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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hayvanlarda oluşan hastalıkları tespit etmek, hastalıklara ilişkin bulguları 

değerlendirmek, hastalığın nedenlerini ortaya çıkarmak ve en uygun şekilde iyileşmelerini 

sağlamak veteriner hekimlerin en önemli görevleri arasındadır. Veteriner sağlık teknisyenleri 

ise bu görevlerin yürütülmesinde veteriner hekimlerin en büyük yardımcılarıdır. 

 

Bu modülde, hayvanın iç parazitlerinden kaynaklanan semptomları bilmek, hastalığı 

teşhis etmek, parazitlerle mücadele edebilecek ilaçları bilmek ve uygulayabilmek ile ilgili 

bilgiler yer almaktadır. 

 

Modülü tamamladığınızda;  iç parazitleri tanıyabilecek,  parazite karşı ilaç seçebilecek 

ve iç parazit ilaçlarını doğru bir şekilde uygulayabileceksiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Trematodlarla mücadele edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hayvanlarda sık görülen iç parazitleri ve bu parazitlere ait gelişim evrelerini 

internet sitelerinden araştırınız. 

 Yakınınızdaki bir veteriner kliniğine giderek iç parazit ilaçlarını tanıyınız. Bu 

ilaçların nasıl kullanıldığını araştırınız. 

 İlaçları uygularken tekniği ve kullanılan araç gereci araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano 

hazırlayınız. Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. İÇ PARAZİT MÜCADELESİ 
 

1.1. Trematoda Sınıfının Genel Özellikleri 
 

Vücutları tek parçalı yassı, halkalara ayrılmamış, tam olmayan bir sindirim sistemi ve 

bir veya daha çok sayıda özel yapışma organelleri bulunan helmint grubuna verilen genel 

isimdir. Kelebekler olarak bilinirler. Yapışma organelleri (çekmenleri) çok kuvvetlidir. 

 

Çoğunluğu, erkek ve dişi üreme organlarını bir arada bulundurdukları için erselik 

(hermafrodit) olup bazıları ayrı cinsiyette eşeyseldir (Schistosomatidae). Hemen hemen 

tamamı endoparazit olan trematodlar, çoğunluğu omurgalılarda olmak üzere pek azı 

omurgasız canlılarda parazitlenir. 

 

Distom, karaciğer kelebeklerinin genel adıdır. Bunlar; yaprak kelebeği (Fasciola 

hepatica), yılan kelebeği (Fasciola gigantica) ve kum kelebeği (Dicrocoelium dendriticum 

)’dir. 

 

Sığırlarda karaciğer kelebekleri ciddi hastalık belirtileri oluşturmaz. Ancak bataklık 

bölgelerde ciddi invazyonlar (salgınlar) sırasında bağırsak ortamından aldıkları hastalık 

etkenlerini karaciğere taşıyarak ölümlere sebep olabilirler. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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Yaprak kelebeği (Fasciola hepatica) 1,5cm, yılan kelebeği (Fasciola gigantica) ise 

2,5cm uzunluğundadır, sulak yerlerde yaşarlar. Kum kelebeği (Dicrocoelium dendriticum ) 

ise 0,5 cm’dir ve kurak bölgelerde yaşar. Ancak üç türün veya ikisinin beraber bulunduğu 

vakalarda bildirilmiştir. 

 

Keçiler, yüksekten beslendikleri için bu hastalıktan koyunlar kadar etkilenmez. Ancak 

koyun ve keçi meralarının çoğunun ortak yayılım alanları olduğu unutulmamalıdır.  

 

Koyunlarda özellikle yaprak kelebeği yayılım alanının da geniş olmasından ötürü 

ciddi hastalık tablosu oluşturmakta ve hatta ölümlere sebep olmaktadır. Ayrıca oluşan 

hastalık tabloları dolayısı ile ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hatta B tipi 

Clostridium novyi taşıyarak kara hastalığa neden olur. 

 

Gelişen teknoloji, makineleşme, tarım arazilerinin değerli hale gelmesi, insan refahı 

sebepleri ile artık çobanlık mesleği pahalı bir meslek hâline gelmiş ve koyunculuk meradan 

ahıra kaymıştır. Entansif besicilik şekline dönüşmeye başlamıştır. Buda koyunların beslenme 

şeklinin değişmesine ve parazit yükünün de değişmesine sebep olmuştur. Entansif 

işletmelerde yeşil yeme oranı az olduğundan Fasciola görülme oranının da düşeceği 

muhakkaktır.  

Trematodların genel yapısını aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. 

 

 

Şekil 1.1: Bir trematodun morfolojisi  
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Vücutları yassı, halkalara ayrılmamış, tamam olmayan bir sindirim ve özel yapışma 

apareyi bulunan plathelminteslerdir. İnsan ve hayvanların iç organlarında endoparazit olarak 

yaşarlar. Vücutları yaprağı andırır. Çekmen adı verilen vantuzları vardır. Bağırsakları basit 

ve ekseriya çatal şeklindedir. Gelişmeleri kuşak değiştirmek suretiyle olur. Ara konakçıya 

ihtiyaç gösterenleri sümüklüleri tercih ederler. 

 

1.1.1. Sinir Sistemi  
 

Merkez ödevini gören beyin ve çevre sinirlerinden şekillenmiş bir sinir sistemi vardır. 

 

1.1.2. Sindirim Organı ve Gıdaları 
 

Ağız çekmeninin çevrelediği huni şeklinde bir ağızla başlayıp anüsle sonuçlanmayan 

kör bir kese hâlindedir. Çatal şeklindebağırsaklar bazı trematodlarda yanlara kollar verir. 

Bazılarında mide içeriği bazılarında safra ve kan ile olur. 

 

1.1.3. Boşaltım ve Döllenme Organları  
 

İki simetrik damardan oluşur. Bunlar vücudun yan taraflarında ilerleyerek daha küçük 

damarlara ayrılırlar. İnce damarlar daha ince borucuklara ayrılıp uçları huni tarzında 

genişler. Paranşimde biriken artıkları büyük damara, oradan boşaltım kesesine ve oradan da 

bir delikle dışarıya atarlar.Pek çoğu hermafrodittir. Yani erkek ve dişi organlar aynı canlı 

üzerinde bulunurlar. Aynı trematodun erkek ve dişi organları birbirini veya karşılıklı iki 

trematodun ayrı cinsel organları birbirlerini döller.  

 

1.1.4. Yumurtaları 
 

Digenea'nın yumurta tipleri aşağıda verilmiştir. Bunlar taze dışkıda görülen yumurta 

özelliklerini içerir. 

 

 Kapaksız dikenli yumurta tipi: Bunlarda kapak bulunmaz. Yumurta kabuğu 

üzerinde az veya çok gelişmiş bir diken vardır. Yumurta içinde mirasidyum 

bulunur. Bu tip yumurta Schistosomatidae ailesindekilerde görülür. 

 

Şekil 1.2: Schistosoma yumurtası 
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 Kapaklı büyük yumurta tipi (Fascioliid tip):Bir kutbunda kapak bulunan 80 

μm veya daha uzun oval yumurtalardır. Yumurta kabuğu incedir. Yumurtanın 

içinde bir veya daha fazla sayıda blastomer bulunur. Mirasidyum henüz 

gelişmemiştir. Bu yumurta tipi Fasciolidae, Paramphistomidae, 

Troglotrematidae, Diplostomatidae ve Echinostomatidae ailelerinde görülür. 

 

Şekil 1.3: Fasciolidaeyumurtası 

 

 Kapaklı küçük yumurta tipi (Dicrocoelid tip): Bir kutbunda kapak bulunan 

50 μm veya daha kısa oval yumurtalardır. Yumurta kabuğu kalındır ve içinde 

mirasidyum bulunur. Bu yumurta tipi Dicrocoelidae, Heterophyidae, 

Opisthorchiidae ailelerinde görülür. 

 

Şekil 1.4: Dicrocoelidae yumurtası 

 

 Filamentli yumurta tipi: Bunlar 18-28 μm arası uzunlukta içinde mirasidyum 

bulunan yumurtalardır. İki kutbunda tıkaç bulunur ve bu tıkaçlardan 150-200 

μm kadar uzunlukta filamentler çıkar. Bunlar filamentli görünüşleriyle 

Monogenea yumurtalarını andırır. Bu tip yumurtalar Notocotylidae ailesindeki 

türlerde görülür. 
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1.1.5. Trematodların Biyolojileri 
 

Dışarı atılan trematod yumurtaları içindeki larva uygun şartlarda (yeterli ısı, nem ve 

sıcaklık) gelişir. Miracidium çıkarak ara konakçı sümüklüye girer. Ara konakçıda sporocyt, 

redie ve cercarie gelişme safhalarını geçirir. Cercarie’ler ara konakçıda ödevini gören 

sümüklüyü terkederler. Bazen yeni bir konakçıya girerler. Ekseriya Cercarie'ler bir yere 

tutunarak etraflarında bir kabuk oluşturur ve dayanıklı hâle geçerler. Bu tutunmada 

çekmenleri rol oynar. Çekmen etrafındaki bezler ise kabuğun oluşmasına yardım ederler. Bu 

şekil Metacercaria’lar konakçı adını alıp hastalık yapma yeteneğine sahiptir. 

Metacercaria’lar konakçıya geldiklerinde sindirim organlarına oradan da karaciğere giderler. 

 

1.2. Trematoda Sınıfına Bağlı Parazitler ve Yaptığı Hastalıklar 
 

1.2.1. Fasciola Hepatica (Yaprak kelebeği) 
 

Koyun karaciğer yaprak kelebeği olarak bilinir. En bilinen, tüm dünyada yaygın 

insanlarda da hastalık oluşturan bir trematoddur. 

 

Zeytin ağacının yaprağına benzer. En dış kısmı tüylerle kaplıdır ve bu tüyler koyun 

karaciğerinde gezinme esnasında ciddi tahribat yapar ayrıca etkenlerin taşınmasında da 

önemlidir. 

 

Sindirim sistemi ağızla başlar. Basit bir kör kese ile devam eder. Vücudun orta 

bölümüne yakın bir yerinde sağlı sollu iki adet testis yer alır. Bunların çevresi dallanmış 

ovaryumlarla sarılmıştır. Çevresinde de binlerce yumurta vardır. Bu hâliyle bir yumurta 

kesesi gibidir. Vücudun orta alt bölümünde bir yumurta deliği mevcuttur. Erkek ve dişisi 

yoktur, hermafrodittir. 

 

Şekil 1.5: Fasciola hepatica 
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1.2.1.1. Morfolojisi 

 

Yurdumuzda oldukça yaygın görülen bu tramatodgri beyaz renktedir. Uzunluğu 20-

30mm genişliği 8-13mm’dir. Ön nihayeti arkadan daha geniş olup önde konik bir çıkıntı 

vardır. Burada ağız çekmeni bulunur. Kütiküla dikenlidir, biri ağız, diğeri karın çekmeni 

olmak üzere iki çekmene sahiptirler. Karın çekmeni ağız çekmenine çok yakındır. 

 

Genital organlardan testisler ve ovaryum dallara ayrılmıştır, ovaryum kıvrımlı uterusla 

birlikte yan yana testislerin önünde yer almıştır, sirrus kesesi iyi gelişmiştir. 

 

1.2.1.2. Yumurtaları  

 

Yumurtaları 110-150 x 60-90µm buyutlarında oval olup ince kabuklu, kapaklı, altın 

sarısı rengindedir. Fazla belirgin olmayan embriyo içerir, kapağın karşı kutubunda kabuk 

içeri doğru az belirgin bir kalınlaşma gösterir. 

 

1.2.1.3. Bulunuşu ve Yayılışı 

 

Başlıca ruminantlardır. Koyun, keçi, sığır ve mandaların karaciğer safra yollarında 

yaşarlar. Ancak insan dâhil birçok memeli hayvanda da gelişir. 

 

Genç erişkinler karaciğer parankimasında görülür. Olgunlaşmış erişkinleri ise safra 

kanallarında yerleşir. Nadiren sapık parazit olarak insanlarda deri altı, akciğer ve diğer bazı 

organ ve dokularda görülür. 

 

1.2.1.4. Biyolojisi  

 

Karaciğer safra yollarında yaşayan 37000-1800000 arasında yumurta yapan bu 

parazitin yumurtaları safra ile gaitaya karışır.  

 

Şekil 1.6:Fasciola hepatica yumurtası 

 

Yumurtaların gelişebilmesi için nemli veya sulu bir bir ortama gereksinim vardır. 

Yumurta içinde mirasidyumun gelişmesi 22º C'ta 14-17 günde olur. 
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Ancak bu süre çevre sıcaklığına bağlı olarak birkaç aya kadar da çıkabilir. 

Mirasidyum geliştikten sonra sulu bir ortamda yumurtanın kapağını açar. 

 

Şekil 1.7: Mirasidyum 

Bu işte ışık önemli bir faktördür. Çünkü ışık etkisi ile mirasidyum bir enzim salgılar 

ve bu yumurta kapağını açar. 

 

Şekil 1.8: Mirasidyum 

Serbest kalan mirasidyum, kirpikleriyle suda hareket ederken göz lekesiyle yönünü 

tayin eder. Kendisine uygun ara konağı Limnea truncatula (Galba truncatula)’yı bulunca 

delme organı ile herhangi bir noktasını delerek sümüklünün solunum boşluğuna girer. 

 

 

Resim 1.1: Ara konakçı 
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Kirpikleri kaybolur yuvarlak şekil alır. Sindirim organı olmayan bu hâlinde 

sporocystin içinde bir takım hücreler meydana gelir.  

 

Şekil 1.9: Sporokist 

Bunlar çoğalarak ağız çekmesine bağlı sindirim organı olan redielerhâsıl olur. 

Redieler, sporocystin zarını bırakarak sümüklünün karaciğerine girerler.  

 

Şekil 1.10: Redi 

Orada daha fazla gelişerek kız redieleri oluştururlar. Bunları içinde kuyruğa sahip 

kurbağa larvalarına benzeyen cercarieler meydana gelir. Cercarie’lerin iki adet çekmeni veiki 

adet salgı bezi vardır.  

 

Şekil 1.11: Serker  
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Bunlar sümüklüyü bırakarak suda yüzerler. Ot veya herhangi bir yere yapışırlar. 

Kuyruk kopar, salgı bezleri faaliyete geçer, etrafında sümüksel bir tabaka oluşturur. 

Agamodistomum veya metacercarie adını alan larva beyaz yuvarlak kum tanesi gibidir. Dış 

tesirlere karşı dayanıklıdır. 4-6 derecede 80 gün, iyi kurutulmamış otlarda 8 ay yaşar. %2 

tuzlu suda 5 dakikada ölür. İyi kurutulmuş otlarda 44 gün yaşar.  

 

Şekil 1.12: Metaserker 

Metacercarie’li otları yiyen ve bulaşık suları içen hayvanların bağırsaklarına gelen 

genç larva bağırsak duvarını delerek karın boşluğuna orada 4-5 gün kaldıktan sonra 

karaciğer zarını delip karaciğer safra yollarında yerleşir ve gelişirler. 

 

Şekil 1.13:Fasciola hepaticanın yaşam çemberi 
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1.2.1.5. Hastalığı 

 

Hastalık, sulak ve bataklıklı yerlerde görülür.Fasciolasis veya Distamatose, halk 

dilinde kelebek hastalığını yapar. 500’den fazla genç 200 adet olgun Fasciola hepatica 

koyunda ölüm sebebidir. (Akut fasciolasis)İnsanlarda içme suları ile metaserkerleri alırlarsa 

hastalığa yakalanırlar. 

 

1.2.1.6. Semptom 

 

Resim 1.2: Koyunda çene altında ödem 

 

Akut fasciolosis'te hayvanlar bir iki gün içinde klinik belirti göstermeden ölür. Bu gibi 

durumlarda nekropside karaciğer kapsülünün yırtıldığı, karın boşluğuna kan dolduğu (1-8 

litre arası) görülür. 

 

Normal akut seyirde ise klinik bulgular olarak hayvanlarda halsizlik, iştahsızlık, 

solunum güçlüğü, kaşeksi, anemi, sürüden geri kalma, mukoza ve göz conjunktivalarında 

beyazlık, akşam görülen sabah kaybolan çene altı ödemleri, yün kalitesinde bozulma görülür 

 

Kronik fasciolosis'te klinik olarak hayvanlarda anemi, zayıflık, çene altı ödemi ve 

karın bölgesinin şişkinliği dikkati çeker. 

 

Fasciolalar karaciğerde yer değiştirirken karaciğer dokusunda nekrozlara sebep 

olurlar. Ayrıca kan hücreleri de parçalanır ve çok ciddi anemi tablosu oluşturur. Safra 

yollarında yangı ve ödem görülür. Safra kanalında kalınlaşma, daralma ve hatta tıkanma 

oluşur safra görevini yapamaz. Karaciğer dokusu nekroze olur ve siroz oluşur. Bunu sarılık 

takip eder. Safra kanalının patladığı da görülebilir. 

 

Nekropside, hayvan zayıflamıştır. Karın boşluğunda asites görülür. Karaciğerin dış 

görünümü bozulmuştur. Sınırları düzensiz bir görünümdedir. Rengi açılmış, kıvamı 

sertleşmiş ve hacim olarak küçülmüştür. Safra kanalları kalınlaşmıştır. Safra kanalları 

etrafında ve parazitlerin göç yollarında fibrosis görülür. Safra kanalları ve safra kesesi içinde 

olgunlaşmış erişkin parazitler bulunur. Sığırlarda koyunlardan farklı olarak safra 

kanallarında kireçlenme vardır. 
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1.2.1.7. Teşhis  

 

Havaların soğuması, bakım ve besleme şartlarının kötüye gitmesi ile belirtiler 

görülmeye başlar. Hasta hayvanlar göğüslerinin üzerine yatarlar, bitkinlik ve iştahsızlık 

görülür. Boyunlarını ileri doğru uzatırlar. Hasta hayvanlarda anemi, ikter(sarılık), 

(submandibular ödem) boyun altı şişliği ve ishal görülür. Ölen hayvanların karın boşluğunda 

kanlı sıvı toplanır. Karaciğer şişkin, kanlı ve gevrektir. Basınca kolayca parçalanır. Safra 

kanallarına kesik atılarak parazitler görülür ve teşhis konur. 

 

Dışkı muayenesinde yumurtaların varlığı ile hastalık teşhis edilir. 

 

1.2.1.8. Korunma ve Kontrol 

 

Parazitlerin saldırıları hayat döngüleri gereği mevsimseldir. Kışı içeride geçirip 

yumurta çıkarımı bahar aylarında olur.Bakır sülfat eriği ile sümüklüler yok edilmeli veya 

toplatılmalıdır. 

 

Fasciolosis hepatica’nın kontrolunda aşağıdaki üç nokta gözönüne alınmalıdır. 

 

 Ara konaklarla Mücadele 

 

Ara konakların yaşadığı yerlerin drenajı yapılarak bu alanlar kurutulur. Bu en kesin ve 

kalıcı metotdur. 

 

Ara konakları öldürmek için molluscisidler kullanılır. Bu yöntem ise geçici bir fayda 

sağlar. Bu amaçla kullanılan ilaçlar Niclosamide, Baylucide, bakırpentaklorfenat, bakır sülfat 

ve Frescon'dur. Ancak bu tip ilaçlar doğal yaşama zarar verebileceğinden kullanımında 

dikkatli olmak gerekir. 

 

Biyolojik mücadelede ortamdaki salyangozları yiyen kurbağa ve ördekler 

kullanılabilir. 

 

 Son konakta İlaç Kullanımı 

 

 Konakta erişkin parazite yönelik ilaç kullanımı 

 

Bu şekilde ilaçlama; meranın yumurta ile kontaminasyonunu engeller ve konağı 

kronik fasciolosis'in zararlı etkilerinden korur. Bu amaçlar için tek bir ilaç uygulaması 

konaktaki erişkin parazit sayısının yıl içinde en yüksek olduğu zamanda yapılır. 

 

 Konakta genç parazitlere karşı ilaç kullanımı 

 

Bu ilaçlamada amaç konakları Akut fasciolosis'in zararlı etkilerinden korumaktır. Bu 

amaca yönelik olarak ilaçlama merada metaserkerin sayısının hastalığı başlatabilecek kritik 

sayıya ulaştığı zaman başlamalı ve risk süresi ortadan kalkana kadar 5-6 haftada bir 

ilaçlamaya devam edilmelidir. 
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Bir yörede gerek erişkinlere ve gerekse genç parazitlere yönelik ilaçların kullanım 

zamanları, o yörede yapılacak epizootiyolojik çalışmalar sonucu belirlenir. Bununla birlikte 

Kuzey Yarım Küre’de olan Ülkemiz için genel olarak eylül-aralık arası parazitin genç 

şekillerine (akut fasciolosis’e) karşı, kış aylarında ise erişkin parazitlere (kronik fasciolosis'e) 

karşı ilaçlama yapılması tavsiye edilebilir. 

 

 Sonkonakların enfekte alanlara girmesinin engellenmesi 

 

Bu sayede hayvanların enfeksiyon riski önlenebilir. 

 

1.2.2. Fasciola Gigantica (Yılan kelebeği) 
 

Biyolojileri, morfolojileri ve anatomileri Fasciola hepatica’ya o denli yakındır ki bu 

nedenle yaptıkları hastalığa fasciolazis denir.Fasciola hepatica’ ya göre bulunma oranı daha 

az ama patojenitesi çok güçlüdür. 

 

Resim 1.3: Fasciola gigantica 

1.2.2.1. Morfolojisi 

 

Fasciola hepatica’ya benzer. Yalnız daha dar ve daha uzundur. Bu görüntüsüyle bir 

yılana benzetilmiş ve yılan kelebeği denmiştir. Vücudun iki yan kenarı birbirine paraleldir. 

Ön kısmında konik bir çıkıntı vardır. Karın çekmeni ağız çekmeninden büyüktür. Yutak iyi 

gelişmiş yemek borusu kısadır. Bağırsaklar hemen başlar ve vücudun ortasında iki dal hâline 

uzanır. 

 

1.2.2.2. Yumurtaları 

 

Yumurtaları Fasciola hepatica’nın yumurtalarına benzer ancak daha büyüktür. 

Ortalama boyutları 160-198x90-105µm civarındadır. Ülkemizde “Yılan Kelebeği” olarak 

bilinen bu tür diğer ülkelerde “Büyük Kelebek” olarak tanınır. 

 

1.2.2.3. Bulunuşu 

 

Olgun hâli sığır, manda, koyun, keçi, deve ve ot yiyen hayvanların karaciğer safra 

yollarında yaşar. Yurdumuzda Bursa, Antalya yörelerinde görülmüştür. 
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1.2.2.4. Biyolojisi 

 

Sonkonak tarafından dışkıyla dışarı çıkan yumurtalar göl, gölet baraj gibi yerlerin 

kenarlarındaki sığ sulara düştüklerinde içinde mirasidyum gelişir. Daha sonra yağışlarla göl 

suyunun göl kenarındaki alanları kaplaması ile ara konaklar da buralara ulaşır. Bu sırada 

yumurtayı terkeden mirasidyum ara konağı olan su sümüklüsünü (Limnea auricularia) 

enfekte eder. Ara konaktaki gelişme dönemleri sporokist, redi ve serker dönemleridir. Su 

sümüklüsündeki tüm gelişmesini optimum sıcaklıkta (26°C) ve 36-40 günde tamamlar. 

Serkerlerin ara konak su sümüklüsünü terketmesi çoğunlukla kurak mevsimin başlayıp 

suların göl yatağına çekilmesine kadardevam eder. Çıkan serkerler suda bulunan otlara ve 

diğer maddelere yapışmaz ve su yüzeyinde kistlenerek metaserker hâline geçerler. Bu gibi 

yerlerden su içen son konaklar enfekte olur. Son konaktaki gelişme Fasciola hepatica'nınkine 

benzer. Ancak prepatent süre daha uzun olup 13-16 haftadır. 

 

1.2.2.5. Semptomları 

 

Fasciola gigantica enfeksiyonlarında hastalık Fasciola hepatic’nınenfeksiyonlarında 

olduğu gibi akut, subakut ve kronik seyreder; ancak Fasciola hepatica’dan çok daha 

patojejendir. 100 adet olgun Fasciola gigantica’nın bir koyunda bulunması ölüme sebep olur. 

 

Yoğun enfeksiyon sonucu ilk haftalarda şekillenen akut ve subakut formlar çoğunlukla 

ölümle sonuçlanır. Semptomlar; yüksek ateş, taşikardi, sık nefes alma, iştahsızlık, sindirim 

faaliyetlerinin zayıflaması, hızlı gelişen anemi, eritropeni ve hemoglobinde azalma, 

karaciğerde hemoraji, hematom, karın boşluğunda kanlı eksudat toplanması, karın altı ve 

çene altı ödemdir. 

 

Kronik formda; anemi (normositik ve normokromik), bazen sarılık, kaslarda glikojen 

azalması görülür. 

 

Otopside; karaciğerin büyüdüğü, renginin değiştiği, kesit yüzünün gayrimuntazam 

olduğu, fibrözleştiği, bazı safra kanallarının tıkandığı, cidarlarının kalınlaştığı dikkati çeker. 

 

1.2.2.6. Korunma ve Kontrol 

 

Kontrol prensipleri Fasciolosis hepatica’da bahsedildiği gibidir. Fakat arakonağı 

akuatik olduğundan bunlarla mücadele hemen hemen imkânsızdır. Yaşadıkları sulara 

molluscisitlerin uygulanabileceği düşünülürse de bu durumda suda yaşayan diğer canlılar da 

zarar göreceğinden sakıncalıdır. Bu gibi alanların etrafının çitle çevirmenin pratik 

uygulanabileceği sahalar çok azdır.  Bu durumda son konaktaki parazitlere yönelik ilaç 

uygulamasından başkaca yapılabilecek fazlaca bir şey kalmamaktadır.   

 

1.2.3. Dicrocoelium Dentriticum(Kum Kelebeği) 
 

Dicrocoelidae ailesindeki parazitler küçük ve mızrak ucu biçimindedir. Omurgalıların 

karaciğer safra yollarında ve pankreas kanallarında yaşarlar. Yumurta dışkı ile atıldığında 

içinde mirasidyum gelişmiştir. İki ara konak kullanırlar. Birinci ara konak olan 
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salyangozdaki gelişimi sırasında redi dönemi görülmez. Bu ailede Dicrocoelium, Eurytrema 

ve Platynosomum cinsleri yer alır. 

 

Dicrocoelium dentriticum‘un vücudu dorso-ventral basık olup ince, şeffaf, diken ve 

pul taşımayan bir kütiküla ile kaplıdır. Uzunluğu 6-12 mm, genişliği 0,8-3 mm kadardır. 

Kum kelebeği olarak isimlendirilmiştir. Şeffaf olduğundan yumurtaları görülür. Ağız 

çekmeni ve karın çekmenine yakındır. 

 

Şekil 1.14: Dicrocoelium dentriticum 

1.2.3.1. Yumurtaları 

 

Yumurtaları 45 x 30 mikron boyutunda koyu kahverenkli ve kapaklıdır. Yumurtalar 

ilk görünümde kavrulmuş kahve çekirdeğine benzer. Yumurtalar sonkonağı 

dışkıylaterkederken içinde mirasidyum gelişmiştir. 

 

Şekil 1.15: Dicrocoelium dentriticum’un yumurtası 

1.2.3.2. Biyolojisi  

 

Gelişmesinde iki ara konak kullanır. Birinci ara konak kara sümüklüsüdür. Safra 

kanalı ile doğaya atılan yumurtalar uygun şartlarda kara sümüklüsü tarafından alınır. 

Salyangozdaki gelişim en az üç ay sürer. Kara sümüklüsünde sporokistten cercaireler gelişir. 

Böylece bir yumurtadan sayılarca yeni cercaire oluşur, bir yumak şeklinde doğaya atılır. 

Hava sıcaklığının düşmesi serker atılımını hızlandırır. Serker taşıyan bu sümüksel yumaklar 

ikinci ara konak olan karıncalar tarafından yuvalarına taşınır. Serkerler çoğu karıncaların 

vücut boşluğuna giderek kistlenir ve metaserker hâline geçer. Karıncalarda metaserkerlerin 

gelişmesi ve enfektif hâle gelmesi 28-32°C'de 35-38 gün sürer. Bazı serkerler, vücut 

boşluğuna girdiklerinde beyin görevi yapan subözofagial gangliyona giderek orada kistlenir.  
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Karıncanın bu organında bulunan metaserkerler burada tahribat oluşturur. Karıncalar 

anormal davranış biçimleri gösterirler. Bu gibi karıncalar otların tepesine tırmanma 

eğilimindedir. Akşam serinliği çökünce çeneleri istem dışı kasılır ve üzerinde bulunduğu otu 

bırakamaz, bütün gece o şekilde kalır. Sabahın erken saatlerinde güneş doğup hava ısınmaya 

başlayınca çenenin bu kasılması ortadan kalkar ve karıncalar tekrar hareket etmeye başlar. 

Hayvanlar otlarla birlikte enfekte karıncaları yiyerek enfeksiyona yakalanır. 

 

İşte böyle bulaşık karıncaları yiyen hayvanların sindirim sisteminde karıncalar 

salgılarla erir. Açıkta kalan metacercarieler bağırsak duvarını delip karın boşluğuna oradan 

karaciğer yüzeyini delip safra yollarına yerleşir ve olgunlaşır. 

 

Şekil 1.16: Dicrocoelium dentriticum’da yaşam çemberi 

 

1.2.3.3. Yayılışı  

 

Bu trematod daha çok ot yiyen hayvanların karaciğer safra yollarında görülür. 

Yurdumuzda yaygındır. 

 

1.2.3.4. Hastalığı  

 

Hayvanlarda Dicrocoeliasis denilen hastalığı yapar. Kronik devrede siroza sebebiyet 

verir. Bazen enfeksiyon hastalıkları da meydana getirirler. 15.000 adedi bir koyunda ölüme 

neden olur. 
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1.2.3.5. Semptomlar  

 

Safra kesesi yangısına, sindirim bozukluğuna ve ishale sebep olur. Şiddetli saldırılarda 

safra kanalının genişlemesine, safra yollarının kalınlaşmasına, karaciğerde yangıya, sebep 

olur. 

 

Anemi(Kansızlık), kaşeksi(zayıflık),ödemler gözlenir. 

 

1.2.3.6. Teşhis  

 

Parazitin canlı hayvandaki varlığı dışkıda yumurtaların görülmesiyle ortaya konulur. 

Bu amaçla sedimentasyon yöntemi uygulanır. Postmortem yoklamalarda karaciğer safra 

kanallarında parazitin görülmesiyle teşhis edilir. 

 

1.2.3.7. Korunma ve Kontrol 

 

Dicrocoeliosis'in kontrolu epizootiyolojide bahsedilen özelliklerden dolayı zordur. 

Pratikte geçerli iki yöntem vardır. 

 

 Hayvanları sabahın erken saatlerinde enfekte meralara sokmamak, 

 Son konaklarda belirli düzenli aralıklarla bunlara karşı etkili ilaçları kullanmak. 

Kara sümüklülerine 1/100 – 1/200 oranında bakır sülfat eriyiği etkilidir. 

 

1.3. Parazit Enfeksiyolarında İlaç Kullanım Tipleri 
 

1.3.1. Salvage (Terapötik) İlaç Kullanımı 
 

Bu tip ilaç kullanma paraziter hastalığın kontrolü ile ilgili olmayıp hastalık ortaya 

çıktığında hayvanların hayatını kurtarmak amacı ile yapılır.  

 

1.3.2. Stratejik İlaç Kullanımı 
 

Mera dönemi boyunca hayvanlardaki parazit sayısını ekonomik kayıplara yol 

açmayacak düzeyde tutmak için parazitin belirli gelişme dönemlerine karşı yılın belirli 

zamanlarında yapılan ilaçlamadır. 

 

1.3.3. Taktik İlaç Kullanımı 
 

Hava şartlarının parazitlerin konağa bulaşması için uygun olduğu zamanlarda yapılan 

ilaçlamadır. Böylece konağa bulaşan parazitler yumurtlama dönemine ulaşıp(prepatent 

süre)mera kotaminasyonuna yol açmadan yok edilir. 
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1.3.4. Süppressive (Baskılayıcı) İlaç Kullanımı 
 

Parazitlerin konağa bulaşma hızının yüksek olduğu yerlerde parazitlerin prepatent 

süresi esas alınarak düzenli aralıklar ile yapılan ilaçlamadır. Bu yöntem belli bir süre 

konaktaki parazit sayısının en düşük düzeyde tutulması için en etkili ilaçlama tipidir. Fakat 

pahalıdır, parazite karşı oluşan konak bağışıklığının kırılmasına yolaçmasının yanı sıra 

parazitlerde ilaca karşı direç gelişmesine de neden olur. 

 

 Direnç gelişimini engellemek için; 

İlaçlar doğru dozda verilmeli, ilaçları sık aralıklar ile kullanmamak, sık kullanmak 

zorunluluğu var ise her kullanım aralığında ilaçları farklı kimyasal gruplardan seçmek diğer 

bir anlamda bu gruplar arasında rotasyon yapmak gerekir (Önce Benzimidazol grubundan bir 

ilaç sonra Makrosiklik grubundan bir ilaç kullanmak gibi). 

 

1.4. Tremotadlara Etkili İlaç Uygulaması 
 

Benzimidazole halkası taşıyan ilaçlar, prazikuanteller, ivermectinler kullanılır. 

Benzimidazole halkası taşıyan ilaçlar; albendazole, mabendazole, triclabendazole, 

levamizole, fenbendazole, triclorbendazole, tiabendazole, oxfendazole’dir. 

 

Aslında niklozamidler sadece şeritlere etkilidir ancak albendazole ve türevleri çok 

geniş bir parazit varlığını öldürmektedir. Şeritleri öldürmek başı ile beraber vücuttan söküp 

atmak çok zor olduğu için albendazole türevleri (niklozamid türevleri) rafoxanide ve 

oksclozanidle beraber çok daha güçlü bir etki oluşturduğundan ticari preparatları beraber 

oluşturulmuştur. 

 

Benzimidazole halkası taşıyan ilaçlarla niklozamid türevleri beraber kullanılarak 

ilaçların etki gücü ve spektrumu genişletilmiştir. Yeni ilaçların bulunması ve teknolojinin 

gelişmesi parazitleri de çok etkilemiştir. Ancak hiçbir ilaç için yüzde yüz etkilidir denemez. 

Yani parazitlerin tamamını, yumurtalarını, genç ve erginlerini tamamen yok eder denemez. 

 

İlaçlar kullanılırken doğru zamanda, doğru miktarda, doğru ilaç seçilmelidir.   Halk 

arasında bu doğru zamana haplama dönemi denir. Bu dönem hayvanların meradan içeriye 

alındığı veya parazitlerin en yoğun saldırdığı bahar ortalarıdır. Çoğu zaman hayvancılık 

yapan kişi hapları attırdığını zannetmektedir. Oysa haplamadan sonra çoğu hapın ahır 

zemininde olduğu görülür. Burada hap yutturma aletinin kullanılması ilaçlamayı doğru yöne 

götürebilir. Bundan dolayı bazı firmalar sıvı ilaç üreterek bu kaybı önlemeye çalışırlar. 

 

İlaçlamada doz çok önemlidir. Az bir miktar parazitleri durdurmaya veya öldürmeye 

yetmez. Kullanılan ilaçta boşa kullanılmış olur. Çok miktar ise maddi kayba neden olacağı 

gibi vücutta tahmin edilemeyen sonuçlara da sebep olabilir. Mesela çok ilaç kullanımı 

sürünün kör olmasına sebep olabilir. 
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Etken Madde 
Veriliş 

yolu 

Hayvan Türü ve Dozlar 

Koyun-

Keçi 

(mg/kg) 

Sığır 

(mg/kg) 
Açıklama 

 Triclabendazole 

 Ağız  7.5-10  12 

 15mg/kg 

doz bir 

haftalıktan 

itibaren 

etkili 

 Rafoxanide  Ağız  7.5-10  7.5  Genç ve 

erişkinlere 

etkili 
 Derialtı  3-5  3-5 

 Oxyclosanide 
 Ağız  10-15  10-15 

 Erişkinlere 

etkili 

 Meniclopholan 

 (Niclophone) 

 Ağız  4  3  Domuzlara 

3-5 mg/kg 

derialtı 

yolla 
 Derialtı  Önerilmez  0.8 

  

 Nitroynil 

 Derialtı  10  10 

 Genç ve 

erişkinlere 

etkili, 

domuzlara 

15 mg/kg. 

 Brotianide  Ağız  7.5  Önerilmez  Genç ve 

erişkinlere 

etkili 

 Closantel  Ağız  10  10  Erişkinlere 

etkili  Derialtı  5  5 

 Clorsulon  Ağız  7  7  Genç ve 

erişkinlere 

etkili 

 Diamphenethide  Ağız  100  Önerilmez  Bir 

haftalıktan 

itibaren 

etkili 

 Bithionol  Ağız  40  30  Erişkinlere 

etkili 

 Hexachlorophene  Ağız  15  20  Erişkinlere 

etkili 

 Hexachloroethane  Ağız  200-300  200-300  Erişkinlere 

etkili 

 Hexachloroparaxylene  Ağız  150  125  Erişkinlere 

etkili 

 Clioxanide  Ağız  20  Önerilmez  Erişkinlere 

etkili 
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 Disophenol  Ağız  10  10  Erişkinlere 

etkili 

 Bromsalans  Ağız  20  20  Erişkinlere 

etkili 

 Albendazole, 

 Oxfendazole 

 Ağız  7.5  15  Erişkinlere 

etkili 

 Carbon  

tetrachloride 

 Ağız  0.05ml/kg 

 (1 

ml/koyun) 

 Önerilmez  Erişkinlere 

etkili 

 (İlk 

fasiolisid 

ilaçtır) 

Tablo 1.1:Fasciolosisin tedavisinde etkili ilaçlar ve dozları (melhorn 2001) 

 

Etken madde Veriliş yolu Hayvan türü ve dozları 

Koyun-Keçi 

(mg/kg) 

Sığır 

(mg/kg) 

 Thiabendazole  Ağız  100-200  100 

 Thiophanate  Ağız  50  50 

 Diamphenethide  Ağız  200 - 

 Hexachloroparaxylene  Ağız  150  125 

 Netobimin  Ağız  20  

 Albendazole  Ağız  15-20  

 Luxabendazole  Ağız  7.5-10  

 Fenbendazole  Ağız  150  

 Mebendazole  Ağız  50  

 Cambendazole  Ağız  25-100  

 Praziquantel  Ağız  20-50  

Tablo 1.2:Dicrocoeliosisin tedavisinde etkili ilaçlar ve dozları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önenerileri dikkate alarak trematadlarla mücadele 

ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Trematoda ara 

konakçılarıyla mücadele 

ediniz. 

 Ara konakların yaşadığı yerlerin drenajını yaparak bu 

alanları kurutunuz. Uygulama için ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapabilirsiniz. 

 Ara konakları öldürmek için molluscisidleri 

kullanabilirsiniz. Bu yöntem geçici bir fayda sağlar. Bu 

amaçla; Niclosamide, Baylucide, bakırpentaklorfenat, 

bakır sülfat ve Frescon kullanabilirsiniz. Ancak bu tip 

ilaçlar doğal yaşama zarar verebileceğinden 

kullanımında dikkatli olmanız gerekir. 

 Biyolojik mücadelede, ortamdaki ara konak 

salyangozları yiyen kurbağa ve ördekleri 

kullanabilirsiniz. 

 Ara konağın akuatik olduğunda bunlarla mücadele 

hemen hemen imkânsızdır. Yaşadıkları sulara 

molluscisitlerin uygulanabileceği düşünülürse de bu 

durumda suda yaşayan diğer canlılar da zarar 

göreceğinden sakıncalıdır. Bu durumda son konaktaki 

parazitlere yönelik ilaç uygulamasından başkaca 

yapılabilecek bir seçeneğiniz kalmamaktadır. 

 Dicrocoeliosis'in kontrolü, epizootiyolojide bahsedilen 

özelliklerden dolayı zordur. Pratik olarak, hayvanları 

sabahın erken saatlerinde enfekte meralara sokmayınız 

ve son konaklarda düzenli aralıklarla bunlara karşı etkili 

ilaçları kullanınız. 

 Gaita numunesi alınız. 

 Koruyucu kıyafeti giyiniz. Kişisel güvenlik önlemlerini 

alınız. Gerekli araç ve gereçleri hazır bulundurunuz. 

 Kanatlı hayvanlardan dışkı bireysel ve taze olarak 

alınmalıdır. Enfeksiyon bireysel olarak 

belirlemeyecekseniz kümes ya da kafeste bulunan taze 

gaitarıda toplayabilirsiniz. Genç kanatlı hayvanlardan 

en az 0.5-1 gr, yaşlı kanatlı hayvanlardan en az 1-2 gr 

kadar kanatlı hayvan başına gaita toplayınız. 

 Küçük hayvanlarda hayvanı gözlemleyerek 

dışkılamadan hemen sonra rectumdan termometre veya 

bir baget yardımıyla gaita alabilirsiniz. 

 Koyun ve keçiden hayvan başına en az genç hayvanlar 

için 3-5 gr, yaşlı hayvanlarda 10-20 gr kadar gaita 

alabilirsiniz. 

 Kedi ve köpekden hayvan başına en az genç hayvanlar 

için 2-3 gr, yaşlı hayvanlarda 3-5 gr kadar gaita 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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alabilirsiniz. 

 Sığır ve at için hayvan başına en az genç hayvanlar için 

5-10 gr, yaşlı hayvanlarda 20-30 gr kadar gaita 

alabilirsiniz. 

 Gaitayı alırken mutlaka taze olmasına, mümkünse 

rektumdan alınmasına, idrar, toprak, saman gibi 

maddelerle bulaşık olmamasına dikkat ediniz. 

 Gaitayı sızdırmaz geniş ağızlı kapaklı cam veya plastik 

bir kaba, tek kullanımlık naylon poşet veya rektal 

muayene eldivenine alınız. 

 Kabın üzerine veya ilişkilendirilecek kâğıda çıkmayan 

bir kalem ile hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, kulak 

numarası, alınma yeri, tarihi, saati, dışkının rengi, 

kompozisyonu, hayvan sahibinin adı ve adresi, 

hastalığın kısa geçmişi ve gerekli diğer bilgileri yazınız. 

 Alınan dışkı örnekleri mümkünse hemen muayene 

edilmesini sağlayınız, birkaç saat içinde muayene 

edilmeyecekse +4 
0
C de buzdolabında saklayınız. 

 Eğer soğutucuda saklama imkânınız yoksa gaita 

örnekleri eşit hacimde %10 formol içinde saklayınız.  

 Gaita örneklerinin etil veya metil alkolde saklanmasını 

önermemekteyiz. 

 Gaita örnekleri bir başka yere veya laboratuvara 

gönderilecekse soğutucu kaplar içerisinde 24-48 saat 

içnde gideceği yere ulaştırınız. 

 Hayvana ilaç uygulaması 

yapınız. 

 Konakta genç parazitlere karşı ilaç kullanınız. Bu 

ilaçlamada amaç konakları akut fasciolosis'in zararlı 

etkilerinden korumaktır. İlaçlamaya merada 

metaserkerin sayısının hastalığı başlatabilecek kritik 

sayıya ulaştığı zaman başlayınız ve risk süresi ortadan 

kalkana kadar 5-6 haftada bir ilaçlamaya devam ediniz. 

 Bulunduğunuz yörede gerek erişkinlere ve gerekse genç 

parazitlere yönelik ilaçların kullanım zamanlarını, 

yörenizde yapılacak epizootiyolojik çalışmalar sonucu 

belirleyiniz. 

 Ülkemiz için genel olarak eylül-aralık arası parazitin 

genç şekillerine (akut fasciolosis’e) karşı, kış aylarında 

ise erişkin parazitlere (kronik fasciolosis'e) karşı 

ilaçlama yapabilirsiniz. 

 Tablo 1.1 ile Tablo 1.2 den yararlanarak gerekli 

sağıltımı yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Helmintlerin vücutlarını örten sindirim enzimlerine dayanaklı örtüye ne ad verilir? 

A) Deri 

B) Kabuk 

C) Çekmen 

D) Kütiküla 

E) Vezikül 

 

2. Dişi ve erkek üreme organlarının aynı birey üzerinde bulunmasına ne ad verilir? 

A) Pedogenezis 

B) Viviparizm 

C) Hermafroditizm 

D) Hermafromenizm 

E) Dimafroditizm 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, helmintlerden insanlara bulaşan zoonoz parazitlerden biridir? 

A) Diptera 

B) Heteroptera 

C) Pire 

D) Fasciolosis 

E) Kene 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde yaşamaz? 

A) Ascaris  

B) Fasciola hepatica 

C) Fasciola gigantica 

D) Dicrocoelium dentriticum 

E) Hiçbiri 

 

5. Aşağıdaki paraziter zoonozlardan hangisi, insanlara ağız yoluyla bulaşır? 

A) Tahtakurusu 

B) Keneler 

C) Uyuz etkenler 

D) Fasciolasis 

E) Pireler 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) olarak yazınız. 

 

6. (   ) Fasciolahepatica; koyun, keçi, sığır ve mandaların karaciğer safra yollarında 

yaşar. 

7. (   ) Fasciolasis veya Distamatose, halk dilinde kelebek hastalığını yapar. 

8. (   ) Dicrocoelium dentriticum daha çok et yiyen hayvanların karaciğer safra yollarında 

görülür. 

9. (   ) Dicrocoelium dentriticumların vücutları dar ve uzun, ön arkaya göre daha sivridir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında cestodlarla mücadele edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Cestodlarınsebep olduğu hastalıkları ve insanlara bulaşma yollarını araştırınız. 

 Parazitli iç organlar köpeklere verilmelimidir? Neden? Araştırınız. 

 Cestodların veteriner halk sağlığı açısından önemini araştırınız. 

 

2. CESTODLAR 
 

2.1. Cestod Sınıfının Genel Özellikleri 

 

Resim 2.1: a) Taenia solium b) Taenia saginata c) Diphyllobothrum latum  

Vücutları yassı, halkalara ayrılmış, olgun şekillerinde kirpik ve dikeni olmayan düz bir 

kütikülla ile örtülmüş endo parazit yaşayan plathelminteslerdir. Olgun hâli bağırsaklarda 

larvaları ise ara konakçının iç organları veya kaslarında yaşar. 

 

Yassı halkalardan meydana gelmiştir, boyları 4,5 mm’ den 8-10 metreye kadar olur. 

Vücutları scolex, proliferasyon bölgesi ve strobila olmak üzere üç kısımdan meydana gelir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Ağız yapısı 

2.1.1. Baş (Scolex) 
 

Vücudun ön kısmındadır. Üzerinde yapışma organı (vantuz) ve çengeller bulunur. 

Çengellerin şekil ve adedi değişiktir. Türlerin tayininde önemli rol oynar. Çekmenler dört 

adet olup ovaldir. Anoplocephalidae familyası türlerinde çekmenler iyi gelişmiş olup 

çengeller yoktur. 

 

Şekil 2.1: Scolex 

 

 

Şekil 2.2: Ağız yapısı  
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2.1.2. Boyun (Proliferasyon Bölgesi) 
 

Scolexden sonra gelen halkalara ayrılmış bölgedir. Bazen cestodlarda bu kısım yoktur. 

Bazılarında uzun veya kısa olabilir. 

 

Resim 2.3: Cestodlarda zincir ve halka 

2.1.3. Zincir (Strobila) 
 

Halkaların adedi değişiktir. Genç halkalar enine uzun olup yaşlı halkalar eninde daha 

da uzundur. 

 

2.1.4. Duyu Organı 
 

Merkezi scolextedir. Merkezden iki kısma ayrılan bu sinirlerin bir kısmı vantuz diğer 

bir kısmı strobilalar yönünde uzanır. 

 

2.1.5. Boşaltım Organı 
 

Halkalar boyunca uzanan iki boşaltım damarı vardır. Bunlar kıl borulara ayrılır. Kıl 

boruların ucu huni şeklindedir. Atılacak maddeleri paranşimden toplar büyük damara getirir 

ve son halkadan bir delikle atılır. 

 

2.1.6. Genital Organları 
 

Hermafrodittir. Her halkada dişi ve erkek organ vardır. Genç halkalarda önce erkek 

sonra dişi organ gelişir. Yaşlı ve son halkalarda erkek organ körelir, içi yumurta ile dolu 

uterus kalır.  

 

2.1.7. Çiftleşme 
 

Aynı halkanın erkek organı dişi organını döller veya karşılıklı gelen halkalar birbirini 

döller. 
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2.1.8. Yumurtaları 
 

Değişik şekillerde olurlar. Bir kısım oval ve esmer renkli çift katlı olup bir kutbunda 

kapak bulunur. Diğerleri ise ince zarlı çizgilidir. İçlerinde 3 çift çengelli onkosfer bulunur. 

 

2.1.9. Biyolojileri 
 

Gaitalarda dışarı atılan yumurtalardaki 3 çift çengelli onkosfen bir ara konakçının 

uzviyetinde gelişmesini tamamlar. Gıda ve su ile sindirim organına giren yumurtanın kabuğu 

sindirim özsularıyla erir. Serbest kalan onkosfer çeşitli organlara giderek larva şeklini 

kazanır. Polycephalus multiceps’in oncosferi beyne gider ve yerleşir. Koyun tek ara 

konakçıdır. Dipyhlobothrium latum ise 2 ara konakçıda gelişmesini tamamlar. 

 

Şekilleri değişik olduğu gibi olgunların hayat müddeti de değişiktir. İnsan 

bağırsaklarında yaşayan cestodlar 10 yıl kadar yaşadığı, Diphylobothrium latum’un 36 sene 

yaşadığı tesbit edilmiştir. 

 

2.2. Cestod Larvaları 
 

Cestod larvaları yapılış bakımından altı şekil gösterir. Bizi ilgilendiren ilk üçüdür.  

 

2.2.1. Cysticercus (Sistiserkus) 
 

 

Resim 2.4: Masseter (çiğneme) kasında cysticercuslar  

 

Su ile dolu bir kese olup içeriye doğru çekilmiş bir scolex bulunur. Taenia 

saginata’nın larvası Cysticercus bovis’dir. 

 

İnsanın ince bağırsağında yaşayan en uzun cestod olan Taenia saginata, larval dönemi 

başta sığırlar olmak üzere pek çok canlı vücudunda gelişebilir. Daha çok masseter kaslarında 

ve daha az gluteal kaslarda yerleşen cysticercus (sistiserkus) denilen bu evrim döneminde 

larva incimsi beyazlıkta olup en geniş yerinde yaklaşık bir cm genişliğinde, içi sıvı ile dolu 

bir kesedir.  
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Bu yayılışın tesadüfi olduğu kalp atımına bağlı olduğu diğer dokularda da olabileceği 

bildirilmiştir. Özellikle gençlerde kalp kasında yerleştiği bildirilmiştir. Bu kesenin içinde 

çevrelenmiş durumda, kese çeperiyle bağlantılı olan tek bir skoleks bulunur. Bir el ayası 

alanda ölü veya diri bir adet cysticercus varsa ete şartlı el konur. Birden fazla ise imha edilir. 

 

2.2.2. Coenurus (Sönurus) 

 

Resim 2.5: Beyinde coenurus cerebralis 

 

Su ile dolu kesenin kenarından içeriye doğru çekilmiş birçok scolex bulunur. 

Polycephalus multiceps’in larvası Coenurus cerebralis’dir. 

 

Taenia multiceps; köpek, tilki ve çakal gibi et yiyen hayvanların ince bağırsaklarında 

yaşamaktadır. Bu hayvanlar dışkıları ile etrafa yumurtalarını yaymakta ve bu yumurtaları 

alan koyunların bağırsaklarında onkosferler kabuğu terk edip kan dolaşımı ile vücudun farklı 

yerlerine göç etmektedir. 

 

Beyne giden onkosferler koyun, keçi, sığır, domuz, geyik, at, deve ve insanlarda 

gelişmesini sürdürerek Coenurus cerebralis’in larval formunu oluşturur. Coenurus 

cerebralis’in beyne yapmış olduğu basınçtan dolayı hayvanlarda kendi etrafında dönme, diş 

gıcırtdatması, dengeyi sağlayamama ve torticollis(boyun dönmesi)  gibi sinirsel 

semptomların yanı sıra, beyinde atrofi(küçülme), kafatası kemiğinde yumuşama ve 

incelmeler ortaya çıkmaktadır. Daha ileri dönemlerde ise ölüm görülebilmektedir. 

 

2.2.3. Hydatid Cyst (Hydatid Kist) 
 

Su ile dolu kesenin içinde birçok keseler ve bu keselerin iç ve dışında ikinci derece 

olup herbirinde pek çok scolex mevcuttur. Echinococcus granulosus’un larvası 

Cysthydatik’tir. 
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Resim 2.6: Karaciğer hidatidozu 

 

Köpek, kurt, çakal gibi karnivorların ince bağırsaklarında yaşayan Echinococcus 

granulosus; koyun, keçi, sığır, manda, at ve insan gibi pek çok canlıyı ara konak olarak 

kullanmaktadır. Ara konak tarafından ağızdan alınan yumurtalardan serbest kalan onkosfer; 

karaciğer, akciğer, kalp gibi birçok organda parazitin larva formu olan kisthidatiği 

oluşturmaktadır. 

 

İçi su ile dolu büyük bir kese şeklindeki kist hidatik’in duvarını parazite ait germinal 

ve kütiküler tabakalar ile konak tarafından şekillendirilen bağdokudan bir kapsül 

oluşturmaktadır. Germinal tabakadan köken alan protoskoleks ve kız keseler ancak 5-6 ay 

gibi uzun bir sürede gelişmektedir. 

 

Kistlerin içinde tomurcuklanma ile binlerce protoskoleks oluşur. İçinde protoskoleks 

bulunan kistlere fertil, bulunmayanlara ise steril kist adıverilir. Koyunlarda fertil, sığırlarda 

ise steril kistler çoğunluktadır. Fertil keseler doğurgandır. Şerit olmadan da yeni keseler 

oluşturur. Bu nedenle keseler patlatılmamalıdır. 

 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise farklı yörelerdeki sığırlarda kistik ekinokokkosis 

%4,5–56,5 arasında bildirilmiştir. 

 

Bu keseleri taşıyan karaciğer ve diğer organlar köpeklere kesinlikle yedirilmez. Derin 

bir kuyu açılıp kireçlenir ve gömülür. Aksi halde bir insanın ölümüne sebep olabileceği 

unutulmamalıdır. 

 

Koruyucu tedbir olarak yeşil sebzelerin iyice yıkanması,  kontrolsüz olan köpekli 

ortamlardan uzak durulması önem arz etmektedir. 

 

2.3. Cestod Sınıfına Bağlı Parazitler ve Yaptığı Hastalıklar 
 

2.3.1. Taenia Saginata(Silahsız Şerit, Sığır Şeriti) 
 

Taenia saginata insanın ince bağırsağında yaşayan en büyük sestottur. Bazı 

kaynaklarda 20 m’ye ulaşabildiği bildirilmekle birlikte uzunluğu genelde 3-5 m olup iki bin 

kadar halkaya sahiptir. İnsan bu parazitin tek son konağıdır. 
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Resim 2.7: Taenia saginata 

 

2.3.1.1. Morfolojisi 

 

Bu cestodun boyu 4-8m uzunluğa erişebilir. Scolex, armut şeklinde 1-2 mm 

çapındadır. Rostellum yoktur. Silahsız tenya da denir. Elips şeklinde dört adet çekmeni 

vardır. Boyun kısmı uzundur. Zincir 1200-2000 halkadan oluşur. Zincir sonundaki yaşlı 

halkalar koparak anüsten habersizce çıkar. Bundan dolayı abdest bozan denir. 

 

2.3.1.2. Yumurtaları 

 

Yumurtaları oval 35-40 µm çapında olup kabuğu enine çizgilidir. 

 

Şekil 2.3: Taenia saginata yumurtası 

 

2.3.1.3. Biyolojisi 

 

İnsanların gaitası ile atılan yumurtalar ve halkalar otlara bulaşır. Bunları alan sığırların 

sindirim organında yumurtadan çıkan onkosfer bağırsaklardan işlek kaslara giderek orada 

Cystcercus bovis veya Cysticercus inermis’i meydana getirir. Bu gibi etlerin iyi pişmeden 

yenmesi veya böyle etlerden yapılan sucuk, salam, sosis, gibi et mamüllerinin çiğ olarak 

yenilmesiyle bağırsaklarda yerleşir ve gelişmesine devam eder. Özellikle ülkemizde yaygın 

olarak tüketilen çiğ köfte bulaşmada oldukça önemlidir. Olgun şekli insanların 

bağırsaklarında, cyctiserkleri sığır ve genç danalarda ender olarak koyun keçilerde bulunur. 
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Şekil 2.4: Taenia saginata’nın yaşam siklusu 

2.3.1.4. Yayılışı 

 

Et kontrolü yapılmayan yerlerde insanlarda şekillenen tenya, kişilerin meraları 

kirletmeleri ile hayvanları bulaştırır ve etlerle de tenyalar insanlarda şekillenir. 

 

Resim 2.8: Rektumdan dışarı sarkmış Taenia saginata  

 

2.3.1.5. Tıbbi Önemi 

 

Olgun şekli insanlarda teniasis yapar. Az pişmiş et ve mamulleriyle bulaşma olur. 

Ekseriya ince bağırsaklarda tektir. İnsanlarda iştahsızlık, sancı, kusma gibi arazlar ve 

anemiye sebep olur. Sistiserkli etler iyice kavurma yapılarak yenilmelidir. 
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2.3.1.6. Semptomlar 

 

Erişkin formu insanlarda ishal ve karın ağrısına neden olmaktadır. Larvaları ise, 

deneysel olarak çok sayıda yumurta ile yapılan enfeksiyonlarda sığırlarda kalp kasında 

şiddetli bozukluklar oluşturmaktadır. 

 

2.3.1.7. Teşhis 

 

Sığırlarda Cysticercosis bovis'in tanısı pratikte postmortem olarak yapılır. Mezbahada 

sistiserklerin ençok yerleştiği yerlere ensizyon yapılırve buralarda sistiserk aranır. 

 

İnsanlarda erişkin formunun tanısı dışkıda yumurta ve halkaların görülmesiyle olur. 

 

2.3.1.8. Korunma ve Kontrol 

 

 Kontrol önlemleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 İnsan dışkısının sığırların otladıkları alanlara karışması önlenmelidir. 

 Mezbahalarda et muayeneleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 

 Sığır etleri iyi pişirilerek yenmelidir. 

 Bazı ülkelerde sığırlarda Cystisercus bovis'e karşı oldukça olumlu 

sonuçlar veren aşı çalışmaları vardır. 

 

2.3.2. Taenia Solium (Silahlı Şerit, Domuz Şeriti) 
 

Parazitin gelişmesinde insanlar hem ara konak hem de son konak olabilmektedir. 

Enfekte domuz etini çiğ ya da az pişmiş olarak yiyen insanlarda parazitin erişkin formu 

oluşur. 

 

2.3.2.1. Morfolojisi 

 

 

Şekil 2.5:Taenia Solium 

 

Olgun hâli insanlarda yaşar. Boyu 2-3m, 800-900 halkadır. Scolex küçüktür. 

Rostellum iyi görülmez. İki sıra çengeller hâlindedir. Dört adet dışarıya fırlamış çekmen 

görülür. 7-10 dallı iki taraflı orta gövdeli bir uterus vardır. 
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2.3.2.2. Yumurtaları 

 

Dışı ince bir zarla çevriliolup kalın kabukludur. İçlerinde üç çift çengelli onkosfer 

vardır. 

 

2.3.2.3. Biyolojisi  

 

Şekil 2.6: Taenia solium’un yaşam siklusu 

 

Gaita ile dışarıya atılan yumurtalar ve halkalar otlara bulaşır. Bunları alan sığırların 

sindirim organında yumurtadan çıkan oncosfer bağırsaklardan çizgili işlek kaslara giderek 

orada Cysticercus hâlini alır. Buna Cysticercus cellulosa denir. İnsan, sığır, beygir, koyun ve 

bilhassa domuzların kas dokusu arasında bulunur. Daha ziyade işlek kas olarak (Kalp, dil, 

diyafram, çene ve bacak kaslarında) yerleşir. İyi pişmemiş etler veya sucuk, salam, sosis, 

gibi çiğ yenen et mamullerinin yenilmesiyle sindirim organına gelen cysticerkin scolexi 

dışarı çıkar. Bağırsak mukozasına tutunarak büyüme ve gelişmesine devam eder. 
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2.3.2.4. Yayılışı 

 

Resim 2.9: Şerit şeklinde Taenia Solium 

 

Olgun şekli sonkonak olarak insanların incebağırsaklarına yerleşir. Larva şekli 

insanların; beyin, omurilik, derialtı, iskelet kasları, kalp kası ve gözüne yerleşir. Ara konak 

olarak larva şekli domuzların kaslarında bulunur. Olgun hâlinin insanlarda tek olarak 

bulunmasına solium adı verilmiştir. 

 

2.3.2.5. Tıbbi Önemi 

 

Bağırsaklarda olgun şekli taeniasis larva şekli cysticercosa sebep olur. 

 

 

Resim 2.10: Karkasta cysticercos 

2.3.2.6. Semptomlar 

 

Erişkin şerit insanlarda genellikle klinik belirtilere yol açmaz.  

 

Larvasının (Cysticercus cellulosa) insanlarda yerleştiği yere göre değişik klinik 

belirtiler ortaya çıkar. Sistiserkler merkezi sinir sisteminde bulunduğunda (Nöyro 

sistiserkozis) sara benzeri belirtilere, gözde bulunduğunda(Orbitalsistiserkozis) körlüğe yol 

açar. 

 

Sistiserkler, özellikle iskelet kaslarında (Musküler sistiserkozis) bulunanlar zamanla 

kalsifiye olurlar.   

 

Larvası (Cysticercus cellulosa) domuzda klinik belirtiye yol açmaz. Ancak enfekte 

hayvanların etleri imha edilir veya şartlı olarak kullanılır. 
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2.3.2.7. Teşhis  

 

Domuzlarda tanı et muayenesi ile yapılır. İnsanlarda beyne yerleşen sistiserklerin 

tanısı beyin tomografisi ile yapılır. Ayrıca serolojik testlerde kullanılmaktadır. 

 

İnsanlarda erişkin formunun tanısı dışkıda yumurta ve halkaların görülmesiyle olur. 

 

2.3.2.8. Korunma ve Kontrol 

 

Taenia saginata enfeksiyonunda olduğu gibidir. 

 

2.3.3. Diphyllobothrium Latum 
 

Diphyllobothriidae ailesine bağlı Diphyllobothrium latum; kedi, köpek, tilki gibi balık 

yiyen hayvanlarla insanların ince bağırsaklarında da yaşamakta; uzunluğu 20 m’yi 

bulmaktadır. 

 

2.3.3.1. Morfolojisi 

 

Scolexi badem şeklindedir. Dorsal ve ventral olmak üzere iki adet bothriası vardır. 

Halkalardaki ventral delikler alt yüzdedir. Günde bir milyon adet çıkardığı yumurtaları 

uterus deliğinden dışarı atar. 

 

 

Şekil 2.7: Diphyllobotrium latum ve yumurtası 

 

2.3.3.2. Yumurtaları 

 

Yumurtaları;67- 71 x 40-51 µm boyutunda, sarı-kahverengi, oval ve kapaklıdır. 
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2.3.3.3. Biyolojisi 

 

Gebe halkaların uterus deliğinden bağırsak boşluğuna çıkan yumurtalar dışkı 

içerisinde konakçıyı terk ederek tabiata yayılır. Bu yumurtalardan iki hafta sonra 

coracidiumlar çıkarak serbest kalırlar. Coracidiumlar altı çengelli bir onchosphere sahiptir ve 

kirpikleriyle suda yüzerler. Birinci konakçıları Crustacealar bu coracidiumları alırlar ve 

bunların vücut buşluklarında iki hafta içinde coracidiumlardan procercoidler gelişir. 

 

Procercoidlerle enfekte olan kabuklular ikinci ara konakçı tatlısu balıkları tarafından 

alındıklarında procercoidler, tatlısu balıklarının bağırsak duvarlarını delerek kas ve diğer 

organlarına güç ederek pleurocercoid hâlini alırlar. 

 

Sonkonakçıların invazyonu, pleurocercoidle enfekte balıkların çiğ veya iyi pişmemiş 

olarak alınmasıyla olur. Sonkonakçılarda yaşam süresi on yılı bulabilir ve bu süre içerisinde 

7 km halka üretebilirler. 

 

2.3.3.4. Yayılışı 

 

Su pirelerinde gelişen procercoidler ve balıkların kaslarında kistlenen plerocercoidleri 

taşıyan balıkların çiğ veya az pişmiş olarak yenmesiyle konaklar enfekte olmaktadır. 

 

2.3.3.5. Tıbbi Önemi 

 

Diphyllobotrium latum insan hekimliğinde oldukça önemlidir. Bu cestod 

bağırsaklarda gıda içindeki B12 vitaminini absorbe ederek halkalarında depolar. Buvitamin 

alyuvar yapımında kullanıldığından noksanlığında konakta pernisiyöz anemi şekillenir. 

 

2.3.3.6. Semptomlar 

 

Sindirim sistemi bozukluklarına, bağırsak tıkanmalarına ve bağırsaklardaki vitamin 

B12’yi absorbe ederek pernisiyöz anemiye neden olmaktadır. 

 

2.3.3.7. Teşhis 

 

Dışkıda yumurtaları görmekle olur. 

 

2.3.3.8. Korunma ve Kontrol 

 

Köpek gibi evcil hayvanlar enfeksiyona genellikle çiğ balık yiyerek yakalanır. İnsan 

hekimliği içinde önemli olan Diphyllobotrium latum enfeksiyonu enfekte balıklar çiğ veya 

az pişmiş olarak tüketilmemelidir. 

 

2.3.4. Taenia Hydatigena 
 

Taenia hydatigena’nın olgunları, başta köpekler olmak üzere tilki, çakal ve kurt gibi 

yabani karnivorların ince bağırsaklarında bulunur.  
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2.3.4.1. Morfolojisi 

 

Köpeklerin ince bağırsaklarında yaşayan tenyaların en büyüğüdür. 75cm’den 5 m’ye 

kadar olabilir. Ekseriya 1-1,5 m’dir. Genişliği 8 mm’dir. Scolex geniş bir böbrek şeklindedir. 

İnce uzun iki sıralı çengelleri vardır. Cinsel organları muntazam değildir. Her halkada 600-

700 testis vardır. Uterus kısa olan orta gövdesinden yanlara 5-10 dal verir. 

 

 

Resim 2.11: Taenia hydatigena 

 

2.3.4.2. Yumurtaları 

 

Yumurtaları üç çift çengel taşıyan bir onkosfere sahip olup kabuk enine çizgilidir ve 

36-39x31-35 µm çaplarındadır. 

 

2.3.4.3. Biyolojisi 

 

Resim 2.12: Taenia hydatigena kesecikleri 

 

Olgun parazitin gelişmesinde geviş getiren hayvanlar, domuzlar ve küçük memeliler 

ara konak görevi yapar. Bu parazitin larvası olan Cysticercus tenuicullis ara konakların karın 

boşluğunda karaciğere ve mezenterlere yapışık olarak tek tek veya demetler hâlinde bulunur. 

 

Taenia hydatigena yumurtaları, ara konaklar tarafından su ve gıdalarla alındıktan 

sonra bağırsakta yumurtayı terk eden onkosfer, bağırsak duvarını deler ve kan dolaşımı 

yoluyla karaciğere gelir. Sisticerkleri taşıyan bu iç organların köpekler tarafından 

yenilmesiyle, köpeklerin ince bağırsaklarında gelişerek olgun hâle gelir.  
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2.3.4.4. Bulunuşu Ve Yayılışı 

 

Her tarafında bulunur. Köpeklerde parazit yaygın olduğu için kasaplık 

hayvanlarımızda sistiserklere çok rastlanmaktadır. 

 

2.3.4.5. Tıbbi Önemi 

 

Köpeklerin ince bağırsaklarında yaşayan bu cestod, köpekler için önemlidir. Daha çok 

mezbaha artıklarıyla beslenen ve mezbaha çevresinde dolaşan başıboş köpeklerde rastlanır. 

Köpeklerde teniasise, larva şekli ot yiyen hayvanlarda cystcercosa yapar. Karaciğer de akut 

yangılara sebep olur. Genç hayvanlarda ve özellikle kuzularda fazla zaiyat yapar. 

 

Resim 2.13: Taenia hydatigena 

2.3.4.6. Semptomlar 

 

Ara konakta onkosferlerin karaciğerdeki göçleri sırasında Akut fascioliosis'tekine 

benzer patolojik olaylar gelişir. Bu olaya Hepatitis sistiserkoza denir. Ağır enfeksiyonlarda 

hayvanlarda 19-20 gün içinde ölümler görülür. Son konaktaki taeniosis hafif enfeksiyonda 

belirtiler göstermez. Ağır enfeksiyonlarda ise kabızlık veya ishal, zayıflık dikkati çeker. 

Bazen bağırsak tıkanması nedeniyle hayvan ölebilir. 

 

2.3.4.7. Teşhis  

 

Son konaktaki erişkinlerin tür tanısı güçtür. Dışkı yoklamasında tipik yumurta ve 

halkaların görülmesiyle ile ancak Taenidae ailesinden bir cestodun varlığı ortaya konulabilir. 

Ara konakta tanı nekropside larvaların görülmesiyle yapılır.  

 

2.3.4.8. Korunma ve Kontrol 

 

Köpeklere larvalar yedirilmemeli ve köpeklerde erişkin cestodların sağaltımı 

yapılmalıdır. 

 

2.3.5. Echinococcus Granulosus 
 

Parazitin olgun şekli başta köpek, kurt, çakal, olamak üzere karnivorların ince 

bağırsak mukozasında, villuslar arasına yerleşir.  
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Echinococcus granulosus’ un larva formu olan Hidatid kist’ ler ara konakları olan 

başta koyun, keçi, sığır, domuz olmak üzere insan ve diğer memelilerin karaciğerlerine, 

akciğerleri ile diğer iç organlarına (dalak, kalp, böbrek, beyin, kemik iliği) ve seroz 

dokularınayerleşerek gelişirler. 

 

2.3.5.1. Morfolojisi 

 

Köpeklerin bağırsaklarında yaşayan en küçük cestodlardır. 3-6 mm uzunluğunda olup 

3-4 halkadan meydana gelir. Scolex küçük, rostellum belirgindir. Küçük ve büyük iki sıradan 

oluşur. 4 çekmeni vardır. Boyun kısadır. Genital organlar muntazam değildir. Her halkada 

40-60 testis bulunur. Ovarium at nalı şeklinde olup yanlara dallar verir. Son halkalar yumurta 

ile doludur. 

 

Resim 2.14: Echinococcus granulosus  

 

2.3.5.2. Yumurtalar 

 

Yumurtaları 22-36x25-50µm çaplarındadır. Üç çift çengelli onkosfer taşır, embriyofor 

kalın olup radiyal çizgilidir. 

 

 

Şekil 2.8: Echinococcus granulosus yumurtası 
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2.3.5.3. Biyoloji 

 

Hastalık insanlara en fazla Echinococcus granulosusyumurtalarının sindirim, solunum 

yoluyla alınması ve plasenta yoluyla bulaşır. Son konak olan köpekler, protoskoleksli kist 

taşıyan organları yiyerek enfekte olmaktadır. Son konağın incebağırsağında serbest kalan her 

bir protoskoleksten bir adet parazit gelişmektedir. Erişkin parazitler en erken 5 haftada 

erişkin hâle gelirler. Bu şeritler son konakta 2 yıldan fazla bir süre yaşamaktadır. 

 

Enfektif yumurtalar, parazitten atılan gebe halkaların parçalanması ile etrafa dağılır. 

Ara konaklar su veya yiyeceklerle bu yumurtaları alır. Vücuda alınan yumurtadan onkosfer 

çıkar ve sindirim duvarını delerek kan damarları yoluyla karaciğere, lenf yoluyla akciğere 

gelir ve buraya yerleşir. Ya da akciğer kapillar damarlarını geçebilirse dolaşım sistemiyle 

diğer organlara yerleşebilir. 

 

Her bir onkosferden bir adet kist gelişir. Kistlerin içinde protoskolekslerin oluşması 

için yaklaşık 5-6 ay süre gerekmektedir. Bu sırada kistlerin çapı 1-2cm civarındadır. 

Kistlerin gelişmesi yıllarca devam eder ve 20-30cm çapa erişebilir. 

 

Şekil 2.9: Echinococcus granulosus’ta yaşam siklusu 
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2.3.5.4. Echinococcus’un Yapısı 

 

Onkosferin yerleştiği organ üzerinde bir kese meydana gelir. Buna kist hidatik denir. 

Bir kist hidatikte altı kısım bulunur. 

 

Resim 2.15: Echinococcus granulosus’lu organ 

 Dış kütiküler zar 

 İç geminatif zar 

 Proliger kapsüller 

 Scolex 

 Su 

 Kız keseler(kız hydatigueler) 

 

2.3.5.5. Yayılışı 

 

Larva şekli sığır, koyun, keçi, manda, deve gibi ot yiyen hayvanlarda, insanların 

akciğer ve diğer iç organlarında; olgun şekli köpeklerin bağırsaklarında yaşar. 

 

2.3.5.6. Tıbbi Önemi 

 

Olgun şekli köpeklerde teniasis, larva şekli ise otyiyenler ve insanlarda Echinococcose 

yapar.  

 

2.3.5.7. Semptom 

 

Küçük bir cestod olmasına rağmen köpeklerde belirtiler şiddetlidir. Bağırsak yangıları, 

hazımsızlık, ishal vardır. Fazla miktarda parazit olan köpekler bağırsak iltihabından ölür. 

Şiddetli invazyona yakalanmış köpeklerde kuduza benzer belirtiler görülür. Anemi ve 

kaşeksi vardır. 

 

2.3.5.8. Teşhis 

 

Hayvanlarda kist hidatiğin tanısına pek başvurulmamaktatır. Çünkü kistler ara 

konaklarda pek önemli bir klinik belirtiye yol açmamaktadır. Fakat insanlarda kist hidatiğin 

tanısında radyografiden, serolojik (komplement fiksasyon, immunoelektroforez vs.) ve 

allerjik (Casoni intra dermal test) testlerden yararlanılmaktadır.  
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Son yıllarda köpeklerde ehinococcosisin tanısı Ehinococcos granulosus'a özgül kopro 

antijenlerinin serolojik testler ile ortaya konulmasıyla yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan 

ELISA yöntemiyle enfeksiyonun yedinci gününden itibaren tanı konulabilmektedir. 

 

2.3.5.9. Korunma ve Kontrol 

 

 Kesilen hayvanların kist hidatik görülen iç organları mezbahada yakılmalıdır. 

 Mezbaha çevresindeki sahipsiz ve başıboş köpekler uzaklaştırılmalıdır. 

 Sahipli köpekler erişkin şeride karşı 6 ayda bir ilaç kullanılmalıdır. Bilindiği 

gibi parazitin köpeklerdeki prepatent süresi en kısa 5 haftadır. Yani köpek kistli 

bir organı yedikten en erken 5 hafta geçtikten sonra dışkısıyla gebe halkaları 

çıkarmaya başlar. Bu gebe halkalardan dağılan yumurtalar ara konaklar için 

enfeksiyonun kaynağını oluşturur. Bu nedenle köpek çiğ et veya sakatat 

yiyiyorsa ya da bu durum kesin olarak bilinemiyorsa 5 haftayı geçmeyen 

periyodlarla ilaçlama yapılmalıdır.   

 Eller yıkanmalı, sebzeler iyice yıkanmadan çiğ olarak yenilmemelidir. 

 Konunun önemi hayvan sahipleri ve çobanlara anlatılmalıdır. 

 

2.3.6. Taenia multiceps (Syn. Multiceps multiceps) 
 

Koyun yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaygın 

olarak görülmektedir. Ülkemizde çok sık görülen bu parazitin yayılışında çoban ve sokak 

köpekleri büyük rol oynar.  

 

Erişkinleri; köpek başta olmak üzere tilki, çakal gibi yabani karnivorların ince 

bağırsaklarında parazitlenir. Larva formu Coenurus cerebralis spesifikara konakçısı koyun 

olmakla birlikte nadiren keçi, sığır, geyik, deve, at gibi otçullarda çok ender olarak da 

insanlarda parazitlenir. 

 

Resim2.16: Taenia multiceps (Syn. Multiceps multiceps) 

 

2.3.6.1. Morfolojisi 

 

Köpeklerin ince bağırsaklarında yaşayan bu cestodun boyu 40-100cm,eni 5mm’dir. 

Scolex armut şeklindedir. Cinsel organları muntazam olmayıp uterus yanlarına dallar verir. 
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2.3.6.2. Yumurtaları 

 

Yumurtaları hafif oval olup 29x37 µm çapındadır. 

 

2.3.6.3. Biyolojisi 

 

Şekil 2.10: Teania (Polycephalus) multiceps’in yaşam siklusu 

 

Gaita ile dışarı atılan yumurtalar su, ot ve diğer gıda maddeleriyle koyunların ince 

bağırsaklarına gelir. Yumurta kabuğunda çıkan oncosfer kan yoluyla çeşitli organlara gider. 

Beyne gidemeyenler diğer organlarda telef olurlar. Beyne gidenler Coenurus şeklini alır. 

Buna Coenurus cerebralis denir. Beyinde şiddetli kan toplanmasına sebep olur. 2.5 ayda 

gelişerek beyin üzerine baskı yapmaya başlar. Bazıları yumurta büyüklüğüne kadar varır. 

Kesesinin içinde toplu iğne başı büyüklüğünde sarımtrak scolexler bulunur. Bu keseleri ve 

scolexleri yiyen köpeklerin ince bağırsaklarında tenya meydana gelir. 

 

2.3.6.4. Yayılışı 

 

Olgun şekline köpek, tilki ve çakallarda; larva şekline en çok koyun, kuzu ve ayrıca 

sığır, keçi, geyik gibi hayvanların beyinlerinde rastlanır. 

 

2.3.6.5. Tıbbi Önemi 

 

Olgun şekli köpekte teniasis, larva şekli ara konakçıda Coenurose (Delibaş) yapar. 
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Resim2.17: Teania (Polycephalus) multiceps 

 

2.3.6.6. Semptom 

 

Hastalık iki devreye ayrılır. Bulaşmadan 10-14 gün sonra başlar. 8-10 gün devam 

eder. Bu devrede koyunlar iştahsızlık ve düşkünlük gösterir. Sürüden geri kalır. 

Konjunktivalar kalınlaşır, kafatası sıcaktır. Topallık ve felç görülür. 4-6 gün içinde ölürler. 

 

Bir kısmı bu devreyi atlatır, ikinci devreye girer. İkinci devre, 2,5 ay sonra başlar. 

Delibaş durumu görülür. 4-6 hafta devam eder. Baş öne veya yana dönük, göz görmez 

pupilla büyür. İştah yoktur, dişlerini gıcırtadırlar. 

 

Hayvanlar gittikçe zayıflar ve kaşeksi sonucu ölürler. Bu hastalık östrus larvalarının 

yaptığı hastalık ile karıştırılırsa da östrus daha ziyade yaşlı hayvanlarda olur. 

 

2.3.6.7. Tedavi 

 

Resim 2.18: Teania (Polycephalus) multiceps 

 

Sönurozisin cerrahi ve kimyasallarla tedavisi mümkün ise de çok güç ve masraflıdır. 

En akılcı çözüm damızlık değeri olmayan hayvanlarda hastalık saptanır saptanmaz 

hayvanları kesime sevk etmektir. 

 

Sönurozisin tedavisinde erken dönemde yüksek dozlarda kullanılan praziquantel ve 

albendazolden olumlu sonuç alınmıştır. Praziquantelağız yoluyla 25mg/kg dozda 5 gün, kas 

içi yolla 3 gün uygulandığında tedavi başarılı olmaktadır.  
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2.3.6.8. Korunma ve Kontrol 

 

Hastalıkla mücadelede enfekte köpeklerin tedavisive tedavi sonrası dışkılarının 

toplanarak yakılması veya gömülmesi önemlidir. Tedavi 2-3 ay ara ile yılda 4 kez 

uygulanmalıdır. 

 

Diğer bir korunma şekli, sönuruslu koyun beyinlerinin köpeklere yedirilmeyip 

yakılarak veya gömülerek yok edilmesidir. Köpeklerde erişkin şeride karşı 5 haftayı 

geçmeyen periyodlarla ilaçlama yapılmalıdır. 

 

2.3.7. Moniezia Expansa 
 

Moniezia türlerinin geviş getiren hayvanlarda, özellikle koyun, keçi ve sığırlarda 

bulunan, önemli cestod hastalıklardan monieziosise neden olduğu bilinmektedir. Koyunlarda 

ekonomik kayıplara neden olan monieziosise kuzularda daha sıklıkla rastlanır. 

 

Resim 2.19: Moniezia expansa 

 

2.3.7.1. Morfolojisi 

 

Resim 2.20: Moniezia expansa 

 

Moniezia expansa’nın tutunma organelleri çekmendir. Strobilası süt renklidir. 

Erişkinlerin uzunlukları 100-500cm, genişlikleri ise 0.7-1.0cm arasında değişmektedir. 

Skoleksin yan yüzeyinde 0.15-0.2mm çapında simetrik olarak 4 çekmen yeralmıştır. 

Proliferasyon bölgesi skoleksten 0.1mm sonra yer alır. Strobila proglotidlerden oluşmuştur. 

Olgun proglotidler tam gelişmiş genital organlara sahiptir. Yumurtaları altıgen veya dörtgen 

şeklindedir.  
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2.3.7.2. Bulunuşu 
 

Koyun, keçi, sığır ve diğer geviş getiren hayvanların ince bağırsaklarında ve bilhassa 

5-6 aylık kuzularda görülür. 
 

2.3.7.3. Yayılışı 
 

Enfeksiyon genellikle bir yaşına kadar olan kuzu oğlak ve buzağılarda görülür. 

Hayvanlarda bir yaşından sonra bu parazitlere karşı bir direnç gelişir. Bunun sonucu olarak 

erişkin hayvanlarda genellikle çok az sayıda parazit bulunur. Enfeksiyon, ara konakların 

aktif olduğu mevsimlerde görülür. Parazitler kışı ara konaklarda sistiserkoyit olarak geçirir. 

Ara konak olan akarlar toprak üzerindeki humus üzerinde veya içinde yaşarlar. Gölgelik, 

nemli yerleri severler. Günün güneşli saatlerinde toprağa gömülürler. Bu nedenle bulaşma 

daha çok sabah ve akşam saatlerinde veya yağışlı ve bulutlu havalarda gerçekleşir. 
 

2.3.7.4. Yumurtaları 
 

Yumurtalarınınbüyüklükleri 55 -75 μm çapındadır. Görünüşleri piramit veya tavla zarı 

şeklindedir ve içerisinde armut şeklinde bir embriyofor bulunur. Onun da içinde 6 çengelli 

onkosfer vardır. 

 

Şekil 2.11: Moniezia expansa yumurtası 

 

2.3.7.5. Biyolojisi 
 

Gaita ile dışarıya atılan yumurtalar veya halkalar, halkaların parçalanmasıyla etrafa 

saçılır. Oncosfer yumurta içinde ve armut şeklindedir. Dışarıda kuruyan yumurtalar 

oribatidae ailesinden akarlar tarafından bir delik açılarak oncosfer alınır.  

 

Resim 2.21: Oribatid grubu akar  
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Akarların sindirim organında oncosfer bağırsakcidarını delip vücutta yerleşir. 15-16 

hafta sonra cysticercoidlerin tam gelişmeleri olur. Yazın bu gelişme 6-8 haftada tamamlanır. 

Bulaşık yani sistiserkoidli akarlar otlarla birlikte koyun, kuzu ve diğer hayvanların sindirim 

organında sistiserkoidler serbest kalır. 35-38 gün içinde bağırsaklarda erişkin hâle gelir. 

 

2.3.7.6. Semptom 

 

Moniezia türlerinin patojenitesi hayvanın yaşına, kondisyonuna ve parazit sayısına 

göre değişir. Enfeksiyon bir yaşından küçük hayvanlarda şiddetli veya akut seyrettiği halde 

yaşlılarda hafif seyreder. Enfeksiyon kronik, akut ve subakut seyir göstermektedir. 

 

 Kronik Enfeksiyon 

 

Hayvanlar uzun süre az sayıda parazitle enfekte olduğunda görülür. Sık görülen bu 

formda yavaş ilerleyen bir anemi ve zafiyet dikkati çeker. Hayvanların yünleri kuru, sert ve 

kolay kırılmaktadır. Gelişimleri yavaşlamıştır, ödem, dehidrasyon, ishal, konstipasyon, atoni 

ve felçler şekillenebilmektedir. Kötü beslenen hayvanlarda anemiye benzer bir kansızlık, 

alyuvarlarda azalma ve hemoglobinde düşüş görülmektedir. 

 

 Akut Enfeksiyon 

 

Seyrek olarak görülen bu formda en belirgin klinik septomlar sinirsel semtomlardır. 

Hayvanlarda kendi eksenleri çevresinde daire şeklinde dönme, titreme, çırpınma, diş 

gıcırdatması ve fena kokulu ishal görülür. Ağır enfeksiyonlarda inatçı ishal, zayıflama, 

çırpınma, solunum bozuklukları, bağırsak tıkanması ve toksemi sonucu ölüm gerçekleşebilir. 

 

 Subklinik Enfeksiyon 

 

Bakımlı sürülerde gözükmekte ve semptomsuz seyretmektedir. Bu tip enfeksiyon ile 

invanize olmuş sürüler mera kontaminasyonunda rol oynadıklarından enfeksiyonun 

devamlılığını sağlamaktadırlar. 

 

2.3.7.7. Teşhis 

 

Klinik bulgular enfeksiyondan şüphe uyandırır. Sürüde yer alan ishalli, zayıf ve bir 

yaşından küçük hayvanların kuyrukları kaldırılarak anal bölgeye bakıldığında, dışarı sarkan 

veya buraya yapışan halkalar görülebilir. Kesin teşhis dışkıda gebe halkların veya 

yumurtaların görülmesiyle olur. Bunun için natif ve flotasyon muayene yöntemlerine 

başvurulur. Nekropsside ise bağırsaklardaki parazitler kolayca görülerek teşhis konur.   

 

2.3.7.8. Korunma ve Kontrol 

 

Hayvanlara, ara konakların en çok görüldüğü nisan-mayıs ve haziran aylarında 

periyodik tedavi uygulanmalıdır. Tedavi edilen hayvanlar 3 gün boyunca meraya 

çıkarılmayarak meranın kontaminasyonu önlenmelidir.  Özellikle genç hayvanlar, yoğun 

enfekte meraya ertesi yılakadar sokulmamalıdır. 
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2.3.8. Cestodlara Etkili İlaç Uygulaması 
 

Şerit larvalarının tedavisinde albendazolün yüksek dozlarda ve uzun süre kullanımı 

larvanın ilerleyişini yavaşlatmakta ve hatta bazı zamanlar tamamıyla durdurmaktadır. Ayrıca 

bölgesel ve genel prazikuantel denemeleri olumlu sonuç verebilir. 

 

Bu hastalıkların tedavisi çok zordur çünkü larva en tehlikeli organlara kadar ulaşmış 

ve hatta semptom bile verebilecek duruma gelmiştir. 

 

Cysticercus bovis’in varlığı ancak testlerle bulunabilmekte; bu testlerin ekonomik 

yanının olmamasından dolayı tercih edilmemektedir. Etlerin çiğ veya çiğe yakın yedirilmesi 

de günümüzde rağbet görmemektedir. Ayrıca çiğ köfte bile etsiz yapıldığı için kendiliğinden 

parazitin bulunma yüzdesini de düşürmektedir. Şeritin varlığı ölüme sebep olmamakta çoğu 

kişide çok ileri safhalarda ancak varlığı tespit edilebilmektedir.  

 

Cysticercus celulosa’da ise yerleştiği yere göre ciddi tablolar oluşturabilir. Çoğu 

vakada şişliğin olduğu yerde hafif bir ağrı hissedilir. Günümüzde Türkiye’de domuz tüketimi 

söz konusu olmadığından bu hastalığa yakalanma durumu ancak tesadüflere kalmıştır. Kesin 

sonuç operatiftir.  

 

Coenurus’un varlığının belirlenmesi çok zordur larvanın büyümesi esnasında tecrübeli 

birinin varlığını tespit etmesi durumunda ilaç tedavisi fayda sağlayabilir. Dönmeye başlayan 

bir koyunda tedavi çoğunlukla sonuç vermez. Hayvan kesime sevk edilmelidir. 

 

Kist hydatiğin yeri çok önemlidir. Niklosamidler larvalara hiçbir suretle etki etmez 

ancak praziquantel ve albendazolun kullanımı ile sonuç alınabilirse de genellikle operatif 

müdahale ile sonuca gidilir. 

 

Bu hastalıktan korunma çok önemlidir. Alınacak tedbirlerle vaka sayısı düşürülebilir. 

Ölen hayvanların leşleri ortalık yere atılmamalıdır. Kurban bayramlarında kesilen veya başka 

sebeplerle kesilen hayvan kadavraları bilinçli bilinçsiz şekilde köpeklere yedirilmemelidir. 

 

Köpeklerin yaşama alanları sınırlandırılmalı ve köpek popülasyonu kontrolde 

tutularak, başıboş köpek bırakılmamalıdır. Köpeklerin parazit mücadelesi periyodik olarak 

yapılmalıdır. Maydanoz ve marul ekilen bahçelere köpek sokulmamalı, Köpeklerin gezdiği 

alanlardan ot toplanıp yenmemeli, yenmesi gerekiyorsa sebzeler iyice yıkanmalı hatta sirkeli 

suda bekletilmelidir. 

 

Taenia saginata, T. solium ve Diphylobotrium latum için Türkiye’de praziquantel 

türevleri az olduğundan hala niklosamid kullanılmaktadır. Bu amaçla Yomesan tablet 500mg 

dan 2 yaş altındakilere 1 tablet, 2-6 yaşındakilere 2 tablet ve 6 yaşın üstündekilere 4 tablet 

şeklinde uygulanır. Albendazol türevi olan mebendazole kullanılmaktadır. 

 

Koyun ve sığır şeritlerinde niklozamid, albendazole ve praziquantel preparatları 

kullanılmaktadır. 
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Etken madde 
Doz 

(mg/kg) 

Verilişi Etken madde Doz 

(mg/kg) 

Verilişi 

 Praziquantel 
 3.75-

15 

 Ağız 

yolu 

 Albendazole  10  Ağız 

yolu 

 Niclosamide 
 75-

150 

 Ağız 

yolu 

 Fenbendazole  5-10  Ağız 

yolu 

 Bunamidine 

 hydroxynaphtoate 

 25-50  Ağız 

yolu 
 Cambendazole 

 20  Ağız 

yolu 

 Dichlorophene 
 100  Ağız 

yolu 

 Oxfendazole  5-7.5  Ağız 

yolu 

 Resorantel 
 65  Ağız 

yolu 

 Bithionol  200  Ağız 

yolu 

Tablo 2.1: Ruminantlarda sestod enfeksiyonlarının tedavisi 

 

Etken madde 

Köpek Kedi 

Doz 

(mg/kg) 
Kullanım Şekli 

Doz 

(mg/kg) 
Kullanım Şekli 

 Paraziquantel  5.0-7.5 

 Oral, S.C. 

enj.,İ.M. 

enjeksiyon 

 5.0-

10.0 

 Oral, S.C. 

enj., İ.M. 

enjeksiyon 

 Epsiprantel  5.5-7.5 

 Ağız yolu(7 

haftalıktan 

büyüklere) 

 2.5  Ağız yolu 

 (7 haftalıktan 

büyüklere) 

 Niclosamide 
 100.0-

150.0 
 Ağız yolu 

- 
- 

 Dichlorophene  220.0  Ağız yolu  220.0  Ağız yolu 

 Bunamidine 

chloride 

 Bunamidine 

hydroxynaphtho

ate 

 25.0-

50.0 
 Ağız yolu 

 25.0-

50.0 
 Ağız yolu 

 Nitroscanate  50.0  Ağız yolu - - 

 Fenbendazole 
 50.0x 3 

gün 
 Ağız yolu 

- 
- 

 Mebendazole 
 25.0x 5 

gün 
 Ağız yolu 

- 
- 

Tablo 2.2: Köpek ve kedilerde taeniosisin tedavisi 

  



 

 51 

Etken madde Veriliş 

yolu 

Doz 

(mg/kg) 

Etken madde Veriliş yolu, Doz 

 Praziquantel  Yem 

ile 

 5-10  Fenbendazole  100 ppm yem ile 4 

gün 

 Niclosamide  Yem 

ile 

 50-

200 

 Mebendazole  60 ppm yem ile 7 

gün 

 Oxfendazole  Yem 

ile 

 10  Flubendazole  60 ppm yem ile 7 

gün 

 Febantel  Yem 

ile 

 30  Bithionol  0.2 gr/kg 

Tablo 2.3: Kanatlı sestod enfeksiyonlarının tedavisi 
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UYGULAMA FALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak cestodlarla mücadele ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sestod ara konakçılarıyla 
mücadele ediniz. 

 SığırlarTaenia saginata’yı genellikle oral yolla 
alır. Bu da ya insanların bulaşık ellerinden ya da 
meradaki yumurtaların oral yolla alınmasıyla olur. 
İnsan dışkısının sığırların otladığı alanlara 
karışmasını önleyiniz. 

 Cystisercus bovis'e karşı sığır etlerinin iyice 
pişirilerek tüketilmesini sağlayınız. 

 Cystisercus bovis'e karşı oldukça olumlu sonuçlar 
veren aşı çalışmaları yapabilirsiniz. 

 Cysticercus cellulosa’ya karşı enfekte hayvanların 
etlerini imha ediniz. 

 Sakatatların çiğ olarak kedi ve köpeklere 
yedirilmemesini sağlayınız. 

 Erişkin formları köpeklerde ve diğer etçillerde 
bulunan Echinococcus granulosus’a karşı tedavi 
uygulayınız. Tedavi sonrasında atılan parazitlerin 
çevreye bulaşmaması için dışkıları toplayıp 
yakınız ya da çok derin olarak gömünüz. 

 Monieziosise karşı ara konakların en çok 
görüldüğü nisan-mayıs ve haziran aylarında 
periyodik tedavi uygulayınız.Tedavi edilen 
hayvanları 3 gün boyunca meraya çıkarmayarak 
meraya bulaşmayı önleyiniz. 

 Yoğun enfekte meraya, ertesi yıl kadar özellikle 
genç hayvanları sokmayınız. 

 Gaita numunesi alınız. 
  Öğrenme faaliyetindeki gaita alınmasındaki 

önerilere uygun şekilde gaita numunesi alınız. 

 Hayvana ilaç uygulaması 
yapınız. 

 Taeniosis’inlarva formu ile mücadelede dışkı 
muayenesi ile enfekte köpekleri tespit ediniz. 
Praziquantel gibi bir antelmentik iletedavi ediniz 
ya da enfekte olup olmadıklarına bakmaksızın 
ayda bir tedavi uygulayınız. 

 Sestod enfeksiyonunun tedavisinde kullanılacak 
etken madde ve dozları için Tablo 2.1, Tablo 2.2 
ve Tablo 2.3’den faydalanınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Taenia saginata insanların bağırsaklarında yerleşen bir parazittir. İnsan dışkısı ile 

bulaşık meralarda otlayan sığırlar bu parazitin yumurtalarını ağız yolu ile aldıklarında 

kaslarında Cysticercus bovis adı verilen larvalar meydana gelir. 

 

Yukarıda sözü edilen durumda insan hangi tip konak görevi yapmaktadır? 

A) Ara konak 

B) Paratenik konak 

C) Transport konak 

D) Rastlantısal konak 

E) Kesin konak 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kancalı kurtların aşırı kan emmeleri sonucu ortaya çıkan tipik 

bir belirtidir? 

A) Terleme 

B) Anemi 

C) Ateş 

D) Kaşıntı 

E) Ödem 

 

3. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin lavrası, koyunların beyinlerinde bassınç 

oluşturarak sinirsel semptomlara neden olur? 

A) Dioctophyma renale 

B) Moniezia expansa 

C) Polycephalus multiceps 

D) Ostertagia ostertagi 

E) Haemonchus contortus 

 

4. Aşağıdaki antiparaziter ilaçlardan hangisi insektisit-akarasitler grubundadır? 

Antibiyotikler 

Sulfonamidler 

Fenokialkenler 

Sentetik akridinler 

Organik fosforlular 

 

5. Diphyllobothrium latum, konaklarında aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğine 

neden olur? 

A) B12 

B) B6 

C) A 

D) C 

E) B1 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdaki parazitozlardan hangisinin etkeninde vücut şerit şeklinde, baş, boyun ve 

halkalar olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır? 

A) Enteroiosis 

B) Ascariosis 

C) Fasciliosis 

D) Taeniosis 

E) Schitosomiosis 

 

7. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin tanısında dışkıda yumurtalar görülmez? 

A) Hymenolepis nana 

B) Hymenolepis diminuta 

C) Taenia saginata  

D) Diphylobothrium latum  

E) Ascaris lumbricoides 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi cestodların vücut bölümleri içinde yer almaz? 

A) Ağız 

B) Baş 

C) Boyun 

D) Zincir 

E) Halka 

 

9. Aşağıdaki cestod parazitlerden hangisinde hastalardan alınan dışkı örneklerinde 

embriyon taşıyan kapaklı yumurtalarının görülmesiyle tanıları konulabilir? 

A) Taenia saginata 

B) Hymenolepis diminuta 

C) Diphylobothrium latum 

D) Diplidium caninum 

E) Taenia solium 

 

10. Aşağıdaki materyallerden hangisi Sistiserkozis tanısında kullanılmaktadır? 

A) Doku ve organlardan alınan biyopsi örnekleri 

B) Dışkı 

C) İdrar 

D) Kan 

E) Aspirasyon sıvısı 

 

11. Taenia solium ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yaşam siklusu insan-sığır-insan şeklindedir. 

B) Taenia solium yumurtaları insan için de enfektiftir. 

C) Baş kısımlarında çengeller bulunur. 

D) Tanıda hastanın düşürdüğü halkalardan yararlanılır. 

E) Yiyecek ve içeceklerle insana bulaşabilir. 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖD 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında nematodlarla mücadele edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Nematodların genel özelliklerini ve üremesini araştırınız. 

 Nematodlarınsebep olduğuhastalıkları ve insanlara bulaşma yollarını araştırınız. 

 Nematodların veteriner halk sağlığı açısından önemini araştırınız. 

 

3. NEMATODLAR 
 

3.1. Nematodlar Sınıfının Genel Özellikleri 
 

Vücutları kıl veya iplik gibi silindirik, halkalara ayrılmamış düz veya çizgili bir 

kütikülaya ve tam bir sindirim organına sahip solucanlardır. Bu sınıftan serbest yaşayan 

neviler olduğu gibi paraziter hayat yaşayanlar da vardır. 

 

3.1.1. Vücut Şekilleri 
 

Silindirik olup değişiklik gösterenler de vardır. Çoğu kıl ve iplik gibi yahut daha kalın 

ip şeklindedir. 

 

3.1.2. Büyüklükleri 
 

En büyüğü birmetre boya sahip Dioctopyme renale ile cilt altındaki Dracanculus 

medinesis, en küçüğü ise kaslar arasındaki Trichinella spiralis’tir. 

 

3.1.3. Deri Yapısı 
 

En üstte kütiküla, onun altında subkütikula ve en altta müsküler tabaka yer alır. 

Kütiküla renksiz, hücresiz ve esnektir. Kütikula; paraziti konak enzimlerinden korur. 

Metabolizma sonucu oluşan azotlu bileşiklerin atılmasını sağlar. Bazı türlerde (askaritler) 

glikozu absorbe ederek emilmesini sağlar. 

 

3.1.4. Sindirim Organı ve Beslenmeleri 
 

Silindirik bir borudur. Ağız ile başlar anüs ile sona erer. Ağız 3-6 dudaktan meydana 

gelir. Bazılarında ağız etrafında dikenler ve kesici dişler bulunur. Gıdalarını osmos yolu ile 

alanlar vardır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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Ağız kapsülü büyük olan nematodlarda, parazitler beslenir”ken bir parça mukozayı 

negatif bir basınç ile kapsül içine çekerler. Çekilen mukoza parçası ağız kapsülünde 

sindirilir. Sindirim olayı ağız boşluğuna bitişik bezlerden (özofagus bezleri) bu boşluğa 

akıtılan enzimlerin yardımıyla olur. Sindirilen gıda özofagus yoluyla bağırsaklara 

pompalanır. Sindirilmiş gıdanın emilimi bağısaklarda olur. Sindirilemeyen artıklar anüsten 

veya kloakadan dışarı atılır. Ağız kapsülleri küçük (Trichostrongyloidea) veya ağızları 

sadece bir delikten ibaret (Ascaridoidea) olanlar mukoza sıvısı veya ölü hücre artıklarıyla 

beslenirler. Oxyuroidea üst ailesindekiler kalın bağırsak içeriği, kanda veya dokularda 

yaşayan nematodlar (Filarioidea) sadece doku sıvıları veya plazma ile beslenirler. 

 

Serbest yaşayanlar diatome, mantar sporları, bakteriler veya çürükçül 

besinlerletoprakta yaşayanlar; kök ve hücre suları ile beslenirler. Bağırsakta yaşayanlar 

mukozayı tahrip ederek kanla, kör bağırsakta yaşayanlar katı maddelerle beslenirler. 

 

3.1.5. Dolaşım ve Solunum Organları 
 

Nematodlarda bu iki organ yoktur. Bağırsaklarda yaşayan bütün helmintlerin serbest 

oksijene ihtiyaçları yoktur. Vücut boşluğunu dolduran likid plasmatik’in oksijeni olup 

Musculo cutan zarfın kontraksiyonu ile vücudun her tarafına iletirler. 

 

3.1.6. Boşaltım Organı ve Genital Sistemi 
 

Boşaltım basittir. Vücudun yan taraflarında birer kanal uzanır. Karnın alt tarafından 

bir delikle dışarıya açılır. Erkek ve dişi ayrıdır. Dişilerde genital organ vulva ile erkeklerde 

kloaka ile sonuçlanır. 

 

Erkek nematod dişiye dişinin salgıladığı feramonlar vasıtasıyla yaklaşır ve onu kavrar. 

Erkeklerde spikulum denilen kitini bir çomakçık çiftleşme esnasında vulvayı açar. 

Gubernakulumun kılavuzluğunda spikulumlar vajinaya girer ve onu genişletir. Kloakadan 

çıkan spermalar vajinadan uterusa girer ve döllenme Resepteculum seministe meydana gelir. 

 

Zigot oluştuktan sonra etrafını hemen döllenme zarı sarar. Bu zar zigot tarafından 

salgılanır. Bu zar daha sonra giderek kalınlaşarak yumurtanın kabuğunun kitin tabakasını 

oluşturur. Bu sırada vitellin membran adı verilen ikinci bir zar da kitintabakasının iç 

kısmında oluşur. Bu zar da zigot tarafından salgılanır ve lipid karakterdedir. Böylece oluşan 

yumurta en içte zigot ile onu çevreleyen lipid ve kitin tabakasından oluşan kabuktan ibarettir. 

Döllenen yumurtalar uterusta bir müddet tutulupolgunlaştıktan sonra ovojektörle vulvadan 

dışarı atılır. Bazı nematodlarda yumurta uterustan geçerken kitinli tabakanın dış kısmını 

uterustan salgılanan yapışkan bir protein tabakası sarar.  

 

Eğer yumurta atıldığında yumurta içinde gelişme az ise ve içinde sadece bir veya 

birkaç blastomer bulunuyorsa bu tip nematodlara ovipar nematodlar denir.  

 

Eğer yumurta atıldığında içinde larva bulunuyorsa bunlar ovovivipar nematodlar 

olarak adlandırılır. 
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Bazı nematodlarda ise uterus içinde bulunan yumurta iyice gelişir ve larva yumurtayı 

uterusta terk eder. Bunlar dişiyi larva hâlinde terk ederler. Bunlar vivipar nematodlardır.   

 

 

Şekil 3.1: Nematodlarda yumurtlama çeşitleri 

 

3.1.7. Sinir Sistemi 
 

Osefagus etrafında bulunan sinir halkası ile gangliyon hücreleri merkez görevi yapar. 

Buradan sinir lifleri çıkar. 

 

3.1.8. Yumurtaları 
 

Dış görünüşleri yuvarlak, oval, limon şeklinde veya daha başka biçimlerde olabilir. 

Genellikle kapaksızdır. Bazılarında bir veya iki kutbunda tıkaç benzeri yapılar olabilir. 

Yumurta kabuğu bazılarında kalın, bazılarında ince, hatta zar şeklinde olabilir. Yumurta 

kabuğu 1-5 tabakalıdır. Çoğunda ise tabaka sayısı üçtür. Bu tabakalardan en içte lipid 

karakterli olanın görevi, dış ortamdan içeriye suyun girmesini engellemektir. Kitinli tabaka 

yumurtaya şekil ve sertlik verir, yumurtayı dış ortama karşı (don, kuraklık) korur. Bazı 

nematodların yumurtalarının en dışında bulunan protein tabakası ise yumurtaya yapışkanlık 

kazandırır. 

 

Bazı türlerin yumurtalarında dişiyi terk ettiği anda içinde tek blastomer, bazılarında 

çok sayıda blastomer bazılarında ise birinci dönem larva bulunabilir. 

 

Hayvanların taze dışkılarında görülen nematod yumurta tipleri aşağıda verilmiştir. 

Ancak bu gruplara girmeyen bazı türlerin yumurtaları da vardır. 

 

 Strongil veya strongilid (Strongyle, strongylid) tip 

 

İnce kabuklu ve ovaldir. İçinde çok sayıda blastomer bulunur. Trichostrongyloidea ve 

Strongyloidea üst ailesindeki çoğu nematodlarda görülür. 

 

Bu grupta yer alan Syngamus cinsindekilerde yumurtanın iki kutbunda türlere göre 

belirgin veya belirsiz kapak bulunur. 
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Şekil 3.2: Strongyle, strongylid tip nematod yumurtaları 

 

 Askaridoid (Ascaridoid) tip 

 

Kalın kabukludur. İçinde tek bir blastomer bulunur. Ascaridoidea üstailesindeki 

parazitlerde görülür. 

 

Şekil 3.3: Askaridoid tip nematod yumurtası 

 

 Oksiroid (Oxyuroid) tip 

 

Oval, asimetrik (bir kenarı düz diğer kenarı dış bükey) ve bir kutbunda tıkaç bulunan 

yumurtalardır. İçinde morulanın son safhası veya larva bulunur. Oxyuroidea üstailesindeki 

parazitlerde görülür. 

 

Şekil 3.4: Oksiroid tip nematod yumurtası 

 Spiruroid tip 

 

Bu tipte yumurtada konağı terkettiğinde içinde birinci dönem larva (L) bulunur. 

Bunlar yumurta kabuğunun kalınlığına göre iki alttipe ayrılabilir. Bunlar kalın kabuklu ve 

ince kabuklu spiruroid alt tip yumurtalardır. Kalın kabuklu olanların uzunluğu 30 μm 
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kadardır. Bu alt tipe ait yumurtalar Spirocerca cinsinde görülür. İnce kabuklu spiruroid alt tip 

yumurtalar ise Habronema ve Draschia cinslerinde görülür. 

 

Şekil 3.5: Spiruroid tip nematod yumurtası 

 

 Trichuroid tip 

 

Limon biçimdedir. Kalın kabukludur. İki ucunda tıkaç vardır. Trichuris spp, Capillaria 

spp ve Dioctophyma renale’nin yumurtaları bu gruptadır. 

 

Şekil 3.6: Trichuroid tip nematod yumurtası 

 

 Rhabditoid tip 

 

Strongil tip yumurtaya benzer. Farkı daha küçük olması ve konağı veya nematodu 

terkettiğinde içinde birinci dönem larva (L) bulunmasıdır. Strongyloides ve Rhabditis 

cinslerinde görülür. 

 

Şekil 3.7: Rhabditoid tip nematod yumurtası 
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3.1.9. Gelişmeleri 
 

Gömlek değiştirme ile olur, 4 gömlek değiştirirler. 1-2 gömlek değiştirme yumurta 

içinde olur. Nematodların yaşamlarında 5 devre vardır: 

 

Larvaları: Bunlardan ilk 4’ü larva dönemidir. Bunlar L1, L2, L3 ve L4 olarak 

adlandırılır. L4’ten de genç erişkinler meydana gelir. Genç erişkinleri L5 olarak 

adlandıranlar da vardır. Bunların gelişmesinden sonra erişkin nematodlar meydana gelir. 

Genital organların gelişmeye başlaması L4 devresinde olur. Eşeysel farklılaşma da ilk kez bu 

devrede dikkati çeker. Genital organların gelişmesini tamamlaması L5 döneminde olur. 

Ancak bunlar daha sonra erişkin nematodlarda fonksiyonel hâle geçerler. 

 

Şekil 3.8: Nematodların gelişim dönemleri 

 

Nematod larvaları her larva döneminde beslenir ve büyür, bunların sonucu 

üzerlerindeki kitinli kılıf dar gelir. Bu yüzden yeni bir kılıf oluşturarak eski kılıflarını atarlar 

(Ecdysis, gömlek değiştirme) ve bir sonraki yaşam devresine geçerler. Nematodlar 

gelişmeleri sırasında dört kez gömlek değiştir. Gömlek değiştirme sırasında larva beslenmez 

ve dış uyarılara karşı tepki göstermez, letarjiktir. Gömlek değiştirme olayı dış ortamda, ara 

konakta veya son konakta olabilmektedir. Dış ortamda da bu olay ya yumurta içinde ya da 

serbest larvada gerçekleşir. Bu olayları başlatan uyarı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu 

olayın başlamasında ortamdaki CO2 yoğunluğunun uyarıcı etkisinın rolü olduğu öne 

sürülmektedir. Gömlek değiştirme sırasındaki letarjik devrede aşağıdaki olaylar sırasıyla 

gelişir. 

 

 Yeni kitinli kılıfın oluşması 

 Eski kılıfın gevşemesi 

 Eski kılıfın enzimle parçalanması (Bu enzim larvanın salgı bezlerinden 

salgılanan aminopeptidazdır. Buna aynı zamanda gömlek değiştirme sıvısı adı 

da verilir) 

 Larvanın eski kılıfından kurtulması  
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Şekil 3.9: Nematodlarda gömlek değişimi 

 

Konağı terk ediş yolları: Türlere göre değişmek üzere bu yollar dışkı, idrar, balgam 

ve kusmuktur. Bazı nematodların larvalarının konağı terk edişleri ancak ya bir vektör 

aracılığı ile ya da konağın başka bir konak tarafından yenmesi ile gerçekleşir. 

 

Dış ortamdaki gelişme: Yumurta ve larvalar için optimal sıcaklık 18°-27°C ve 

optimal nisbi nem de %80-100'dür. Larva çevreden aldığı sıcaklık ve rutubet uyarımlarıyla 

lipaz enzimi salgılar. Yumurtanın en içindeki lipid yapısındaki tabakayı eritir. Böylece 

yumurta içine dışarıdan su girmeye başlar. Larva bu suyu bünyesinde toplayarak büyür, 

yumurta içine sığmaz ve kabuğun geri kalan tabakalarını parçalar. 

 

Son konak enfeksiyonu ve son konakta gelişme: Son konak enfeksiyonu yumurta, 

larva, ara konak ya da vektör vasıtasıyla alır. Yumurta ve ara konak enfestasyonu pasif, larva 

enfestayonları ise aktif/pasif olarak gerçekleşir. Vektörle parazitin bulaşması ise pasif bir 

bulaşma şeklidir. 

 

Son konağa giren larvalar gömlek değiştirmelerini tamamlar ve erişkin nematodlar 

oluşur. Bunlar çiftleşir ve dişiler yeni jenerasyonları üretir. 

 

Bazı nematodlar yaşadıkları organa yerleşmeden önce vücut içinde bir göç geçirirle ve 

gömlek değiştirerek ergin hale gelir.  

 

Bazı nematodlarda konağın parazite karşı bağışık olduğu durumlarda ya da enfektif 

larvaların konağa girmeden önce dış ortamda kuraklık, don gibi kötü koşullarda kalması 

durumunda konakta( doku ve organlarda) latent hâlde beklerler. Bu larvalar konağın 

bağışıklığının ortadan kalktığı veya hava şartlarının iyileştiği durumlarda tekrar 

gelişmelerine devam eder. Eğer bu bağışıklığı kırıcı faktör gebelik ise bu larvalar tekrar 

aktivite kazanarak plasentadan yavruya geçer ve gelişmelerini yavruda tamamlar. 
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3.2. Nematodlar Sınıfına Bağlı Parazitler ve Yaptığı Hastalıklar 
 

3.2.1. Ostertagia 
 

Bu cinse bağlı türler daha ziyade ılıman iklim kuşağında bulunan ruminantlarda 

paraziter gastritisin en önemli etkenidir. 

 

Ostertagia evcil ve yabani ruminantların abomazum ve incebağırsaklarında yaşayan 

Trichostrongylidae (mide bağırsak kıl kurdu)ailesine bağlı bir nematoddur. Kahverengi 

ağızlı kurt olarak bilinir. Şekil olarak nematodiruslara çok benzerler. Biyolojileri de çok 

yakındır ve direk gelişirler. En önemli tür sığırlarda Ostertagia ostertagi, koyun ve keçilerde 

Ostertagia circumcincta’dir. 

 

Abomazum, özellikle plörusta yerleşir. Abomazumda bezlerin içlerine yerleşen 

lavralar, bez lümenlerine basınç yaparak tabanı geniş tepe kısmı dar armut şeklinde patolojik 

bozuklukluklara neden olup bez epitelin üst kısmında hiperplazik görülür. Bu hiperplazik 

odaklar abomazum mukozasında nodüller olarak göze çarpar. Bu nodüller 2 mm civarında, 

renkleri gri-beyaz ve ortaları göbeklidir. Bu göbeğin orta kısımda bulunan delik, içinde 

parazit bulunan bez lümenine açılır. Bu şekilde salgı bezlerinin çalışmasını önlemiş olurlar. 

Hidroklorik asid ve enzimlerin (pepsinojen) sentezini azaltır ya da durdururlar. Bunun 

sonucunda abomazumun pH'ında ve plasma pepsinojen düzeyinde hafif bir yükselme 

şekillenir. 

 

Abomazum bezlerini terk etmekte olan parazitler, ağır seyreden enfeksiyonlarda 

abomazum mukozasında mercimek büyüklüğüne kadar ulaşabilen görülebilir nodüllere 

sebep olurlar. Birbirleriyle birleşme eğiliminde olan nodüller, abomazum mukozasında 

düzensiz kalınlaşmış lekeler hâlinde görülür. 

 

İlerleyen süreçde nodüllerin merkezindeki hücrelerde sitoliz oluşur ve nodüllerin orta 

kısmı çöker. Ağır enfeksiyonlarda yanyana bulunan birçok nodülün çökmesi sonucu 

mukozada makroskobik olarak difterik görünümlü alanların ortaya çıkmasına neden olur. 

Patolojik bozukluklar sonucu bez epiteli hücreleri arasında bulunan bağlantı kaybolur. Bu 

patolojik değişiklikler önemli fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklere neden olur. 

 

Bu patolojik değişiklikler sonucu HCl salgılanması durur. Buna bağlı olarak 

abomazum pH'ı 2-3 iken 7'ye yükselir. Bu bazik ortam abomazumda bakterilerin hızla 

çoğalmasına yol açarak ishale neden olur. Ortamda HCl olmadığından hücrelerin salgıladığı 

pepsinojen pepsine dönüşemez, buna bağlı olarak protein sindirimi bozulur. 

 

Mide bağırsak hormonları olan kolesistokinin ve gastrinin salgılanmasında artışa 

neden olur. Bu iki hormonun kandaki konsantrasyonu artar. Buna bağlı olarak 

hipotalamustaki gıda alma merkezleri etkilenir ve rumen, retikulum ve abomazumun 

hareketleri azalır. Bu durum buralardaki gıdanın geçişini yavaşlatarak iştahsızlığa neden 

olur. 
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Hücreler arası bağlantı bozulduğundan abomazum mukozası makro molekülleri geçirir 

hâle gelir. Bu durumda pepsinojen kana, kandaki plasma proteinleri (özellikle albumin) ise 

abomazum lümenine geçer. Plazma proteinlerinin kaybı hipoalbuminemi ile sonuçlanır. Bu 

durumda vücutta, özellikle çene altında ödemler şekillenir. Albumin kaybı ayrıca 

karaciğerde protein metabolizmasını da etkiler. Özellikle kas ve yapağı için gerekli özel 

proteinler yeteri kadar sentezlenemez. Sonuçta kaslarda zayıflama ve yapağı kalitesinde 

bozulma görülür. 

 

Şekil 3.10: Normal ve parazitli abomazum bezi 

 

Enfeksiyonun 35’ inci gününden itibaren erişkin parazitler yavaş yavaş atılır. 

Enfeksiyonun 63-70'inci günlerine kadar mide mukozası gerek yapısal ve gerekse işlevsel 

olarak normale döner. 

 

Ostertagiosis'te klinik belirtiler larvaların bezleri terk etmeleri sırasında ortaya çıkar. 

Bu dönemde görülen klinik belirtiler yeşil renkli ishal, iştahsızlık, verim kaybı (kilo, süt vs.), 

deri altı ödemleri ve şiddetlienfeksiyonlarda ölümlerdir. 

 

Enfeksiyonun bu şeklinde hayvanın yaşı, mevsim, hava durumu ve klinik belirtiler 

enfeksiyondan şüphe ettirir. Kesin tanı dışkı yumurta sayımı, plazma pepsinojen düzeyinin 

belirlenmesi ve nekropsiyle yapılır. Klinik bir enfeksiyonda yumurta sayısı gram dışkıda 

1000 adetten fazladır. Enfeksiyonun başka bir tipinde inhibe larvalar aynı anda harekete 

geçerek gelişmelerine devam ettiğinden dışkı yoklamasında yumurtaya rastlanmaz. 

Enfeksiyonun bu şeklinde dışkı muyenesi önem taşımaz. 

 

Klinik belirtiler prepatent süre içinde olduğundan dışkıda önemli sayılarda yumurtaya 

rastlanmaz. Klinik olarak tanı uygun antelmentikler verilerek doğrulanır. Tanı için nekropsi 

yapılabilir. Abomazum mukozasında şiddetli patolojik bozukluklar görülür. Abomazumda 

toplam parazit sayısı hesaplanır. Sayımda mukozada gelişmekte olan larvaların sayısının 

fazla olmasına karşılık abomazum lümeninde az sayıda erişkin parazit görülür. 
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Ostertagiosis enfeksiyonuna oldukça duyarlı olan dana ve diğer genç ruminantlar 

enfekte olmayan temiz meralara çıkarılmalıdır. Kışı merada geçirmiş lavralara karşı, duyarlı 

hayvanlar ilaçlanarak meraya çıkartılabilir.  

 

Ülkemizde temiz mera bulmak sorun olduğundan duyarlı hayvanları korumak için yaz 

ortasına kadar bir ay arayla ilaçlamak yararlıdır. Kışı ahırda geçirecek hayvanlarda da 

parazitin larva dönemi invazyonlarına karşı ilaçlamalar yapılmalıdır. Ayıca dönüşümlü mera 

otlaması yapılan yerlerde meraya ilk önce yaşlı hayvanların sokulması gerekir. 

 

3.2.2. Haemonchus (Geniş Mide Kurdu, Kıvrımlı Telkurdu) 

 

Haemonchus evcil ve yabani ruminantların abomasum ve ince bağırsaklarında 

yaşayan Trichostrongylidae (mide bağırsak kıl kurdu) ailesine bağlı bir nematotdur. Kırmızı 

ağızlı kurt olarak bilinir. Şekil olarak nematodiruslara çok benzerler, biyolojileri de çok 

yakındır. Erginler 10 ila 30mm uzunluğundadır. Erkekler dişilerden kısadır.Dişilerde, taze 

örneklerde, beyaz renkli olan ovaryumlar kanla dolu kırmızı renkli bağırsakların etrafına 

spiral şekilde sarılmış vaziyettedir. 

 

Kıl kurtlarının en patojenidir aynı zamanda da çok yaygındır. Çok ağır enfeksiyonlar 

genellikle genç ve besili hayvanların ölümüne sebep olur. Olgun solucan direk abomasum 

mukozasına saldırır ve kan emer. Anemiye sebep olabileceği gibi paratüberküloza neden 

olup koyun ve keçilerin ölümlerine neden olabilmektedir. Dişiler günde 10000 yumurta 

çıkarırlar. 

 

Abomasumda erginler tarafından bırakılan yumurtalar, dışkılara geçer ve yerde 

kuluçkadan çıkar. Otlakta, bir seri tipik deri değiştirmeler yaşarlar ve 4 ila 6 gün içinde 

enfektif olurlar. Otlaktan gelen bu larvaların yenmesi enfeksiyonubaşlatır. Sıcak nemli 

alanlarda dünya çapında dağılım gösterirler. 

 

Erginler abosomal duvarın kılcal kan damarlarını delerek kanla beslenir. 

Haemonchusun yaraya bir antikoagulan enjekte ettiği ve bu sebeple konakçının, parazit 

tarafından alınan kandan daha fazlasını kaybettiği düşünülmektedir. Demir eksikliğine bağlı 

anemi gelişebilir. Anemi ciddi boyutlarda ise ölüm olabilir. Haemonchosis hastalığı; anemi, 

subkutan ödem ve kilo kaybı ile karakterizedir.  

 

Hiperakut enfeksiyonun tanısı sadece nekropsiyle yapılabilir. Abomazumdaki 

değişikliklere bakılır. 

 

Akut ve kronik enfeksiyonların tanısı ise pratikte sadece nekropsiyle yapılır. Ancak 

uzman kişiler dışkı yumurta sayısı ve larva kültürüne bağlı olarak tanı yapabilir. 

 

Akut enfeksiyonları önlemek için akut enfeksiyonların görülebildiği mevsimlerde 2-4 

haftada bir gelişmekte olan parazitler ile erişkin parazitlere ve larvalarına karşı ilaç 

uygulaması yapılır. 
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Resim 3.1: Haemonchus contortus 

 

3.2.3. Nematodirus (İnce boyunlu bağırsak kurdu) 
 

Nematodirus evcil ve yabani ruminantların abomasum ince bağırsaklarında yaşayan 

Trichostrongylidae ailesine bağlı bir nematoddur. Oldukça narin yapılı olan parazitin vücudu 

helezon şeklinde olup erkek ve dişilerin ön kısmında enine çizgili küçük bir baş vezikülü 

bulunur. Erkek parazitlerin uzunluğu 8.0-13.0 mm, genişliği ise en fazla 0.4-0.5 mm 

kadardır. Dişi parazitlerin uzunluğu 6.0-20.0mm’dir, arka kısımları sivri olarak sonlanır.  

 

Şekil 3.11: Nematodirus türü nematod yumurtası 

 

Yumurtaları 175-260x106-110 µm boyutlarında kalın kabuklu oval şekildedir. 

Yumurtaları taze iken 8 adet blastomer içerir. Yumurtaları kuraklığa ve dona karşı oldukça 

dirençlidir. Gelişmeleri direktir. Enfektif larvalar dış ortamda bir yıl kadar canlı 

kalabilmektedir. Son konak tarafından alınan larvalar ince bağırsak mukozasında gelişimini 

tamamlayarak erişkin hâle gelir.  

Parazit esas patojen etkisini erişkinliğe geçeceği beşinci lavra dönemide, mukoza 

içinden bağırsak lümenine geçerken (enfeksiyonun10-12'inci günlerinde) gösterir. Bu sırada 

bağırsak villusları tahrip olur. Mukozada erozyon şekillenir. Bu durum ise villuslarda 

atrofiye neden olur. Buna bağlı olarak bağırsağın absorbsiyon kapasitesi düşer ve ishal 

şekillenir. Hayvanda şiddetli bir su kaybı oluşur ve özellikle genç hayvanlarda ölüm olabilir. 

 

Klinik belirtiler prepatent süreden önce ortaya çıktığından dışkıda yumurta bakısının 

bir önemi yoktur. Tanı nekropsiye dayanır.  
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Sadece bu parazitten ileri gelen enfeksiyonlar nadir olup genellikle diğer mide 

bağırsak nematodlarıyla birlikte görülür. Bu nedenle türlere karşı alınacak tedbirler bunlarda 

da etkili olur. 

 

3.2.4. Dictyocaulus (Akciğer Kıl Kurtları) 
 

Akciğer kılkurtları (metastrongyloze) olarak bilinirler. Erişkinleri 8 cm boyunda beyaz 

yorgan ipliği görünümündedir. Dictyocaulus viviparusgenç sığırların solunum sisteminde 

paraziter bronkopnöymoniye neden olur.Dictyocaulus viviparus sığırların patojenik akciğer 

nematodudur, larvaları akciğerlerde olgunlaşır ve oradan bronşlara taşınarak, bronşiolitis ve 

bronşitisi takiben alveolitise neden olur. Bu da farklı derecelerde öksürük ve solunum 

güçlüğü gibi klinik semptomlara neden olur. 

 

Resim 3.2: Bronşlarda Dictyocaulus viviparus 

 

Dictyocaulus filaria koyun ve keçilerin trake, bronş ve bronşiollerinde yaşayan akciğer 

kıl kurdu etkenlerinden biridir. Gelişiminde ara konağa ihtiyaç duymayan bu parazit; beyaz 

renkli, 2-12cm uzunlukta olup yorgan ipliği görünümündedir. Dictyocaulus filaria ülkemizde 

özellikle koyunların başta gelen paraziter hastalıklarından birini oluşturmakta ve verim 

kaybına sebep olmaktadır. Enfekte hayvanlarda öksürük ve burun akıntısı en sık görülen 

semptomlar arasında yer alır. 

 

Parazitin oldukça küçük ağız kapsülü ve bunu çevreleyen 4 küçük dudağı vardır. Arka 

ucu sivrilerek sonlanan dişi Dictyocaulus filaria’da vulva vücudun orta kısmına yakındır. 

 

 Dictyocaulus arnfieldi Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avusturalya' da at, eşek, 

zebra ve katırların trachea, bronş ve bronşiollerinde yaşayan, kozmopolit yayılışa sahip bir 

parazittir. Genelde klinik belirti göstermeyen ancak, enfeksiyonu etrafa yayan eşekler, doğal 

konakçı olarak kabul edilir. Atlar ise daha duyarlı olup bunlarda kuvvetli klinik semptomlara 

rastlanmaktadır. Taylarda ise hızlı solunum ve öksürük görülebilir. Ağır enfeksiyonlarda 

taylar ölebilir. Eşeklerde klinik belirtiler nadiren ortaya çıkar. Eşeklerde klinik belirtilerin 

görülmemesi, bunların seyrek olarak koşmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Bu paraziter enfeksiyondan korumak için at ve eşekler ayrı otlatılır. Enfeksiyonun 

yoğun görüldüğü zamanlarda hayvanlar ilaçlanır.  
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Buzağıları enfeksiyondan korumanın en iyi yolu bu parazite karşı aşılamaktır. Bu aşı 

hayvanlara 8 haftalıktan itibaren başlanır. Bir ay ara ile iki doz olarak uygulanır. Bağışıklığın 

kuvvetlenmesi için yapılan ikinci dozdan sonra hayvanlar iki hafta boyunca 

reenfeksiyonlardan korunur. Aşı, enfeksiyonun hafif seyretmesine neden olur ve klinik bir 

tablonun ortaya çıkmasını engeller. Fakat hayvanlarda az da olsa erişkin parazit bulunur. Bu 

ise meranın az da olsa kontamine olmasına yol açar. Bu nedenle herhangi bir çiftlikteki tüm 

buzağıların aşılanması gerekir. 

 

3.2.5. Trichostrongylus(Mide Kıl Kurtları) 
 

Erişkinleri 7 mm'den kısa ve oldukça ince parazitlerdir.Belirgin bir ağız kapsülleri 

yoktur. Bu cinste bulunan parazitlerin en önemli özelliği özofagus bölgesinde boşaltı 

deliğinin açıldığı bir yarığın bulunmasıdır. 

 

Şekil 3.12: Trichostrongylus türü nematodun ağız ve boşaltım deliği 

 

Trichostrongylus evcil ve yabani ruminantların abomasum ince bağırsaklarında 

yaşayan Trichostrongylidae ailesine bağlı bir nematoddur. Tüm özellikleri nematodiruslar 

gibidir. Hafif ishal ve kilo kaybına neden olur, dünya çapında yaygındır. Ağır enfeksiyonlar 

genç hayvanlarda zayıflık ve ölüme neden olabilir. En yaygın ve bilinen türleri 

Trichostrongylus axei(Mide kıl kurdu) ve Trichostrongylus türleridir. 

 

Yumurtaları oval ve ince kabuklu olup dışkıyla atıldıklarında çok sayıda blastomer 

taşır. Yumurtalar dışkıyla konakçıyı terk ettikten 6 gün sonra ısı ve nem seviyeleri yeterli ise 

enfekte larvalar oluştururlar. Daha soğuk havalarda daha uzun zaman gereklidir. Enfektif 

larvalar hayvanlar tarafından yenir. Gelişen larvalar abomasuma ve bazen ince bağırsağın 

mukozasına yerleşir. 

 

Kısa sürede akut enfeksiyonoluşabilir. Kronik enfeksiyonlarda, ishal ve kabızlık yanı 

sıra aşırı zayıflama da olabilir. Akut enfeksiyonun tek belirtisi zayıflıktır. Klinik anemi 

yaygın bir belirti olmasa da aşırı zayıflığın, ishal ve kötü beslenmenin kombine etkileri, 

anemi ile sonuçlanabilir.  Eğer coccidiosis, trichostrongylosise eşlik ederse; enteritis 

oluşabilir. 

 

Teşhis yumurtaların dışkıda görülmesi ile konur.  

 

  

http://www.ivomec.com.tr/index.php?Page=ParazitDetay&Data=18#n1
http://www.ivomec.com.tr/index.php?Page=ParazitDetay&Data=18#n2
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3.2.6. Strongylus 
 

Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus equinus, Strongylus asini türleri 

mevcut olup; at, eşek, zebraların Caecum ve colona yerleşir. Koyu kahverenkli, 1.5-5cm 

arası uzunlukta parazitlerdir. Ağız kapsülleri büyüktür. 

 

Resim 3.3: Bağırsakta erişkin Strongylus vulgaris 

 

Dışkıyla yumurtalar atılır. Yumurta içinde larvalar gelişir. Hayvanlar larvaları otlarla 

alarak enfekte olur.   Larvalar ince bağırsakta gömlek değiştirir ve mukozadan içeri girer,1,5-

2 ay sonra da eşeysel olgunluğa erişir. Parazitin konağa girişinden eşeysel olgunluğa erişene 

kadar geçen süre (prepatent süre) yaklaşık 6 aydır. 

 

Resim 3.4: Strongylus equinus da göç eden lavraların bağırsaktaki hemorajik nodülleri 

 

Larvalararter duvarında yangıya bağlı trombüsler oluşur. Bunlardan kopan parçalar 

embolilere neden olur. Buna bağlı şiddetli bir sancı (kızılkurt sancısı)meydana gelir. 

Bağırsaktaki bu lezyonlar damarlarda kan akımını bozar. Arterlerin beslediği bağırsak 

bölgelerine kan gitmez ve enfarktüsler oluşur. Bunları ise kangren izler ve hayvan ölür. 

 

Resim 3.5: Kolonda iskemi 
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Lavraların arter duvarında yaptığı bozukluklar sonucu arterlerde genişleme ve incelme 

görülür. Bunun sonucu arter duvarı yırtılır ve hayvan ölür. 

 

Erişkin parazitlerin beslenme biçimlerinden dolayı kalın bağırsaklarda lezyonlar 

oluşur. Ayrıca bağırsak mukozasında meydana gelen nodüllerin açılması sonucu lezyonlar 

şekillenir. Bu parazitlerin ağız kapsülleri büyüktür. Büyük bir mukoza parçasını ağız 

kapsülleri içine çeker ve bunu sindirirler. 

 

Resim 3.6: Strongylus vulgaris’ in bağırsak mukozasını ağız kapsülüne alışı 

 

Bu sırada kanamalar oluşur. Parazit bu kısmı bırakır ve yemek üzere mukozanın 

sağlam diğer bir kısmını ağız kapsülü içine çeker. Böylece geride kanamalı ülserler kalır. 

Kanamaların çok olduğu durumlarda hayvanlarda anemi vardır. Hayvanlarda ishal görülür. 

 

Hastalık genellikle genç hayvanların sorunudur. Erişkin atlar fazla sayıda parazit 

barındırır ve meranın kirlenmesinde önemli rol oynar. Meradaki larvalar kışı canlı geçirir ve 

anneleriyle otlayan yavrular annelerinin dışkıları ile enfekte olur. İlkbaharda yeşilimsi ishalle 

karakterize bir hastalık oluştururlar.  

 

Erişkinlerden ileri gelen enfeksiyonlarda dışkıda tipik yumurtalar aranır. Strongylus 

cinsindeki türlerin yumurtalarının boyları 75-93 μm arasındadır. Diğer türlerde yumurta 

boyu ise 100-140 μm arasındadır. 

 

Şekil 3.13: Strongylus türlerine ait yumurta 
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Yumurtaların morfolojik özelliklerine bakarak parazitlerin cins düzeyinde tanısı 

zordur. Bu amaçla dışkı kültürü yapılır. Yumurtalardan larva çıkarılır ve bu larvalar dışarda 

3'üncü döneme kadar geliştirilir. Bunların morfolojik özelliklerinden cins düzeyinde tanı 

yapılır. 

 

Her yaştaki atlar enfekte olduğundan ve yumurta çıkardığından, sütten kesilmiş iki 

aylıktan yukarı taylarve atlar her 4-6 haftada bir ilaçlanmalıdır. Bu metot Parascaris equorum 

ve Oxyrus equi enfeksiyonlarını da engeller. Bazı türlerde hipobiyoz görüldüğünden kışın 

tavladaki hayvanları da ilaçlamak yararlıdır. 

 

3.2.7. Oesophagostomum (Nodüler kurt) 
 

Koyun, keçi ve sığırların kalın bağırsaklarında yerleşen bir mide bağırsak kıl 

kurdudur. Boyları 1-2 cm kadardır. Beyaz renkli kalın parazitlerdir.Caecum ve colona 

yerleşir. Oesophagostomum columbianum koyun, keçilerde ve Oesophagostomum radiatum 

sığırlarda hastalık yapar. Nispeten sert yapıda nematodlardır. Trichostrongyloidea'ya benzer. 

Dünya çapında nemli ve ılıman iklimlerde görülür. 

 

Resim 3.7: Oesophagostomumenfeksiyonu sonucu ince bağırsaklarda oluşan nodüller 

 

Hayvanlar larvaları otlarla alır. Koyun, keçilerdeki türler deriden de girebilir. Buradan 

dolaşım yoluyla bağırsağa gelirler. Gömlek değiştirme, bağırsaklardaki nodüller içinde olur. 

Bunodüllerin çapı 5 cm'ye ulaşabilir. Nodüller bir yıla kadar kalabilir ve zamanla enfekte 

olur, içleri yeşil renkli bir irinle dolar. Nodüller peritona doğru genişleyip patlamaları 

hâlinde akut peritonitise bağlı ölüme neden olabilir. Zafiyet, iştahsızlık, subcutan, 

submandibular ödem, inatçı ishal (mukuslu/kanlı, yeşil renkli ve akut seyirli) ve anemi 

görülür. Özellikle genç sığırlar ciddi olarak etkilenerek ölebilir. 

 

Hastalık yün ve et kaybına, ölümlere, bağırsakların değerlendirilememesine (dikiş 

ipliği, salam, sosis yapımı) neden olur. 

 

Canlı hayvanlarda ancak erişkin parazitlerden ileri gelen kronik enfeksiyonların tanısı 

mümkündür. Dışkıda bulunan yumurtaları Trichostrongylidae yumurtalarına benzediği için 

dışkı kültürü yapılarak larvalardan tanıya gidilir. Ölü hayvanlarda ise nekropsiyle 

gerçekleşebilir.  
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3.2.8. Syngamus trachea 
 

Tüm kanatlılarda (su kuşlarında seyrek) görülür. Tracheada yerleşir, direkt gelişirler. 

Erkekler trachea mukozasını delip doku ile beslenir, dişiler yüzeysel olarak kan emer. 

Kırmızımtıraktırlar. Dişiler erkeklerin 4-5 katı büyüklüktedir. Dişiler 2 cm uzunluktayken 

erkekler sadece 4-5 mm uzunluktadır. Dişiler ve erkekler sürekli çiftleşme hâlindedir. 

 

Resim 3.8: Syngamus trechea 

 

Ağız kapsülü sığ ve büyüktür. Ağız kapsülünün tabanında 10 adet diş yer alır. 

Yumurtaları ovaldir. Her iki kutbunda kapak bulunur. 

 

Şekil 3.14: Syngamus trechea’nın yumurtası 

 

Hayvanlarda solunum güçlüğü vardır. Hayvanlar nefes alabilmek için ağızlarını 

sürekli açık tutar ve boyunlarını ileri doğru uzatır. Başlarını sürekli sallar ve öksürürler. 

 

 

Resim 3.9: Trakea da Syngamus 
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Evcil kanatlılar, sülün, keklik gibi av kuşlarında (su kuşları hariç)Trakea'ya yerleşir. 

 

Klinik belirtiler ve dışkıdaki yumurtaların görülmesiyle yapılır. Tanıyı doğrulamak 

amacıyla hastalar arasından seçilen birkaç hayvana nekropsi yapılır. 

 

Genç ve erişkinler ayrı yetiştirilir. Kümes altlığı kuru tutulmaya çalışılır. Ara 

konaklarla mücadele yapılır. Yabani kuşların kümeslere girişi engellenir. 

 

3.2.9. Ancylostoma (Kancalıkurt Enfeksiyonları) 
 

Kancalıkurt denmesinin nedeni ön kısımlarının kıvrık olması dolayısıyla kanca 

gibigörünmesidir. Gelişmeleri direktir. Ağız kapsülleri büyüktür. Çeşitli sayıda diş ve kesici 

levhalar içerir. Yumurtaları tipik Trichostrongylus yumurtasına benzer. Çift çeperlidir. Çok 

sayıda blastomeri vardır. 

 

Bu parazitler ince bağırsaklarda yerleşir ve kan emer. Oldukça patojen türlerdir. 

 

Aşağıda hayvan nevilerine göre türler verilmiştir: 

 

 Ancylostoma caninum   Köpek 

 Ancylostoma tubaeforme   Kedi 

 Gaiegeria pachyscelis   Koyun, keçi 

 Ancylostoma braziliense   Köpek, kedi 

 Bunostomum trigonocephalum   Koyun, keçi 

 Ancylostoma duodenale   İnsan 

 Bunostomum phlebotomum   Sığır 

 Necator americanus   İnsan 

Tablo 3.1: Hayvan nevilerine göre kancalıkurt türleri 

 

3.2.9.1. Ancylostoma caninum 

 

Boyları 1-2 cm’dir. Ön kısımları kıvrık olup kancaya benzer. Ağız kapsüllleri büyük 

olup kenarında Ancylostoma cinsinde dişler üç çift (6 adet) kesici plak bulunur. 

 

Resim 3.10: Ancylostoma caninum’ da ağız ve diş yapısı  
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Yumurtaları 53-75x34-53 µm boyutlarındadır, içerisindeki embriyo dört-sekize 

bölünmüştür. 

 

Resim 3.11: Ancylostoma türlerinde yumurta 

 

Dışkıyla atılan yumurtalar içinde L1’ler gelişir. L1’ler yumurtayı terkeder dış ortamda 

bakterilerle beslenir. Daha sonra L2’ler meydana gelir. Bunlar da gelişip beslendikten sonra 

L3’ler meydana gelir. Bunlar L2 döneminden kalan kılıfı üzerinden atmaz ve dış ortamdan 

beslenmez. Uygun şartlarda yumurtadan L3’lerin meydana gelişi 30-23ºC’de2-8 gündür. Dış 

ortamdaki bu L3’ler konağa deri ve/veya ağız yoluyla girer. 

 

Üç aylığa kadar köpeklerde larvalar deriyi delerek girer. Kan ve lenf yoluyla sağ kalbe 

oradan akciğerlere göç eder. Akciğer kapillar damarlarında L4 olurlar. Bu larvalar kapillar 

damarları patlatarak alveollere girer; broşiyol, bronş, trakea, yutak, yemek borusu yolunu 

izleyerekince bağırsaklara gelir ve erişkin hâle geçer. Yani bir trakeal göç yaparak ince 

bağırsaklara gelirler. Prepatent süre 14-20 gündür. 

 

Ağız yoluyla alınan larvaların bir kısmı mukozayı deler. Mukozadan içeri giren 

larvalar hayvanın yaşına göre deri yoluyla enfeksiyondaki yolları izler. 

 

Ağız yoluyla alınan larvaların bir kısmı ise yemek borusu, mide yolunu izleyerek 

doğrudan ince bağırsaklara gelir. 

 

Üç aylıktan küçük köpeklerde; deriyi delme sırasında fazlaca bir reaksiyon 

gözlenmez. Çünkü bu hayvanlarda aşırı duyarlılığa yol açacak düzeyde bağışıklık henüz 

gelişmemiştir. 

 

Ağır enfeksiyonlarda göç eden larvalar akciğerlerde kapillar damarlardan çıkıp 

alveollere girme sırasında şiddetli kanamaya yol açar. 

 

Erişkin parazitlerinemmiş oldukları kan ve ağız kapsüllerine çekmiş oldukları bağırsak 

mukoza parçasının sindirilmesi sırasında şiddetli kan kaybı olur. Hayvanların dışkısında kan 

bulunur. 
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Üç aylıktan büyük köpeklerde; önceden duyarlı hâle gelmiş köpeklerde larvaların 

deriden girmeleri sırasında yaş egzama ve ülserlerle karakterize deri lezyonları gelişebilir. 

Bu lezyonlara daha çok parmak arası deride rastlanır. Bu lezyonlar hayvanlarda topallamaya 

neden olabilir. Lavraların göçü esnasında oluşan bağışıklık nedeniyle larvaların büyük bir 

kısmı trakeal göç edemez ve akciğer bozuklukları oluşmaz. 

 

Bu yaş grubundaki hayvanlarda bağışıklık nedeniyle bağırsaklarında bulunan erişkin 

parazit sayısı az olduğundan ve değişik besinlerle beslenmelerinden dolayı demir stokları 

yeterli olduğundan kan kaybı fazla değildir. Ancak hayvanlarda bitkinlik vardır. Tüyleri 

karışık ve mattır. Uzun süren enfeksiyonlarda mikrositik-hipokromik anemi oluşur. 

 

İnsanlarda; karnivor kancalıkurtlarının enfektif larvaları insan derisini deler ve 

dermiste gezinerek deri larva migransına neden olur. 

 

Resim 3.12: İnsanda deri lavra migransı 

 

Ancak bunlar insanda deriden daha öteye gidip erişkin hâle gelemez. Dermis içindeki 

gezinti yolları kırmızı renkli ve kaşıntılıdır. Ancak enfektif larvalar ağız yoluyla alınırsa 

insanlarda iç organ larva göçüne neden olur. 

 

Ancylostomiosisin teşhisinde klinik septomlar ve serolojik testler yeterli olmayıp canlı 

hayvandan yapılacak dışkı muayenesinde karakteristik yumurtaların, ölü hayvanlarda ise 

dışkı muyenesi ile birlikte yapılacak nekropside bğırsaklardaki mukuslu, kanlı içeriğin, 

mukozadaki peteşiyel kanamaların ve parazitlerin görülmesi yeterlidir. 

 

Ancylostomidaelerin preenfektif lavraları kuraklığa dayanaklı değildir, bu nedenle 

köpeklerin barınaklarını ve gezinti yerlerini temiz ve kuru tutmak, dezenfekte etmek (%5 

formol, %5 lysol ile) korunmak için gereklidir. 

 

En etkili korunma; köpeklere özellikle de gençlere periyodik olarak antihelmitik 

uygulnması, tedavi sonrası dışkıların toplanarak yakılması veya derin çukurlara 

gömülmesidir. 
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3.2.9.2.  Ancylostoma duodenale 

 

Son konağın enfestasyonu, larvanın kıl diplerinden, parmak arasındaki ince deriyi 

delmesiyle ve oral yolla alınmasıyla olmak üzere ikişekilde olur. Konaktaki gelişme; 

bulaşma şekline, yaşa, konağın direncine bağlı olarak gerçekleşir. 

 

 Deri yolu ile bulaşma 

 

0-3 aylık hayvanlar, larvalar deriden girdikten sonra kan yoluyla akciğere gelir. 

Burada olgunlaşırlar ve trachea, oesophagus ve mideden geçerek ince barsağa giderler. İnce 

bağırsakta ergin parazitler şekillenir. 

 

Üç aydan büyük hayvanlar, bunlarda konakçı direnci söz konusudur. Akciğere gelen 

larvalar kalbe ve oradan da diğer organlara gider, pasif hâlde bekler. Hayvanların vücut 

direncinin düşmesi durumunda inhibe larvalar harekete geçer. Üç şekilde dağılabilirler. 

 

İnce bağırsağa gidip burada olgunlaşırlar. 4.haftadan itibaren dışkıda yumurta 

görülmeye başlar. Gebe hayvanlarda larvalar uterustan yavruya geçer.Meme bezlerine giden 

larvalar doğumdan sonraki 20 gün boyunca laktasyonla atılır. 

 

Resim 3.13: Ancylostoma duodenale 

 Oral yolla bulaşma 

 

Larvalar mukozayı delip kan-lenf yoluyla akciğerlere gider ya da ince bağırsaktaki 

bezlere giderekolgunlaşır ve 15-25 gün sonra dışkıda yumurta görülmeye başlar. 

 

Temel zarar kan emme ile verilir. Erginlerin çiftleşme zamanında dişiler yüksek 

miktarda kan emer. Köpek ve kedi yavrularında yaklaşık 100 adet parazitin bulunması ölüme 

neden olur. Parazitler ayrıca antikoagulan madde salgılar. Enfestasyonun ilerleyen 

dönemlerinde anemi gelişir. Böylece parazitler vücut kanının %6-10'unu azaltır. Bağışıklığın 

tam olarak gelişmediği hayvanlarda akut anemiye bağlı ölüm şekillenir. Diğer hayvanlarda 

ise kronik anemiye bağlı olarak mukozalar solgundur. 
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Bir bölgede sürekli olarak kancalı kurt enfestasyonu varsa ayak bölgesinde kronik 

allerjik dermatitisi, topallama, egzama görülür. Ayrıca gebelerde anemi, iştahsızlık, tüylerde 

bozulma, mineral madde yetersizliğine bağlı olarak hayvanlarda duvarları yalama, koyu 

renkli kan çizgileri içeren diare görülür. Bu da midede kanama olduğunu gösterir. 

 

Hastalık yağışlı iklim kuşaklarında daha çok gözlenir. Uncinaria stenocephala soğuk 

bölgeleri tercih eder. Yumurtlama kapasitesi yüksektir. Günde 4-22bin yumurta üretilebilir. 

Yaşam süresi 8 yıla varabilir. Altı toprak, rutubetli köpek barınaklarında mutlaka ortaya 

çıkar. 

Hastalıktan korunmak için barınakların altı beton olmalıdır. Dışkı günlük olarak 

temizlenmeli ve sodyum borat ile dezenfekte edilmelidir. 

 

Flotasyon yöntemiyle yapılan dışkı bakısında yumurta görülmekle tanı konulabilir. 

Ruminantlarda kancalı kurt enfestasyonlarının biyolojisi temel olarak aynıdır. En patojen tür 

Gaigeri pachyscelis'tir 

 

İnsanlarda Ancylostoma duodenale ve Necator americanus anemi ve kanlı ishale yol 

açar. 

 

3.2.9.3. Bunostomum 

 

Bunostomum phlebotomum, sığır kancalı kurdunda erginler 10 ila 28 mm 

uzunluğundadır ve ağızlarında kesici vardır. Hayat döngüsü, yuvarlak kurtlar ile direkt 

olarak aynıdır. Dışkıdaki yumurtalar çıkar ve yaklaşık 5 ila 6 günde enfektif larvalar oluşur. 

Larvalar genelde sığıra deriden girer. Bu sirkülasyonla akciğerlere taşınır. Sonra öksürülerek 

çıkar ve sonrasında yutulurlar ve ergin olmak için bağırsaklara dönerler. İnce bağırsakta 

yerleşirler. 

 

Şekil 3.15: Bunostomum yumurtaları 

 

Bunostomum phlebotomum, dünya çapında yaygın olup özellikle ılık ve nemli 

alanlarda sığır için önemli bir tehdit olabilir. Özellikle genç hayvanlar ağır enfekte olmuşsa 

kötü gelişir ve büyümez. 
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Deriye larvaların girmesi konakçıyı rahatsız eder, bacakların kaşınmasına ve  

hayvanın ayaklarını yere vurmasına yol açar. Enfekte larvalar yenildiğinde mide ve 

bağırsakları  irrite edebilir. Ergin kurtlar, bağırsak duvarındaki damarları zedeler ve 

beslendikleri kanın dışarı çıkmasına sebep olurlar. Sürekli kan kaybı, demir eksikliği 

anemisine yol açar ve bunu ödem takip edebilir. Kanlı, katran renkli ishal oluşabilir. Ayrıca, 

kilo kaybı da olabilir. 

 

Dışkıyla yumurta atarlar. Çayır kontrolü ve sığırlara anthelmintik uygulanması 

önemlidir. Beslenme alanlarından veya hayvanların tutulduğu ahırlardan dışkıların 

uzaklaştırılması, enfeksiyon riskini azaltır. 

 

3.2.10. Küçük Ruminantların Akciğer Nematodları 
 

Bu hayvanlarda görülen akciğer nematodları tür ve yerleştikleri yere göre: 

 

Tür Adı Yerleştiği Yer 

 Muellerius capillaris   Alveol 

 Protostrongylus rufescens  Bronşiol 

 Protostrongylus unciphorus  Bronşiol 

 Cystocaulus ocreatus  Parankima 

 Spiculocaulus leuckarti  Bronş 

 Neostrongylus linearis  Bronş 

Tablo 3.2: Hayvan nevilerine göre akciğer nematodları 

 

Erişkinleri 1-3 cm uzunluğundadır. Saç kılına benzerler. Kahverenklidirler. 

 

Resim 3.14: Küçük Ruminantların Akciğer Nematodları 

 

Bu parazitlerin dişileri ovo-vivipardırlar. Yumurtaları yerleştikleri yerlere bırakırlar. 

Yumurta içindeki L1 hemen yumurtayı terkeder ve trakea, yutak ve bağırsaklar yoluyla 

dışarı atılır.L1’ler, ara konak olan salyangozun yumuşak dokularını deler ve salyangoza 

girer. Burada 2-3 haftada L3 haline dönerler. Küçük ruminantlar enfekte salyangozları otlarla 

birlikte yiyerek enfekte olurlar. L3’ler bağırsak mukozasını deler ve kan ve lenf yoluyla 

akciğerlere gelir. Prepatent süre cinslere göre 5-10 hafta arasında değişir. Parazitler vücutta 

iki yıl kadar canlı kalır.  
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Bu parazitlerin patojen etkileri fazla değildir. Sadece ağır Protostrongylus 

enfeksiyonlarında küçük bronşların tıkanması ve lobuler pnöymoni söz konusudur. 

Müellerius cinsindekiler ise prulent bronkopnöymoni ve fibrinoz plöyritis oluşturur. 

 

 Bronş epitellerinde adenom benzeri yapılara yol açabilir. Bu cinsler fazlaca klinik 

belirtilere yol açmazlar. Bu parazitlerin önemi, hayvanları pastorella enfeksiyonlarına 

dispoze kılmasıdır. 

 

Dışkıda Baerman-Wetzel yöntemiyle elde edilen L1’lerin görülmesiyle tanı konur. 

 

3.2.11. Ascaridoidea 
 

Bu gruptakiler büyük nematodlardır. Çoğu tür evcil hayvanlarda görülür. Hem 

larvaları ve hem de erişkinleri veteriner hekimliği yönünden önemlidir. Erişkinleri genç 

hayvanlarda gelişme bozukluklarına yol açar. Bazen bağırsak tıkanmalarına neden olur. 

Larvaları ise çeşitli organlarda geçirdikleri göç nedeni ile değişik patolojik bozukluklara 

neden olur. 

 

Resim 3.15: Ascaridoidea erişkin parazitler 

 

Uzunlukları 10-15 cm’den 50-60 cm’ye kadar değişir. Ağız kapsülü yoktur. Üç çift 

dudak vardır. Erkeklerde Bursa copulatrix yoktur. İnce bağırsaklarda yerleşirler. 

 

Direkt ya da indirekt gelişirler. Ara konak kullanırlar. Bunlar Yer solucanları, dışkı 

yiyen böceklerdir. Enfektif dönem yumurta içindeki L2’dir. Dışkıyla yumurta atılır. Koyu 

kahve-siyah renklidir. 2 tane dış katman vardır. 3. katman olarak, en dışta pürtüklü yapışkan 

bir tabaka yer alır. Son konaklar gıda ile L2 taşıyan yumurtaları alarak enfeste olur. 

L2’lerince bağırsakta serbest kalır. Kan yolu ile karaciğere gider. Akciğerde erginler gelişir. 

Buradan trachea ve yutağı takip ederek ince bağırsaklara giderler. Karaciğer-akciğer pasajına 

tracheal göç denir. 

 

Bağırsak tıkanmasına ve kataral enteritise neden olurlar. Gençleri karaciğer ve 

akciğerde küçük eosinofilik granülasyon dokuları oluşumuna neden olur. 3 mm çaplı bu 

oluşumlara milk spotda denir. Dışkı flotasyon metodu ile incelenir. 
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Ascaris lumbricoides dünya genelinde en sık görülen bağırsak nematodların biridir ve 

yaklaşık olarak bir milyar kişinin enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Ascaris 

lumbricoides’in neden olduğu klinik tablo, enfeksiyonun evresine göre değişiklik gösterir. 

 

Helmint insanlara kontamine topraktaki embriyonlu yumurtaların ağızdan alınması ile 

bulaşır. Mide ve duedonumda açılan yumurtalardan çıkan larvalar hepatik portal dolaşım 

aracılığı ile sağ kalbe ve oradan da akciğer kapillerine geçer. Larvalar akciğer dokusundan 

alveoller içine geçişi esnasında bronş epitelinde hasara neden olur. Bu durum, bronşlarda 

yangı, bronşlarda mukus üretiminde artış ve bronkospazma yol açar. Bu durum dispne, kuru 

öksürük, ateş, gezici akciğerin filtrasyonları gibi belirtiler verir. Larvaların akciğerden geçişi 

genellikle belirtisiz olsa da larva sayısının çok fazla olduğu durumlarda veya enfeksiyonlarda 

pnömoni bulguları aşikâr hâle gelebilir. Ascaridia gallikanatlılarda, Ascaridia 

dissimilishindilerde ve Ascaridia columbaegüvercinlerde yerleşir. 

 

Yumurtalar diğerlerinden farklı olarak oval, yanlardan basıktır. Yan kenarlar 

birbirlerine paraleldir. Kabuk düzdür. Embriyo tek blastomerlidir. Yer solucanları paratenik 

ara konaktır. Enfestasyon bunları yenmesi ile gerçekleşir. Tracheal göç yoktur. Gelişim mide 

ve bağırsaklarda olur. Semptom göstermez. Ağır enfestasyonlarda bağırsak tıkanması ve 

delinmesi sonucu ölüm şekillenir. 

 

3.2.12. Parascaris (Parascaris equorum) 
 

Rengi beyazdır. 40 cm uzunluğunda olup tek tırnaklılarınince bağırsaklarına 

yerleşerek hastalığa neden olur.Ergin parazitlerin ağız deliği üç adet büyük dudakla 

çevrilidir. Erkeklerin arka ucunda küçük bir kuyruk kanadı bulunur.  

 

Resim 3.16: Ascaridoidea erişkin parazitler 

Yumurtaları yuvarlak kahverenkli ve kalın kabukludur. Kabuğun dışı tırtıklıdır. 

 

Resim 3.17: Parascaris equorum’ un yumurtası  
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Yumurtanın gelişmesi için uygun sıcaklıklar 15-35ºC arasındadır. Yaz aylarında 

dışkıyla atılan yumurtaların içinde 10-12 gün sonra enfektif dönem larvalar (L2) gelişir. 

Enfektif larvanın gelişmesi 35ºC'ta 9 günde olmaktadır. Bu süreler sıcaklığın azalmasıyla 

uzar. Konak enfektif larva taşıyan yumurtalarla enfekte olur. Bu yumurtalar bağırsakta açılır. 

Larvalar bağırsak duvarını deler ve iki gün içinde karaciğere ulaşır. Parazitler karaciğere 

ulaştığında L3 dönemine ulaşmışlardır. Bu larvalar iki hafta sonra akciğerlere gelir. Solunum 

yollarıyla yutağa, oradan da yutularak bağırsaklara gelirler. İncebağırsaklarda iki gömlek 

değiştirerek erişkin hâle ulaşırlar. Prepatent süre 10 haftadır. Larvalar bazen böbreklere ve 

merkezi sinir sistemine de gidebilir. 

 

Resim 3.18: Parascaris equorum’ un lavralarının oluşturduğu fibröz odaklar 

 

Karaciğer ve akciğerde göç eden larvalar buralarda kanamalar meydana getirir. Kronik 

olaylarda akciğerlerde ölen larvaların etrafında nodüller oluşur. Bu nodüller plöyra altında 

kendini gri-yeşil odaklar hâlinde gösterir. Karaciğerde ise kanama odakları yerini beyaz 

renkli fibröz odaklara bırakır. Böbreklere giden larvalar nefrite, merkezi sinir sistemine 

gidenler ise epileptik nöbetlere yol açar. 

 

Erişkin parazitler sayıca fazla olduklarında bazen bağırsak delinmesine yol açarak 

peritonitis sonucu hayvanın ölümüne neden olur. 

 

 

Resim 3.19: Erişkin parazitlerin neden olduğu bağırsak perforasyonu 
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Akciğerde göç eden larvalar öksürüğe neden olur. Erişkin parazitler ise sayıca fazla 

olduklarında kilo kaybı, gelişme bozukluğuna ve kıllarda matlaşmaya yol açar. 

 

Hastalık tayların sorunudur. Önemli iki faktör vardır; dişi parazitler çok sayıda 

yumurtlar ve enfekte taylar dışkılarıyla her gün milyonlarca yumurta çıkarır. Yumurtalar dış 

şartlara oldukça dayanıklıdır. Yıllarca canlı kalabilirler. 

 

3.2.13. Toxocara (Toxocara canis) 
 

Bu parazit veteriner hekimliği açısından olduğu kadar insanlarda iç organ larva göçü 

(viseral larva migrans) yapması dolayısıyla insan sağlığını da yakından ilgilendirir. 

 

Resim 3.20: Toxocara canis yumurtası 

 

10-15 cm uzunluktadır. Yumurtaları kahverengi, yuvarlak ve kalın kabuklu, kabuğun 

üzeri tırtıklıdır. Enfestasyonun iki temel kaynağı vardır. Bunlar yumurtalar ve paratenik 

konaklardır (kemiriciler, kanatlılar, yer solucanları, deneysel olarak ruminantlar, primatlar ve 

insan). 

 

Resim 3.21: Bağırsakda erişkin Toxocara canis 

 

Altı aydan büyük köpeklerde yumurta ya da paratenik konaklar (Parazitlerin 

enfeksiyöz evrelerinin içerisinde toplandığı ancak gelişim göstermediği konak) 

enfestasyonun kaynağıdır. Alınan larvalar ince bağırsaklarda serbest kalır, kan ile karaciğere 

giderler. Buradan akciğerlere, kalbe ve en son olarak da somatik dokulara göç ederler. 

Dişilerde larvalar hayatları boyunca somatik doku ve organlarda kalır. 
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Şekil 3.16: Toxocara canis’ in gebe köpeklerdeki yaşam çemberi 

 

Gebe dişilerde somatik dokulardaki larvalar serbest kalır. Bunların bir kısmı uterus’tan 

yavrunun karaciğerine gider. Bir kısmı da annenin akciğerlerinde olgunlaşır. Buradan meme 

bezlerine göçerler ve sütle atılırlar ya da mideye, oradan da ince bağırsaklara geçerek olgun 

parazit hâline gelirler. 

 

Şekil 3.17: Toxocara canis’ in üç aylığa kadar olan köpeklerde yaşam çemberi 
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0-3 ay arası köpeklerde bulaşma 4 şekilde olur.  

 

Prenatal enfestasyon; transplasental olarak karaciğere gelmiş olan larvalar doğum 

anında akciğere gider. Bu tip enfestasyonlar doğumdan sonraki bir hafta içinde köpeklerde 

görülen ölümlerin başlıca nedenidir. Ölüm olmazsa mide ve bağırsaklara giderler ve burada 

olgunlaşırlar. 

 

Galaktojen enfestasyon; meme bezlerindeki larvalar doğumu izleyen 35 gün 

boyunca sütle atılırlar.  

 

Yumurta; oral yolla yumurta alınır.  

 

Paratenik konak; yumurtayla bulaşma ile aynı patogenez vardır. 

 

Karaciğer ve akciğerde göçten dolayı tahribat vardır. Akciğerde kılcallar ve alveoller 

hasar görür. Şiddetli öksürük, kusma isteği ve hatta ölüm görülür. Erginlerde ise hafif diyare, 

karın şişkinliği, sarkıklığı, nadiren bağırsak tıkanması ve ölüme yol açabilir. 

 

Köpek yavrularında doğumun ilk iki haftası içinde görülen pnöymoni tablosu 

parazitten şüphe ettirir. Daha sonra flotasyon yöntemiyle dışkıda tipik yumurtaların 

görülmesi tanıyı doğrular. 

 

Toxocara cati, erişkinleri kedilerin ince bağırsaklarına yerleşir. 

 

Yaşam çemberi Toxocara canis'inkine benzer. Sadece intrauterin bulaşmanın 

görülmemesiyle ondan ayrılır. Yumurta ile olan enfeksiyonlarda prepatent süre 8 haftadır. 

Parazit 6-10 cm uzunlukta ve krem rengindedir. Toxocara cati'nin yumurtaları kahverengi, 

yuvarlak, kalın kabuklu olup kabuğun üzeri tırtıklıdır. 

 

Resim 3.22: Toxocara cati yumurtası 

 

Enfeksiyon daha ziyade glaktojen yolla veya enfekte paratenik konağın yenmesiyle 

gerçekleşir. Bu durumda larvalar akciğer-trakeal göç geçirmez. Lezyonlara sadece 

bağırsaklarda rastlanır. Enfekte hayvanlarda karın şişliği, ishal, tüylerde matlık ve gelişme 

bozuklukları görülür. Kedilerde de Taxocara cati enfeksiyonlarında epileptik konvulziyonlar 

görülebilir. 
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Toxocara vitulorum, erişkinleri sığırların bağırsağında bulunan en büyük 

nematoddur. 

 

 Sığır ve mandaların ince bağırsaklarına yerleşir. Dişiler 30 cm uzunlukta, pembe 

renkte ve kalındır. Kütikula saydamdır. Bu yüzden iç organlar çıplak gözle görülebilir. 

Yumurtaları Toxocara canis'inkine benzer. 

 

Toxocara canis'e benzer. Ancak bunlar paratenik konak kullanmazlar. Bu hayvanlarda 

altı aydan sonra bu parazite karşı bir direnç geliştiğinden bu yaştan büyük olan hayvanlarda 

genellikle erişkin parazite rastlanmaz. Çünkü larvalar dokulara giderek inhibe olur. 

Gebeliğin son dönemlerinde bunlar hareketlenerek bir kısmı intrauterin olarak yavruya 

geçer, geri kalanı ise sütle atılır. Larvaların sütle atılışı doğumdan sonra bir ay kadar sürer. 

Bu sütü emen buzağılarda parazitlerin erişkin hale gelmesi 3-4 haftalık bir süre alır. Erişkin 

parazitler 38'inci günden itibaren atılmaya başlar buzağı 6 aylığa ulaştığında bağırsaklarında 

erişkin parazitlere rastlanmaz. Buzağılar yumurta ile de enfekte olabilir. 

 

Bu parazit patojen etkisini özellikle 6 aylığa kadar olan genç hayvanlarda gösterir. Bu 

gibi hayvanlarda bağırsak delinmesine, çok sayıda olduklarında bağırsak tıkanmasına yol 

açabilirler. Hayvanlarda sancı (kolik) görülebilir. Enfekte hayvanların nefesi bütirik asit 

(Sarımsağa benzer) kokar. Bu koku ascariosisin karekteristik bir belirtisidir. Bu gibi 

hayvanlarda gelişme bozuklukları, ishal, malaklarda ise ölümler görülebilir. 

 

Erişkinlerin varlığının ortaya konması dışkıda tipik yumurtaların görülmesiyle olur. 

 

Buzağılar 3-6 haftalık iken ilaçlanır. Böylece bağırsaklardaki erişkin parazitler ortadan 

kaldırılır. 

 

3.2.14. Toxoscaris(Toxascaris leonina) 
 

Toxascaris leonina, köpek, kedi, tilki ve yabani et yiyenlerin ince bağırsaklarında 

yaşar. Fareler ara konakçılık yapar. Erişkin parazitlerin uzunluğu 6-10 cm kadardır. Bu türü 

köpeklerde Toxocara canis'ten, kedilerde ise Toxocara cati 'den ayırmak gerekir. 

 

 

Resim 3.23: Toxascaris leonina yumurtası 
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Yumurtaları oval ve kabukları düz olup 75-85x60-90 µm boyutlarındadır. Embriyo 

taslağı hafif açık renkli ve granüler yapıdadır. Kabuk daha ince yapıda ve düzdür. Kabuğun 

iç yüzeyinde sarmal bir oluşum vardır. 

 

Enfeksiyon ya enfekte yumurtaların veya enfekte ara konağın (farenin) yenmesiyle 

olur. Son konaktaki gelişme tamamen ince bağırsak duvarında ve lümeninde gerçekleşir. 

Larvalar iç organlarda göç yapmaz. Prepatent süre 11 haftadır. 

 

Enfeksiyon kaynağını ara konaktaki inhibe larvalar ve yerdeki yumurtalar oluşturur. 

Bu nedenle kontrol konağın sağaltımına dayanır. Dışkının ortadan kaldırılmas ise önemli bir 

faktördür. 

 

3.3. Doku Larva Göçü (Visceral Larva Migrans) 
 

Bazı nematod yumurtalarının uygun olmayan konakların iç organlarında yaptığı 

göçtür. En önemli olarak askaridlerde görülen (Toxocara canis ve Toxocara cati) bir çeşit 

somatik göçtür. Özellikle insanlar, primatlar ve kanatlılarda rastlanır. Ancak “Visceral Larva 

Migrans” kavramı insanlar için geliştirilmiştir.  

 

İnsanların etkeni büyük oranla toprakla (oyun alanları, parklar, bahçeler) olur. 

Özellikle oyun çağındaki çocuklarda (3-12 yaş) görülen bir durumdur. Larvalar dolaşıma 

geçtikten sonra akciğer, karaciğer, kalp ve çeşitli kas dokularına gidip orada inhibe hâlde 

kalır. Beyinde kistlenmezler, serbest hâlde dolaşabilirler.  

Küçük çocuklarda epilepsi nöbetleri, dikkat toplayamama, durgunluk ve bitkinlik 

sonrasında ani hareketlenme gibi semptomlar görülür. 

 

3.3.1. Oxyuris(Oxyuris equi) 
 

Bu türler tektırnaklılardasekum, kolon ve rektuma yerleşir. Bunlara genellikle 

kılkurdu adı verilir. 

 

Şekil 3.18: Oxyuris equi erişkin dişi ve erkek 

 

Enterobius equi (Oksiyüris equi - kıl kurdu) nematod türündedir. Erkekleri 10mm 

dişileri 50mm’dir. Tek tırnaklıların, kıl kurdu hastalığının etkenidir. 
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Resim 3.24: Oxyuris equi yumurtası 

 

Yumurtaları asimetrik, oval, kalın kabuklu, kapaklı (mukoid bir tıkaç) sarı renkli ve 

ortalama 80-90x40-45 µm büyüklüktedir. 

 

Erişkin parazitler kolon lümeninde bulunur. Çiftleştikten sonra gebe dişi anüse göç 

eder. Önkısmını anüsten dışarı çıkarır ve anüs çevresine yumurtalarını bırakır. Burada bir 

haftada yumurtalar içinde enfektif larva olan L3’ler oluşur. Enfeksiyon enfektif larva taşıyan 

yumurtaların ağız yoluyla alınmasıyla oluşur. L3’ler ince bağırsaklarda yumurtayı terk eder 

ve kalın bağırsağa göçer. Burada mukoza kriptlerine girerler, 10 gün içinde gömlek 

değiştirirler ve L4’ler oluşur. L4’ler kriptleri terkeder ve mukoza yüzeyine çıkar. Bunlar 

mukoza ile beslenir. L4’ler gömlek değiştirir ve L5’ler oluşur. Bunlar daha sonra erişkin hâle 

gelir. L5’ler ve erişkinler bağırsak içeriği ile beslenir. 

 

Parazitin patojen etkisi L4 döneminde görülür. Bunlar mukoza ile beslendiklerinden 

mukozada erezyonlar meydana gelir. Erişkin parazitlerin patojen etkisi yoktur. Ancak dişiler 

yumurtlamak üzere geldikleri anüste kaşıntıya neden olurlar. 

 

Klinik olarak anüste kaşıntı görülür. Hayvan kaşınmak amacıyla anüsünü sağa sola 

sürter. Buna bağlı olarak anüs çevresinde kıllar dökülür ve yangısal reaksiyonlar oluşur. 

 

Klinik belirtiler parazitten şüphe ettirir. Kesin tanı anüs çevresinde ve dışkıda 

yumurtaları görmekle olur. Dışkı yoklamasında yumurtalara çok seyrek rastlanır. Bu yüzden 

anüs çevresinden alınan kazıntıda yumurtalara rastlama olasılığı daha fazladır. Bazen dışkıda 

dişi parazitlere rastlanabilir. Çünkü yumurtlamak için anüse gelen dişiler dışkıyla dışarı 

atılabilir. 

 

3.3.2. Enterobius (Enterobius vermicularis) 
 

Dişileri erkeklerinden daha büyüktür. Dişileri 10mm, erkekleri 3mm boyundadır. 

Erkekte arka uç küt ve ventrale doğru kıvrık olup, bir adet çiftleşme spikülü bulunur. 

Dişilerin arka kısmı ise uzun ve sivridir. 
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Resim 3.25: Erişkin dişi Enterobius vermicularis’ ler 

 

Yumurtaları ince kabuklu, oval, asimetrik, 50-60x20-30 µm boyutlarında ve 

kapaklıdır. 

 

Resim 3.26: Enterobius vermicularis yumurtası 

 

Enterobius vermicularis, monoksen bir parazittir ve insana özgüdür. Ara konağı 

yoktur. Bütün dünyada, ama özellikle ılıman bölgelerde ve ilkokul çağı çocuklarda en sık 

görülen yuvarlak solucandır. İnsan kalın bağırsağında, özellikle çekum ve rektum 

bölgesinde, nadiren ince bağırsağın son kısımlarında yaşar ve enterobiosise neden olur. Dişi 

ovovivipardır. 

 

Enterobiosisin epidemiyolojisinde dişi parazitin yumurtlama alışkanlığı büyük önem 

taşır. Dişi bağırsak içinde yumurtlamaz. Enfekte kişilerde dişi erişkin kıl kurtları gece 

uykudan 2-3 saat sonra anüsten dışarı çıkarak makat civarına (perianal bölgeye) binlerce 

(ortalama 10.000) yumurta bırakır ve kısa süre içinde ölürler. Yumurtadan 6 saat içinde 

larvalar çıkarak bulaşıcı özelliğini kazanır. İç çamaşırlarına bulaşan, yatağa dökülen veya da 

oluşturduğu kaşıntı hissi ile o bölge parmakla kaşındığında, tuvalet sonrası makat temizliği 

esnasında kişinin eline, tırnaklarının arasına geçerler. Bulaşma tırnak yeme, hijyen eksikliği 

veya yetersiz el yıkama sonucunda meydana gelebilmektedir Bu nedenle tekrar tekrar 

bulaşma ve çocuktan çocuğa bulaşma riski fazladır. 

 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ovovivipar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Epidemiyoloji
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Oda sıcaklığında 2-3 hafta canlı kalabilir. Çamaşırlarda, yatak ve çarşaflarda da 

yumurta bulunduğunda bulaşma ortamı oluşturur. Kıl kurdu bulaşmış çarşafların 

silkelenmesi ile havaya saçılan yumurtaların ağız bölgesine ulaşarak bulaşması da 

mümkündür. Parazitin konak zinciri insan-insan-insan olarak uzanır. Bulaşma, ağızdan ya da 

burundan alınarak, yutulan yumurtalarla olur. Yumurtalar, ince bağırsağın son kısımlarında 

açılırlar ve serbest kalan larvalar burada iki deri değiştirir ve kalın bağırsağa geçerek 

olgunlaşır. Yumurtanın ağızdan alınmasından, dişi parazitin yumurtlayacak duruma 

gelmesine kadar geçen süre, yaklaşık 15-43 gündür. 

 

Kıl kurdu enfeksiyonu (Enterobiosis), vücuttaki parazit sayısına bağlı olarak sessiz 

seyredebilir. Fakat birden çok sistemi ilgilendiren belirtilere de yol açabilir. Sindirim 

sisteminde yaşayan Enterobius vermicularis, sindirim sistemi, sinir sistemi, ürogenital 

sistem, deri ve kan tablosunda bazı değişiklik ve belirtilere sebep olur. Belirtiler arasında en 

dikkat çekicisi, bilhassa geceleri olan makat kaşınmasıdır. Bunun sebebi yumurtalarını 

bırakmak için olgun dişi parazitlerin aşağılara doğru hareket etmesidir. Huzursuzluk, 

uykusuzluk, yatağını ıslatma diğer şikâyetlerdir.Eğer hastalık tedavi edilmezse bu döngü 

devam eder. 

 

Toplumlarda görülme sıklığı sosyal, kültürel, ekolojik ve hijyenik farklılıklara bağlı 

olarak değişen bağırsak parazit enfeksiyonları, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen 

önemli bir sağlık sorunudur. Bağırsak parazitlerinden ileri gelen enfeksiyonlar dünyada ve 

ülkemizde enfeksiyon hastalıkları arasında ilk sırayı almaktadır. Sosyoekonomik ve eğitim 

düzeyi düşük, gecekondu yerleşimi fazla, temiz içme suyu, kanalizasyon gibi alt yapı 

olanakları yeterli olmayan ve sağlıksız koşullarda yaşayan toplumlarda bağırsak parazitleri 

daha sık görülmektedir. 

 

Vücuttaki parazit sayısı ve konağın bağışık durumuna bağlı olarak enterobiosis 

asemptomatik (hafif kıl kurdu enfeksiyonları) olabileceği gibi en bilinen semptomları olan 

anal veya vajinal bölgede kaşıntı, burun kaşıntısı, gece ağızdan salya akması, diş 

gıcırdatması, uykusuzluk, asabiyet ve huzursuzluk, aralıklı karın ağrıları ve bulantı gibi, 

muğlak mide ve bağırsak semptomları ile karşımıza çıkabilir. 

 

 Tipik kıl kurdu enfeksiyonları ciddi sorunlara neden olmaz. Nadir durumlarda, ağır 

enfeksiyon nedeniyle komplikasyonlar gelişebilir: 

 

İdrar yolu enfeksiyonu: Kadınlarda daha yaygın olan idrar yolu enfeksiyonlarının 

nedeni bazen ağır kıl kurdu istilasıdır. Parazit mesaneye de göçerek, sistite neden olabilir.  

 

Peritoneal boşlukta enfeksiyon: Kadınlarda parazit anal bölgeden vajinaya, oradan 

rahme, fallop tüplerine ve leğen kemiği boşluğundaki organların etrafında bulunan alana 

geçebilir. Bu durum vajinite, endometrite veya başka sorunlara sebebiyet verebilir.  

 

Kilo kaybı: Çok sayıda erişkin kıl kurdu bağırsağınızda yaşadığı zaman, kilo 

vermenize yetecek kadar karın ağrısına neden olabilir ve buna yetecek kadar besin 

tüketebilir.  

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Parazit
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Selofan bant testi: Kıl kurtlarına yönelik en kesin sonuçlar veren test, dünya çapında 

yaygın olan selofan bant testidir. Dişi parazitler anüsten dışarı çıkarak perianal bölgeye 

yumurtlamaları nedeniyle ancak bu yöntemle tanı yapılmaktadır. Doktorunuz, anüsünüzün 

etrafındaki deriye şeffaf bir plastik bant bastıracak, ardından mikroskop altında bu bantta kıl 

kurdu yumurtaları incelemesi yapacaktır. 

 

Kurdun doğrudan görülmesi: Bazen, anüsünüzün çevresindeki bölgede erişkin bir 

kurdun görülmesinde olduğu gibi, kıl kurtlarının varlığı daha belirgindir. 

 

Kıl kurdu enfeksiyonları ilaçlarla da etkili bir biçimde tedavi edilebilir. İlacın alındığı 

gün mümkünse; çarşaf çamaşır kaynatılırsa (makinanın 90 derecesi yeterli değil,100 derece 

gerekiyor), iç çamaşırlar kızgın ütüyle ütülenirse tedavi başarısı artar. 

 

Enfeksiyon kapma veya yayma riskini azaltmak için, tırnaklar kısa tutulmalı, dışkıya 

el sürülmeden temizlik yapılmalı, umumi musluklarla fazla temastan kaçınılmalı, mümkünse 

sıvı sabun kullanılmalıdır. Kıl kurtları enfeksiyon bulaştırma kabiliyetlerini yüzeyde haftalar 

boyunca koruyabildikleri için, yatakları yıkayın ve banyoları düzenli olarak temizleyin, iç 

çamaşırlarınızı günlük olarak değiştirin. 

 

3.3.3. Thelazia 
 

Konjoktiva kesesi ve gözyaşı kanalına yerleşirler.Küçük ince parazitlerdir. 

Uzunlukları 10-20 mm kadardır. Ağız kapsülleri vardır. Vücudun ön kısmında kütiküler 

çizgiler bulunur. 

 

Bu parazitlerin dişileri larvipardır. Dişilerin çıkardığı L1’ler gözyaşına karışır. Bu 

larvalar buradan ara konak sinekler (Musca, Fannia ve Morellia cinslerine bağlı sinekler) 

tarafından alınır. Larvaların sinekteki gelişimi bunların ovaryumunda olur ve L3’ler 

meydana gelir. Gelişme yazın sıcakta 15-30 gün sürer. L3’ler sineğin hortumuna gelir. Sinek 

beslenmek amacıyla göze konduğunda bu larvaları göze bırakır. L3’ler gelişmelerine gözde 

devam ederek erişkin hâle gelirler. Prepatent süre 3-6 haftadır. Erişkin parazitler konakta bir 

yıldan fazla yaşar. 

 

Parazitin kutikulasının tırtıklı ve L5’lerin hareketli olması gözde lezyonların 

oluşmasına yol açar. Oluşan konjoktivitis sonucu gözyaşı salgısı artar. Ağır olaylarda 

korneada ülserler meydana gelir ve kornea bulanıklaşır. Hayvanda fotofobi görülür. 

 

Resim 3.27: Erişkin thelazia türü nemtod  
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Dünyada oldukça yaygındırlar. Enfeksiyon hayvanları rahatsız edebilir thelaziasis 

pembe gözü andırabilir. 

 

Tanı, konjoktiva kesesinde parazitleri görmekle konur. 
 

Göz kapağının içindeki dokular irrite olur ve bu durum gözyaşına neden olur. Eğer 

enfeksiyon uzarsa, gözün korneası ya da dış kısmında yara şekillenebilir. Bu yaralanmalar 

gözü beyazlatabilir ve körlüğe sebep olabilir. Enfeksiyon ile gözler, ışığa daha duyarlı hâle 

gelebilir. Kurtlar, göz ve göz kapağında görülebilir. 
 

Hayvanlar pembe göz tedavisine cevap vermediklerinde, thelaziasis dikkate 

alınmalıdır. Sinek sayısını azaltın, ergin kurtları uzaklaştırın. Ivermectin’in bu parazitlere 

karşı etkili olduğu görülmüştür. 

 

Resim 3.28: Thelazia 

 

3.3.4. Dirofilaria 
 

Erişkinleri 12-30 cm kadar uzunluktadır. Erkeklerin kuyruğu spiral olarak kıvrıktır. 

 

Resim 3.29: Eişkin dişi ve erkek Dirofilaria immitis 

 

Erişkin parazitler köpek, arasıra kedi, seyrek olarak insan, at ve denizaslanında 

parazitlenir. 
 

Kalbin sağ ventrikülü, arteria pulmonalis, vena cava caudalis ve vena hepatica, seyrek 

olarak da gözde, bronşiollerde, interdigital kist ve apselerde, beyin arterlerinde ve spinal 

kanalda bulunur. 
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Resim 3.30: Kalpte erişkin Dirofilaria immitis 

 

Son yıllarda insan ve köpek yakınlaşması ve köpeklerin evde beslenmesi ile 

ülkemizde de artan oranda görülmeye başlanmıştır. Bu da köpeklerde bulunan zoonoz 

hastalıkların insanlara geçmesi gibi bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de 

dirofilariosisdir. Dünyanın birçok yerinde çeşitli hayvanlarda ve insanlarda Dirofilaria 

cinsine bağlı yaklaşık kırk tür bulunmaktadır. Bunlar arasında köpeklerde en yaygın olarak 

görülen ve insanlarda da hastalık yapabilen türler Dirofilaria immitis ve Dirofilaria repens 

olup bu iki parazite de Türkiye’deki köpeklerde rastlanmıştır.  

 

Dirofilaria immitis; köpek, kedi, tilki, kurt, kaplan, şempanze, orangutan ve nadiren de 

insanlarda, Dirofilaria repensise köpek, kedi, aslan ve kırmızı tilkilerde görülmektedir.  

 

Dirofilaria türlerinin gelişmesinde, Culex, Aedes, Anopheles,  vs. gibi cinslere bağlı 

çeşitli sokucu sinek türleri ara konakçılık yapmaktadır.  

 

Sivrisineklerde mikrofilerler larval gelişim dönemini tamamladıktan sonra enfektif 

sivrisineklerin başka bir son konakçıdan kan emmesi sırasında bulaşma gerçekleşir. Kalp, 

akciğerler, konjuktiva ve deri altına yerleşebilir. 

 

Çok az sayıda parazit bulunduğu durumda köpeklerde herhangi bir belirti görülmez. 

Parazit çok olduğunda köpek efor gösteremez. Hayvanda öksürük görülür. Öksürük 

mikrofilerler kanda görülmeden 2-3 ay öncesi ortaya çıkar. Kalp ve akciğerlerde patolojik 

sesler duyulur. Bazen kollaps ve ölüm şekillenir. Vena caval sendrom kendini iştahsızlık, 

karaciğer yetersizliği, asites, idrarda safra tuzları ve hemoglobin görülmesi, trombositopeni, 

anteriör üveyit, sarılık, kollaps ve ölümle belli eder. Ayrıca bazı hayvanlarda değişik tiplerde 

kaşıntılı kronik dermatitisler göze çarpar. 

 

Sivrisinek mücadelesi pratikte pek mümkün olamadığından bu amaçla sadece 

köpeklerde gelişmekte olan larvalara etkili ilaçlar kullanılır. Hastalığın endemik olduğu 

yerlerde sağlam köpeklerin korunmasında etki süresi yaklaşık bir ay olan ivermectin, 

moxidectin ve milbemycin oxime en uygun ilaçlardır. Bu ilaçlar ayda bir kez uygulanır. Bu 

amaçla bu ilaçların uygulanmasına sivrisineklerin görülmeye başlamasından bir ay öncesi 

başlanır ve sivrisineklerin ortadan kayboluşundan bir ay sonrasına kadar devam edilir.  

 

  



 

 93 

3.3.5. Onchocerca 
 

Onchocerca gibsoni, Onchocercalienalis, Onchocerca stilesi; uzunlukları 30-60 mm 

arasında,  uzun yuvarlak kurtlardır. Gelişmeleri tam olarak bilinmemekle beraber, endirektir, 

Onchocerca gibsoni için tatarcık (Culicoides) ara konakçı iken; Onchocerca gutturosa için 

ara konakçı tatarcık sineğidir. Onchocerca gibsoni, özellikle göğüs ve arka ekstremitelerin 

dış yüzeyinde olmak üzere, deri altındaki nodüllerde bulunur.   

 

 

Resim 3.31: Erişkin Onchocerca türü 

 

Onchocerca reticulata'nın mikrofilerleri erişkinlerin bulunduğu kısımlarda deri altı bağ 

dokuda ve lenf damarlarında bulunur. Vektör beslenirken mikrofilerleri alır. Mikrofilerler 

vektörde enfektif larva dönemine (L3) ulaşır. Vektör beslenirken bu enfektif larvaları 

konağın derisinden içeri bırakır. Larvalar buradan yerleşim yerlerine göç ederek erişkin hâle 

gelir. 

 

Şekil 3.19: Vektörün konaktan mikrofilerleri alması 

 

Onchocerca armillata'nın erişkinleri aorta duvarında nodüller meydana getirir ve 

aneurismalara yol açar. Genellikle klinik belirti görülmez. Çok ağır enfeksiyonlarda 

mikrofilerleri göze giderek gözde körlüğe neden olabilir. 
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Onchocerca reticulata'nın erişkinleri bulundukları yerlerde ağrısız yaygın sıcak ödemli 

şişlikler meydana getirir. Bu şişlikler 3-4 hafta süreyle kalır. Bu sürenin sonunda iner ve 

kaybolur. Ancak ligamentler kalınlaşmış olarak kalır. Burada küçük içi kazeyifiye veya 

kalsifiye nodüller kalır. Enfekte hayvanlarda bölgenin ödemli ve şişkin olduğu zamanlarda 

bu şişliklerin sinirlere yaptığıbasınç sonucu topallık görülür. Fakat bu şişlikler geçtiğinde 

hayvan tekrar iyileşir. 

 

Onchocerca reticulata'nın mikrofilerleri, özellikle çok sayıda oldukları yerlerde 

dermatitise neden olurlar. Bunun nedeni ölü veya ölmekte olan mikrofilerlere karşı gelişen 

allerjik reaksiyondur. Bu dermatitis hafif enfeksiyonlarda lokal, ağır enfeksiyonlarda ise 

yaygın olabilir. Lezyonların gelişmesi aşağıdaki sırayı takip eder. 

 

 

 Kıllarda dikleşme, 

 Kıllarda dökülme, 

 Deride kalınlaşma, pigment kaybı ve küçük papüllerin şekillenmesi şeklindedir. 

 

Bu lezyonlu alanlar birkaç hafta içinde iyileşebilir, fakat sonra tekrar ortaya çıkabilir. 

Kaşıntı genellikle azdır. 

 

Uzak Doğu’da, Avustralya’da, Kuzey ve Güney Afrika’da, Avrupa’da ve ABD’de çok 

yaygın olarak bulunurlar. Enfekte karkasların derileri, satılmak için uygun değildir. 

Onchocerca gibsoni’nin ergin formları deri altında yer alır. Konakçı bunlara reaksiyon 

olarak, onları deri ile çevirir. Bu da, özellikle göğüs ve arka bacaklarının dış yüzeylerinde 5 

cm büyüklüğünde deri altında nodüler şişlikler üretir.  

 

Deriden alınan biyopsi parçalarında mikrofilerler aranır. Çoğu olaylarda mikrofilerler 

daha çok vektörlerin konaklara en çok kondukları ve beslendikleri yerlerde yoğunlaşır. Bu 

yerler genellikle gövdenin alt kısımlarıdır. Bu nedenle biyopsi örneklerinin linea alba 

bölgesinden alınması gerekir. Alınan deri parçası sıcak serum fizyolojiğe konur. Altı saat 

beklenir. Parçalanmış deri dokusu içinde bulunan mikrofilerler bu sürede sıvıya geçer. Daha 

sonra serum fizyolojik santrifüje edilir ve dipteki tortuda mikrofilerler aranır. 

 

Deri onchosercosis'inin derideki diğer bozukluklarından, özellikle sineklerin neden 

olduğu myiasisden, uyuz etkenlerinin ve mantarların neden olduğu dermatitisten ayırt 

edilmesi gerekir. 

 

Erişkin parazitler için özel bir ilaç yoktur. Mikrofilerler için 02 mg/kg dozda verilen 

ivermectin etkilidir. Yalnız ivermectin atlara oral yolla kullanılan özel formülasyon hâlinde 

verilir. Bu amaçla yurtdışında Equvalan isimli preparat bulunmaktadır. Yalnız bu ilaç 4 

aylıklardan aşağı yaşlardaki taylarda kullanılmaz. 

Kontrolde vektörle savaş zordur. Bu yüzden konağın ilaçlanması tercih edilen yoldur. 
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3.3.6. Trichuris 
 

Trichuris trichura erişkinleri kalın bağırsakta, özellikle çekum ve kolonda bulunur ve 

erişkinleri 3-5cm uzunluğundadır, kamçıya benzediği için kamçılı parazit adını almıştır. 

Renkleri sarımsıdan, kırmızımsı griyeye kadar değişir. 

 

Resim 3.32: Trichuris türü erkek nematod 

 

Yumurtaları Limona benzer. Her iki kutbunda tıkaç bulunur. 

 

Resim 3.33: Trichuris türünün yumurtası 

 

Yumurtasının ağız yoluyla alınmasıyla hastalık oluşturur. Başlıca enfeksiyon kaynağı 

paraziti taşıyan insanlardır. Yumurtanın dış ortamda yaklaşık bir ay kadar gelişmesi 

gereklidir. 

 

Hafif enfeksiyonlar çoğunlukla asemptomatiktir. Sadece ağır enfeksiyonlarda klinik 

belirtiler görülür. 

 

Trichuris türleri özellikle de T.vulpis erişkin dönemde mukoza hücreleri ve kanla 

beslenir. Bu amaçla baş kısımlarını bağırsak mukozasına gömer. Çoğu olaylar semptomsuz 

seyreder. Ağır enfeksiyonlarda ise kanlı ishal ve anemi ve düğelerde bazen de ölüm görülür. 

 

İnsanlarda; kanlı ishal, kilo kaybı, karın ağrısı, karın bölgesinde hassasiyet, gelişme 

geriliği kansızlık gözlenen belirtilerdir. Ağır ishalli olgularda tüm makatın dışarı çıkması 

görülebilir. 
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Dışkıda tipik limona benzeyen kahverengi yumurtaların görülmesiyle tanı kolaylıkla 

konur. Özellikle köpek barınaklarında dışkılar düzenli olarak temizlenmelidir 

 

3.3.7. Capillaria 
 

Bu cins altında bulunan türler oldukça küçük ve ince parazitlerdir. Bu nedenle çıplak 

gözle görülmeleri oldukça zordur. Memeli ve kanatlılarda yaşayan birçok tür bulunmaktadır. 

Capillaria obsignata, Capillaria bursatatürleri mevcuttur. 

 

Resim 3.34: Capillaria türü erişkin nematod 

 

1-5cm uzunluktadırlar. Tavuk, hindi, bıldırcın ve güvercinlerde ince bağırsaklarda 

yerleşir. Gelişmeleri direk veya indirektir. Dışkı bakısında yumurtalar görülür. 

 

Kanatlılarda parazitlenen bu parazitler ön kısımlarını bulundukları mukozaya 

gömerler. Ağır enfeksiyonlarda burada difterik yangıya neden olurlar. Sonuçta hayvanlarda 

iştahsızlık, zayıflama ve ölüm şekillenir. Capillariaanatis'te hemorajik enterit ve kanlı bir 

ishal de görülebilir. Bu parazitler yemden yararlanamama gibi gizli ekonomik kayıplara da 

neden olur. 

 

Ara konak kullanan türlerin kontrolünde sağaltımı yapılan kanatlılar temiz kümeslere 

alınmalıdır. Ara konaksız gelişenlerde ise kümes tabanının temizlenmesi ve alev 

makinasından geçirilmesi gerekir. Kontrolde ayrıca kanatlıların periyodik ilaçlanması da 

faydalıdır. 

 

Sığırlarda bulunan türler patojen değildir. Fakat karnivorlardaki türlerin patojen 

etkileri vardır. Bronşiyal capillariosis etkeni Capillaria aerophila'dan ileri gelen ağır 

enfeksiyonlarda bronkopnöymoni ve ölüm meydana gelir. İntestinaş capillariosis etkeni 

Capillaria putorii'nin patojenik etkisi çok az olup önemsizdir. Üriner capillariosis etkeni 

Capillaria pilica'dan ileri gelen ağır enfeksiyonlarda idrar kesesinde yangıya ve idrar 

yapmada güçlüğe neden olur. Hepatik capillariosis etkeni Capillaria hepatica'da karaciğerde 

bulunan yumurtalar önce granülamatöz reaksiyonlara yol açar. Bunu karaciğer fibrozisi ve 

sirozu takip eder. Enfeksiyon seyrek olarak öldürücü olabilir. Capillaria hepatica yumurtaları 

insanlar tarafından alındığında iç organlarda larva göçüne neden olur. 
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Capillaria hepatica'da tanı karaciğer biyopsisinde yumurtaların görülmesiyle olur. 

Fakat pratik değildir. Diğer türlerin tanısında idrar veya dışkıda yumurtalarının görülmesiyle 

olur. 

 

3.3.8. Trichinellae 
 

Trichinellaspiralis, Trichinellanelsoni, Trichinella nativa, Trichinellapseudospiralis 

türleri mevcuttur. 

 

3.3.8.1. Trichinella spiralis 

 

İnsan, domuz, fare, at, ayı, nadiren diğer memeliler ve kanatlılarda yerleşir. Erginleri 

ince bağırsakların mukozasında, larvaları ise çizgili kaslarda kistler içinde bulunur. Erkekler 

1.4-1.6 mm uzunluktadır. Dişiler ise 3-4 mm uzunluktadır. 

 

 

Resim 3.35: Trichinella spiralis türü erişkin nematod 

 

Aynı konak üzerinde hem erginleri hem de larvaları bulunan tek nematoddur. 

Çiftleşmeden sonra erkekler ölür. Dişiler ince bağırsak bezlerine girer. Çiftleşmeden 3 gün 

sonra dişiler larva çıkarmaya başlar. Larvalar lenf yolu ile dolaşıma girer ve büyük dolaşımla 

tüm organ ve dokulara yayılır. 

 

Resim 3.36: Kaslarda kistlenmiş Trichinella spiralis larvaları 
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Sadece çizgili kaslara giden larvalar canlı kalır. Kaslardaki bu larvalar kanibalizm, 

karnivorizm veya leş yeme ile başka bir konak tarafından alındığında gelişme bu konakta 

devam eder. Konakta parazite karşı aşırı bir duyarlılık şekillenmişse veya konak ishalli ise 

ince bağırsaklara gelen larvalar dışkı ile atılır. 

 

Trichinellosis evcil hayvanlarda genellikle hafif seyreder ve klinik belirtiye yol açmaz. 

Ağır enfeksiyonlarda erişkin parazitler enteritis meydana getirir. 

 

Kaslara giden larvalar ise akut myositis, ateş ve eozinofiliye yol açarlar. İnsanlarda 

bunlara ilaven göz çevresinde ödem ve asites görülür. Ağır enfeksiyonlar solunum kaslarının 

felci sonucu öldürücü olabilir. 

 

Bulaşma başlıca domuz olmak üzere diğer hayvaların etinin iyi pişmemiş olarak 

yenmesiyle olur. Domuzlar için enfestasyonun kaynağı fareler ve birbirlerini yemeleridir. 

Mezbahalarda et kontrolü sırasında larvalar tesbit edilebilir. 

 

 

Şekil 3.20:Trichinella spiralis’ in yaşam döngüsü 

 

3.3.9. Spirocerca lupi 
 

Erişkinlerinin uzunluğu 8cm kadardır.Renkleri pembedir. Erişkinleri köpek ve 

kedilerin özofagus ve midede oluşturdukları granülomlar içinde parazitlenir. Lavralarına 

aorta duvarı içinde rastlanır. 
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Resim 3.37: Erişkin Spirocerca lupi 

 

Yumurtaları elips biçiminde ve kalın kabukludur. Yumurta dışkı ile atıldığında içinde 

larva bulunur. Ara konakları Coleoptera takımında bulunan koprofaj böceklerdir. Paratenik 

konakları kanatlılar, kemiriciler ve kertenkeledir. 

 

Resim 3.38: Spirocerca lupi yumurtası 

 

Aorta'nın iç duvarında göç eden larvalar burada irritasyona neden olur. Şiddetli 

enfeksiyonlarda bu damarlarda daralma ve yırtılma şekillenebilir. Bu durumda ani ölümler 

görülür. 

 

Özofagustaki granülomların çapı 4 cm'ye kadar ulaşabilir. Bu granülomlar 

hayvanlarda yutma güçlüğüne ve sürekli kusmaya neden olur. Ayrıca özofagusta yırtılma ve 

kanamalara da neden olabilirler. 

 

Özofagustaki granülomlar zamanla çeşitli komplikasyonlara da neden olur. Bunlardan 

birincisi enfekte köpeklerin çok azında görülen özofagus osteosarcomlarıdır. İkincisi ise 

daha seyrek görülen thoraks omurlarında görülen spondilosis ve uzun kemiklerin hipertrofik 

pülmoner osteoarthropatiasıdır. Osteoarthropatia uzun kemiklerde kalınlaşma ile kendini 

belli eder.  

 

Parazitin genç şekillerine bazen spinal kanalda da rastlanır. Burada kanamalara yol 

açarak paraplejiye yol açarlar. 
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Hastalık belirtileri özofagusun yabancı cisimle tıkanması, özofagusun genetik 

disfonksiyonu ve göğüsteki tümöral oluşumlarda görülen belirtileri taklit eder. Bu nedenle 

ayırıcı tanı zordur. Kesin tanı dışkıda yumurtaların görülmesiyle konulur. Bu amaçla 

flotasyonda doymuş tuzlu su yerine konsantre şeker solüsyonu veya sodyum nitrat (özgül 

ağırlık 1.36) kullanılır. Tanıda yumurtanın görülmediği şüpheli olaylarda endoskopiden ve 

radyografiden yararlanılır. 

 

 

Şekil 3.21:Spirocerca lupi’nin yaşam döngüsü 

 

3.3.10. Habronema ve Draschia Cinsleri 
 

Habronema cinsindekilerin erişkinleri 12-25 mm uzunluktadır. Ağız kapsülü silindir 

biçimindedir. Erkeklerin arka kısmı spiral şekilde kıvrılmıştır. 

 

 

Şekil 3.22:Habronema türünün ön kısmının görünüşü  
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Draschia cinsinde erişkinlerin uzunlukları 13 mm kadardır. Ağız kapsülü huni 

biçimindedir. 

 

Yumurta her iki cinste de çok ince kabukludur. İçinde L1 bulunur. 

 

Tektırnaklılarda Habronema türünün erişkinleri mide mukozasında, Draschia 

megastoma erişkinleri ise mide mukozasında fibröz nödüller içinde yerleşir. 

 

Draschia megastoma ve Habronema muscae'ya, Musca ve Haematobia cinslerine bağlı 

sinekler, Habronema microstoma'ya Stomoxys calsitrans (ahır sineği) biyolojik vektörlük 

yapar. 

 

Resim 3.39:Habronema’ nın biyolojik vektörleri 

 

Mide habronemosis'i ve draschiosis'i: Habronema'nın erişkinleri hafif kataral bir 

gastritise neden olurlar. Midede mukus üretimi artar. 

 

Draschiaların erişkinleri midede, içinde kazeöz bir kitle ve parazitler bulunan fibroz 

nodül oluşumuna neden olur. Bu nodüller ya yapmış oldukları çıkıntı ile mide 

fonksiyonlarını mekanik olarak bozar, ya da bazen delinerek peritona açılır. Böylece 

hayvanda peritonitis meydana gelir. 

 

Resim 3.40:Draschia megastoma’ nın mide de yaptığı nodül 

 

Deri habronemosis'i ve draschiosis'i: Deride lezyonlara bırakılan larvalar ise burada 

yaptıkları sürekli irritasyon sonucu granülomların şekillenmesine neden olur. Bu lezyonlara 

daha ziyade yazın rastlandığından bunlara yaz yarası da denir. 
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Resim 3.41:Atta deri habronemiasisi 

 

Akciğer habronemosis'i: Bu parazitlerin larvalarına akciğerlerde de rastlanabilir. 

Bunlar akciğerlerde küçük apseler oluşturur. Larvaların akciğere hangi yolla gittikleri 

hakkında bilgi yoktur. 

 

Mide habronemosis'inde genellikle klinik belirti görülmez. Mide draschiosis'inde 

nodüller plöyris bölgesinde bulunduğunda sfinkterin kapanmasını engeller ve sindirim 

bozukluklarına neden olur. 

 

Resim 3.42:Atın ayağında habronema parazitine bağlı granulomlar 

 

Deri habronemosis'i ve draschiosis'inde lezyonlar daha çok vücudun yara bulunan 

bölgelerinde ortaya çıkar. Önce yara olan kısımda şiddetli bir kaşıntı vardır. Bu kaşıntı 

sonucu hayvan kaşınmak amacıyla yarayı öteye beriye sürter. Böylece yaranın genişliği ve 

derinliği artar. Daha sonra bu yara kısımlarında kırmızı, kahverengi, iyileşmeyen 

granülomlar şekillenir. Bu granülomlar deri yüzeyinden çıkıntı yapar ve çapları 8 cm'ye 

kadar olabilir. Bu granülomlara yaz aylarında sinek mevsiminde rastlanır ve havalar soğuyup 

sinek aktiviteleri sona erinceye kadar iyileşmez. 
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Larvalar bazen gözü istila eder. Bunun sonucu konjoktivitis oluşur. Konjoktivada ülser 

ve nodüller gelişir. 

 

Deri habronemosis'inde: Deride iyileşmeye yanaşmayan kırmızı renkli granülomların 

görülmesi tanıda yardımcıdır. Yaralardan alınan kazıntıda larvalar aranır. Larvaların 

kuyruğunda dikenli bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntının görülmesiyle kesin tanı konur. 

 

Mide habronemosis'inde: tanı zordur. Zira dışkıda yumurta ve larvalara her zaman 

rastlanmaz. 

 

3.3.11. Dioctophyma renale 
 

Evcil hayvanların en büyük nematodudur. Dişilerin uzunluğu 60 cm eni 1 cm kadardır. 

Dişilerin boyu 100 cm'ye kadar çıkabilir. Parazitler kan kırmızısı renktedir. Büyüklüğü ve 

yerleştiği yer parazitin ayrımı için yeterlidir. 

 

Resim 3.43:Erişkin Dioctophyma renale 

 

Yumurtaları fıçı şeklinde, sarımsı kahverengidir. Yumurtaların üzeri tırtıklı ve iki 

kutbu tıkaçlıdır. İdrarla dışarı atıldığında içinde embriyo gelişmemiştir. Ara konakları tatlı 

suda yaşaşyan halkalı solucandırlar. 

 

 

Resim 3.44:Dioctophyma renale 
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Karnivorlar; domuz, bazen insan, sığır ve at, böbrek parankimine yerleşir. 

 

Resim 3.45:Böbrekte Dioctophyma renale 

 

Yumurtalar idrarla dışarı çıkar. Yumurta suda gelişir ve içinde L1 oluşur. Bu 

yumurtalar ara konak için enfektifdir. Ara konağın vücudunda L3 meydana gelir. Enfekte ara 

konaklar balık ve kurbağa gibi paratenik konaklar tarafından alınırsa larvalar bu paratenik 

konakların vücudunda gelişemez kistlenir. Son konak, ya enfekte ara konakları veya enfekte 

paratenik konakları yiyerek enfekte olur. L3’ler önce mide mukozasına oradan karın 

boşluğuna, daha sonra karaciğere, oradan da böbreklere gider. Böbreklerin pelvis kısmına 

yerleşir ve erişkin hâle gelirler. Prepatent süre tam olarak bilinmemektedir. Ancak 

yumurtadan yumurtaya gelişme 2 yıl süre almaktadır. 

 

Parazit böbreğin parankimasını tamamen tahrip eder. Buna bağlı olarak idrar yapmada 

güçlük ve idrarda kan görülür. 

 

İdrarda tipik yumurtaları görmekle tanı konur. Cerrahi sağaltım yapılır. 

 

3.3.12. Nematodlara Etkili İlaç Uygulamaları 
 

Yeni doğanlar 2 aylıktan itibaren 2 ayda bir geniş spektrumlu bir ilaçla sağaltılmalıdır. 

Padoklardaki altlıklar haftada en az 2 defa toplanmalıdır. Atlarda düzenli olarak ayda en az 1 

defa dışkı bakısı yapılmalıdır. Mera geniş ve bol ise rotasyonla kullanılmalıdır. Sürekli 

olarak aynı/benzer ilaç etken maddesi kullanılmaması gerekir. 

 

0-3 aylık hayvanlarda, 2 haftada bir, çok şiddetli olgularda haftada bir sağaltım 

yapılmalıdır. 

 

Gebe hayvanlarda, doğumdan önceki 15.günde ilk sağaltım yapılır. Doğumda ikinci 

sağaltım yapılır. Doğumdan sonraki 15.Günde üçüncü, 30.Günde dördüncü, 45. günde 

beşinci, 2. ayda da altıncı sağaltım yapılır. 
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Ivermectin, mebendazol, pirantel pomat, fenbendazol, fenbendazol, albendazol, 

niklosamid ve  prazikuantel kullanılır. 

 

Trichuriaisis tedavisinde mebendazol ve albendazol en güvenli ve en etkili ilaçlar 

olarak değerlendirilir. Bir gram dışkıda 10,000 yumurtadan fazla olan ağır enfeksiyonlarda 

doz iki katına çıkarılabilir veya tedavi iki-üç kez tekrarlanabilir. 

 

Albendazolün hafif infeksiyonlarda 3 gün, ağır enfeksiyonlarda ise 5-7 gün 

kullanılması önerilir. Yeniden enfeksiyon ihtimali yüksektir ve 6 ay içinde tedavi öncesi 

yoğunluğa tekrar ulaşılabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu parazitolojik tedavi sağlanana 

kadar her ay tedavinin tekrarlanmasıdır. 

 

Yukarıda bazı ilaçların etken maddeleri verilmiştir. Trematod, cestod ve nematod 

sağıltımında ilk ve en önemli etken canlının hastalığa yakalatılmaması, hastalığa yakalanan 

canlıların periyodik bakımlarla erken teşhisi, canlının doğru beslenmesi, vitamin ve mineral 

yönünden desteklenmesi, hasta olan canlıların doğru şekilde tedavi edilmesidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak nematodlarla mücadele 

ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Nematod ara konakçılarıyla 

mücadele ediniz. 

 Habronema microstoma ve Stomoxys 

calsitrans’ınbiyolojik vektörleriyle mücadele ediniz. 

 Vektör sivrisineklerle mücadele zordur. Ara 

konakların yaşadığı yerlerin drenajı yapılarak bu 

alanlar kurutmak, en kesin ve kalıcı bir metottur. 

Uygulama için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapabilirsiniz. 

 Gaita numunesi alınız. 
 Öğrenme faaliyetindeki gaita alınmasındaki 

önerilere uygun şekilde gaita numunesi alınız. 

 Hayvana ilaç uygulaması 

yapınız. 

 Gelişmekte olan larvalara ve erişkinlere karşı 

yapılacak ilaçlama kuramsal olarak 

reenfeksiyonların en az düzeyde yani merada 

enfektif larvaların en az sayıda bulunduğu 

zamanlarda yapınız. 

 Nematodlar ile mücadelede rumen bollerlerini 

rumene yerleştiriniz. İçinde bulundurduğu aktif 

maddeyi yavaş yavaş (3 ay süreyle) rumen içine 

salınacağından otlama süresince alınan larvalar 

gelişmeye fırsat bulamayacaklardır. 

 Ivermectin, Coli, Greyhound ve Alman Çoban 

Köpeği ırklarında nöyrotoksiktir kullanımına dikkat 

ediniz. Kan - beyin bariyerinin yapısını bozan 

meningitis olgularında ise toksisite her ırk köpek 

için geçerli olduğunu dikkate alınız. 

 Toxocara canis enfekiyonunda üç aylığa kadar 

köpek yavrularına intrauterin ve galaktojen bulaşma 

sonucu dışkıyla yumurta çıkışının engellenmesi için 

yeni doğan yavrular 14 günlük aralarladoğumdan 

sonra 2, 4, 6 ve 8’inci haftalarda ilaçlayabilirsiniz. 

 Akciğer nematodlarının kontrolünde ise genellikle 

ilkbahar ve sonbahar uygulamalarıyeterli 

olmaklabirlikte gerekligördüğünüzde ilkbahar sonu-

yaz başlangıcında ilave bir tedavidaha 

uygulayabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Trichinella lavraları insanlarda özellikle hangi dokuya yerleşir? 

A) Kemik 

B) Kas  

C) Kıkırdak 

D) Yağ 

E) Lenf  

 

2. Sinek larvalarının insan ve hayvan vücudunda, özellikle yaralarda oluşturdukları 

enfestasyonlara ne ad verilir? 

A) Miyalji 

B) Miyazis 

C) Miyasteni 

D) Miyom 

E) Midriazis 

 

3. Aşaşğıdaki parazitlerden hangisi, konak olarak sadece insanları seçer? 

A) Fasciola hepatica 

B) Theileria annulata 

C) Bovicola ovis 

D) Enterobius vermicularis 

E) Dippylidium caninum 

 

4. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin tanısında kullanılan materyal perianal bölgeye 

bırakılan yumurtalardır? 

A) Enterobius vermicularis 

B) Ascaris lumbricoides 

C) Trichinella spiralis 

D) Ancylostoma caninum 

E) Dranunculus medinensis 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Trematoda sınıfının genel özellikleri sıralayabiliyor musunuz?   

2. Trematoda sınıfına bağlı parazitler ve yaptığı hastalıkları 

açıklayabiliyor musunuz? 

  

3. Tremotadlara etkili ilaçları sıralayabiliyor musunuz?   

4. Trematod ara konakçılarıyla mücadele edebiliyor musunuz?   

5. Gaita numunesi alabiliyor musunuz?   

6. Hayvana ilaç uygulaması yapabiliyor musunuz?   

7. Sestoda sınıfının genel özellikleri sıralayabiliyor musunuz?   

8. Sestoda sınıfına bağlı parazitler ve yaptığı hastalıkları açıklayabiliyor 

musunuz? 

  

9. Sestodlara etkili ilaçları sıralayabiliyor musunuz?   

10. Sestod ara konakçılarıyla mücadele edebiliyor musunuz?   

11. Gaita numunesi alabiliyor musunuz?   

12. Hayvana ilaç uygulaması yapabiliyor musunuz?   

13. Nematod sınıfının genel özelliklerini sıralayabiliyor musunuz?   

14. Nematod sınıfına bağlı parazitler ve yaptığı hastalıkları açıklaya 

biliyor musunuz? 

  

15. Nematodlara etkili ilaçları sıralayabiliyor musunuz?   

16. Nematod ara konakçılarıyla mücadele edebiliyor musunuz?   

17. Gaita numunesi alabiliyor musunuz?   

18. Hayvana ilaç uygulaması yapabiliyor musunuz?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçiniz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 D 

4 A 

5 D 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 C 

4 E 

5 A 

6 D 

7 C 

8 A 

9 C 

10 A 

11 A 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 B 

3 D 

4 A 

 

 

 

 

 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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