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Özet : Bu çalışma, Kayseri yöresindeki köpeklerde sindirim sistemi helmintlerinin prevalansını belirlemek amacıyla
Mayıs 2005-Mart 2006 tarihleri arasında 284 köpek üzerinde yürütülmüştür. Dışkı örnekleri her bir köpeğin rektumundan alınarak dışkı toplama kaplarına konulmuş ve protokol numarası verilerek laboratuara getirilmiştir. Dışkı örnekleri
önce makroskobik olarak muayene edilmiş, daha sonra çinko sülfat flotasyon yöntemi ile helmint yumurtaları yönünden
incelenmiştir.
Dışkı bakısı sonuçlarına göre 284 köpeğin 55’i (%19,4) çeşitli helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. Enfekte dışkılarda
4’ü nematod, ikisi de cestod olmak üzere 6 tür helmint yumurtası belirlenmiştir. En yaygın tür %7,7 ile Toxascaris
leonina bulunmuş, bunu sırasıyla Toxocara canis (%4,2), Dipylidium caninum (%2,8) ve Taenia sp. (%2,8),
Ancylostoma caninum (%1,1) ve Spirocerca lupi (%0,7) izlemiştir.
Sindirim sistemi helmintleri ile enfeksiyon oranının yaşa göre dağılımı incelendiğinde en yüksek enfeksiyon oranı 0,5-3
yaş grubunda (%23,4) görülmüş, bunu 4-6 (%12,5) ve 7-10 (%7,7) yaş grupları izlemiştir. 0,5-3 yaş grubu köpekler ile
4-6 ve 7-10 yaş grubu köpekler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Dişi köpeklerdeki
enfeksiyon oranı (%28,3) erkeklerdekine (%14,0) oranla daha yüksek saptanmış ve bu farklılık istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur (p<0,05). Sokak köpekleri (%20,0) ve sahipli köpeklerde (%18,7) enfeksiyonun yayılışı açısından
istatistiksel farklılık görülmemiştir (p>0,05).
Anahtar Kelimeler: Kayseri, köpek, sindirim sistemi helmintleri, yaygınlık
The Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Dogs by Coprological Examination in
Kayseri Province
Summary : This study was conducted to determine the prevalence of gastrointestinal helminthes in 284 dogs between
May 2005-March 2006 in Kayseri and vicinity. Fecal samples were collected from each dog, put into faeces vessels,
numbered and transferred to laboratory. Firstly macroscopically examination and then saturated zinc sulphate
technique were applied for the examination of helminthes and their eggs.
According to the coprological examination results, 55 (19.4%) of 284 dogs were found to be infected with various
helminth species. A total of 6 different eggs of helminthes, (4 from nematodes; 2 from cestodes) were identified in
infected feces samples. Toxascaris leonina was the most common helminthes, and was recovered from 7.7% of dogs,
followed by Toxocara canis (4.2%), Dipylidium caninum (2.8%), Taenia sp. (2.8%), Ancylostoma caninum (1.1%) and
Spirocerca lupi (0.7%). The incidence of gastrointestinal helminthes infection was determined 23.4% in 0.5-3, 12.5% in
4-6 and 7.7% in 7-10 age groups. The results in 0.5-3 age group was significantly (p<0.05) different compared to those
in other groups. Female dogs (28.3%) had gastrointestinal helminthes infection significantly (p<0.05) higher than those
in male dogs (14.0%). The incidence of helminthes in Stray dogs (20.0%) was higher than those in client owned dogs
(18.7%); however, this difference was not significant (p>0.05).
Keywords: Dog, gastrointestinal helminthes, incidence, Kayseri

Giriş
İnsanlar ve diğer hayvanlarla yakın temas halinde
olan köpekler (Canis familiaris) bu yakınlıkları sebebiyle bazı hastalıklara ilişkin teşhis, tedavi ve
kontrol önlemlerinin ihmal edildiği durumlarda
zoonotik hastalıkların taşınmasında önemli rol oyGeliş Tarihi/Submission Date : 13.12.2007
Kabul Tarihi/Accepted Date : 25.02.2008
* 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi’nde (18-23 Kasım 2007)
tebliğ edilmiştir.

namaktadırlar. Bu hastalıklar arasında paraziter
enfeksiyonlar ve özellikle de helmintler, yol açtıkları ekonomik problemlerin yanı sıra hayvan ve halk
sağlığı açısından da ciddi sorunlara sebep olmaktadırlar (12,16).
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kontrolsüz ve yaygın olan sokak köpekleri, paraziter hastalıkların yayılışında önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de de oldukça yaygın olan sokak köpekleri ile
halk elindeki özellikle kırsal alanda koruma amaçlı
kullanılan köpekler kontrol önlemlerinin ve bilinç
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eksikliğinden dolayı taşıdıkları parazitlerle insan ve
hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Türkiye’de köpeklerdeki helmintlerin yaygınlık oranlarını belirlemek amacıyla çeşitli yörelerde otopsi veya dışkı
bakısı yöntemleri ile bir çok çalışma yapılmış olup
helmint enfeksiyonlarının otopsi sonuçlarına göre
%27-100 (3,4,10,24,27,28,30,31), dışkı bakısı sonuçlarına göre ise %35-87 (8,14,19,30,32,34) yaygın olduğu kaydedilmiştir.

kezlerine göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi en yaygın tür Toxascaris
leonina bulunmuş, bunu sırasıyla Toxocara canis,
Dipylidium caninum ve Taenia sp., Ancylostoma
caninum ve Spirocerca lupi izlemiştir. Araştırma
merkezleri arasında en yüksek prevalans Yahyalı
ilçesinde (%23,8) belirlenmekle birlikte genel olarak helmint enfeksiyonlarının araştırma bölgelerine
göre dağılımı benzer oranda bulunmuştur.

Bu çalışma, Kayseri yöresinde sokak ve sahipli
köpeklerdeki sindirim sistemi helmintlerinin dışkı
bakısı yöntemi ile yaygınlık oranlarının belirlenmesi ve enfeksiyondan sorumlu türlerin ortaya konması amacıyla yapılmıştır.

Sindirim sistemi helmintleri ile enfekte köpeklerde
tek türle ve miks enfeksiyon durumları Tablo 2’de
gösterilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi pozitif dışkı örneklerinin %72,7’si tek türle, %20’si iki türle ve
%7,3’ünün üç türle enfekte olduğu belirlenmiştir.

Materyal ve Metot
Bu çalışma, Mayıs 2005-Mart 2006 tarihleri arasında Kayseri merkez ve İncesu, Pınarbaşı, Felahiye,
Talas, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinden gelişigüzel
seçilen 156’sı sahipli, 128’i sokak köpeği olmak
üzere toplam 284 köpek üzerinde yürütülmüştür.
Örneklemeye dahil edilen her köpeğin cinsiyet ve
yaşları anket formlarına kaydedilmiştir.
Dışkı örnekleri köpeklerin rektumundan ya da
defekasyon sonrası yerden alınmak suretiyle toplanmış, plastik kapaklı dışkı kaplarına konularak
protokol numarası verilmiştir.
Laboratuara getirilen örnekler önce makroskobik
olarak incelenmiş, tespit edilen cestod halkaları
fizyolojik su ile ezilerek mikroskopta yumurtalar
yönünden incelenmiştir. Dışkı örneklerinin helmint
yumurtaları yönünden incelenmesinde çinko sülfat
flotasyon yöntemi (dansite=1.50) kullanılmıştır
(6,16).
Dışkı muayenesinde saptanan helmint yumurtalarının teşhisi ilgili teşhis anahtarlarına göre yapılmıştır (16,25).
Köpeklerde helmint enfeksiyonlarının yaygınlığı ile
yaş, cinsiyet ve sahipli/sokak köpeği gibi risk faktörleri arasındaki istatistiksel ilişkilerin belirlenmesinde lojistik regresyon analizi kullanılmış ve istatistiksel hesaplar SPSS 13.0 yazılımında yapılmıştır.
Bulgular
Dışkı bakısı sonuçlarına göre Kayseri yöresinde
incelemesi yapılan 284 köpeğin 55’i (%19,4) çeşitli
helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. Enfekte
dışkılarda 4’ü nematod, ikisi cestod olmak üzere 6
tür helmint yumurtası belirlenmiştir. Köpeklerde
saptanan helmint enfeksiyonlarının araştırma mer66

Köpeklerde sindirim sitemi helmintlerinin yaş, cinsiyet ve sahipli/sokak köpeği durumuna göre dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Sindirim sistemi
helmintleri ile en yüksek enfeksiyon oranı 0,5-3
yaş grubunda (%23,4) görülmüş, bunu 4-6 (%12,5)
ve 7-10 (%7,7) yaş grupları izlemiştir. 0,5-3 yaş
grubu köpekler ile 4-6 ve 7-10 yaş grubu köpekler
arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Dişi köpeklerdeki enfeksiyon oranı (%28,3) erkeklerdekine (%14,0) oranla daha
yüksek saptanmış ve bu farklılık istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur (p<0,05). Sokak köpekleri (%
20,0) ve sahipli köpeklerde (%18,7) enfeksiyonun
yayılışı açısından istatistiksel farklılık görülmemiştir (p>0,05).
Tartışma ve Sonuç
Köpeklerde paraziter etkenlerin yaygınlık oranları
coğrafik bölge ve iklim, son konak ve arakonak
populasyonu, enfeksiyonun prepatent veya patent
dönemde olması ve kullanılan teşhis yöntemi gibi
çeşitli faktörlere göre değişkenlik göstermektedir.
Türkiye’de köpeklerde helmint enfeksiyonlarının
yayılışı ile ilgili çalışmalar genellikle nekropsi ve
dışkı muayenesi yöntemleri ile yapılmıştır. Otopsi
sonuçlarına göre helmint enfeksiyonlarının yayılışı
%27-100 (3,4,10,24,27,28,30,31), dışkı muayenesi
sonuçlarına göre ise %35-87 (8,14,19,30,32,34)
arasında olduğu bildirilmektedir. Dışkı muayene
sonuçlarına göre parazitlerin yayılışının aynı bölgede yer alan Ankara’da %58,3-87,0 (8,10), Konya’da ise %35,0-37,7 (4,14) olduğu bildirilmektedir.
Şahin ve ark. (26) Kayseri yöresinde nekropsi incelemesi yaptıkları 50 köpekte sindirim sistemi
helmintlerinin yaygınlık oranını %96 olarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmada ise köpeklerde yaygınlık
oranı %19,4 bulunmuştur. Bu farklılığın incelenen
köpek popülasyonu, teşhis yöntemi ve parazitlerin
biyolojisinde önem arz eden iklim gibi çeşitli ekolojik faktörlerden ileri geldiği düşünülmektedir.

6

34

19

19

32

18

21

284

İncesu

Pınarbaşı

Felahiye

Talas

Tomarza

Yahyalı

Toplam
55

5

3

5

5

4

27

Sayı

19.4

23.8

16.7

15.6

26.3

21.1

17.6

19.1

%

Enfekte
Köpek

141

İncelenen
Köpek Sayısı

Kayseri Merkez

Araştırma
Merkezi

22

3

1

3

1

2

2

10

Sayı

7.7

14.3

5.6

9.4

5.3

10.5

5.9

7.1

%

T. Ieonina

12

1

1

2

1

-

2

5

Sayı

4.2

4.8

5.6

6.3

5.3

-

5.9

3.5

%

T. canis

3

-

-

-

-

-

1

2

Sayı

1.1

-

-

-

-

-

2.9

1.4

%

A.
caninum

2

-

-

-

-

-

-

2

Sayı

0.7

-

-

-

-

-

-

1.4

%

S. lupi

8

1

-

1

-

1

2

3

Sayı

2.8

4.8

-

3.1

-

5.3

5.9

2.1

%

D. caninum

Tablo 1. Kayseri yöresi köpeklerinde saptanan sindirim sistemi helmintlerinin araştırma merkezlerine göre dağılımı.
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Tablo 2. Enfekte köpeklerde sindirim sistemi helmintlerinin tek türle ve miks enfeksiyon durumlarına göre
dağılımı.
Enfeksiyon

Enfekte Köpek
Sayısı

%

Tek türle

40

72.7

İki türle

11

20.0

Üç türle

4

7.3

Toplam

55

100

Tablo 3. Köpeklerde sindirim sistemi helmintlerinin yayılışına yaş, cinsiyet ve sahipli olup olmamanın etkisi.
Bağımsız
Değişkenler
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Köpek Sayısı

Enfekte Köpek
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%
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%95 GA

P
0.002
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28.3a
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9
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24

18.7a
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: Aynı bağımsız değişken içinde farklı harfleri taşıyan gruplar arasındaki istatistiksel farklılık.
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Bununla birlikte Kayseri yöresinde belediye tarafından kurulan köpek barınağı ve bu barınakta köpeklerin belirli süreler tutulup anthelmintiklerle ilaçlanmaları gibi çeşitli kontrol önlemlerinin de
helmint enfeksiyonlarının yayılışındaki azalmada
etkili olduğu düşünülebilir.
Bu çalışmada köpeklerde sindirim sistemi
helmintleri arasında en yaygın tür %7,7 ile T.
leonina bulunmuştur. Bu parazite köpeklerde İsviçre’de %1,3 (23), Meksika’da %4,2 (12), Çin’de %
1,1 (33), Kore’de %13,0 (17), Macaristan’da %2,1
(13) ve Güney Afrika’da %32,0 (18) oranında rastlandığı kaydedilmiştir. Türkiye’de ise T. leonina
yaygınlığı otopsi ve dışkı bakısı sonuçlarına göre
%1- 71,4 yayılış gösterdiği bildirilmektedir
(4,10,19,24,30,32). En yüksek yayılış Elazığ (%
68,3) (27) ve Kars’tan (%71,4) (30), en düşük yayılış ise Ankara, Bursa, Aydın ve Konya’dan kaydedilmiştir (3,4,8,28,32). İç organ larva göçü etkeni T.
canis’e Kayseri yöresi köpeklerinde bu çalışmada
%4,2 oranında rastlanmıştır. Bu parazite
Venezuella’da %11,4 (22), Batı Avustralya’da %
0,4-2,9 (7), Japonya’da %4,4 (1), Güney Afrika’da
%21,0 (18), Finlandiya’da %3,1 (21), Macaristan’da %24,3-30,1 (13), Kore’de %0,9 (17), Çin’de %
36,5 (33), Meksika’da %13,3 (12) ve İsviçre’de %
7,1 (23) rastlandığı belirtilmiştir. Türkiye’de ise
otopsi ve dışkı bakısı sonuçlarına göre T. canis’in
% 4,1-59,4 (3,4,10,26,30) yayılışa sahip olduğu
bildirilmekte olup dışkı bakısı sonuçlarına göre
Konya’da (14) %14,8, Ankara’da %13,2 (8),
Kars’da %35,7 (30), Aydın’da %20,0 (32) ve Van’da %13,9 (19) yayılış gösterdiği kaydedilmekte,
otopsi bakılarında yayılışın daha yüksek olduğu
belirtilmektedir (11).
Bu çalışmada kancalı kurtlardan A.caninum’a %
1,1
oranında
rastlanırken
Uncinaria
stenocephala’ya rastlanılmamıştır. Visceral ve deri
larva migrans’a sebep olan kancalı kurtlara otopsi
ve dışkı bakılarına göre Türkiye’de %4,8-73,8
(8,11,14,30), dış ülkelerde ise %0,6-66,3 oranında
rastlandığı kaydedilmiştir (7,12,13,18,21,22,33).
Türkiye’de dışkı bakısı sonuçlarına göre U.
stenocephala’ya Konya’da %2,6 (14), Ankara’da %
15,7 (8), Van’da %0,9 (19), Aydın’da %21,0 (32)
ve Kars’ta %57,1 (30); A. caninum ise Konya’da
(14) %0,8 ve Van’da %8,7 (19) oranında rastlandığı belirtilmiştir.
Köpeklerde özellikle özofagus, arcus aorta, midenin kardiası ile ender olarak trakea, lenf yumruları,
akciğerler, mediastinum, pleura ve periton boşluklarında oluşturdukları nodüller içerisinde bulunan
S. lupi’ye yurtdışında çeşitli bölgelerde %1,0-60,0
arasında rastlandığı kaydedilmiştir (5,9,29). Türki-

A. YILDIRIM, A. İÇA, Ö. DÜZLÜ, A. YAVUZ, A. İNCİ

ye’de ise Elazığ yöresinde %12,4-27,5 (15,27);
Ankara’da %4,0-22,6 (10), yine nekropsi ve histolojik incelemeleri yapılan bir başka çalışmada (20)
%38,8 gibi bir oran bildirilmiştir. Kayseri yöresinde
ise Atasever ve ark. (2), 90 köpeğin nekropsi incelemesine göre S. lupi yayılışını %32,2 olarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmada ise dışkı muayenesi
sonuçlarına göre köpeklerde S. lupi’nin prevalansı
%0,7 bulunmuştur. Yayılış oranlarındaki bu farklılığın muayene yönteminden, örnekleme şeklinden
veya çeşitli ekolojik faktörlerden ileri geldiği düşünülmektedir.
Köpeklerde Taenia spp.’nin yayılışının Türkiye’de
(3,11,19,32) %7,5-46,0, dış
ülkelerde
(12,13,18,23,33) ise % 1,1-33,0 olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada Taenia spp. enfeksiyonu % 2,8
olarak bulunmuştur. Zoonotik karakterli ve köpeklerin önemli helmintlerinden biri olan D. caninum
yapılan çalışmalarda Türkiye’de % 3,5-52,0
(3,4,11,19,27,28), dış ülkelerde ise % 0,4-60,0
(12,13,18,22) yaygın olduğu kaydedilmektedir. Bu
çalışmada D. caninum’un % 2,8 yayılış gösterdiği
belirlenmiş ve bu oranın Türkiye ortalamasına göre
düşük olduğu dikkati çekmiştir.
Köpeklerde genellikle tek türle enfeksiyon oranının
miks enfeksiyonlara oranla daha sık görüldüğü
kaydedilmektedir (1,3,32). Doğanay (10), Ankara’da yöresinde köpeklerin %22,45’inde bir, %
26,54’ünde iki, %18.36’sının üç, %18,36’sının dört,
10.20’sinin beş ve %4.08’inde altı tür helmint tespit
etmiştir. Yine Ankara yöresinde Ayçiçek ve ark. (3)
otopsisi yapılan sokak köpeklerinin 51’inde (%
48,11) bir tür, 28’inde (%26,4) iki tür, 15’inde (%
14,15) ise üç tür helminte rastlamıştır. Aydenizöz
(4), Konya’da sokak köpeklerinin %19,6’sının bir
türle, %37,26’sının iki türle, %23,53’ünün üç türle
%3,92’sinin dört türle, %9,80’inin beş türle ve %
5,88’inin altı tür helmintle enfekte olduğunu kaydetmiştir. Tınar ve ark. (28), Bursa yöresinde köpeklerin 9’unda tek, 22’sinde iki, 22’sinde üç,
16’sında dört, 17’sinde beş, 7’sinde altı ve 5’inde
de yedi tür tespit etmiştir. Ünlü ve Eren (32), Aydın
yöresinde enfekte köpeklerde tek türle, iki türle, üç
türle ve dört türle enfeksiyon oranlarını sırasıyla %
80,5, %15,9, %2,4 ve %1,2 olarak kaydetmişlerdir.
Asano ve ark. (1), Japonya’da sindirim sistemi
helmintleri ile enfekte köpeklerde tek türle, iki türle,
üç türle ve dört türle enfeksiyon oranını sırasıyla %
16,0, %1,2, %1,2 ve %0,4 olarak bildirmişlerdir. Bu
çalışmada diğer bazı çalışmalar (1,3,22,32) ile
paralel olarak en yüksek oran %72,7 ile tek türle
enfeksiyonlarda saptanmış bunu %20,0 ile iki türle
ve %7,3 ile üç türle enfeksiyonlar izlemiştir.
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Bu çalışmada yaş grupları arasında en yüksek
enfeksiyon oranı %23,4 ile 0,5-3 yaş grubu köpeklerde saptanmış ve diğer yaş grupları ile arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuş
(p<0,05) ve bu sonuç çeşitli araştırıcıların
(12,21,22,32) bulguları ile paralellik göstermiştir.
Bunun yanında bazı araştırıcılar (18,23) ise köpeklerde yaşa bağlı bir enfeksiyon bulunmadığını bildirmişlerdir. Genç köpeklerde helmint enfeksiyonlarının daha yoğun bulunması, yaşlı köpeklerin
paraziter etkenlerle çeşitli zamanlarda karşı karşıya gelmeleri ve bu suretle paraziter immunitenin
şekillenmesi ile açıklanmaktadır (22).
Çalışmada dişi köpeklerde enfeksiyon oranının
(%28,3) erkeklere oranla yaklaşık iki kat yüksek
olduğu belirlenmiş ve bu farklılık istatistiksel olarak
da önemli bulunmuştur (p<0,001). Diğer bazı çalışmalarda ise sindirim sistemi helmintlerinin yayılışında cinsiyete bağlı bir farklılık bulunmadığı kaydedilmektedir (12,18,32). Bu çalışmada ortaya
çıkan farklılığın dişi köpeklerin gebelik süresince
immunitesinde meydana gelen zayıflama ile birlikte çeşitli ekolojik ve epidemiyolojik faktörlerden ileri
gelebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte çalışmada sokak ve sahipli köpekler arasında enfeksiyonun yayılışı açısından istatistiksel bir farklılık
saptanmamıştır (p>0,05). Bu durum halk elindeki
köpeklerin daha çok koruma ve çoban köpeği
amacıyla kullanılması sonucu dış çevre ile ilişkilerinin sokak köpekleri ile benzer oranda olmasından,
tedavi ve kontrol önlemlerinin yetersizliğinden ve
halkın paraziter enfeksiyonlar hakkındaki sınırlı
bilgisinden kaynaklandığı düşünülebilir.
Sonuç olarak köpeklerdeki sindirim sistemi
helmintlerinin Kayseri yöresinde de yaygın olduğu
görülmüştür. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden
bu parazitlerin kontrol altına alınması için sokak
köpeklerinin denetim altına alınması, belirli merkezlerde toplanıp rutin olarak ilaçlanmaları ve kısırlaştırılmaları gerekmektedir. Bunun yanında
yöre halkının bilinçlendirilmesi de bu enfeksiyonlarla mücadelede oldukça önem taşımaktadır.
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