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ÖZET: Bu araştırma, Hatay ilinde yetiştirilen Şami (Shami Goat - Damascus) keçilerinde enfeksiyona sebep olan helmint türlerini, 
prevalanslarını ve solunum sistemi ile ilişkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla öksürük, hırıltılı solunum ve mukopurulent 
burun akıntısı ile karakterize solunum sistemiyle ilgili klinik belirtiler gösteren 130 keçiden alınan dışkı örnekleri, Fulleborn’un doymuş 
tuzlu su flotasyon, Benedek sedimentasyon ve Baermann-Wetzel metotları ile incelenmiştir. Bu keçilerde helmint invazyonlarının olduk-
ça yaygın olduğu gözlenmiştir. Keçilerin %68,46’sının çeşitli helmint türleri ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca keçilerin 
%30’unda Eimeria türlerine rastlanmıştır. Keçilerde solunum sistemiyle ilgili hastalık nedenlerinden biri olan akciğer kıl kurtlarına 
%18,46 oranında rastlanmıştır. Sonuç olarak, solunum sistemiyle ilgili klinik belirtileri bulunan keçilerin akciğer kıl kurtları yönünden 
de muayenelerinin yapılması gerektiği kanısına varılmıştır. 
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Fecal Examination of Shami Goats from Damascus with Respiratory Syndrome 
SUMMARY: This study was carried out in order to determine the prevalence of helminth species and their relation to the respiratory 
syndrome in Damascus goats bred in Hatay, Turkey. Fecal samples obtained from 130 Shami goats with respiratory signs including 
coughing, growling respiration and mucopurulent discharge were examined using the Fulleborne's salt saturated flotation, Benedek 
sedimentation and Baerman Wetzel methods. Helminth invasions were commonly observed in the goats. Of these goats, 68.46% were 
found to be infected by various helminth species. Besides this, 30% of the goats were infected with Eimeria species. The percentage of 
lung nematodes causing respiratory syndrome in goats was found to be 18.46. In conclusion, the goats with respiratory syndrome should 
also be examined for lung nematodes. 

Key Words: Shami goat, helminth, lung nematode, pneumonia. 

 

GİRİŞ
Belirli bölgelerde halkın önemli bir gelir kaynağını keçi yetiş-
tiriciliği oluşturmakta et, süt ve deri üretimi yönüyle de ülke 
ekonomisine büyük faydalar sağlamaktadır. Türkiye’de keçi 
varlık ve çeşitlilik bakımından büyük bir potansiyele sahip 
olmakla birlikte son yıllarda bu durumda azalma izlenmekte-
dir. 1951–1960 yılları arasında 22 milyon civarında olan keçi 
varlığımız, 1998 yılı verilerine göre 6 milyon civarına kadar 

düşmüştür (4). Bunun yanısıra hayvanların ırk özellikleri ve 
değişik hastalıklar nedeniyle istenilen verimler dünya ortala-
masının oldukça gerisinde kalmaktadır.  

Solunum sistemi hastalıklarının en önemli nedenleri fiziksel ve 
psikolojik stres faktörleri ile virüsler, bakteriler (5), parazitler, 
mikoplazmalar ve klamidyalardır (14). Verim kayıplarına yol 
açan sebepler arasında dikkati çekmeden seyreden paraziter hasta-
lıklar önemli bir yer tutmaktadır. Odo (19), keçilerde görülen en 
yaygın hastalıkların, iç ve dış parazit enfeksiyonları ve 
pnömoniler olduğunu bildirmiştir. Pnömonilerin en önemli neden-
lerinden olan akciğer kıl kurtları enfeksiyonu, ruminantlarda ge-
nellikle subklinik formda seyretmekte, hayvanlarda canlı ağır-
lık kaybına ve süt veriminde düşmeye neden olmakta ve çoğu 
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zaman diğer enfeksiyonlarla birlikte seyretmektedir (2, 10, 
14). Hoste ve Chartier (13), keçilerde klinik ve subklinik 
gastrointestinal sistem nematodlarının %2,5–10 canlı ağırlık 
kaybına, %13–20,1 süt verimi kaybına neden olduğunu bil-
dirmişlerdir.  

Keçilerde enfeksiyon oluşturan helmint türlerini saptamak 
amacıyla dünyada (21, 22, 28) ve Türkiye’de bir çok araştırma 
yapılmıştır (1, 6-8, 11, 16, 23, 26, 29). Türkiye’deki keçilerde, 
bu güne kadar 5 tür trematod, 9 tür cestod, 44 tür nematod 
olmak üzere toplam 58 helmint türü tespit edilmiştir (9, 27). 
Koyun ve keçilerde genel olarak en fazla nematodlara rast-
lanmış, bunu sırasıyla cestod ve trematod türlerinin takip ettiği 
kaydedilmiştir (9). 

Kökeni Halep keçilerine dayanan Şami keçisi, başta Reyhanlı 
ilçesi olmak üzere Hatay ilinde 2-10 başlık aile işletmeleri 
halinde yetiştirilen süt verimi yüksek bir keçi ırkıdır (3). Hatay 
yöresinin iklimi, helmintlerin üremesi ve yıl boyu yaşamlarını 
devam ettirmelerine son derece uygun olup, sınır ili olması 
nedeniyle de komşu ülkelerden gelebilecek hayvan göçleri ile 
bulaşıcı ve paraziter hastalıklara açık bir konumdadır.  

Türkiye’de Şami keçilerindeki helmint faunasının tespitine 
yönelik bir çalışmaya rastlanmadığından, böyle bir araştırma-
nın yapılması gerekli görülmüş ve solunum sistemi enfeksiyo-
nu bulunan Şami keçilerinde akciğer kılkurtlarının oynadıkları 
rolün araştırılması amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırmada 2004 yılı mera dönemi boyunca Hatay ili Rey-
hanlı ilçesinde öksürük, hırıltılı solunum ve mukopurulent 
burun akıntısı ile karakterize solunum sistemi belirtileri göste-
ren ve aile işletmelerinde saf olarak yetiştirilen Şami keçile-
rinden rektal yolla alınan dışkı örnekleri incelenmiştir. Yüksek 
süt verimi nedeniyle yetiştirilen bu keçilerin kesimi tercih 
edilmediğinden nekropsileri yapılamamıştır. Yenişehir Kö-
yü’nden 56, Yeşilova’dan 30, Harran Köyü’nden 20 ve Selam 
Çiftliği’nden 24 olmak üzere toplam 130 Şami keçisinden (bir 
yaşından büyük 17 erkek ve 113 dişi) elde edilen dışkı örnek-
leri naylon poşetlere konulmuş, üzerlerine protokol numarası, 
yaş ve cinsiyetleri, alınış yerleri yazılarak Harran Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuarına geti-
rilmiştir. Laboratuara getirilen dışkı örnekleri üç eşit gruba ayrıla-
rak her biri helmint yumurtaları yönünden Fülleborn’un doymuş 
tuzlu su flotasyon ve Benedek sedimentasyon metotları ile, akci-
ğer kılkurtları larvaları yönünden ise Baermann-Wetzel metodu 
ile incelenmiştir (12, 18, 24).  

BULGULAR 

Dışkı bakısı yapılan keçilerin yerleşim birimlerine göre dağı-
lımları ve enfeksiyon oranları Tablo 1’de, parazitlerin cins 
veya türleri ile bulunuş oranları Tablo 2’de verilmiştir.  

Dışkı bakısı yapılan Şami keçilerinin %68,46’sının çeşitli 
helmint türleri ile enfekte oldukları tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Enfekte keçilerin 33’ünün bir (%37,07), 36’sının iki (%40,44), 
17’sinin üç (%19,10) ve 3’ünün de (%3,37) dört helmint türü 
ile enfekte oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca keçilerin 
%30’unda Eimeria türlerine rastlanmıştır. 

Tablo 1. Dışkı bakısı yapılan keçilerin yerleşim birimlerine göre dağılımı 

Yerleşim
Birimi 

İncelenen
Keçi 

Sayısı 

Enfekte 
Keçi  

Sayısı 
ve  

(%) 

Akciğer  
Kılkurdu 

ve  
(%) 

Gastrointestinal 
Sistem  

Parazitleri  
ve (%) 

Yenişehir 56 42 
(75,0) 

12 
(21,42) 30 (53,57) 

Harran 20 19 
(95,0) 8 (40,0) 11 (55,0) 

Yeşilova 30 20 
(66,66) 3 (10,0) 17 (56,66) 

Selam 24 8 
(33,33) 1 (4,16) 7 (29,16) 

Toplam 130 89 
(68,46) 

24 
(18,46) 65 (50,0) 

Tablo 2. Şami keçilerinde tespit edilen helmint türleri ve enfeksiyon oranları 

Sınıf Helmint Türleri 

Helmint  
Türlerine 

Göre Enfekte  
Hayvan Sayısı 

Enfeksiyon
 Oranı  

(%) 

Trichostrongylidae 
sp. 56 43,07 

Nematodirus sp. 17 13,07 
Marshallagia 
marshalli 9 6,92 

Strongyloides 
papillosus 12 9,23 

Trichuris sp. 4 3,07 
Dictyocaulus 
filaria 14 10,76 

Muellerius 
capillaris 7 5,38 

Nematod 

Cystocaulus 
ocreatus 3 2,30 

Cestod Moniezia sp. 32 24,61 

Fasciola sp. 6 4,61 
Trematod Dicrocoelium 

dendriticum 11 8,46 

Yapılan dışkı muayenelerinde gastrointestinal sistem 
parazitlerinden Moniezia sp. (%24,61), Trichostrongylidae sp. 
(%43,07), Nematodirus sp. (%13,07), Marshallagia marshalli 
(%6,92), Strongyloides papillosus (%9,23), Trichuris sp (%3,07) 
ve karaciğer trematodlarından Dicrocoelium dendriticum (%8,46) 
ve Fasciola sp. (%4,61)’nin yumurtaları tespit edilmiştir (Tablo 
2). Keçilerde solunum sistemi problemine neden olduğu 
düşünülen akciğer kıl kurtlarına %18,46 oranında rastlanmıştır 
(Tablo 1).  Bunlar  arasında  Dictyocaulus  filaria  (%10,76),  
Muellerius capillaris (%5,38) ve Cystocaulus ocreatus (%2,30) 
türlerinin larvaları identifiye edilmiştir (Tablo 2).  
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TARTIŞMA  

Türkiye’deki keçilerde enfeksiyon oluşturan helmint türlerini 
saptamak amacıyla yapılan çalışmalar belirli bölgelerde, öze-
llikle tiftik keçisi gibi belirli ırklar üzerinde gerçekleştirilmiştir 
(1, 6-8, 11, 16, 23, 27, 29). Bu araştırmada, çoğunlukla Hatay 
ilinin Reyhanlı ilçesinde yetiştirilen ve solunum sistemi 
semptomları gösteren Şami keçilerindeki helmint türleri ve 
yayılışları dışkı bakılarına göre belirlenmiştir.  

Türkiye’de keçilerde 5 tür trematod, 9 tür cestod, 44 tür nema-
tod olmak üzere toplam 58 tür helmint bulunmuştur (9, 27). 
Bu çalışmada yukarıdaki raporlara paralel olarak nematod 
türlerine daha çok (8 tür) rastlanmıştır. Bunu sırasıyla trema-
tod (2 tür) ve cestod (1 tür) türleri takip etmiştir.  

Türkiye’de keçilerin sindirim sistemi helmintlerini belirlemek 
amacıyla yapılan çalışmalarda enfeksiyon oldukça yüksek 
seviyelerde (%99-100) bulunmuştur (6, 11, 16, 26). Bu 
araştırmada incelenen Şami keçilerinin %68,46’sı çeşitli hel-
mint türleriyle enfekte bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen 
enfeksiyon oranının yukarıdaki çalışmalara göre düşük olması, 
araştırmanın dışkı muayenesine dayalı olarak yapılmasına 
bağlanabilir. Çünkü dışkı muayenesi ile helmint 
yumurtalarının tespiti, ergin dişi helmintlerin varlığına ve 
bunların yumurta ürettiği döneme rastlamasına bağlı olarak 
mümkün olmaktadır. Ayrıca, yetiştiricilerin periyodik olarak 
antelmentik kullanmaları da inceleme sonucunu etkileyebil-
mektedir. 

Merdivenci ve Buyurman (17) keçilerin %35,30’unda, Güralp 
ve Oğuz (11) %20’sinde, Tınar ve ark (25) %3,32’sinde, 
Umur (26) %12’sinde Moniezia sp. tespit ettiklerini 
bildirmişlerdir. Bu araştırmada ise, Şami keçilerinin %24,61’i 
Moniezia sp. ile enfekte bulunmuştur. Bulunan bu oran, 
yukarıda bildirilen sınırlar arasında olmakla birlikte oldukça 
yüksek olup, tedavide öncelik arz edecek düzeydedir. 

Gastrointestinal parazitismus, dünya çapında küçük ruminant 
yetiştiriciliğinde şiddetli sağlık problemlerine sebep olmakta 
ve hayvanların performanslarında azalmaya, hatta ölümlere 
kadar değişen önemli kayıplara neden olmaktadır (20). Gerek 
bu araştırmadaki bulgular, gerekse Türkiye’nin değişik yörele-
rinde (1, 6, 26, 27) ve dünyanın birçok yerinden (21, 28) elde 
edilen veriler, keçilerin nematod enfeksiyonlarında Trichos-
trongylid nematodlarının önemli bir paya sahip olduklarını 
göstermektedir. Türkiye’de keçilerde nematodiasisten sorumlu 
türlerin dağılımına bakıldığında, genellikle Ostertagia, Tri-
chostrongylus, Nematodirus, Chabertia ve Trichuris cinslerine 
bağlı türlerin dominant olduğu görülmektedir (1, 6, 26, 27). 
Bu araştırmada Şami keçilerinde de benzer bir tablonun 
(%50,00) olduğu gözlenmiştir (Tablo 1).  

Ülkemizde koyun ve keçilerin en yaygın akciğer hastalığı, 
akciğer kıl kurtlarının sebep olduğu paraziter verminöz bron-
kopnömonilerdir. Metastrongylosis genellikle kronik seyirli olup, 
küçük ruminantlarda çok yaygın olarak görülen bir hastalıktır. 

Başlıca etkenler ise D. filaria, Protostrongylus sp., Muellerius sp. 
ve Cystocaulus sp.’lerdir (3). Bu araştırmada Protostrongylus 
türlerine rastlanmamıştır (Tablo 2). Meraların çoğu helmint 
larvaları ve arakonakçıları ile kontamine olduğundan ekstansif 
yetiştirme yapılan bütün sürülerde akciğer kıl kurtlarına yaygın 
olarak rastlanmaktadır. Metastrongylosisin en belirgin 
semptomları öksürük, muköz veya mukopurulent burun akıntısı, 
solunum güçlüğü ve zayıflıktır (3). Bu araştırmada solunum sis-
temi ile ilgili semptomlar gösteren keçilerde %18,46 oranında 
akciğer kıl kurtlarına rastlanması, pnömoni etiyolojisinde bakteri-
yel, viral, mikoplazmal, entomolojik, mekanik ve alerjik etkenle-
rin (5, 14) yanı sıra akciğer nematodlarının da göz ardı edilmeme-
si gerektiğini göstermiştir.  

Tanzanya’da keçiler üzerinde yapılan bir çalışmada, bakım ve 
besleme koşullarının, paraziter hastalıkların yayılmasında etkin 
faktör olduğu gösterilmiştir (15). Bu araştırmada nispeten daha 
düzenli bakım ve besleme şartları uygulanan Selam’da, diğer 
yerleşim birimlerine göre daha düşük enfeksiyon oranı gözlenme-
si (%33,33) bu görüşü haklı çıkarmaktadır (Tablo 1).  

Sonuç olarak, Şami keçilerinde çeşitli helmint türlerinin yük-
sek oranda ve yaygın olarak bulunduğu, solunum sistemi ile 
ilgili semptomları bulunan keçilerin mutlaka verminöz 
pnömoni yönünden de incelerek değerlendirilmesi gerektiği 
ortaya konmuştur. 
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