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ÖZET

Amaç: Çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta ev ve sokak köpeklerinde kanin leishmaniasis (KanL) prevalansının belirlenmesi ve olası vektör kum sineği 
türlerinin saptanması amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Araştırma, 2004 ve 2012’de iki ayrı dönemde gerçekleştirilmiş olup birinci dönemde 83 köpekten toplanan kan örnekleri ile 
serolojik (IFAT, rK39 hızlı tanı testi) ve moleküler (PCR) testler çalışılmıştır. Birinci çalışmada, 13A/13B primer çiftinin kullanıldığı “kinetoplastik 
minicircle” sabit gen bölgesinin hedeflendiği PCR testi, ikinci dönemde ise klinik şüpheli 5 köpekten toplanan kan örneklerine R221/
R332 ve R223/333 primer setlerinin kullanıldığı genomik nested-PCR testi uygulanmıştır. İkinci çalışmada, bölgedeki faunanın belirlenmesi 
amacıyla Girne ili ve Lapta kasabasından ışıklı tuzak yardımıyla kum sinekleri toplanmış ve direkt mikroskobi ile Leishmania parazitinin varlığı 
araştırılmıştır. 
Bulgular: Toplamda, 2004 yılında rastgele örneklenen 83 köpekten 3 (%3.61) tanesi herhangi bir test ile KanL açısından pozitif bulunurken, 
2012 yılında klinik olarak şüpheli 5 köpekten 3 tanesi pozitif bulunmuştur. Toplanan kum sineklerinden 296 dişi diseke edilmiş ve Phlebotomus 
ile Sergentomyia cinslerine ait 9 tür belirlenmiştir. Dişi kum sineklerinde promastigot şekline rastlanmamıştır.
Sonuç: İnsanlarda ve köpeklerde leishmaniasis insidansının belirlenmesi için Kuzey Kıbrıs’ta ileri çalışmalar yapılmalıdır. KanL olgularına doğru 
ve zamanında tanı konmalı ve yeni enfeksiyonların önlenebilmesi için kontrol önlemleri uygulanmalıdır. İki ayrı dönemde yapılan araştırma 
sonuçları Kuzey Kıbrıs’ta toplum ve hayvan sağlığı açısından KanL riskinin arttığını ve daha ciddiye alınması gerektiğini göstermektedir.  
(Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 107-12)
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ABSTRACT 

Objective: In this study, the investigation on the prevalence of canine leishmaniasis (CanL) and sand fly species incriminated as potential 
vectors of leishmaniasis in the northern part of the Cyprus were aimed. 
Methods: This research was conducted in two periods; 2004 and 2012. Serological (IFAT and rK39) and molecular (PCR) tests were performed 
on 83 dog blood samples during the 2004 survey. PCR was performed using primers 13A/13B targeting kinetoplastid minicircle constant 
region. Genomic Nested-PCR was applied using R221/R332 and R323/333 primers for 5 clinically suspected dog samples in 2012. Sand flies 
were collected from the Lapithos town and Kyreniae province using CDC light traps and midgut dissection was done for the presence of 
Leishmania parasites during the 2012 survey. 
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GİRİŞ

Kanin leishmaniasis (KanL) Akdeniz Havzası ülkelerinde tıp ve 
veterinerlik alanında önemli halk sağlığı problemlerinden birisi-
dir (1). Kıbrıs adası Türkiye’nin 64 km güneyinde, Lübnan’ın 105 
km batısında ve Mısır’ın 241 km kuzeyinde, leishmaniasisin ende-
mik olduğu Akdeniz Havzası içinde yer almaktadır. Kıbrıs köyle-
rinde 5,500 yıldan bu yana köpekler insanlarla birlikte 
yaşamaktadır (2). Herhangi bir kontrol programı uygulanmadığı 
için 1945’li yıllara kadar KanL çok yaygın olarak görülmüştür (3). 
Fakat 1940-1950 yılları arasında sıtma eradikasyonu çalışmaları 
yapılmış ve kum sineklerinin sayısında oldukça yüksek oranda 
düşüş yaşanmıştır (4). Aynı şekilde 1970-1975 yılları arasında yapı-
lan anti-ekinokokkozis çalışmasının bir sonucu olarak adadaki 
köpek sayısı 46,000 den 6.000’e kadar inmiştir. Bu çalışmaları 
takiben 20 yıllık bir süreç içerisinde KanL oranı oldukça azalmıştır 
(3, 5, 6). Kıbrıs’ta kum sinekleri ile ilgili yapılan çalışmalar sonu-
cunda Phlebotomus tobbi’nin KanL etkeni olan Leishmania 
infantum’un (L. infantum) vektörü olduğu kanıtlanmıştır (3). 
Kıbrıs, kum sineği tür çeşitliliği bakımından zengin bir bölgedir. 
Adadaki ilk kum sineği çalışması 1944 yılında yapılmış ve 7’si 
Phlebotomus, 3’ü Sergentomyia cinsine dahil olmak üzere top-
lam 10 türe ait 2000 örnek toplanmıştır (7). Kıbrıs’ın kum sineği 
faunası üzerine güncelleme niteliğinde yapılan bir çalışma ile 
adada bulunan Phlebotomus cinsine dahil kum sineği türlerinin 
sayısı 8’e (8) ve daha sonra Demir ve ark. (9) tarafından yapılan 
çalışma ile de 10’a çıkmıştır. Kıbrıs’ta köpeklerden elde edilen 
izolatların zimodem analizine göre Akdeniz Havzası için yaygın 
olan L. infantum MON-1 olduğu saptanmıştır. Ancak 2006 yılında 
3’ü kutanöz leishmaniasis (KL) ve 2’si visseral leishmaniasis (VL) 
olmak üzere insan leishmaniasis hastalarından izole edilen 5 izo-
lat ise zimodem analizinde L. donovani MON-37 olarak değer-
lendirilmiştir (10). Son bulgulara bakıldığında adada leishmania-
sis kontrolü için kum sineği faunası ve biyolojileri ile ilgili yapıla-
cak çalışmalar önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta KanL’nin durumunun ortaya konul-
ması ve vektör kum sineği tür veya türlerinin belirlenmesi amaç-
lanmıştır.

YÖNTEMLER

İlk dönemde (2004 Eylül) yapılan çalışmalar: Kuzey Kıbrıs’ta 
bulunan 10 değişik yerleşim bölgesindeki köylerde toplam 83 
köpekten örnek alınmıştır. Köpeklerin önemli bir kısmının (56/83), 
çeşitli illerden gelen köpekleri kapsadığı için hayvan barınakların-
dan (Arapköy İngiliz Barınağı, Lefkoşa Belediye Barınağı) alınma-
sı tercih edilmiş, barınaklarda örnekleme rastgele olarak yapıl-
mıştır. Barınaklar dışında ise Ağırdağ, Arapköy, Çayönü, Gaziköy, 
Haspolat, Köprülü, Lapta, Magosa ve Ozanköy lokalitelerinden 
de örneklemeler yapılmıştır.

Tüm köpekler, KanL’nin visseral (kilo kaybı, lenfadenopati, epis-
taksis) ve kutanöz belirtileri (deri lezyonları, tüylerde dökülme, 
onikogriphosis ve kerato-konjuktivit) açısından muayene edilmiş 
ve varsa bulguları not edilmiştir. Brakial venden 5 mL düz kan 
örneği alınarak serum ayrılmış ve kullanılıncaya dek -20 C’de 
saklanmıştır. Köpeklerden 70 tanesinde Whatman III filtre kağıdı 
üzerine de kan örneği toplanmıştır. Filtre kağıtlarındaki kan 
örneklerinden DNA izolasyonu yapılarak PCR uygulanmıştır. 
Serum örneklerinde IFAT ve bazı örneklerde tanıyı doğrulamak 
amacıyla rK39 hızlı tanı testi uygulanmıştır.

Serolojik Testler: Türkiye’deki hastadan elde edilen L. infantum 
MON1 promastigotlarından IFAT antijenleri hazırlanmıştır. 
Köpeğe karşı IgG tam molekül FITC konjugesi (SIGMA F4012) 
kullanılarak IFAT uygulanmış ve floresan mikroskobunda 
değerlendirilmiştir. 1/128 üzerindeki değerler pozitif olarak 
Kabul edilmiştir (11).

DNA İzolasyonu ve PCR: Filtre kağıdı üzerine toplanan kan 
örneklerinden genomik DNA saflaştırma Kiti (Fermentas KO512) 
ile DNA izole edilmiş ve 100 mikrolitre steril distile su ile 
sulandırılmıştır. Amplifikasyon için hedef DNA, kinetoplastik 
minicircle sabit bölgesinde 116-bazlık bir bölüm olup 13A 
(5’-dGTGGGGGAGGGGCGTTCT-3’) ve 13B (5’-dATTTTACAC-
CAACCCCCAGTT-3’) primerleri kullanılmıştır. PCR reaksiyonu 
100 μL’de, 4.0 mM MgCL2, 250 μM dNTP karışımı, 400 nM primer-
ler, 5 μL örnek DNA’sı ve 2.5 U DNA Taq polimeraz (EPO402) 
konsantrasyonları ile çalışılmıştır. PCR, 94°C’de 3dk’dan sonra 
94°C’de 1 dk, 60 °C’de 1 dk ve 70°C’de 1 dk’dan oluşan 30 siklus 
ve sonunda 72 °C’de 7 dk koşullarında uygulanmıştır. Testte pozi-
tif kontrol olarak, laboratuvardaki izolatlardan elde edilen pozitif 
genomik Leishmania DNA sı ve negatif kontrol olarak ta distile 
su kullanılmıştır (12). 

2012 Ağustos ayı çalışmaları: Klinik olarak şüpheli olan ve vete-
riner kliniğine getirilen 5 köpeğin brakial veninden EDTA’lı tüple-
re 5 mL kan örneği alınmıştır. Örnekler laboratuvara getirildikten 
sonra çalışılana dek -20°C’de saklanmıştır.

DNA İzolasyonu ve PCR: Total kan örneklerinden doku kiti 
(Qiagen DNA mini Blood&Tissue kit) kullanılarak DNA izolasyo-
nu yapılmış ve nested-PCR uygulanmıştır (13). 

Çalışmada ilk olarak kinetoplastidlere özgü primer seti R221 
(5’-GGTTCCTTTCCTGATTTACG-3’) ve R332 (5’GGCCGGTAAA 
GGCCGAATAG-3’) kullanılarak subunit rRNA gen bölgesi amplifi-
ye edilmiştir (13). Birinci amplifikasyonun koşulları 95°C’de 2 
dk’dan sonra, 95 °C’de 1.15 dk, 54 °C’de 1 dk, 72 °C’de 2 dk’dan 
oluşan 32 siklus sonunda 72 °C’de 10 dk’lık son uzama evresini 
içermektedir. Birinci amplifikasyon karışımı toplamda 30 μL olup 
reaksiyon başına 0.24μL 1.25U DNA Taq polimeraz (Roche Applied 
Sciences), 0.06mM %10’luk (R221-R332) primer seti, 3 μL PCR 

Results: Three (3.61%) out of 83 dogs were found to be positive for CanL in 2004, while 3 out of 5 clinically suspected dogs were positive in 
2012. In total 296 female sand flies were dissected and 9 species belonging to Phlebotomus and Sergentomyia genera were determined. 
No promastigote was found in the dissected females. 
Conclusion: The results obtained in two different periods showed that the importance and risk of canine disease are  increasing in 
the northern Cyprus and further studies should be performed in northern Cyprus for determining the incidence of canine and human 
leishmaniasis.  (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 107-12)
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Buffer10x (Roche Applied Sciences), 10 mM dNTP mix ve 16.76 μL 
dH20 konsantrasyonları ile çalışılmıştır. İkinci amplifikasyon için 
birinci hedef gen bölgesi içerisindeki daha küçük bir bölgeyi tanı-
yan R223 (5’-TCCCATCGCAACCTCGGTT-3’) ve R333 
(5’-AAAGCGGGCGCGGTGCTG-3’) primer seti kullanılmıştır. 
İkinci amplifikasyonun PCR koşulları birinci amplifikasyon koşulları 
ile aynıdır. Birinci amplifikasyon sonucu PCR ürünlerinden 3 μL 
örnek alınarak ikinci amplifikasyonun DNA örneği olarak eklenmiş-
tir (13).

İkinci amplifikasyon sonrası 10 μL PCR ürünü, pozitif ve negatif 
kontroller ve 100-bp’lik marker ile birlikte %1,2’lik agaroz jelde 
yürütülmüştür. Nükleik asit işaretleyicisi olarak herhangi bir toksi-
sitesi bulunmayan GelRed (10,000x) kullanılmıştır (Şekil 1). Elde 
edilen PCR ürünlerinden bir tanesi sekans analizinde kullanılmış-
tır. Sekans analizi ticari olarak “Sanger dideoksinükloetid yönte-
mi” ile BIYOMER firmasınca uygulanmıştır.

Kum sineklerinin toplanması: Çalışmamızda Kuzey Kıbrısın 
Girne ve Lapta’da çeşitli lokalitelerden CDC ışıklı tuzaklar yardı-
mıyla canlı kum sinekleri toplanmıştır. Kum sineklerinin toplan-
ması için seçilen lokalitelerin köpeklerin yaşadığı yerlere yakın 
olması gözetilmiştir. Canlı kum sinekleri buz üzerinde bayıltıldık-
tan sonra steril %0,9’luk NaCl, antibiyotik (%1,5’lik Penisilin 
potasyum ve Streptomisin sülfat) ve antimikotik (%1,5’lik 
Flukonazol) içeren solüsyon içerisine alınmıştır. Kum sineklerinin 
baş ve genital bölgeleri tür identifikasyonu amacıyla preparat 
yapmak için ayrılmış, mide ve malpighi tüplerini içeren kısım ise 
ayrı bir steril damla içine alınarak lamel ile kapatılmış ve olası 
Leishmania parazitleri açısından ışık mikroskobunda (x400) kont-
rol edilmiştir. 

Preparat haline getirilen erkek ve dişi kum sineklerinin tür tayin-
leri, Akdeniz havzası için geçerli olan tür tayin anahtarlarına göre 
teşhis edilmiştir (14-16).

BULGULAR

2004 Eylül ayı çalışma sonuçları: Kuzey Kıbrıs’ta KanL’nin preva-
lansının belirlendiği bu çalışmada 2004 yılında rastgele örnekle-
nen toplam 83 köpek incelenmiş ve bunların 3 (%3,61) tanesi 
herhangi bir test ile leishmaniasis açısından pozitif bulunmuştur. 
Pozitif köpeklerden ikisinde IFAT ve rK39 testleri ile pozitif anti-
kor yanıtı saptanmış ancak PCR ile negatif sonuç alınmıştır. Bir 
köpek ise sadece PCR ile pozitif bulunmuştur. Pozitifliği saptanan 
üç köpekte Arapköy hayvan barınağında yaşamaktadır. Ayrıca 13 
köpekte IFAT ile 1/64 sulandırımda sınırda pozitiflik saptanmıştır. 
Bu köpeklerin 7 tanesinin barınakta yaşadığı 6 köpeğin ise sahip-
li köpek olduğu belirlenmiştir. Köpekler klinik bulgular açısından 
değerlendirildiğinde, sınırda pozitif saptanan 13 köpeğin birisin-
de kutanöz, birisinde ise visseral bulgular olduğu; pozitif olan 3 
köpekten ikisinde ise sadece kutanöz bulguların olduğu görül-
müştür (Resim 1). 

2012 Ağustos ayı çalışma sonuçları: Bu dönemde kutanöz 
belirtiler yönünden KanL şüpheli 5 köpekten kan örneği alına-
bilmiş ve bunların 3 tanesi PCR yöntemiyle pozitif bulunmuştur 
(Şekil 2). Pozitif saptanan örneklerden bir tanesine sekans ana-
lizi uygulanmış ve pozitiflik sekans analiz sonucu ile doğrulan-
mıştır. 

KanL gözlenen köpeklerden birisine ait PCR ürününden Sanger 
dideoksinükleotid yöntemi ile sekans analizi uygulanmış ve 
PubMed sekans bankasına KC998879 numarası ile kaydedilmiştir.

Çalışmada toplam 296 adet dişi kum sineği disseke edilmiş ve 
tamamı Leishmania parazitleri açısından negatif olarak bulun-
muştur. Dişi kum sineği örneklerinin tür identifikasyonları sonun-
da, Phlebotomus cinsine dahil 6 tür; P. tobbi %31, P. papatasi 
%11, P. galilaeus %5, P. alexandri %2, P. kyrenia %1, ve 
Sergentomyia cinsine dahil 3 tür; S. azizi %30, S. minuta %12 ve 
S. fallax %6 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).

TARTIŞMA

Kıbrıs’ta 1935 yılından beri yapılan araştırmalarda insanlarda vis-
seral leishmaniasis (VL) olduğu belirtilmiş, 1985 ve 1987 de ise iki 

Şekil 1. Köpeklerin incelenmesinde izlenilen yol

2012 Ağustos

83 Köpek

5 mL kandan
Serum

IFAT

13 Pozitif 1 Pozitif 3 Pozitif

ELISA

5 Pozitif

Whatman no.3
Filtre kağıdı

(n:70)

DNA ekstraksiyonu 
(Fermentas Doku 

Kiti)

PCR 13A-13B
(Primer set)

Nested-PCR
R221-R332
(Primer set)

5 Köpek

EDTA’lı kan

DNA 
ekstraksiyon

2004 Eylül

Resim 1. KanL gözlenen bir köpek
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olgu sunumu yayınlanmıştır (17). Buna karşın her iki klinik tipteki 
enfeksiyonun adadaki prevalansı, yayılımı ve toplum sağlığı açı-
sından önemi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Kutanöz 
leishmaniasis (KL) olgularının sayısı 1985-1990 yılları arasında 
giderek artış göstermiş ve bir olguda etken olan parazit 
Leishmania infantum olarak tanımlanmıştır (18, 19). Eresh ve ark. 
(18) Girne’de %10 ve Lapta’da %35 oranında Leishmania deri 
testi pozitifliği saptamış ve izole edilen parazitler DNA hibridizas-
yon yöntemi ile L.infantum olarak tanımlanmıştır.

KanL seroprevalansının Güney Kıbrıs’ta değişik bölgelerde %1,7-
26,2 oranları arasında değiştiği bildirilmiş ve izole edilen parazit-
lerin L. infantum zimodem MON1 olduğu belirtilmiştir (6). 2006 
yılında Güney Kıbrıs’ta 3 KL ve 2 VL hastası incelenmiş ve hasta-
lardan elde edilen 5 izolatın hepsinin L. donovani MON37 oldu-
ğu belirlenmiştir. Üç KL vakasının görüldüğü bölgede bir köpek-
ten elde edilen izolat incelendiğinde iki amplikon verdiği, bun-
lardan birisinin L. infantum MON1 diğerinin ise L. donovani 
MON37 olduğu gözlenmiş ve köpeğin her iki parazitle birden 
enfekte olduğu düşünülmüştür (10). Bizim çalışmamızda da rast-
gele örneklenebilen köpekler arasındaki prevalans %3,61 olarak 
belirlenmiştir ancak sınırda pozitif olarak saptanan 13 (%15,66) 
köpeğin de önemli olduğu ve ilerleyen dönemlerde hastalığın 

da gelişebileceği göz önüne alındığında adanın kuzey kısmında 
da KanL’nin önemli bir veteriner hekimlik sorunu olduğunu orta-
ya koymaktadır. Çalışmanın ikinci aşamasında, 2012 yılında ve 
sadece 5 adet şüpheli köpekten alınan örneklerden 3 tanesinin 
pozitif olarak bulunması da bu bulguyu desteklemektedir.

Kanin leishmaniasisde kilo kaybı, tüylerin opaklaşması, lenfade-
nopati, keratokonjuktivit, gözlerin çevresindeki tüylerde dökül-
me, deride ülserasyonlar, tırnaklarda uzama, deri döküntüleri, 
burun kanaması gibi klinik belirtilerin enfekte köpeklerin ancak 
%30-40’ında görüldüğü, dolayısıyla çoğunluğunun asemptoma-
tik olması ve bu belirtilerin diğer birçok hastalıkta da görülebil-
mesi nedeniyle KanL prevalansının saptanması için sadece klinik 
belirtilere göre davranılmaması, tanı amacıyla öncelikle serolojik 
ve mümkünse parazitolojik yöntemlerin kullanılması gerektiği 
belirtilmektedir (20-24). Çalışmamızın ilk döneminde, örneklenen 
köpeklerin sadece çok az bir kısmında (%4,8; 4/83) KanL belirtile-
rinden bazılarının bulunduğu görülmüştür. Klasik bilgilerle kıyas-
landığında, Kuzey Kıbrıs’da KanL açısından semptomatik olan 
köpeklerin çok daha az bir oranda görülmesinin genelde köpek-
lere önem verilmesi ve barınak köpeklerinde dahi besin destek-
lerinin yüksek olması olduğu kanısına varılmıştır. Semptomatik 
veya asemptomatik enfekte köpeklerin tümünün saptanması 
kontrol stratejilerinin oluşturulmasında da önem taşımaktadır.

Çalışmanın 2004 yılında gerçekleştirilen ilk kısmında serolojik 
olarak pozitif saptanan iki köpekte testin bir kez daha tekrarlan-
masına rağmen PZR ile negatif sonuç alınması, filtre kağıdı üzeri-
ne alınan kan örneklerinde parazitin bulunmadığını düşündür-
müştür. PZR ile genelde ile daha hassas sonuçlar alınmasına 
karşın, test için kullanılan klinik örneklere ve örnek alım işlemine 
göre hassasiyetin değişebileceği göz önüne alındığında, özellik-
le epidemiyolojik taramalarda farklı niteliklerde birden fazla tes-
tin kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır (25). 

Kıbrıs’ta KanL konusunda 2010 yılında yapılan bir çalışmada 
Mazeris ve ark. (26) köpeklerden elde edilen 62 izolatın bir tane-
sinin L. infantum MON98, diğerlerinin ise L. infantum MON1 
olduğu belirlenmiştir. 

Kıbrıs’ın güney kesiminde L. infantum kaynaklı herhangi bir olgu 
bildirilmezken, kuzey kesiminde 1985 yılında 2 olan KL olgu sayı-
sının 1990 yılına gelindiğinde 36’ya ulaştığı, aynı yıl içerisinde 1 
insan VL olgusunun daha L. infantum kaynaklı olduğu tespit 
edilmiştir (19, 26, 27). Mazeris ve ark. (26) göre L. infantum kay-
naklı insan olgularının adanın kuzey kesiminde gözlenmesinin 
temelinde vektör dağılımının yattığı, L. infantum’a vektörlük 
yapabilen P. neglectus’un sadece Kıbrıs’ın kuzey kesiminde dağı-
lım gösterdiği ifade edilmiştir. P. neglectus’un sadece bu bölge-
de yayılım göstermesinin en büyük nedenlerinin kısıtlı uçma 
kabiliyetleri ve coğrafi engellerin oluşturduğu izolasyonun oldu-
ğu ileri sürülmektedir (26). 

Adada varlığı bakımından L. donovani MON37 için olası vektörle-
rin P. galilaeus, P. economidesi ve P. alexandri olabileceği ileri 
sürülmektedir. Çin ve İran’da yapılan çalışmalarda P. alexandri’nin, 
L. infantum ve L. donovani için vektörlüğü kanıtlanmış olup bölge-
deki ajanlar için vektörlük yapabileceği düşünülmektedir. Bu görü-
şü destekler nitelikteki başka bir çalışmada ise L. donovani 
MON37’nin tespit edildiği bölgede P. alexandri’nin varlığı saptan-

Şekil 2. 2012 yılında yapılan nested PCR sonuçlarının %1,2’lik jel 
elektroforezde gözlenmesi 
N. K.= Negatif Kontrol, P. K.= Pozitif Kontrol
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Tablo 1. Diseksiyon yapılan dişi kum sineklerinin türleri ve yüzde 
dağılımları

Kum Sineği Türleri Sayısı %

P. tobbi 92 31,08

P. papatasi 33 11,15

P. galilaeus 15 5,07

P. alexandri 8 2,70

P. kyrenia 1 0,34

P. sergenti 1 0,34

S.azizi 91 30,74

S.minuta 37 12,50

S. fallax 111 6,08
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mıştır (10, 28, 29). Demir ve ark. 2003 yılında yapmış olduğu çalış-
mada Larroussius türlerinin (P. galilaeus, P. tobbi) %76.5 lik bir 
oranda baskın olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bu sonuç-
lar, Leger ve ark.’nın (3) 2000 yılında, Depaquit ve ark.’nın (8) 2001 
yılında yapmış olduğu çalışmalarla paralellik göstermektedir.

Mazeris ve ark.’nın (26) 2006 yılında yapmış olduğu başka bir 
çalışmada ise köpek/insan olgusu bulunan ve bulunmayan 20 
köyde örnekleme yapılmış ve toplamda 1716 (649♂/1067♀) kum 
sineği teşhis edilmiştir. Çalışma yapılan köylerin hemen hepsinde 
(18/20) P. papatasi gözlenirken P. tobbi, ağırlıklı olarak KanL olgu-
su bildirilen köylerde (12/14) gözlenmiştir. Yine L. infantum için 
vektörlük yapan ve belirli bir konak tercihi bulunmayan P. galila-
eus sadece KanL ve VL olgusu bulunan 7 köyde gözlenmiştir.

Elde edilen bütün bu sonuçlar 2012 yılında yapmış olduğumuz 
çalışmanın sonuçları ile büyük ölçüde uyuşmakta olduğu, daha 
önce bildirilen türlerden sadece P. economidesi ve P. jacusieli’nin 
bu çalışmada bulunamadığı görülmüştür. Her iki türün de popu-
lasyon yoğunluklarının küçük olduğu ve her lokalitede buluna-
mayabileceği göz önüne alındığında çalışmamızda saptanan 11 
türün, alanda bulunan türlerin büyük kısmını kapsadığı düşünül-
müştür. Kum sineklerini toplanması için seçilen lokalitelerin 
köpeklerin yaşadığı yerlere yakın olması gözetildiği ve daha 
önceleri pozitif olarak saptanan köpeklerin bulunduğu lokaliteler 
seçildiği halde diseksiyon işlemi sırasında mide içeriklerinde 
parazite rastlanamamıştır. Bu durumda kum sineklerindeki enfek-
siyon oranının 1/296’dan daha düşük olduğu ve kesin vektörlü-
ğün en önemli göstergesi olan direkt inceleme ile promastigot-
ların saptanması işlemine daha fazla sayıda örnekle devam edil-
mesi gerektiği kanısına varılmıştır.

SONUÇ

Kıbrıs’ın bütününde ve Kuzey Kıbrıs’da yapılan çalışmalar buz 
dağının sadece gözüken kısmını ortaya koymaktadır. Araştırmalar 
ile örnek sayısı arttırılarak insidansın ne boyutta olduğu ortaya 
konmalıdır. KanL gözlenen köpeklerde bulaş döngüsünü kırmak 
amacıyla koruma önlemleri alınmalı ve hasta köpekler kesinlikle 
gözetim altında tutulmalıdır. Çalışma alanında saptanan kum 
sineklerinin yarısından fazlasının vektörlüğü kanıtlanmış tür olma-
sı bölgenin ne derece risk altında olduğunu göstermektedir. Bu 
bölgede yapılacak insan ve kanin leishmaniasisi ile ilgili epidemi-
yolojik çalışmalar, leishmaniasisin mevcut durumu hakkında bilgi 
edinilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacaktır.
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