
ÖZ

Amaç: Çalışmada, Trichostrongylid nematod görülme oranının ve yumurta atılım durumunun periparturient dönem dışı (PPDD) ile peripar-
turient dönemdeki (PPD) gebe ineklerde karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Hayvan materyalini Kars ve çevresindeki 10 adet sığır işletmesindeki PPDD ile PPD’deki gebe inekler oluşturmuştur. Dışkı örnek-
leri, PPDD’ndaki 125 adet gebe inekten Kasım 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında ve bu hayvanların periparturient döneme girdiği Nisan-Ma-
yıs 2011 tarihleri arasında rektumdan alınmıştır. Dışkı örnekleri santrifüj flotasyon yöntemi ile Trichostrongylid nematod yumurtası yönünden 
incelenmiştir. McMaster yöntemi ile gram dışkıdaki yumurta sayıları (EPG) belirlenmiştir.
Bulgular: Çalışmada 10 adet süt sığırı işletmesinin 7’sinde (%70) Trichostrongylid nematod yumurtası saptanmıştır. Trichostrongylid nematod 
prevalansı; PPDD’ndaki ineklerde %16,8 (21/125), PPD’deki ineklerde ise %27.2 (34/125) oranında bulunmuştur. PPDD’nda pozitif bulunan 
21 örneğin 19’u (%90,5) PPD’de de Trichostrongylid nematod yönünden pozitif bulunmuştur. Ayrıca PPDD’nda negatif bulunan 15 örnekte 
PPD’de Trichostrongylid yumurtasına rastlanmıştır. Periparturient dönemdeki ineklerde dışkı ile atılan Trichostrongylid yumurta sayısı (top-
lam: 4350; ort: 34,8; n:125) PPDD’na (toplam: 1250; ort: 10; n:125) göre daha fazla bulunmuştur.
Sonuç: Periparturient dönemdeki ineklerin dışkıları ile daha fazla Trichostrongylid nematod yumurtası attıkları ve bu durumun da bulaşmada 
önemli rol oynadığı kanısına varılmıştır. 
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ABSTRACT

Objective: This study aimed to comparatively determine the prevalence of trichostrongylid nematodes and egg excretions in cows that are 
in the periparturient period (PPP) and pregnant cows in the non-periparturient period (NPPP). 
Methods: Animal materials are constituted by cows in PPP and NPPP in 10 ranches in Kars and surrounding areas. Stool samples were col-
lected from the rectum of 125 pregnant cows, which were in NPPP during November 2010 - January 2011 and from the same cows in PPP 
during April–May 2011. Stool samples were analyzed for the presence of nematode eggs by the flotation method. EPG was determined by 
the McMaster method.
Results: Trichostrongylid nematode eggs were detected in seven of 10 dairy cattle ranches (70%). The prevalence rates of trichostrongylid 
nematodes were 16.8% (21/125) during NPPP and 27.2% (34/125) during PPP. Nineteen of 21 (90.5%) positive samples during NPPP were 
positive during PPP. Fifteen negative samples during NPPP were positive during PPP with respect to trichostrongylid nematode eggs. The 
egg count of trichostrongylid during PPP (total, 4350; mean, 34.8; n, 125) was greater than that during NPPP (total, 1250; mean, 10; n, 125).
Conclusion: Cows had nematode eggs during PPP and played an important role in transmission.
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GİRİŞ

Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars İli’nin 
en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Kars yöresi, sahip oldu-
ğu geniş meralar sayesinde özellikle büyükbaş hayvancılık için 
oldukça ideal bir yöredir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 
yılı verilerine göre Kars il merkezi ve çevre köylerdeki ahır / iş-
letmelerde toplam 55.906 adet yerli, melez ve kültür ırkı inek 
bulunmaktadır (1). Ancak sığır sayısının oldukça yüksek olduğu 
bu yörede beklenen verimin alınamadığı görülmektedir. Bu ve-
rim kaybının temel nedenlerinden birinin de paraziter hastalıklar 
olduğu düşünülmektedir. Paraziter hastalıklar sığırlarda et-süt 
veriminde azalmaya, gelişme geriliğine, hatta ölümlere neden 
olabilmektedir (2-4).

Sığırlarda gebeliğin son 3 haftası ile doğumdan sonraki ilk 3 haf-
tayı kapsayan 6 haftalık süre Peri Parturient Dönem (PPD) olarak 
tanımlanmaktadır. Bu dönem sığırlarda viral-bakteriyel enfeksi-
yonlar yönünden olduğu kadar paraziter hastalıklar yönünden de 
oldukça önemlidir. Zira periparturient dönemde glukokortikoid 
ve östrojen gibi hormonların miktarının artması sonucu immun 
sistem baskılanmakta, bu hormonal değişiklikler ve stres parazi-
ter etkenlerin görülme ve atılım oranını artırmaktadır (4, 5). 

Trichostrongyloidea üstailesindeki Ostertagia, Marshallagia, Ha-
emonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Mecisto-
cirrus cinsi nematodlar sindirim kanalında, Dictyocaulus cinsinde-
kiler ise akciğerlerde bulunmaktadır (2-4, 6, 7). Trichostrongylid 
nematodlar bazen konak vücudunda hipobiyoza girmektedirler. 
Bu nematodlar, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, doğum sezo-
nunun başladığı ve dolayısıyla hormonal değişikliklerin görülme-
ye başlandığı PPD’de aktif hale gelmekte ve dışkıyla birlikte çok 
sayıda yumurta atılımı olmaktadır (2). Ahır ve meraların nematod 
yumurtalarıyla bulaşık olması enfeksiyonun yıldan yıla sürmesine 
neden olmakta ve bu durum buzağılar açısından daha büyük risk 
oluşturmaktadır (2, 3, 7). 

Türkiye’de sığırlarda Trichostrongylid nematodların yaygınlığının 
araştırıldığı birçok çalışma (3, 6-13) mevcut olmasına ve prevalans 
oranları %1-100 arasında değişmesine rağmen bu parazitlerin 
PPD’deki ineklerde yaygınlığı ile ilgili bir çalışma bulunmamak-
tadır. Ayrıca Kars ve çevresindeki ahır veya çiftliklerde PPD’nin 
buzağılar açısından ne derece riskli olduğu da bilinmemektedir.

Bu nedenlerden dolayı, Kars ve çevresindeki ahır veya çiftliklerde 
bulunan ineklerde periparturient dönem dışında ve peripartu-
rient dönemde (prepartum ve postpartum dönem, PPD) Trichost-
rongylid nematodların yumurta atılım düzeyinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma, sadece periparturient dönem dışındaki 
gebe inekler (PPDD) ve periparturient döneme (PPD) giren aynı 
ineklerde karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. 

YÖNTEMLER

Etik Kurul Onayı 
Bu çalışma için, 25.01.2011 tarihinde Kafkas Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan KAÜHADYEK  / 2011-01 numara 
ile etik kurul onayı alınmıştır.

Hayvan Materyali
Araştırma, Kars ve çevresindeki altısı çiftlik ve dördü köy ahırı ol-
mak üzere 10 sığır işletmesinde bulunan periparturient dönem 

dışı (PPDD) ile periparturient dönemdeki (PPD) gebe ineklerde 
yürütülmüştür. Çalışma Kasım 2010-Mayıs 2011 ayları arasında 
doğum sezonunda yapılmıştır. PPDD’deki gebe ineklerden Ka-
sım 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında 125 dışkı örneği alınmıştır. 
Aynı hayvanlardan PPD’ye girdikleri Nisan-Mayıs 2011 tarihle-
ri arasında tekrar dışkı örneği alınmıştır. Çalışmaya dâhil edilen 
PPDD ve PPD’deki ineklerin benzer koşullardaki ahır veya çiftlik-
lerden olmasına, aynı bakım ve besleme koşullarına tabi tutulmuş 
olmalarına ve 3 yaş ve üzeri (en az bir kez doğum yapmış) olma-
larına dikkat edilmiştir. 

Dışkı Örnekleri
Çalışma materyalini oluşturan dışkı örnekleri, tedavi veya korun-
ma amaçlı herhangi bir antiparaziter ilaç uygulanmamış inekle-
rin rektumlarından direkt olarak alınmıştır. Çalışmada, 125 adeti 
PPDD’ndakilerden alınan ve 125 adeti ise PPD’ye giren aynı hay-
vanlardan alınan toplam 250 dışkı örneği kullanılmıştır. Bu örnek-
ler inceleninceye kadar buzdolabında +4oC’de saklanmıştır.

Santrifüj Flotasyon Yöntemi
Dışkı örnekleri öncelikle bir miktar su ile sulandırıldıktan sonra 
süzülmüş ve santrifüj edilmiştir. Daha sonra üst kısım atılmış ve 
sediment vortekslendikten sonra üzerine doymuş tuzlu su ekle-
nerek santrifüj edilmiş ve üst kısımdan hazırlanan preparatlar Tri-
chostrongylid nematod yumurtası yönünden incelenmiştir.

McMaster Metodu
Trichostrongylid nematod yumurtası saptanan hayvanlarda kan-
titatif olarak gram dışkıda yumurta sayısını belirlemek için dış-
kı örnekleri McMaster yöntemi ile incelenmiştir. PPDD’deki ve 
PPD’deki ineklerde ortalama yumurta sayıları (EPG) belirlenmiş 
ve karşılaştırmalar yapılmıştır (14). 

İstatistiksel analiz
Çalışmada PPDD’deki ve PPD’deki inekler arasındaki istatistiksel 
analizler SPSS 13.0 bilgisayar programı (SPSS Inc.; Chicago, IL, 
ABD) kullanılarak yapılmıştır. Kategorik veriler için Ki-kare testi; 
sürekli değişkenler için ise Paired t-testi uygulanmıştır. Veriler, p 
değerinin 0,05’ten küçük olması durumunda istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmanın yapıldığı 10 süt sığırı işletmesinin (çiftlik-ahır) yedisin-
de (%70,0; 7/10) Trichostrongylid nematod yumurtası saptanmış-
tır. Yapılan incelemelerde PPDD’deki 125 ineğin 21 inde (%16,8), 
aynı ineklerin ise 34 ünde (%27,2) PPD’de Trichostrongylid nema-
tod yumurtası görülmüştür (Tablo 1). Her iki grup arasında enfek-
siyon yoğunluğu yönünden istatistiksel olarak bir fark saptanma-
mıştır (p>0,05).

Çalışmanın yapıldığı 10 sığır işletmesinin altısı kendine ait yer-
leşimi bulunan bağımsız işletmeler olup çiftlik olarak tanımlan-
maktadır. Araştırmanın yapıldığı 125 hayvanın 67’si (%53,6) bu altı 
işletmede bulunmaktadır. Bu altı çiftlikteki PPD’deki ineklerde 
Trichostrongylid nematod yumurtası görülme durumu Tablo 2’de 
sunulmuştur.

Trichostrongylid nematod yumurtası PPD’deki ineklerde daha 
yüksek (%34,3; 23/67) oranda bulunmuştur. Ancak bu oran 
PPDD’dekilerle (%22,4; 15/67) ile karşılaştırıldığında anlamlı bu-
lunmamıştır (p>0,05). 
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Araştırmanın yürütüldüğü dört işletme ise iki köyde bulunan 
geleneksel aile işletmesi olup, ahır olarak tanımlanmaktadır. Ça-
lışmanın yapıldığı 125 hayvanın 58’i (%46,4) bu dört işletmede 
bulunmaktadır. Bu dört ahırda bulunan PPD’deki ineklerde Tri-
chostrongylid nematod yumurtası görülme durumu Tablo 3’de 
verilmiştir. Trichostrongylid nematod yumurtası PPD’deki inekler-
de %19,0 (11/58), PPDD’dekilerde ise %10,3 (6/58) oranında tes-
pit edilmiş olup iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(p>0,05). 

Bu çalışmada PPDD’nda pozitif bulunan 21 dışkı örneğinin 19’u 
(%90,5; 19/21) PPD’de de Trichostrongylid nematod yumurtası 
yönünden pozitif bulunmuştur. Ancak PPDD’nda iken Trichost-

rongylid nematod yumurtası saptanan 2 örnek (%9,5; 2/21) 
PPD’de negatif bulunmuştur. Ayrıca PPDD’nda negatif bulunan 
15 örnekte ise PPD’de Trichostrongylid nematod yumurtasına 
rastlanmıştır. Bu sonuçlar dikkate alındığında PPD’deki inekler-
de Trichostrongylid etkenlerinin daha yoğun olduğu gözlenmiştir 
(Tablo 4).

Periparturient dönemdeki ineklerde dışkı ile atılan Trichostron-
gylid yumurta sayısının PPDD’ndakilere göre daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir. PPDD ile PPD’deki ineklerde gram dışkıdaki yu-
murta sayıları (EPG) yönünden istatistiksel olarak önemli bir fark 
bulunmuştur (p<0,01). Her iki gruptaki hayvanlara ait EPG sonuç-
ları Tablo 5’de verilmiştir.
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  PPDD (n: 125) PPD (n: 125)

  Trichostrongylid Trichostrongylid 
  nematod nematod 
Çiftlik-  yumurtası görülen yumurtası görülen 
Ahır No n hayvan sayısı hayvan sayısı

1 (Çiftlik) 6 3 3

2 (Çiftlik) 19 8 9

3 (Çiftlik) 5 0 0

4 (Çiftlik) 8 2 3

5 (Çiftlik) 18 2 8

6 (Çiftlik) 11 0 0

7 (Ahır) 7 2 2

8 (Ahır) 9 3 6

9 (Ahır) 19 1 3

10 (Ahır) 23 0 0

Toplam 125 21 (%16,8) 34 (%27,2)

n: incelenen dışkı örneği sayısı; PPDD: periparturient dönem dışındaki gebe 
inekler; PPD: periparturient dönemdeki inekler

Tablo 1. Periparturient dönem dışı ve periparturient dönemdeki 
gebe ineklerde Trichostrongylid nematod yumurta görülme 
durumları

  PPDD (n: 67) PPD (n: 67)

  Trichostrongylid Trichostrongylid 
  nematod nematod 
  yumurtası görülen yumurtası görülen 
Çiftlik No n hayvan sayısı hayvan sayısı

1 6 3 3

2 19 8 9

3 5 0 0

4 8 2 3

5 18 2 8

6 11 0 0

Toplam 67 15 (%22,4) 23 (%34,3)

n: incelenen dışkı örneği sayısı; PPDD: periparturient dönem dışındaki gebe 
inekler; PPD: periparturient dönemdeki inekler

Tablo 2. Çiftliklerde periparturient dönem dışı ve periparturient 
dönemdeki gebe ineklerde Trichostrongylid nematod yumurta 
görülme durumları

  PPDD (n: 58) PPD (n: 58)

  Trichostrongylid Trichostrongylid 
  nematod nematod 
  yumurtası görülen yumurtası görülen 
Ahır No n hayvan sayısı hayvan sayısı

1 7 2 2

2 9 3 6

3 19 1 3

4 23 0 0

Toplam 58 6 (%10,3) 11 (%19,0)

n: incelenen dışkı örneği sayısı; PPDD: periparturient dönem dışındaki gebe 
inekler; PPD: periparturient dönemdeki inekler

Tablo 3. Köy Ahırlarında Periparturient dönem dışı ve 
periparturient dönemdeki gebe ineklerde Trichostrongylid 
nematod yumurta görülme durumları

 PPD

PPDD Pozitif Negatif Toplam

Pozitif 19 2 21

Negatif 15 89 104

Toplam 34 91 125

n: incelenen dışkı örneği sayısı; PPDD: periparturient dönem dışındaki gebe 
inekler; PPD: periparturient dönemdeki inekler

Tablo 4. Periparturient dönemdeki ineklerde Trichostrongylid 
nematod yumurtası atılma durumunun periparturient dönem 
dışındaki inekler ile karşılaştırılması

  PPDD   PPD

   Çiftlik-   Çiftlik- 
 Çiftlik Ahır Ahır Çiftlik Ahır Ahır

n 67 58 125 67 58 125

En Düşük EPG  25 25 25 25 25 25

En Yüksek EPG 200 150 200 300 350 350

Toplam EPG 875 375 1250 2625 1725 4350

Ortalama EPG 13.1 6.5 10 39.2 29.7 34.8

n: incelenen dışkı örneği sayısı; EPG: gram dışkıdaki yumurta sayısı;  
PPDD: periparturient dönem dışındaki gebe inekler; PPD: periparturient 
dönemdeki inekler

Tablo 5. Periparturient dönem dışı ve periparturient dönemdeki 
ineklerde ortalama Trichostrongylid nematod yumurta sayıları



TARTIŞMA 

Trichostrongylid nematodlar bazen konak vücudunda meydana 
gelen değişiklikler sonucu veya hava koşullarının uygun olmadı-
ğı dönemlerde hipobiyoza girmektedirler. Bu nematodlar, hava 
sıcaklığının artmasıyla birlikte, doğum sezonunun başladığı ve 
dolayısıyla hormonal değişikliklerin de görülmeye başlandığı 
peripaturient dönemde aktif hale gelmekte ve dışkıyla birlikte 
çok sayıda nematod yumurtası çıkarmaktadırlar (2, 4). 

Sığırlarda mide-bağırsak nematodlarının prevalansı ve parazit 
yoğunluğu yetiştirme tipi, iklim koşulları, beslenme durumu 
gibi faktörlere bağlı olarak bölgelere göre değişiklik göster-
mektedir (12). Türkiye’de yapılan çalışmalarda (3, 6-13) preva-
lans oranları %1-100 arasında değişmesine rağmen bu para-
zitlerin periparturient dönemdeki ineklerde yaygınlığı ile ilgili 
bir çalışma bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelerde 
yapılan çalışmalarda (15-19) Trichostrongylid nematodlara %1-
100 arasında değişen oranlarında rastlanmıştır. Yapılan bu ça-
lışmada da periparturient dönem dışındaki (PPDD) ineklerde 
%16,8 (21/125), periparturient dönemdeki (PPD) ineklerde ise 
%27,2 (34/125) oranında Trichostrongylid nematod yumurtası 
tespit edilmiştir. 

Yapılan bir araştırmada, yetiştirme tipinin Trichostrongylid 
nematod enfeksiyon yoğunluğu açısından önemli bir kriter 
olduğu vurgulanmıştır (12). Bu çalışma, yetiştirme tipi farklı 
olan altı çiftlik ve dört ahırda yürütülmüştür. Araştırmanın yü-
rütüldüğü 125 hayvanın 67’si çiftliklerde, 58’i ise ahırlarda bu-
lunmaktadır. Çiftliklerde Trichostrongylid nematod yumurtası 
PPD’deki ineklerde %34,3 (23/67) PPDD’dekilerde ise %22,4 
(15/67) oranında bulunmuştur. Aynı şekilde ahırlarda Trichost-
rongylid nematod yumurtası PPD’deki ineklerde %19,0 (11/58), 
PPDD’dekilerde ise %10,3 (6/58) oranında tespit edilmiştir. Ça-
lışma esnasında PPDD’nda pozitif bulunan 21 dışkı örneğinin 
19’u (%90,5) PPD’de de Trichostrongylid nematod yumurtası 
yönünden pozitif bulunmuştur. Ayrıca PPDD iken incelenip 
negatif bulunan 15 dışkı örneğinde PPD’de Trichostrongylid 
nematod yumurtasına rastlanmıştır. Bu sonuçlar dikkate alındı-
ğında PPD’deki ineklerde Trichostrongylid nematod yumurta-
larının daha yoğun olduğu gözlenmiş, her iki yetiştirme tipinde 
de enfeksiyon yoğunluğunun PPD’deki ineklerde daha fazla 
olduğu tespit edilmiştir. 

Koyun, keçi ve domuz başta olmak üzere birçok hayvan türün-
de görülen ancak sığırlarda daha az oranda rastlanan bahar 
yükselmesi (spring rise) adı verilen olayda da PPD’dekine ben-
zer bulgular ortaya çıkmakta, parazitlerin üreme yetenekleri 
artmaktadır (2, 4). Ancak hava sıcaklığındaki artış, sığırlardaki 
metabolik faaliyetlerin diğer hayvanlardan farklı olması, otların 
üst kısımlarıyla besleniyor olmaları, doğal aşım yerine suni to-
humlamanın daha fazla tercih ediliyor olması (buzağı doğum-
larının yıl boyunca görülebilir olması), hormonal değişiklikler 
gibi nedenlerden dolayı yumurta atılım oranının artmasının 
bahar yükselmesinden ziyade PPD’deki farklılıklardan kaynak-
landığını düşündürmektedir.

Periparturient dönemdeki ineklerde Trichostrongylid nema-
tod görülme durumunun araştırıldığı bir çalışmada (20), peri-
parturient dönemdeki inekler 1 veya 2 kez doğum yapanlar 

(G1) ile 3 veya daha fazla doğum yapanlar (G2) olmak üzere iki 
gruba ayrılmıştır. Prepartum dönemde G1’dekilerde EPG 19,4 
+/- 42,9, G2’dekilerde ise 31,1 +/- 68,0 olarak; postpartum 
dönemde ise G1’dekilerde EPG 32,5 +/- 55,5 ve G2’dekilerde 
51,5 +/- 84,8 olarak belirlenmiştir. Bir başka çalışmada, doğum 
zamanı ve doğumdan 4 hafta sonraki dönemde preparturient 
döneme oranla EPG’de belirgin bir artış tespit edilmiştir (21). 
Aynı zamanda üç kez doğum yapmış olanların dışkılarıyla daha 
az sayıda yumurta çıkardıkları tespit edilmiş, bir veya iki kez 
doğum yapmış olan ineklerin, buzağıların daha çabuk enfek-
te olmasına ortam sağladığı kaydedilmiştir. Yapılan bir başka 
çalışmada, buzağılama döneminde yumurta atılım oranının 
belirgin bir şekilde arttığı belirtilmiştir (22). Yapılan bu çalışma-
da da ortalama EPG sayısı PPDD’nda 10, PPD’deki ineklerde 
ise 34,8 olarak tespit edilmiş ve EPG’nin PPD’de arttığı görül-
müştür (p<0,01). Periparturient dönemdeki ineklerde dışkıyla 
birlikte yumurta atılımının arttığı tespit edilmiştir. Bu durumun 
da buzağıların daha kolay enfeksiyona yakalanmalarına neden 
olarak, periparturient dönemin paraziter hastalıklar açısından 
önemini daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. 

Trichostrongylid nematodlarla enfekte sığırlarda gram dışkı-
daki yumurta sayıları 50-200 arası olduğunda hafif enfeksiyon, 
200-800 arası orta, 800 ve üzeri ağır enfeksiyon olarak tanım-
lanmakta, ancak etkenin cinsine ve hayvanın yaşına göre bu 
değerlendirmelerin değişebileceği kaydedilmektedir (3, 23, 
24). Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde 1993 yılında yapılan 
bir çalışmada, enfekte sığırlarda ortalama yumurta sayısının 
her mevsimde 100’ü geçmeyip belli bir seviyede kaldığı, miks 
enfeksiyonların ise hafif şiddetli olarak değerlendirilebileceği 
belirtilmiştir (25). Marmara Bölgesi’nde yapılan bir çalışmada 
Trichostrongylid yumurta sayısı genel olarak düşük düzeyde 
belirlenmiş, yaşlı hayvanlarda gençlere oranla daha fazla sa-
yıda yumurta görülmüştür (12). Kırcalı Sevimli ve ark. (6)’nın 
Afyonkarahisar’da yaptıkları bir çalışmada da mide-bağırsak 
nematod enfeksiyonlarının şiddetinin düşük olduğu kayde-
dilmiştir. Kars yöresinde yapılan bu çalışmada, ister ahır ister 
çiftlik olsun her iki yetiştirme tipinde de enfeksiyona rastlan-
dığı, gram dışkıdaki yumurta sayısının PPDD’dekilerde 25-200 
arasında olduğu (hafif enfeksiyon), PPD grubundakilerde ise 
25-350 arasında olduğu (orta şiddette enfeksiyon) tespit edil-
miştir. 

SONUÇ

Bu çalışma ile Trichostrongylid yumurta atılımının yetiştirme 
şekline (ahır veya çiftlik) göre değişiklik göstermediği, her iki 
yetiştirme tipinde de enfeksiyonun kolayca yayılabildiği gö-
rülmektedir. Kars yöresindeki süt sığırı işletmelerinde bulunan 
periparturient dönemdeki ineklerin, bu dönem dışındakilere 
oranla dışkıları ile daha fazla Trichostrongylid nematod yu-
murtası attıkları ve bu durumun da bulaşmada önemli rol oy-
nadığı belirlenmiştir. Ancak bu enfeksiyonla ilgili daha sonra 
yapılacak çalışmalarda; periparturient dönemdeki sığırlar ile 
aynı ahır/çiftlik ortamını ve aynı merayı kullanan gebe olmayan 
hayvanlardaki durumu da tespit etmek ve periparturient döne-
min paraziter enfeksiyonlardaki önemini daha kapsamlı ortaya 
koyabilmek için gebe olmayan hayvanların da yer aldığı ça-
lışmaların yürütülmesine ihtiyaç duyulduğu kanısına varılmıştır.
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