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ÖZET: Araştırma, Kırıkkale Belediye Mezbahası’nda kesilen koyunlarda Sarcocystis türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ekim
2005-Mayıs 2006 tarihleri arasında kesimi yapılan 1131 hayvanın (814 koyun ve 317 kuzu) rastgele seçilen 112’sinden özofagus, diyafram, interkostal kas alınarak Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokist bakımından muayeneleri yapılmıştır. Örneklerin %58,92’sinde
Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistleri tespit edilmiştir. İncelenen koyunların %47,32’sinde mikrokistler, %20,53’ünde
makrokistler tespit edilmiştir. Mikrokistlerin yaş durumuna göre dağılım oranlarının, bir yaşına kadar olan koyunlarda %16,12 (31 kuzunun 5’inde), bir yaş ve üstündekilerde ise %59,25 (81 koyunun 48’inde) olduğu görülmüştür. Sarcocystis mikrokistlerinden en çok S.
ovicanis’e (%47,32), en az S. arieticanis’e (%1,23) rastlanmıştır. Makrokistlerin yaşa göre dağılımına bakıldığında, tamamının bir yaş
üstünde bulunduğu görülür. Ayrıca makrokist saptanan ve rastgele seçilen özofaguslarda histopatolojik muayeneler yapılmıştır. Köpek
dışkılarında, Sarcocystis sporocystlerine raslanmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Sarcocystis, Koyun, Kırıkkale

The Prevalence of Sarcocystis Species in Sheep Slaughtered in Municipality Slaughterhouse in Kirikkale
SUMMARY: This study was undertaken for the determination of Sarcocysts species in sheep slaughtered in Kirikkale Municipality
Slaughterhouse. For this study, oesophageal, diaphragm and intercostal muscles were collected from randomly selected 112 sheep out of
1131 sheep (814 sheep and 317 lambs) that were slaughtered from October 2005 to May 2006. The samples were examined for macro
and microcyst of Sarcocysts spp. Macrocysts and microcysts were found in 58.92% of the overall samples. Microcysts were found in
47.32% and macrocysts were perceived in 20.53% of the sheep that were under examination. The distribution of the microcysts with
respective to the age of the sheep was studied and it has been observed that 16.12% (5 in every 31 lambs) of the lambs under 1 year old
and 59.25% (48 in every 81 sheep) of the sheep equal or older than 1 year old had possessed microcysts. Sarcocystis ovicanis (47.32%)
and S. arieticanis (1.23%) were the species with the highest and lowest number of recurrences respectively. Macrocysts were observed in
every sheep over one age. In addition, randomly selected oesophagi with macrocyst were examined histopathologically. Sarcocystis
sporocysts were not found in dog feces.
Key Words: Sarcocystis, Sheep, Kırıkkale

GİRİŞ
Sarcocystis türleri, kasaplık hayvanlar başta olmak üzere,
kanatlı hayvanlar, çeşitli sürüngenler ve insanlarda rastlanan
yaygın parazitlerdendir (4). Bu türlerin kistlerine ara konakları
olan kasaplık hayvanların kalp, özofagus, diyafram, dil, çene
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ve diğer iskelet kaslarında rastlanılmaktadır (17).
Sarcocystis türleri gerek kistlerin büyüklükleri ve gerekse kist
duvarlarının morfolojik yapılarına göre makrokist ve
mikrokist olarak iki grupta incelenmektedir. Sarcocystislerin
kistlerinin gözle görülebilen büyüklükte olanları makrokist,
görülmeyenleri ise mikrokist olarak ifade edilmektedir. Koyunlarda makroskobik kistleri oluşturan türler son konakçısı
kediler olan, Sarcocystis gigantea (S. ovifelis) ve S.
medusiformis’tir. Bu türlerin kistlerine koyunların genellikle
özofagus, larynx, dil daha az olarak da diyafram, interkostal
kaslar ve kalplerinde rastlanmaktadır. Bu iki türün ayrımında
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kistin şekli, çapı, kist duvarının kalınlığı, ikinci ve daha ince
kist duvarının varlığı gibi histopatolojik özelliklerinden yararlanılır (4). Sarcocystis ovifelis (S. gigantea)’in makroskobik
kistleri esas olarak yaşlı koyunlarda bulunur. Bu makroskobik
kistler yaklaşık 1 cm uzunluğunda, donuk beyaz, yuvarlak,
ovoid-elipsoid, inci şeklinde, bazen pirinç tanesine benzerler
(4). Bunların kist duvarları çok sayıda 1.0-4.5 (3.5) µm uzunluğunda karnıbahar gibi çıkıntılarla çevrilidir (4, 5, 8, 18).
Sarcocystis medusiformis kistleri, asıl diyafram, abdominal
kaslar ve karkaslarda bulunur. Sarcocystisleri 8 mm uzunluğunda 0.2 mm enindedir ve yayvan elipsoid şekillidir (4). Kist
çapı, S. gigantea’nın 800-2750 µm, S. medusiformis’in ise 180800 µm’dir. Periodic Acid Schiff (PAS) özel boyama yöntemiyle identifiye edilen S. gigantea’da kalın kist duvarının etrafında
seçilebilen ayrı ikinci bir kist duvarı bulunur. Bu kist duvarının
kalınlığı ise S. gigantea için 1-2 µm iken S. medusiformis’de
nadir de olsa görülebilmekte ve kalınlığı 0.5-1 µm olmaktadır .
Mikrokistlerden sorumlu türler son konakçısı köpekler olan S.
ovicanis (S. tenella) ve S. arieticanis olup koyunların iskelet
ve kalp kası ile beyin gibi organlarında bulunurlar (4, 5, 8, 9).
Sarcocystis ovicanis’in mikrokistlerinin kist duvarları 2.5 µm
kalınlığında ve radial çizgilidir. Elektronmikroskobik görüntülerinde 2.0-3.5 (2.8) µm uzunluğunda çitle çevrilmiş gibi görülebilir fibrilsiz çıkıntılara sahiptir ( 4).
Sarcocystis arieticanis 1 µm den daha ince bir kist duvarına
sahiptir (5, 8, 18). Sarcocystis arieticanis’in mikrokistleri kist
duvarının saç benzeri flamentler içermesi ile tanınır (4, 7).
Sarcocystis ovicanis ve S. arieticanis mikrokistleri patojen, S.
ovifelis ve S. medusiformis apatojen türlerdir. Patojen türler
sindirilen Sarcocystis sayısına göre anoreksi, abort, ataksi, yün
dökülmesi, bazen ensefalomyelitis, myositis ve ölümlere neden olmaktadır (3, 4, 13, 17, 26). Ayrıca, mezbahadaki kontrollerde sarcocystislerin makrokistleri kasaplık hayvanlarda 11.5 cm büyüklüğünde oval ya da pirinç tanesi görünümünde
olduğundan hem görünüm açısından hoş olmamakta hem de
şartlı tüketime sunulduğu için et endüstrisinde önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.
Sarcocystis enfeksiyonlarında canlı ara konaklarda semptomlara bakarak enfeksiyonun varlığına karar vermek çok zordur.
Teşhis için biyopsi alınarak birçok metotdan faydalanılmaktadır, ancak bu metotlar çok zor ve zaman alıcıdır (16, 19 - 21,
24, 25). Teşhisde en pratik olan serolojik yöntemlerdir. Bu
serolojik testlerden IFA (Indirekt Fluoresan Antikor), IHA
(Indirekt Hemaglutinasyon), ELISA (Enzim Linked
Immunosorbent Assay) testlerinden ve ayrıca PCR (Polimeraz
Change Reaction)’dan faydalanılmaktadır (1, 11, 19, 22, 23).
Sarcocystis enfeksiyonlarının varlığına yönelik gerek Türkiye’de (1, 6, 18, 21, 24, 27) ve gerekse diğer ülkelerde (11, 16,
19, 20) yapılmış çalışmalar mevcuttur.
Bu araştırma Kırıkkale’de koyunlarda etken türleri ve yayılışı
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırma, Ekim 2005 – Mayıs 2006 tarihleri arasında Kırıkkale Belediye Mezbahası’nda yürütülmüştür. Bu tarihler
arasında her hafta mezbahaya gidilerek kesilen hayvanların %
10’undan materyal toplanmıştır. Buna göre kesilen bir yaşın
üzerindeki 814 koyunun rastgele 81’inden; üç aylık ile bir yaş
arasında kesimi yapılan 317 kuzunun rastgele 31’inden,
özofagus, diyafram ve interkostal kaslardan 100-200 gram
parçalar alarak laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarda
Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistleri bakımından muayeneleri yapılmıştır.
Ayrıca makroskobik kist saptanan 23 özofagusdan rastgele
örnekleme yöntemiyle seçilen yedi tanesi rutin patolojik takipe
alınarak, histopatolojik değerlendirmeleri yapılmıştır.
Aynı zamanda numune alınan hayvanların getirildiği bölgelerden 22 köpek dışkısı toplanmış ve Sarcocystis sporocystleri
yönünden kontrolleri yapılmıştır.
Mezbahadan laboratuvara getirilen özofagus, diyafram ve
interkostal kas numunelerinin Sarcocystis türlerinin mikrokistleri
bakımından muayeneleri için; önce bunların mukoza kısımları
ayrılmış ve kas kısmından 10 gr tartılarak bir kap içinde küçük
parçalara dilimlenmiştir. Bunun üzerine 30 cc pH sı 7.2-7.4 olan
Coons solusyonu ilave edilerek blender ile yaklaşık 1 dakika süre
ile parçalanmış ve daha sonra bu karışım tüplere konulmuştur.
Tüplerde 10 dakika bekletilen bu karışımın alt kısmında oluşan
çökeltiden bir pipet ile bir - iki mililitre çekilip, lam üzerine damlatılmış ve üzerine lamel kapatıldıktan sonra mikroskop altında
10’luk, 40’lık objektifler aracılığıyla Sarcocystis türlerinin
mikrokistleri aranmıştır. Kistlerin duvarlarına bakarak tür tayinleri
yapılmış ve Olympus BX-51 marka ışık mikroskobunda
mikrofotoğrafları çekilmiştir.
Rutin patolojik takibi yapılan yedi makrokistli özofagusdan
herbiri önce %10’luk nötral formalinde 48 saat süreyle tespit
edilmiştir. Trimlenen dokular on iki saat akar su altında
formalinden arındırılmış ve iki kez 96 derecelik, bir kez
absolüt alkolde ikişer saat tutularak dehidre edilmiştir. Ksilol
ile iki kez ikişer saat işlem gördükten sonra yine ikişer saat
sırasıyla ksilol + parafin ve saf parafinde tutularak parafin
emdirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bloklama
işlemi yapılmıştır. Parafin bloklardan 5 µm kalınlığında alınan
kesitler öncelikle Haematoxylin - Eosin (HE) boya ile daha
sonra da Periodic Acid Schiff (PAS) boyama yöntemleriyle
boyanmıştır. Boyama işlemi tamamlanan kesitler Olympus
BX-51 marka ışık mikroskobunda incelenmiş ve mikrofotoğrafları çekilmiştir.
Koyunların getirildiği bölgelerden toplanan köpek dışkıları
önce getirildiği torbalarda çeşme suyuyla ıslatılarak ezilmiş,
sonra süzgeçten süzülmüştür. Elde edilen süzüntü pastör pipeti
ile tüplere aktarılmış ve 10 dakika süre ile 2000 devirde santrifüje edilerek üst kısım dökülmüştür. Dipteki tortunun üzerine
doymuş çinko sülfat konularak 2000 devirde 10 dakika süre ile
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santrifüje edilmiştir. Daha sonra üst kısımdan öze ile alınan
sıvı lam üzerine konularak lamel ile kapatılmış ve mikroskopta X10 - X40 lık büyütmede Sarcocystis sporocystleri aranmıştır.

Makrokistlerin organlara göre dağılımında bunların %95,65’ine
özofagusda, %17,39’una diyaframda, %4,34’üne interkostal
kasda, %8,69’una özofagus ve diyaframda ve yine %4,34’üne
özofagus, diyafram ve interkostal kaslarda rastlanmıştır.

BULGULAR

Özofagus dokularından hazırlanan histopatolojik preparatlarda
kas fibrillerinde makroskobik olarak seçilebilen ve sayıları
dokudan dokuya farklılık gösteren kistler gözlendi. Kistler
beyazımsı gri-krem renkte, ovoid veya elipsoid şekilliydi.
Histopatolojik olarak oküler mikrometre yardımıyla çapları
ölçülen kistlerin en küçüğü 1750 µm ve en büyüğü 3750 µm
olarak kaydedildi. Histopatolojik incelemede, kistlerin bulunduğu kas fibrillerinde ve çevresindeki dokuda herhangi bir
dejeneratif değişikliğe rastlanmadı ve yangısal reaksiyon da
gözlenmedi. Yapılan PAS boyamalarda yedi örnekten altısında
(%85,71), oldukça belirgin primer kist duvarının etrafında,
daha ince ve yer yer kesintili sekonder kist duvarı seçildi (Şekil 3). Olgun kistlerde merozoitler belirgindi. Kist merkezinde
merozoitlerin yıkımlanmasıyla boşalmış alanlar görüldü (Şekil
4). Makrokistlerin çevresinde ya da özofagus dokusundaki kas
fibrilleri arasında küçük ve değişen sayıda olgunlaşmamış
sarcocystislere de rastlandı. Bu olgunlaşmamış sarcocystislerin
çapı ortalama 30 µm olarak ölçüldü.

Bu çalışmada, muayene edilen 112 hayvandan 66’sında
(%58,92) Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistlerine
rastlanmıştır. Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistlerinin
yaşa göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre
3 ay-1 yaş arası kuzularda sadece S. ovicanis’e %16,12 oranında rastlanmış; 1 yaş ve yukarısı koyunlarda ise S. ovicanis
%59,25, S. arieticanis %1,23, her iki tür (S. ovicanis+S.
arieticanis) birlikte %1,23 oranında, S. ovifelis’e sadece bir
yaşın üstündeki koyunlarda %28,39 oranında rastlanmıştır.
Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistlerinin organlara
göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre
mikrokistlerden S. ovicanis (Şekil 1) özofagusda %21,42,
diyaframda %29,46, interkostal kasda %22,32, S. arieticanis
(Şekil 2) ise sadece diyafram kasında %0,89, her iki türe müştereken sadece diyaframda %0,89 oranında, S. ovifelis’e ise
özofagusların %19,64’ünde 1-103, diyaframların %3,57’sinde
1-27 arasında değişen sayıda, interkostal kasların ise
%0,89’unda sadece bir adet makrokist bulunmuştur.

Köpek dışkılarında Sarcocystis sporocystleri aranmış, ancak
hiçbirisinde saptanmamıştır.

Şekil 1. Koyun özafagusunun kas liflerinde bulunan Sarcocystis ovicanis’in mikrokisti, Coons Solüsyonu X375. 2. Koyun diyaframı kas lifi
içinden çıkan Sarcocystis arietinacis’in mikrokisti ve mikrokist duvarındaki saç benzeri filamentler (ok) Coons Solüsyonu X350. 3.
Sekonder kist duvarının (okbaşı) histopatolojik görünümü. Periodic Acid Schiff (PAS) X320. 4. Kistlerin ortasında merozoitlerin
yıkımlanmasıyla oluşan boşluk alan. Periodic Acid Schiff (PAS) X80
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Tablo 1. Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistlerinin yaşa göre dağılımı
S. ovicanis

S. arieticanis

S. ovicanis+S. arieticanis

S. ovifelis

Muayene Edilen
Hayvan Sayısı

Pozitif

%

Pozitif

%

Pozitif

%

Pozitif

3 ay – 1 yaş

31

5

16,12

0

0

0

0

0

0

>1yaş

81

48

59,25

1

1,23

1

1,23

23

28,39

Yaş

%

Tablo 2. Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistlerinin organlara göre dağılımı
Organlar

S. ovicanis

S. arieticanis

S. ovicanis+S. arieticanis

S. ovifelis

Pozitif

%

Pozitif

%

Pozitif

%

Pozitif

%

Özefagus (n:112)

24

21,42

0

0

0

0

22

19,64

Diyafram (n: 112)

33

29,46

1

0,89

1

0,89

4

3,57

İnterkostal kas (n: 112)

25

22,32

0

0

0

0

1

0,89

TARTIŞMA
Koyunlarda Sarcocystis türlerinin yaygınlığındaki değişkenlik
sebepleri olarak başta laboratuvarda uygulanan metot olmak
üzere ülke ve bölge farklılıkları, yaş ve makro veya mikrokist
olma durumları görülür. Bu savın doğruluğunu bazı ülkelerde
makrokist bulunma oranın %0,6-66 arasında, mikroskobik kist
oranının en düşük %93,2, en yüksek % 97 arasında değiştiğini
görerek anlarız (11, 12, 16). Bu durum Türkiye için de geçerli
olup makroskobik kist oranının %6,8-19,76 arasında, mikroskobik kist oranın da %55-92,95 arasında değiştiği, (1, 18, 21,
24), bu çalışmada da saptanan makroskobik kist bulunma oranının (%20,53) Türkiye’den bildirilen oranlardan biraz fazla,
buna karşılık mikroskobik kist bulunma oranının ise (%47,32)
daha az olduğu görülür.
Sarcocystis türlerinin mikrokistlerine trişinoskop, histolojik
kesit incelemeleri, enzim teknikleri, tripsin tekniği ve Coons
solusyonu gibi farklı metotlarla bakılmaktadır. Bunlardan
trişinoskop ile İspanya’da (19) 46 koyunun 6 sında, Irak’da
(11) %81,2 inde türler tanımlanmaksızın mikrokistlere, Cezayir’de (15) S. tenella %59,6, S. arieticanis %40,3; histolojik
kesit incelemeleri ile, Güney Avustralya’da (16) S. tenella (S.
ovicanis) %74,7-88,1; enzim tekniklerinden pepsin ile İspanya’da (19) 46 koyunun 36 sında, Irak’da (11) %93,3 ünde
türler tanımlanmaksızın mikrokistlere; tripsin tekniği ile Batı
Avustralya (20) ve İngiltere’de (2) S. tenella %9,8-21, S.
arieticanis %48,8 (20) oranlarında bildirilmiştir. Türkiye’de
de bölge ve metoda göre Elazığ ilinde (18) Coons Solusyonu
ile S. arieticanis %18,8, S. ovicanis (S. tenella) %56,3; Konya’da (1, 21) tripsin yöntemiyle S. ovicanis %48-49,55, S.
arieticanis %22,52-22,95 ve S. ovifelis %7,21-11,37 oranında
yine aynı şehirde (1) PCR yöntemiyle S. ovicanis %61,26, S.
arieticanis %35,14, S. ovifelis %1,80 oranında saptandığı, bu
araştırmada ise Coons solusyonu ile S. ovicanis’e %47,32
oranında, S. arieticanis’e %1,23, S. ovifelis’e sadece bir yaşın
üstündeki koyunlarda %28,39 oranında rastlandığı tespit edilmiştir.

Makrokist
yönünden
muayene
edilen
organlardan
özofagusların (%95,65), diyafram (%17,39) ve interkostal
(%4,34) kaslara göre daha fazla enfekte olduğu gözlenmiş
olup, diğer araştırmalardaki (6, 10, 11) verilerle benzerlik
göstermektedir.
İncelenen özofagus örneklerinde makroskobik bakıda çok
sayıda kistlerin varlığı,
mikroskobik incelemede ise
Sarcocystis özellikleri ile uyumlu bulgular, tür tanısı için S.
gigantea ve S. medusiformis türlerinden biri olabileceğini
göstermiş ve histopatolojik olarak değerlendirilmiştir.
Histopatolojik olarak incelenen sarcocystislerin değerlendirilmesi, kistlerin şekline ve çapına, sekonder kist duvarının varlığına göre yapılmıştır (16). Kistlerin ovoid ve elipsoid şekilde
olduğu, PAS boyamada sekonder kist duvarının bulunduğu,
olgunlaşmış sarcocystislerin boyutlarının 1750 µm ile 3750
µm arasında seçildiği saptanmıştır. Olgulardan altısında
sekonder kist duvarının görülmesi ile S. ovifelis (S. gigantea )
tanısı konulurken, bir olguda kesin tanıya varılamamıştır. İkinci kist duvarının nadiren de olsa S. medusiformis’de şekillenebileceği ve 0.5-1 µm kalınlıkta oldukça ince görünümde
olacağı bilinmektedir (14). Bu durumda doku takibi ve işlenmesi aşamalarındaki muhtemel artefaktlar göz önüne alındığında, bu olgunun tür düzeyinde isimlendirilememesine neden
olmuştur.
Sonuç olarak; bu araştırma ile koyunlarda Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistlerine %58,92, sadece makrokistlere
%20,53 ve mikrokistlere ise %47,32 oranında rastlanması
küçümsenmeyecek bir orandır. Mezbahada kesim sırasında
kontrollerde sadece makrokistler görülebilmekte ve atılmakta,
ancak önemli semptomlara sebep olan mikrokistler görülmediği için enfeksiyon gözden kaçmakta kontrolleri yapılamamaktadır. Bu da enfeksiyonların yayılmasında sebep olmaktadır. Bu araştırmadaki Sarcocystosis oranına bakarak enfeksiyonlardan korunmak için öncelikle ara konak koyun ve sığırlara serolojik testler uygulanmalı, son konak kedi ve köpeklere
ise çiğ et yedirilmemelidir.
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