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ÖZET: Bu çalışmada 2000-2002 tarihleri arasında, Van ilinin değişik mahallelerinde bulunan sahipli, sokak ve üç kuruma ait köpekler-
de helmint enfeksiyonlarının yayılışı ve halk sağlığı açısından önemi amaçlanmıştır. Bu amaçla toplam 115 köpeğe ait dışkı numuneleri 
(61 sokak, 26 sahipli ve 28 kurum köpeği) Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuarına getirilerek doymuş tuzlu 
su ile hazırlanmış Fulleborn’un Flotasyon Yöntemiyle incelendi ve köpeklerin 69’unun (%60,0) bir veya birden fazla helmint türü ile 
enfekte olduğu gözlendi. Yapılan inceleme sonucunda iki cestod, dört nematod türü tespit edildi. Enfeksiyondan sorumlu parazitlerin 
sırasıyla; Toxascaris leonina (%23,5), Taenia spp. (%14,8), Ancylostoma caninum (%8,7), Dipylidium caninum (%3,5) ve Uncinaria 
stenocephala (%0,9) ve Toxocara canis (%13,9) olduğu gözlendi. Sokak köpeği (%59,0) ve kurum köpekleri (%46,4) arasındaki enfek-
siyon oranları birbirine yakın gözlenirken, sahipli köpeklerdeki oran %76,9, Duncan t-test ile diğer iki gruba göre istatiksel olarak anlam-
lı bulundu (<0.05). Sonuç olarak; Van ilindeki köpeklerde helmint enfeksiyonlarının yayılışının çok yüksek olduğu, T. canis, Taenia spp. 
ve A. caninum’un yüksek oranda görülmesinin halk sağlığı açısından tehlikeli bir durum oluşturduğu, Van’da ilk defa yapılan bu çalışma 
ile köpeklerde helmint enfeksiyonlarının, halk sağlığı açısından yörede ciddi bir sorun oluşturabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Prevalence of Helminths in Dogs in the Region of Van and Their Potential Public Health Significance 
SUMMARY: This study was performed in order to determine the prevalence of helminth infections among dogs and to emphasize the 
importance of this concept for public health. All selected dogs were from the city of Van and a total of 115 fecal samples were examined. 
Of these, 61 were from stray dogs, 26 were breeders and the final 28 dogs were dogs belonging to institutions. All samples were exam-
ined in the laboratory of the parasitology laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine, Yuzuncu Yil University. Fulleborn’s flotation 
method was used. Sixty nine (60.0%) of the dogs were found to be infected by one or more helminth species. Two Cestoda species and 4 
Nematoda species were detected. Toxascaris leonina (23.5%), Taenia spp. (14.8%), Ancylostoma caninum (8.7%), Dipylidium caninum 
(3.5%), Uncinaria stenocephala (0.9%) and Toxocara canis (13.9%) were responsible for infections. Although the rates of infection 
between stray (59.0%) and official dogs (46.4%) was not significant, the rate was statistically significant according to Duncan’s t-test 
(<0.05) in breeder dogs as compared to the previous 2 groups. The results show that helminth infection in dogs in Van is very high. The 
high prevalence of T. canis, Taenia spp., and A. caninum in dogs in Van is considered to be critical from the view point of public health 
importance. In conclusion, helminth infection of dogs is still a very serious problem for public health in Van. 
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GİRİŞ
Paraziter zoonozların önemli bir bölümünü helmintler oluş-
turmaktadır. Zoonoz karakterli helmintlerin en önemli kaynağı 
köpeklerdir. Köpekler, sadakati, dostça tavırları ve koruyucu 
özellikleri ile insan yaşamına uyum sağlamış evcil hayvanlar-
dır. Kırsal kesimde bağlık, bahçelik alanlarda başıboş dolaşan 
köpekler sürekli olarak çevreyi parazit kaynağı dışkılarıyla 

kirletmekte, insanlar da bilinçsizce buralardan topladıkları 
sebzeleri ve yeşillikleri yeterince temizlemeden yediklerinde 
parazitlerle enfekte olmaktadırlar. Ayrıca parazitlerle enfekte 
sakatatların köpeklere yedirilmesi ile enfeksiyon zinciri devam 
ettirilmektedir. Bu zoonoz parazitler insan sağlığını tehdit 
ettiği kadar kasaplık hayvanların da sağlığını olumsuz etkile-
mekte ve aynı zamanda ekonomik kayıplara da neden olmak-
tadır. Geri kalmış ve gelişmekte olan toplumlarda en önemli 
sorunlardan olan paraziter hastalıkların yayılışında başıboş 
hayvanlar önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde çok yaygın 
olan sokak köpekleri taşıdıkları parazitlerle insan ve hayvan 
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sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda köpeklerde bulunan Echinococcus granulosus, 
Heterophyes heterophyes, Dipylidium caninum, Toxocara 
canis, Ancylostoma caninum, Strongyloides stercoralis’in 
zoonoz olduğu ve insanlarda kist hydatik, visseral ve deri lar-
va migransı gibi ciddi hastalıklara yol açtığı bildirilmektedir 
(5, 9, 10, 15, 16, 27 ).  

Yurdumuzda köpeklerin taşıdığı helmintler, bunların yayılış 
oranları ile insan ve hayvan sağlığı yönünden önemlerini vur-
gulamak için daha çok büyük kentlerde olmak üzere, değişik 
yörelerde birçok çalışma yapılmıştır ( 3-6, 7, 9, 10, 16, 19, 22, 
26, 28, 29, 31, 32, 35). Yapılan bu çalışmalarda köpeklerdeki 
helmint enfeksiyonlarının yayılışının otopsi sonuçlarına göre 
% 27.0 - 100.0 ( 3-6, 9, 10, 16, 22, 26, 28, 29, 31, 32) dışkı 
bakılarına göre ise %35,0 – 87,0 (7, 14, 31, 35) olduğu bildi-
rilmektedir. Dünyanın değişik yerlerinde yapılan çalışmalarda 
otopsi ve dışkı bakılarına göre köpeklerdeki helmint enfeksi-
yonlarının yayılışının % 32,0-100,0 olduğu kaydedilmektedir 
(1, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 33, 34).  

Bugüne kadar Türkiye’nin değişik illerinde köpek helmintleri 
ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen bu konuda Van 
ilinde hiçbir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile 
Van’da ilk defa sahipli, sokak ve kurum köpeklerinde helmint 
enfeksiyonlarının dışkı bakılarına göre türleri ve yayılışları 
araştırılarak halk sağlığı açısından önemi vurgulanacaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, Van merkeze bağlı değişik mahallelerde bulu-
nan sahipli, sokak ve üç kuruma ait (Van İl Jandarma Komu-
tanlığı, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Kliniği ve Van Et Tesisleri) toplam 
115 köpeğin (61 sokak, 26 sahipli ve 28 kurum köpeği) dışkı-
ları helmint enfeksiyonları yönünden incelendi. Sahipli ve 
kurum köpekleri daha önceden tespit edilerek hayvan sahiple-
rine bir gün önceden dışkı kapları bırakıldı. Sokak köpeklerin-
den ise rast gele bir defa gidilen bölgelerde takip edilen kö-
peklerin taze dışkıları toplandı. Sokak köpeklerinin ister tek 
tek, ister sürüler halinde olsun ancak kendi mahallelerinde 
dolaşabildikleri ve başka alanlara giremedikleri gözlendi. Aynı 
köpeklerden dışkı almamak için birbirinden uzak mahalleler-
deki köpeklerden numune almaya dikkat edildi. Dışkıları ya 
direkt rektumdan, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise 
hangi hayvana ait olduğu belli taze dışkılar bir spatül yardı-
mıyla alınarak dışkı kaplarına konuldu. Dışkıların konduğu 
kapların üzerine hangi hayvana ait olduğu, yeri ve mümkünse 
yaşı ve cinsiyeti kaydedildi. Sokak köpeklerinde yaş ve cinsiyet 
tespit etmek mümkün olmadı, sahipli ve kurum köpeklerinde ise 
yaşla ilgili sağlıklı bilgi alınamadı. Toplanan dışkı örnekleri 
aynı gün içerisinde incelenmek üzere Y.Y.Ü. Veteriner Fakülte-
si Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuarına getirildi.  

Dışkı örnekleri önce makroskobik olarak, daha sonra da doy-
muş tuzlu kullanılarak hazırlanan Fülleborn’un Flotasyon 
yöntemiyle helmint yumurtaları yönünden incelendi. Sahipli, 

sokak ve kurum köpeklerindeki helmint enfeksiyonlarının 
oranları Duncan t-test metodu ile istatiksel olarak değerlendi-
rildi (18). 

BULGULAR 

Bu çalışmada elde edilen tüm sonuçlar tablo 1 ve 2’de veril-
miştir. Dışkıların makroskopik muayenesinde cestod halkala-
rına rastlanmamıştır. Dışkı incelemesi sonucunda 115 köpeğin 
69’unda (%60.0) helmint yumurtası gözlenmiştir. Sokak kö-
peklerinin 36’sında (%59.0), kurum köpeklerinin 13’ünde 
(%46.4) ve sahipli (ev) köpeklerin 20’sinde (%76.9) enfeksi-
yon tespit edilmiştir. Sokak köpeği ile kurum köpeği grupları 
arasındaki enfeksiyon oranları birbirine yakın bulunmuş ve 
istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak sahipli 
köpeklerdeki enfeksiyon oranı diğer iki gruba göre Duncan t-
test metodu ile anlamlı bulunmuştur (<0.05) . 

Muayenesi yapılan ve enfekte bulunan 69 köpeğin 63 (% 
91.3)’ünün tek türle, 6 (% 8.)’sının ise iki türle enfekte olduğu 
tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Enfekte köpeklerde iki cestod ve dört nematod türü tespit e-
dilmiştir. İnceleme sonucunda T. leonina (%23.5), T.canis 
(%13.9), Taenia spp. (%14.8), A.caninum (%8.7), D.caninum 
(%3.5) ve U.stenocephala (%0.9) bulunmuştur. Farklı grup-
larda tespit edilen helmint türlerinin yayılış oranları Tablo 
1’de verilmiştir.  

TARTIŞMA  

Köpeklerde helmint enfeksiyonlarının yayılışına yönelik Tür-
kiye’de ve dış ülkelerde çok sayıda araştırmalar yapılmış ve 
çeşitli sonuçlar alınmıştır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda 
köpeklerdeki helmint enfeksiyonlarının yayılışının otopsi so-
nuçlarına göre % 27.0- 100.0 (3-6, 9, 10, 16, 22, 26, 28, 29, 
31, 32), dışkı bakılarına göre ise % 35.0- 87.0 olduğu bildiril-
mektedir (7, 14, 16, 28, 29, 31, 35). Dışkı bakılarına göre ya-
yılışın Konya’da % 35.0 -37.7 (3,14); Ankara’da % 58.3- 87.0 
(7); Kars’da (31) 73.8 olduğu tespit edilmiştir. Dış ülkelerde 
yapılan çalışmalarda ise dışkı ve otopsi bakılarına göre yayılış 
Japonya’da (25) % 79.9, Belçika’da (33) % 34.2, Polonya’da 
(20) % 32.0, Macaristan’da (13) % 50.0, Ürdün’de (12) % 
70.0, İran’da (21) % 36.2 olduğu kaydedilmiştir. Bu çalışmada 
dışkı bakısına göre köpeklerde %60.0 yayılış tespit edilmiş, 
Konya’daki verilerden yüksek, Ankara ve Kars’la benzerlik 
gösterdiği tespit edilmiştir. Van ilinin coğrafi yapısı, başıboş 
köpeklerin çokluğu ve genel olarak halkın sosyo- ekonomik 
seviyesinin düşüklüğü sebebiyle bu hayvanların kontrol altına 
alınamaması yayılışın yüksek çıkmasının en büyük sebepleri-
dir. Ayrıca kontrolsüz ve kaçak kasaplık hayvan kesimleri ve 
sakatatların çevreye saçılması, bunların da başıboş köpekler 
tarafından yenmesi de önemli bir etkendir. Bütün bunlar elde 
ettiğimiz sonuçların, aynı köpeklerde dışkı bakısının birkaç 
kez tekrarlanması veya otopsi sonuçlarıyla desteklenmesi ha-
linde çok daha yüksek çıkacağını göstermektedir. 
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Konya’da (14) dışkı bakısına göre yapılan bir çalışmada sokak 
köpeklerindeki enfeksiyon % 60.7, ev köpeklerinde ise % 14.8 
olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada sahipli köpeklerdeki 
enfeksiyon ( % 76.9) daha yüksek kaydedilmiş; sokak köpeği 
(% 59.0) ile kurum köpeği (% 46.4) grupları arasındaki enfek-
siyon oranları birbirine yakın bulunmuş ve istatiksel olarak 
anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak sahipli köpeklerdeki 
enfeksiyon oranı diğer iki gruba göre Duncan t-test metodu ile 
anlamlı bulunmuştur (<0.05). Sahipli (ev veya bahçe) köpekle-
rin bir sahibi olsa da başıboş ve kontrolsüz dolaşan hayvanlar-
dır. Bunlardaki enfeksiyon yüksekliği tesadüf olabileceği gibi 
bir sebebi de bu olabilir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda 
T.leonina’nın otopsi ve dışkı bakısı sonuçlarına göre % 14.8-
71.4 yayılış gösterdiği bildirilmektedir (3, 6, 9, 26, 31). En 
yüksek yayılışın Elazığ (28) ( % 68.3) ve Kars (31) ( % 71.4) 
gibi doğu illerinde, en düşük yayılışa ise Ankara, Bursa ve 
Konya gibi gelişmiş şehirlerde rastlanmıştır. Konya (14), An-
kara (7) ve Kars (31) yöresi sokak köpeklerinde dışkı bakısına 
göre yapılan çalışmalarda T.leonina’nın yayılışı sırasıyla % 
14.8, % 43.0 ve % 47.6 olarak tespit edilmiştir. Dış ülkelerde 
ise bu parazitin yayılışının dışkı ve otopsi bakılarına göre % 
1.0-33.7 olduğu bildirilmiştir (1,13,17, 20, 24, 25, 30, 33, 34). 
Bu çalışmada T.leonina % 23.5 olarak tespit edilmiş; yayılış 

en yüksek sahipli (% 30.8) köpeklerde gözlenmiş, onu sırasıy-
la kurum (% 28.6) ve sokak köpekleri (% 18.0) takip etmiştir. 
Yayılış Türkiye ortalamasına yakın bulunmuştur. Bununla 
beraber incelenen hayvan sayısı artırıldığında ve aynı hayvan-
dan birden fazla numune alındığında oranın yüksek çıkacağı 
tahmin edilmektedir.  

İnsanlarda Visceral Larva Migransa sebep olan T.canis Türki-
ye’de otopsi ve dışkı bakısı sonuçlarına göre % 4.1-59.4 ( 3, 4, 
9-11, 16, 31 ); dış ülkelerde ise % 1.0-79.9 gibi yüksek bir 
yayılışa sahiptir (1,12, 17,20, 24, 25, 34). Ülkemizde T.canis’ 
ın dışkı bakısı sonuçlarına göre Konya’da (14) % 14.8, Anka-
ra’da % 13.2 (7), Kars’ da % 35.7 (31) yayılış gösterdiği tespit 
edilmiş, otopsi bakılarında yayılışın daha yüksek olduğu bildi-
rilmiştir (10). Bu çalışmada genel olarak %13.9 yayılış göz-
lenmiş, sokak köpeklerinde %19.7, sahipli köpeklerde %15.4 
oranında rastlanmış, kurum köpeklerinde ise tespit edilmemiş-
tir. Ayrıca T.canis’in yayılışının T.leonina’dan daha düşük 
olduğu gözlenmiştir. Bu durumu parazitlerin biyolojileri ile 
açıklamak mümkündür. Çünkü kurum köpeklerinde T.leonina 
tespit edilirken, T.canis görülmemiştir. Sokak ve sahipli kö-
pekler başıboş dolaştıkları için boş arazilere, çocuk parklarına 
dışkıları ile parazit yumurtalarını bırakırlar ve sürekli çevreyi 
kirletirler. İnsanlar ve özellikle de çocuklar iç organ larva 

Tablo 1. Dışkı bakılarına göre bir veya birden fazla türle tespit edilen enfeksiyon oranları 

Sokak köpeği 
n: 61 

Kurum köpeği 
n: 28 

Sahipli köpek 
n: 26 

Toplam 
n:115 Helmint türü 

EKS % EKS % EKS % EKS % 

Taenia spp. 5 8,2 2 7,1 8 30,8 15 13,0 

D.caninum 1 1,6 3 10,7 - - 4 3,5 

U.stenocephala 1 1,6 - - - - 1 0,9 

A.caninum 8 13,1 - - 1 3,8 9 7,8 

T.canis 9 14,8 - - 2 7,7 11 9,6 

T.leonina 8 13,1 8 28,6 7 26,9 23 20,0 

T.canis + T.leonina 2 3,3 - - 1 3,8 3 2,6 

T.canis + Taenia spp 1 1,6 - - 1 3,8 2 1,7 
T.leonina + 
A.caninum 1 1,6 - - - - 1 0,9 

Toplam 36 59,0 13 46,4 20 76,9 69 60,0 

EKS: Enfekte Köpek Sayısı 

Tablo 2. Dışkı bakılarına göre sokak, kurum ve sahipli (ev) köpeklerinde tespit edilen helmint türleri ve yayılışları 

Sokak köpeği 
n: 61 

Kurum köpeği 
n: 28 

Sahipli köpek 
n: 26 

Toplam 
n:115 Helmint türü 

EKS % EKS % EKS % EKS % 
Taenia spp. 6 9,8 2 7,1 9 34,6 17 14,8 
D.caninum 1 1,6 3 10,7 - - 4 3,5 
U.stenocephala 1 1,6 - - - - 1 0,9 
A.caninum 9 14,8 - - 1 3,8 10 8,7 
T.canis 12 19,7 - - 4 15,4 16 13,9 
T.leonina 11 18,0 8 28,6 8 30,8 27 23,5 
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migrans hastalığına sebep olan bu askarit yumurtalarını almak 
suretiyle tehdit altında kalmaktadırlar. 

İnsanlarda Visceral Larva Migransa sebep olan diğer bir para-
zit kancalı kurtlar otopsi ve dışkı bakılarına göre Türkiye’de % 
4.8-73.8 (7, 10, 14, 31), dış ülkelerde ise % 1.0-23.6 yayılış 
gösterdiği bildirilmektedir (1,12, 17,20, 24, 25, 33, 34). Ülke-
mizde dışkı bakısı sonuçlarına göre U.stenocephala’ya Konya’ 
da % 2.6 (14), Ankara’da % 15.7 (7) ve Kars’da % 57.1 (31); 
A.caninum ise Konya’da (14) % 0.8 oranında rastlanmıştır. Bu 
çalışmada dışkı bakılarına göre U.stenocephala’ya sadece bir 
sokak köpeğinde rastlanmış, A.caninum ise % 8,7 oranında 
tespit edilmiştir. Yayılışın sokak ve sahipli köpeklerde sırasıy-
la % 11.5, %15.4 olduğu gözlenmiştir. Kurum köpeklerinde 
rastlanmaması kulübelerin temizliğiyle alakalıdır. Van çok 
güneş alan bir yer olmasına rağmen kancalı kurtların gelişmesi 
için uygun bir yerdir. İncelenen hayvan sayısı artırıldığı taktir-
de ve otopsi incelemesi yapıldığı durumda yayılışın çok daha 
yüksek çıkması mümkündür. 

Zoonoz helmint enfeksiyonlarının en önemlilerinden olan ve 
Taeniidae ailesinden yer alan E.granulosus’un yayılışının 
Türkiye’de % 0.9-44.0 olduğu bildirilmektedir (3, 4, 9, 10, 28, 
31). Bu parazitin larva formu olan kist hidatik kasaplık hay-
vanlarda ekonomik kayıplara yol açarken, insanlarda da maddi 
kayıplar yanında ölüm, sakatlık gibi zararlara da sebep olmak-
tadır. Kasaplık hayvanlarımızda kist hidatiğin yayılışının ise 
% 3.5-63.2 olduğu kaydedilmiş (2), insanlarda da küçümsen-
meyecek oranlarda yayılış sergilediği bildirilmiştir. Van’da 
yapılan çalışmalarda kist hidatiğin kasaplık hayvanlardaki 
yayılışının % 4.5- 68.7 olduğu tespit edilmiş (8), son konak-
lardaki yayılış üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Etcil hay-
vanlar üzerine yapılan çalışmalarda dışkıda tespit edilen 
Taenia spp. yumurtalarının cins ve tür düzeyinde ayırımı pra-
tikte mümkün olmamakta ve tespit edilen yumurtaların 
Echinococcus spp. olarak değerlendirilmesi halk sağlığı açı-
sından büyük önem taşımaktadır. 

Köpeklerde Taenia spp’nin yayılışının ülkemizde (4, 10) % 
14.2-46.0, dış ülkelerde (1,13, 25, 30) ise % 2.4-44.0 olduğu 
bildirilmektedir. Bu çalışmada Taenia spp. enfeksiyonu % 
14.8 olarak tespit edilmiştir. Yayılışın sokak, kurum ve sahipli 
köpeklerde sırasıyla % 9.8, % 7.1 ve % 34.6 olduğu gözlen-
miştir. Sahipli köpeklerde oranın yüksek olması önemli bir 
bulgudur. Tespit edilen bu yumurtaların zoonoz parazit olan 
Echinococcus spp olma olasılığı açısından insan sağlığını 
önemli ölçüde tehdit etmektedir. 

Köpeklerin önemli helmintlerinden ve aynı zamanda zoonoz 
olan D.caninum yapılan çalışmalarda Türkiye’de % 34.0-52.0 
(3,4, 10,16, 28, 29), dış ülkelerde ise % 0.4-24.6 (1, 12,13, 25) 
yayılış göstermektedir. Bu çalışmada D.caninum’un % 3.5 
yayılış gösterdiği tespit edilmiş, bir sokak (% 1.6) ve üç ku-
rum (% 10.7) köpeğinde parazite rastlanmıştır. Bu düşük oran 
köpeklerden bir defaya mahsus dışkı numunesi alınması ve 
şeritlerin her gün halka ve dolayısıyla yumurta atmamaların-

dan dolayı gözden kaçan bir enfeksiyonla alakalı olabileceği 
gibi; kışları uzun ve nispeten soğuk geçen Van’da arakonak 
populasyonundaki bir sorundan da kaynaklanabileceğini akla 
getirmektedir. 

Dışkı bakısına göre yapılan çalışmalarda bulgular daha çok 
cins düzeyinde kalmakta ve yaygın türlerin ise T.leonina, 
T.canis, kancalı kurtlar, Taeniidae türleri ve D.caninum oldu-
ğu bildirilmekte, trematodlara pek rastlanılmadığı kaydedil-
mektedir (7,14, 31). Bu çalışmada bu bilgileri doğrular nitelik-
te 2 cestod ve 4 nematod türü tespit edilmiş, trematod yumur-
talarına rastlanmamıştır.  

Sonuç olarak;  

1. 1-Van’da köpeklerde helmint enfeksiyonlarının yayılışı 
% 60.0 olarak tespit edilmiştir. 

2. 2-Enfeksiyonun sokak, kurum ve sahipli köpeklerde sıra-
sıyla % 59.0, % 46.4 ve % 76.9 olduğu gözlenmiş, yayılı-
şın sahipli köpeklerde, sokak ve kurum köpeklerine göre 
daha fazla olduğu görülmüştür. 

3. 3-En fazla yayılış gösteren türün T.leonina olduğu (% 
23.5), onu Taenia spp. (% 14.8) ve T.canis’in (% 13.9) 
izlediği tespit edilmiştir. 

4. 4-İnsanlarda Visceral Larva Migransa ve kist hidatik 
hastalığına sebep olan T.canis, A. caninum ve Taenia spp. 
yüksek yayılış göstermişlerdir.  

 Bu nedenle; insan ve hayvan sağlığı açısından önemli sorun 
oluşturan paraziter etkenlerin bulaşması ve çevreye yayılma-
sında rol oynayan sokak köpeklerinin acilen kontrol altına 
alınması, belirli merkezlerde toplanarak ilaçlanmaları, üreme-
lerinin önüne geçmek için kısırlaştırılmaları ve bu konularda 
halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sahipli ve 
kurum köpeklerinin her yıl birkaç defa parazitolojik muayene-
leri ve üç dört defa antihelmentik tedavileri yapılmalıdır.  
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