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ÖZET: Bu çalışmada 8 kedi ve 6 köpeğin otopsileri ve dışkı muayeneleri yapılmıştır. Dışkı muayenelerinde her iki hayvan grubunda 
%50,0 oranında enfeksiyon saptanmış olup, bir köpekte Trichuris sp. yumurtası, bir kedi ile bir köpekte de Ancylostoma sp. yumurtası 
bulunmuştur. Yapılan otopsi sonucunda kedilerin 7 (%87,5)’i, köpeklerin ise 2 (%33,4)’si çeşitli helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. 
Otopsi bakılarında kedilerde Toxocara cati (%62,5), Joyeuxiella pasqualei (%50,0), Hydatigera taeniaformis (%25,0), Mesocestoides sp. 
(%12,5) ve Dipylidium caninum (%12,5); köpeklerde ise Toxocara canis (%16,7) ve D. caninum (%16,7) tespit edilmiştir. Bir kedinin 
karın boşluğunda çok sayıda Mesocestoides sp.’nin larvası olan tetrathyridium’lara rastlanmıştır. Kedi ve köpeklerde yüksek oranda 
askarit enfeksiyonlarının tespit edilmesi halk sağlığı açısından önemli bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Kedi, köpek, helmint, Hatay, 

Investigation of Helminth Infections of Cats and Dogs in the Hatay Province 
SUMMARY: In this study autopsies and fecal examinations of 8 cats and 6 dogs were performed. The helminth infection rate was 
founded to be 50.0% in cats and dogs after the fecal examinations. Trichuris sp. eggs were found in feces of one dog, and Ancylostoma 
sp. eggs in feces of one cat and one dog. Seven (87.5%) cats and 2 (33.4%) dogs were found to be infected with various helminths ac-
cording to the results of the autopsies. The helminth species and their rates were Toxocara cati (62.5%), Joyeuxiella pasqualei (50.0%), 
Hydatigera taeniaformis (25.0%), Mesocestoides sp. (12.5%) and Dipylidium caninum (12.5%) in cats; T. canis (16.7%) and D. caninum 
(16.7%) in dogs during the autopsies. Numerous tetrathyridium larvae of the Mesocestoides sp. were found in the abdominal cavity of 
one cat. In conclusion, the high prevalence of ascarid infections in cats and dogs may be important for human health. 
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GİRİŞ
İnsanların kedi ve köpeklerle olan birlikteliği çok eskiye da-
yanmaktadır. Bunun sonucu olarak, bu hayvanlar zamanla 
evlerimize kadar girmişlerdir. Özellikle köpekler günümüzde 
polisiye, askeriye, avcılık, bekçilik, kurtarıcılık ve hatta uyuş-
turucu tacirlerinin yakalanması gibi değişik amaçlar için kul-
lanılmaktadır. Bunun yanısıra, kırsal kesimlerde ve şehirlerde 
kedi ve köpek sayısında gittikçe artış görülmektedir. Bu du-
rum, hayvanlardan insanlara bulaşan bazı tehlikeli hastalıkları 
da beraberinde getirmektedir. Nitekim, bu hayvanlarda bulu-
nan Echinococcus sp., Toxocara cati, T. canis ve Ancylostoma 
sp. gibi parazitler, insanlarda enfeksiyonlara neden olan önem-

li zoonozlardır. Dolayısıyla bu parazitlerle mücadele, kedi ve 
köpeklerin sağlığı açısından olduğu kadar, halk sağlığı ve ülke 
ekonomisi açısından da büyük önem taşımaktadır (11, 17, 25, 26). 

Çoğu büyük kentlerde olmak üzere Türkiye’nin değişik yöre-
lerinde, kedi ve köpeklerin taşıdıkları helmintleri, bunların 
yayılış oranlarını ve insan ve hayvan sağlığı yönünden önem-
lerini vurgulayan bir çok çalışma yapılmıştır (1 - 5, 7 - 13, 15, 
16, 18, 21, 24, 28 - 31, 35). Yapılan bu çalışmalarda köpekler-
deki helmint enfeksiyonlarının yayılış oranlarının, otopsi so-
nuçlarına göre %27,0 – 100,0 (2 - 4, 9,10, 13, 18, 24, 30, 31, 
35), dışkı bakılarına göre ise %35,0 – %87,0 (7, 16, 28, 31) 
olduğu bildirilmiştir. Kedilerde ise bu yayılışın otopsi ve dışkı 
bakılarına göre %13,3 - %100,0 (1, 5, 8, 10, 12, 15) oranında 
olduğu tespit edilmiştir. Yurtdışında yapılan çalışmalarda, 
kedi ve köpeklerdeki helmint enfeksiyonlarının otopsi ve dışkı 
bakılarına göre yayılış oranlarının %27,0 - %97,5 arasında 
olduğu kaydedilmiştir (6, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 32 - 34).  
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Bu çalışma ile, Hatay ilindeki kedi ve köpeklerde, otopsi ve 
dışkı bakılarına göre helmint enfeksiyonlarının ve yayılış  
oranlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, Hatay Belediyesi itlaf ekipleri tarafından öldürü-
len ve Mustafa Kemal Üniv. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 
laboratuarına getirilen 8 kedi ve 6 köpek üzerinde yapılmıştır. 

Otopsiden önce her hayvanın rektumundan alınan dışkı örnek-
leri önce makroskopik olarak, sonra natif ve doymuş tuzlu 
suyla hazırlanmış Fulleborn’un flotasyon yöntemleriyle 
mikroskopik olarak incelenmiştir. Otopside ise, özafagustan 
başlayarak rektuma kadar tüm sindirim sistemi içeriği ayrı 
kaplara toplanmış ve stereomikroskopta incelenmiştir. 

Bağırsak mukozaları tazyikli su altında yıkanarak 
Echinococcus gibi mukozaya yapışabilecek parazitler yönün-
den içerikle beraber stereomikroskopta incelenmiş, midenin 
değişik bölgelerinden alınan kazıntılar %10’luk KOH ile mu-
amele edilerek kontrol edilmiştir. Aorta ve pulmoner damarlar 
nodül yönünden incelenmiş olup, akciğer, karaciğer ve dalak 
gibi organlar makroskopik olarak muayene edildikten sonra 
küçük parçalara ayrılıp ılık su içerisinde bir gece bekletilmiş-
tir. Daha sonra bu parçalar sıkılarak elde edilen süzüntü 
stereomikroskopta incelenmiştir. Toplanan parazitler %70’lik 
alkolde tespit edildikten sonra laktofenolde şeffaflandırılarak 
ilgili literatürlerin (17, 25, 26) ışığında teşhis edilmişlerdir.  

BULGULAR  

Bu çalışmada, 8 kedi ve 6 köpeğin otopsi ve dışkı bakılarının 
sonuçları Tablo 1, 2, 3 ve 4’de verilmiştir. Otopsi sonuçlarına 
göre köpeklerin %33,4’ü, kedilerin %87,5’i, dışkı bakılarına 
göre ise hem kedi ve hem de köpeklerin %50,0’si çeşitli 
helmint türleri ile enfekte bulunmuştur (Tablo 1 ve 2). Tespit 
edilen helmintlerin yüzde oranları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 1. Otopsi ve dışkı bakılarına göre helmintlerle enfeste olan 
köpeklerin dağılımı 

Otopsi Dışkı 
Helmint türü 

n % n % 

T. canis 1 16,7 2 33,33 

Ancylostoma sp. - - 1 16,66 

D. caninum 1 167, - - 

Toplam 2 33,4 3 50,0 

Otopsi bakısında enfekte kedilerde 4 tür cestod ( D. caninum, 
J. pasqualei, H. taeniaformis ve Mesocestoides sp.) ile bir tür 
nematod (T. cati) (Tablo 2); köpeklerde ise bir tür cestod 
(D. caninum) ve bir tür nematod ( T. canis) tespit edilmiştir 
(Tablo 1). Kedilerden 61’i cestod, 25’i nematod olmak üzere 
toplam 86 helmint, köpeklerden ise 2’si cestod, 8’i nematod 
olmak üzere toplam 10 parazit toplanmıştır (Tablo 4). Bir 
kedinin karın boşluğunda Mesocestoides sp’nin ikinci dönem 

larvasına (tetrathyridium) (Şekil 1), bağırsaklarında da erişkin-
lerine rastlanmıştır. Dışkı bakılarına göre bir kedi ile bir kö-
pekte Ancylostoma sp (Tablo 1 ve 2), bir kedi de ise Trichuris 
sp. yumurtaları tespit edilmiş olup bunların erişkinlerine otop-
side rastlanmamıştır (Tablo 2). Kedilerde en yaygın türlerin T. 
cati (%62,5) ve J. pasqualei (%50,0) olduğu gözlenmiştir 
(Tablo 3 ve 4).  

Tablo 2. Otopsi ve dışkı bakılarına göre helmintlerle enfeste olan 
kedilerin dağılımı 

Otopsi Dışkı 
Helmint türü 

n % n % 

T. cati 1 12,5 2 25,0 

Ancylostoma sp. - - 1 12,5 

J. pasqualei 1 12,5 - - 

J. pasqualei + D. caninum 1 12,5 - - 

H. taeniaformis + T. cati 2 25,0 - - 

J. pasqualei+T. cati+Mesocestoides 
sp. ve larvası (tetrathyridium) 2 25,0 - - 

T. cati + Trichuris sp. - - 1 12,5 

Toplam 7 87,5 4 50,0 

Tablo 3. Otopsi ve dışkı bakılarında bulunan helmint türlerinin kedi 
ve köpeklere dağılımı 

Köpek (n: 6) Kedi (n: 8) 

Otopsi Dışkı Otopsi Dışkı Helmint türü 
EHS*  
(%) 

EHS 
(%) 

EHS 
(%) 

EHS 
(%) 

J. pasqualei - - 4 (50) - 

T. cati - - 5 (62,5) 3 (37,5) 

T. canis 1 (16,7) 2 (33,3) - - 

H. taeniformis - - 2 (25) - 

D. caninum 1 (16,7) - 1 (12,5) - 

Mesocestoides 
sp. ve larvası 
(tetrathyridium) 

- - 1 (12,5) - 

Trichuris sp. - - - 1 (12,5) 

Ancylostoma sp. - 1 (16,7) - 1 (12,5) 
* EHS: Enfekte hayvan sayısı. 

Tablo 4. Otopsi bakılarında kedi ve köpeklerde toplanan helmintlerin 
sayıları. 

Helmint türü Köpek Kedi 

D. caninum 2 1 

J. pasqualei - 11 

H. taeniformis - 2 

Mesocestoides sp. - 47 

T. cati - 25 

T. canis 8 - 

Toplam 10 86 



Yaman M. ve ark. 

 202 

 

Şekil 1. Mesocestoides sp’nin ikinci dönem larvası (tetrathyridium) 

TARTIŞMA  

Kedi ve köpeklerin helmint enfeksiyonlarına yönelik yurtdı-
şında (6, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 32 -34) ve Türkiye’de 
otopsi (2 - 4, 9, 10, 13, 18, 21,24, 29-31, 35) ve dışkı (3,7, 
10,15,16, 28, 31) bakılarına göre bir çok çalışma yapılmıştır. 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda köpeklerdeki helmint enfek-
siyonlarının yayılışı otopsi sonuçlarına göre %27,0 - %100,0 
(2 - 4, 9, 10, 13, 18, 24, 30, 31, 35), dışkı bakılarına göre ise 
%35,0-%87,0 oranında olduğu bildirilmiştir (7, 16, 28, 31). 
Köpeklerde yapılan otopsi sonuçlarına göre, Ankara’da (2, 9, 
10, 21, 35) % 27,0 - %98,0, Konya’da (3) %85,0, Elazığ’da 
(18, 29) %87,6 - %95,0, Kars’ta (31) %95,2, Kayseri’de (13) 
%96,0, Bursa’da (30) %98,0 ve Sivas’ta (24) %100,0; dışkı 
bakısı sonuçlarına göre ise Konya’da (3, 15) %35,0 - %37,7, 
Ankara’da (7, 10) %58,3 - %87,0 ve Kars’da (31) %73,8 oran-
larında helmint enfeksiyonları tespit edilmiştir. Türkiye’de 
kediler üzerinde yapılan otopsi ve dışkı bakısı sonuçlarına 
göre helmint enfeksiyonlarının yayılışının %13,3 - %100,0 
oranları arasında olduğu kaydedilmiştir (1, 5, 8, 10, 12, 15). 
Bu çalışmalara göre helmint enfeksiyonlarının yayılış oranı 
Ankara’da (5, 15) %13,3 - %87,0, Elazığ’da (1, 10) %88,8 - 
%100,0 ve Bursa’da (12) %85,0 olarak bildirilmiştir. Yurtdı-
şında yapılan çalışmalarda, otopsi sonuçlarına göre köpekler-
deki helmintlere %0,27 – %97,5 (14, 20, 22, 27, 32 - 34) ora-
nında; kedilerde ise %50,0 - %90,5 (6, 19, 33) oranlarında 
rastlandığı kaydedilmiştir. 

Bu çalışmada, Hatay’da bakısı yapılan kedi ve köpeklerde 
helmint enfeksiyonlarının otopsi sonuçlarına göre yayılışları 
sırasıyla %33,4 ve %87,5 olarak tespit edilmiştir. Kedilerdeki 
yayılışın yukarıda verilen literatür verileriyle paralel seyrettiği, 
köpeklerdeki yayılışın ise daha düşük oranda kaldığı belirlen-
miştir. Yapılan dışkı muayenesinde yayılışın her iki hayvan 
türünde %50,0 oranında olduğu saptanmıştır. Çalışmanın so-
nucuna göre kedilerde otopsi, köpeklerde ise dışkı muayene-
sinde helmint enfeksiyonlarının yayılışı daha fazla bulunmuş-

tur. Bu farklılık, incelenen numune sayısının azlığına, bir de-
fada yapılan dışkı muayenesinin özellikle şerit enfeksiyonları-
nın teşhisinde yeterli olmamasına ve otopside gözden kaçabi-
lecek parazitlere ait yumurtaların dışkıda bulunabilmesi gibi 
sonuçlara bağlanabilir.  

Kedi ve köpeklerde yapılan çalışmalarda D. caninum, J. 
pasqualei, E. granulosus, Taenia hydatigena, T. pisiformis, 
Multiceps multiceps, M. serialis, Mesocestoides lineatus, M. 
litteratus, Hydatigera taeniaeformis gibi cestod türlerine %0,4 
- %90,3 oranında rastlanıldığı bildirilmektedir (3, 5, 9, 10, 24, 
30, 31). Türkiye’de otopsi sonuçlarına göre köpeklerde D. 
caninum’a Ankara’da (2, 9, 10, 35) %34,9 - %50,0, Konya’da 
(3) %38,3, Elazığ’da (18, 29) %35,0 - %40, Bursa’da (30) 
%65,0 oranlarında; kedilerde Ankara’da (5) %46,0, Elazığ’da 
(1) %33,3 oranlarında rastlandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada 
ise, D. caninum’a yukarıdaki çalışmalarda elde edilen veriler-
den daha düşük oranda (kedide %12,5; köpekte %16,7) rast-
lanmıştır. Bu durum, muayene edilen hayvan sayısının azlığı-
na bağlanabileceği gibi, arakonak popülasyonunun oranıyla da 
açıklanabilir. 

Türkiye’de J. pasqualei’nin dışkı ve otopsi bakılarına göre 
kedi ve köpeklerdeki yayılışının sırasıyla %36,0 - %64,0 (1, 5, 
10), %0,16 - %8,0 (18, 21, 29) olduğu kaydedilmiş ve en yo-
ğun yayılışın (%64,0) Elazığ’daki kedilerde (1) görüldüğü 
bildirilmiştir. Kedilerde J. pasqualei’ye %50,0 gibi yüksek bir 
oranda rastlanması bu parazitin Hatay’da kedilerde yaygın 
olduğunu göstermektedir. 

Kedi ve köpeklerde dışkının mikroskopik muayenesinde şerit 
yumurtalarına rastlanmamıştır. Bunun nedeni, otopside rastla-
nan şeritlerin halkalarının parçalanmamış olması durumunda 
yumurtalarının dışkı muayenesinde görülemeyişinden kaynak-
lanmış olabilir. 

Toxocara canis, Türkiye’de otopsi ve dışkı bakısı sonuçlarına 
göre %4,1 - %59,4 (2, 3, 9, 10, 13, 18, 31); yurtdışında ise 
%1,0 - %79,9 oranları arasında bir yayılışa sahiptir (6, 14, 19, 
20, 22). T. canis’in, dışkı bakısı sonuçlarına göre Konya’da 
(16) %14,8, Ankara’da %13,2 (7) ve Kars’ da %35,7 (31) 
oranlarında yayılış gösterdiği, otopsi bakılarında ise yayılışın 
bu oranlardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir (10). Türki-
ye’de T. cati’nin ise %35,3 - %57,0 (1, 10, 15) oranlarında 
yayılış gösterdiği kaydedilmiştir. Bu çalışmada T. cati’nin 
kedilerde bu zaman kadar bildirilenlerden fazla bir yayılış 
gösterdiği (%62,5) gözlenmiştir. Köpeklerde otopsi ve dışkı 
bakılarına göre sırasıyla %16,7 ve %33,4 yayılış gösteren T. 
canis’in literatürlerde bildirilen verilerle uygunluk gösterdiği 
tespit edilmiştir. Kedi ve köpek askaritlerinin enfektif yumur-
talarının özellikle çocuklar tarafından alınmasıyla Visceral 
Larva Migrans’a neden olmaktadır (11, 25, 26). Bu iki parazi-
tin Hatay’da incelenen kedi ve köpeklerde yüksek oranda ya-
yılış göstermesinin toplum sağlığı açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
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Kedi ve köpeklerin yaygın bulunan helmint enfeksiyonların-
dan Ancylostoma sp., Uncinaria stenocephala, Rictularia 
cahirensis, Dirofilaria immitis, D. repens, Ollulanus tricuspis, 
T. vulpis, Filarioides hirthi ve Angiostrongylus vasorum’a 
değişen oranlarda Türkiye’de rastlanmıştır (2, 3, 9, 10,18, 24, 
31). Bu çalışmada, birer adet kedi ve köpek dışkısında bu pa-
razitlerden Ancylostoma sp., bir kedi dışkısında ise Trichuris 
sp. tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, Hatay ilinde ilk kez yapılan bu çalışmada kedi 
ve köpeklerde insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek  
T. canis, T. cati, D. caninum ve J. pasqualei gibi helmint en-
feksiyonlarına yaygın olarak rastlanması halkın bu parazitler 
yönünden bilinçlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Her 
ne kadar bu çalışmada Echinococcus sp. tespit edilememiş 
olsa da, bu sestod yönünden de kapsamlı çalışmaların yapıl-
ması gerekmektedir. 
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