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Özet: Afyonkarahisar'da bir Saanen keçisi çiftliğinde helmint enfeksiyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalış-
mada 187 keçiden (bir yaşından küçük, dişi) toplanan dışkı örnekleri, sedimentasyon, flotasyon ve Baermann Wetzel 
yöntemleriyle muayene edilmiştir. Strongylid tip yumurta görülen dışkılar kültüre edilerek, cins düzeyinde larva teşhisle-
ri yapılmıştır. İncelenen keçilerin 30'u (%16.04) çeşitli helmint türleriyle enfekte bulunmuştur. Muayenesi yapılan keçi-
lerde Trichuris sp. %12.29, Protostrongylus sp. %3.74, Trichostrongylus sp. %1.60, Moniezia sp. %1.06 ve Muellerius 
capillaris %0.53 belirlenmiştir. Afyonkarahisar ilinde keçi helmint enfeksiyonlarına yönelik daha önce yapılmış herhangi 
bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma sonunda helmint enfeksiyonunun durumu değerlendirildiğinde keçi yetiştirici-
lerinin belli aralıklarla hayvanların helmintolojik muayenelerinin yaptırılarak gerekli önlemlerin alınması gerektiği düşü-
nülmüştür.   
 
Anahtar kelimeler: Afyonkarahisar, helmint, Saanen keçisi  
 

The Investigation of Helminth Infections in a Saanen Goats Farm in Afyonkarahisar Province  
Summary: This study was carried out to detect helminth infections in a Saanen goats farm in Afyonkarahisar. Fecal 
samples were collected from 187 goats (younger than one year old and female) and examined by sedimentation, flota-
tion and Baermann Wetzel methods. The samples with strongylid eggs in faeces were cultured and the larvae were 
identified in the genus level. Faecal examination of goats revealed that 30 of the examined goats (16.04%) were positi-
ve for various helminth species. Infections of Trichuris sp., Protostrongylus sp., Trichostrongylus sp., Moniezia sp. and  
Muellerius capillaris were detected as 12.29%, 3.74%, 1.60%, 1.06% and 0.53%, respectively in the examined goats. 
Until now, there have been no data on the prevalence of helminth infections goats in Afyonkarahisar province. When 
the status of helminth infections in goats was evaluated in this study, it was concluded that the goat breeders should 
perform the helminthological examination periodically in these animals.    
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Giriş 
Keçi, et, süt, deri, kıl ve gübresinden faydalan-
mak için yetiştirilen bir çiftlik hayvanıdır. Bakım 
ve beslenmesinin kolay olması, diğer çiftlik hay-
vanlarına göre; selülozu yüksek, düşük kaliteli 
ot ve besin maddelerini rahatlıkla değerlendirip 
et ve süte çevirebilmesi nedeniyle önemli bir 
hayvansal ürün kaynağıdır. Keçi sütü ile inek 
sütü karşılaştırıldığında protein yapısı bakımın-
dan birbiriyle benzerlik gösterse de, keçi sütün-
de, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve 
klor gibi mineraller, özellikle A vitamini, inek sü-
tüne göre daha yüksek bulunmaktadır. Ayrıca 
keçi sütünün bileşiminde kazeinin az bulunması, 
inek sütüne göre yağ küreciklerinin daha küçük 
olması, sindirim rahatsızlıkları olan yetişkinler-

de, daha kolay sindirime neden olmaktadır (11). 
Orta ve Kuzey Avrupa' da yetiştirilen ve yüksek 
süt verimine sahip olan keçi ırklarının en tanın-
mışı Saanen keçileridir. Bu ırk; döl ve süt verimi 
yüksek, adaptasyon kabiliyetinin iyi olması se-
bebiyle, Türkiye'de, yerli keçi ırklarının (Kilis ve 
Kıl keçisi) ıslahı için kullanılmıştır (17). 
Küçükbaş ruminantlarda paraziter enfeksiyon-
lar, özellikle gastro intestinal nematod enfeksi-
yonları, ekonomik kayba neden olan önemli et-
kenlerdendir (6,25,29). Enfekte olan hayvanlar-
da bu enfeksiyonların genellikle subklinik sey-
retmesi nedeniyle kilo alımı, süt verimi, yapağı 
üretiminin azalması ve karkas kalitesinin bozul-
duğu bildirilmektedir (13,26). Keçiler ise, fizyolo-
jik ve beslenme davranışlarının sonucu olarak, 
bu parazitlere daha az maruz kalmakta fakat 
evcil ruminantlar içerisinde bu parazitlere karşı 
en duyarlı hayvanlar olarak bilinmektedir (15). 
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Yüksek süt verimli keçilerde, özellikle ilk doğu-
munu yapan ve nematod enfeksiyonuna maruz 
kalmış olanlar, bu enfeksiyona karşı daha düşük 
düzeyde bir direnç göstermekte ve bu da süt 
üretiminin yaklaşık olarak %20 azalmasına yol 
açmaktadır (7). 
Bu çalışma ile, Afyonkarahisar'da, Saanen keçi-
si yetiştiriciliği yapan bir çiftlikte, helmint enfeksi-
yonlarının belirlenerek, konu ile ilgili bu ilde ya-
pılmış herhangi bir çalışma bulunmaması nede-
niyle gelecek araştırmalara katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntem 
Dışkı örneklerinin toplanması 
Toplam 187 baş Saanen keçisinin (bir yaşından 
küçük, dişi) dışkı muayenesi yapılmıştır. Her 
hayvanın rektumundan alınan dışkılar; numara-
landırılıp, kulak numaraları yazılı şeffaf naylon 
torbalara konulmuş, bekletilmeden laboratuvara 
getirilmiştir.  

Dışkı örneklerinin helmintolojik yönden ince-
lenmesi 
Gerekli makroskobik muayene yapıldıktan son-
ra, trematod enfeksiyonlarının belirlenebilmesi 
için Benedek sedimentasyon, sestod ve nema-
tod enfeksiyonlarının belirlenmesi için Fülleborn 
doymuş tuzlu su flotasyon ve akciğer nematod 
enfeksiyonlarının belirlenmesi için  Baermann 
Wetzel yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. 
Flotasyon yöntemiyle strongylid tip yumurta gö-
rülen dışkılar birleştirilmiş, bu aileye bağlı türleri 

cins düzeyinde belirlemek amacıyla dışkı kültü-
rü yapılmıştır (13,28). 
Bulgular 
Çalışmada muayenesi yapılan 187 baş Saanen 
keçisinin %16.04' ünün (30 baş keçi) çeşitli hel-
mint türleriyle enfekte olduğu belirlenmiştir. İn-
celenen keçilerde en fazla nematod enfeksiyo-
nuna rastlanırken (%14.97), bir hayvanda ne-
matod ve sestod enfeksiyonunun beraber oldu-
ğu miks enfeksiyon gözlenmiştir. Sestod enfek-
siyonu %0.53 bulunmuş, herhangi bir trematod 
enfeksiyonuna rastlanılmamıştır (Tablo 1). 

Enfekte keçilerde tek, iki tür ve üç türle enfeksi-
yon oranları sırasıyla %13.36, %1.60 ve %1.06 
belirlenmiştir (Tablo 2). 
Yapılan dışkı muayenesinde strongylid tip yu-
murta görülen dışkılardan hazırlanan dışkı kül-
türü sonucunda, enfekte hayvanların hepsinin 
Trichostrongylus sp. ile enfekte olduğu saptan-
mıştır. 

Enfekte olan keçilerde bulunan helmint türleri 
Tablo 3'de verilmiş olup, en yaygın türlerin Tric-
huris sp. (%12.29), Protostrongylus sp. (%3.74) 
ve %1.60 ile Trichostrongylus sp. enfeksiyonu 
olduğu görülmüştür. 
Tartışma ve Sonuç 
Türkiye'de koyun ve keçilerin helmint enfeksi-
yonları üzerine yapılan çalışmalara bakıldığın-
da; keçilere yönelik yapılan çalışmaların, koyun-
lara göre daha az olduğu ve çoğu çalışmalara 
atfen gastro-intestinal nematod enfeksiyonlarına 

Tablo 1. Enfekte keçilerde trematod, sestod ve nematod enfeksiyonu 

Enfeksiyon Durumu Enfekte Hayvan Sayısı % 

Trematod - - 
Sestod 1 0.53 

Nematod 28 14.97 

Sestod + Nematod 1 0.53 

Tablo 2. Enfekte keçilerin bir veya daha fazla helmint türüyle enfeksiyonu 

Enfeksiyon Şekli Enfekte Hayvan Sayısı % 

Tek türle 25 13.36 

İki türle 3 1.60 

Üç türle 2 1.06 

Tablo 3. Dışkı muayenesi ve kültürüyle enfekte keçilerde bulunan helmint türleri 
Helmint Türü Enfekte Hayvan Sayısı % 

Trichuris sp. 23 12.29 

Protostrongylus sp. 7 3.74 

Trichostrongylus sp. 3 1.60 

Moniezia sp. 2 1.06 

Muellerius capillaris 1 0.53 
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daha fazla rastlanıldığı bildirilmektedir (10,20). 
Hoste ve Chartier (14) keçilerde klinik ve sub-
klinik gastro-intestinal nematod enfeksiyonları-
nın, %2.5-10 canlı ağırlık kaybına ve %13-25 
süt verimi kaybına neden olduğunu bildirmişler-
dir. Yüksek süt verimli keçilerde; özellikle ilk 
doğumunu yapan ve nematod enfeksiyonuna 
maruz kalmış olanlarda, bu enfeksiyona karşı 
daha düşük düzeyde bir direnç görüldüğü ve 
bunun da süt üretiminin yaklaşık olarak %20 
azalttığı kaydedilmiştir (7). 
Bu çalışmada bir yaşından küçük dişi Saanen 
keçilerinde en fazla nematod enfeksiyonu görül-
müş, bunu sestod enfeksiyonu takip etmiş ve 
herhangi bir trematod enfeksiyonuna rastlanma-
mıştır. Türkiye'de Kıl keçisi (1,2,9,23), Tiftik ke-
çisi (4,8,24), Şami keçisi (30) ve ırkları enfeksi-
yona göre bildirilmeyen diğer keçi çalışmaların-
da (5,16,27) gastro-intestinal sisteme yerleşen 
nematod etkenlerinin coğrafik bölgelere göre 
farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada, 
tespit edilen nematod yayılış oranlarının dışkı 
bakısı ile saptanmasına bağlı olarak Türkiye'de 
nekropsi bakılarında belirlenen değerlerden da-
ha düşük bulunmuştur (1,2,5,8,16,23,24,27). 
Gul ve Tak (12), Trichuris sp. yayılışının mev-
simsel faktörler başta olmak üzere, yaş ve cinsi-
yet ile ilişkili olduğunu, dişi hayvanların erkek 
hayvanlara göre, genç hayvanların ise yaşlı 
hayvanlara göre daha fazla enfekte olduklarını 
kaydetmişlerdir. Bu çalışmada en yüksek oran-
da rastlanılan Trichuris sp. (%12.29), hayvanla-
rın yaşadığı coğrafik yer farklılığı, iklim özelliği, 
yaşı ve beslenme koşullarının, diğer çalışmalar 
ile farklılık göstermesi nedeniyle bazı çalışmala-
ra göre düşük (2,4,5,8,9,16,23,24,27), Yaman 
ve ark. (30) yaptığı çalışmaya göre yüksek bu-
lunmuştur. Yapılan çalışmalarda (2,4,12) enfek-
siyon genç ve dişi hayvanlarda daha az rastla-
nılmıştır. Bu çalışmada da incelenen hayvanla-
rın genç ve dişi hayvan olması ve enfeksiyona 
düşük düzeyde rastlanılmış olması nedeniyle 
karşılaştırılan çalışmalar ile (2,4,12) uyumlu bu-
lunmuştur. 
Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde keçiler 
üzerinde yapılan çalışmalarda en fazla Trichost-
rongylidae türlerine rastlanıldığı bildirilmektedir 
(3,18-20). Bu çalışmada strongylid tip yumurta 
tespit edilen örneklerden dışkı kültürü sonucun-
da %1.60 Trichostrongylus sp.'ye rastlanılmıştır. 
Bu oranın düşük bulunması, hayvanların bes-
lenme dönemindeki geçişten kaynaklandığı ve 
daha az enfektif larva alımına bağlı olduğu dü-

şünülmüştür. Bu kanı sestod enfeksiyonları için 
de geçerlidir. Dışkı muayenesi ya da nekropsi 
sonuçlarına göre Türkiye'de keçilerde sestod 
enfeksiyonları %10-25 (4,5,24,30) arasında bil-
dirilmiştir. Çalışmamızda Moniezia sp.'nin (%
1.06) düşük oranda belirlenmiş olması, arako-
nak oribatid akar yoğunluğunun düşük olması 
veya hayvanların kısa sürede az sayıda enfekte 
oribatid akar almış olma durumu ile ilişkili olabi-
leceği düşünülmüştür.  
Türkiye'de keçi akciğer nematod etkenlerinden 
Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris, Cysto-
caulus ocreatus ve Protostrongylus unciphorus 
türleri değişik oranlarda bildirilmiştir (10). Bu 
çalışmada keçilerde düşük düzeyde Protost-
rongylus sp. (%3.74) ve M. capillaris (%0.53) 
kaydedilmiştir. 
Afyonkarahisar'da koyun ve sığırlar üzerine ya-
pılan önceki çalışmalarda trematod enfeksiyon-
larına rastlanıldığı bildirilmiş, bu ilin çevre koşul-
ları açısından trematod enfeksiyonlarında ara-
konaklık görevini gören sümüklüler için uygun 
olduğu kaydedilmiştir (21,22). Bu çalışmada 
keçilerde herhangi bir trematod enfeksiyonuna 
rastlanılmamıştır. Bu durum; keçilerin kısa süre 
önce otlatılmaya başlamış olması ve sınırlı alan-
da otlatılmaları nedeniyle, trematod enfeksiyon-
larına arakonaklık yapan canlıları alamamaların-
dan kaynaklandığı düşünülmüştür. 
Sonuç olarak bu çalışma ile Afyonkarahisar ilin-
de keçi helmint enfeksiyonları üzerine bilimsel 
veriler sağlanmıştır. Çalışmada elde edilen veri-
ler, araştırma yöresinde keçi yetiştiriciliği açısın-
dan helmint enfeksiyonları için takip, kontrol ve 
mücadele yöntemlerine ihtiyaç olduğunu göster-
miştir.  
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