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ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Eylül 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde sığırlarda fasciolosisin yayılışını tespit etmek 
amacıyla toplam 198 sığır üzerinde yürütülmüştür. 
Yöntemler: Hayvanlardan tekniğine uygun olarak alınan dışkı örnekleri, sedimentasyon-çinko sülfat flotasyon yöntemi ile parazitin yumurtaları 
yönünden araştırılmış, pozitif örneklerde gram dışkıdaki yumurta sayısı (EPG) modifiye McMaster sedimentasyon yöntemi ile belirlenmiştir. 
Dışkı örneklerinde F. hepatica antijenlerinin varlığı koproantijen-ELISA testi ile araştırılmıştır. 
Bulgular: Fasciolosisin dışkı bakısı ve ELISA testlerine göre prevalansı %2.02 ve %3.03 olarak saptanmıştır. Enfekte hayvanlarda EPG değeri 
75±22.9 bulunmuştur. İncelenen sığırlarda diğer parazitlerin prevalansı, Trichostrongylus spp., Eimeria spp., Nematodirus spp., Moniezia 
spp., Toxocara vitulorum ve Ostertagia spp. için sırasıyla %28.3, %12.6, %1.5, %1.0, %1.0 ve %0.5 belirlenmiştir. fasciolosisin yayılışı >3 yaş 
grubunda (%3.2) ≤3 yaş grubuna (%2.9) göre daha yüksek belirlenmiş ancak iki yaş grubu arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemsiz 
bulunmuştur (p>0.05). Dişi sığırlarda prevalans %3.4, erkeklerde ise %4.8 olarak belirlenmiş ve bu farklılık istatistiksel açıdan önemsiz 
bulunmuştur (p>0.05). İncelemesi yapılan sığır ırkları arasında en yüksek prevalans %3.5 ile Holstein ırkında belirlenmiş; bunu %2.8 ile 
Simental ve %2.4 ile Montofon ırkları izlemiştir. Sığır ırkları arasında enfeksiyonun yayılışı açısından istatistiksel bir farklılık saptanmamıştır 
(p>0.05). 
Sonuç: Bu çalışma ile Nevşehir’in Derinkuyu yöresindeki sığırlarda fasciolosisin varlığı ve prevalansı ortaya konmuştur. 
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 81-5)
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ABSTRACT 

Objective: This study was carried out between September 2008 and June 2009 to determine the prevalence of fasciolosis in cattle in De-
rinkuyu district of Nevşehir. 
Methods: Fecal samples from 198 cattle were technically collected and examined by sedimentation-zinc sulphate flotation technique. 
Modified McMaster sedimentation technique was applied to the egg positive samples to determine the EPG values. F. hepatica 
coproantigens in samples were investigated by ELISA. 
Results: The coprological and antigen ELISA prevalence of fasciolosis were determined as 2.02% and 3.03%, respectively. The mean EPG 
value in infected cattle was found as 75±22.9. The prevalence of other parasites, Trichostrongylus spp., Eimeria spp., Nematodirus spp., 
Moniezia spp., Toxocara vitulorum and Ostertagia spp. were determined as 28.3%, 12.6%, 1.5%, 1.0%, 1.0% and 0.5%, respectively. The 
prevalence of fasciolosis was observed to be higher in the >3 age group (3.2%) than ≤3 age group (2.9%), however, this difference was not 
statistically significant (p>0.05). The prevalence in female and male cattle was found as 3.4% and 4.8% This difference also was not found 
statistically significant (p>0.05). The highest prevalence was observed in Fresian with the ratio of 3.5% and this was followed by 2.8% in Rubia 
Gallega and 2.4% in Brown Swiss. The differences among breeds were not statistically significant (p>0.05). 
Conclusion: The presence and prevalence of fasciolosis was revealed with this study. (Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 81-5)
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Derinkuyu Yöresindeki Sığırlarda Fasciolosisin Kopro-ELISA ve 
Dışkı Muayene Yöntemleriyle Araştırılması
The Investigation of Fasciolosis in Cattle by Copro-ELISA and Stool Examination 
Techniques Around the Derinkuyu Region



GİRİŞ

Karaciğer kelebekleri olarak bilinen Fasciola etkenleri, başta 
koyun, keçi ve sığır olmak üzere çeşitli herbivorlarda karaciğer 
safra kanallarına yerleşen zoonotik karakterli trematodlardır (1). 
Arakonakçılığını Lymnaeidae ailesindeki çeşitli gastropodların 
yaptığı F. hepatica, karaciğer kelebekleri arasında en yaygın tür 
olup oluşturduğu patojenite ile özellikle endemik alanlarda yük-
sek mortalite ve morbiditeye, büyümede geriliğe, karaciğer 
kayıplarına, sekonder enfeksiyonlara duyarlığa ve kontrol önlem-
leri giderlerinin artmasına yol açarak önemli ekonomik kayıplara 
sebep olmaktadır (2). 

Endemik bölgelerde fasciolosisin teşhisi klinik belirtiler ve mev-
simsel ortaya çıkışı ile yapılabilir, ancak bu verilerin dışkı muaye-
nesinin yanında çeşitli hematolojik ve serolojik testlerle destek-
lenmesi durumunda daha kesin sonuçlar elde edilebilir (3). 
Parazitin yumurtalarını dışkıyla çevreye bırakması için genç kele-
beklerin karaciğerde göçlerini tamamlamaları ve safra kanalların-
da olgunlaşmaları gerekmektedir. Bu yüzden fasciolosisin dışkı 
muayenesi ile sığırlarda en erken teşhisi ancak enefksiyonun alı-
mından sonraki 10-12. haftada mümkün olmaktadır. Ayrıca sığır-
larda alınan parazitler, konak immunitesine bağlı olarak her 
zaman karaciğerde olgun döneme ulaşamamaktadırlar. Bunun 
yanında az sayıda parazitin oluşturduğu enfeksiyonlarda 
yumurtaların ancak tekrarlanan dışkı bakılarında görülebildi-
ği, parazitin yumurta çıkarımında günden güne veya gün için-
de varyasyonlar gösterdiği, dışkıdaki yumurta dağılımının 
düzensiz olduğu ve tek başına dışkı bakısı ile gram dışkıda-
ki yumurta sayısının enfeksiyonun gerçek durumu hakkında 
yeterli bilgi vermediği kaydedilmektedir (4, 5). Bunun sonucu 
olarak fasciolosisin erken dönem teşhisine yönelik alternatif 
immuno-serolojik yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden 
özellikle ELISA, parazitin erken dönemlerde belirlenmesi, daha 
pratik olması ve sürü taramalarında kolaylıkla uygulanabilir olma-
sı sebebiyle günümüzde daha çok tercih edilmektedir (5, 6). 
Özellikle paraziter antijenleri dışkıda saptayan sandviç ELISA 
oldukça yüksek spesifite göstermekte ve parazitlerin safra kanal-
larına ulaşmaya başladığı 6. haftadan itibaren pozitif sonuç alı-
nabilmektedir (7). Bunun yanında optik dansite düzeylerinin 
takibi ile enfeksiyonun seyri ve tedavi etkinliği hakkında güveni-
lir veriler elde edilebilmektedir (4, 7). 

Dünyada ruminantlarda geniş bir yayılış gösteren fasciolosisin 
Türkiye’de sığırlardaki yayılışı üzerine çalışmaların daha çok dışkı 
bakısı ve mezbaha incelemesi sonuçlarına dayandığı görülmekte 
olup immuno-serolojik çalışmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu 
dikkati çekmektedir (8-11). 

Bu çalışmada, koproantijen ELISA ve sedimentasyon-çinko 
sülfat flotasyon yöntemleri ile Derinkuyu yöresindeki sığırlarda 
fasciolosis prevalansının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma sahası ve örneklerin toplanması
Çalışma, Eylül 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında Nevşehir iline 
bağlı Derinkuyu ilçesinde yürütülmüştür. Derinkuyu ilçesi 
Nevşehir ilinin güneyinde yer alır. Nevşehir Niğde Karayolu üze-
rindedir. Güneyinde Niğde, Kuzeyinde Nevşehir, Doğusunda 
Yeşilhisar (Kayseri) ve Ürgüp, Batısında Acıgöl ve Niğde ili ile 

çevrilidir. Halkın geçim kaynağını büyük ölçüde tarım ve hayvan-
cılık oluşturmaktadır. Düz bir arazi yapısına sahip olan ilçenin tipik 
bir kara iklimi vardır. Yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk ve yağış-
lı geçer. Yağmur genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde 
yağar. 

Halk elinde yetiştirilen ve rastgele usulle seçilen, tamamı meraya 
çıkmış, toplam 198 sığır çalışmanın materyalini oluşturmuştur. 
Hayvanlar hakkındaki veriler (yaş, cinsiyet, ırk) kulak küpesi olan 
hayvanlarda Tarım İlçe Müdürlüğü kayıtlarından, kulak küpesi 
olmayanlarda ise sahiplerinden elde edilmiştir. 

Sığırlar hayvan sahibi veya bakıcıları tarafından zapturapt altına 
alındıktan sonra, her bir hayvanın rektumundan yaklaşık 50-100 
gr dışkı, dışkı poşetlerine alınmış ve numaralandırılarak protokole 
geçilmiştir. 

Dışkı örneklerinin incelenmesi
Sığırlardan alınan dışkı örneklerinde Fasciola spp. yumurtalarının 
aranması amacıyla sedimentasyon-çinko sülfat flotasyon metodu 
kullanılmıştır (12). Fasciola spp. yumurtaları yönünden pozitif 
saptanan dışkı örneklerinde gram dışkıdaki yumurta sayısı (EPG) 
modifiye McMaster sedimentasyon yöntemi ile belirlenmiş ve 
aşağıdaki formüle göre hesaplama yapılmıştır (13). 

EPG=
 Toplam yumurta sayısı 

x
  50ml/10gr

  
   Kamera sayısı  0.15ml

Dışkı örneklerinde F. hepatica antijenleri BIO-X Fasciola hepatica 
Antigenic ELISA Kit (BIO K 201, Jemelle-Belçika) ile araştırılmıştır. 
Örneklerdeki optik dansitenin (OD) ölçülmesinde tam otomatik 
ELISA okuyucu (Bio-Tek Instruments, MicroQuant micropleyt 
reader), mikropleytlerin yıkama işlemlerinde yine tam otomatik 
mikropleyt yıkayıcı (Bio-Tek Instruments, ELx50 micropleyt was-
her) kullanılmıştır. Test sonunda mikropleytteki örneklerin OD’si 
450 nm dalga boyunda belirlenmiştir. Her bir örnek için OD 
değeri F. hepatica antikorları ile kaplı gözlerdeki değerden kont-
rol gözlerindekilerin çıkarılması ile saptanmıştır. Testin doğrula-
ması üreticinin açıklamalarına göre pozitif kontrol OD değerinin 
1.533’den büyük olması ile belirlenmiştir. Cut-off değeri yine 
üreticinin açıklamalarına göre 0.150 ve üzeri alınmıştır. 

BULGULAR

Fasciolosisin prevalansı
Fasciolosisin araştırma bölgesindeki sığırlarda, koproantijen 
ELISA ve dışkı bakısı yöntemlerine göre dağılımı Tablo 1’de gös-
terilmiştir. Toplam 198 sığırın 6’sında (%3.03) F. hepatica koproan-
tijenleri saptanmıştır. İncelemesi yapılan örneklerde saptanan 
OD değerleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Koproantijen pozitif bulu-
nan sığırların 4’ünde Fasciola spp. yumurtaları belirlenmiştir. 
Enfekte hayvanlarda gram dışkıdaki ortalama yumurta sayısı 
(EPG) 75±22.9 (44.4-100) bulunmuştur. 

İncelenen 198 sığırın dışkı muayenesine göre diğer parazitlerle 
enfeksiyon durumu incelendiğinde 52’sinin Trichostrongylus spp., 
25’inin Eimeria spp., 3’ünün Nematodirus spp., 2’sinin Moniezia 
spp., 2’sinin Toxocara vitulorum ve 1’inin Ostertagia spp. ile 
enfekte olduğu belirlenmiştir. Sığırlarda saptanan parazitlerin 
dağılım oranları Şekil 2’de verilmiştir
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Sığırlarda fasciolosisin yayılışına yaşın etkisi incelendiğinde, 
Tablo 2’de görüldüğü gibi >3 yaş grubundaki prevalans <3 yaş 
grubuna oranla yüksek belirlenmiş ancak bu farklılık istatistiksel 
açıdan önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

Enfeksiyonun erkek sığırlarda (%4.8) dişilere (%3.4) oranla daha 
yaygın olduğu belirlenmiş ancak, cinsiyetler arasındaki farklılık 
istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 3).

Fasciolosis en yüksek %3.48 ile Holstein ırkında belirlenmiş, bunu 
%2.81 ile Simental ve %2.43 ile Montofon ırkları izlemiştir. Sığır 
ırkları arasında enfeksiyonun yayılışı açısından istatistiksel bir 
farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 4).

TARTIŞMA

Türkiye, gerek iklimsel gerekse ekolojik faktörler yönünden Fasciola 
türlerinin yayılışı için uygun bir ülke olarak gözükmesine rağmen 
özellikle bu türlerin sığırlarda yayılışı üzerine çalışmaların fazla 
olmadığı görülmektedir. Mevcut çalışmaların ise genellikle nekrop-

si ve dışkı bakısı ile yapıldığı dikkati çekmektedir. Bunun yanında 
serolojik olarak koyunlarda deneysel bir IFAT çalışması (14), koyun 
ve sığırlarda F. hepatica somatik ve e/s antijenlerine karşı immun-
reaktif proteinlerin araştırıldığı iki çalışma bulunmaktadır (15, 16). 
Saha çalışmalarında ise, Şimşek ve ark. (8) Elazığ yöresinde sığır-
larda indirekt ELISA ile %60.5 oranında F. hepatica seropozitifliği 
tespit etmişlerdir. Doğu Anadolu bölgesinde eozinofilili ve eozi-
nofili görülmeyen sığırlarda F. hepatica seropozitifliğinin ES-ELISA 
ile araştırıldığı bir çalışmada 164 eozinofilik sığırda %73.7, eozino-
fili görülmeyen sığırlarda ise %35.0 oranında pozitiflik belirlenmiş-
tir (9). Yıldırım ve ark., (11) Kayseri yöresinde indirekt ELISA ile 
sığırlarda fasciolosisin prevalansını %65.2 belirlemişlerdir. Yavuz 
ve ark. (10) aynı ilin Yeşilhisar, Bünyan, Erkilet ve Sarız ilçelerinde 
indirekt ELISA ile incelemesini yaptıkları sığırların %69.2’sinde 
seropozitiflik tespit etmişlerdir. Diğer taraftan dışkı bakısı ve mez-
baha çalışmalarına göre sığırlarda fasciolosisin Samsun ve 
Ordu’da %0.5-17.0 (17), Samsunda %25.3 (18), Afyon’da %4.6 (19), 
Trakya’da %0.5 (20) Elazığ’da %1.6 (21), Erzurum’da %21.0 (22), 
Van’da %54.0 (23) ve Malatya’da %4.4 (24) yaygın olduğu bildiril-
miştir. Bu çalışma ile sığırlarda fasciolosisin prevalansı koproanti-
jen ELISA ile %3.03, dışkı muayenesiyle ise %2.02 olarak belirlen-
miştir. Elde edilen prevalans oranlarının Türkiye’nin çeşitli bölge-
lerinden bildirilen bazı dışkı bakısı ve mezbaha çalışması sonuçla-
rı (19-21, 24) ile paralellik gösterdiği dikkati çekmiştir. Diğer yan-
dan antikor saptama tabanlı serolojik çalışmalarda (8-11) belirle-
nen prevalans oranlarının (%60.5-73.7) oldukça yüksek olduğu  
görülmektedir. F. hepatica’ya karşı antikorların serumda yüksek 
bulunmasının prepatent dönem enfeksiyonlarından, vücuda alı-
nan fakat olgunlaşamayan parazitlerden ve tedavi görmüş hay-
vanlarda anthelmentik uygulaması sonrası 12. haftaya kadar anti-
korların mevcut kalabilmesinden ileri gelebileceği kaydedilmek-
tedir (25-27). Bununla birlikte aynı sınıftaki diğer paraziter enfeksi-
yonlarla çapraz reaksiyon riski de antikor testlerinde sıklıkla ortaya 
çıkabilmektedir (26, 27).

Fasciolosis riskinin yaş faktörü ile ilgili olarak değişkenlik gösterdi-
ği ileri sürülmekte (28-31), genelde yaşın artması ile orantılı olarak 
enfeksiyon oranının artış gösterdiği, özellikle 2 yaş üzerinde daha 
yaygın olduğuna dikkat çekilmektedir. Sanchez-Andrade ve ark., 
(31) ve Yıldırım ve ark., (11) sığırlarda fasciolosisin prevalansını en 
yüksek >3 yaş grubunda saptamışlardır. Bu çalışmada da >3 yaş 
grubundaki prevalans ≤3 yaş grubuna oranla yüksek belirlenmiş 
olmasına karşın yaş grupları arasındaki fasciolosisin yaygınlığı ista-
tistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Fasciolosisin yayılı-
şının yaşlı hayvanlarda daha yüksek düzeyde olması, konak-parazit 
ilişkisinde yaşlı hayvanların daha uzun süre meraya çıkmaları ve 
muhtemelen ara konaklarla daha uzun süre karşı karşıya kalmala-
rıyla açıklanmaktadır (31). Ayrıca, Maqbool ve ark., (29), yaşlı hay-
vanlarda yüksek düzeydeki prevalansın, çevresel faktörlere karşı 
direnç azalmasından ileri gelebileceğini vurgulamışlardır. 

Fasciola enfeksiyonlarının yayılışında, cinsiyetin etkisinin olmadığı 
(29, 32) veya genel olarak bu parazite dişilerde erkeklerden 
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Araştırma sahası İncelenen Sığır  ELISA + ELISA + ELISA - Total Prevalans 
 Sayısı Dışkı muayenesi + Dışkı muayenesi - Dışkı muayenesi + 

  Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Derinkuyu 198

 4 2.02 2 1.01 - - 6 3.03

Tablo 1. Sığırlarda fasciolosisin ELISA ve dışkı bakı yöntemlerine göre dağılımı

Şekil 1. İncelemesi yapılan sığırlarda Koproantijen ELISA ile 
saptanan optik dansite (OD) değerleri
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Şekil 2. Sığırlarda dışkı muayenesi ile saptanan parazitlerin yüzdesel 
dağılımı
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daha çok rastlandığı bildirilmiştir (11, 30). Bu farklılığın dişilerin 
besiden ziyade daha çok süt amaçlı kullanılmalarından dolayı 
hem yaşam sürelerinin uzunluğu hem de meraya daha fazla 
çıkmalarından kaynaklandığı ileri sürülmüştür (30). Bu çalışmada 
yukarıdaki çalışmaların sonuçları (29, 32) ile uyumlu olarak dişi 
ve erkek sığırlarda enfeksiyonun yayılışı istatistiksel açıdan 
önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Bunun yanında çalışmada sığır 
ırkları arasında enfeksiyonun prevalansı açısından gözlenen 
farklılık Yıldırım ve ark., (11) ve Sanchez-Andrade ve ark., 
(31)’nın bulgularına benzer olarak istatistiksel açıdan önemsiz 
bulunmuştur (p>0.05).

SONUÇ

Bu çalışma ile Nevşehir’in Derinkuyu yöresindeki sığırlarda 
fasciolosisin varlığı ve prevalansı Türkiye’de ilk kez kullanılan 
koproantijen ELISA tekniği ile ortaya konmuştur. Özellikle 
prepatent enfeksiyonlar ve çeşitli handikapları göz önüne 
alındığında dışkı bakısı yöntemlerinin fasciolosisin teşhisinde 
yetersiz olduğu gözlenmiş, sürü muayenelerinde ve saha 
çalışmalarında dışkı muayenesinin yanında sensitivite ve spesifitesi 
yüksek immunoserolojik testlerin de birlikte kullanılmasıyla daha 
gerçek sonuçların ortaya konacağı görülmüştür. 
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