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Özet: Ancylostomatidosis kedi ve köpeklerde Ancylostoma ve Uncinaria cinsinde yer alan türler tarafından oluşturul-
maktadır. Enfeksiyon, dış ortamda enfektif hale gelmiş 3. dönem larvaların deri veya oral yol ile alınması sonucu ger-
çekleşmektedir. Bu parazitler, genellikle tropikal ve subtropikal iklim bölgelerinde yayılış göstermektedirler. Ancylosto-
matidae türlerinin hem larvaları hem de olgunları patojendir. Başta anemi olmak üzere, deri lezyonları, kaşıntı, düşkün-
lük, durgunluk, adenopati, kanlı dışkı, sindirim bozuklukları, ishal, iştahsızlık ve kilo kaybı bu hastalıkta görülen önemli 
klinik belirtilerdir. Kedi ve köpeklerin kancalı kurt enfeksiyonlarının tedavisinde, benzimidazoller, probenzimidazoller, 
imidazothiazoller, tetrahidropirimidinler ve makrosiklik laktonlar kullanılmaktadır. Ancylostomatidiosis’e karşı korunma-
da; kedi ve köpeklere düzenli antihelmintik ilaçların verilmesi, köpek barınaklarının temiz, kuru tutulması ve periyodik 
dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması en önemli faktörlerdendir. Kedi ve köpeklerde görülen kancalı kurtlardan, özellikle 
Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense ve Ancylostoma ceylanicum 3. dönem larvaları (L3) insanlarda deri 
larva göçüne neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ancylostomatidosis, kedi, köpek 

 

Ancylostomatidosis in Dogs and Cats 

Summary: Species of Ancylostoma and Uncinaria are the cause of Ancylostomatidosis in cats and dogs. Infection 
occurs through either ingestion or skin penetration by infective larvae (L3) in outside. These parasites are found            
generally in tropical and subtropical climates worldwide. Larvae stages and adult worms of Ancylostoma species are 
pathogenic. The most common clinical signs are anemia, skin lesions, piruritis, weakness, loss of appetite,                     
adenopathy, weight loss, hemorrhagic diarrhea and malabsorption. Benzimidazoles, probenzimidazoles,                          
imidazothiazoles, tetrahydropyrimidines and macrocyclic lactones are used for the treatment of hookworm infections in 
cats and dogs. Periodic disinfectant, cleaning and drying up of animal shelter and regular anthelmintic medication of all 
adult animals are essential for protection to Ancylostomatidosis. Infective larvae (L3) of Ancylostoma species seen in 
cats and dogs, especially Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense and Ancylostoma ceylanicum may enter the 
intact skin of humans as paratenic hosts, presenting the primary cause of cutaneous larva migrans.  
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Giriş 

Ön kısımlarının dorsale doğru eğilmesiyle oluşan 
kanca benzeri görünümleri nedeniyle kancalı kurt-
lar veya çengelli solucanlar olarak bilinen bu para-
zitler, kedi ve köpeklerin ince bağırsaklarında bu-
lunmaktadırlar (7). Oldukça patojen olan bu para-
zitler fazla miktarda kan emmeleri sonucunda ane-
miye neden olmaktadırlar. Kedi ve köpeklerde gö-
rülen türler insan sağlığı, özellikle de çocuklar için 
son derece önemli olmakla birlikte, bu parazitlerin 
gerek dünyada (1, 5, 9, 17, 18, 25, 27, 28) gerekse 
ülkemizde (8, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 29, 36, 39, 
40, 41) otopsi ve dışkı bakılarına göre yapılan ça-
lışmalarda oldukça yaygın oldukları belirlenmiştir. 

 

 

1.Sınıflandırma 

Kedi ve köpeklerde yerleşim gösteren kancalı kurt 
etkenlerinin sistematikteki yeri aşağıda verilmiştir 
(37). 
  Sınıf: Nematoda 
        Takım: Strongylida 
              Alttakım: Ancylostomina 
                  Familyaüstü:Ancylostomatoidea 
                            Familya: Ancylostomatidae 

 

 
Familyaaltı: Ancylostomatinae Familyaaltı: Necatorinae 
Cins: Ancylostoma Cins: Uncinaria 
Tür: Ancylostoma caninum         Tür: Uncinaria stenocephala 
         Ancylostoma tubaeforme 
         Ancylostoma braziliense 
        Ancylostoma ceylanicum 
        Ancylostoma kusimaense 
        Ancylostoma paraduodenale 
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2. Morfoloji  

2.1.Ancylostoma caninum 

Özellikle köpek ve diğer canidaelerin önemli para-
zitlerinden olup, nadiren insanlarda da görülebil-
mektedir (32). Erkekler 11-13 mm uzunluğunda, 
0,34-0,39 mm genişliğinde, dişiler ise 14-20,5 mm 
uzunluğunda 0,50-0,56 mm genişliğindedir (26). 
Bu parazitler oldukça kuvvetli yapıda olup, sindirim 
sistemlerinde kan bulunup bulunmamasına göre, 
gri veya kırmızımtrak bir renkte görünmektedirler 
(20). Ağız kapsülleri derindir. Dorsal oluk ağız kap-
sülünün dorsal kenarında derin bir çentik şeklinde 
sonlanmakta, bu kapsülün ventral kenarının her iki 
tarafında ise üçer diş yer almaktadır. Bursa copu-
latrix iyi gelişmiş olup, spiküller eşittir. Dişide vulva 
vücudun arka yarımında bulunmaktadır (20, 26, 
32, 37).   

2.2.Ancylostoma tubaeforme 

Kedilere özgü olan bu tür önceleri A. caninum ile 
karıştırılmakla birlikte (37) ağız kapsülü ve bursa-
nın A. caninum’dan daha küçük olması, kepçe 
şeklindeki anterior açıklığın daha büyük olması, 
ventral ve özefagial dişlerin daha büyük olması, 
kütikülanın kalın olması, spikülümlerin daha uzun 
olması ve dişilerde kuyruğun anüs gerisinde bir-
denbire incelmesi ile bu türden ayrılmaktadır (20, 
26, 37). Erkekleri 9,5-11 mm, uzunluğunda ve 0,30
-0,35 mm genişliğindedir. Dişileri ise 12-15 mm 
uzunluğunda ve 0,38-0,43 mm genişliğindedir (26, 
32).  

2.3.Ancylostoma braziliense 

Köpek, kedi, tilki ve bazen de insanlarda rastlan-
maktadır (20). Bu parazit türü A. caninum’a benze-
mekle birlikte ondan daha küçüktür ve 2 çift ventral 
dişi vardır. Medial dişler oldukça küçüktür (26, 32). 
Erkekleri 6-7,75 mm uzunluğunda ve 0,19-0,27 
mm genişliğindedir. Dişileri ise 7-10 mm uzunlu-
ğunda ve 0,22-0,23 mm genişliğindedir. Her iki 
yanda yer alan dört ventral dişin birer tanesi büyük 
diğer ikisi ise küçüktür (13, 20, 26). 

2.4.Ancylostoma ceylanicum  

Kedi, köpek, kaplan ve nadiren de insanlardan 
bildirilmiştir (37). Yakın zamanlara kadar A. brazili-
ense’nin sinonimi olarak kabul edilmesine karşın, 
bu türün medial dişlerinin daha büyük olması, ağız 
kapsülünün ventralindeki bir çift dişin daha geniş 
olması ve bursasının bazı özellikleri ile A. brazili-
ense’den ayrıldığı belirlenmiştir (26, 37). Ancylos-
toma ceylanicum’da bursa copulatrix geniş olup 

lateral kaburgalar kıvrıktır. Orta yan ve dış yan 
kaburgalar birbirlerinden ayrılmışlardır. Dış sırt 
kaburgalar dorsal kaburganın dibine yakın yerden 
çıkarlar (26, 42). 

2.5. Ancylostoma kusimaense 

Japonya’da porsuk ve köpekte bulunduğu bildiril-
miştir (26). 

2.6. Ancylostoma paraduodenale 

Aslan ve diğer karnivorlarda bulunduğu bildirilmiş-
tir (37). 

2.7.Uncinaria  stenocephala  

Köpek, kedi, tilki ve çakallarda bildirilmiştir (26, 
32). Erkekleri 5-9 mm uzunluğunda ve yaklaşık 0,2 
mm genişliğindedir. Dişileri ise 7-13 mm uzunlu-
ğunda ve 0,20-0,25 mm genişliğindedir (26). Koni 
şeklinde ve büyük olan ağız kapsülünün ventral 
kenarında bir çift yarım ay biçiminde kesici levha 
ve derinliğinde de bir çift lanset biçimi diş bulun-
maktadır. Burada ayrıca dorsal dişler yoktur (20). 
Erkeklerde bursa copulatrix iyi gelişmiş olup, spi-
külümleri ince ve keskin bir uçla sonlanmaktadır 
(20, 26, 32). 

Ayrıca karnivorlarda Necator americanus’a rastlan-
makta ve seyrek de olsa anthropozoonoz etkeni 
olmaktadır (13). 

3. Biyoloji                                                                                        

Ancylostomatidae ailesinde bulunan türlerin geliş-
meleri Strongylidae ailesinde bulunan türlerin geli-
şimine benzemektedir. Enfeksiyon, dış ortamda 
enfektif hale gelmiş 3. dönem larvaların deri veya 
oral yol ile alınması sonucu gerçekleşmektedir (20, 
37). 

Deri yoluyla olan enfeksiyonlarda, deriyi delen 
larvalar, kan ve lenf yoluyla sağ kalbe oradan da 
akciğerlere göç ederler. Larvaların bir kısmı, tra-
kea ve farenkse gelerek özefagus yoluyla ince 
bağırsaklara ulaşıp erişkin hale gelirler (20, 34, 
38). Diğer bir kısmı ise; kaslara ve bağırsak duva-
rına gelerek L3 döneminde inhibisyona girerler. 
Gebeliğin etkisi ile doğuma 2 hafta kala bu inhibe 
larvalar harekete geçer. Bir kısmı dişi hayvanın 
ince bağırsaklarına giderek olgun hale gelirken, bir 
kısmı prenatal olarak fötusu enfekte eder. Diğer 
kısmı ise; meme bezlerine giderek yaklaşık 3 hafta 
boyunca sütle atılırlar (20, 32, 34, 38). 

Oral yol aracılığı ile alınan larvaların oluşturduğu 
enfeksiyonlarda, larvaların büyük bir kısmı doğru-
dan ince bağırsaklara gelerek olgunlaşırlar. Diğer 
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kısmı ise; ağız mukozasını delerek deri yoluyla 
olan enfeksiyondaki gibi hareket ederler. Enfeksi-
yon, L3 ‘lerle enfekte fare, rat gibi paratenik konak-
ların yenmesiyle de oluşabilmektedir (20, 38). 
Ancylostoma tubaeforme, A. braziliense, A. ceyla-
nicum ve U. stenocephala’nın yaşam siklusu 
A.caninum’a benzer Ancak intrauterin ve galakto-
jen bulaşmanın olmamasıyla ondan ayrılır. Ayrıca 
U. stenocephala’da deri ve mukoza yoluyla giren 
larvaların çoğu erişkin döneme ulaşamaz ve oral 
enfeksiyonların çoğunda akciğer göçü görülmez 
(34, 38). 

4.Epidemiyoloji 

Epidemiyolojide enfekte konakların dışkısı ile çıka-
rılan yumurta miktarının, çevre koşullarının uygun-
luğunun ve enfekte formun son konakçıya bulaş-
ma yolu oldukça önemlidir (7).  

Bu parazitlerin yumurta ve larvalarının gelişme ve 
canlılıklarını korumalarında sıcaklık, nem ve toprak 
yapısının büyük rolü vardır (22, 34). Ancylostoma 
caninum subtropikal ve ılıman iklim bölgelerinde, 
A. braziliense ve A. ceylanicum subtropikal ve tro-
pikal bölgelerde, U. stenocephala ise; daha çok 
soğuk bölgelerde görülmektedir (13, 26, 32). En 
uygun gelişme, güneş ışınlarının direkt etkisinden 
uzak, orta derecede nemli, iyi havalanan, hafif 
kumlu ve bir miktar bitkisel yapı içeren topraklarda 
meydana gelmektedir (13, 32, 34, 38). 

Köpeklerin kancalı kurt enfeksiyonları yaş, cinsiyet 
ve immunite ile de yakından ilgilidir (7). Genç hay-
vanlarda bağışıklık sisteminin tam olarak gelişme-
miş olması, bunun yanında sütle bulaşmanın fazla 
olması sebebiyle, bu hayvanlarda enfeksiyonun 
yayılışı ve şiddeti yaşlı hayvanlara göre daha fazla 
olmaktadır (21). Yaş direnci dişi köpeklerde 8. ay-
da, erkeklerde 11. ayda başlamaktadır (20). Dişi 
köpeklerin, transplasental veya galaktojen yolla 
yavruyu enfekte etmeleri önemlidir. Ancylostoma 
caninum’un peş peşe gerçekleşen 3 doğumda 
yavrulara geçtiği belirlenmiştir (7). 

5. Patogenez ve Klinik 

Ancylostomatidae türlerinin hem larvaları hem de 
erişkinleri patojendir. Deriyi, ağız ve farinks epiteli-
ni delen akciğerde göç geçiren larvalar dokularda 
travmaya, irritasyona ve yangıya neden olmakta-
dırlar. Bağırsaklarda bulunan erişkin parazitler de 
larvalar gibi irritasyona, peteşiye ve travmaya ne-
den olmaktadırlar (37). 

Klinik olarak, ilk enfeksiyonlarda deriyi delme sıra-
sında önemli reaksiyonlar gözlenmemektedir. Da-
ha çok yaşlı hayvanlarda larvaların deriden girme-

leri sırasında yaş ekzama ve ülserlerle karakterize 
deri lezyonları gelişebilmektedir. Lezyonlar kaşıntı-
lı bir dermatitis şeklinde parmak arası bölgelerde 
başlamakta, bacaklara yayılmakta ve topallamaya 
neden olabilmektedir (32, 34, 37). Pulmoner dö-
nemde, genç hayvanlarda başlangıçta pnömoni 
görülmekle birlikte, ağır enfeksiyonlarda; göç eden 
larvalara bağlı olarak akciğer kapillarlarında şid-
detli kanamalar görülebilmektedir (14). En patojen 
dönem, erişkin parazitlerin bağırsaklarda bulundu-
ğu dönem olup, erişkin parazitlere bağlı bağırsak 
mukozasındaki kanamalar belirgin olarak dikkat 
çekmektedir (34, 38).  

 Bağırsak dönemi asıl belirtilerin çıktığı dönem 
olmakla birlikte, bu dönemde klinik belirtiler iştah-
sızlık, kilo kaybı, ishal, dehidrasyon, anemi, malab-
sorbsiyon, dışkıda kan görülmesi, tüylerin karışık 
ve mat bir hal alması şeklindedir (13, 26, 32).  

6. Tanı  

Tanı, canlı hayvanlarda, klinik belirtiler, serolojik 
testler yanında, dışkıda tipik yumurtaların görülme-
siyle koyulabilmektedir. Ölü hayvanlarda ise; dışkı 
muayenesi ile birlikte yapılacak nekropside bağır-
saklardaki mukuslu, kanlı içeriğin, mukozadaki 
peteşiyel kanamaların ve parazitlerin görülmesiyle 
tanı koyulmaktadır (37, 38). Yumurtaları, genellikle 
Trichostrongylidae ailesinde bulunan türlerin yu-
murtalarına benzemektedir. Oval, çift çeperli, ka-
paksız, pürüzsüz, ince kabuklu, orta büyüklükte ve 
renksiz olan yumurtalar, A. caninum’da 52-79 X 28
-58 µm, A. tubaeforme’de kalın kabuklu 45-78 X 
34-57 µm, A. braziliense ve A. ceylanicum’da  75-
95 x 41-45 µm, U. stenocephala’da ise 71-92 X 35
-58 µm boyutlarındadır (13, 20, 26, 32).  

Kancalı kurt enfeksiyonlarının rutin laboratuar tanı-
sında,  dışkı muayenesi en basit ve geçerli yöntem 
olarak kabul edilmekle birlikte, dışkı yumurta çıkı-
şının etkilendiği durumlarda ya da prepatent enfek-
siyonlarda teşhisin zor olabileceği bildirilmektedir. 
Böyle durumlarda serolojik, immunolojik ve mole-
küler yöntemlerden yararlanılsa da, bu yöntemler 
günümüzde henüz pratikte geniş kullanım olanağı 
bulamamıştır. Bunlar içerisinde kan serum örnek-
lerinde parazite karşı spesifik antikorların araştırıl-
masının teşhiste kullanılabileceği belirtilmiş, ancak 
komplike kemoterapi uygulamalarının tedavi son-
rası antikor yanıtlarını değiştirebileceği veya hel-
mint enfeksiyonlarında sıklıkla karşılaşılan çapraz 
reaksiyonların sonuçları etkileyebileceğinin göz 
önünde tutulması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun 
yanında, parazite ait eksresyon/sekresyon (ES) 
antijenlerin dışkıda ELISA ile tespit edilebileceği 
bildirilmiştir (2, 6). 
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Bilindiği üzere nematod enfeksiyonlarında IgE se-
viyesi önemlidir. Buradan yola çıkarak yapılan ça-
lışmalarla tedavi öncesi ve tedavi sonrası total IgE 
ve spesifik IgE seviyeleri ile bunların spesifiteleri 
ve sensitiviteleri belirlenmiş ve bu durumun kancalı 
kurt enfeksiyonlarının serodiagnosisinde kullanıla-
bileceği ortaya konulmuştur (16). Ayrıca, dışkı ör-
neklerinde, PCR uygulamaları ile etkenlerin varlığı-
nın ortaya konulabildiği ve enfeksiyona neden olan 
tür veya türlerin saptanabildiği bildirilmiştir (35).  

 7. Kontrol ve Korunma 

Kontrolde düzenli antihelmentik uygulama ve hij-
yen önemlidir (22). Sütten yeni kesilmiş yavrular 
ve erişkin hayvanlar 3 ayda bir, yeni doğan yavru-
lar, doğumun ilk haftası sonunda başlamak üzere 
3 aylık olana kadar iki haftada bir ilaçlanmalıdır. 
Yavrulara doğum sonrası 2 hafta içinde yapılan 
ilaç uygulamaları, parazitlerin olgunlaşıp yumurta 
çıkarmasını engellemesi bakımından büyük öne-
me sahiptir (3, 14). 

Koruyucu amaçla Milbemycin-oxime 4 haftadan 
büyük köpeklerde 30 gün ara ile 0,5-1 mg/kg doz-
da oral olarak kullanılmaktadır (14, 23).  

Doğum yapmış hayvanları, doğum sonrası 2. ve 4. 
haftada tedavi etmek, dokularda latent halde bek-
leyen larvaların aktive kazanarak bağırsak enfeksi-
yonu oluşturmaması açısından önemlidir (14). Ay-
rıca, doğumdan 3 hafta önce ve sonra uygulanan 
fenbendazolün prenatal enfeksiyonları azalttığı 
belirtilmektedir (38). 

Galaktojen yol ile bulaşan enfeksiyonları önlemek 
amacı ile gebe köpeğin, gebeliğin 40. gününden 
doğuma kadar fenbendazole, diğer benzimidazole 
türevleri ya da tek doz ivermectin veya doramectin 
ile tedavisi önerilmektedir. Uncinaria türlerinin 
oluşturduğu enfeksiyonlarda galaktojen yol ile bu-
laşma olmadığı için tedaviye geç başlanabilmekte-
dir (14, 31). 

Hayvan kulübelerinin, hijyenik koşullara uygun 
olması, zeminin nemli bir ortam olmayacak şekilde 
düzenlenmesi ve güneş alması gerekmektedir. 
Bunun için zeminin beton yapılması, dışkıların 
günlük olarak uzaklaştırılması, zemine larvaları 
öldürmek için 10 m2’ye 2 kg olacak şekilde sodyum 
borat, sprey tarzında %1’lik sodyumhipoklorit veya 
yine larvalar üzerine öldürücü etkisi olduğu bilinen 
insektisid ve organik bitki nematod ilaçlarının uy-
gulanması önerilmektedir (4, 14, 34, 37). Tekrarla-
nan enfeksiyonlar için rutin dışkı bakıları yapılarak 
tedavi aralıkları belirlenmeli ve uygun bir antihel-
mentikle çözüm aranmalıdır (14). Köpeklerde, A. 
caninum’a karşı radyasyonla atanüe edilmiş larval 

canlı aşılar geliştirilmiş, ancak aşının, steril immu-
niteyi uyarmadaki yetersizliği, kısa yarılanma ömrü 
ve üretim maliyetleri nedeniyle pratikte uzun süre 
kullanılamadığı görülmüştür (22, 32). 

8.Tedavi                                                                                               

Kedi ve köpeklerde ancylostomotidosise etki eden 
ilaçlar, dışkı muayeneleri ile belirlenen mevcut 
parazitleri yok etmek, epidemiyoloji gereği tekrarla-
nan enfeksiyonlara engel olmak, prenatal ve ga-
laktojen enfeksiyonları önlemek amacıyla kullanıl-
maktadır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar diğer birçok 
parazite de etki etmektedir (4, 22, 38).   

8.1. Fenbendazole 

Kedi ve köpeklerde ağız yoluyla 50 mg/kg dozda 3 
gün, 20-25 mg/kg dozda 5 gün kullanılmaktadır 
(14). 

8.2.Flubendazole 

Köpek ve kedi 22 mg/kg dozda oral olarak 2-3 gün 
kullanılmaktadır (14).  

8.3.Mebendazole 

Köpek ve kedilerde oral olarak 100-200 mg/kg 
dozda 5 gün veya 22-25 mg/kg dozda 3 gün kulla-
nılmaktadır (14). 

8.4.Levamisole 

Köpeklerde 7,5 mg/kg, kedilerde 5 mg/kg oral veya 
derialtı uygulanmaktadır (22). 

8.5. Oxibendazole 

Köpek ve kedilerde 2 gün süreyle 15 mg/kg dozun-
da uygulanmaktadır (22). 

8.6.Febantel   

Altı aylıktan küçük yavrular 15 mg/kg dozunda 
ilaçlanmalıdır. Köpek yavruları tok, kedi yavrularıi-
se aç olarak ilaçlanmalıdır. Erişkin kedi-köpekler 
10 mg/kg dozunda aç veya tok olarak ilaçlanabilir. 
İlaç en az 3 gün verilmelidir. Kedilerde özellikle 
A.tubaeforme’de etkilidir (23). 

8.7. Pyrantel-pamoate       

Köpeklerde 5-9 mg/kg, kedilerde 10-20 mg/kg oral 
kullanılmaktadır. Hasta ve zayıf hayvanlarda kulla-
nılmamalıdır (4, 23). 
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8.8.Nitroscanate   

Köpeklerde, 50-100 mg/kg dozda hayvanın açken, 
oral olarak kullanılmaktadır. Bir gün ara ile 2 uygu-
lama yapılması tavsiye edilmektedir  (22, 23, 34). 

8.9. Thenium 

Köpek ve kedilerde 50 mg/kg dozda oral olarak 
günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile kullanıl-
maktadır (15). 

8.10.Ivermectin  

Köpeklerde, 1 mg/kg derialtı veya oral kullanılmak-
tadır (14). 

8.11.Doramectin   

Köpeklerde 1 mg/kg derialtı veya 0,5 mg/kg derialtı 
olarak kullanılmaktadır. İlaç uygulamasına yavrula-
madan 4-9 gün önce başlanır, doğumdan 10 gün 
sonraya kadar devam edilmektedir (14, 31). 

8.12.Moxidectin  

Köpeklerde 0,2 mg/kg dozda oral kullanılmaktadır. 
Ancylostoma caninum’a 25 mg/kg, U. stenocepha-
la’ya 150 mg/kg dozların etkili olduğu bildirilmiştir 
(23, 34). 

8.13. Selamectin 

Kedi ve köpeklerde 6 mg/kg dozda oral veya spot 
on olarak kullanılmaktadır. Tedavi dozunun 10 katı 
oranında 7 ay süre ile verildiği uygulamalarda hiç-
bir yan etkisi görülmemiştir (23). 

8.14.Milbemycin-oxime 

Köpeklerde 0,5 mg/kg dozda oral ayda bir kullanıl-
maktadır (14). Kedilerde kullanımı ile ilgili bilgiler 
henüz tamamlanmamış olmasına rağmen 1,5 mg/
kg dozunda A. tubaeforme’ye etkili olduğu tespit 
edilmiştir (23). 

8.15.Ivermectin/Pyrantel-pamoate 

Köpeklerde 6 mg + 5 mg/kg oral olarak ayda bir 
kullanımı U. stenecephala’da da etkili olmaktadır 
(14). 

8.16. Piperazine 

Köpeklerde 200 mg/kg, kedilerde 100 mg/kg do-
zunda 2 gün süreyle uygulanmaktadır (22). 

Ayrıca, enfekte hayvanlara Vit B12, demir prepa-
ratları verilmesi ve proteinden zengin diyet uygu-

lanması gereklidir (33, 37). Bunun yanında genç 
hayvanlara kan nakli de önerilmektedir (38). 

9. İnsan sağlığı açısından önemi 

Kedi ve köpeklerde görülen kancalı kurtların 3. 
dönem larvaları bu parazitlerin normal konağı ol-
mayan insanlarda deri larva göçüne (kutanöz larva 
migrans) neden olmaktadır. Larvalar, deride papül-
lere, veziküllere, yangılı göç izlerine bazende; deri-
nin kalınlaşmasına ve şiddetli kaşıntıya sebep ol-
maktadırlar. Ancylostomatidosis olgularında en sık 
görülen etken A. braziliense’dir (4, 22). Ancylosto-
ma caninum larvaları insanlarda daha derin doku-
lara göçerek viseral larva migransa da yol açabil-
mektedirler. Nitekim bu parazitle ilgili olarak eozi-
nofilik enteritis olguları bildirilmiştir (30, 33).  
 
Sonuç 
Ancylostomatidosis, kedi ve köpeklerde çok sık 
görülen ve özellikle genç hayvanlarda ölümle so-
nuçlanabilen klinik belirtilere neden olan önemli bir 
hastalıktır. Aynı zamanda bu hastalığa neden olan 
türler insanlarda deri larva göçüne sebep olmakta 
ve insan sağlığını da tehdit etmektedir. Bu parazit-
lerin oldukça yaygın oldukları dünyada ve Türki-
ye’de yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş olup, 
gerek kedi ve köpeklerin, gerekse insan sağlığının 
korunması amacıyla mutlaka korunma ve kontrol 
programlarına uyulması gerektiği belirlenmiştir.     
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