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VAN'DA DİRoFİLORİA İMMİTİs

Zahid Tevfik Agaogıu1

Ali Şahin 2

Dirolilaria Immitis In Van
Snmmary: Ten dogs were used in this study.ln ıwo dogs high respiratian rale and
in one dag abnormale heart rhytms were determined. In addirion microfilaria in
peripheral blood and mature D. immiıis in heart and a. pulmonales were encountered in
eight of the dags.
Özet: Bu çalışmanın materyalini LO adet köpek oluşturdu. İki köpekte sık
solunum, 1 köpekte anormal kalp sesleri tespiı edildi. Ayrıca hayvanlann B'inde perifer
kanda mikrofiller ve kalp ile a.pu/mone/is 'te olgun D.immitise rast/andı.

Glri§
Dünyamn bir çok ülkesinde köpek, kedi, kurt, tilki ve diger yabani karnivorlarda sıklıkla tesbit edilen Dirofilaria immitis isimli nematodun nadiren de insanlarda
bulundugu bildirilmektedir (1,4,7,11).
Türkiye'de bu konu ile ilgili çalı§maların ilk kez 1951 yılında ba§ladlgı.bildiril 
mesine ragmen, bugüne dek yapılan çallljmalar sınırlı kalmlljıır. (3,8,9).
Parazitin olgun §ekillerinin konakçımn sag ventrikulus'u ile a.pulmonalis'inde
seyrek olarak da V. cavae'laria camera oculi anterior ve periton bo§lugunda
bulundugu belirtilmektedir. (2,5).
Diger taraftan parazitin mikrofiller'lerinin perifer kanda ve arakonakcısı olan
Culex, Aedes,Anopheles,Myzorhychus, Avmigenes ve Taeniorhychus cinSine baglı
sivrisinek türlerinde y;t§3dlgl kaydedilmektedir.(2,S).
Paraziit beyazımsı uzun iplik§eklinde olup küçük ve yuvarlak bir agıza sahiptir.
12-20 cm uzunlugunda olan erkeklerde gittikçe incelen ve helezon biçiminde
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kıvrılm ı§ bir arka uç mevcuttur. Di§ilerinde ise boy 25-30 cm uzunluğunda, arka uçlar
küttür ve vulva oesophagus'un arka ucunun hemen kaudalinde yer almı§tır.(2,5 ).
Dirofilaria immitis ile enfekte olan köpeklerde görülen en belirgin klinik
semptom öksürük, dermansızlık, çabuk soluma, kalp buzukluğunu simgeleyen sesler,
göğüs bo§luğunda ascites ve ileri dönemlerde sirozdur (2,5,6).
Ayrıca vücudun birçok bölgesinde ödemler de §ekillenmektedir. Ortaya çıkan
bu semptomların §iddetinin parazitin sayısıyla orantılı olduğu kaydedilmektedir.
(2,6,5).
Parazitin insan sağlığıyla olan ili§kisi b u konunun önemini daha da
artırmaktad ır. Literatür veriler Dirofilaria immitis'in Türkiye'de ender gözlendiğini
bild irınekte, bunun yanı sıra insidans ve yayılı§ının da yeterince ortaya konu lmadığını
vurgulamaktadır (3,8,9).
Çalı§malar sırasında otopsi yapılan 10 köpekten 8'inde parazite rastlanı lması
bu konuyla ilgili ciddi endi§elerin doğmasına neden oldu ve bu nedenle yayınına karar
verildi.

Materyal ve Metod

Fakü1temiz Patoloji anabilim dalınca yapılan otopsiler sırasında bir köpekte
kalpte parazitlere rastlanılması diğer 9 köpeğin materyalolarak kullanılmasına neden
oldu.
Toplanan köpeklerin sistematik muayeneleri yapıldıktan sonra mikrofillerinin
tesbiti için V. Cephalica antebrachii'den steril çelik iğnelerle antikoagülanh (EDTA)
tüplere kan ahndı
Mikrofillerin serbes t olarak görülebilmeleri için hemolizini sağlamak amacıyl a
Türk eriyiği kullanıldı.
Bu amaçla her köpek için 3 adet lam hazırlanarak her lamın üzerine 0.01 cm3
kan ve bunların üzerine bir damla Türk eriyiği ilave edildi. İki dakika bekletildikten
sonra üzerleri lamelle kap atlldı.Preparat'lar lOxlO büyütme ile tarandı ve mevcu t
mikrofiller tesbit edildi.
Bu metod ile belirlenemeyen mikrofiller modifiye kuott tekniği ile saptand ı
(10).
Usulüne uygun yapılan otopsiler sonucunda olgun D. immitis'ler sayıldı, erkek
ve di§i ayrımı yapılıp boyları ölçüldü (2,5).
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Bulgular
Yapılan klinik muayenede hayvanların tümünde beden ısısı normal sınırlar
içinde bulunurken, iki hayvanda sık solunum, bir hayvanda hızlı nabız ve kalpte

anormal sesler tesbit edildi.

Ayrıca

bir hayvanda da hafif ikterik bir durum dikkati

çekti.
Kan muayenelerinde, yedi köpeğin kanında mikrofiller'lere rastlandı. ütopsiler sırasında bir köpeğin göğüs bo~lugunda sıvı toplanması, karaciğerde konjesyon
ve hafif ikter saptandı.
Bu hayvanların kalplerinin incelenmesinde ise, 8 köpeğin sağ ventriculus'ları
ile a. pulmonalis'lerinde olgun D.immitise rastlandı (resimI). Söz konusu parazitlerin
uzunlukları

~öpekno

1
2
3

4
5
6
7
8

tablo -l'de gösterildi

Parazi! Sayısı

Erkek

Uzunluk

Di~i

Uzunluk

15
13
28
17
22
19
34
13
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13.5 -18.4
14 -17.2
12.4-16.3
15 -19.7
13.6 -18
12.1 -19.3
12.6 -18.6
15.2 -17

6
6
16

26.1-30
25.3 -28.4
27.3-30.1
25.5-29.5
26.8-28.6
27.3 -29.4
25.6-30.2
28-29.8

7
12
8
8
11

15
4

9
14
8
19
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Tablo 1: Köpeklerde tespit edilen olgun D. immitis'lerin sayı ve uzunlukları.
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Resim ı. kalpte D. İmmilis

Tartışma

ve Sonuç

Dünyanın bir çok ülkesinde bu parazit yaygın olarak bulunmaktadır.

(1,4,7,11).

Türkiye'de ise ender bulundugu bildirilmektedir (3,8,9).
Çalışmalar sırasında tesbit edilen klinik bulgular, kan muayenesinde gözlenen
mikrofiller'ler ile otopsi sırasında kalpte saptanan parazitler D. immitis için
literatürlerde (2,5,6) bildirilen bulgularla benzerlik gösterdi .Diger taraftan parazilin
olgun şekillerinin (erkek ve dişi) morfolojik özellikleri ve vücut uzunluklarının da
bazı kaynaklarda (2,5) belirtilen bilgilerle paralellik gösterdigi saptandı.
Sonuç olarak ülkemizde ender ras tlanıldığı bildirilen (3,8,9) bu parazitin
yayılışında artı§ olabiicceği ne karar verildi.
En önemlisi ara konakçı görevi gören sivrisineklerin Van Gölü civarında
Y3ygın olarak bulmıır;3sı ise insa!i saglığı açısmdan da kaygıtar doğu rm.aktatjır Bu
çalı§ma. yapılacak yCiıi ve sistemii ara.~tırmala ra zemin hazırlayacaktır . Buna bağlı

