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ÖZET
Amaç: Türkiye’de hayvancılık sektörünün en önemli sorunlarından biri hayvansal üretimde istenilen verim artışının sağlanamamasıdır. Bu
durumun en önemli nedenlerinden biri de paraziter hastalıklardır. Bu araştırmada süt sığırcılık işletmelerinin bazı ektoparaziter hastalıkları
tanıma ve onlara karşı korunma yollarına ilişkin tutumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Kars merkeze bağlı köylerde 92 üretici ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan üreticilerin ortalama 24,33 yıldır hayvancılık faaliyeti ile uğraştıkları, yıllık ortalama 161,42 TL paraziter hastalıklar
için veteriner hekim ve ilaç masrafları yaptıkları, paraziter ilaç olarak en sık ivermectin ile oxfendazol türevi ilaçları kullandıkları saptanmıştır.
Üreticilerin %78,3’ü hayvanlarının üzerinde bit, pire ve kene olduğunu ifade etmiş ancak %59.8’i “Bit, pire, kene ve uyuz bir parazit midir?”
sorusuna doğru cevap verememiştir. Yapılan çalışmada ayrıca hypoderma enfestasyonu hakkında bilgisi olduğunu ifade eden üreticilerin
sadece %14,3’ünün doğru zamanda ilaç uygulaması yaptığı belirlenmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak bölgedeki üreticilerin paraziter hastalıklar hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları ve bilinçsiz ilaç kullanımının
yaygın olduğu kanısına varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 234-8)
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ABSTRACT
Objective: One of the most important problems in the livestock sector in Turkey is the failure to provide the desired yield increase in
animal production. In dairy cattle enterprises owner’s in Kars province in order to detect their knowledge level about recognition of some
ectoparasites and protection methods from them.
Methods: In this study, a survey was conducted in 26 villages with a total of 92 producers in Kars province.
Results: Producers, participating in the study, are involved with livestock activity average 24.33 years, veterinary and vaccines - drug costs
the average annual 161.42 TL for parasitic diseases, and the most common parasitic drug ivermectin was used with the oxfendazole-derived
drugs. A total of 78.3% of producers expressed that there were lice, fleas, and ticks over animals, but only 59.8% of them gave the wrong
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answer to the question of “Lice, fleas, ticks, and mange Is it a parasite?” The study also showed that among producers who have information
about hypoderma infection, only 14.3% of them apply the vaccine /drug at the right time.
Conclusion: As a result, producers in the region do not have enough knowledge about parasitic diseases, and irrational drug use was found
to be common. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 234-8)
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GİRİŞ
Hayvancılık gerek ulusal gerekse bölgesel kalkınmada önemli
iktisadi fonksiyonlara sahip olması nedeniyle gelişmiş pek çok
ülkenin kalkınmasında lokomotif sektör olmuştur (1). Ancak
Türkiye’deki hayvancılık sektöründe istenilen ölçüde bir gelişmenin sağlanamadığı ve hala geleneksel aile işletmesi yapısından
kurtulamadığı görülmektedir.
Türkiye’de hayvancılık sektörünün sorunlarından biri de hayvansal üretimde istenilen verim artışının sağlanamamasıdır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri olan hayvan hastalıkları,
günümüzde hayvanlarda ölüm ve/veya verim düşüklüğüne yol
açarak işletme düzeyinde önemli kayıplara neden olmasının yanı
sıra direk ve indirek olarak ulusal ekonomiyi de olumsuz yönde
etkilemektedir (2, 3). Hayvanların sağlığı ve verimlilikleri ile birlikte halk sağlığını da olumsuz yönde etkileyen diğer bir önemli
husus da paraziter hastalıklardır (4, 5). Ancak Türkiye’de, hayvan
ve insan sağlığı açısından paraziter hastalıklar önemli bir yer tutmasına rağmen, insanların bu konu ile ilgili bilgi düzeylerine ilişkin çok az çalışmaya rastlanmıştır (6).
Yapılan bu çalışmada, çayır-mera alanları ve sığır varlığı bakımından zengin olan Kars ilindeki süt sığırcılık işletme sahiplerinin
özellikle ekonomik açıdan verim kayıplarına neden olan bazı
ektoparaziter hastalıklara (bit, pire, kene, uyuz ve hypoderma)
karşı korunma yolları ve uygulama yöntemlerine ilişkin bilgi
durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER
Kars ilinde Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında merkeze
bağlı köylerde 150 kişi ile görüşülmüş ancak 58 kişinin anket
yapmayı kabul etmemesi ve/veya yanlış-eksik beyanlarda bulunması nedeniyle 92 adet süt sığırcılık işletme sahibi ile yüz yüze
anket çalışması yapılmıştır. Hazırlanan anket formunda, üreticilerin bazı sosyo-ekonomik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi,
gelir durumu) ile bazı ektoparaziter hastalıklarla ilgili tutumlarını
tespit etmek amacıyla çeşitli sorular sorulmuştur.
İstatistiksel analiz
Anket çalışmasından elde edilen veriler, SPPS 11,0 (The Statistical
Package for the Social Sciences) bilgisayar paket programında
analiz edilmiştir. Verilerin frekans, yüzde ve ortalama değerleri
hesaplanmış ve tablolar halinde sunulmuştur (7).

Üreticilerle yapılan görüşmelerde “Sığırlarınızın üzerinde bit, pire
ve kene oluyor mu?” sorusuna %78,26’ü evet cevabını vermiştir.
Sığırlarında uyuz etkenlerinin olduğunu söyleyenlerin oranı ise
%9,78 olarak belirlenmiştir. Ancak yapılan çalışmada “Bit, pire,
kene ve uyuz bir parazit midir?” sorusuna doğru cevap verenlerin
oranı %40,21 olarak saptanmıştır. Yapılan çalışmada ayrıca süt
sığırcılık işletmelerinin bazı ektoparazitlere yönelik ilaç kullanımı
ile veteriner hekim kontrollerine ait veriler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 incelendiğinde süt sığırcılık işletmelerinde ektoparaziter
hastalıklar nedeniyle veteriner hekim kontrolü yaptıranların oranının %46,7 olduğu görülmektedir. Bunun %54,8’i özel veteriner
kliniklerine, %35,5’i Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarına, %9,7’si ise Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği’ne (DSYB)
yaptırdıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca üreticilerin %75’i sığırlarına
ektoparaziter ilaç yaptırdıklarını ifade etmişlerdir. Bunlardan
%75,4’ü paraziter ilaçları kendilerinin yaptığını, %24,6’sı ise veteriner hekime yaptırdığını belirtmiştir.
Üreticilerin paraziter hastalıklardan korunma yolları ve uygulama
yöntemlerine ilişkin bilgi düzeylerini ölçmek için ektoparaziter
hastalıklara yönelik en sık kullandıkları etken maddelerin isimleri
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde üreticilerin, en sık ivermectin ve oxfendazol
türevi ilaçları kullandıkları saptanmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerTablo 1. Üreticilerin bazı ektoparazitlere yönelik bilgi durumları
Soru

Evet		

Hayır

Sığırlarınızın üzerinde bit, pire ve
kene oluyor mu?

72

%78,3

20

%21,7

Sığırlarınızda uyuz hastalığına
rastladınız mı?

9

%9,8

83

%90,2

Sizce bit, pire, kene ve uyuz bir
parazit midir?

37

%40,2

55

%59,8

Sığırlarınız veteriner hekim
kontrolünden geçiyor mu?

43

%46,7

49

%53,3

Ektoparaziter hastalıklar için ilaç
yaptırıyor musunuz?

69

%75,0

23

%25,0

Tablo 2. En sık kullanılan etken madde isimleri
Etken Madde

Frekans (n)

Yüzde (%)

BULGULAR

İvermectin

32

46,4

Anket çalışmasına katılan üreticilerin ortalama 42,72 (min: 22;
max: 73) yaşında oldukları ve ortalama 24,33 (min: 1; max: 53)
yıldır hayvancılık faaliyeti ile uğraştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca
katılımcıların aylık gelirinin ortalama 854,89 TL (min: 200; max:
3000) olduğu ve ortalama yıllık 161,42 TL (min: 10; max: 550)
paraziter hastalıklar için veteriner hekim ve ilaç masrafları yaptıkları belirlenmiştir.

Oxfendazol

23

33,3

İvermectin+ Oxfendazol

10

14,5

Niclosamide

2

2,9

Rafoxanide

2

2,9

Toplam

69

100
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Tablo 3. Üreticilerin ilaç verme sıklıkları
			
Gelir dağılımı

İlaç verme sıklığı

Senede 1		

Senede 2		

Senede 3		

Yaptırmayan

Toplam

1000 TL ve altı

19

%42,2

9

%20,0

5

%11,1

12

%26,7

45

100

1001 TL ve üstü

16

%34,0

17

%36,2

3

%6,4

11

%23,4

47

100

Toplam

35

%38,0

26

%28.3

8

%8,7

23

%25,0

92

100

1-19 yıl

9

%30,0

5

%16,7

7

%23,3

9

%30,0

30

100

20-29 yıl

14

%50,0

9

%32,1

0

%0,0

5

%17,9

28

100

30 yıl ve üstü

12

%35,3

12

%35,3

1

%2,9

9

%26,5

34

100

Toplam

35

%38,0

26

%28,3

8

%8,7

23

%25,0

92

100

Deneyim süresi

Tablo 4. Hypoderma için tedaviye yönelik ilaç uygulama zamanlaması
Uygulama zamanı

Frekans (n)

Yüzde (%)

Mart ayından önce ilaç uygularım

10

14,3

Şişlikleri gördüğüm anda ilaç
uygularım

22

31,4

Hiçbir zaman

38

54,3

Toplam

70

100,0

de “İlaç uygulamalarının dışında sığırlarınızı paraziter hastalıklardan korumak için hangi yöntemleri uygularsınız?” sorusuna üreticilerin büyük bir kısmı ahırı kireçle boyadıklarını belirtmişlerdir.
Görüşmelerde üreticilerin %38,0’ı yılda bir kez hayvanlarına paraziter ilaç uyguladıklarını ifade ederken, %28,3’ü yılda iki, %8,7’sinin
yılda üç kez, %25,0’i ise herhangi bir paraziter ilaç kullanmadığını
bildirmiştir. Yapılan analizde üreticilerin aylık gelir durumları ve
deneyim süreleri ile ektoparaziter hastalıklar için ilaç verme sıklıkları arasındaki ilişki Tablo 3’te verilmiştir.
Yapılan anket çalışmasında “Hypoderma/nokra enfestasyonunu
daha önce duydunuz mu?” sorusuna üreticilerin %76.08’i evet
cevabını vermiştir. “Hayvanlarınızın derilerinde son 1 yıl içinde
şişlikler (nokra, hypoderma) gördünüz mü?” sorusuna ise üreticilerin %32,6’sı evet cevabını vermiş, %7,6’sı hatırlamadığını ifade
etmiştir.
İşletmelerinde hypoderma olduğunu ifade eden üreticilerle yapılan detaylı çalışmada bu işletmelerde ortalama 26.28 baş (min: 4;
max: 54) sığır olduğu ve ortalama 6,63 baş (min: 1; max: 25) sığırda hypoderma enfestasyonu olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan
anket çalışmasında ayrıca enfekte sığırların ortalama 3,21 yaşında
oldukları ve hastalığın %63,6 oranında kültür ve melez ırkı sığırlarda görüldüğü ifade edilmiştir.
Yapılan analizde Hypoderma enfestasyonu hakkında bilgisi olduğunu ifade eden üreticilerden ilaç uygulama zamanına ilişkin
elde edilen veriler Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4 incelendiğinde, üreticilerin sadece %14,3’ü Mart ayından
önce ilaç uygulaması yaparken, %31,4’ünün şişlikleri gördüğü
zaman ilaç uygulaması yaptıkları ve %54,3’ünün ise ilaç uygulamadığı görülmektedir.

TARTIŞMA
Üreticilerin paraziter hastalıklara ilişkin tutumlarını belirlemek
amacıyla yapılan anket çalışmasında katılımcıların ortalama
42,72 yaşında olmaları ve 24,33 yıldır hayvancılık faaliyetleri ile
uğraşmaları üreticilerin yetiştiricilik açısından bilgi ve tecrübelerinin yeterli olduğu kanısını uyandırmıştır. Nitekim yapılan çalışmada üreticilerden “Bit, pire, kene ve uyuz bir parazit midir?”
sorusuna doğru cevap verenlerin oranı %40,2; “Hypoderma/
nokra enfestasyonunu daha önce duydunuz mu?” sorusuna evet
cevabını verenlerin oranının ise %76.08 olması bu görüşü destekler niteliktedir.
Yörede yapılan çalışmada üreticilerin aylık gelirlerinin ortalama
854,89 TL olduğu, ancak yıllık gelirlerinin ortalama 161,42 TL’sini
paraziter hastalıkların teşhis ve tedavisi için ayırdıkları tespit edilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, gerek hayvansal verim
artışı gerekse yaratmış olduğu ekonomik kayıp nedeniyle ektoparazitlere ilişkin yapılan mücadelenin yetersiz olduğu söylenebilir. Nitekim Byford ve ark. (4) ve Drummond ve ark. (5) yapmış
oldukları çalışmada ektoparaziter hastalıkların oluşturduğu verim
ve performans düşüklüğüne bağlı olarak tahmini 2,26 milyar $ bir
ekonomik kaybın olduğunu bildirmişlerdir. Taylor ve ark. (8) yapmış olduğu çalışmada ise süt inekleri için yıllık ortalama hayvan
başına süt kaybını 139 kg; canlı ağırlığını buzağılarda 6 kg; besi
sığırlarında 9 kg olarak belirlemiştir.
Yapılan görüşmelerde üreticilerin önemli bir kısmının paraziter
ilaçları kendilerinin uyguladığı ve/veya bilinçsiz ilaç kullandığı
tespit edilmiştir. Zira üreticilerin %38,0’ı yılda bir, %28,3’ü yılda iki,
%8,7’si yılda üç kez hayvanlarına paraziter ilaç uyguladıklarını
ifade ederken, %25’i herhangi bir paraziter ilaç kullanmadığını
belirtmiştir. Bit, pire, kene, uyuz gibi ektoparazitlerin biyolojik
gelişim süreleri göz önüne alındığında yılda bir veya iki kez yapılan ektoparaziter mücadelenin yetersiz kalabileceği unutulmamalıdır. Özellikle kenelerle mücadelenin kene mevsimi boyunca
yapılması önerilmektedir. Yapılan görüşmelerde üreticilerin
%75’inin paraziter ilaç kullandıkları ve en sık ivermectin ve oxfendazol türevi ilaçları tercih ettikleri belirlenmiştir. Ancak üreticilerin
en sık tercih ettiği paraziter ilaçlardan ivermectin bit, pire, uyuz
ve hypoderma enfestasyonlarına karşı etkili olsa da, tek konaklılar hariç kenelere karşı sınırlı etki göstermektedir. Aynı zamanda
üreticilerin daha çok tercih ettiği diğer bir etken madde olan
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oxfendazol ektoparazitlerden ziyade antihelmintik tedavi amacıyla kullanılmaktadır (9, 10).
Hypodermosis, Hypoderma bovis ve Hypoderma lineatum türü
sineklerin larvalarının sığırların sırt derisi altında oluşturduğu myiasis tablosudur (11). Mevsimsel olarak sonbahar, kış ve hatta ilkbahar aylarında enfeste hayvanların dorsal ve lumbal bölgelerinde görülen derialtı şişlikleriyle karakterize olan bu hastalık, sığırların et ve süt verimlerinin düşmesiyle birlikte, larvaların deride
açtıkları delikler sonucu meydan gelen deri kaybı ile hem üretici
için hem de ülke ekonomisi için önemli ölçüde ekonomik kayba
neden olmaktadır (11, 12). Nitekim Çiçek ve ark. (2) yaptıkları
çalışmada hayvan başına ortalama 6 TL (4$), yıllık 18.288 TL ekonomik kaybın olduğunu hesaplamışlardır. Hassan ve ark. (13) ise
yapmış oldukları çalışmada İtalya’da yıllık kaybın yaklaşık 11,5
milyon $, Amerika’da 600 milyon $, Kanada 14 milyon $ olduğunu belirtmişlerdir.
Hypodermosis, Kars yöresinde yaygın olarak görülen bir ektoparaziter hastalıktır (14, 15). Yapılan bu anket çalışmasında da üreticilerin %32,6’sının işletmelerinde hayvanlarının üzerinde hypoderma enfestasyonuna bağlı şişkinlik gördüklerini ifade etmiştir.
Kars yöresinde 1276 sığır üzerinde farklı bir metodoloji ile yapılan
bir çalışmada ise %31,9 oranında prevalans belirlenmiştir (15).
Hayvanlarında Hypoderma gördüklerini ifade eden üreticilerin
%63,6’sı hastalığı daha çok kültür ve melez ırkı sığırlarda, %36.4’ü
yerli sığır ırklarında gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışma
sonucundan farklı olarak Özkutlu ve Sevgili (12) çalışmalarında
kültür ırkında tespit edilen seropozitifliğin daha düşük olduğunu
bildirirken, bunun sebebini kültür ırkı hayvanların genellikle
kapalı mekanlarda barındırılmasına ve paraziter sağaltımlarının
düzenli bir şekilde yapılmasına bağlamaktadır. Ancak mera hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı Kars ilinde kültür ırkı sığırların
diğer ırklarla aynı koşullarda meraya çıkarılması ve paraziter
sağaltımın düzenli bir şekilde yapılmaması bu farklılığın temel
sebebi olarak düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmada ayrıca
Hypoderma ile enfeste sığırların ortalama 3,21 yaşında oldukları
belirlenmiş olup bu durum diğer çalışmalarla (2, 12) yakınlık göstermektedir.
Üreticilerle yapılan görüşmelerde, hypoderma/nokra enfestasyonunu daha önce duyduğunu ifade edenlerin oranı %76,1 iken,
üreticilerin sadece %14,3’ünün bu enfestasyona yönelik olarak
Mart ayından önce ilaç uygulaması yaptığı, %31,4’ünün ise
“Şişlikleri gördüğüm anda ilaç uygulaması yaparım” seçeneğini
tercih ettiği belirlenmiştir. Bu durumun üreticilerin hastalığın
tedavisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gösterdiği
gibi boşa yapılmış bir ilaç masrafı olarak ekonomik israfa da
neden olduğu söylenebilir. Hypodermosis’in tedavisinde önemli
olan larvaların sırt derisini delmeden önce ilaç uygulanmasının
yapılması gerektiğidir (2, 14, 16).

SONUÇ
Sonuç olarak ektoparaziter hastalıkların Kars ilinde yoğun olarak
görüldüğü ancak üreticilerin paraziter hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bilinçsiz ilaç kullanımının yaygın
olduğu kanısına varılmıştır. Bu durum gerek bölge hayvancılığından elde edilen üretim ve verimliliğin düşük olmasına gerekse
yanlış ilaç kullanımının sebep olduğu ekonomik kaybın artmasına
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neden olmaktadır. Bu nedenle Üniversite, Sağlık İl Müdürlüğü ile
Kars İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği kapsamında
düzenlenecek olan eğitim seminerlerinin üreticinin biliçlendirilmesinde önemli katkı sağlayacağı söylenebilir.
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