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Bir koyunda akut şiddetli sistiserkozis olgusu.
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ÖZET
Cysticercus tenuicollis, köpek, tilki, çakal, kurt gibi karnivorların ince bağırsaklarında yaşayan Taenia hydatigena’nın larva formudur
ve dünya üzerinde geniş bir yayılışa sahiptir. Bu form geviş getiren hayvanlar başta olmak üzere birçok küçük memeli
hayvanda karaciğer dokusundaki göçü sırasında (Hepatitis cysticercosa) ve akciğerde (Pneumonitis cysticercosa) önemli patolojik
bozukluklara sebep olur.
Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına getirilen 18 aylık bir koyunun ölüm
sebebinin belirlenmesi amacıyla nekropsi yapılmış, organlar ve görülen patolojik lezyonlar paraziter açıdan değerlendirilmiştir.
Nekropside karaciğer yüzeyinde birbirlerine paralel veya yer yer birbirlerini kesen yollar şeklinde çok sayıda kanama alanları ile
içleri jelatinimsi sıvıyla dolu beyaz pirinç tanesi şeklinde parazit formasyonlarına rastlanmıştır. Bu değişiklikler aynı zamanda
organın kesit yüzünde de görülmüştür. İç organlardan alınan kesitler tamponlu nötral formalin solüsyonunda 48 saat süreyle
tespit edilmiştir. Doku takibinin ardından parafinde bloklanarak mikrotom aracılığı ile 5-6 mikron kalınlığında kesitler
alınmıştır. Kesitlere hematoksilen-eozin (HE) boyası uygulanarak ışık mikroskobunda incelenmiştir. Histopatolojik
incelemede karaciğerde, akciğerde ve mezenteriyel lenf yumrularında parazitin kistik formlarına ve bunun yol açtığı lezyonlara
rastlanmıştır. Ayrıca kronik peritonitisin bu bulgulara eşlik ettiği dikkati çekmiştir. Sonuç olarak 18 aylık koyunda Hepatitis
cysticercosa ve Pneumonitis cysticercosa ve Lenfadenitis cysticercosa yapan sistiserkoz vakası teşhis edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cysticercus tenuicollis, Hepatitis cysticercosa, Pneumonitis cysticercosa, Lenfadenitis cysticercosa
●●●

Acute severe cysticercosis in a sheep.

"Hepatitis cysticercosa, Pneumonitis cysticercosa and Lymphadenitis cysticercosa"
SUMMARY
Cysticercus tenuicollis is larval form of Taenia hydatigena that lives in the small intestine of carnivores as dog, foxes, coyote, wolves
and has a wide spread on the world. This form causes significant pathological disorder mainly during the migration in the
liver (hepatitis cysticercosa) and lung (pneumonitis cysticercosa) especially in ruminants and many small mammals.
In this study, necropsy was made determining of the cause of death of a 18 months sheep and it was evaluated organs and
pathological lesions in terms of parasitic aspect which brought to Afyon Kocatepe University Faculty of Veterinary Medicine
Department of Pathology. During necropsy, it was found large number of hemorrhages as shape of parallel or crossing each
other on the liver surface and it was seen interference forms as shape of white rice which filled with gelatinous liquid. These
changes were also seen on the cut surface of organ. The sections taken from internal organs were fixed in neutral buffered
formalin for 48 hours. After the following of tissue, it was blocked in paraffin and the sections were obtained via tissue
microtome with 5-6 micron. The sections were examined by light microscopy that applied hematoxylin-eosin (HE). It was
found cystic forms of the parasite and it caused lesions in liver, lungs and mesenterial lymph nodes in the histopathological
examination. In addition, it was noted, peritonitis is accompanied on these findings. As a result, cysticercosis case was
diagnosed which caused Hepatitis cysticercosa, Pneumonitis cysticercosa and Lenfadenitis cysticercosa by 18 month sheep.
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GİRİŞ
Cysticercus tenuicollis, köpek, tilki, çakal, kurt gibi
karnivorların ince bağırsaklarında yaşayan Taenia
hydatigena’nın larva formudur ve dünya üzerinde
geniş bir yayılışa sahiptir (Güralp 1981, Soulsby 1982,
Pathak ve ark. 1982, Kara ve Doğanay 2005, Brown
ve ark. 2007). Bu form evcil ya da vahşi ruminant
hayvanlar başta olmak üzere birçok küçük memeli
hayvanın başlıca mezenteryum ve karaciğerinde
yerleşim göstermektedir. Karnivorların dışkısı ile
dışarı atılan halkalardan açığa çıkan yumurtaların
arakonaklar
tarafından
alınmasını
takiben
bağırsaklarda serbest kalan onkosfer bağırsak cidarını
delerek kana karışır. Kan yoluyla özellikle karaciğer
parankiminde 1 ay kadar göç geçirdikten sonra
periton
boşluğuna
geçerek
omentum
ve
mezenteryuma tutunarak parazitin larva formu olan
C. tenuicollis haline gelir (Blazek ve ark. 1985,
Radostits ve ark. 2007). Cysticercus tenuicollis, arakonak
canlılarda göçü sırasında başta karaciğer olmak üzere
bağırsak cidarında patolojik lezyonlara yol açar.
Etken vücuttaki göçü sırasında karaciğerde Hepatitis
cysticercosa’ya,
akciğerde
ise
Pneumonitis
cysticercosa’ya neden olur (Pathak ve ark. 1982,
Blazek ve ark. 1985). Larvalar ayrıca peritona da
yerleşerek ve 8 cm kadar büyüklüğe ulaşabilir. Bu
organda belirgin bir patoloji meydana getirmezken
(Brown ve ark. 2007), yoğun enfeksiyonlarda
larvanın karaciğer dokusunda göçü sırasında önemli
patolojik bozukluklara sebep olmaktadır (Yıldırım ve
ark. 2006, Nourani ve ark. 2010) Göç sonunda
omentum ve mezenteryum serozasına yerleşen
C.tenuicollis herhangi bir patolojik bozukluğa yol
açmamaktadır. Eğer bir koyun veya keçi, içerisinde
100.000 kadar yumurta bulunan tek bir halkayı oral
yolla alacak olursa, çok sayıda C. tenuicollis gelişimine
bağlı olarak ölüm gözlenebilir (Radostits ve ark.
2007). Olguda 18 aylık dişi bir koyunun
karaciğerinde, akciğerinde ve lenf yumrularında
rastlanılan akut seyirli ve hayvanın ölümüne sebep
olan Cysticercus tenuicollis enfeksiyonu incelenmiştir.

Yöntem ve Bulgular
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı’na ölüm sebebinin
belirlenmesi amacıyla getirilen 18 aylık dişi koyuna
nekropsi yapılmıştır. Nekropside karın boşluğunda
300 ml civarında kanlı bulanık renkte bir sıvı ile
karşılaşılmıştır. Karaciğer yüzeyinde birbirlerine
paralel veya yer yer birbirlerini kesen yollar şeklinde
çok sayıda kanamalar ve içleri jelatinimsi sıvıyla dolu
beyaz renkli pirinç tanesi büyüklüğünde parazit
formasyonları görülmüştür (Resim 1). Bu
değişikliklere aynı zamanda organın kesit yüzünde de
rastlanmıştır (Resim 2).

Resim 1: Karaciğerde Cysticercus teniucollis (oklar) ve
parazitlerin meydana getirdiği kanamalı göç yolları.
Figure 1:Cysticercus teniucollis on the liver (arrows) and
hemorrhagic migration routes by caused parasites.

Resim 2: Karaciğerin kesit yüzünde Cysticercus
teniucollis'in meydana getirdiği göç yolları.
Figure 2: The liver cut surface view of hemorrhagic
migration routes by caused Cysticercus teniucollis.
Bununla beraber bağırsakları saran periton yaprakları
arasında 1-3 cm çaplarında çok sayıda içi renksiz sıvı
dolu kesecikler gözlenmiştir. Mezenteriyel lenf
yumrumlarının şişkin kesit yüzlerinin kanlı olduğu
gözlenmiştir. Akciğerlerin dış ve kesit yüzlerinde 0,51 cm çaplarında kanamalar dikkati çekmiştir.
Sistemik olarak organlardan örnekler alınarak
tamponlu nötral formalin solüsyonunda 48 saat
süreyle tespit edilmiştir. Doku takibinin ardından
örnekler parafinde bloklanarak ve mikrotom aracılığı
ile 5-6 mikron kalınlığında kesitler alınmıştır. Kesitler
hematoksilen-eozin (HE) boyası uygulanarak ışık
mikroskobunda
incelenmiştir.
Histopatolojik
incelemede karaciğerde, akciğerde ve mezenteriyel
lenf yumrularında yangı hücreleri ile birlikte parazitin
larva formlarına rastlanmıştır (Resim 3-6). Organların
parankiminden ve serozasından alınan kesitlerde
birçok alanda küçük-büyük kanama alanları (parazit
göç yolları) ve bu bölgelerde nekroz görülmüştür
(Resim 7).
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Resim 3: Akciger dokusunda larvanın
histopatolojik görüntüsü. HE.
Figure 3: Histopathologic appearance of the
larvae in lung tissue. HE.

Resim 4. Karaciğer dokusunda larvanın
histopatolojik görüntüsü. HE.
Figure 4. Histopathologic appearance of the
larvae in liver tissue. HE.

Resim 6: Mezenteriyal lenf yumrusunda
larvanın histopatolojik yakın görüntüsü. HE.
Figure 6: Histopathologic appearance of the
larvae in mezenterial lymph nodes, close view.
HE.

Resim 7: Karaciğerde paraziter göç yollarının
(oklar) histopatolojik görüntüsü. HE.
Figure 7: Histopathologic view of parasitic
migration routes (arrows) on the liver. HE.
TARTIŞMA ve SONUÇ

Resim 5: Mezenteriyal lenf yumrusunda
larvanın histopatolojik görüntüsü. HE.
Figure 5: Histopathologic appearance of the
larvae in mezenterial lymph nodes. HE.

Cysticercus tenuicollis'in oluşturduğu kistlere genellikle
nekropsi ya da kesimhanelerde bağırsak, mide,
karaciğer gibi iç organların peritonal yüzeylerinde içi
sıvı dolu, birkaç santimetre çapında, şeffaf keseler
halinde rastlanır. Bu kronik lezyonlar genelde
önemsenmez ve önemli bir patoloji teşkil etmediği
düşünülmektedir (Christodoulopoulos ve ark. 2008,
Scala ve ark. 2015). Larvalar aynı zamanda karaciğer,
akciğer, dalak, kalp kası, testis gibi organların
parenkiminde organizasyon sonucu makroskobik
olarak apseye benzeyen kistik eozinofilik paraziter
granülasyon odakları meydana getirmektedir (Cullen
2007, Foster 2012, Fry 2012). Ayrıca etkenin yoğun
olarak alınmasıyla akut enfeksiyon tablosu
oluşturmaktadır. Bu durum nadir olarak görülür ve
genellikle çok sayıda kuzunun ölümüne sebep
olmaktadır (Christodoulopoulos ve ark. 2008, Scala
ve ark. 2015). Vakamızda 1,5 yaşlı erişkin bir
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koyunda şiddetli karaciğer ve akciğer tutulumu
meydana gelmiştir. Etkenin organları yırtarak karın
boşluğuna düşmesiyle oluşan peritonitis de bu
tabloya eklenmiştir. Tablo, etkene ilişkin organların
yetmezliği ve peritonitise ilişkin olarak hayvanın
ölümüyle sonlanmıştır. Yapılan araştırmalarda
Afyonkarahisar yöresinde küçük ruminantlarda
Hepatitis cysticercosa veya Pnemonitis cysticercosa kaynaklı
ölümlerin gözlendiğine dair bilimsel bir veriye
rastlanmamıştır. Türkiye genelinde ise tek bir vaka
bildirilmiştir (Yıldırım ve ark. 2006). Ayrıca olguda
saptadığımız etkenin sebep olduğu hemorajik
lenfadenitisi (Lymphadenitis cysticercosa) tablosu daha
önce memeli hayvanlarda tanımlandığını bildiren
bilimsel bir makaleye de ulaşılamamıştır (Pathak ve
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