12,06’sının Fasciola spp. ile enfekte olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışmada D.dendriticum’a göre Fasciola spp. ve 
Paramphistomatidae spp.’ye daha fazla rastlanmasının yörenin 
iklimsel koşulları ve bitki örtüsü itibariyle arakonak olan akuatik 
ve amfibik sümüklülerin yaşamaları için oldukça uygun alanlar 
olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür.

Tayvan’da (12) bakısı yapılan sığırların %1,4’ünün Moniezia bene-
deni, Hindistanda (29) %4,47’sinin, Yunanistan’da (30) % 0,4’ünün, 
Hindistan’da (31) %13,75’inin Moniezia spp. ile enfekte olduğu 
bildirilmiştir. Yıldırım ve ark. (24) Kayseri’de kapalı sistemde yetiş-
tirilen sığırların %1’inde Moniezia spp’ye rastladıklarını bildirmiş-
lerdir. Bu çalışmada ise incelenen sığırların %17,73’ünde Moniezia 
spp’ye rastlanmış olup bu oran yurtiçi ve yurt dışında yapılan 
çalışmalardan daha yüksek bulunmuştur.

Gerek büyük gerek küçük ölçekli sığır işletmelerinde önemli kayıp-
lara neden olan en önemli helmint hastalıklarından birisi de tric-
hostrongylosistir. Hindistan’da (32) gastrointestinal helmintler 
yönünden incelenen sığırların dışkılarında sadece strongylid tip 
yumurtalar gözlenmiş ve enfeksiyon oranı %11 olarak bildirilmiştir. 
Brezilya’da (33) organik süt üretimi yapan bir işletmedeki sığırların 
dışkı kültürlerinde Haemonchus %74,5, Trichostrongylus %22, 
Oesophagostomum %3 ve Cooperia %0,5 kaydedilmiştir. İç 
Anadolu’yu temsilen Ankara yakınında seçilen iki ünitede sığır 
mide bağırsak nematodlarının ve larvalarının mevsimlere göre 
değişikliklerinin incelendiği bir araştırmada Strongylina ile enfeksi-
yonun gruplarda %30,2 - 50,6 arasında değiştiği ve tüm mevsim-
lerde belirli bir düzeyi koruduğu bildirilmiştir (34). Kayseri’de 
kapalı sistemde yetiştirilen sığırların %12’sinde strongylid tip 
yumurtalara rastlanmış ve yapılan dışkı kültürlerinde en fazla rast-
lanan larvalar Ostertagia spp. (%35), Cooperia spp. (%15), 
Oesophagostomum spp. (%15), Bunostomum spp. (%13) 
Nematodirus spp. (%7), Haemonchus spp. (%4) ve Trichostrongylus 
spp. (%4) olmuştur (24). Afyon’da dışkı muayenesi yapılan sığırların 
%26,39’unda strongylid tip yumurtalara rastlanırken dışkı kültürle-
rinde bulunan larva cinsleri; Haemonchus %25,25, Trichostrongylus 
%23,71, Nematodirus %16,49, Ostertagia %10,30, Cooperia 
%8,76, Bunostomum %6,70, Oesophagostomum %6,18 ve 
Chabertia %2,57 belirlenmiştir (18). Hansen ve Perry (7) gençlerde 
mide bağırsak nematodları ile miks enfeksiyonlarda gram dışkı 
yumurta sayılarına göre 50-200’ü hafif, 200-800’ü orta, 800’den 
fazla ise ağır olarak değerlendirmektedir. Yurt içi ve yurt dışında 
yapılan çalışmalarda genel olarak gram dışkı yumurta sayısı düşük 
bulunmuştur (8, 18, 24). Bu çalışmada da benzer olarak gram dışkı 
sayısı çok yüksek olamamakla birlikte dışkı kültürlerinde elde edi-
len larvalar diğer çalışmalarla paralellik göstermiş ve incelenen 
sığırların % 48,23’ü trichostrongylosis ile enfekte bulunmuştur.

Toxocara vitulorum dünyanın tropik ve subtropik bölgelerinde 
sığır ve mandalarda enfeksiyona neden olan bir askarittir (35, 36). 
Hindistan’da (37) dışkı bakısı yapılan sığırların %15,2’sinin, 
Florida’da (38) %9’unun, Etiyopya’da (39) %2,4’ünün T. vitulorum 
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ile enfekte olduğu rapor edilmiştir. Yurt içinde yapılan değişik 
çalışmalarda ise İç Anadolu Bölgesini temsilen Ankara yakınında-
ki iki ünitede (34) sığırların %0-2,7’sinde, Erzurum’da (40, 41) 
%1,1-22,2’sinde, Konya’da (42, 43) %0.33-0.62, Hakkâri’de (2) 
%28,96’sında, Kars’ta (44) %7,5’inde, Bursa’da (45) %4,9’unda T. 
Vitululorum yumurtalarına rastlandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada 
ise dışkı bakısı yapılan sığırların %2,84’ünde T. vitululorum yumur-
taları gözlenmiş olup bu oran yurtiçi ve yurt dışında yapılan bazı 
çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Hastalığın 1 yaşından 
küçük hayvanlarda daha fazla görülmüş olması prenatal ve galak-
tojen bulaşma olasılığını akla getirmektedir.

Kamçı kurdu olarak bilinen Trichuris spp. dünyanın bir çok ülke-
sinde koyun, keçi sığır, manda ve diğer ruminantların yanı sıra 
kedi, köpek, tilki domuz vb. hayvanların da kalın bağırsaklarında 
yerleşim gösteren bir parazittir (1). Sığırlarda genellikle semp-
tomsuz seyretmekle birlikte zaman zaman ishal, uyuşukluk, hal-
sizlik ve ölüme yol açabilmektedir (46). Tayvan’da (12) incelenen 
sığırların %2,6’sı T.globulosa ile Pakistan’da (47) %5,27’si ve 
Hindistan’da (48) %5,42’si Trichuris spp ile enfekte bulunmuştur. 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise Samsun yöresi sığırlarının (16) 
%6,17’sinin, Konya yöresi sığırlarının da (42) % 1,88’inin Trichuris 
spp. ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise incele-
nen sığırların %0,7’sinde Trichuris spp. gözlenmiş olup bu oran 
diğer çalışmalardan düşük bulunmuştur.

SONUÇ

Bartın yöresi aile tipi sığır işletmelerinde helmint parazitler azım-
sanmayacak derecede bir sorundur. Bu parazitlerin gerek hayvan 
sağlığına gerek ekonomiye olan olumsuz etkilerinin azaltılması 
için uygun tedavi ve mücadele seçenekleri belirlenerek uygula-
maya konması gereklidir.

Etik Komite Onayı: Bu çalışma için HADMEK’in 05.06.2009 tarih 
ve “Araştırma kapsamı dışında teşhis ve tedavi amaçlı hayvanlara 
yapılan; klinik uygulamalar, ölü hayvanla veya ölmüş hayvan 
dokusu ile yapılan çalışmalar, mezbaha materyalleri, atık fetuslar, 
süt sağma, dışkı veya altlık örneği toplama, kan alma, swap ile 
örnek alma vb. müdahalelerde Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulundan izin alınmasına gerek olmadığına” dair 12 sayılı kara-
rına istinaden etik kurul onayı alınmamıştır.
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