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M. mimio Ğı u 

Yurdumuzda etiyolojisi malûm olmayan bir tak ım hayvan hastal ıklan hü-
küm sürmektedir. Bu hastal ıklar ı  meydana getiren sebepleri ayd ınlatmak mak-
sadiyle, Ziraat Velcâleti, mütehass ıs elemanlardan müteş ekkil, ekipler teşkili-
ne karar vermi ş tir. Ekip halinde yap ılmakta olan çal ış malar ın gayesi, her ilim 
şubesinden mütehass ıs birer eleman ı , seyyar lâboratuvar ve modern techizatiy-
le, hayvan yeti ştiricilerinin yardımına koşmakt ır. Salg ın hastal ıklar ın teşhisi ve 
alınacak mücadele tedbirleri ancak yerinde yap ılacak incelemelerle mümkün 
olur. 

Bu cümleden olmak üzere Trakyan ın köylerinde, s ığı rlar aras ında, sene-
lerden beri ölümlere sebep olan, teşhis edilemediği için «mahiyeti meç ıhul has-

tal ık» ad ı  verilen bir hastal ık üzerinde ekip halinde çal ışı hruş  ve 1953 y ılında 
bunun botulismus olduğu anla şı lmış tır. 

Yurdumuzun Karadeniz bölgesinde de s ığı rlar aras ında kan iş emekle teza-
hür eden ve bir çok telefata sebep olan bir hastal ık seyretmektedir. Heamatu 
ria vesicalis bovis ad ı  verilen bu hastal ık üzerinde 1954 y ı l ında bir ekip 
çalışmış  ve 1955 yaz aylar ında bu çal ış malar ına devam etmi ştir. Ad ı  geçen 
hastal ığı n etiolojisinde paraziterin rolü bulunup bulunmad ığı nı  tet-
kik için ekip başkanl ığı nın teklifi ve Ziraat Vekâletinin muvafakatiyle 1954 se-
neki yaz aylar ında yapılan ekip çal ışmalar ına ben de kat ılmış tım. 

Bu ara ş t ırmalardan elde etti ğ im neitceleri neşretrneyi faydal ı  bulmakta yım. 
Haematuria vesicalis bovis dünyan ın bir , çok yerlerinde görülmekte ise de 

etiyolojisi üzerinde henüz kesin olarak bir şey söylenmiş  değ ildir. Hastal ığı n 

ne suretle meydana geldi ğ i bilinmemektedir. Bu i ş te bazı  parazitlerin rol oy-
nad ıklar ı  ileri sürülmüş  ise de bu iddialar teeyyüt etmemi ştir. 

Hutyra ve Marek (11)'e göre bu hastal ık Almanya, Avusturya, Fransa, İ tal-

ya'n ın bazı  yerlerinde, Belçika, Irlanda ve İngiltere'nin baz ı  yerlerinde, Maca-
ristan, Bulgaristan, Yugoslavya, Kanada, Birle şik Amerika, Avustralya ve Ja-
ponya'da görülür. Bu memleketlerde baz ı  bölgelere münhasn olarak seyret-
mekte ve telefata sebebiyet vermektedir. Yazarlara göre hastal ığı n sebepleri 

183 



m ı m iod Ln 

:aras ında ş u paraziter hastal ıkların da ismi geçmiştir: Filariosis, Distomatosis, 
Linguatula sürfeleri, Schistosomiasis ve mesanede Coccidiosis. Datta (3) has-
ta hayvanların vena juguları s7mden alman kandan yap ılan kültürlerde Asper-
:gillus bulduğunu ileri sürüyor. Orpen (15) e göre ise hastal ık daha ziyade 5 
yaşından yukar ı  olan sığı rlarda görülür. Yazar buradaki kan i şemenin haemog-
lobinurie olmamas ına ra ğmen bir çok vak'alarda piroplasmosis tedavisi fayda-
h sonuçlar vermiş tir. Muayene edilen hastalar ın kan ında Theileria mevcudiye-
ti bu amilin kan işeme hastalığı nda hazırlarcı  bir rolü bulunmak ihtirrıalini ha-
tıra getirmektedir. Ara ş t ırıcı, hasta :bir s ığı rm bölbreğ inde bir parazit buldu-
ğunu ve bunun da bir di ş i Schistosoma olmas ı  ihtimali bulundu ğu üzerinde dur-. 
muş tur. 

Pommeret (20) Datta'dan ilham alarak hastal ık amilinin Entarnoeba kama-
la olabileceğ ini tahmin ederek bu amip üzerinde çal ışm ış  ise de kesin bir 90- 

nuca varamam ış tır. Scharrer (24) mesanede te ş ekkül etmiş  olan tümörlerde 
Coocidie'lerin muhtelif gelişme safhalarma rastlad ığ mı  ve hastalığı  bunlarm 
husule getirmesi icabetti ğ ini ileri sürüyor. 

Yapmış  olduğumuz kan muayenelerinin bir k ısmında ekserisi az miktarda 
olmak üzere Theileriosis ve Babesiosis etkenlerine rastlam ış  bulunuyoruz. Bir 
çok araş tırıcılar (1, 2, 13, 29) Babesiosis'de haemoglobin ıırie görüldüğünü bil-
diriyorlar. Richardson (23) da bu fikirde olmakla beraber Sergent (1924) dan 
naklen bildirildiğ ine göre s ığı r Theileriosi'inde hazan haematurie göriilmek-
tedir. 

Görülüyor ki, hastal ığı  piroplasma etkenlerine hamletmek isteyenler mev-
cuttur. Halbuki Altan ve Esin (1) bu mütalâada de ğildirler. Şöyle ki: S ığı r-
larm kan i ş eme hastal ığı  her ne kadar Babesiosis, Theileriosis ve Anaplasmo-
sis ile kar ış tu ı labilir ise de ad ı  geçen hastal ıklara ait klinik tablo gayet vasfidir 
ve mevsime bağ lıdır (Ilkbahar, yaz aylar ı). Ya7arlara göre hayvanlar ın ka-
nında her ne kadar Theileria annulata görülmü ş  ise de memleketimizde hay-
vanlar ın % 99 onda bunlar ı  yaz kış  görmek münskndiir. Müellifler bu suret-
le Haematurie vesicale'in Piroplasmmosis'le bir alâkas ı  olmadığı nı  belirtiyor-
lar.. Piroplasmosis'de klinik tablo bak ım ından Cameron (2), Meuleman (13) ve 
Yalçın (29) da ayn ı  fikirdedirler. - 

Samsun, Ordu, Giresun ve Bolu viketleri s ığı rlarında görülmekte olan 
Babesiosis ve Theileriosis etkenlerini nakletmesi ihtimali mevcut bulunan ke-
nelere dair olan neş riyat ı  da'şöylece hülâsa Delpy (4) ye göre Th. 
annulata ile Th. dispar sinonim olup bunlar a ş ağı ya kaydedilen 4 Hyalomma 
nevi taraf ından nakledilmektedir: H. detritum, H. Savignyi, H.excavaturn ve 
H. rufipes glabrum. Ara ştırıcı  bu 4 neyin hiç birisinde paarzitin veraset sure-
tiyle intikal etmediğ ini kaydediyor. Bu 4 soydan ilk üçü memleketimizde mev-
cut bulunmaktad ır. Esin ve Atun (7) yapm ış  olduklar ı  muayenelerde bir hay-
yanda Th , annulata ve otopsisi yap ılan bir hayvan ın karaciğerinde de Distom 
bulduklarını  bildiriyorlar. Reichenow (22) Th. annulata'y ı  H.mauritanicum (det- 
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ritum)'un nakletti ğ ini ve bu kene iki konutlu oldu ğundan yaln ız imago saf-
has ında enfeksiyöz bulundu ğunu, B. bigemindyı  ise Boophilus'lar ın taşı dığı nı  
bu keneler tek konutlu olduklar ından hastal ığı  ancak e ııgin safhalar ında verebi-
leceklerini bildirmektedir. Sergent (26) ve arkada ş lar ı  da Ş imall Afrika'da sey-
retmekte olan Th. dispar' ın H. mauritanicum taraf ından nakledildi ğ ini bildi-
riyorlar. Tüzdil (27) de ayn ı  fikirde olup yaln ız memleketimizde bu parazitle-
rin birinci derecede B annulatus ve ikinci derecede H.aegyptium taraf ından 
nakledildigıni bildirmektedir. 

Yazd ı-Zadeh (30) e göre Theileria'lar uzviyette iki şekilde görülür: Eritro-
sitler içerisinde bulunanlar gametositlere tekabül eder, geli şimlerine ancak 
kenelerde devam edebilirler. Sdhizogonie safha ise , Kadı  cisimoikleri ş eklinde, 
dalak, karaciger, gangliyonlar, böbrek ve kemik ili ğ i gibi iç organlarda cer-
yan etmektedir. Gören ve Yetkin (9) P. bigerninum'u Booplülus soyuna ba ğ lı  
kenelerir -rh. dıspar' ı  ise R. Bursa, H. mauritancium, B. annulatus ve B. cal-
caratus ad ı  verilen kenelerin naklettilderini bildiriyorlar. Kurtpmar (12) ad ı  
geçen viketlercle şu kene türlerini tesbit etmi ş  olup bunlar ın naklettikleri 
hastal ıklar kerre içerisinde gösterilmi ş tir: I. ricinus (s ığı r Piroplasmosis'ini)' 
H. inermis, H. pnctata (P. bigernina ve A. centrale), H. concinna, H. otophila, 
H. sulcata, D. marginatus (Beygir Piroplasmosis'ini), B. calcaratus (P. bige-
mina ve B. berbera'y ı), H. savignyi (Th. annulata'y ı), H.excavatrun (s ığı r Thei-
leriosis'ini, H.detritum (Th. annulata'y ı), R. sanguineus (P. canis, A. rnargina-
le'yi), R. bursa (P. bigemina'y ı  nakleder). Biz ise, Mimio ğ lu (14) bu bölgenin 
sığı rlarmdan elde etti ğ imiz kenelerden ş u türleri tesbit etmi ş  bulunuyoruz: 
H. detritum, H.excavatum, B. annulatus calcaratus, R. sanguineus, R. bursa, 
I.ricinus ve H. sulcata. Oytun (16) a göre ise I. ricinus (P. bovis'i), R. bursa 
(S ığı r Piroplasmose ve Theileriose'unıı ), M. calcaratus (P. bigerninum'u) H. dro-
medarii (S ığı rlara Theileriose ve Piroplasn ıose'u), H. anatolicum anatolicum 
(Th. annulata'y ı). H. mauritanicum (1111. annulata'y ı  nakleder). 

Th. annulata ile Th. parva'n ın mikroskopik olarak tdfrikleri bak ımından 
müşkülkla karşı la şı lmaktad ır. Hutyra ve Marek (10) Th. parva ile Th. annula-
ta'yı  mikroskopik olarak tefrik etmek imkân ı  mevcut değ il ise de Th; annula-
ta'da halka ş ekli parazitlerin % 90 nim teşkil eder, ayn ı  zamanda bu iki para-
zit birbirlerine kar şı  muafiyet tevlit edemediklerinden dolay ı  da tefrik edilir-
ler demektedirler. Fibiger (8) e göre Th. annulata'y ı  B. annulatus nakletmek-
tedir. 

Th. annulata'n ın il4la tedavisi henüz mümkün görülmemektedir. Bu ba-
kımdan hastalığ a karşı  premünitif bir a şı nın hazırlanmas ı  üzerinde çal ış malar 
yap ı lmış  olup Sergent ve arkada ş lar ına (25) göre premünitif a şı lar sayesinde 
telef at nisbeti % 1 e dü ştüğü halde, aşı nın tatbik edilmediğ i yerlerde bu nis-
bet 16,3 e kadar yükselmiştir. Donatien ve Rampon (5) genç hayvanlar ın pre-

münitif a şı ya mukavemet göstermelerine ra ğmen sütlü inekler mukavemet ede- 
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memektedirler. Ara ştırıcılar, üçer ayl ık 6 danaya premünitif a şı  yap ıldığı nı  ve 
bunlar ın tehammül gösterdiklerini, 4 sütlü inekten ise iki tanesinin öldü ğünü 
bildiriyorlar. Rampon (21) Theileriosis'in Lomidine ile tedavisi üzerinde ça-
lışmış  müsbet bir netice alamam ış t ır. Pamukcu ı(19, 18) ya göre s ığı r hematu-
risi Türkiye'de yaln ız sığı rlarda değ il aynı  zamanda mandalarda da görülmek-
te, idrar kesesinde kanamalar ve burada habis tabiatta urlar te ş ekkül etmek-
tedir. Yazar hastal ık sebebinin henüz malfun olmadığı nı , idrar kesesindeki ka-
namalara tümörlerin sebebiyet verdiklerini, bu leziyonlar ın tekevviinünde ba-
z ı  kanserojen maddelerin veya viruslar ın rol oynayabilece ğ ini ve bu yönden 
araş tırmalar yap ı lmas ın ın gerekli olduğuna işaret etmektedir. 

Materiyal ve Metot 

Samsun, Ordu, Giresun ve Bolu vilâyetlerinde 35 inek, 31 öküz ve 4 man-
dadan ibaret 70 ba ş  hematurili hayvan üzerinde çal ışı lm ış tır. Bunlardan otop-
sisi yap ılan 20 s ığı r ve 4 mandadan endoparazitler toplanm ış  ve bir kısm ı  mez-
bahalardan temin edilen 26 s ığı r ve manda mesanesi üzerinde etütler yap ı l-
mış tır. Klinik muayeneye tabi tutulan ve otopsisi yap ılan hayvanlardan flota-
siyon ve sedimentasiyon metotlariyle d ış kı  muayeneleri yapılm ış , idrar sedi-
mentleri ve Giemsa ile boyanan kan frotileri milcroskopik muayenelere tabi 
tutulmuştur. 

Alman Sonuçlar 

Samsun, Ordu, Giresun ve Bolu vilâyetlerinde koprolojik muayeneye tabi 

tutulan 70 baş  sığı r ve mandada ve bunlardan otopsisi yap ılan 20 ba ş  hayvan-

da a ş a ğı yüa kaydetti ğ imiz endoparazitler tesbit edilmi ş tir : 

1. Dicrocoelium lanceatum Stiles ve Hassall, 1896 
2. Fasciola hepatica Linnaeus, 1758 
3. Cyste hydatique 
4. Triohostrongylidae spp. 
5. Triohuris ovis Abildgaard, 1795 
6. Gongylonema pulchrum Molin, 1857 

Bölgenin dağ lık araziye sahip bulunmas ı  ve Haematurie vesicale'in esasen 
burada 200- 1000 metre yüksekliklerde rastlanmas ı  dolay ısiyle endopazitler nis-

beten az miktarlar ve ça ş itler ıde bulunmaktad ır. Yaln ız Giresun mezbahas ında 

kesilen hayvanlarda Cyste hydatiquelerin pek fazla miktarda görülmü ş  olmas ı  
dikkat ım ızı  çekmiş tir. Ergin ş ekli köpeklerde bulunan (Edhinococcus granulosus) 

bu parazitlerle bu yönden mücadele etmek gerekti ğ ine işaret etmek isteriz. 
Ihtimamla yapmış  olduğumuz bütün ara ştırmalara ra ğmen kan iş emenin amili 
olabilecek Schistosoma'lara tesadüf etmek mümkün olmam ış t ı r. 
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Hasta hayvanlardan toplanan kene nevilerini a ş a ğı ya kaydediyoruz: 

1. Boophilus annulatus calcaratus Birula, 1895 

2. Ixodes ricinus Linnaeus, 1758 

3. Rhipicephalus bursa Canestrini, Fanzago, 1877 

4. Rhipicephalus sanguineus Latraille, 1806 

5. Hyalomma savignyi Gervais, 1844 

6. detritum Sohulze, 1919 

7. excavatum Koch, 1844 

8. Haemaphysalis s ıı lcata Canestrini, Fanzago, 1877 

Bölgenin s ığı rlannda seyretmekte olan Baibesiosis ve Theileriosis'in intika-

linde bu kenelerden k ısmı  azamm ı n rol oynamakta oldu ğuna ş üphe edilemez. 

Yaln ız hangi parazit türünün hangi nevi eknelerle intikal etti ğ ini ileride yap ı - 

lacak etütler bize gösterecektir. 

Cetvelin tetkikinden anla şı laca ğı  üzere, sözü geçen dört vilâyetimizdeki 

sığı rlarda hakim durumda bulunan kan parazit Treileria annulata'd ır. 
Bu parazit, kan muayenesine tabi tutulan 70 hayvandan 16 s ında (22.85 %) tes- 

bit edilmiş tir. Bunlardan her ne kadar yaln ız 4 tanesinde parazit say ı sı  nisbe- 

ten fazla ve hastal ık tevlit edebilecek durumda ise de 12 tanesinde bu vasf ını  
kaybetmi ş tir. Fakat o hayvanlar da hastal ığı  had bir ş ekilde geçirmi ş  ve pre- 

münisiyon safhas ına girmiş  bulunmaktad ırlar. 

70 baş  hayvandan 5 tanesinde de Piroplasma higemina (7.1 %) tesbit edil-
miştir. Bu parazit kanla az miktarda dahi bulunsa hastal ık amili olarak kabul 
edilir 

O halde kan muayenesi yap ılan 70 'ba ş  hayvandan 21 inde (% 30) umumi 
tabiriyle Piroplasmosis hüküm sürmektedir ki bu nisbet küçümsenecek bir du-
rumda değ ildir. Babesiosis'de her ne kadar idrar kanl ı  bir manzara arz ediyor-
sa da bu bir Haematurie de ğil Haemoglohinurie'dir. Theileriosis'de Haemog-
lohinurie'yi ender vak'alarda görmek mümkündür. 

Haematuria vesicalis bovisqi hayvanlardan yapm ış  olduğumuz parazitolo-
jik muayenelerden elde etti ğimiz neticelerin ışığı  altında sözü geçen hastal ığı n 
husulünde parazitlerin bir rolü olmad ığı  kanaati bizde hani olmu ş tur. Çünkü 
tesbit etmi ş  olduğumuz parazitler yurdumuzun hemen bütün bölgelerinde s ı -
ğı rlaninızı  konut olarak kulland ıkları  halde kan işeme hastal ığı  yaln ız ve yal-
nız Karadeniz bölgesi s ığı rlarmda hüküm sürmektedir. O halde, di ğer ara ş t ırı -
cıların da temas etti ğ i ;gibi, hastal ığı n meydana gelmesinde ba şka sebepler 
aramak icabeder. 
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Haematur'ie vesicaleli hayvanlardan yap ılan kan frotilerinin muayene 
sonoçlar ıru 'gösteren cetvel. 

Protol 
No. 

Alındığı 	Hayvan ın 
tarih 	cinsi 

Frotinin yapıldığı  yer 
I 	Muayene 

neticesi 

• MM 6 • 1.11. •■ 	• I MI • 

Musabiye' 
derecesi 

1 
2 

15.7.954 
» 	» 	» 

Öküz 
Öküz 

Akkuy ıdu K. (Çarşamba) 	Menfi 
Yaveyli K. (Çarşamba) 	» 

IME I I ■•■•1 I 

3 » 	» 	» » Çuhacal ı  K. (Çarşamba) 	Th. annulata ++ 
5 16.7.954 İnek Samsun Kaygüney 	P. bigeraina +++ 
6 » » » Öküz » 	Taflan 
7 » » » > Th. annulata 

9 » » » inek menfi 

10 19.7.954 Öküz mezbaha Tuh. annulata ++ 
11 20.7.954 inek Menfi 
12 » » » Düve 
13 » 	» 	» » » 	Muş ta köyü 

15 22.7.954 İnek Çarş amba leamran K. 
17 » » » Öküz Samsun Kelime K. 

18 » » » » 
19 » 	» 	» Düve 
20 23.7.954 inek Kayagüney köyü P. bigemina 

21 » 	» 	» Öküz Menfi 

22 » » » inek Theileria ann. 

23 26.7.954 Öküz Samsun Köseli Menfi 

24 » » » » » 	Meyvah 

25 » » » » 	» 	Milzmil1111 

26 27.7.954 » 	Baha Ç ı rıldar Th. ~data 

27 » » » » Samsun Diizköy » 	» 

28 » » » » » 	» 

29 » » » > » 	» 

30 28.7.954 inek » 	Merkez menfi 

31 30.7.954 Öküz Taflan Da ğköy Th. annulata 

32 » » » İnek Menfi 

33 6.8.954 Öküz Th. annulata + 
34 8.8.954 > Samsun Erfldi Th. annulata 

35 » » » > » 	» 

36 » » » inek Menfi 

37 » » »  
38 » » » » 
39 » 	7> 	1 1 » 

40 » » » Öldiz Eğ ribel Th. 	annulata 

41 » » » 
44 14.8.954 inek Ordu Elmahk Mal ı . Menfi 

45 » » » > » 	Kirazliman Mali. 

46 16.8.954 » » 	Bayadı  
47 » » » Öküz » 	Merkez 

188 



SIĞ IRLARDA PARAZİTOLOTIK ARAŞ TIRMALAR 

Protokol 

No. 

Almdığı  

tarih 

Hayvanın 

Cinsi 

Muayene 
Fratinin yap ılıdağı  Yer 

neticesi 

IP 

Musabiyet 

derecesi 

■•0»./». AM Il NI P I ».«. 

48 18.8.954 Inek Eyüplü K. 
MIN DM I •ffil■ -1 11■11M 

49 » > Fermudetepe k. 
50 » 	» 	» Düve Ilasami K. 
51 20.8.954 inek Giresun Samail K. Th. annulata ++ 
52 21.8.954 Menfi 
53 » » Öküz 
54 » » » 	inek 
55 » D » 

56 » » » 	Öküz 
57 » » 	Inek Th. annulata 
58 » » » » 	» 	» Menfi 
59 » » » » 	Haanurlu 
60 22.8.954 » 	Tirebolu 
61 22.8.954 Kemaliye 
62 23.8.954 	• 	» Erikliman k. 
64 3. 9.954 	» Bolu Kı ndıra 
65 > D » 	Öküz » 

66 » 	» 	» 

67 » 	» 

68 > 	» 	» P. 	bigemina 
69 > 	» 	» Menfi 
70 » » > » 

71 » > » 	 Inek annıi ata 
72 » » » 	Manda E. Menfi 
81 » D » 	Öküz P. bigemina 
90 5. 9. 954 	inek » 	Meıkez 	 Menfi 
91 » 	A > Manda 
92 6. 9. 954 
93 » » » 

Disküssiyon 

Hutyra ve Marek (11) Haematurie vesicale'in sebepleri aras ında Filariosis, 
Distomatosis, Linguatula sürfeleri, Schistosomiasis ve mesane Coccidiosis'ini 
zikretmektedir. Bu paraziter hastal ıklardan vak'alar ım ızda ancak Distomatosis 
ve Filaria'lardan Gongylonema puldhrum'lar ı  tesbit etmiş  bulunuyoruz ki, yur-
dumuzun her taraf ında münte ş ir olarak bulunan bu parazitlerin bahis konusu 
hastalığı  tevlit edece ğ i düş ünülemez. 

Orpen (15) hasta hayvanlar ın kan ında bulunan Theileria'lar ın kan iş emede 
haz ırlayıc ı  bir rolleri bulunmas ı  ihtimalinden bahsetmekte ve Acaprin enjeksi-
yonu yap ılan bu gibi hayvanlardan % 30 unun muvakkaten Ş ifa bulmas ını  bu-
nunla izah etmektedir. Hayvanlar ın Theileriosis'e mump olmalar ı  hiç şüphesiz 
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onların diğer hastalıklara kar şı  olan nzvi mukavemetlerini azalt ır ve kan iş e-
menin seyrini tesri eder. Fakat Acaprin ile Theileriosis tedavisi mümkün gö-
rübnemektedir. Ayn ı  müellif otopsisi yap ılan bir hayvan ın bübreğ inde bir pa-
razit bulduğunu, bunun da diş i. bir Schistosoma olmas ı  ihtimalini ileri sürü-
yor. Yapm ış  olduğumuz araştırmalarda ad ı  geçen paraziti tesbit etmek müm-
kün olmamış tır. Scharrer (24) ıne,sanede teş ekkül etmi ş  olan tümörlerde Coc-
cidie'lerin muhtelif geliş im safhalarma rastlad ığı m ve hastal ık amillerinin bun-
lar olmas ı  gerektiğ ini belirtiyor. Yapm ış  olduğumuz mesane muayenelerinde 
bu parazitleri tesbit etmek mümkün ohnam ış t ır. Richardson (23)'un Sergent 
(1924) dan naklen bildirildiğ ine göre sığı r Theileriosis'inde de hazan Haema-
turie görülmektedir. Halbuki Altan ve Esin (1) Haematurie vesicale'in s ığı r Ba-
besiosis ve Theileriosis'iyle bir ilgisi bulunmadığı n ı  açıklıyorlar; biz de bu fi-
kirdeyiz. 

Sığı r Theileriosis'inin naklinde bir çok ara ş t ı r ıcılar (4, 16, 22, 12, 9, 26, 27) 
Hyalomma mauritanicum (detritum) ad ı  verilen kene üzerinde duruyorlar. Bu 
bölge de ad ı  geçen keneyi tesbit etmi ş  bulunuyoruz <14). Bu hastal ığı  nakle-
den ikinci kene olarak da muhtelif miiellifler (27, 9, 8) Boophilus annulatus'u 
göstermektedirler. Bölgede bu kene de mevcuttur. (14, 12) . 

Piroplasma higemina'yı  nakleden keneler ise muhtelif yazarlara göre şun-
lardır: Bophilus aoyuna ba ğ l ı  türler (22, 9, 12, 16), Rhipicephalus Bursa (12, 16). 
R. Bursa ve yukar ıda da arz edildi ğ i üzere B. annulatus calcaratus türleri böl-
gede bulunmaktad ı r (14, 12). Pamukcu (19, 18), hastal ık sebebinin henüz ma-
Iffin olmadığı nı  bildirmektedir; biz de aym fikirdeyiz. 

Özet 

1. Samsun, Ordu, Giresun ve Bolu Vilâyetlerinde Haematuria vesicalis bo-
vis'li 35 inek, 31 öküz ve 4 mandadan ibaret 70 ba ş  hayvan üzerinde parazito-
lojik bir ara ştırma yapılmış tır. 

2.70 baş  sığı r ve mandadan yap ı lan koprolojik muayenelerle birlikte otop-
sisi icra edilen 20 tanesinin endoparazitleri toplanm ış  ve aş a ğı ya kaydetti ğ imiz 
helmintlerin mevcut olduğu anla şı lm ış tır: Dicrocoelium lanceatum Stiles ve 
Hassal, 1896, Fasciola hepatica Linnaeus, 1758, Cyste hydatique, TrichoArogy-
lidae spp., Trichuris ovis Abildgaard, 1795, Gongylonema puldhrum Molin ; 

 1857. Kan işemenin amili olabilecek Sdhistosoma'lara rastlanmad ığı  gibi, pato-
lojik bozukluklar görülen 26 mesaneden yap ı lan muayenelerde hiç bir parazit 
tesbit edilememiştir. 

3. Hasta hayvanlar ın üzerinden toplanan kenelerin ş u türlerden ibaret ol-
duğu anlaşı lmış tır. Boophilus annulatus calcaratus Birula, 189,5, Ixodes ricinus 
Linnaeus, 1758, Rhipicephalus bursa, Canestrini, Fanzago, 1877, Rhipicepha-
lus sanguineus Latraille, 1806, Hyalornma savignyi Gervais, 1844, H. detritum 
Sohulze, 1919, H.excavatum Koch, 1844. 
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4.70 baş  hasta hayvandan yapılan kan froti ıerinin muayenesi neticesinde: 

16 tanesinde Theileriosis (% 22.85) ve 5 tanesinde Babesiosis (% 7.1) olmak üze-
re 70 hayvanm 21 inde Piroplasmosis tesbit edilmi ş  oluyor ki (% 30) bölgede 
bu hastal ıklar ın oldukça yayg ın bir durumda oldu ğunu gösterir. 

5. Aldığı mız bu neticelerin ışığı  alt ında, bölge s ığı rlar ında kan i ş emenin 
meydana gelmesinde parazitlerin rolü bulunmad ığı nı  iddia edebiliriz. Çünkü 
ayn ı  parazitler yurdumuzun di ğer yerlerinde de mevcut oldu ğu halde Haema-
turie vesicale hastal ığı  yaln ız Karadeniz sahillerinde görülmektedir. 

Parasitologische Untersuchungen lan von Haemattiria vesicalis bovis 
befallenen Rindern in den Provinzen Samsun, Ordu, Giresun und Bolu. 

1. In den Provinzen Samsun. Ordu, Giresun und Bolu wurden an 35 Kü-

hen, 31 Odhsen und 4 Büffeln, also an insgesamt 70 Stück, die an Haematuria 
vesicalis bovis erkrankt waren, parasitologische untersuchungen vorgenom ınen 

2. Wir haben bei 70 Tieren koprologische Untersuchungen vorgenom-
men, dann 20 von denselben Tieren zerlegt und bei ihnen folgende Endo ıpara-
siten fesgestellt: Dicrocoelium lanceatum Stiles ve Hasan, 1896, Fasciola he-
patica Linnaeus, 1758, Cyste hydatique. Trkhostrogylidae spp., Trichuris ovis 
Abildgaard, 1795, Gongylonen ı a puilchrum Molin, 1857. Es wuden keine 

Sdhistosoma-Art die Erreger des Blufharnens h.tten sein können, angetraffen, 
ebenso wurde bei der Untersuchung von 26 Harnblasen, die pathologische 
Sdhden aufwiesen, kein Parasit vorgefunden. 

3. Die auf kranken Tieren angetroffenen Zecken gehören folgenden Ar-
ten an : Boaphilus annulatus calcaratus Birula, 1895, Lxodes ricinus Linnaeus, 
1758, Rhipicephalus Bursa Canestrini, Fanzago, 1877, R. sanguineus Latraille, 

1806, Hyalomma savignyi Gervais, 1844, H. detritum Schulze, 1919, H.exca-
vaturn Koch, 1844. 

4. Van den oben erw.Ulınten 70 kranken Tieren l ınben wir Blutausstriche 

untersucht und dabei fastgestellt, dass 16 von ihnen am Theileriosis (% 22.85), 
5 an Babesiosis (% 7.1), d.h.also, dass von den 70 Stück 21 (% 30) an Piroplas- 
mosis erkrankt waren, was auf eine ziemlidh grosse Ausbreitung dieser Krank-, 
heiten hindeutet. 

5. in Anbetracht der abigen Ergebnisse können wir behaupten, dass beim 
Zustandekommen des Blutharnens der Rinder in diesem Gebiete Parasiten 
keine Rolle spielen, denn Obwohl die gleichen Parasiten in anderen Teilen 
unseres Landes anzutreffen sind, wird diese Kranldheit nur im Küstengebieti 
des Schwarze ıı .Meeres beobachtet. 
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