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Amaç: Bu çalışmada, Ağrı yöresindeki sığırlarda distomatosis enfeksiyonlarının prevalansını belirlemeyi amaçladık. 
Yöntemler: Mezbahada kesilen 200 sığırın karaciğer ve safra kanalları makroskobik olarak, safra keseleri ise sedimentasyon-
çinko sülfat flotasyon yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma odaklarındaki 188 sığırdan alınan dışkı örneklerinde sedimentasyon 
yöntemi ile Fasciola hepatica yumurtalarının, koproantijen-ELISA testi ile Fasciola hepatica antijenlerinin varlığı araştırılmıştır. 
Sedimentasyonla pozitif bulunan örneklerde gram dışkıdaki yumurta sayısı (EPG) modifiye McMaster sedimentasyon yöntemi 
ile belirlenmiştir.
Bulgular: İncelemeler sonucunda 47 sığırda Fasciola hepatica’nın, 25 sığırda da Dicrocoelium dendriticum’un erişkin formuna  
rastlanmıştır. Safra keselerinin muayenesinde 63’ünde Fasciola hepatica, 48’inde ise D. dendriticum yumurtası görülmüştür. Dışkı 
örneklerinin ELISA ve sedimentasyon yöntemleriyle incelemesinde 148’inde (%78,7) Fasciola hepatica kopro antijenine, 63’ünde 
(%33,5) Fasciola hepatica yumurtasına rastlanmıştır. EPG değeri 17 ile 83 arasında bulunmuştur. Sığırlarda D. dendriticum’un 
dışkı bakısı ile prevalansı %25,5 olarak belirlenmiş, EPG değeri 17 ile 67 arasında tespit edilmiştir.
Sonuç: Ağrı yöresindeki bu çalışmada mezbaha muayenesi ile kopro antijen -ELISA ve sedimentasyon yöntemleri kullanılarak 
sığırlarda distomatosis enfeksiyonları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, bu enfeksiyonlara karşı etkili bir korunma ve 
kontrol programının bir an önce devreye sokulması, yetiştiricilerin bu hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi ve yörede daha 
detaylı çalışmaların yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, distomatosis, ELISA, sedimentasyon, sığır

Objective: This study was conducted to determine the prevalence of distomatosis in cattle in the Ağrı province in Turkey.
Methods: The livers and bile ducts of 200 slaughtered cattle were examined macroscopically, and the gall bladders were examined 
by sedimentation. The presence of Fasciola hepatica eggs and antigens in 188 cattle were investigated using sedimentation and 
coproantigen ELISA, respectively. Egg counts per gram of faeces (EPG) was determined using the modified McMaster sedimentation 
method.
Results: Adult Fasciola hepatica and Dicrocoelium dendriticum were found in the bile ducts of 47 and 25 cattle, respectively. 
Examination of the gall bladders of cattle revealed the presence of eggs of Fasciola hepatica and D. dendriticum in 63 and 48 
cattle, respectively. The coproantigens of Fasciola hepatica were found in 148 (78.7%) cattle using ELISA. Additionally, the eggs 
of F. hepatica were found in 63 (33.5%) cattle by sedimentation, with the value of EPG between 17 and 83. The prevalence of D. 
dendriticum was determined as 25.5%, with the value of EPG between 17 and 67.
Conclusion: In this study, distomatosis was detected in cattle in Ağrı province using coproantigen ELISA and sedimentation 
methods along with macroscopic examination. The findings necessitate an urgent implementation of an effective prevention and 
control program, which can increase the awareness of cattle breeders regarding these diseases. Furthermore, there is also a need 
for more detailed studies on these diseases.
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GİRİŞ
Fasciolosis; sığır, koyun, keçi, deve gibi geviş getiren hayvanların 
yanı sıra diğer hayvan türlerinde ve insanlarda karaciğer ve safra 
kanallarında patolojik lezyonlara neden olan ve bu lezyonlara 
bağlı olarak da ciddi ekonomik kayıplar meydana getiren, ılıman 
iklim kuşağına sahip bölgelerde yaygın olarak görülen zoonotik 
karakterli bir trematod hastalığıdır. Hastalığa neden olan en 
yaygın türler Fasciola hepatica ve F. gigantica olup, dünyanın birçok 
ülkesinde görülmektedirler (1-3).
Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde ruminantlarda en 
sık görülen karaciğer trematod hastalıklarından bir diğeri de 
dicrocoeliosisdir. Dicrocoeliosis, Dicrocoelium türü trematodların 
evcil ve yabani ruminantların yanı sıra nadiren de equideler, 
karnivorlar, domuz, tavşan ve insanların safra kanalları, safra 
kesesi ve pankreaslarında meydana getirdikleri bir hastalık 
tablosudur (2,4). Hastalığa Dicrocoelium dendriticum (Rudophi, 
1819) Looss, 1899, D. hospes ve D. chinensis türleri neden 
olmaktadır (2,5). Dicrocoeliosis enfeksiyonları genellikle latent 
seyretmesine rağmen hayvanlarda verim kayıplarına neden 
olabilmekte ve nekrotik hepatitis gibi sekonder enfeksiyonlara 
zemin hazırlayabilmektedir.
Ruminantlarda distomatosis’in (fasciolosis ve dicrocoeliosis) 
tanısında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Zira dışkı 
muayenesinde yumurtaların görülebilmesi için parazitlerin 
erişkin döneme ulaşmış olması gerekmektedir. Parazitin türüne 
göre değişmekle birlikte enfektif formların konaklar tarafından 
alınmasını takiben, parazitlerin erişkin döneme ulaşması ve 
yumurta üretebilmesi için yaklaşık 10-12 haftalık bir sürenin 
geçmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra sığırlarda özellikle 
fasciolosis enfeksiyonlarına karşı gelişen immünite nedeniyle 
bazen parazitler erişkin hale gelememekte ve dolayısıyla yumurta 
üretememektedir. Fasciolosis’in patojenitesini en belirgin 
şekilde gösterdiği akut dönemde teşhisinde immüno-serolojik 
ve moleküler yöntemler büyük katkı sağlamaktadır. Bu testler 
enfeksiyonun erken döneminde tanıya imkan sağlamakta, sürü 
taramalarında kolayca kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden 
özellikle indirekt ELISA yöntemi ile enfeksiyon 2.-3. haftasında 
tespit edilebilmektedir. Antikor arayan testlerin, hastalığı atlatmış 
olanlarda bile enfeksiyon varmış gibi göstermesi, yeni oluşan 
enfeksiyonları da belirleyememesi gibi dezavantajları nedeniyle 
antijen arayan testler daha çok tercih edilmektedir (6-9).
Bu çalışma, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de 
de ciddi ekonomik kayıplara neden olan Fasciola ve Dicrocoelium 
türlerinin mezbaha kontrolleri, dışkı muayenesi ve ELISA 
yöntemleri kullanılarak Ağrı yöresinde prevalansının belirlenmesi 
ve ırk, yaş, cinsiyet gibi epidemiyolojik faktörlerin enfeksiyonun 
yayılmasındaki rolünün ortaya konulması amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEMLER

Etik Kurul Onayı 
Bu çalışma için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı 
(08.03.2018 tarih ve 71037622-125.99-E738436 sayılı yazı) ile 
Kafkas Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan 
(22.11.2017 tarih ve 2017-094 sayılı yazı) onay alınmıştır.

Karaciğer ve Safra Kanallarının Muayenesi ile Safra 
Kesesi Örneklerinin Toplanması
Çalışmanın ilk aşamasında, Fasciola hepatica, F. gigantica ve D. 
dendriticum türlerinin yaygınlığını belirlemek amacıyla Mart - 

Ekim 2018 tarihleri arasında haftada iki kez Ağrı Et Balık Kurumu 
mezbahanesi ziyaret edilmiştir. Kesimi yapılan 200 adet sığırın 
pedigri bilgileri ve örnek alma tarihi kaydedilmiştir. Karaciğer 
safra kanallarına bıçakla dik kesitler atılmış ve her iki tarafından 
el ile sıktırılmak suretiyle parazitlerin ortaya çıkması sağlanarak 
distomatosis etkenleri yönünden incelenmiştir. Daha sonra 
tespit edilen erişkin distomatosis etkenleri toplanarak %70’lik 
alkol içerisine alınmıştır. Muayeneler esnasında kesimi yapılan 
hayvanların safra keseleri de toplanarak ayrı ayrı poşetlere 
alınmış ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji 
Anabilim Dalı Laboratuvarı’na getirilmiştir. Laboratuvarda her 
bir safra kesesi bistüri ile açılarak safra sıvısı behere boşaltılmış 
ve üzerine çeşme suyu eklenerek 60 dakika beklenmiştir. Takiben 
dipteki tortuya dokunulmadan üst kısım dökülerek üzerine tekrar 
çeşme suyu ilave edilmiştir. Bu işlem dipteki tortu şeffaflaşıncaya 
kadar 3-4 kez tekrarlanmıştır. Son olarak dipteki tortu küçük 
şişelere aktarılarak üzerine %10’luk formaldehit ilave edilmiş ve 
inceleninceye kadar 4 °C’de muhafaza edilmiştir. 

Sığırlardan Dışkı Örneklerinin Toplanması
Çalışmanın ikinci aşamasında Ağustos - Kasım 2018 tarihleri 
arasında Ağrı merkez ve merkeze bağlı Yazıcı, Aslangazi, Çamurlu, 
Kalender ve Yakınca köylerinden rastgele seçilen ve meraya çıkmış 
sığırlardan toplam 188 dışkı örneği alınmıştır. Her bir hayvanın 
rektumundan yaklaşık 50 gram dışkı örneği alınarak dışkı 
poşetlerine konulmuştur. Poşetler üzerine örnek alma tarihleri ve 
hayvanların kulak numaraları yazılmış ve laboratuvara getirilen 
örnekler inceleninceye kadar 4 °C’de muhafaza edilmiştir.

Dışkı Örneklerinin Parazitolojik Muayenesi
Sığırların rektumundan alınan dışkı örneklerinde distomatosis 
etkenlerine ait yumurtaların tespit edilebilmesi amacıyla 
sedimentasyon-çinko sülfat flotasyon yöntemi uygulanmıştır 
(10).
Trematod yumurtası görülen dışkı örneklerinde gram dışkıdaki 
yumurta sayısını (EPG) belirlemek amacıyla modifiye McMaster 
sedimentasyon yöntemi uygulanmış ve aşağıdaki formüle göre 
EPG’si hesaplanmıştır (11).
 
                Toplam yumurta sayısı  x    50 mL/10 gr

                   Kamera sayısı                       0,15 mL
EPG= 

Kopro Antijen ELISA testi
Dışkıdaki F. hepatica antijenlerini tespit edebilmek amacıyla 
ticari ELISA kiti (BIO-X Fasciola hepatica antigenic ELISA Kit, 
BIO K 201, Jemelle, Belçika) kullanılmış ve dışkı örnekleri kit 
üzerinde belirtilen prosedüre göre incelenmiştir. Mikropleytler 
450 nm dalga boyunda tam otomatik ELISA okuyucusunda 
okutulmuştur. Her bir örnek için optik dansite (OD) değeri 
belirlenirken F. hepatica antikorları ile kaplı kuyucuklardaki 
değerden kontrol kuyucuklarındaki değer çıkarılmıştır. Üretici 
firmanın açıklamalarından yola çıkarak pozitif kontrol OD değeri 
1,654 ve Cutt off değeri de 0,058 ve üzeri olarak belirlenmiştir.

İstatistiksel Analiz
Elde edilen bulguların istatistiksel analizleri Pearson ki-kare 
testi ile SPSS 13.0 programı kulanılarak yapılmıştır. Ayrıca 
ELISA testinde kullanılan kitte örnekler için Cut off değerinin 
belirlenmesi ile sensitivite ve spesifite değerlendirmesi ROC 
analizleri ile gerçekleştirilmiştir (12). 
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BULGULAR
Çalışmanın ilk aşamasında, Ağrı ili Et Balık Kurumu 
mezbahasında kesilen 200 adet sığırın post mortem 
muayenesinde 47’sinin karaciğer ve safra kanallarında erişkin F. 
hepatica’ya ve 25’inin karaciğer ve safra kanallarında erişkin D. 
dendriticum’a rastlanmıştır. Kesilen hayvanların safra keselerinin 
sedimentasyon yöntemiyle yapılan parazitolojik muayenesinde 
107 adet Montofon ırkı sığırın 35’inde F. hepatica ve 26’sında 
D. dendriticum, 72 Simental’in 21’inde F. hepatica ve 15’inde D. 
dendriticum, 21 Yerlikara’nın ise 7’sinde F. hepatica ve 7’sinde de D. 
dendriticum yumurtasına rastlanmıştır. İncelenen 1 yaşındaki 17 
sığırın 3’ünde F. hepatica ve 2’sinde D. dendriticum, 2 yaşındaki 40 
sığırın 11’inde F. hepatica ve 9’unda D. dendriticum, 3 yaşındaki 52 
sığırın 17’sinde F. hepatica ve 12’sinde D. dendriticum ve 3 yaş üzeri 
91 sığırın 32’sinde F. hepatica ve 25’inde D. dendriticum yumurtası 
görülmüştür. Aynı yöntemle elde edilen sonuçlara göre 115 dişi 
sığırın 40’ında F. hepatica ve 30’unda D. dendriticum ve 85 erkek 

sığırın 23’ünde F. hepatica ve 18’inde D. dendriticum yumurtası 
görülmüştür (Tablo 1).
Çalışmanın ikinci aşamasında Ağrı merkez ve merkeze 
bağlı köylerdeki 188 adet sığırdan alınan dışkı örneklerinin 
sedimentasyon-çinko sülfat flotasyon ve kopro-antijen ELISA 
yöntemleri kullanılarak yapılan muayenelerinde 148’inde F. 
hepatica kopro antijenine, 63’ünde ise yumurtasına rastlanmıştır. 
Her iki yöntemle pozitif sonuç veren örnek sayısı 55 olarak 
belirlenmiştir. ELISA ile pozitif, sedimentasyon ile negatif sonuç 
93 örnekte, ELISA ile negatif, sedimentasyon ile pozitif sonuç 
8 örnekte tespit edilmiştir (Tablo 2). Mc Master yönteminde F. 
hepatica ile enfekte sığırların EPG değeri en yüksek 83, en düşük 
17 olarak bulunmuştur. 
ELISA yöntemi ile yapılan incelemelerde (Tablo 3), 1 yaşındaki 31 
(%68,8) sığırda, 2 yaşındaki 22 (%75,8), 3 yaşındaki 45 (%83,3) 
ve 3 yaşından büyük 50 (%83,3) sığırda F. hepatica antijenine 
rastlanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları yaş grupları arasındaki 

Tablo 1. Farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki sığırların safra kesesi muayenelerinde Fasciola spp. ve Dicrocoelium spp. yumurtalarının 
görülme oranı

Irk Yaş Cinsiyet Fasciola spp. Dicrocoelium spp.

1 2 3 >3 Dişi Erkek Pozitif % Pozitif %
Montofon 6 30 25 46 65 42 35 32,7 26 24,2

Simental 8 7 23 34 38 34 21 29,1 15 20,8

Yerlikara 3 3 4 11 12 9 7 33,3 7 33,3

Toplam 17 40 52 91 115 85 63 31,5 48 24

Tablo 2. Ağrı’nın farklı yerleşim alanlarında yetiştirilen sığırlarda ELISA ve Sedimentasyon yöntemi ile fasciolosis görülme oranları

Yerleşim
Yeri

İncelenen 
Sığır Sayısı

ELISA (+)
Sedimentasyon (+)

ELISA (-)
Sedimentasyon (+)

ELISA (+)
Sedimentasyon (-) Prevalans

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Ağrı merkez 30 9 30 2 6,6 15 50 26 86,6

Aslangazi 31 9 29,03 1 3,2 16 51,6 26 83,8

Çamurlu 31 10 33,3 1 3,2 18 58,1 29 93,5

Kalender 33 9 27,8 1 3,03 13 39,3 23 69,6

Yakınca 33 10 30,3 2 6,06 17 51,5 29 87,8

Yazıcı 30 8 26,6 1 3,3 14 4,6 23 76,6

Toplam 188 55 29,25 8 4,25 93 49,5 156 82,97

Tablo 3. Ağrı’nın farklı yerleşim alanlarında yetiştirilen sığırlarda ELISA yöntemi ile fasciolosisin ırk, yaş ve cinsiyete göre dağılımı

Yerleşim yeri
Yaş Irk Cinsiyet

1 (x/n) 2 (x/n) 3 (x/n) >3 (x/n) Montofon 
(x/n)

Simental
(x/n)

Yerlikara
(x/n)

Dişi
(x/n)

Erkek
(x/n)

Ağrı merkez 5/7 5/7 6/7 8/9 14/18 8/10 2/2 15/17 9/13

Aslangazi 4/5 3/5 10/12 8/9 18/22 5/6 2/3 11/13 14/18

Çamurlu 6/7 3/4 3/3 16/17 13/14 11/13 4/4 19/21 9/10

Kalender 4/6 2/3 7/10 9/14 10/16 8/10 4/7 10/14 12/19

Yakınca 6/10 5/5 14/16 2/2 16/19 10/13 1/1 10/11 17/22

Yazıcı 6/10 4/5 5/6 7/9 9/15 12/14 1/1 12/14 10/16

Toplam 31/45 22/29 45/54 50/60 80/104 54/66 14/18 77/90 71/98

x: Enfekte sığır sayısı, n: İncelenen sığır sayısı
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farklılığın önemsiz (p>0,05) olduğunu göstermiştir. ELISA ile 
yapılan muayenelerde Montofon ırkı sığırlarda %76,9, Simental 
ırkı sığırlarda 81,8 ve Yerlikara ırkı sığırlarda da %77,7 oranlarında 
F. hepatica antijenleri tespit edilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz 
neticesinde sığır ırkları arasında enfeksiyon oranlarındaki farklılık 
önemsiz (p>0,05) bulunmuştur. ELISA yöntemi ile incelemeler 
sonucunda 71 (%72,4) erkek ve 77 dişi (%85,5) sığırın F. hepatica 
ile enfekte olduğu görülmüş olmakla birlikte istatistiksel olarak 
cinsiyetler arasındaki farklılığın önemsiz olduğu belirlenmiştir 
(p>0,05).
Sedimentasyon yöntemi ile yapılan incelemelerde (Tablo 4), 
1 yaşındaki 3 (%6,6), 2 yaşındaki 11 (%37,9), 3 yaşındaki 16 
(%29,6) ve 3 yaşından büyük 28 (%46,6) sığırda F. hepatica’nın 
yumurtasına rastlanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları yaş 
grupları arasındaki farklılığın önemli (p<0,001) olduğunu 
göstermiştir. Fasciolosis’in sığır ırklarına göre dağılımına 
sedimentasyon yöntemi ile bakıldığında, 35 (%33,6) Montofon, 
21 (%31,8) Simental ve 7 (%38,8) Yerlikara ırkı sığırın F. hepatica 
ile enfekte olduğu görülmüştür. Yapılan istatistiksel analiz 
neticesinde sığır ırkları arasında enfeksiyon oranlarındaki 
farklılık önemsiz (p>0,05) bulunmuştur. Sedimentasyon yöntemi 
ile incelenen 98 erkek sığırın 24 ünün (%24,4) ve 90 dişi sığırın 39 
unun (%43,3) F. hepatica ile enfekte olduğu görülmüştür. Yapılan 
istatistiksel analiz neticesinde cinsiyetler arasındaki farklılığın 
istatistiksel olarak önemsiz olduğu saptanmıştır (p>0,05).
Sedimentasyon yöntemi kullanılarak yapılan dışkı muayeneleri 
neticesinde 188 örneğin 48’inde (%25,5) D. dendriticum’a 
ait yumurtalara rastlanmıştır (Tablo 5). İncelenen 104 adet 
Montofon ırkı sığırın 26’sında (%25), 66 adet Simental ırkı 
sığırın 15’inde (%22,7), 18 adet yerlikara ırkı sığırın ise 7’sinde 

(%38,8) D. dendriticum yumurtasına rastlanmıştır (p>0,05). 
Dışkı muayenesi yapılan 1 yaşındaki sığırların ikisinde (%4,4), 
2 yaşındaki sığırların dokuzunda (%31), 3 yaşındaki sığırların 
12’sinde (%22,2) ve 3 yaş üzeri sığırların 25’inde (%41,6) D. 
dendriticum yumurtası görülmüştür. İstatistiksel analizler 
yaş grupları arasındaki farklılığın önemli (p<0,001) olduğunu 
göstermiştir. Aynı yöntemle elde edilen sonuçlara göre dişi 
sığırların 30’unda (%33,3) ve erkek sığırların 18’inde (%18,3) D. 
dendriticum yumurtası görülmüştür (p>0,05). Diğer taraftan Ağrı 
yöresinde sığırlarda dicrocoeliosis enfeksiyonunda tespit edilen 
EPG en yüksek 67 ve en düşük 17 olarak belirlenmiştir. 

TARTIŞMA
Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ağrı ili, coğrafi yapısı 
nedeniyle geniş mera ve yaylalara sahip olup, çok sayıda büyükbaş 
ve küçükbaş hayvanın yetiştiriciliğinin yapıldığı bir yörededir. 
Yörenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 
Ancak yörede yapılan hayvancılık bilimsel yöntemlerden ziyade 
geleneksel yöntemlerle yapılmakta ve hayvanların başta paraziter 
olmak üzere viral ve bakteriyel hastalıklardan korunabilmesi için 
gerekli önlemler yeterince alınmamaktadır. Aynı zamanda yörede 
yetiştiriciliği yapılan sığırların distomatosis etkenlerinin çevreye 
yayılmasında önemli bir rol üstlendikleri görülmektedir. 
Ağrı yöresinde yapılan bu çalışmada, mezbahada kesimi yapılan 
hayvanlarda distomatosis yaygınlığı araştırılmış ve incelenen 
200 sığırdan 72’sinin (%36) karaciğer ve safra kanallarında 
erişkin parazitlere rastlanmıştır. Elde edilen prevalans oranı 
Van yöresinde yapılan çalışmalardan (13-15) düşük, Samsun 
ve Erzurum yörelerinde yapılan çalışmalardan (16,17) yüksek 

Tablo 4. Ağrı’nın farklı yerleşim alanlarında yetiştirilen sığırlarda sedimentasyon yöntemi ile fasciolosisin ırk, yaş ve cinsiyete göre 
dağılımı

Yerleşim yeri
Yaş Irk Cinsiyet

1 (x/n) 2 (x/n) 3 (x/n) >3 (x/n) Montofon 
(x/n)

Simental 
(x/n)

Yerlikara 
(x/n)

Dişi
(x/n)

Erkek
(x/n)

Ağrı merkez 1/7 2/7 1/7 1/9 5/18 3/10 1/2 7/17 2/13

Aslangazi -/5 3/5 3/12 5/9 8/22 3/6 2/3 9/13 4/18

Çamurlu 1/7 -/4 3/3 8/17 5/14 7/13 1/4 6/21 7/10

Kalender 1/6 3/3 3/10 7/14 7/16 1/10 1/7 5/14 3/19

Yakınca -/10 2/5 2/16 2/2 6/19 2/13 1/1 5/11 4/22

Yazıcı -/10 1/5 4/6 5/9 4/15 5/14 1/1 7/14 4/16

Toplam 3/45 11/29 16/54 28/60 35/104 21/66 7/18 39/90 24/98

x: Enfekte sığır sayısı, n: İncelenen sığır sayısı 

Tablo 5. Sedimentasyon ile sığırlarda ırk, yaş ve cinsiyete göre belirlenen dicrocoeliosis prevalans oranları

Yerleşim yeri
Irk Yaş Cinsiyet

Toplam
Yerlikara Simental Montofon 1 2 3 >3 Erkek Dişi

Ağrı merkez 1 5 9 2 4 3 6 6 9 15

Aslangazi 2 2 5 - 1 2 6 3 6 9

Çamurlu 1 1 3 - - 1 4 1 4 5

Kalender 3 2 2 - 1 2 4 5 2 7

Yakınca - 3 4 - 1 4 2 1 6 7

Yazıcı - 2 3 2 - 3 2 3 5

Toplam 7 15 26 2 9 12 25 18 30 48
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bulunmuştur. Ayrıca kesilen bu sığırların safra keseleri de 
distomatosis etkenleri yönünden sedimentasyon yöntemi ile 
muayene edilmiş ve 63’ünde F. hepatica, 48’inde D. dendriticum 
yumurtası görülmüştür. 
Türkiye’nin çeşitli illerinde dışkı muayenesi veya mezbaha 
muayenesi ile yapılan çalışmalarda Fasciola türlerinin prevalansının 
%0,48-73,7 (13-22) arasında değiştiği görülmüştür. Ağrı merkez 
ve merkeze bağlı bazı köylerde yürütülen bu çalışmada sığırlarda 
fasciolosis’in prevalansı dışkı muayenesiyle %33,5 (63/188), 
ELISA testi ile %78,7 oranında tespit edilmiştir. Dışkı muayenesi 
ile elde edilen bu prevalans oranı Türkiye’nin bazı yörelerinde 
yapılan çalışmalardan (14,15,23) düşük, bazılarından ise (16,17) 
yüksek çıkarken, ELISA ile Türkiye’deki en yüksek seroprevalans 
tespit edilmiştir. 
Yapılan bazı çalışmalar fasciolosis’in prevalansının yaşın 
ilerlemesiyle birlikte arttığını göstermektedir (9,24-27). Bu 
çalışmada da benzer şekilde en yüksek prevalans 3 yaş üstü 
sığırlarda tespit edilmiştir. Üç yaş üstü sığırlarda dışkı muayenesi 
ile % 46,6 (28/60) ve ELISA ile %83,3 (50/60) oranında fasciolosis 
belirlenmiştir. İki yaşındaki sığırlarda dışkı muayenesi ile %37,9 
(11/29) ve ELISA ile %75,8 (22/29) oranında, 3 yaşındakilerde 
dışkı muayenesi ile %29,6 (16/54) ve ELISA ile %83,3 (45/54) 
oranında, 1 yaşındakilerde ise dışkı muayenesi ile %6,6 (3/45) ve 
ELISA ile %68,8 (31/45) oranında enfeksiyon tespit edilmiştir. 
İstatistiksel analizler yaş grupları arasındaki farklılığın önemli 
(p<0,001) olduğunu göstermiştir. Belirlenen prevalansın 3 
yaşından büyük sığırlarda en yüksek oranda çıkması, yaşlı 
hayvanların birkaç yıl daha fazla süreyle meraya çıkmış olmaları 
ve dolayısıyla meraya çıktıkları her dönemde metaserker alma 
ihtimalinin söz konusu olması şeklinde yorumlanmıştır. 
Fasciolosis’in dağılımına cinsiyet yönünden bakıldığında dişi 
ve erkek sığırlar arasında prevalans yönünden belirgin bir 
fark bulunmadığı, ancak enfeksiyona dişi sığırlarda erkeklere 
oranla daha çok rastlandığı bildirilmektedir. Enfeksiyonun 
dişilerde daha yüksek oranda çıkmasının; erkek sığırların besi 
amacıyla ahırlarda, dişilerin ise süt verimini artırmak amacıyla 
merada yetiştirilmelerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir 
(9,24,26,27). Bu çalışmada, 98 erkek sığırın sedimentasyon 
yöntemi ile 24’ünün (%24,4), ELISA ile 71’inin (%72,4) ve 90 
dişi sığırın sedimentasyon yöntemi ile 39’unun (%43,3) ELISA 
yöntemiyle 77’sinin (%85,5) F. hepatica ile enfekte olduğu, yapılan 
istatistiksel analiz neticesinde cinsiyetler arasındaki farklılığın 
istatistiksel olarak önemsiz (p>0,05) olduğu belirlenmiştir.
Fasciola enfeksiyonlarının sığır ırklarına göre dağılımı 
incelendiğinde, yapılan bu çalışmada 104 Montofon ırkı sığırdan 
sedimentasyon yöntemi ile 35’inin (%33,6) ve ELISA ile 80’inin 
(%76,9), 66 Simental ırkı sığırdan sedimentasyon yöntemi ile 
21’inin (%31,8) ve ELISA ile 54’ünün (%81,8) ve 18 Yerlikara 
ırkı sığırdan sedimentasyon yöntemi ile 7’sinin (%38,8), ELISA 
ile 14’ünün (%77,7) F. hepatica ile enfekte olduğu görülmüştür. 
Yapılan diğer çalışmalar (9,25,26) bu çalışmayla karşılaştırıldığında 
benzer şekilde sığır ırkları arasında enfeksiyon oranlarındaki 
farklılık önemsiz (p>0,05) bulunmuştur. 
Sığırlarda fasciolosis enfeksiyonlarında McMaster sedimentasyon 
yöntemi ile belirlenen gram EPG’nin 10-100 arasında değiştiği 
kaydedilmektedir (26,28). Bu çalışmada da, modifiye McMaster 
sedimentasyon tekniği ile EPG en yüksek 83, en düşük 17 olarak 
belirlenmiştir.
Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yapılan çalışmalarda dicrocoeliosis’in 
sığırlarda prevalansının %1-86,2 (25,27,29,30) arasında değiştiği 

bildirilmiştir. Türkiye’de fasciolosis enfeksiyonlarında olduğu 
gibi, dicrocoeliosisin yayılışı konusunda da koyunlarda çok 
sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, parazitin sığırlarda 
yayılışı konusundaki çalışma sayısı oldukça sınırlı düzeylerdedir. 
Türkiye’nin çeşitli illerinde dışkı muayenesi veya mezbaha 
muayenesi ile yapılan çalışmalarda sığırlarda D. dendriticum’un 
prevalansının %2,65-80,6 (14,18) arasında değiştiği görülmüştür. 
Ağrı merkez ve merkeze bağlı bazı köylerde yürütülen bu çalışmada 
sığırlarda dicrocoeliosis’in prevalansı dışkı muayenesiyle %25,5 
(48/188) oranında tespit edilmiştir. Dışkı muayenesi ile elde 
edilen bu prevalans oranı Türkiye’nin bazı yörelerinde yapılan 
çalışmalardan (14-16) daha düşük iken, bazılarında bildirilen 
oranlardan ise (18,19,31) daha yüksektir. 
Yapılan çalışmalarda (27,32) dicrocoeliosis’in prevalansının yaşın 
ilerlemesiyle birlikte arttığı görülmektedir. Bunun en önemli 
nedenleri kesilen hayvanların genellikle genç veya besi hayvanı 
olması ayrıca, genç hayvanlarla kıyaslandığında yaşlı hayvanların 
paraziter etkenlerle daha çok karşılaşmasıdır. Bu çalışmada da 
benzer şekilde en yüksek prevalans 3 yaş üstü sığırlarda tespit 
edilmiştir. Üç yaş üstü 60 sığırdan 25’inde (%41,6), 3 yaşındaki 54 
sığırdan 12’sinde (%22,2), 2 yaşındaki 29 sığırdan 9’unda (%31) 
ve 1 yaşındaki 45 sığırdan 2’sinde (%4,4) enfeksiyon belirlenmiş 
olup yaş grupları arasındaki bu farklılık istatistiksel anlamda da 
önemli (p<0,001) bulunmuştur. 
Hayvanların cinsiyetlerinin dicrocoeliosis’in dağılımı üzerine 
etkisini de irdelediğimiz çalışmamızda dişi ve erkek sığırlar 
arasında prevalans yönünden belirgin bir fark bulunmadığı 
(p>0,05), ancak enfeksiyona dişi sığırlarda (%33,3) erkeklere 
(%18,3) oranla daha çok rastlandığı tespit edilmiştir. Elde edilen 
bulgular, erkek sığırların besi amacıyla kapalı alanlarda, dişilerin 
ise süt verimini artırmak amacıyla merada yetiştirilmelerinin 
cinsiyetler arasında enfeksiyona yakalanma oranlarında farklılığa 
neden olacağı düşüncesi (19,27) ile benzerlik taşımaktadır. 
Dicrocoeliosis enfeksiyonlarının sığır ırklarına göre dağılımı 
incelendiğinde, çalışmamızda 104 Montofon ırkı sığırın 26’sında 
(%25), 66 Simental ırkı sığırın 15’inde (%22,7) ve 18 Yerlikara 
ırkı sığırın 7’sinde (%38,8) enfeksiyon görülmüştür. İstatistiksel 
analizler sonucunda sığır ırkları arasında enfeksiyon oranlarındaki 
farklılık önemsiz (p>0,05) bulunmuştur. 
Fasciolosis’in asıl zararlı etkileri genç parazit kaynaklı ve 
enfeksiyonun akut döneminde görülmekte olup, teşhis ancak 
nekropsi ile konulabilmektedir. Zira bu dönemde dışkıda 
yumurta görülememektedir. Dolayısıyla enfeksiyonun prepatent 
dönemde tanısının konulabilmesi ve oluşabilecek kaybın önüne 
geçilebilmesi amacıyla antikor veya antijen arama prensibine 
dayalı ELISA, counter electrophoresis, indirekt hemaglutinasyon 
ve Western blot gibi immüno serolojik testler geliştirilmiştir 
(3,26,33). Bilindiği üzere, serolojik testlerde kullanılan antijenler 
kompleks yapıdadırlar ve benzer immünojenik özellikler 
taşıyan parazitlerle çapraz reaksiyon verebilmektedirler. Çapraz 
reaksiyonlar genellikle antikor aranan testlerde görülmektedir. 
Bu çapraz reaksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla erişkin 
parazit, ekskresyon-sekresyon ürünleri, purifiye ve rekombinant 
antijenler kullanılmaktadır (6,26,33). Antikor aranan testlerde 
spesifiteleri düşük olmasına rağmen enfeksiyonun 2-3. 
haftasından itibaren sonuç alınabilirken, antijen aranan testlerin 
spesifiteleri yüksek olup enfeksiyon ancak 6. hafta itibariyle 
belirlenebilmektedir. Antikor aranan serolojik testlerin bir diğer 
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dezavantajı da, enfeksiyon ortadan kaldırılsa bile kanda antikor 
titresi yüksek çıkabilmekte, dolayısıyla enfeksiyon etkenleri 
yeni mi bulaşmış yoksa önceki enfeksiyonun etkisi halen devam 
mı etmektedir bunu ayırt etmek güç olmaktadır. Bu nedenle 
son yıllarda antikor yerine Fasciola antijenlerinin arandığı 
serolojik çalışmalar yapılmakta, bu çalışmalarda F. hepatica 
kopro antijenlerinin enfeksiyonun 6-9. haftalarından itibaren 
saptanabildiği bildirilmektedir (9,26,33).
Türkiye’nin çeşitli illerinde sığırlar üzerinde yapılan serolojik 
çalışmalarda Elazığ yöresinde %55 (34), Nevşehir’in Derinkuyu 
ilçesinde %3,03 (26), Kayseri yöresinde %65,2-69,2 (9,35) 
oranlarında seroprevalans tespit edilmiştir. Ağrı yöresinde yapılan 
bu çalışmada, sığırlarda fasciolosis seroprevalansı Kopro Antijen 
ELISA testi ile %78,7 oranında belirlenmiştir. Bu oran şimdiye 
kadar belirlenmiş en yüksek oran olarak dikkat çekmektedir. 
Ağrı yöresinde oranın çok yüksek çıkması sığırlarda fasciolosis’e 
karşı koruyucu önlemlerin yeterince alınmadığı kanaatini 
uyandırmıştır. 

SONUÇ
Bu çalışmada, sığırlarda dicrocoeliosis’in prevalansı %25,5 
(48/188), fasciolosis’in yaygınlığı dışkı muayenesi ile %33,5 
(63/188), kopro antijen ELISA testi ile %78,7 (148/188) 
oranında bulunmuş, ELISA testinin fasciolosis tanısında daha 
duyarlı olduğu teyit edilmiştir. Serolojik testlerin prepatent 
enfeksiyonların, dışkı muayenesinin ise kronik enfeksiyonların 
teşhisinde daha net sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. 
Ağrı yöresinde yapılan bu çalışmada, sığırlarda fasciolosis 
seroprevalansı Kopro Antijen ELISA testi ile %78,7 oranında 
belirlenmiştir. Bu oran şimdiye kadar belirlenmiş en yüksek 
oran olarak dikkat çekmektedir. Ağrı yöresinde oranın çok 
yüksek çıkması sığırlarda fasciolosis’e karşı koruyucu önlemlerin 
yeterince alınmadığı kanaatini uyandırmıştır.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ağrı ilinin temel geçim 
kaynaklarından birisi de hayvancılıktır. Ağrı yöresinin coğrafi 
yapısı itibariyle de çoğunlukla sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Ancak yöredeki yetiştiricilik bilimsel yötemler yerine geleneksel 
yöntemlerle yapılmakta ve hayvanların sağlıklarıyla yeterince 
ilgilenilmemektedir. Dolayısıyla sığırlarda birçok viral, bakteriyel 
ve içerisinde distomatosis’in de bulunduğu paraziter hastalıklar 
ortaya çıkmaktadır. Bazıları zoonoz olan bu hastalıklar hayvan 
sağlığını etkilediği kadar insan sağlığını da etkilemektedir. 
Dolayısıyla ilgili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alması, 
özellikle distomatosis’e karşı etkili bir korunma ve kontrol 
programının bir an önce devreye sokulması, yetiştiricilerin bu 
hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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