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ÖZ
Amaç: Bu çalışma, çoban köpeklerinde sindirim sistemi helmintlerinin yaygınlığını ve zoonoz öneme sahip türlerin varlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Dışkı örnekleri önce makroskobik olarak incelenmiş, daha sonra helmint yumurtaları yönünden formalin ethyl-acetat sedimentasyon ve ZnSO4 flotasyon yöntemleri ile bakılmıştır. Zoonoz öneme sahip E. granulosus ve T. canis’i tür düzeyinde teşhis etmek için Taenia spp.
ile Toxocara spp. yumurtası saptanan dışkılar copro-PCR yöntemiyle incelenmiştir.
Bulgular: Dışkı bakısına göre 224 çoban köpeğinin 79’u (%35,26) çeşitli helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. En yaygın tür Taenia spp.
(%12,05) olup, bunu sırasıyla Toxocara spp. (%9,38), Toxascaris leonina (%6,25) ve Trichuris spp. (%4,2) izlemiştir. Copro-PCR’da, Taenia spp.
saptanan köpeklerin 14’ünde (%51,85) E. granulosus, Toxocara spp. görülen köpeklerin 5’inde (%23,8) T. canis pozitiflik saptanmıştır. Paramphistomum spp., A. galli, Trichostrongylidae gibi köpeklerde bulunmayan parazit yumurtalarının görülmesi, beslenme biçimi ile koprofajiyi
akla getirmektedir.
Sonuç: Köpeklerin hem kendi parazitlerinin hem de zoonoz önemi olan E. granulosus ve T. canis’in tür düzeyinde teşhisinin yapılması için dışkıya konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra copro-PCR ile bakılmalıdır. Ayrıca, köpeklerin beslenme biçimi ile diğer etkili faktörlerin göz önünde
tutulması da alınacak önlemlerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Copro-PCR, flotasyon, helmint, çoban köpeği, sedimentasyon
Geliş Tarihi: 01.11.2016		
Kabul Tarihi: 12.01.2017
ABSTRACT
Objective: This study was conducted to determine the prevalence of gastrointestinal helminths and diagnose the species of important
zoonotic helminths in sheep dogs.
Methods: Firstly, fecal samples were macroscopically examined; subsequently, formalin-ethyl acetate sedimentation and ZnSO4 centrifugal
floatation techniques were applied for the examination of helminth eggs. PCR technique was utilized to determine the species of E. granulosus and T. canis in dogs found positive for Taenia spp. and Toxocara spp.
Results: Helminth infection was detected in 35.26% of sheep dogs. Taenia spp. was the most common helminth (12.05%), followed by Toxocara spp. (9.38%), Toxascaris leonina (6.25%), and Trichuris spp. (4.2%). The positive results in the E. granulosus and T. canis-specific PCRbased molecular tests were obtained in 14 of the Taenia egg-positive samples and in 5 of the Toxocara egg-positive samples from dogs. This
study has suggested that coprophagy and feed raw offal and meat to dogs may be responsible for finding atypical helminth eggs in fecal
samples from dogs in the absence of an actual infection.
Conclusion: To make the diagnosis of their owned parasites of dogs, E. granulosus and T. canis which have zoonotic importance, feces must
be examined by both conventional and copro-PCR techniques. In addition to dogs’ feeding habits, other related factors must be taken into
account in the epidemiology of helminth infection; thus, precaution and control measures will be more reliable.
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GİRİŞ
İnsan ve diğer hayvanlarla yakın temas halinde bulunan köpekler, bazı hastalıklara ilişkin teşhis, tedavi ve kontrol önlemlerinin
ihmal edildiği durumlarda yakınlıkları nedeniyle zoonoz hastalıkların bulaşmasında önemli rol oynar. Köy ve çiftliklerdeki yaşam
tarzında, evcil hayvanların hem kendi aralarında hem de insanlarla yakın temas halinde bulunması ile yaban hayvanlarının bu
bölgelerde sıklıkla biyolojik döngüye dahil olması, parazitin daha
da yaygın olarak görülmesine neden olabilir (1, 2). Paraziter hastalıklardan özellikle helmintler, hayvan ve halk sağlığı açısından
ciddi sorunlara sebep olmaktadır (3, 4). Türkiye’de köpekler, kist
hidatik etkeni E. granulosus ile Visceral Larva Migrans (VLM) ve
Ocular Larva Migrans’a (OLM) neden olan T. canis’i insanlara taşımasıyla ayrı bir öneme sahiptir. İnsanlarda köpek kancalı kurtlarının sebep olduğu Cutaneus Larva Migrans=Deri larva migrans
(CLM) da sporadik olarak görülmektedir (5-9).
Köpeklerdeki fazla sayıdaki helmint çeşitliliğine rağmen, Türkiye’de sokak veya az sayıdaki sahipli köpekler üzerinde yapılan
çalışmalarda, daha çok cestodlardan Taenia, Dipylidium, Mesocestoides ve Echinococcus, nematodlardan Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Uncinaria, Trichuris ve Spirocerca gibi helmint
türleri bildirilmiştir (10-16). Türkiye’de kırsal alanla ilgili çalışmalar
az sayıda ve oldukça eski yıllara dayandığından bu konudaki son
durumun bilinmemesi alınacak önlemler açısından bir eksikliktir.
Taşan (17), Elazığ yöresi köy köpeklerinde, nekropside helmintlerin yayılışını %95, Çerçi (18), Ankara ili Elmadağ ilçesi köy köpeklerinde dışkı bakısında %80,9 bildirmiştir. Çeşitli ülkelerde
köy ve çiftlik köpeklerinde yapılan çalışmalardan, Portekiz’de
%57,44 (19), Yunanistan’da %26,0 (20), Macaristan’da %56,3 (21),
Arjantin’de %69,0 (22), Çekya (Çek Cumhuriyeti) ’da %41,7 (23),
Malezya’da %88,3 (24) ve Avustralya’da %7,7-40,2 (2) parazit enfeksiyonu bildirilmiştir.
Zoonoz parazitlerin yayılışı ve epidemiyolojilerinin bilinmesi, insanlarda risk oluşturma etkilerinin en alt düzeyde tutulması açısından son derece önemlidir. Türkiye’de, yaklaşık son yirmi beş yıl
içinde köy ve sürü köpeklerinde helmint türlerinin varlığı ve yayılışı hakkında bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı; çoban
köpeklerinde helmint türlerini dışkı bakısıyla saptamak ve halen
halk sağlığı açısından önemli olan kist hidatik, VLM ve OLM’ye
sebep olan türlerin teşhisini moleküler yöntemlerle yaparak gerçek düzeylerini ortaya koymaktır.
YÖNTEMLER
Bu çalışma, 2013-2015 yılları arasında, Ankara’nın merkez ilçeleri dışındaki doğu-batı-kuzey-güney yönünde bulunan 10 ilçede
(Bala, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Nallıhan ve Polatlı) yer alan 47 köydeki 224 çoban (sürü) köpeği üzerinde yürütülmüştür. Köpeklerin yaş (genç: 0-1 yaş, ergin:
1 yaş <), cinsiyet ve beslenme biçimi kaydedilmiş, dışkı örnekleri
dışkılama sonrası yerden (toprak, bitki, ot, çimen içermeyen) toplanmıştır. Laboratuvara getirilen dışkı örnekleri önce makroskobik
olarak bakılmış, daha sonra mikroskobik olarak formalin ethyl-acetat sedimentasyon ve ZnSO4 flotasyon yöntemi kullanılarak
helmint yumurtaları yönünden mikroskobik olarak incelenmiştir
(25). Zoonoz özelliğe sahip E. granulosus ile T. canis’in varlığını
teşhis etmek için dışkılar copro-PCR yöntemiyle bakılmıştır. Tae-
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nia ve Toxocara tip yumurta saptanan dışkılardan DNA izolasyonu
için QIAmp DNA Stool Mini Kiti (Qiagen, Almanya) kullanılmıştır.
Dışkı örneklerindeki yumurtalar, Szell ve ark.’nın (26) sedimentasyon + ZnCl2+NaCl flotasyon yöntemine göre toplanarak, üretici
firmanın kitte bildirdiği prosedüre göre işlenmiştir. Toxocara spp.
yumurta örnekleri kit prosedüründe birkaç modifikasyon yapılarak kullanılmıştır (yumurtanın kalın kabuğunu patlatmak için, ASL
bufferda 95°C’de 30 dk. ve proteinase K’da 70°C’de 30 dk.). Echinococcus granulosus’un varlığı için örnekler copro-PCR ticari kiti
ile (Genekam Biotechnology, Almanya) üretici firmanın bildirdiği
prosedüre göre işlenmiştir. Toxocara spp. örnekleri, mtDNA ATP
sentetaz alt ünite 6 (ATPase 6) gen bölgesine özel primerlerle işlenmiş ve T. canis pozitif saptanan amplikonlar, DNA sekans analizine gönderilmiştir (RefGen, Türkiye). PCR sonucu elde edilen
ürünler agaroz jelde 8-10 volt/cm akımda yürütülmüştür.
Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönetmeliği’ne göre etik kurul değerlendirmesinden muaftır.
Verilerin istatistiksel analizi Statistical Package for Social Sciences
Software 14.01 (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Helmint türlerinin yaş ve cinsiyete göre farklılıkları
Ki-kare testi ve logistic regression testleri ile araştırılmıştır.
BULGULAR
Dışkı bakısı sonuçlarına göre 224 çoban köpeğinin 79’u (%35,26)
çeşitli helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. Köpeklerde 7’si
nematod, ikisi cestod, ikisi trematod ve biri pentastomid olmak
üzere 12 tür/cins parazit yumurtası belirlenmiştir. En yaygın tür
Taenia spp. saptanmış, bunu sırasıyla Toxocara spp., Toxascaris
leonina ve Trichuris spp. izlemiştir (Tablo 1). Copro-PCR incelemesinde Taenia spp. görülen 27 köpeğin 14’ünde (%51,85) E.
granulosus, Toxocara spp. bulunan 21 köpeğin 5’inde (%23,8) T.
canis kaydedilmiştir. PCR sonucu elde edilen pozitif amplikonların sekans analizinde örneklerin T. canis olduğu teyit edilmiştir. Alınan bilgi ve kişisel gözlemlere göre köylerdeki köpeklerin
beslenmesi hane sahibi tarafından evde yenilen yemek artıkları,
kanatlı, koyun ve sığıra ait çiğ organlar, et ve kemik parçaları ile
yapılmaktadır. Koyun sürüsüne koruma eğitimi vermek amacıyla belli aralıklarla önlerine tüm olarak ölü koyun-sığır atılmakta
ve bunları parçalayarak yenmesi sağlanmaktadır (Resim 1). Köpeklerde bu beslenme biçimine bağlı olarak dışkıda A. galli, Paramphistomum spp., Strongyloides spp., Trichostrongylidae gibi
yumurtalar görülmüştür. Benzer şekilde Fasciola spp. ve Dicrocoelium spp. yumurtalarının da dışkıda görülmesinin enfeksiyonla
ya da beslenme biçimiyle ilgili olabileceği kanısına varılmıştır. Köpeklerde sindirim sistemi helmintlerinin yaş ve cinsiyet durumuna
göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Gençlerde erginlere, dişilerde erkeklere oranla Toxocara spp., T. leonina ve Taenia spp. daha
yaygın olarak görülmüş, ancak T. leonina’nın gençlerde (%13,95)
erginlere göre (%4,41) daha yüksek olduğu istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA
Köpeklerde bulunan helmintlerin birçoğu insan ve kasaplık hayvan sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Paraziter hastalıkların
varlığını özellikle de insanlara bulaşmasını minimize etmek için
epidemiyolojilerine etki eden faktörlerin iyi bilinmesi gerekir.
Coğrafi bölge, iklim, ara/son konak popülasyonu, enfeksiyonun
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Tablo 1. Köpeklerde yapılan yayılış ile ilgili çalışma verileri ile diğer çalışma verilerinin karşılaştırılması
Mevcut Orhun ve Ayaz, Ünlü ve Eren, Yıldırım ve ark.,
çalışma
2006
2007
2007
Parazit türü

Kozan ve ark.,
2007		

Balkaya ve Avcıoğlu,
2011

Ankara*

Van*

Aydın*

Kayseri*

Afyon*

Eskişehir*

Erzurum*

9,38

13,9

20

4,2

36,2

47,8

20,3

Toxocara spp.
T. leonina

6,25

23,5

1

7,7

47,8

60,9

38,4

Taenia spp.

12,05

14,8

7,5

2,8

2,9

23,9

2,9

D. caninum

0,89

3,5		

2,8

2,9

4,3

Trichuris spp.

4,02		

Capillaria spp.

2,23						

1,5				

Kancalıkurt

2,23

Filaroides spp.

1,34						

9,56

21

1,1

59,4

6,5

D. renale

0,89						

L. serrata

0,89						

Fasciola spp.

1,79						

Dicrocoelium spp.

3,13						

A. galli

1,34						

Strongyloides spp.

3,13						

Paramphistomum spp.

1,34						

Trichostrongylidae

1,34						

0,6
2,3

* % yayılış

Resim 1. Çoban köpeklerinin köylerde karkasla beslenme biçimi
Tablo 2. Çoban köpeklerinde yaş ve cinsiyete göre Toxocara
spp., T. leonina ve Taenia spp. enfeksiyonu
Yaş

Cinsiyet

<6 ay 6 ay-1 yaş 1 yaş < Erkek
İncelenen köpek
sayısı (224)

Dişi

6

37

181

181

43

1

4

16

15

6

T. leonina pozitif 		
köpek sayısı (14)

6

8

11

3

Taenia spp. pozitif 		
köpek sayısı (27)

7

20

19

8

Toxocara spp.
pozitif köpek sayısı (21)

prepatent ya da patent dönemde olması, teşhis yöntemi, ilaç kullanımı gibi faktörler çalışma sonuçlarına yansımakta ve farklılıklara neden olmaktadır (19). Türkiye’de köpeklerde bulunan helmint
cins/türlerinin yayılışı ile ilgili çalışmalar genellikle sokak/sahipli
ev köpeklerinde nekropsi veya dışkı bakısı ile yapılmış, en sık görülen türlerin T. leonina, T. canis, kancalı kurtlar, Taenia spp. ve D.
caninum olduğu bildirilmiştir (10-12, 14, 16). Bu çalışmada, çoban
köpeklerinde aynı türlere rastlanması diğer çalışmalarla uyumlu
bulunmuş, ancak karşılaştırma yapma açısından kırsal alanda sürü
ile ev bekçilik görevi için barındırılan köpeklerle ilgili çalışma sayısı az ve eski yıllara ait olması bir eksiklik oluşturmuştur. Şehir
ortamı ile kırsal alanlar, köpek yoğunluğu bakımından karşılaştırıldığında şehirdeki köpek sayısının (sokak/sahipli) kırsal alandaki
sayıdan daha fazla olması beklenmekte, ayrıca şehir yaşamının
dar ve kısıtlı mekanlarında, çevre kontaminasyonunun daha fazla
olmasına bağlı olarak da bulaşmanın artması düşünülmektedir
(23). Helmint enfeksiyonlarının yayılışı, şehirlerde yapılan çalışmalarda %19,4-60 saptanırken Elazığ yöresi kırsal köpeklerinde
nekropside %95, Ankara çevresinde köy köpeklerinde dışkıda
%80,99 bulunmuştur (10-12, 14, 16-18). Bu çalışmada saptanan
yayılış oranı (%35,26) kırsal alandaki verilerden düşük, şehirlerdeki
çalışma sonuçlarına benzer veya daha düşük bulunmuştur. Kırsal
alan köpeklerinde yapılan iki çalışmanın yapıldığı dönemlerdeki
(26-34 yıl önce) kırsal alan yaşamı, ekonomisi, hayvancılık sistemi,
hayvan sayısı gibi temel faktörler günümüzde değişmiştir. Tedavi
ve kontrol amaçlı ilaç seçenekleri de günümüzle karşılaştırıldığında oldukça kısıtlı kalmaktadır. Bu noktalar dikkate alındığında,
bu çalışmada saptanan %35,26 yayılış oranının içinde özellikle
zoonoz helmintlerin yüksek oranda bulunması önemli bir bulgu
olarak değerlendirilmiştir.
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Türkiye’de köpeklerde görülen helmintler arasında zoonoz türlerden sırasıyla insanlarda kist hidatik, VLM ve CLM önemlidir
(5-9). Türkiye’de insanlarda kistik echinococcosisin seroprevalansı %4,8-35,5 bildirilmiş, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 19871994 yılları arasında teyit ya da tedavi amaçlı 21.303 hasta opere
edilmiştir (3, 6, 8, 27, 28). Kırsal bölgedeki sürü sahipleri ve yetiştiriciler, köpeklere beslenmesi için zaman zaman geviş getiren
hayvanlara ait karkas, iç organ (özellikle diyafram altı bölgenin
tamamı) ve et parçalarını vermekte, bu uygulama ile köpeklerin
çevreye karşı daha sert ve agresif olması amaçlanmaktadır (1, 29).
Bu çalışmada da benzer biçimde bazı köylerde bu beslenme şekli
gözlenmiş, başta ölü koyun olmak üzere sığır ve kanatlı hayvanlara ait et ve iç organların hayvanlara verildiği gözlenmiştir. Kırsal
alandaki bu beslenme şeklinin başta echinococcosis olmak üzere
bazı zoonoz hastalıkların devamlılığından sorumlu olan en önemli
faktör olduğu bilinmektedir (1, 29). Bulaşmada, ayrıca çiftliklerde
zaman zaman kontrolsüz şekilde yapılan hayvan kesimleri sırasında kist hidatiğin patlaması ya da bıçak darbeleri ile kesilmesi sonucu protoskolekslerin karkasa bulaşabileceği, bunun da E. granulosus’un köpeklere geçmesine neden olabileceği belirtilmiştir
(29). Kırsal alanda E. granulosus’un yayılışını sağlayan temel etkenin, köpeklere verilen enfekte çiğ iç organların ya da geviş getiren hayvanların yedirilmesi olmasına rağmen hayvan sahiplerinin
bunu bilerek ya da bilmeyerek köpekleri bu şekilde beslemeye
devam etmeleri dikkat çekici bulunmuştur.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda Taenia spp.’nin yayılışı sokak ve
sahipli köpeklerde %2,8-23,9 bildirilmiştir (10-12, 14, 16). Kırsal
bölge köpeklerinde dışkıda %42,9, nekropside çeşitli türlere ait
olarak %4-42, E. granulosus %4 kaydedilmiştir (17, 18). Dışkı muayenesinde, E. granulosus’un diğer Taenia türlerinden ayırt edilememesi ve makroskobik bakıda halkaların zor görülmesi (halka
atılımında düzensizlik, bazı günlerde dışkıda hiç halka ya da yumurta bulunmaması, prepatent dönem) moleküler temelli çalışmaları gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada dışkıda %12,05 Taenia
yumurtası saptanan örneklerin %51,85’inde PCR ile E. granulosus
pozitiflik saptanması oldukça önemli bulunmuştur. Echinococcosisin biyolojisinde yukarıda bildirdiğimiz noktalar da göz önüne
alındığında, dışkıda Taenia spp. ile E. granulosus’un varlığının,
saptadığımız orandan daha da yüksek olabileceği, bunun da
kırsal bölgeler için daha fazla zoonoz bulaşım tehlikesine işaret
etmesi olasıdır.
Ülkemizde VLM’ye sebep olan toxocariasisin seroprevalansı insanlarda %7,6-26,42 bildirilmiştir (5, 7, 30, 31). Buna neden olan
etkenlerden biri T. canis’in yayılışı şehirde yaşayan köpeklerde
%4,2-47,8, köy köpeklerinde Ankara’da %13,22, Elazığ’da %26
saptanmıştır (10-12, 14, 16-18). Dünyada kırsal alandaki çiftlik köpeklerinde T. canis’in yayılışı, Macaristan’da %30,1 (21), Yunanistan’da %12,8 (20), Çekya’da %13,7 (23) ve Portekiz’de %11,28 (19)
bildirilmiştir. Köy köpeklerinde T. canis’in düşük orandaki yayılışta
(%9,38), bakısı yapılan hayvanların çoğunun yaş direncine sahip
yaşlı hayvanlar olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür.
Genç köpeklerde T. canis’in daha çok görüldüğü, ancak düşük
oranda da olsa yaşlı hayvanlarda da bulunduğu, buna bağlı olarak da erişkin köpeklerin çevre için sürekli rezervuar kaynak oluşturabildiği dikkate alınmalıdır (4). Nijsse ve ark. (32), köpeklerde
dışkı bakısı ile saptanan Toxocara yumurtaları için koprofajinin
de önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, T. canis’in biyolojisinde
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köpeklerde çeşitli bulaşma yolları bulunurken, yukarıda belirtilen
beslenme biçiminin de (paratenik konak olarak kemirici, koyun,
kanatlı gibi hayvanların çiğ olarak yenmesi) rolü etkilidir. Genel
olarak Toxocara türlerinde konak spesifitesi olmasına karşın, ender de olsa köpeklerde T. cati, kedilerde T. canis bildirilmiştir
(33, 34). Echinococcus granulosus’ta olduğu gibi konvansiyonel
yöntemlerle yapılan dışkı bakısında morfolojik olarak Toxocara
tür teşhisi yapılamamaktadır. Özellikle insanlarda toxocariasisten
sorumlu T. canis’in saptanması için, Toxocara spp. ile enfekte bulunan dışkılar (%9.38) PCR ile incelenmiş ve daha düşük T. canis
pozitiflik değer (%2,23) saptanmıştır. Toxascaris leonina’nın dışkı
bakısına göre farklı illerdeki sokak ve sahipli köpeklerde %1-60,9
arasında değiştiği, köy köpeklerinde %42,97-%67 saptandığı
gözlenmiş, ancak bu çalışmada %6,25 yayılış ile genel olarak bildirilen değerlerden düşük bulunmuştur (10-12, 14, 16-18). Yaşın
etkisine bakıldığında bu çalışmada Toxocara spp. ve T. leonina, 1
yaşından küçüklerde daha fazla görülmüş, ancak sadece T. leonina’daki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
Dişilerde enfeksiyonun daha fazla görülmesi ise istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05).
Köpekler yaşamlarının her döneminde kancalı kurt enfeksiyonuna maruz kalabilmektedir. Genç hayvanlarda bağışıklık sisteminin
tam olarak gelişmemiş olması ve sütle bulaşmanın görülmesi,
yaşlı hayvanlara oranla enfeksiyonun yayılışı ve şiddeti açısından
daha önemlidir. Türkiye’de köpeklerde kancalı kurtların yayılışı
%1,1-59,4 bulunmuştur (10, 11, 14, 16-18). Türkiye’de insanlarda
sporadik olarak bildirilen bu enfeksiyon, insanlarda dışkıyla bulaşık toprak, kulübe ve meradaki yumurtadan gelişen larvaların temas sonucu deriyi delmesiyle görülmektedir (9, 35). Bu çalışmada
%2,3 yayılış, daha önce yapılan çalışmalarda bildirilen yayılış oranının çok altında olmasına rağmen insanlarda sporadik vakalar
nedeniyle dikkat edilmesi gereklidir.
Kancalı kurt etkenleri gibi toprağa bağlı zoonoz parazitlerden Trichuris spp. bu çalışmada köpeklerde %4,02 saptanmıştır. Gerek
bu çalışmada köylerde gözlemlendiği, gerekse de benzer amaçla yapılmış diğer çalışmalarda belirtildiği gibi, köpekler sürü ile
beraber gitmediği zamanlarda, haneye ait köpekler birbirlerine
yakın ancak birbirlerinin alanlarına geçmelerine imkan vermeyecek uzunlukta zincirle bağlı tutulmaktadır (1, 29). Toprak zeminli
bu alanlar eski ve yeni dışkı parçalarını içermekte, kancalı kurt ve
Trichuris spp. bulaşımı için de iyi bir potansiyel ortam oluşturmaktadır. Dioctophyme renale Türkiye’de daha önce İstanbul’da bir
köpekten bildirilmiş, bu çalışmada da dışkıda parazitin yumurtasına rastlanılmıştır (36). Biyolojisi gereği dışkı bakı sonuçlarında
nispeten düşük bir yayılış gösteren D. caninum (11, 12, 16), bu
çalışmada %0,89 saptanmıştır. Capillaria spp. yumurtası köpeklere ait dışkı örneklerinin %2,23’ünde bulunmuştur. Koprofajinin
köpeklerdeki parazit varlığı ve yayılış sonuçlarına tesir ettiği bildirilmektedir (32). Bu cinsin köpeklerdeki yayılışı oldukça düşük
olup, köpeklerin beslenme biçimi ve koprofaji olasılığı göz önüne alındığında, yumurtaların bir kısmının kanatlı hayvanların kendi
parazitlerinden kaynaklanabileceği bir kısmının ise kendilerine ait
olabileceği düşünülmüştür (37). Benzer şekilde, bu çalışmadaki
dışkı örneklerinde Fasciola, Dicrocoelium, Paramphistomum, Ascaridia, Strongyloides yumurtalarının görülmesi hem köpeklerde
görülen koprofaji hem de yukarıda değinilen beslenme şekli ile
ilgili olduğunu akla getirmektedir.
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SONUÇ
Hayvancılığın ekonomik olarak yapıldığı alanlarda zoonoz hastalıkların varlığı kaçınılmaz bir gerçektir. Köpeklerde görülen bazı
helmintlerin insan sağlığı açısından da tehlike oluşturması nedeniyle çoban köpekleri potansiyel risk oluşturmaktadır. Bu köpeklerin hem köy sınırları içinde hem de merada saçtıkları helmint
yumurtaları sürekli çevrenin kontamine olmasına neden olacaktır.
Bu nedenle önlem olarak, özellikle zoonoz enfeksiyonların kontrolü açısından köpeklerin zaman zaman dışkı muayenelerinin ve
uygun bir antelmentik ile tedavilerinin yapılması, en önemlisi de
başta koyun olmak üzere arakonak kasaplık hayvanların çiğ olarak
köpeklere yedirilmemesi etkili olacaktır.
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