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ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Van Belediye Mezbahasında kesilen sığır ve koyunlarda görülen bazı metacestodların (Cysticercus tenuicollis, Hidatik kist) 
Türkiye’de çeşitli bölgelerde yaygın olarak görülen bu parazitlerin yaygınlığını ve durumunu saptamak ve iç organlardaki dağılımını belirlemektir.
Yöntemler: Van yöresinde yetiştirilerek Van Belediye mezbahasında kesilen 184 sığır 525 koyun üzerinden organ muayeneleri elle ve gözle 
yapıldı.
Bulgular: Araştırma süresince 525 koyun ve 184 sığır incelenmiş olup kist hidatik enfeksiyon oranı %44,4 bulunurken Cysticercus tenuicollis’in 
enfeksiyon oranı ise %27,9 bulunmuştur.
Sonuç: Yapılan bu çalışma sonucunda, kasaplık hayvanlarda görülen et sistiserklerinin yıllar itibariyle hiç de küçümsenmeyecek oranlarda 
yaygın olduğunu ve önemini kaybetmediğini göstermektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 186-9)
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ABSTRACT 

Objective: The purpose of this study  on  cattle and sheep slaughtered in the Van Local Slaughterhouse, in which some metacestodes were 
found (Cysticercus tenuicollis, Cyst hydatid), was to determine the status and the prevalence of these parasites which are still widely seen in 
various regions of Turkey and to determine the distribution of internal organs.
Methods: Organ inspections were performed  manually and visually on 525 sheep and 184 cattle  which were bred in the Van region and 
slaughtered in the Van Local Slaughterhouse in the Van region. 
Results: Five hundred twenty-five sheep and 184 cattle were examined for hydatidosis and the infection rates were found to be 44.4% and 
Cysticercus tenuicollis infection rate was 27.9%.
Conclusion: This study indicated that, in slaughtered animals, meat is a common source of cysticerces and the importance cannot  be 
underestimated. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 186-9)
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186 Özgün Araştırma / Original Investigation 

Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sığır ve Koyunlarda Taenia 
hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis
Cystic Echinococcosis and Cysticerci of Taenia hydatigena in Cattle and Sheep Slaughtered 
in a Van Local Slaughterhouse

GİRİŞ

Kistik ekinokokkozis; hayvancılıktaki kayıplar dışında insan-
larda morbidite ve mortalite açısından önemli olan ve 
Echinococcus granulosus tarafından oluşturulan zoonotik 
paraziter bir enfeksiyondur (1). Ara konak tarafından ağızdan 
alınan yumurtalardan serbest kalan onkosfer karaciğer, akci-

ğer, kalp gibi birçok organda parazitin larva formu olan kist 
hidatik’i oluşturmaktadır (2, 3). Köpek, kurt, çakal gibi karni-
vorların ince bağırsaklarında yaşayan Echinococcus granulo-
sus koyun, keçi, sığır, manda, at ve insan gibi pek çok canlıyı 
arakonak olarak kullanmaktadır (2-4). Taenia hydatigena sis-
tiserkozusu (Cysticercus tenuicollis) ise, köpek, tilki, çakal, 
kurt gibi karnivorların ince bağırsaklarında yerleşen Taenia 
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hydatigena’nın larva formu olup kozmopolit bir yayılışa sahiptir 
(2, 5). Bu metacestodlara (Cysticercus tenuicollis, Hidatik kist) 
insan ve kasaplık hayvanlarda çok sık rastlanılmakla beraber bun-
ların sağlığını da ciddi oranda tehdit etmektedirler. Bununla 
beraber kasaplık hayvanlarda bulundukları ya da geliştikleri 
organlara zarar vererek bu organların değerlendirilmeden atıl-
masına neden olmakta ve bu sebeple oldukça yüksek ekonomik 
kayıplar meydana getirmektedirler (6-11). Dünya’da ki farklı araş-
tırmacılar Taenia hydatigena sistiserkozis’inin prevalansını 
Hasslinger ve Weber-Werringhen (12), koyunlarda %16,7; Dada 
ve Belino (13), koyunlarda %21,4 ve keçilerde %34,2; Folaranmi 
ve ark. (14), keçilerde %8,3; Nwosu ve ark. (15), keçilerde %33,3; 
Pathak ve Gaur (16), koyunlarda %37,3 ve keçilerde %27,29; 
Lamsen ve Pierson (17), sığırlarda %0,085-9,7 oranlarında rastla-
nıldığını belirtmişlerdir. Türkiye’nin değişik yörelerinde yapılan 
çalışmalarda ise Cysticercus tenuicollis’e koyun ve kuzularda 
%11,9-100, keçilerde %10,3-80 arasında rastlanıldığı belirtilmiştir 
(18-21). Cyst hydatid’in kasaplık hayvanlardaki yayılışı ile ilgili 
yapılan çalışmalarda koyunlarda %11,91-58,2, keçilerde %5,88-
25,11, sığırlarda ise %8-56,5 oranları arasında yayılış gösterdiği 
tespit edilmiştir (11, 22, 23). Bu araştırma ile Van Belediye mezba-
hasında kesimi yapılan kasaplık hayvanlarda görülen bazı meta-
cestodların (Cysticercus tenuicollis, Hidatik kist) durumunu sap-
tamak ve hala Türkiye’de çeşitli bölgelerde yaygın olarak görülen 
bu parazitlerin yaygınlığı ve iç organlardaki dağılımını belirlemek, 
bu parazite karşı alınacak korunma tedbirleri konusunda ilgililere 
ve yetiştiricilere yol gösterici bilgileri savunabilmektir. Türkiye’de 
kasaplık hayvanlarda oldukça yaygın olarak görülen bu sistiserk-
lerin dağılımını ve yıllar itibariyle enfeksiyon düzeyinin belirlen-
mesi de kontrol ve eradikasyon için oldukça önemlidir.

YÖNTEMLER

Bu çalışma Van yöresinde yetiştirilerek Van Belediye mezbahasın-
da kesilen 184 sığır 525 koyun üzerinde yapıldı. Organ muayene-
leri elle ve gözle yapıldı. Cysticercus tenuicollis için özellikle 
omentum, mezenterium, karın boşluğu, periton, kalp, karaciğer, 
akciğer, dalak, rumen ve bütün serozalar incelenerek bulunan 
kistler sayıldı. Hidatik kist için ise başta karaciğer ve akciğer 
olmak üzere dalak, kalp ve diğer organlar gözden geçirildi. 
Muayene edilen hayvanların cinsiyetleri kayıt altına alınırken, 
menşeyi şehadetname dikkate alınmadan kesim yapıldığı için ırk 
ve yaş özellikleri dikkate alınmadı.

BULGULAR

Kesimden sonra muayene edilen hayvanların 525 koyunun 
244’ünde (%46,4), 184 sığırın 71’inde (%38,5) hidatik kist ve 525 
koyunun 149’unda (%28,3), 184 sığırın 49’unda (%26,6) Cysticercus 
tenuicollis saptanmıştır. İncelen tüm hayvanlar dikkate alındığın-
da kist hidatik enfeksiyon oranı %44,4 bulunurken Cysticercus 
tenuicollis’in enfesiyon oranı ise %27,9 bulunmuştur (Tablo 1, 2).

Muayene edilen hayvanların Cysticercus tenuicollis ve hidatik kist 
ile enfekte olma durumları ile cinsiyet özelliklerine göre enfeksi-
yon durumu Tablo 3’de gösterildi.

Hidatik kistin hayvan türüne göre organsal dağılımında da farklı-
lıklar görülmüştür. Enfekte koyunların 65’inde (%26,6) yalnız kara-
ciğerde, 62’sinde (%25,4) yalnız akciğerde kiste rastlanırken, 117 
hayvanda (%47,9) hem karaciğer hem de akciğerde kist hidatik 

saptanmıştır. Enfekte sığırların 11’inde (%15,4) sadece karaciğer-
de kist görülürken, 18’inde (%25,3) yalnız akciğerde kist saptan-
mıştır. Kırk iki sığırda (%59,1) ise hem karaciğer hem de akciğerde 
kist saptanmıştır (Tablo 4). Sığır ve koyunlarda kistlerin karaciğer-
de görülme oranı istatistikî yönden önemli bulunmamıştır 
(p>0,05). Buna karşın sığırların akciğerinde hidatidozun yayılışı 
koyunlara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,01). Kesimden 
sonra karkasların ve organların incelenmesinde Cysticercus 
tenuicollis’e koyunlarda en fazla 2-20, sığırlarda ise 1-3 adet ara-
sında rastlanıldı.

TARTIŞMA 

Kistik ekinokokkozis dünyada özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde görülmektedir. Türkiye’de de yaygın olarak görü-

Tablo 1. Sığır ve koyunlarda hidatik kist yaygınlığı

Hayvan türü İncelenen hayvan sayısı Enfekte hayvan

   Sayısı % 

Sığır 184 71 38,5

Koyun 525 244 46,4

Toplam 709 315 44,4

Tablo 2. Sığır ve koyunlarda Cysticercus tenuicollis yaygınlığı

Hayvan türü İncelenen hayvan sayısı Enfekte hayvan

   Sayısı % 

Sığır 184 49 26,6

Koyun 525 149 28,3

Toplam 709 198 27,9

Tablo 4. Enfekte hayvanlarda hidatik kistin organsal dağılımı

  Sığır Koyun

Organ türü Enfekte organ Enfekte organ

  Sayısı %  Sayısı % 

Akciğer 18 25,3 62 25,4

Karaciğer 11 15,4 65 26,6

Karaciğer+akciğer 42 59,1 117 47,9

Toplam akciğer 60 84,5 179 73,3

Toplam karaciğer 53 74,6 182 74,5

Tablo 3. Sığır ve koyunlarda cinsiyete göre bazı metacestodlarla 
enfeksiyon durumu

Hayvan İncelenen Enfekte hayvan Enfekte hayvan
türü hayvan sayısı ve % sayısı ve %
 sayısı Cysticercus hidatik
  tenuicollis kist

 Dişi Erkek Dişi Erkek Dişi Erkek

Sığır 57 127 20/35 29/22,8 21/36,8 50/39,3

Koyun 180 345 74/41,1 75/21,7 76/42,2 168/48,6

Toplam 237 472 94/39,6 104/22 97/40,9 218/46,1



len bu hastalık gerek sağlık, gerekse ekonomik açıdan sorun 
oluşturmaktadır (24). C. tenuicollis’ler arakonaklarda omentum 
ve mezenteriyum serozasında yerleşmekte ve herhangi bir pato-
lojik bozukluğa yol açmamaktadır (25). Ara konak hayvanlar tara-
fından fazla sayıda yumurta alınması durumunda, yumurtayı terk 
eden onkosferler portal dolaşım yolu ile karaciğer ve akciğerlere 
ulaşmakta, bu organların parenkiminde yaklaşık 1 aylık göçleri 
sırasında, başta karaciğerde olmak üzere ağır patolojik bozukluk-
lara yol açmaktadırlar. Özellikle genç hayvanlarda ağır enfeksi-
yonlar sonucu enfekte organlar ciddi bir tahribata uğramakta ve 
klinik belirtilerin ortaya çıkmasını takiben kısa sürede ölüm görü-
lebilmektedir (25). 

Umur ve Aslantaş (26), Kars Belediye mezbahasında kesilen 
koyunlarda kist hidatiğin yayılışını %48,35, sığırlarda ise %26,65 
olarak bildirmiş, Dik ve ark. (27), Konya EBK kombinasında 
koyunlarda %51,9, sığırlar %11,2, Toparlak ve Gül (22), Van eski 
Belediye Mezbahasında koyunlarda %32,9, sığırlarda %19,4, 
Zeybek ve Tokay (23), hayvan ayrımı yapmaksızın Ankara ve ilçe-
lerinde kesilen ruminanntlarda hidatidozun yayılışını %22 olarak 
kaydetmişlerdir. Literatürlere göre Hidatik kiste Türkiye’de 
koyunlarda %0,6-58,6, keçilerde %4,5-29,2 ve sığırlarda %8-39,7 
oranında rastlanmıştır (18, 22, 27-30). 

Cysticercus tenuicullis’in ülkemizde yayılışını saptamak için yapı-
lan araştırmalarda Zeybek (31) koyun ve kuzularda %56,7; Kalkan 
(32) koyunlarda %100 Değer ve ark. (9) koyunlarda %72,89, keçi-
lerde %58,85, sığırlarda %10,86; Taş (10), keçilerde %56,7, koyun-
larda %59,3; Sarımehmetoğlu ve ark. (21), koyunlarda %31,8, 
keçilerde %28,57; Cantoray ve ark. (18), keçilerde %80; Aydın (6), 
sığırlarda %6,58, koyunlarda %49,2, keçilerde %26,78 oranında 
Cysticercus tenuicullis saptadıklarını belirtmişledir. Bu çalışmanın 
yapıldığı yöreye yakın olan Tatvan Belediye mezbahasında yapı-
lan çalışmaya göre Cysticercus tenuicollis’e sığırlarda %8,18, 
koyunlarda %65,67; Hidatik kiste sığırlarda %38,63, koyunlarda 
%71,56 oranlarında rastlanıldığını belirtmişlerdir (33). 

Bu çalışmada ise Cysticercus tenuicollis’e sığırlarda %26,6, 
koyunlarda %28,3; Hidatik kiste sığırlarda %38,5, koyunlarda 
%46,4 olarak saptanmıştır. Hidatik kist yayılış oranı bazı çalışma-
larla uyum içerisindeyken, bazısında oldukça düşüktür (22, 27, 31, 
33). Cysticercus tenuicollis ise bir çalışma ile uyumluyken, bazıla-
rından oldukça düşüktür (9, 21, 23, 32). Diğer çalışmalara göre 
yayılışın oranının düşük bulunması özellikle Van Belediye mezba-
hası koşullarının yenilenmesi, kesimden sonraki veteriner hekim 
kontrollerinin usülüne uygun yapılması ve arakonakçı durumun-
daki başıboş köpeklerin sistiserkli et ve atık organları yemelerinin 
büyük oranda engellenmiş olmasına bağlanabilir.

Enfekte hayvanlara kist hidatiğin organlara göre dağılımı oldukça 
farklılık göstermekte, ancak karaciğer ve akciğer ilk sırayı almak-
ta, diğer organlarda daha ender rastlanmaktadır (2, 22-24, 31-34). 
Örneğin Poyraz ve ark. (30), Sivas mezbahasında kesilen koyun-
larda %16,7 karaciğerde, %32,4 akciğerde, sığırlarda ise %3,4 
karaciğer, %4,5 oranında akciğerde hidatik kist saptamışlardır. 
Zeybek ve Tokay (23), sığırlarda %11,8 karaciğer, %18,6 akciğer, 
koyunlarda %16,2 karaciğer, %25,8 akciğerde kist hidatik saptar-
ken, sığırların %8,2’sinde, koyunların ise %12’sinde hem akciğer 
hem de karaciğerde hidatik kiste rastlamışlardır. Güralp ve Doğru 

(35), incelenen koyunların %63’ünün hem akciğer hem de karaci-
ğerinde, %19’unun yalnız akciğerlerinde, %18’inin ise karaciğe-
rinde, sığırlardaysa %70 akciğer, %17 karaciğer, %13 ise her iki 
organda birlikte hidatik kiste rastlanmıştır. Arslan ve Umur (36), 
incelen sığırların yalnız karaciğerinde %14,6, yalnız akciğerinde 
%26 her iki organda ise %59,4 görülme oranı rastlamışlardır. 
Koyunlarda ise karaciğer ve akciğerde görülme oranı (%27 ve 
%25,4) bulunurken her iki organda görülme oranını %47,6 olarak 
saptamışlardır. Benzer şekilde Toparlak ve Gül (22), sığırlarda 
daha çok akciğerlerde (%62,8) hidatik kiste rastlarken, koyunlar-
da yalnız karaciğer ve akciğerde kist görülme oranının birbirine 
yakın olduğunu bildirmiş, her iki organda görülme oranının %52 
olduğunu belirtmişlerdir. Dalak ve kalpte kist görülme oranları 
ise genelde düşük olup %1-3 dolaylarındadır (22-24).

Bu çalışmada hidatik kistin sığırlarda yalnız akciğerde görülme 
oranı %25,3, yalnız karaciğerde %15,4, her iki organda birlikte 
görülme oranı ise %59,1 olmuştur. Koyunlarda ise akciğer ve 
karaciğerde görülme oranı birbirine yakın olarak (%25,4 ve 
%26,6) bulunurken her iki organda birlikte görülme oranı %47,9 
olarak saptanmıştır. Kistlerin organlara dağılımında hayvanın yaşı, 
hayvan türü vb. faktörler önemli rol oynamaktadır (2, 34). Bu fak-
törler aradaki bölgesel dağılım faktörlerini etkilemektedir. 

SONUÇ

Yapılan bu çalışma sonucunda kasaplık hayvanlarda görülen et 
sistiserklerinin yıllar itibariyle hiç de küçümsenmeyecek oranlar-
da yaygın olduğunu ve önemimi kaybetmediğini göstermekte-
dir. Bu konuda alınacak korunma ve kontrol tedbirlerinin yetersiz-
liği ve yetiştiricilerin yeterli bilince henüz ulaşmamış olması hay-
van sağlığı yanında zoonoz karakter taşıması nedeniyle insan 
sağlığınıda etkilemeye devam etmektedir. 
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