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ÖZET: Hepatitis cysticercosa ve Pneumonitis cysticercosa, Taenia hydatigena’nın larva formu Cysticercus tenuicollis’in, koyun, keçi, 
sığır, domuz ve sincap gibi arakonakların karaciğer ve akciğer dokularındaki göçü sırasında meydana getirdiği hastalıklar olarak bilin-
mektedir. Bu çalışmada, Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Karadayı Köyü’ndeki bir koyun sürüsünde ölen, yaklaşık 1 aylık kuzuya ait 
karaciğer ve akciğer örneklerinin parazitolojik ve patolojik incelemeleri yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Hepatitis cysticercosa 
ve paraziter verminöz pnömoni (Pneumonitis cysticercosa) tanısı konulmuş, sonuçlar tartışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Hepatitis cysticercosa, kuzu, Pneumonitis cysticercosa  

Acute Hepatitis Cysticercosa and Pneumonitis cysticercosa in a Lamb: Case Report 
SUMMARY: The diseases known as hepatitis cysticercosa and pneumonitis cysticercosa are caused by migrating Cysticercus tenuicol-
lis, the intermediate stage of Taenia hydatigena, in the liver and lung tissue of intermediate hosts like sheep, goats, cattle, pigs and squir-
rels. In this study, parasitological and pathological examinations were performed on the liver and lung tissue samples of a one month old 
lamb that had died in a herd of Karadayı village, Bünyan, Kayseri. After the examination, hepatitis cysticercosa and parasitic verminous 
pneumonia (Pneumonitis cysticercosa) were diagnosed and the results were discussed.  
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GİRİŞ
Cysticercus tenuicollis, köpek, tilki, çakal, kurt gibi karnivor-
ların ince bağırsaklarında yerleşen Taenia hydatigena’nın 
larva formudur ve kozmopolit bir yayılışa sahiptir (3, 10). Bu 
larva formunun, arakonakların (geviş getiren hayvanlar, do-
muz, sincap gibi küçük memeliler) karaciğer dokusundaki 
göçü sırasında meydana getirdiği hastalık Hepatitis 
cysticercosa (9, 10), akciğerlerde oluşturduğu hastalık ise 
Pneumonitis cysticercosa olarak bilinmektedir (1, 6). Olgun 
C.tenuicollis’ler arakonaklarda omentum ve mezenteriyum 
serozasında yerleşmekte ve herhangi bir patolojik bozukluğa 
yol açmamaktadır (1, 3). Arakonak hayvanlar tarafından fazla 
sayıda yumurta alınması durumunda, yumurtayı terk eden 
onkosferler portal dolaşım yolu ile karaciğer ve akciğerlere 
ulaşmakta, bu organların parenkiminde yaklaşık 1 aylık göçle-

ri sırasında, başta karaciğerde olmak üzere ağır patolojik bo-
zukluklara yol açmaktadırlar. Özellikle genç hayvanlarda ağır 
enfeksiyonlar sonucu enfekte organlar ciddi bir tahribata uğ-
ramakta ve klinik belirtilerin ortaya çıkmasını takiben kısa 
sürede ölüm görülebilmektedir (1). Türkiye’de kuzularda akut 
Hepatitis cysticercosa ve Pneumonitis cysticercosa’ya dair bir 
veriye rastlanılmamıştır. 

Bu çalışmada, Tarım Bakanlığı İl Kontrol Laboratuarı tarafın-
dan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana-
bilim Dalı Laboratuarı’na gönderilen, Kayseri’nin Bünyan 
ilçesine bağlı Karadayı Köyündeki bir koyun sürüsünde, yak-
laşık 1 aylık kuzuya ait karaciğer ve akciğer örneklerinin para-
zitolojik ve patolojik incelemeleri yapılmış ve sonuçlar değer-
lendirilmiştir.  

OLGU 

Parazitolojik olarak karaciğerin makroskobik incelemesinde; 
karaciğer serozası ve parenkimasında içi sıvı dolu çok sayıda 
minyatür kistik oluşumlar gözlenmiştir (Şekil 1-2). Aynı kist-
lere karaciğerdeki kadar yoğun olmamakla birlikte akciğerler-
de de rastlanmıştır.  
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Karaciğer ve akciğerden toplanan kistler fizyolojik tuzlu su 
içine alınmış, laktofenolde şeffaflandırıldıktan sonra mikros-
kop altında incelemeleri yapılmıştır. Mikroskobik incelemede 
kistlerin 4-7 X 1, 5-2, 6 mm (Ort 5 X 1, 9 mm) ebatlarında 
olduğu, henüz skoleks ve rostellar çengellerin teşekkül etme-
diği görülmüş fakat kistlerde invaginasyonun başladığı ve 
invaginasyon kanalının 0, 26-0, 36 mm (Ort. 0, 31mm) derin-
liğinde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3). Kistlerin yapısı, öl-
çüleri,  karaciğer ve akciğer parenkimindeki dağılımları bunla-
rın Cysticercus tenuicollis’in immatür formları olduğunu gös-
termiştir.  

Patolojik olarak, ilk bakışta karaciğerin genişlediği ve yüze-
yinde fibrin depozitlerinin biriktiği görülmüştür (Şekil 4). 
Daha yakın incelemede karaciğer dokusunun büyük bir kısmı-
nın nekroze olduğu ve hemorajik bir kütleye dönüştüğü dikka-

ti çekmiştir (Şekil 2). Karaciğer kıvamının yoğunlaştığı gö-
rülmüş, parenkiminde ve yüzeyinde çok sayıda geniş sirküler 
kırmızı-kahverengi hemorajik alanların varlığı dikkati çekmiş-
tir (Şekil 2, 4). Bu alanların kistlerin göç yollarından kaynak-
landığı ve sıkılması halinde içlerinden minyatür kistlerin çıktı-
ğı görülmüştür. Akciğer örneklerindeki patolojik değişiklikler 
karaciğerdeki kadar olmamakla birlikte, fokal amfizemik ve 
atelektazik alanlar dikkati çekmiştir. Bu alanlarda parazitin 
göç yollarından ileri gelen koyu kırmızı-kahverengi fokal 
odaklar görülmüş ve bunların fibrin ağları ile çevrelendiği 
dikkati çekmiştir. 

Histopatolojik inceleme amacıyla doku örnekleri 48 saat %10 
formalin içinde fikse edilmiş, dehidrasyon işleminden sonra 
xylene ile temizlenip parafin blok içine gömülmüştür. Alınan 
doku kesitleri haemotoxylin-eosin boyama yöntemi ile bo-

 
 

Şekiller 1. Karaciğerden toplanan immatür C.tenuicollis’ler ; 2. Karaciğerde göç halindeki C.tenuicollis’ler ve göç yolları; 3. İmmatür 
C.tenuicollis ; 4. C.tenuicollis ile enfekte karaciğer (Seroza); 5. Karaciğerde C.tenuicollis’in göç yoluna bağlı kanama alanları ve mononükleer 

hücre infiltrasyonu; 6. Karaciğerde C.tenuicollis’e ait kist duvarı, kanama alanları ve mononükleer hücre infiltrasyonu; 7. Karaciğer 
parenkiminde diffuz yağlanma ve hepatositlerde safra pigmenti ; 8.  Akciğer parenkiminde amfizemik alveoller, parazit ve mononüklear hücre 

infiltrasyonu ; 9.  Akciğer parenkiminde C.tenuicollis ve çevresinde kanama alanları. 
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yanmıştır. Karaciğer lezyonlarının histopatolojik incelemesin-
de, karaciğer serozası ve parenkiminde içlerinde parazitin de 
bulunduğu kistik kanal oluşumlarına rastlanmıştır. Bu oluşum-
ların hemen çevresinde yoğun şekilde kanamalar ve fibrin 
kitleleri tespit edilmiştir (Şekil 6). Hepatositlerde nekroza 
kadar giden dejeneratif değişiklikler (yağ dejenerasyonu) gö-
rülmüştür (Şekil 7). Parazitin göç ettiği eski ve yeni kanama 
alanları dikkati çekmiş, özellikle eski kanama alanlarının ço-
ğunluğunu lenfositlerin oluşturduğu mononüklear hücre 
infiltrasyonu, bağ doku hücreleri ve kollagen demetlerle orga-
nize olduğu görülmüştür (Şekil 5). Parenkim dejenerasyonu-
nun görüldüğü bölgelerde hepatositlerin sitoplazmalarında sarı 
renkli safra pigmenti dikkati çekmiştir (Şekil 7).  

Karaciğer parenkiminde fokal odaklar tarzında merkezde çe-
kirdek kromatinleri içeren nekrotik kitle, etrafında yabancı 
cisim dev hücresi, histiosit, lenfosit hücre infiltrasyonu ve 
fibröz bağ dokudan oluşan granulomlara rastlanmıştır. Parazi-
tin göç ettiği organize olmuş alanlarda psöydolob oluşumları 
ve safra kanallarında hiperplazi gözlenmiştir. Akciğer 
parenkiminde fokal odaklar tarzında amfizemik alveoller (Şe-
kil 8), C.tenuicollis’in larvalarının bulunduğu kanamalı alanlar 
dikkati çekmiş (Şekil 9), ayrıca alveol lumenlerinde seröz 
eksudata rastlanmıştır. Sonuçta histopatolojik olarak Hepatitis 
cysticercosa ve paraziter verminöz pnömoni (Pneumonitis 
cysticercosa)  tanısı konulmuştur.    

Bu bulguların üzerine Parazitoloji ve Patoloji Anabilim Dalla-
rı’ndan oluşturulan bilimsel heyetle vakanın görüldüğü köye 
gidilmiş, sürüde gözlem yapılmıştır. Sürüde aynı enfeksiyona 
yakalanmış olabileceğinden şüphe edilen, hastalık belirtisi 
gösteren kuzulardan bir tanesi nekropsi tekniğine göre ince-
lenmiş ve ilk incelenen numune kadar olmamakla birlikte 
karaciğerde göç halindeki C.tenuicollis’lere rastlanmıştır.  

TARTIŞMA  

Taenia hydatigena’nın larva formu, C.tenuicollis bütün dün-
yada koyun, keçi ve domuzlarda oldukça sık gözlenmektedir 
(1, 4, 7). Türkiye’de de bu parazit geniş bir yayılışa sahip o-
lup, Zeybek (12), Samsun yöresi kuzularında C.tenuicollis’in 
yaygınlığını % 56, 7, Cantoray ve ark. (2), Konya yöresinde 
keçilerde % 80, Sarımehmetoğlu ve ark. (8), Ankara yöresinde 
koyunlarda % 31, 8, keçilerde % 28, 57, Öge ve ark. (5), aynı 
yörede koyunlarda % 26, 7, keçilerde % 27, 9 olarak bildir-
mişlerdir. Buna karşın kuzularda akut Hepatitis 
cysticercosa’ya yönelik bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bu a-
maçla doğal şartlarda Hepatitis cysticercosa’ya bağlı olarak 
ölen ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne getirilen 
kuzuya ait karaciğer ve akciğer örnekleri parazitolojik ve pato-
lojik olarak incelenmiş, bulgular değerlendirilmiştir. 

Arakonak hayvanlarda 200’e kadar C.tenuicollis’e rastlana-
bilmekte ise de bu sayının koyunlarda ortalama 6 olduğu belir-
tilmekte (1, 3, 10), ağır enfeksiyonlarda dahi hastalığın hayvan 
ölene veya kesilene dek saptanmasının zor olduğu kaydedil-

mektedir (9). İlk olarak Sweatman ve Plummer (11) deneysel 
enfeksiyon oluşturdukları kuzularda T.hydatigena’nın biyolo-
jisini çalışırken, sistiserklerin varlığına bağlı olarak karaciğer-
de hasar meydana geldiğini gözlemlemişler ve bu lezyonları 
hemorajik çizgiler ve cysticerci saran kazeöz fibrosis şeklinde 
nitelemişlerdir. Daha sonra çeşitli araştırıcılar (1, 6, 9) karaci-
ğerde benzer lezyonları tanımlamışlardır. Pathak ve ark.(6), 
deneysel enfeksiyon oluşturdukları oğlakların karaciğer ve 
akciğerlerindeki değişiklikleri, sistiserklerin bu organlardaki 
göçü ve gelişimini aydınlatmak için enfeksiyondan sonra 7, 
15, 30 ve 60. günler olmak üzere dönemlere ayırmışlar, 7. 
günde orta düzeyde karaciğer lezyonları görüldüğünü, 15. 
günde ise karaciğer ve akciğerlerin büyük oranda tahribata 
uğradığını belirtmişlerdir. Bu dönemde makroskobik olarak 
karaciğerin büyüdüğünü, yüzeyinde ve parenkiminde 
sistiserklerin göç yollarından kaynaklanan geniş sirküler kah-
verengi-kırmızı alanların şekillendiğini, ayrıca bu hemorajik 
kanalların bazılarında sistiserklerin bulunduğunu belirtmişler-
dir. Otuzuncu ve 60. günlerde ise karaciğer yüzeyi ve 
parenkimindeki geniş göç kanallarının sertleştiğini ve fibrosis 
görüldüğünü, bunun yanında karaciğerin normal boyutlarında 
olduğunu kaydetmişlerdir. Blazek ve ark. (1), 4 haftalık do-
muz yavrularında yaptıkları deneysel çalışmada benzer bulgu-
ları bildirmekle birlikte, domuz yavrularında sistiserklerin 
kuzulara göre daha hızlı gelişim gösterdiklerini belirtmişlerdir. 
Araştırıcılar (1), gelişme dönemlerine göre sistiserklerin mor-
folojik yapısını incelemişler ve enfeksiyondan sonra 7. günde 
kistlerin oval ve 0, 8-1X0, 3-0, 7 mm boyutlarında olduğunu, 
10. günde 1, 0-2, 60, 9-1, 7 mm boyutlarında ve bir kutbunda 
skoleks invaginasyonunu şekillendirecek germinatif hücreleri-
nin bulunduğunu, 13. günde 1, 3-1, 8X1, 4-1, 9 mm boyutla-
rında ve skoleks invaginasyonunun şekillendiğini ve bu bölge-
nin derinliğinin 0, 03 mm olduğunu kaydetmişelerdir. Enfek-
siyondan 14 gün sonra ise kistlerin 3, 5-4, 9X1, 8-3, 9 mm 
ebatlarında olduğunu ve invaginasyon kanalının genişlediğini 
(0, 12X0, 18 mm), 15. ve 16. günlerde ise sistiserklerin 3, 6-4, 
8X1, 9-3, 2 mm ölçülerine ulaştığını, invaginasyon kanalının 
0, 21X0, 46 mm olduğunu belirtmişlerdir. Yirmi birinci günde 
kist ölçülerinin 4, 5-6, 7X3, 4-4, 5 mm olduğunu, başkalaşan 
skoleksin spiral bir kanalının olduğu ve rostelar bulbun şekil-
lendiğini kaydetmişlerdir. Enfeksiyondan 35 gün sonra ise 
larvaların tamamen geliştiğini, 10-12X6-9mm ölçülerine ulaş-
tığını kaydetmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 
Pathak ve ark. (6), ile Blazek ve ark.’nın (1), bulgularına ben-
zerlik göstermektedir. Araştırıcıların (1, 6) deneysel çalışmala-
rında belirttikleri biyolojik gelişme dönemleri ve makroskobik 
bulgular dikkate alındığında, bu çalışmanın sonuçları Hepatitis 
cysticercosa teşhisi konulan bu kuzunun enfeksiyonun 16–18. 
günlerinde ölmüş olabileceğini işaret etmektedir.      

Çeşitli araştırıcılar (1, 6), enfeksiyonun 15–20. günleri arası 
histopatolojik olarak karaciğer parenkiminde fibrin yığınları 
ve eritrositleri içeren geniş kist benzeri kanalların bulunduğu-
nu belirtmişler, fokal parenkimal yıkımla birlikte karaciğer 
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hücrelerinde dejenerasyon görüldüğünü kaydetmişlerdir. 
Pathak ve ark., (6) parazitlerin meydana getirdiği göç yolları-
nın çevresinde yoğun kanama alanlarının bulunduğunu, bu 
bölgelerde mononüklear hücre infiltrasyonları, bağ doku hüc-
releri ve kollagen demetlerin kümelendiğini, sinusoidlerde 
genişleme varken, bunların retiküloendotelyal hücrelerinde 
hipertrofi bulunduğunu kaydetmişlerdir. Akciğerlerde ise 
bronşiollerde yıkımlanma, bronşiektazi, parenkimde parazitin 
göç yollarına bağlı lokal nekrotik alanlar, alveolllerde 
atelektazi gibi histopatolojik bulgular kaydedilmiştir. Bu ça-
lışmada tesbit edilen histopatolojik bulgular, daha önceki ça-
lışmalarda tesbit edilen bulgularla (1, 6, 9) uyumludur. Bunun 
yanında karaciğerde yağ dejenerasyonu, hepatositlerde safra 
pigmenti ve pseudolob oluşumlarına, akciğerlerde alveol lü-
menlerinde seröz eksudata rastlanmıştır.  

Sonuç olarak, kuzunun ölüm sebebinin C. Tenuicollis olduğu 
tesbit edilmiş ve  bölgenin bu hastalık için endemik olabilece-
ği kanaatine varılmış, yöre halkı bu hastalık yönünden aydın-
latılmış, gerekli tedavi ve kontrol yöntemleri hakkında bilgi-
lendirilmiştir. 
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