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Çeşitli Sıcaklık Derecelerinin Kedi Dışkısındaki
Aelurostrongylus Abstrusus 1. Dönem
Larvasının Canlılığına Etkisi
Sami GÖKPINAR, Kader YILDIZ
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

ÖZET: Aelurostrongylus abstrusus kedilerin akciğerinde alveolar kanallarda ve bronşiollerde yaşamakta ve pneumoni oluşturmaktadır. Bu çalışmada A. abstrusus ile doğal enfekte kedi dışkısıyla dışarı çıkan birinci dönem larvaların çeşitli sıcaklıklarda
yaşama süreleri araştırılmıştır. Kedi dışkıları iki kısma ayrılarak oda sıcaklığında (21-24°C) ve +4°C’de üç ay süreyle tutulmuştur.
Dışkılardan 15 gün aralıkla alınan örnekler Baermann ve McMaster metodu ile incelenmiştir. Her iki ortamda tutulan dışkılarda
canlı larva sayısının giderek azaldığı belirlenmiştir. Oda ısısında tutulan dışkılarda en son 45. günde, +4°C’de tutulan dışkılarda
ise en son 60. günde canlı larvaya rastlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Aelurostrongylus abstrusus, birinci dönem larva, canlılık, farklı sıcaklık dereceleri, in vitro

The Effect of Different Temperatures on Viability of Aelurostrongylus abstrusus First Stage Larvae in
Faeces of Cats
SUMMARY: Aelurostrongylus abstrusus lives in the respiratory bronchioles and alveolar canals in the lungs of the cat and causes
parasitic pneumonia. In present study, the effect of different temperatures on the viability of first stage larvae in feces of cats
naturally infected with A. Abstrusus was investigated. Feces of cats were divided into two portions. One portion was left at room
temperature (21-24°C) and the other, left at +4°C for three month-period. The fecal samples were examined by Baermann and
McMaster techniques at 15 day-intervals. The number of living first stage larvae detected gradually decreased. The latest time of
live larvae found in faeces left at room temperature was the 45th day and at +4°C, the 60th day.
Key Words: Aelurostrongylus abstrusus, first stage larvae, viability different temperatures, in vitro

GİRİŞ
Aelurostrongylus abstrusus Metastrongyloidea üst ailesinde
yeralan ve kedilerin akciğerinde parazit olarak yaşayan bir
nematottur (2). Alveolar kanallarda ve bronşiollere dişi
parazit tarafından bırakılan yumurtalarda birinci dönem
larva gelişmektedir. Öksürük aracılığı ile üst solunum yoluna gelen L1, yutularak sindirim kanalına girmekte ve
dışkı ile dışarı çıkmaktadır (2, 5). Karada yaşayan sümüklüler enfeksiyonda arakonak görevi üstlenirler. Sümüklü
böceğin ayaklarından giren birinci dönem larva burada iki
gömlek değiştirerek enfektif safhaya (L3) ulaşır. Kurbağa,
kertenkele, yılan, tavuk ve küçük kemirgenler parazitin
biyolojisinde paratenik konaktır. Son konak kedi hem sümüklüyü hem de paratenik konağı yiyerek enfekte olur (2,
5). Oldukça hareketli olan L3 enfeksiyonun alınmasını takip
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eden gün kedinin akciğerine ulaşır. Burada iki gömlek değiştirdikten sonra (enfeksiyonu takiben 5-6. günlerde L4,
8-9. günlerde ise L5) erişkin dişi ve erkek parazit şekillenir
(2, 5). Yaklaşık 5 haftalık prepatent süreyi takiben
1.dönem larva dışkıda görülmeye başlar (2). Bu larva yaklaşık 360-400 µm uzunluğunda olup arka ucunda subterminal diken taşıyan tipik bir kuyruk bulunmaktadır (2, 5).
Ayrıca birinci dönem larvanın yan duvarları boyunca ince
kanatları olduğu elektron mikroskobu kullanılarak görülmüştür (13).
Paraziter pneumoni oluşturan etkenlerden biri olan
A.abstrusus ile enfekte kedilerde şekillenen enfeksiyon genelde subklinik seyirlidir (5). Bunun yanı sıra enfekte kedilerde hafiften şiddetliye kadar değişen öksürük, mukopurulent burun akıntısı, dispne ve hidrotoraks da görülebileceği bildirilmektedir (5).
Kedilerde aelurostrongylosis’in klinik teşhisi genelde dışkı
muayenesi ile yapılmaktadır (19, 20). Özellikle Baermann
tekniği ile dışkıda 1.dönem larvalar görülebilmektedir
(19). Dışkı bakısının yanı sıra radyografi, akciğer biyopsisi,
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bronkoalveolar lavaj ve PCR temelli moleküler teşhis metotları da hastalığın teşhisinde alternatif yollar arasında
yer almaktadır (6, 10, 11, 15, 20)
Dışkı aracılığıyla çıkan 1.dönem larvanın arakonak sümüklüböceğe ulaşması için larvanın doğal koşullarda yaşama
yeteneği önem taşımaktadır. A.abstrusus kedilerde az görülür bir parazit olması sebebiyle epidemiyolojisine ilişkin
bilgi oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada doğal enfekte kedi
dışkısıyla dışarı çıkan A.abstrusus’un 1. dönem larvalarının
çeşitli sıcaklıklarda yaşama sürelerine bakılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Aelurostrongylus abstrusus ile doğal enfekte kedilerden
toplanan dışkılar karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında ve
+4°C’de tutulmuştur. Dışkılar düzenli biçimde günlük olarak karıştırılmış, ara sıra nemlendirilerek dışkıların kuruması engellenmiştir. Dışkılardan 15 gün arayla (15., 30.,
45., 60., 75. günlerde) alınan örnekler Baermann metodu
ile larva varlığını ve canlılığını, McMaster testi ile de gram
dışkıda toplam larva sayısını belirlemek amacıyla incelenmiştir. Morfoloji ve hareket larvaların canlılığını belirleyen
faktörler olarak değerlendirilmiştir. Baermann metodu ile
inceleme sırasında 50 µl’lik 5 örnekteki canlı ve ölü larvalar sayılarak ortalaması alınmıştır.
BULGULAR
Farklı sıcaklıklarda tutulan dışkıların 15 günlük periyot
içerisinde yapılan dışkı muayenelerinde canlı larva sayısının giderek azaldığı belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Kedi dışkısındaki birinci dönem A.abstrusus larvasına
değişik sıcaklıkların etkisi
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Şekil 1. Kedi dışkısında birinci dönem A.abstrusus larvası. Canlı L1
(sağda), ölü L1 (solda). Bar: 200µm; 2. A.abstrusus’un birinci dönem larvasının subterminal diken taşıyan tipik kuyruğu.

(ölü)

lpg* : Gram dışkıda bulunan larva sayısı

Baerman yöntemi ile yapılan dışkı muayenesinde aktif
olarak hareket eden larvaların yanı sıra hareketsiz ve büzüşmüş larvalar ölü olarak değerlendirilmiştir (Şekil 1).
Canlı larvaların tipik arka uçları Şekil 2’de izlenmektedir.

Oda ısısında tutulan dışkılarda en son 45. günde canlı larva
dışkıda görülmüştür. Bu günden sonraki incelemede canlı
larvaya rastlanmamıştır. +4°C’de tutulan dışkılarda ise en
son 60. günde canlı larvaya rastlanmıştır.
TARTIŞMA
Kedilerde parazitik pneumoni sebebi olan A.abstrusus,
dünyanın çeşitli bölgelerinden değişik oranlarda bildiril103
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miştir (1, 8, 14, 17, 18, 22). Türkiye’de ise bu parazite ilişkin yayınlanmış dört rapor bulunmakta (3, 4, 12, 21) olup
aelurostrongylosise ilişkin bildirimlerin son yıllarda arttığı
dikkati çekmektedir.
Nematod larvalarının doğada canlılıklarını sürdürebilmeleri için ortamdaki ısı, nem ve ışığın önemli olduğu bilinmektedir (7). A.abstrusus ile enfekte kediler hastalığın patent süresi esnasında parazitin 1. dönem larvalarını geniş
bir alana yayabildiği ve bu larvaların doğada yaklaşık 36
gün yaşayabildiği ileri sürülmüştür (9). Bu çalışmada ise
oda sıcaklığında tutulan dışkılarda 45. günde, +4°C’de tutulan dışkılarda ise 60. günde canlı larvaya rastlanmıştır.
Metastrongyloidea üstailesinde yer alan diğer bir parazit
olan Parelaphostrongylus odocoilei’nin birinci dönem larvasının yaşam süresinin ısı azalmasıyla ters orantılı biçimde arttığı bildirilmiştir (16). Bu çalışmada da benzer şekilde düşük ısıda tutulan A.abstrusus 1. dönem larvalarının
yaşama süresini daha uzun olduğu belirlenmiştir.
Küresel ısınmanın parazitler üzerindeki etkisi günümüzde
tartışılmaktadır. İklim değişikliğinin özellikle sümüklü
böceklerin arakonak olduğu parazit hastalıklarının yayılmasını arttırdığı ileri sürülmektedir (19). Yaşam çemberinde sümüklü böcekleri arakonak olarak kullanan parazitlerden biri olan A.abstrusus’un birinci dönem larvalarının
ortam sıcaklığının +4°C ye düşmesi ile birlikte yaşam süresinin daha da uzadığı belirlenmiştir. Bu durum larvanın
canlılığının ortam sıcaklığı tarafından direkt olarak etkilendiğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Gelişimlerinde arakonağa ihtiyaç duymayan Dictyocaulus
gibi akciğer nematodlarının birinci dönem larvaları bağırsaklarında yoğun besin granülleri taşımaktadır. Ancak
gelişimlerinde arakonağa ihtiyaç duyan akciğer nematodlarının 1. dönem larvalarının bağırsaklarındaki besin maddelerinin daha sınırlı olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada
A.abstrusus’un birinci dönem larvalarının ortam sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yaşama süresinin nispeten
daha uzun olması, bu larvaların metabolizma hızını azaltarak uygun arakonağı buluncaya dek canlılığını sürdürmesi
ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.
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