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ÖZ
Neonatal buzağı ishalleri dünyada önemli buzağı kayıpları nedenlerindendir. Neonatal ishallerde Rotavirus en sık
karşılaşılan etkenler arasında yer almasına karşın bazı sürülerde neonatal ishal vakalarında Cryptosporidium parvum en yoğun
görülen etken olarak bildirilmektedir. Neonatal ishallerde C.parvum, Giardia intestinalis, Rotavirus, Coronavirus ve E. coli
K99+ yaygınlıkları ve birbiriyle ilişkileri hakkındaki araştırmalar yetersizdir. Cryptosporidium spp. eradikasyonu zordur,
kimyasallara dirençlidir. Çeşitli yönetim uygulamaları; yemlerin kontaminasyondan korunması, çiftlik ortamında parazit
yükünün azaltılması, yüksek kaliteli kolostrum dahil olmak üzere, iyi beslenme, profilaktik/terapötik antimikrobiyal tedavi
hastalık riskini azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: Kriptosporidiozis, Diyare, Çiftlik hayvanları, Buzağı, Keçi

Cryptosporidiosis Diarrhea in Farm Animals
ABSTRACT
Neonatal calf diarrhea is the cause of significant calf losses all over the world. Rotavirus is the most common cause of
neonatal diarrhea. In some cases, the most intense factor in neonatal diarrhea has been identified as C. parvum. However,
C.parvum, G. intestinalis, Rotavirus, Coronavirus and E. coli K99+ prevalence and interrelated researches are inadequate.
Cryptosporidium spp eradication is difficult, chemically resistant. Various management practices; Good nutrition, including
high quality colostrum, prophylactic / therapeutic antimicrobial treatment can reduce the risk of disease, including the
protection of feed from contamination, reduction of parasite loads in the farm environment.
Keywords: Cryptosporidiosis, Diarrhea, Farm animals, Calf, Goat
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GİRİŞ
Neonatal buzağı ishalleri tüm dünyada önemli
buzağı kayıpları nedenleri arasında yer almaktadır.
Neonatal buzağı ishallerinde Eimeria spp, bredavirus,
calicivirus, astrovirus, parvovirus, Salmonella spp.,
Campylobacter spp., Clostridium spp. önemli etkenlerdir.
(Tzipori 1981). İshalli buzağılarda bir kaç etkenin
berarberliği de bildirilmektedir (Snodgrass ve ark.
1986, McDonough ve ark. 1994). Cryptosporidium
parvum ve rotavirus birlikteliği daha çok 7-9 günlük
hayvanlarda gözlenirken, İsveç’te 75 çiftlikte yapılan
bir araştırmada C. parvum 17/75 (23%), G. intestinalis
38/75 (51%) ve rotavirus 28/75 (37%) belirlenmiş
olup, 5-80 günlük hayvanlarda tespit edilen bu
enfeksiyonların yıl boyu devam ettiği, C. parvum ve G.
intestinalis birlikteliğine daha sık rastlandığı
kaydedilmiştir (Björkman ve ark. 2003). Bununla
birlikte bu enfeksiyonların yaygınlıkları ve birlikte
bulunmaları
konusunda yapılan
araştırmalar
yetersizir. Bazı sürülerde neonatal ishallerde en
yoğun etkenin C. parvum olduğu bildirilmekte (de
Verdier Klingenberg ve Svensson 1998), C.parvum, G.
intestinalis ve Salmonella spp. türlerinin zoonoz
olabileceği de iddia edilmektedir (Wahlström 2001).
Kriptosporidiozis buzağılarda bazen ishale neden
olmakla birlikte gelişme geriliği veya ölüm ile de
sonuçlanabilmektedir. Yapılan bir çalışmada ishal ile
C. parvum ile ilişkisi (P=0.067) önemli bulunmazken,
ishal ile Rotavirüs'ün ilişkisi çok yüksek (P=0.001)
bulunmuştur (Björkman ve ark. 2003). İlk
enfeksiyondan sonra, hayvanlarda premunisyon
gelişmekte ve hastalık tekrarlayabilen subklinik bir
seyir göstermektedir. Çeşitli yönetim uygulamaları;
yemlerin kontaminasyondan korunması, çiftlik
ortamında parazit yüklerin azaltılması, yüksek kaliteli
kolostrum dahil olmak üzere, iyi beslenme,
profilaktik/terapötik tedavi hastalık riskini azaltabilir
(Viel ve ark. 2007, Paul ve ark. 2009)
KRİPTOSPORİDİOZİS
Cryptosporidium spp. Cryptosporidiidae ailesinde
(sub–order–Eimeriorina,
Order–Eucoccidiorida,
Subclass– Coccidiasina, and Class– Sporozoasida.
Phylum– Apicomplexa)yer alır (Levine1984). Daha
önceki araştırmalarda 50 tür olduğu bildirilse de,
International
Commission
on
Zoological
nomenclature (ICZN) kayıtlarında memeliler, kuşlar
ve balıklarda 20 Cryptosporidium türü olduğu
bildirilmektedir (Xiao 2010, Fayer ve ark. 2010).
Cryptosporidium
parvum
intraselluler
ve
ekstrastoplazmik bir protozoan parazittir. İnce veya
kalınbağırsak
hücreleri
içinde
yerleşim
gösterdiğinden başta sığır, koyun ve insan olmak
üzere pek çok canlıda sindirim sistemi enfeksiyonuna
neden olmaktadır (Björkman ve ark. 2003).
Kriptosporidiozis’in hayvanlardan insanlara ne kadar

bulaştığı netlik kazanmamakla beraber C. parvum
Bioterorizm Grup B de kabul edilmektedir (Fayer
2004). Cryptosporidium parvum genç buzağıların
problemidir. Esas klinik bulgu ishal olmakla beraber
bazen depresyon, iştahsızlık, ateş, dehidrasyon ve
kondüsyon kaybı görülürebilir (McAllister 2006).
Çoğu buzağı 1-2 haftada iyileşmekle beraber
hastalığın şiddeti ve iyileşme süreci ferdi farklılıklar
gösterebilir (Tzipori ve ark. 1983, O'Donoghue
1995). Diğer bağırsak patojenleri özellikle ishal ve
klinik tabloyu ağırlaştırabilir veya hastalığın süresini
uzatabilir (O'Donoghue 1995, de Graaf ve ark. 1999,
Enemark 2002). Enfeksiyon enfekte hayvanların
dışkıları ile atılan ookistlerle yayılır. İshalli dışkıda
ookist görülmesi enfeksiyon varlığını gösterir.
Enfeksiyonun ilk iki haftasında buzağılarda
milyonlarca ookist atılımı görülebilir (Fayer ve
ark.1998, Uga ve ark. 2000). Cryptosporidium parvum
için özellikle çiftlikler rezervuar olarak görülmekte ve
insanlara bulaşmada su en önemli faktörlerin başında
gelmektedir (Björkman ve ark 2003). İsveç'te ishal
problemi olan 14 buzağı sürüsünün 3'ü C. parvum
yönünden pozitif bulunurken (de Verdier
Klingenberg ve Svensson 1998), 0-14 günlük 279
buzağıda
C. parvum yaygınlığı % 5 olarak
bildirilmiştir (Viring ve ark. 1993). İshal problemi
olmayan 1-11 aylık buzağılarda C. bovis, ishal
problemi olan 1 aydan küçük buzağılarda C. parvum
yaygın olarak bildirilmiştir (Fayer ve ark. 2005).
Bunun yanısıra yaşlara göre yapılan bir karşılatırmada
ilk yıllarda C.bovis’in sonraki yıllarda ise C.parvum’un
daha yaygın olduğu kaydedilmiştir (Rieuxa ve ark.
2014). Khelef ve ark (2007) yaptıkları araştırmada
buzağıları C.parvum yönünden incelemiş ve ilk 2
haftada % 20-30, 1 aydan sonra %17 ve 1 yaştan
sonra % 2 pozitiflik belirlemişlerdir. Cryptosporidium
parvum neonatal dönemde daha sık görülür. 1,5-4
aylık buzağılarda % 30 enfeksiyon olduğu
bildirilmiştir (Quílez ve ark. 1996). Batı Fransa’da
Cryptosporidium parvum yönünden incelenen süt sığırı
işletmeleri % 93 pozitif bulunurken enfeksiyonun 21
günden küçük buzağılarda daha yaygın ve ookist
atılımının da daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Genç
buzağılarda görülen yüksek ölüm oranı riskinin ve
ishalin enfeksiyonla ilişkili olduğu vurgulanmıştır
(Delafosse ve ark 2015). Kanada’da Cryptosporidium
spp. ve Giardia spp. için prevalans ve rik faktörlerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada ineklerde
Cryptosporidium spp %1,1, buzağılarda 3,1, Giardia spp.
% 17, buzağılarda % 22,6 belirlenmiş, buzağılama
sezonu boyunca sığırların Cryptosporidium spp.
oocystlerini Giardia spp. oocystlerinden daha az attığı
tespit edilmiştir (Gow ve Waldner 2006).
Türkiye’de ilk kez 1989’da keçilerde C. parvum
bildirilmiş (Özkul ve ark. 1989) olup, prevalans
çalışmasını Erman ve ark. (2000) yapmış, yoğun
ölüm olayı ise 2005’te Sevinç ve ark. tarafından
bildirilmiştir. Yunanistanın’ın kuzeyinde keçiler
üzerinde yapılan bir çalışmada hayvan sayısı 200’den

92

fazla olan sürülere sahip işletmelerde 46 sürünün
40'ında, 200 den küçük 8 sürünün 5'inde
Cryptosporidium spp. pozitif bulunurken, enfeksiyonun
doğum sonu arttığı belirtilmiştir (Nektarios ve ark.
2015). Zoonoz bir protozoon olan C. parvum
insanlardan en çok bildirilen tür olmakla birlikte
hindilerden elde edilen C. meleagridis ve C. hominis'in
insanlar ve diğer primatlarda enfeksiyona neden
olabileceği de kaydedilmiştir (Caccio ve ark. 2005).
Bazı araştırıcılar tarafından C. parvum'un farklı alt
tiplere ayrıldığı bazılarının sığırlara bazılarının
insanlara spesifik olduğu ve bazıların da insan-sığır ve
diğer türlerde hastalık yapabildiği, sığırlara spesifik C.
parvum'un C. bovis olarak ayrılması tavsiye
edilmektedir (Fayer ve ark. 2005). İnsanlarda
Amerika, Avusturalya, Afrika'da ishal vakalarında
Cryptosporidium hominis’in, Avrupa'da pek çok bölgede
ise C. parvum’un yaygın olduğu bildirilmiştir (Caccio
ve ark. 2005). İngilterede ise 2001 şap salgınından
sonra insanlarda C. parvum salgınları azalmıştır. Bu
durumun kısmen milyonlarca sığırın yok edilmesi
kısmen de hayvan hareketlerinin önlenmesi ile ilgili
olabileceği kaydedilmiştir (Smerdonm ve ark. 2003).
Bununla birlikte insan kriptosporidiozisinde sığırların
rolünün tam ortaya konması halk sağlığı açısında
oldukça önemlidir. Bu nedenle gübre olarak
kullanılan dışkıların, çiftliklerdeki su sızıntıları ile
yüzey veya birikinti sularının hastalığın yayılışındaki
etkinliklerinin belirlenmesi açısından daha detaylı
incelenmesi gerekmektedir.
PATOGENEZ, KLİNİK SEMPTOMLAR
Hastalığın
patogenezi
tam
olarak
açıklanamamakla birlikte patognomik bir lezyon
bulunmamaktadır. Makroskopik olarak kataral enterit
görülür. Etken bağırsak epitellerinde bozulmaya ve
mikrovilluslar ile bağırsak villuslarında azalmaya
neden olmaktadır. Bu nedenle enzimatik aktivitede
ve emilim yüzeyinde azalma meydana gelmektedir.
Böylece sindirim ve emilim bozukluğuna bağlı ishal
tablosu ortaya çıkmaktadır. İntestinal epitel kayıpları
ve mikrovillus kayıpları, barsaklarda enzimatik veya
absorptif
azalmalar
maldigesyon
veya
malabsorpsiyonla karekterize ishal oluşturur (Klein
ve ark. 2008). Mikrovilluslar (jejenum, ileum) kısalma
ve füzyon görülür (Klein ve ark. 2008). Jejenum ve
ileumun etkilenmesi ile sodyum absorpsiyonunda
azalma görülür (Foster ve Smith 2009).
Kriptosporiozis çoğunlukla subklinik seyreder. İshal
genellikle 5 gün-4 haftalık hayvanlarda dikkat
çekicidir (Noordeen ve ark. 2001). Çoğu olayda
neonatal ishala neden olan diğer etkenler ile birlikte
seyreder. Enfeksiyona kalabalık ortamlarda ve
doğum zamanlarında daha sık rastlanır (McAllister
2006). Bu nedenle süt işletmeleri besi işletmelerine
göre daha çok risk altındadır. Enfeksiyondan 0-2
aylık oğlaklar daha çok etkilenir. Prepatent dönem 4
gündür. En önemli klinik bulgu hafif-orta veya

şiddetli ishaldir. Depresyon, dehidrasyon, anoreksi,
halsizlik, karın ağrısı görülebilecek diğer klinik
bulgulardır (Sevinç ve ark, 2005). İshal sarı sulu veya
pasta kıvamında belirgin kokuludur ve dışkı ile çok
sayıda (105-107 ookist/g) ookist atılır (Paul ark. 2014).
Yetişkin sığırlarda da ookist atılımı tespit edilmiştir
(Scott ve ark. 1995). Buzağılarda da ishal
gözlenmeksizin de ookist atıldığı bildirilmektedir
(Snodgrass ve ark.1986, Xiao ve Herd 1994). İshal ile
ookist
atılımı
arasında
kesin
bir
ilişki
bulunmamaktadır (Björkman ve ark 2003). Klinik
iyileşmede enfeksiyonun şiddeti ve gelişen bağışıklık
oldukça önemlidir (de Graaf ve ark. 1999). Atılan
ookist sayısı bireysel farklılıklar göstermekle beraber
ookist atılımı birkaç gün sürmekte, genellikle de
ishalin başlamasıyla artmakta ve ishal kesildiğinde de
durmaktadır. (Fayer ve ark. 1998, Enemark 2002).
Ookist atılımının mevsim ile ilişki olmadığını bildiren
(Wade ve ark.2000) araştırıcıların yanı sıra mevsimin
ve özellikle de çiftlikteki doğum/üreme dönemlerinin
etkili faktör olduğunu bildiren araştırıcılar da
mevcuttur (de Graaf ve ark. 1999). Bağışıklığın
gelişmesi ile birlikte klinik semptomlar ortadan kalkar
ancak hayvan duyarlı popülasyonlar için risk kaynağı
olarak kalır. Yetişkinlerde kilo kaybı gözlense de
çoğunlukla asemptomatik bir seyir izlenir. Keçilerde
ookistlerin ekskresyon oranı küçük yaşlarda daha
fazladır (Paraud ve Chartier 2012). Kriptosporidiozis
gelişme geriliği zayıflık ve verim kaybı yanında bazen
fertilite bozukluklarına neden olabilmektedir. Tedavi
giderlerinin oluşturduğu ekonomik kayıpların
yanısıra, bazen ölüm de görülebilmektedir. (Paraud
ve Chartier 2012, Sevinç ve ark, 2005).
BULAŞMA ve TANI
İnsan, sığır, koyun, keçi, sürüngenler dahil pek
çok omurgalının sindirim sistemine yerleşen
Cryptosporidium spp. dışkı ile dış ortam koşullarına
dirençli milyarlarca ookist atarlar. Enfeksiyon
konaklara fekal-oral olarak kontamine su başta olmak
üzere enfektif ookistlerin alınması sonucu bulaşır.
(Fayer 2004, Paul ve ark. 2014). Bunun yanısıra
kontamine yem ve otlar da enfeksiyon kaynağıdırlar.
Çevresel kontaminasyon genç hayvanlar için çok
daha önemlidir. Ookist atılım oranı enfeksiyon
şiddeti ile hayvanın yaşına bağlıdır (Paraud ve ark,
2009). Yetişkin sığırlar değişik sayıda ookist atarken
keçilerin doğum sonrası 3 hafta ookist attığı
bildirilmiştir. Yeni doğanlarda enfeksiyöz dozu
düşük olup bazen 1-5 ookist enfeksiyona neden
olabilmektedir (Blewett ve ark, 1993). Ookistler
dışkıyla atıldığında tam sporludur. Kalın ve ince
duvarlı iki tip ookist tanımlanmıştır. Kalın duvarlılar
dışkıyla atılırak enfeksiyona sebep olurken, ince
duvarlılar barsakta açılır ve endojen otoenfeksiyon
meydana getirirler (Levine 1984). Konak tarafından
alınan ookistlerden 4 tane hareketli sporozoit açığa
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çıkar Sindirim sistemi epitellerinde intrasellüler ve
ekstrasitoplazmik yerleşim gösterirler. (Fayer 2004).
Cryptosporidium spp.ookistlerinin oldukça küçük
olması nedeniyle deneyimsiz kişiler tarafından fark
edilmesi zordur. En yaygın kullanılan tanı testi
dışkıdan hazırlanan sürme preparatların asit-fast
boyanmasıdır. Ancak dışkının flotasyon yöntemi ile
incelenmesi ve immunofluorescent testler teşhis için
kullanılabilir. Özellikle ileumun histolojik incelenmesi
ile etkeni görmek mümkün olmaktadır (McAllister
2006). Sığırların abomasum bezlerine yerleşerek
verim düşüklüğü ve büyüme geriliğine neden olan
C.andersoni
ookistleri
C.parvum
ve
C.bovis
ookistlerinden daha büyüktür (Olson ve ark. 2004).
Son zamanlarda yapılan genetik analizler ile,
morfolojik olarak aynı olan etkenler arasında
farklılıklar ortaya konulabilmektedir (Noordeen ve
ark. 2001). Pek çok teknik olmakla beraber 'gold
standart' veya en çok kullanılanları modifiye Ziehl–
Neelsen (mZN) (Henricksen ve Pohlenz1981) veya
modifiye Kinyoun boyama tekniğidir (Fayer ve ark.
2000).
Modifiye Ziehl–Neelsen metodu ile
minimum tespit miktarı 50.000 ookist/gr (Balatbat
ve ark. 1996, Sevinç ve ark. 2005) modifiye Kinyoun
boyama metodu ile 1-5 x 104 ookist/gr dışkı olarak
bildirilmektedir (Weber ve ark. 1991). Direk floresan
antikor (DFA)testinin duyarlılığı ve spesifitesi > %96
ve > %99 olarak belirlenmiş ve konsantrasyonu
bilinen pozitif sürme prepareatlar ile benzer olduğu
bildirilmiştir (Kehl ve ark.1995, Johnston ve ark.
2003). Bir kaç antijen bağlı ELISA tekniği incelenmiş
ama duyarlılığının mikroskopik metotlardan üstün
olmadığı (3 x 105 oosit/gr dışkı) (Anusz ve ark. 1990,
Robert ve ark. 1990) tespit edilmiştir. Katı faz
kalitatif immunokromatografik ölçüm (Garcia ve ark.
2003) ve immunokromatografik strip testin de
spesifik ve duyarlı olduğu bildirilmiştir (Llorente ve
ark. 2002). PCR protokollerinin 1-50 crypto ookistini
tespit edebildiği bildirilmektedir (Gibbons ve ark.
1998, Xiao ve ark. 1999, Diaz ve ark. 2010, Rieuxa ve
ark. 2014). Ancak PCR kullanılırken DNA'nın
purifiye edilmesi karmaşık ve zaman alıcıdır,
dışkıdaki PCR inhibitörleri de tespit esnasında büyük
problem olabilmektedir (Wilson 1997).
TEDAVİ ve KORUNMA
Spesifik
tedavisi
bilinmemekle
beraber
antidiyaretikler, yem katkıları, rehidrasyon tedavisi
gibi destekleyici tedavi uygulanır. Tedavide tam etkili
ilaç bilinmemekle beraber korunma ve tedavide
azitromisin,
paramomisin
ve
halofuginon
kullanılabilir (McAllister 2006). Bununla birlikte α,
β–Cyclodextrin (Castro–Hermida ve ark. 2001),
decoquinate (Ferre ve ark. 2005), Nitazoxanide (Viel
ve ark. 2007), tilmicosin (Paraud ve ark. 2010),
halofuginone lactate (Giadinis ve ark. 2007) ve
paromomycin sulphate (Chartier ve ark. 1996,
Johnson ve ark. 2000, Viu ve ark. 2000) gibi ilaçların

criptosporisidal
aktivitelerinin
olduğu
bildirilmektedir. Hastalığın şiddeti duyarlı bireylerde
doğal bağışıklığın yokluğu, kolostrum yolu ile
kazanılan pasif bağışıklığın yetersizliği, enfeksiyon
devamlılığı ve bulaştıran varlığı gibi faktörlere bağlı
olarak farklılıklar gösterebilmektedir (Current ve ark.
1983, Viel ve ark. 2007, Paul ve ark. 2009). Hastalığın
etkileri çiftlik/çevrede enfeksiyonun stabilitesi ve
taşıyıcı sayısı ile hayvanların duyarlılığına bağlıdır.
Teşhisdeki
yetersizlikler
ve
hastalığa
aşı
geliştirilememesi ciddi olumsuzluktur (Xiao ve ark.
2010, Paul ve ark. 2014). Enfeksiyonun tedavisi için
özel ilaçlar yetersizdir ve aşı çalışmaları da yeterli
sonuçlar vermemiştir. Uygun tanı yöntemleri ile
teşhis edilen enfeksiyon, destekleyici tedavi, hijyen ve
uygun çiftlik yönetimi ile incelenerek hastalık kontrol
altına alınabilir. Klinik hastalığın önlenmesinde
sanitasyon ve kaliteli kolostrum yönetimi önemlidir.
Güneş ışığı ve kurutma ookistlerin öldürülmesinde
etkili olmaktadır (Viel ve ark. 2007, Paul ve ark.
2009).
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