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 Özet 
 Bu çal ma Adana yöresindeki mezbahalarda kesilen küçükba  hayvanlarda karaci er helmintlerinin yaygnl nn ve 
iddetinin belirlenmesi amacyla yaplm tr. 

Ara trma, Ocak  – Aralk 2001 tarihleri arasnda, Adana merkez ve 7 ilçe mezbahalarndan toplanan 600 koyun, 341 keçi ve 
1700 kuzu karaci eri üzerinde yaplm tr.   
 Bu çal mada, koyun karaci erlerinde enfeksiyon oran %67.5 olmak üzere 40’nda ( %6.6 ) Fasciola hepatica, 19’da 
( %3.1 ) Fasciola gigantica, 72’sinde ( % 12 ) Dicrocelium dendriticum, 218’inde ( %36.3 ) Kist hidatik, 29’unda ise ( %4.8 ) 
Cysticercus tenuicollis olarak saptanm tr. Kist hidatidlerin fertile yönünden muayenelerinde 218 kistin 113’ü ( %51.8 ) fertil -
105’i ( %48.2 ) infertil bulunmu tur. Koyunlarda karaci er kelebeklerine Kasm ve Aralk, Cyst hydatid’e her mevsim, 
Cysticercus tenuicollis’e Haziran, ubat ve Nisan aylarnda rastland. Koyun karaci erlerinde bir türle enfeksiyon %33.6, iki 
türle %37.3, üç türle %11.1, dört türle %18 orannda bulunmu tur. 
 Keçi karaci er helmintleri yönünden enfeksiyon oran %12.9 olup, 3’ünde ( %0.8) Fasciola hepatica’ya, 2 ( %0.5 ) 
Fasciola gigantica’ya, 11’inde ( %3.2 ), Dicrocelium dendriticum’a 28’inde ( %8.2 ) Kist hidatik’e rastlanm tr. Cysticercus 
tenuicollis enfeksiyonuna ise rastlanmam tr. Kist hidatik’in fertilite yönünden muayenelerinde 15 ( %53.6 ) fertil,  13 ( %
46.4 ) infertil bulunmu tur. Keçilerde  Ocak, ubat ve Mart aylarnda Fasciola hepatica, Fasciola gigantica tespit edilmi tir. 
Dicrocelium dendriticum ‘aen fazla Ocak aynda rastlanm tr. Ocak, ubat, Mart, Temmuz, Kasm aylarnda Cyst hydatid 
enfeksiyonu görülmü tür. Keçilerin  %50’sinin bir tür, %31.8’inin iki tür, %18.1’inin üç türle enfekte oldu u belirlenmi tir. 
Anahtar kelime: Koyun, Keçi, Karaci er, Helmint, distamatosis ve kist hidatik 

Prevalence of of Helminth Infection of the Liver in Small Animals Slaughtered in the 
Adana Province 

Abstract 
      In this study, It was aimed to determine the presence and distribution of liver helminths in small ruminants slaughtered 
at different slaughterhouses in Adana region. For this purpose, 600 sheep, 341 goats and 1700 ewes livers were examined 
between January - December 2001.             
    Infection rate of sheep livers was 67.5%. The prevalance of  Cyst hydatid,  Dicrocelium dendriticum, Fasciola 
hepatica, Cysticercus tenuicollis was 36.3 %,12 %, 6.6%, 4.8 %, 3.1% respectively. When fertility rate of cyst hydatids 
examined, 113 ( 51.8% ) were found fertile and 105 ( 48.2% ) were found infertile. Distribution of sheep liver helminths 
according to the months showed difference between helminths species. Fasciola hepatica in November and December, 
Dicrocelium dendriticum in  November and December, Fasciola gigantica in November, Cysticercus  tenuicollis in June, 
February and April, Cyst hydatid in every month was seen. When compared with number of helminth species, infection with 
one species, two species, three species and four species were found to be 33.6%,  37.3%,  11.1 % ,  18% respectively. 
    Infection rate of goat livers was 12.9%. The prevalance of parasites that Cyst hydatid was 28 ( 8.2% ), Fasciola 
hepatica was 3 ( 0.8 % ), Dicrocelium dendriticum was 11 ( 3.2% ) and Fasciola gigantica was 2 ( 0.5% ), Cysticercus 
tenuicollis was not detected. When fertility rate of cyst hyatids examined , 15 ( 53.6% ) were found to be fertile and 13 ( 46. 
% ) were found to be infertile. Also, distribution of goat helminths according to months showed difference between helminths 
species. Fasciola hepatica, Fasciola gigantica and Dicrocelium dendriticum were frequently detected in January, February 
and March, Cyst hydatid were frequently detected in January, February, March, July and November. When the infection was 
compared according to number of  helminth species, infection with one species, two species and three species were 50% , 
31.8% and 18.1% respectively.  
Key Words: Sheep, Goat, Liver, Helminth, distamatosis end Cyst hydatid 

 

Giri  
  Türkiye’de krsal bölgelerin geçim kayna  tarm ve 
hayvanclktr. Hayvancl  olumsuz etkileyen büyük sorun-

lardan biri de paraziter hastalklardr. Geli mekte olan ülkeler-
de distamatosis, ekinokokkosiz gibi paraziter hastalklar, halk 
sa l  açsndan da önemli bir problem olu turmaktadr. Ka-
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saplk hayvanlarn kesim sonu muayenelerinde, karaci erlerin 
büyük bir bölümünde paraziter etkenlerden ileri gelen bir ta-
km lezyonlar görülmekte, lezyonlu karaci erlerin tam veya 
ksmi olarak imha edilmeleri nedeniyle de önemli ekonomik 
kayplarn meydana geldi i bilinmektedir. 
 Bütün dünyada insan ve hayvan sa l n tehdit eden 
distomatosis, Türkiye’deki zoonozlarn en önemlilerinden biri 
olmakla birlikte son konak hayvanlarda ciddi bir klinik belirti 
göstermeyebilir.   
 Ekinokokkosis insan ve hayvan sa l n dolays ile 
ekonomiyi etkileyen, parazitozlardan biridir. Bula ma sadece 
sindirim yoluyla de il, solunum yoluyla da olabilmektedir. 
Mezbaha çevresine atlan veya akarsu ile daha uzaklara ta nan 
enfekte organlarn son konak köpekler tarafndan yenilmesi ile 
hastal n yaylmasna yol açmaktadrlar. nsanlara bula ma 
enfekte köpek d ks ile kontamine su ve gdalarn a z yolun-
dan alnmas ile olmaktadr (15,18). 
            Türkiye genelinde oldu u gibi Çukurova bölgesinde de 
özel ve belediyeye ait mezbahalarda yakma frnlarnn olma-
mas ve akarsu kenarlarnda bulunmalar nedeni ile hidatidosis 
vakalarna çok sk rastlanmaktadr. nsanlara bula ma, köpek 
tüyleri ile olabilece i gibi, köpek d ks ile bula k sularn, 
sulama suyu veya ykama suyu amacyla kullanlmas halinde 
de olabilmektedir. Hastalk etkeni ba ta karaci er ve akci er 
olmak üzere di er doku ve organlarda kistlere neden olmakta-
dr (18). 
  Hayvanlarn geli igüzel bakm ve beslenmesi,  gizli 
açlk olu turmakta ve birçok hastalk etkenine duyarl hale 
getirmektedir. Sonuç olarak çe itli parazitlerle devaml enfek-
siyona maruz kalmakta, parazitlerin konaklar üzerindeki 
olumsuz etkilerinin devaml olmasna sebep olmaktadr. 
   Bu çal ma ile güncelli ini her zaman koruyan 
distomatosis, ekinokokkosis ve sistiserkosis’in Adana ili mez-
bahalarnda kesilen küçük ruminantlarda yaygnl  ve durumu 
ile alnan bilgiler   nda kontrol ve mücadele tedbirlerinin 
saptanmas amaçlanm tr.   
 MATERYAL VE METOT 

 1. Materyal                                                                             
 Bu çal mada, Ocak 2001- Aralk 2001 tarihleri arasn-
da Adana - Merkez ve ilçe mezbahalarna gidilerek random 
usülü ile alnan 600 koyun, 1700 kuzu ve 341 keçi karaci eri 
muayene edilmi tir. 
 Adana - Merkezde bulunan Birbiçer ve Toros Mezba-
halarna haftada bir, Ceyhan, Karata , Karaisal ve mamo lu 
Belediye Mezbahalarna ayda bir, Pozant ve Akçatekir mez-
bahalarna açk bulundu u Haziran, Temmuz ve A ustos ayla-
rnda kesimin yo un oldu u günlerde gidilerek alnan karaci-
erlerde helmint türleri ara trlm tr.  

 Birbiçer özel mezbahasnda Do u Anadolu ve Güney-
do u Anadolu men e’li, Toros özel mezbahasnda, Ceyhan, 
Pozant ve Akçatekir belediye mezbahalarnda ç Anadolu 
men e’li küçükba  hayvan kesimi yaplmaktadr. Karaisal, 
Karata  ve mamo lu Belediye Mezbahalarnda ise yörede 
yeti tirilen hayvanlarn kesimi yaplmaktadr. 

 2. Metot 
          Laboratuvara getirilen karaci erlerin D.dendriticum 
yönünden ilk önce safra keselerine baklm tr. Enfekte karaci-
erlerdeki kistlerden pastör pipeti yardmyla sv alndktan 

sonra fertil kist hidatik yönünden incelenmek üzere lam üzeri-
ne alnp lamel kapatlarak mikroskop altnda X10 büyütmede 
incelenmi tir. Protoskoleks görülen kistler fertil, protoskoleks 
görülmeyenler infertil (steril) olarak de erlendirilmi tir. En-
feksiyonun iddeti, parazitlerin saylarna göre de erlendiril-
mi tir.  
 Makroskobik ve mikroskobik muayenesi yaplan kara-
ci erler, 1 cm2 lik enine kesitler alnarak lk su dolu kaplara 
konulmu , kesilen karaci er parçalar elle sklarak parazitlerin 
çkmas sa lanm tr. Daha sonra enfeksiyon derecesini tespit 
etmek için 150 mikronluk süzgeçten geçirilip, süzgeç üzerin-

deki parazitler 250 cc lik su dolu kaba alnm tr. 25 cc lik bir 
kepçe ile su içerisinde iyice homojenize olana kadar kar tr-
lp, sadece bir kepçelik kar m bir cam kavanoza alnm  ve 
bu cam kavanozdaki parazitler petri kaplarna konulmu tur. 
Daha sonra parazitler teker teker saylarak, 10 ile çarplm  ve 
parazit says tespit edilmi tir. Parazitlerin saymnda, kesilmi  
olan parazitlerin sadece ba  ksmlar saylm tr. Karaci er 
trematodlarnn olu turdu u enfeksiyonun iddeti literatürler-
deki verilere ve Tablo 1´e göre de erlendirilmi tir ( 1, 8, 15, 
21 ). 
Bulgular 
            Muayenesi yaplan 600 adet koyun karaci eri, 1700 
adet kuzu karaci eri ve 341 adet keçi karaci eri helmint yö-
nünden incelenerek;  koyunlarn 40’nda ( %6.6 )  F. hepatica, 
19’unda ( %3.1 )  F. gigantica, 72’sinde ( %12 )  D. 
dendriticum, 218’inde ( %36.3 )  kist hidatik, 29’unda (%
4.8  ) C. tenuicollis, keçilerde ise 3’ünde ( %0.8 ) F. hepatica, 
2’sinde ( %0.5 )  F. gigantica, 11’inde (%3.2 ) D. 
dendriticum, 28’inde ( %8.2 ) kist hidatik bulunmu tur. Keçi-
lerde C. tenuicollis’e rastlanmam tr (Tablo-2, Tablo-3 ). 
Çal mamzn yapld  süre içinde o lak kesimi yaplmad-
ndan ve kesimi yaplan 1700 kuzu karaci erlerinde ise kara-

ci er trematodlarna rastlanmad ndan  tablolarda yer veril-

Türler Enfeksiyon Derecesi 
  Hafif          

(Adet ) 
Orta                

(Adet) 
A r              

(Adet) 
Ölüm Nede-

ni             

(Adet ) 
F. hepatica 1-50 50-150 200 200’den 

fazla 

F. gigantica 1-30 40-70 80-100 100’den 

fazla 
D. dendriticum 1-

5.000 
5.000-

10.000 
10.000

-

15.000 

15.000’den 

fazla 

  Tablo 1. Karaci er Trematodlarnda Enfeksiyon Dere-
cesinin Tespiti 
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memi tir. 
 Bu çal mada, koyunlarda en fazla Aralk aynda % 25 
orannda, Kasm aynda %15.7 orannda, Ekim ve Ocak ayla-
rnda %8 orannda F. hepatica tesbit edilmi tir. Kasm’da  %
11.4 orannda F. gigantica, D. dendriticum ise yine srayla 
Aralk, Kasm, Ekim ve Ocak aylarnda %31.6, %34.2,  %14.2 
ve %22 orannda tespit edilmi tir. Kist hidatik’e hemen hemen 
her ayda rastlanm  olup, aylara göre oran %8.3-%25.7 ara 
snda de i mektedir. C. teniucollis en fazla Nisan aynda gö-
rülmü  ve % 23.3 orannda tespit edilmi tir  ( Tablo 2). 
 Keçilerde ise en fazla Ocak aynda %4.6 orannda  F. 
hepatica, Mart aynda %3.3 orannda F. gigantica ve Ocak 

aynda %6.9 orannda D.dendriticum tespit edilmi tir. Kist 
hidatik  yln 6 ay görülmü  olup %2.8-16.6 oranlar arasnda 
tespit edilmi tir. (Tablo 3 ). 
 Koyunlarda ve keçilerde bir ya da daha fazla helmint 
türünden ileri gelen enfeksiyon da lm  (Tablo-4 ); koyunla-
rn %33.6’snda tek tür, %37.3’ünün iki tür, %11.1’inin üç tür, 
%18’inin ise dört tür ile enfekte oldu u tespit edilmi tir. Yal-
nz D. dendriticum miks enfeksiyon eklinde görülmü tür (D. 
dendriticum + F. hepatica, D. dendriticum + F. hepatica + F. 
gigantica, D. dendriticum + F. hepatica + F. gigantica +Kist 
hidatik ).  C. teniucollis ise koyunlarda tek tür enfeksiyon 
olarak görülmü tür.  

Enfeksiyon ekli 
Enfekte Koyun Enfekte Keçi 

n % n % 

Bir türle 127/378 33.6 22/44 50 

ki türle 141/378 37.3 14/44 31.8 

Üç türle 42/378 11.1 8/44 18.1 

Dört türle 68/378 18 - - 
Tablo 4.Koyun ve Keçilerde Birden Fazla Helmint Tü-

ründen leri Gelen Enfeksiyonlarn Da lm 

 Enfekte keçilerde ise %50’sinin tek tür, %31.8’inin iki 
tür, %18.1’inin üç tür ile enfekte oldu u tespit edilmi tir. D. 
dendriticum, koyunlarda miks ekilde görülürken sadece bir 
keçi karaci erinde tek olarak görülmü tür ( Tablo 4 ). 
 Tablo 5 ve Tablo 6 kar la trld nda koyunlarda en-
feksiyon oran ve iddeti keçilere göre daha fazla görülmü tür. 
Bir koyun karaci erinde en az parazit says F. hepatica 7, F. 
gigantica 3, D. dendriticum 300, en fazla ise F. hepatica 600, 
F. gigantica 300, D. dendriticum 45.000 adet olarak saylm -
tr. Bir keçi karaci erinde en az F. hepatica 6, F. gigantica 3, 
D. dendriticum 60, en fazla ise F. hepatica 300, F. gigantica 
15, D. dendriticum 7.000 adet olarak saylm tr.  
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Tart ma ve Sonuç 
            Ülkemizin de i ik yörelerinde küçükba  hayvan kara-
ci erlerinde helmint türlerinin varl n belirlemek ve bunlar-
dan dolay imha edilen karaci erlerin ekonomiye verdi i zarar 
tespit etmek amacyla birçok ara trma yaplm tr (  11, 18, 
23 ). Türkiye’de yaplan çe itli ara trmalarda keçilerin %17.5 
- 49.7’sinde D. dendriticum’a, %12 - 18.1’nde F. hepatica’ya 
rastland  buna kar lk F. gigantica’ya ise rastlanmad  
bildirilmi tir  ( 5, 26 ). Bu çal mada muayenesi yaplan 341 
keçinin karaci erinde %4.6 - 5 oranlar arasnda F. hepatica, 
%2.3 - 3.3 oranlar arasnda F. gigantica, %2.5 - 6.9 oranlar 
arasnda D. dendriticum tespit edilmi tir. Bu oranlar keçiler 
üzerinde yaplan di er çal malardan elde edilen oranlardan 
dü üktür. Bunun nedenini ara trmamzda materyal alnan 

keçilerin genellikle genç ve besi hayvan olma-
sna ba lamaktayz. 
Kurtpnar ( 14 ) ruminantlarda fasciolosisin 
yaygnl n Erzurum ve Kars illerinde %10, 
A r ilinde %3 olarak bildirmi tir. Vura ener 
ve ark. ( 32 ) stanbul’da muayene edilen koyun 
karaci erlerinin %21’inde D. dendriticum, %
6’snda F. hepatica ve %0.1’inde F. gigantica 
tespit etmi lerdir. Handemir ( 13 ) koyun kara-
ci erlerinde %29.6 orannda D. dendriticum 
tespit etmi tir. Beyazt ( 3 ) koyun karaci erle-
rinde %5.9 F. hepatica, %0.1 F. gigantica, %
18.7 D. dendriticum tespit etmi tir. Adana’da 
Et Balk Kurumunda 1989’da yaplan bir çal -
mada Özyer ( 18 )  küçükba  hayvanlarn imha 
edilen karaci erlerinde %49.4 F. hepatica, %
19 F. gigantica, %18.5 D. dendriticum tespit 
etmi tir. Bu çal mada, koyunlarda F. hepatica 
%6.6, F. gigantica %3.1, D. dendriticum oran 
ise %12 olarak bulunmu tur. Ara trma sonucu 
di er bölgelerde ve dünyada fasciolosis görül-
me oranlar ile yaknlk göstermekle birlikte 
Adana’da daha önceden yaplan çal madan 
daha dü ük bulunmu tur. Kesi mi yaplan hay-
vanlarn besi hayvan olmas, meralarn islah 
çal malarnn ba latlmas, serbest veteriner 
hekimli in artmasyla beraber ilaç bulundurma 
ve satma yetkisinin verilmesi, yeti tiricilere 
hayvan bakm ve beslenmesi konusunda e i-
timlerin verilmesine a rlk verilmesi yannda 
krsal kesimde hayvancl a verilen desteklerin 
artmas fasciolosis enfeksiyonlarnn görülme 
skl  üzerinde etkilerinin oldu u dü ünülmek-
tedir. 
            Vural ve ark.( 31 ) Erzurum’da kuzular-
da yaptklar çal mada, F. hepatica’nn Kasm 
ayndan itibaren görülmeye ba lad n, ancak 
parazit saysnn çok dü ük bulundu unu belirt-
mi lerdir. Yine ayn ara trmaclar (30), kuzu-

larda D. dendriticum yayl n %36, F. hepatica yayl n ise 
%45 olarak bildirmi lerdir. Bu çal mada ara trma süresi 
içinde inceledi imiz kuzu karaci erlerinin hiçbirinde kelebek 
enfeksiyonlarna rastlanmam tr. 
      Keçilerde D. dendriticum’un yayl nn Elaz  yöre-
sinde %47, Bat, ç ve Güney Anadolu bölgelerinde %12-19, 
Erzurum yöresinde %3 oranlarnda oldu u saptanm tr (27 ). 
Gül ve ark. ( 12 ) 59 keçide 51 trematod etkeni tespit etmi ler-
dir. Bu çal mada distamatosisli karaci erlerin, koyunlarda %
12, keçilerde ise %3.2 orannda oldu u tespit edilmi tir. Bu 
farkllklarn nedeni farkl dönemlerde Tarm Bakanl  tara-
fndan yaplan mera slah çal malar sürecinde yeti tircilere 
verilen paraziter ilaç destekleri olabilir.  
       Erkut ve Kahyao lu ( 9 ) 1965 ylnda Ege bölgesinde 

Türler 
Enfekte 
Koyun 
Says 

Enfeksiyon Seyrine Göre Da lm ( % ) 

  Hafif Orta A r 
Ölüm 

Nedeni Toplam 

F.hepatica 141 
15 

( 10.6 ) 

13 

( 9.2 ) 

7 

( 4.9 
) 

5 

( 3.5 ) 

40 

( 28.3 ) 

F.gigantica 141 
16 

( 11.3 ) 
- - 

3 

( 2.1 ) 

19 

( 13.4 ) 

D.dendriticu
m 141 

17 

( 12.05 ) 

42 

( 29.7 ) 

9 

( 6.3 
) 

4 

( 2.8 ) 

72 

( 51.06) 

Tablo 5.  Koyunlarda Karaci er Trematodlar Yönünden Enfeksiyon 
Derecesi 

Türler Enfekte 
Keçi Says 

Enfeksiyon Seyrine Göre Da lm ( % ) 

Hafif Orta A r Ölüm 
Nedeni 

Top-
lam 

F.hepatica 16 2 

( 12.5 ) 

- - 1 

( 6.25 ) 

3 

(18.75) 

F.gigantica 16 2 

( 12.5 ) 

- - - 2 

(12.5) 

D.dendriticum 16 1 

( 6.25 ) 

1 

( 6.25 ) 

9 

( 56.25 ) 

- 11 

(68.75) 

Tablo 6.  Keçilerde Karaci er Trematodlar Yönünden Enfeksiyon Dere-
cesi 
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yaptklar çal mada distomatosis durumunun ya  l aylarda 
daha yo un görüldü ünü bildirmi lerdir. De er ve Akgül  ( 7 ) 
Van ilinde yaptklar koprolojik çal malarda F. hepatica’ya 
k n %43.6, ilkbaharda %36.9, yazn %32.7, sonbaharda %
54.3, D. dendriticum’a ise srayla %17.4, %27.3, %26.7, %
26.2 oranlarnda rastladklarn ifade etmi lerdir. Celep ve 
Ultav ( 6 ) Samsun’da fasciolosis yönünden karaci erlerde 
imha edilme orannn en az A ustos aynda ( %14.2 ), en çok 
Nisan aynda ( %39.8 ) oldu unu bildirmi lerdir. Gargl ve 
ark. ( 10 ), Mart ve Ekim aylarnda koyunlarda F. hepatica’nn 
yaygnl n %3.99, D. dendriticum’un ise %23.52 orannda 
bulundu unu tespit etmi lerdir. Bu çal mada (Tablo 2 ve 3) 
di er çal malarda oldu u gibi karaci er kelebeklerinin yay-
gnlk oranlarnn türlere, mevsimlere, ya   ve beslenme du-
rumlarna göre farkllk gösterdi i belirlenmi tir.             
      Peru’da yaplan bir çal mada kist hidatik enfeksiyon-
larnn s r, koyun ve domuzlarda %42-50 arasnda oldu u 
tespit edilmi tir ( 2 ). Tashina ve ark. ( 22 ), Libya’da E. 
granulosus yaygnl n koyunda %20, keçide ise %3.4 olarak 
bildirmi lerdir. Türkiye’de yaplan çal malarda koyunlarda %
3.0-%5.9, keçilerde %1.6 orannda kist hidatik’e rastlanm tr 
( 3, 16 ).  Bu çal mada muayenesi yaplan 600 koyun karaci-
erinin 218’inde ( %36.3 ), 341 keçi karaci erinin ise 28’inde 

( %8.2 ) kist hidatik tespit edilmi tir. Muayene sonuçlarnda 
kist hidatik’in daha yaygn oldu u tespit edilmi tir. Bu çal -
madaki oranlar Türkiye ve dünyada yaplan di er çal malarla 
uygunluk göstermektedir. Ancak kist hidatik’in yaygn olu u-
nun nedeni mezbaha atklarnn imhasnda gereken titizli in 
gösterilmedi i ortaya çkmaktadr.  
             Sarmehmeto lu ve ark. (20), C. tenuicollis’in yaygn-
l n koyunlarda %31.8,  keçilerde %28.5; Öge ve ark. ( 16 ) 
ise koyunlarda %26.7, keçilerde %27.9 olmak üzere oldukça 
yaygn oldu unu bildirmi lerdir. Bu çal mada C. tenuicollis 
yaygnl  Elaz  (%2.7 ) ve Bursa’da (%4.0) yaplan çal ma-
lara (3, 17)  yakn oranlarda (% 4.83) olarak belirlenmi , keçi-
lerde ise hiç bulunmam tr.  
Özyer ( 18 )  imha edilen karaci erlerin muayenesinde %4.1 
‘inde F. hepatica + F. gigantica’y miks enfeksiyon eklinde 
tespit etmi tir. Bu çal mada koyunlarn %33.6’snn bir türle, 
%37.3’ünün iki türle, %11.1’inin üç türle, %18’inin dört tür ile 
enfekte oldu u görülmü tür. Keçilerin ise %50’sinin bir türle,  
% 31.8’inin iki türle, % 18.1’inin üç tür ile enfekte oldu u 
bulunmu tur ( Tablo-4 ). 
         Handemir (13), bir koyun karaci erinde D. 
dendriticum miktarn en dü ük 1.540, en yüksek 43.500, F. 
hepatica miktarn en dü ük 16, en yüksek 9.180, F. gigantica 
miktarn ise en dü ük 2 ve en yüksek 7 adet olarak bulmu tur. 
Özyer ( 18 ) ise bir koyun karaci erinde ortalama F. hepatica 
saysn 36, F. gigantica saysn 41 olarak bulmu tur. Bu 
çal mada ise koyun karaci erinde F. hepatica miktar en az 7, 
en fazla 600, F. gigantica miktar en az 3, en fazla 300, D. 
dendriticum miktar ise en az 300, en fazla 45.000 adet olarak 
bulunmu tur. Adana mezbahalarnda kesimi yaplan küçükba  

hayvanlarn men e’ileri daha çok Do u Anadolu ve Güney 
Anadolu   Bölgeleri oldu undan yeti tiricilerin özellikle 
paraziter mücadele konusunda yeterli bilgi birikimine  sahip 
olmamalar, bölgenin rakm olarak yüksek olmas ve mevsim-
sel özellikten dolay bahar aylarnda arakonakçlarn bol oldu-
u su havzalarnda otlamaya ba lamalar hem mix enfeksiyon 

orann hem de enfeksiyona neden olan tremetod saysnn 
yüksek olmasnda önemli bir etken olarak görülebilir. 
  Dünyada yaplan çal malarda fasciolosise koyunlarda 
%5.3-81.7, keçilerde ise %17.2-38.7 oranlar arasnda rastlan-
m tr. ( 4, 19 ) Türkiye’de ise yaplan çal malarda bu oranlar 
koyunlarda %0.23-78.7, keçilerde ise %3-62.8 olarak bulun-
mu tur  ( 6, 24, 28, 29 ). Dünyada ve Türkiye’de yaplan çal -
malarda fasciolosisten sorumlu türün koyun ve keçilerde en 
fazla F. hepatica oldu u görülmü tür ( 4, 6, 12, 19, 25 ). Bu 
çal mada da koyun ve keçilerde F. hepatica´ nn bulunma 
orannn F. gigantica´ ya göre daha yüksek oldu u görülmü -
tür. Bu kelebeklerin koyunlardaki oran (%6.6, %3.1), keçiler-
deki oranlarndan (% 0.8, % 0.5) oldukça dü ük bulunmu tur. 
Bunun nedeni ise kesimi yaplan hayvanlarn besi hayvan 
olmasndan dolay besiye almadan önce her türlü iç ve d  
paraziter ilaçlamann yaplm  olmasdr. 
Sonuç olarak; hayvanlarn geli mesini ve kesim sonunda kara-
ci erlerin gda olarak tüketilmesini olumsuz etkileyen 
distamatosis ve kist hidatik gibi parazitlerle mücadele etmek 
amacyla kesimlerin ruhsatl mezbahalarda yaplmas sa lan-
mal, mezbahalarda mutlaka imha i leminin yakma frnlarnda 
yaplmasna özen gösterilmelidir. Ekinokokkosis için sokak 
köpekleriyle mücadele edilmeli, köpeklere belli aralklarla 
paraziter ilaçlar verilmeli, bu hayvanlarn d klarnn topra a 
derin bir ekilde gömülmesi sa lanmal, hayvanlarn d ksyla 
bula abilece i dü ünülerek ye il sebzeler bol suda ykanmal-
dr. Distamatosize kar  koyun ve keçilere bölgenin mevsimsel 
özelliklerine göre paraziter ilaçlar verilmeli, meralar slah 
edilmeli, koyun ve keçiler arakonak sümüklülerin üreyebilece-
i sulu ortamlarda otlatlmamal, özellikle sabahn erken saat-

lerinde, otlaklarn çi li oldu u zamanlarda hayvanlar otlak ve 
meralara sokulmamaldr. Bunlarn yansra zoonoz hastalkla-
rn ciddiyeti ve sosyo-ekonomik boyutlar hakknda halkmz 
bilgilendirilmelidir. 
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