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i | KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖZE GÖÇ EDEBİLEN PARAZİTLER VE OKÜLER BELİRTİLERİ 

 

ÖNSÖZ 

Veteriner oftalmoloji ve parazitoloji kendi özel alanlarında 

uzmanlık gerektiren oldukça kapsamlı bilim dallarıdır.  

Veteriner parazitolojide, bazı parazitler vücut içinde bir 

dokudan diğer bir dokuya göç ederlerken, kimi zaman göz dokusuna 

da transport olabilmektedirler. İşte bu durumda oldukça hassas olan 

göz dokusundaki parazitler, gözün çeşitli tabakalarına zarar verirler. 

Konjuntivit, keratit, üveit… vs gibi çeşitli oküler hastalıkların 

oluşmasına neden olurlar. Meydana gelen hasarın derecesine ve 

lokasyonuna bağlı olarak hastada körlüğe varabilen ciddi görüş 

kayıpları şekillenebilmektedir.  

Bu eserimizde kedi ve köpeklerde göz dokusuna göç edebilen 

helmintler, protozoonlar, artropodlar ve bazı rickettsia’ların hayat 

çemberi, morfolojisi, klinik belirtiler, tanı, sağaltım ve korunma 

yolları hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiler verilmiştir.  

Eserimizin gerek veteriner fakültelerinde eğitim gören 

öğrencilerimiz, gerekse meslektaşlarımız için faydalı olacağını ümit 

ederiz.  

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özge YAŞAR 
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HELMİNTLER 

Kedi ve köpeklerde görülen paraziter helmintlerin bazıları 

doğrudan göze veya konjunktivalara yerleşerek zarar verirken, bazıları 

da gelişmeleri sırasında ve bazen tesadüfen gözlere göç edebilirler. 

Bazılarında ise etkenler başka organlarda yerleşmelerine rağmen 

gözlerde klinik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olurlar.  

Toxocariasis 

Toxocariasis hastalığı, en sık olarak köpek bağırsak solucanı 

olan Toxocara canis veya kedi bağırsak solucanı olarak bilinen 

Toxocara cati (T. mystax) kurtçukları tarafından oluşturulur (Anğ 

2011). 

Morfoloji:  

İnce, kirli beyaz renkte, yuvarlak ve nispeten uzun bir 

nematoddur. 10-18 cm uzunluğundadır (Aydenizöz 2013, Burgu ve 

Sarımehmetoğlu 2005, Umur ve ark 2011). 

Hayat çemberi: 

Toxocara canis monoksen bir parazittir ve biyolojisi biraz 

karışıktır. Köpeklerin ince bağırsaklarında yaşar. Dişi yumurtaları 

bağırsaklara bırakır ve embriyonlu yumurtalar köpeğin dışkısı ile 

dışarı atılırlar. Yumurtalar dış ortamda, ısı ve nem gibi ekolojik 

faktörlerin etkisiyle gelişir ve uygun şartlarda 2-4 haftada, yumurtanın 

içinde enfektif larva dönemi olan L2’ler gelişir. Köpekler 
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beslenmeleri sırasında içinde L2 bulunan yumurtaları alarak enfekte 

olurlar. Yumurtalar köpeğin bağırsaklarında açılır. Serbest kalan 

enfektif larvalar bağırsak duvarını delerek kan yoluyla karaciğere ve 

oradan da akciğere göç ederler. Öksürme sırasında yemek borusuna 

gelen larvalar yutularak sindirim sistemine giderler ve orada ergin hale 

geçerler (Aydenizöz 2013, Burgu ve Sarımehmetoğlu 2005, CDC 

2020, Umur ve ark 2011).  

Yaşlı köpeklerde larvaların bazıları kas, böbrek ve meme gibi 

doku ve organlara göç ederek, orada ankiste olarak kalabilir. Bu 

larvalar prenatal dönemde, intra-uterine yolla yavrulara geçerler ve 

doğan yavrular enfekte olarak dünyaya gelirler. Meme bezlerine 

yerleşenler de galaktojen yolla yavrulara bulaşırlar. Tavşan, fare vb 

hayvanlar paratenik konak ödevi görürler ve bu hayvanların etçiller 

tarafından yenilmesiyle de bulaşma görülebilir (Aydenizöz 2013, 

Burgu ve Sarımehmetoğlu 2005, CDC 2020, Umur ve ark 2011).  

Klinik belirtiler: 

Toxocariasis hastalığında belirtiler bir çok vakada 

asemptomatik olabilmektedir. Hastalığa ait klinik belirtilerde canlının 

maruz kaldığı parazit yükü, bu parazitlerin canlının iç organlarında 

yerleştikleri lokasyonlar etkili olmaktadır (Anğ 2011). Klinik olgular 

değerlendirilirken Viseral Larva Migrans (VLM) ve Oküler Larva 

Migrans (OLM) olarak iki ayrı sendrom olarak değerlendirilir (Anğ 

2011). VLM genellikle çocuklarda görülmekle beraber, ateş, karın 
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ağrısı, öksürük, astmatik belirtiler ile seyreder. Hastalarda eozinofili 

ve lökositozis genellikle görülmektedir. Pica anamnezde sıklıkla 

alınan bir bilgidir. Hastada reinfeksiyon olmaz ise birkaç hafta 

içerisinde iyileşme görülebilir. Reinfeksiyon meydana geldiğinde 

diğer organ ve sistemlerin de etkilenmesi ile lenfadenopati, 

hepatomegali, ürtiker, intersitisyel pnömani, merkezi sinir sisteminin 

de etkilenmesi ile meningoensefalit tablosu da ortaya çıkabilmektedir. 

Parazitlerin MSS, akciğerler ve kalp dokularına yerleşmeleri sebebiyle 

hasta kaybedilebilinir. OLM olgularında ise hastanın yaşının pek bir 

önemi bulunmamaktadır. Tek bir larva ile bile tek bir gözde OLM 

şekillenebilir. Hastada görüş kalitesinde bozukluk oluşur. Endoftalmit, 

üveit, korioretinit ve retinada granülomlar ile kendisini belli eder. 

Oftalmolojik muayenede kimi zaman hareketli bir larva göz içerisinde 

görülebilir. Hastanın kan parametrelerinde OLM olgularında 

eosinofili, lökositozis oluşmayabilir (Anğ 2011). 

Ergin askaritler yaşlı köpeklerde genellikle herhangi bir 

belirtiye neden olmazlar. Enfekte köpeklerde daha çok iştahsızlık, 

bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi belirtileri, 

karında sarkma görülür. Çok sayıda oldukları zaman bağırsakları 

tıkayarak konstipasyona ve ileusa, nadiren bağırsakların delinmesi 

sonucu peritonite ve buna bağlı olarak ölüme neden olabilirler. 

Toxocara canis daha çok genç köpeklerde görülür, visceral larva 

migrans (iç organ larva göçü) ve oküler larva göçünde bazı belirtiler 

ortaya çıkabilir. Zoonoz karakter gösteren T. canis insanlarda da 
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sistemik, neurolojik veya oküler semptomlara yol açabilir. Gözlerde 

retinada hasar, koryoretinit (chorioretinitis) ve optik sinirlerde atrofi 

görülebilir (Aydenizöz 2013, Burgu ve Sarımehmetoğlu 2005, CDC 

2020, Umur ve ark 2011).  

Tanı: 

Ergin askaritlerin teşhisi dışkının yüzdürme (flotasyon) 

yöntemi ile incelenmesi sırasında tipik yumurtaların görülmesiyle 

konur. Özellikle genç köpeklerde, askaritlere rektumda da rastlanabilir. 

Anestezi esnasında kusmukta da askaritler görülebilir (Aydenizöz 

2013, Burgu ve Sarımehmetoğlu 2005, Umur ve ark 2011).  

VLM klinik belirtilerinde kan parametrelerinde eozinofili, 

lökositoz görülmesi ve karaciğer ve lenf gangliyonlarının büyümesi, 

karaciğer fonksiyonlarında bozulma ve İgE düzeyindeki yükseliş 

durumları tanıda yardımcı olur. Elisa testi tanıya giden yolda oldukça 

seçkin bir yöntemdir. Ancak OLM vakalarında serolojik testlerde 

sonuç alınmaz. Bu vakalarda tanı sistematik iyi bir oftalmolojik 

muayene ile konulmaktadır. Gözdeki yerleşmelerde retinablastom ile 

karıştırılmamalıdır (Anğ 2011). 

Sağaltım: 

Erginlerin tedavisinde benzimidazol türevlerinden albendazol 

(10-15 mg/kg oral), oxibendazol iki gün, 15 mg/kg, fenbendazol üç 

gün, 50 mg/kg, flubendazol 22 mg/kg dozda, pyrantel türevlerinden 
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pyrantel pamoate ve pyrantel embonate 15 mg/kg dozda, piperazine 

bileşikleri 200 mg/kg dozda, avermektinler (ivermectin, moxidectin, 

selamectin vb. 02 mg/kg SC veya oral, doramectin 0.2 mg/kg IM) 

kullanılır (Aydenizöz 2013, Burgu ve Sarımehmetoğlu 2005, Umur ve 

ark 2011). OLM olgularında antihelmintik ve kortikosteroidler 

kombine kullanılır. Lokalize olan kurtçuklar cerrahi yöntem ile veya 

direkt fotokoagulasyon tekniği ile tedavi edilirler (Anğ 2011).  

Korunma: 

Temizlik kurallarına dikkat etmek, çevredeki köpek dışkılarını 

uzaklaştırmak ve mama veya yiyeceklerle temasının kesilmesine 

dikkat etmek gerekir. Sürekli dış ortamda yaşayan köpekler, belirli 

aralıklarla sağıtılabilir. 

Thelaziasis 

Theilezia soyunda bulunan nematodlardan Thelezia 

californiensis köpeklerde görülür. Fakat kedi dahil, birçok farklı 

memeli hayvanda da görüldüğü bildirilmiştir. Thelezia callipaeda ise 

kedigiller başta olmak üzere sansargiller ve tavşanımsılarda görülür. 

Her iki tür de göz konjunktivalarına yerleşirler ve Thealiazis’e neden 

olurlar (Şimşek ve Balkaya 2013, Umur ve ark 2011). 

Morfoloji:  

Büyüklükleri 7-20 cm arasında değişir. İnce, uzun ve beyazımsı 

renktedirler. 
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Hayat çemberi:  

Thelezia’lar heteroksen parazitlerdir. Her iki türün de son 

konakları kedi ve köpekler, ara konakları ise Muscidae (Musca 

autumnalis, Musca domestica, Fannia spp, Morelia spp) ve 

Drosophilidae (Phortica) ailelerindeki sineklerdir. Thelezia 

callipaeda‘nın başlıca vektörleri Drosophilidae ailesinde yer alan 

Phortica variegata (Amiota variegata) ve Phortica okadai (Amiota 

okadai)’dir. Thelezia’lar ovovivipar parazitlerdir. Konjunktiva 

kesesinde yaşayan dişiler kılıflı 1.dönem larvaları buraya bırakırlar. 

Vektör sinekler enfekte konakların göz çevresinde beslenirken, 

konjunktiva salgılarıyla birlikte bu larvaları da alırlar. Larvalar sineğin 

sindirim sisteminde serbest kalırlar ve hemosele, testislere veya başka 

dokulara giderek ikinci dönem larva halini alırlar. İkinci dönem 

larvalar gömlek değiştirerek üçüncü dönem larva haline dönüşürler ve 

sineğin tükürük bezlerine geçerler. Bu sineklerin lakrimal akıntıyla 

beslenmeleri sırasında larvalar yeni konağa aktarılır ve gelişerek ergin 

hale geçerler (Şimşek ve Balkaya 2013, Umur ve ark 2011). 

Klinik belirtiler: 

Ergin parazitler gözlerde konjuktivitis, keratitis, fotofobi, 

kaşıntı, şişkinlik, kızarıklık ve sulanmaya, ilelermiş veya ağır 

olgularda ise kornea ülserlerine ve körlüğe neden olabilirler (Şimşek 

ve Balkaya 2013, Umur ve ark 2011). 
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Tanı: 

Göz muayenesinde, konjuktivada, gözyaşı salgısı veya lakrimal 

akıntının çöktürme yöntemiyle incelenmesinde ergin Thelezia’ların 

görülmesiyle tanı konur (Şimşek ve Balkaya 2013, Umur ve ark 2011).  

Sağaltım: 

Gözlerin incelenmesi sırasında tespit edilen ergin parazitler 

pensle uzaklaştırılırlar. Bu işlemin lokal anestezi ile yapılması gerekir. 

Göz antiseptiklerle yıkanır (Şimşek ve Balkaya 2013, Umur ve ark 

2011). Thelezia tanısı konulan köpeklere deri altı 200μg/kg ivermectin 

uygulanmasının da başarılı olduğu bildirilmiştir (Eser ve ark 2019). 

Korunma: 

Sineklerin aktif oldukları dönemlerde, özellikle dış ortamda 

yaşayan kedi ve köpeklerin belirli aralıklarla sentetik pretroidli 

insektisitlerle, imidacloprid veya böcek kovucularla (repellent) 

ilaçlanması yararlı olabilir (Şimşek ve Balkaya 2013). 

Dirofilariasis 

Dirofilaria immitis zoonoz karakterde olup köpeklerin ve 

insanların, kalp ve akciğerlerinde yaşar ve Dirofilariasis’e neden olur. 

Bu filarial nematoda Türkiye’deki köpeklerde rastlanmaktadır. 
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Morfoloji: 

Dirofilaria immitis ince, uzun ve beyaz renktedir. Erkekler 12-

18 cm, dişiler 25-31 cm büyüklüğündedir (Balkaya ve Şimşek 2013, 

Cantoray ve ark 1990, Umur ve ark 2011, Yıldırım ve ark 2007). 

Hayat çemberi: 

Dirofilaria immitis heteroksen ve vivipar bir parazittir. 

Erginleri son konakların akciğerlerde, arteria pulmonalis’de, kalbin 

sağ atrium ve ventikülünde ve gözün camera anterior bulbi oculi’sinde 

yaşar. Larva şekli olan mikrofilerler ise son konakların kan 

dolaşımında bulunur. Başlıca vektörleri Anopheles, Aedes, Culex, 

Armigenes ve Mansonia cinslerine ait bazı sivrisinek türlerdir. 

Sivrisinekler enfekte konaklardan kan emerken kan dolaşımındaki 

mikrofilerleri de alırlar. Mikrofilerler sivrisineklerin orta bağırsağına 

ve oradan da Malphigi tüplerine göç ederler ve orada 1. dönem larva 

haline dönüşürler. Birinci dönem larvalar, orada gömlek değiştirerek 

L2 ve L3 dönemine dönüştükten sonra sivrisineğin hortumuna göç 

ederler ve sivrisineğin kan emmesi sırasında da son konağa 

nakledilirler. Üçüncü dönem larvalar son konağın vücudunda gömlek 

değiştirerek L4 halini alırlar ve onların da gömlek değiştirmesiyle 

ergin hale geçerler (Balkaya ve Şimşek 2013, Umur ve ark 2011). 
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Klinik belirtiler: 

Enfekte köpeklerde iştahsızlık, öksürük, aritmi, nabız ve 

solunum sayılarında artış, çabuk yorulma, sağ kalp yetmezliği, ascites 

ve hepatomegali gibi belirtiler görülür (Balkaya ve Şimşek 2013, 

Cantoray ve ark 1990, Dik ve ark 1992, Umur ve ark 2011). EKG’de 

aritmi ve T dalgalarında terslik gözlenir (Dik ve ark 1992). Göze 

yerleştiklerinde ise konjunktivitis, kornea ödemi ve üveitis ortaya 

çıkar. Camera anterior oculi’de larvalar gözlenebilir. Nadiren, 

parazitlerin ölmeleri, ya da operasyon sırasında parçalanmaları ve 

parçaların tromboz ve emboliye neden olmasına bağlı olarak nadiren 

körlük görülebilir.  

Tanı 

Kandan alınan örneklerin natif muayenesi sırasında 

mikrofilerlerin görülmesiyle tanı konur (Balkaya ve Şimşek 2013, Dik 

ve ark 1992, Umur ve ark 2011, Yıldırım ve ark 2007). Mikrofilerlerin 

dolaşım kanında sürekli bulunmamasından dolayı, ülkemizde 

mikrofilerlerin tespiti için en uygun saatlerin 16.00-18.00 olduğu 

belirtilmiştir (Balkaya ve Şimşek 2013, Burgu ve Sarımehmetoğlu 

2005, Umur ve ark 2011). Fakat, yine köpeklerde görülen Dirofilaria 

repens ve başka filaryaların mikrofilerlerini birbirinden ayırt etmek 

mümkün değildir. Mikrofilerlerin tespitinde Knott tekniği ile pratikte 

kullanımı kolay olan filtre testleri, immünolojik yöntemler (DiroChek, 

Uni-Tec CHV vb) ve ELISA gibi serolojik testler de kullanılabilir 
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(Balkaya ve Şimşek 2013, Burgu ve Sarımehmetoğlu 2005, Umur ve 

ark 2011, Yıldırım ve ark 2007). 

Sağaltım: 

Ergin parazitlere karşı melarsamine ve melarsoprol gibi arsenik 

preparatları veya levamisol etkili olmakla birlikte, ölen parazitlerin 

damarları tıkayarak emboli ve trombozlara neden olma ihtimalinden 

dolayı önerilmemektedir. Ya da kullanıldıkları zaman heparin ve 

asetilsalisilik asit gibi kan sulandırıcıların kullanılmaları gerekir. 

Mikrofilerlere karşı, sivrisineklerin aktif olduğu dönemlerde 

avermektinler birer ay arayla, 200 mcg/kg dozda SC veya IM yolla 

kullanılmalıdır. Gözdeki parazitler cerrahi operasyonlarla 

uzaklaştırılmalıdır (Balkaya ve Şimşek 2013, Burgu ve 

Sarımehmetoğlu 2005, Dik ve ark 1992, Umur ve ark 2011). 

Korunma: 

Sivrisinek sezonu boyunca (ilkbahar-sonbahar arası), ayda bir 

avermektin uygulaması enfeksiyonun diğer konaklara bulaşmaması 

açısından önemlidir. Ayrıca, köpekler belirli aralıklarla sentetik 

pretroidli insektisitlerle veya repellentlerle ilaçlanabilir. 

Sivrisineklerin ergin ve larva dönemlerine karşı çevre ilaçlama 

yapılmalıdır.  
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Onchocerciasis 

Bu nematod ilk kez 1967 yılında Gürcistan’da, bir kurdun 

sclerasındaki bağ dokudan tanımlanmıştır (İlhan ve ark 2013, 

Mutafchiev ve ark 2013). Daha sonraki yıllarda Türkiye’de de bir 

insanın gözünde rastlanmıştır (İlhan ve ark 2013). Köpek 

enfeksiyonlarında, her yaştaki köpekler, yavruları bile etkileyebilir 

ancak ergin köpekler daha çok duyarlıdır (Egyed ve ark 2002). 

Onchocerca lupi Kedi ve köpeklerde göze yerleşerek 

Onchocerciasis’e neden olur. 

Morfoloji: 

İnce, uzun bir nematoddur. Erkekler 4-5 cm’dir. Dişiler 

erkeklerden daha büyüktür. Elde edilen bir parçasının 16 cm’den 

büyük olduğu bilinmekle birlikte, tam uzunluğu bilinmemektedir.  

Hayat çemberi: 

Biyolojisi henüz tam olarak bilinmemektedir. Heteroksen bir 

parazit olup, ilk kez bir kurttan bildirilmiştir. Köpek ve kedi de son 

konaktır. Bu nematoda Yunanistan, Macaristan, Almanya, Portekiz ve 

ABD’deki köpeklerde rastlandığı bildirilmiştir (Mutafchiev ve ark 

2013). Simuluim tribulatum’un vektör olduğu düşünülmektedir. 

Klinik belirtiler: 

Göz çevresinde şişkinlik, fotofobi, konjunktivitis, 

exopthtalmus, konjunktivada matlık, keratitis, üveitis, gözlerde akıntı, 
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hiperemi, korneada yaygın ödem ve körlüğe sebep olur. Akut 

enfeksiyonlarında en sık görülen belirtiler kırmızı göz, konjonktival 

konjesyon, periorbital şişlik ve değişken rahatsızlıktır (Komnenou 

2002, 2003). Şiddetli konjonktivit, hafif ila şiddetli periorbital şişlik, 

ekzoftalmi, blefarit, fotofobi, lakrimasyon, seröz veya mukopürülan 

akıntı, niktitans membranın çıkıntısı, yaygın kornea stromal ödem, 

kornea ülserleri ve ön ve/veya arka üveit oluşan klinik belirtiler 

arasındadır. Bazı durumlarda, yüzeyde veya konjonktiva altında, 

oküler ve perioküler dokularda görünür solucanların serbest kısımları 

tarif edilmiştir (Zarfoss ve ark 2005, Sréter ve ark 2008). Kronik 

enfeksiyonlarında solucanlar, genellikle bezelye-kiraz büyüklüğünde 

subkonjonktival granülomatöz nodüller veya retrobulber boşluğa, 

orbital fasya, göz kapağı, konjonktiva, niktitatif membran ve skleraya 

nüfuz eden ve farklı derecelerde ekzoftalmiye neden olan kist benzeri 

oluşumlar meydana getirmektedir (Zarfoss ve ark 2005, Sréter ve ark 

2002). Bu oküler belirtilere genellikle gözyaşı, fotofobi, oküler akıntı, 

kornea ödemi, anteriyör üveit ve sekonder glokom eşlik etmektedir 

(Eberhard ve ark 2000, Egyed ve ark 2002). Cerrahi eksizyon 

sırasında, nodüller perioküler bağ dokusunu gözle görülür şekilde 

infiltre ederken, parazitlerin ince ipliksi ve beyaz parçaları sıklıkla 

kitlelerden ve çevre dokulardan dışarı çıkabilmektedir. Bu kistler 

açıldığında, ince ve uzun parazitlerin ortaya çıkmaktadır (Sréter ve ark 

2002, Komnenou ve ark 2002). 
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Ayrıca Amerika’da iki evcil kedide O. lupi kaynaklı episkleritis 

ve orbital selülitise rastlanmıştır Bu türe Türkiye’de insanlarda 

rastlanmış olup (İlhan ve ark 2013), köpeklerde görüldüğüne dair bir 

kaynağa rastlanmamıştır. 

Tanı: 

Köpeklerin çoğunda herhangi bir belirti görülmez. Oküler 

şişliklerin görülmesi, konjunktivada hiperemi ve ödem gibi belirtiler 

bu paraziti akla getirir. Kulak, burun veya göbek bölgesinden alınan 

deri biyopsisinden elde edilen mikrofilerler, oküler şişlikte tespit 

edilen ergin parazitin morfolojik, histopatolojik veya filogenetik 

yollarla incelenmesiyle teşhis edilir. İnsanlarda Orbital MRI bulguları 

ve nodülden çıkarılan parazitin morfolojik ve moleküler tekniklerle 

incelenmesiyle tanı konur (İlhan ve ark 2013). 

Sağaltım: 

Cerrahi müdahale ile parazitler uzaklaştırabilir. Bir ay sonra 2.5 

mg/kg dozda iki doz halinde melarsomine uygulabilir. Ivermectin 

50ug / kg dozda deri altı yolla kullanılır. Doksisiklin de kullanılabilir. 

Korunma: 

Vektörlerle mücadele etmek gerekirse de Simuliid sineklerle 

mücadele kolay değildir. Özellikle, su kenarlarında, ormanlık 

alanlarda yaşayan köpekler, Simuliid sineklerin aktif oldukları 
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dönemlerde sentetik pretroidlerle veya avermektinlerle ayda bir 

ilaçlanabilir. 

PROTOZOONLAR 

Trypanosomiasis 

Bu cinste yer alan Trypanosoma brucei evansi, Trypanosoma 

brucei brucei, Trypanosoma brucei congolense, Trypanosoma vivax 

vivax ve Trypanosoma cruzi diğer konakların yanı sıra, köpeklerde de 

görülür. Bu türlerin hiçbirisi Türkiye’de görülmemektedir (Dik ve 

Sevinç 2002, Karaer, Nalbantoğlu 2010, 2013). 

Morfoloji: 

Trypanosoma türlerinin Amastigot (sadece T. cruzi’de), 

epimastigot ve trypamastigot olmak üzere farklı gelişme formları 

vardır. Amastigot form yuvarlak veya oval olup, bir çekirdeğe ve 

dışarı taşmayan kısa bir flagelluma (kamçıya) sahiptir. Kesin konakta, 

hücre içinde bulunur. Epimastigot formu ince-uzun, lanset şeklindedir. 

Ortada bir çekirdek, çekirdeğin hemen önünde bir kinetoplast ve bir 

bazal cisim vardır. Bazal cisimden öne doğru uzanan, kısa bir dalgalı 

zar yaptıktan sonra dışarı uzanan uzun bir kamçı bulunur. Epimastigot 

formu vektör artropodlarda görülür. Trypamastigot form epimastigot 

formuna benzer, fakat bazal cisimle kinetoplast çekirdeğin arkasında 

bulunur. Kamçı uzun bir dalgalı zar yaptıktan sonra ön uçtan dışarı 

çıkar. Trypamastigot form son konakta bulunur. Epimastigot formu 
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omurgalı konağa geçmeden önce, vektör artropodun tükürük 

bezlerinde metasiklik trypamastigot formuna dönüşür (Dik ve Sevinç 

2002, Karaer ve Nalbantoğlu 2010, 2013). 

Hayat çemberi: 

Kedi ve köpeklerde yaşayan Trypanosoma türleri heteroksen 

gelişme gösterirler. Trypanosoma cruzi’nin vektörü Reduviidae 

ailesinde yer alan Triatoma, Rhodnius, Panstrongylus vb cinslerine ait 

kanatlı tahtakurularıdır. Diğer türlerin biyolojik vektörleri Glossina 

(Tse-tse: Çeçe) cinsinde yer alan sineklerdir. Tabanidae ailesindeki 

bazı türler, Stomoxys calcitrans (Ahır sineği) gibi sinekler de mekanik 

vektörlük yaparlar. Arakonaklar enfekte son konaklardan kan emerken 

trypamastigotları alırlar. Trypamastigotlar ara konağın vücudunda 

epimastigot formuna dönüşürler ve T. cruzi’de bağırsaklarda, diğer 

türlerde ise tükürük bezlerinde ikiye bölünerek metasiklik 

trypamastigot formuna dönüşürler. T. cruzi’de (Stercoraria grubu) 

Reduviid tahtakurusunun arka bağırsaklarında gelişen metasiklik 

trypamastigotlar bu tahtakurularının kan emmeleri sırasında 

dışkılamaları sırasında konak vücuduna bırakılırlar ve kan emme 

noktasından vücuda girerler. Diğer türlerde ise (Salivaria grubu) 

tükürük bezlerindeki metasiklik trypamastigotlar kan emme sırasında 

konağa aktarılırlar. Metasiklik trypamastigotlar konak vücudunda lenf 

ve kan dolaşımına girerek gelişmelerine devam ederler  (Dik ve 

Sevinç 2002, Karaer ve Nalbantoğlu 2010). 
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Klinik belirtiler: 

Hastalığa neden olan türe göre değişiklikler görülür. Güney ve 

Orta Amerika’da ve özellikle insanlarda görülen, fakat bunun yanı sıra 

kedi ve köpeklerin de yer aldığı çok sayıda memeli hayvanda da 

rastlanan T. cruzi enfeksiyonlarında (Chagas hastalığı), kanatlı 

tahtakurularının kan emdikleri yerlerde chagom adı verilen şişlikler, 

gözlerde konjuktivitis, göz ve göz kapaklarında ödemler, blepharitis, 

preacuricular lenf yumrularında şişlikler oluşur. T. congolense de ise 

korneada lezyonlar gözlenebilir. Daha sonra, etkenlerin 

retiküloendotelyal sistem (RES) ve mekezi sinir sitemine geçmeleri 

nedeniyle, o sistemlerle ilgili belirtiler ortaya çıkar ve bazen ölümle 

sonuçlanır. Kedilerde MSS’nin etkilenmesine bağlı olarak kasılmalar 

ve felçler ortaya çıkabilir. Köpeklerde ise anemi, yorgunluk, 

güçsüzlük ve splenomegali görülebilir. Hayvanlar yürüyemez hale 

gelebilir. 

Diğer türlerin neden oldukları trypanosomiasis olgularında ateş, 

anemi, zayıflama ve konjuktivitis gibi belirtiler ortaya çıkar, vücudun 

özellikle alt kısımlarında ödemler, şekillenir (Dik ve Sevinç 2002, 

Karaer ve Nalbantoğlu 2010, 2013).  

Afrika köpek tripanozomozu, göz kapaklarının, dudakların ve 

alt çenenin altındaki cildin sıvı (ödem) şişmesi ile deri altı dokularının 

infiltrasyonu ile kendini gösterir. Bazı köpekler, orta derecede gözyaşı 

akıntısı ile tek taraflı veya iki taraflı kornea opasitesine neden olabilen 

keratit geliştirir (Nwoha ve Anene 2011). 
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Tanı: 

Kan ve serebrospinal sıvıdan yapılan yaymalar metil alkolle 

tespit edilip, Giemsa ile boyandıktan sonra, mikroskopta x100 

objektifte incelenir. Trypamastigot formların görülmesiyle tanı konur. 

Kemik iliği ve lenf yumrularından hazırlanan preparatlar da Gimsa ile 

boyandıktan sonra mikroskopta incelenir ve etkenlerin görülmesiyle 

teşhis konur. Tanı da serolojik (ELISA, IFAT vb) ve moleküler (PCR) 

testlerden de yararlanılabilir. Alınan kan veya serabrospinal sıvının 

farelere deri altı yolla verilmesiyle etkenlerin farelerde üretilmesi de 

mümkündür. Alınan biyopsi materyalinden NNN (Novy, Mc Neal, 

Nicolle) besi yerine ekim yapılarak etkenler üretilebilir (Dik ve Sevinç 

2002, Karaer ve Nalbantoğlu 2010, 2013). Preskapular lenf 

düğümlerinden lenf aspiratlarının incelenmesi, enfeksiyonun %80'ine 

kadarını tespit eder (Robson ve Ashkar 1972). Bir diğer tanı yöntemi 

ise Fare inokülasyondur. Denek farelere tripanozomoz ile enfekte 

olduğundan şüphelenilen hayvanlardan alınan kan örneği ile spesifik 

patojen içermeyen (SPF) farenin aşılanması ile subklinik enfeksiyonlu 

pozitif vakaların tespiti için kullanılabilir ve enfeksiyonun 

kurulmasına ve parazitemi için taranmasına izin verir  (WHO 1998). 

Sağaltım: 

Hastalığın sağaltımında %10’luk quinapyramin sülfat 

(Antrycide), SC yolla, 5 mg/kg dozda uygulanır. Köpeklerde Chagas 

hastalığının sağaltımında benzimidazollerin 5-7 mg/kg dozda, iki ay 
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süreyle kullanılabileceği belirtilmiştir (Karaer ve Nalbantoğlu 2010, 

2013). Bu ilaçların karın ağrısı, bulantı, kusma, anoreksi gibi bir takım 

gastrointestinal bozukluklar yaptığı bilinmektedir. Ayrıca bazı 

nörolojik bozukluklar da oluşabilir. Bu bozukluklar ilaçların dozuna 

bağlı ortaya çıkabilir. İlaç kullanımı kesilince ortadan kaybolabilir. 

IFN-gama tedavisi akut Chagas hastalığında özellikle 

immunsupresyon yaşayan hastalarda olumlu etkileri vardır. 

Bağışıklığın baskılanması neticesinde Chagas hastalığının 

tekrarlaması riskine karşı profilaksi amacıyla nifurtimoks 

kullanılabilir (Anğ 2011). Diminazene aseturat, T. congolense 

enfeksiyonunda 3.5 mg/kg dozunda kullanılan köpek 

tripanozomozunun tedavisinde kullanıldığında etkinlik göstermiştir; T. 

brucei brucei ve T. evansi'de 7 mg/kg (Aquinos 2007). Karvedolol, 

propanolol ve atenolol gibi beta adrenerjik blokerlerin kullanımı kan 

hacmini ve kalp atışını azaltmak için faydalı olabilir (Sisson 1994, 

Wolley ve ark 2007). Köpeklerin, tripanosmozuna karşı sabit bir T. 

rangeli ile aşılanabildiği bildirilmiştir (Basso ve ark 2007). 

Leishmaniasis 

Leishmania infantum, Leishmania donovani ve Leishmania 

chagasi insan ve köpeklerde Visceral Leishmaniosis (İç Organ 

Leishmaniosis’i) adı verilen hastalığa yol açarlar. Leishmania 

infantum Akdeniz havzasında, Kuzey Afrika, Güney Avrupa, 

Ortadoğu ve dolayısıyla Türkiye’de, özellikle de Akdeniz ve Ege 



23 | KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖZE GÖÇ EDEBİLEN PARAZİTLER VE OKÜLER BELİRTİLERİ 

 

bölgelerinde insan, köpek ve kedilerde görülmektedir. Leishmania 

donovani daha çok Hindistan, Çin ve Bazı Afrika ülkelerinde ve 

özellikle insanlarda, nadiren de köpeklerde görülmektedir. 

Leishmania chagasi’ye ise Güney Amerika’daki insan ve köpeklerde 

rastlanmaktadır. İnsanlarda görülen ve Kutanöz Leishmaniosis (Deri 

Leishmaniosis, Şark çıbanı, Halep çıbanı, Mardin çıbanı, Urfa çıbanı, 

Yıl çıbanı vs) adı verilen tür ise Akdeniz havzası, Kuzey Afrika, 

Güney Avrupa, Ortadoğu, Türkiye, Hindistan gibi ülkelerde görülür 

ve bazen kedi ve köpeklere de bulaşabilir (Dik ve Sevinç 2002, Karaer, 

Nalbantoğlu 2010, 2013). 

Morfoloji:  

Leishmania türleri omurgalı konakların makrofaj ve monosit 

gibi hücrelerinde yaşarlar. Amastigot ve promastigot şekilleri vardır. 

Amastigotlar insan ve köpek gibi son konaklarda hücre içinde, 

promastigotlar ise Phlebotomus (tatarcık) gibi ara konaklarda 

bağırsaklarında bulunur. Amastigot formu 2-4 μm büyüklüğünde, oval 

ve yuvarlağımsıdır. Promastigot formu kamçılıdır (Dik ve Sevinç 

2002, Karaer, Nalbantoğlu 2010, 2013). 

Hayat çemberi: 

Leishmania türleri heteroksen gelişme gösterir. Son konakları 

özellikle insan ve köpekler ve bazen de kediler olmakla birlikte, 

nadiren diğer bazı memeli hayvanlarda da görülebilir. Ara konakları 
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Phlebotomidae (Psychodidae) ailesine bağlı sineklerdir. Türkiye, 

Afrika, Avrupa ve Asya’daki vektörleri bu ailede bulunan 

Phlebotomus ve Segentomyia cinslerine bağlı bazı tatarcık türleridir. 

Güney Amerika’daki vektörleri ise bu ailede yer alan bazı Lutzomyia 

türleridir. Dişi Phlebotomid’ler enfekte konaklardan kan emerken 

amastigotları da alırlar. Amastigotlar tatarcıkların orta bağırsaklarında 

promastigot formuna dönüşürler ve orada ikiye bölünerek çoğalırlar. 

Promastigotların bir kısmı özefagus ve farinkse giderler ve metasiklik 

promastigot formuna dönüşürler. Tatarcıkların kan emmeleri sırasında 

metasiklik promastigotlar da son konağa aktarılırlar. Metasiklik 

promastigotlar Leishmaia tropica’da derideki lenfoid ve 

retiküloendotelyal sistem (RES) hücreleri, L. infantum da ise 

makrofajlar tarafından fagosite edilirler ve orada amastigot formuna 

dönüşerek ikiye bölünme yoluyla çoğalırlar (Dik ve Sevinç 2002, 

Karaer, Nalbantoğlu 2010, 2013). 

Klinik belirtiler: 

Lesihmania infantum iç organ leishmaniosisi’ ne (visceral 

leishmaniosis) neden olmakla birlikte, köpeklerin büyük bir 

çoğunluğunda deri semptomları ortaya çıkar. Bazı köpeklerde hiçbir 

belirti görülmeyebilir veya belirtiler dikkat çekmeyebilir. Enfekte 

köpeklerde iştahsızlığa bağlı olarak zayıflama gözlenir. Lenf 

yumrularında büyüme, anemi, ateş, hepato-splenomegali, ishal, 

böbrek yetmezliği gibi belirtiler görülür. Göz kapaklarının çevresinde 
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alopesi ve deri döküntüleri, gözlerde keratokonjuktivitis, anterior 

üveitis ve panoftalmi, konjuktival ve küçük retinal kanamalar ve 

konjuktivada pembe renkli multifokal granulomlar, yüz bölgesinde, 

kulaklar ve burun çevresinde ya da vücudun diğer bölgelerinde 

kabuklu yaralar, püstüller ortaya çıkabilir. Seyrek olarak kornea 

distrofileri, ekzoftalmi ve şaşılık bulunur. Komplikasyonlara bağlı 

olarak, glaukom, körlük, korneal pigmentsyon, katarakt gibi belirtiler 

gözlenebilir (Dik ve Sevinç 2002, Karaer, Nalbantoğlu 2010, 2013).  

Tanı: 

Leishmaniasis Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde daha çok görülmektedir. Bu bölgelerde, köpek ve 

kedilerde yukarıda belirtilen semptomların görülmesi leishmaniasisi 

akla getirir. Kesin teşhis şüpheli hayvanın popliteal lenf 

yumrularından, karaciğerinden veya kemik iliğinden alınan biyopsi 

örneklerinden hazırlanan ve Giemsa ile boyanan yaymalarda 

amastigot formları görmekle konur. Alınan biyopsi materyalinden 

NNN (Novy, Mc Neal, Nicolle) besi yerine ekim yapılarak etkenler 

üretilebilir. Serolojik (ELISA) ve moleküler testler (PCR) teşhiste 

kullanılabilir. Bunlara ek olarak, Leishaminasis’in teşhisi için hazır 

test kitleri de pratikte kullanılmaktadır. 
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Sağaltım: 

Glucanthime, pentostam, stibofen, neostibosan ve solustibosan 

gibi beş değerli (pentevalent) antimon bileşikleri, pentamidine 

isethionate ve atberin gibi aromatik diamidinler, amphotericin B, 

allopurinol ve miltefosin kullanılabilir. Allopurinol 10-20 mg/kg 

dozda oral yolla ve 6-12 ay süreyle, Amphotericine B 0.5 mg/kg dozda 

IV, haftada iki kez ve 2 ay süreyle, Meglumine antimoniate 75-100 

mg/kg SC, 4 hafta süreyle, Miltefosine 2 mg/kg dozda oral, 28 gün 

süreyle uygulanır. Ayrıca Allopurinol + Meglumine antimoniate, 

Allopurinol + Miltefosine seçenekleri de kullanılabilir (Dik ve Sevinç 

2002, Karaer, Nalbantoğlu 2010, 2013, Riberio ve ark 2018). 

Allopurinol tedavisinin, leishmaniasisli bir kedide klinik üveit 

belirtilerinin remisyonuna önemli ölçüde yardımcı olduğu 

bildirilmiştir (Ritcher ve ark 2014). Flukonazol uygulamaları L. 

tropica majör infeksiyonunda başarı ile kullanılmaktadır (Anğ 2011).  

Korunma: 

Tatarcık sokmalarından korunmak için, phlebotomid sineklerin 

aktif olduğu mevsimlerde deltametrin, flumetrin, permetrin, fipronil 

veya imidacloprid içeren tasmalar kullanılabilir. Brezilya’da aşı 

uygulamaları olmakla birlikte yan etkileri de görülmektedir (Riberio 

ve ark 2018). 
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Toksoplasmosis 

Toxoplasma gondii insanlarda ve hayvanlarda “Toksoplasmoz” 

veya “Toksoplasmosis” adı verilen hastalığa neden olur. 

Morfoloji: 

Toxoplasma gondii’ nin ookistleri yuvarlağımsı şekilde, 12 x 11 

µm büyüklüğündedir. Dışkı ile dışarı atıldığında henüz 

sporlanmamıştır. Dış ortamda sporlanan ookistlerin içlerinde iki tane 

sporokist, her sporokist içinde de dörder tane sporozoit bulunur. 

Ookistlerde mikropil, kep, ookist kalıntısı ve polar halka bulunmaz.  

Toxoplasma gondii arakonaklarda retikülo-endotelyal sistemde 

(RES), akciğerde, kalp kasında, diyaframda beyinde, böbrekte ve 

iskelet kaslarında parazitlenir. Sporozoitler, trofozoitler, takizoitler ve 

bradizoitler muz şeklindedirler. Bu formların çekirdekleri genellikle 

ortaya yakın (bradizoitlerde arka uca yakın) bir yerde yer alırlar (Dik 

ve Sevinç 2002, Dubey ve Lappin 2020, Dumanlı ve Aktaş 2010, 

Dumanlı ve ark 2013).  

Hayat çemberi: 

Toxoplasma gondii‘de merogoni (= şizogoni) ve gametogoni 

dönemlerini son konak olan kedigillerde, tomurcuklanma dönemini 

omurgalı ara konaklarda, sporogoni dönemini ise serbest tabiatta 

meydana gelir. 

Koyun, keçi, sığır, at, deve, köpek, domuz vs gibi memeli 

hayvanlar, kanatlı hayvanlar, kemirgenler ve insanlar ara konak ödevi 
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görürler. Son konak olan kedi ve yabani kedigiller bile, sporlanmış 

ookistleri yiyecek ve içeceklerle birlikte aldıklarında ara konak 

olabilirler. 

Son konak olan kedi ve diğer kedigillerin dışkılarıyla dışarı 

atılan ookistler 1-5 gün içinde sporlanır. Ara konaklar sporlanmış 

ookistleri yem ve sularla birlikte alarak ya da enfekte ara konakların 

çiğ veya iyi pişmemiş doku ve\veya organlarını yiyerek enfekte olurlar. 

Sporozoitler veya diğer gelişme formları (bradizoit, takizoit) ara 

konakların bağırsaklarından kan veya lenf yoluyla iç organlara giderek 

RES hücrelerine girerler ve oralarda iç tomurcuklanma (endodyogeni) 

yoluyla çoğalarak pseudokistleri oluştururlar. Pseudokistlerin 

parçalanması sonucu serbest kalan endozoitler (= takizoitler) ya yeni 

hücrelere girerler ya da kan yoluyla beyin, kalp ve akciğer gibi 

organlara veya çizgili kaslara giderek, oralardaki hücrelerin içlerine 

yerleşip kistleri oluştururlar. Bu kistlerde bradizoitler (şistozoit) 

oluşur.  

Son konaklar, yem ve sularla birlikte sporlanmış ookistleri ve 

ara konakların çiğ veya az pişmiş organ ve dokularını yediklerinde, 

yukarıda sayılan gelişme formları bağırsaklarda serbest kalırlar ve 

epitel hücrelerine girerek merogonik yolla çoğalırlar. Merontların 

parçalanması sonucu ikinci nesil meront ve merozoitler veya 

makrogamet ve mikrogametler oluşur. Mikrogametin makrogameti 

döllemesi sonucu zigot ve daha sonra da ookist şekillenir. Ookistler 



29 | KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖZE GÖÇ EDEBİLEN PARAZİTLER VE OKÜLER BELİRTİLERİ 

 

son konakların dışkılarıyla dışarıya atılırlar ve sporogoni yoluyla 

gelişmelerine devam ederler.  

Toxoplasma gondii, arakonaklara, sporlanmış ookistlerin 

gıdalarla birlikte alınmasıyla, arakonakların enfekte organ veya 

dokularının çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesiyle ve plasenta yoluyla 

bulaşır. Akut toksoplasmoz kan ve doku nakliyle, tükürük, balgam, 

gözyaşı, burun akıntısı, idrar, sperma, vajen akıntısı, süt ve yumurta 

ile de bulaşabilir. Kesin konaklara ise enfekte arakonakların çiğ veya 

az pişmiş doku ve organlarının yenilmesiyle ve sporlanmış ookistlerin 

alınmasıyla bulaşır (Dik ve Sevinç 2002, Dubey ve Lappin 2020, 

Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013).  

Klinik belirtiler: 

Toksoplasmoz kedi ve diğer son konaklarda genellikle herhangi 

bir belirtiye neden olmaz. Bazen bulantı ve ishal görülebilir. Kediler 

toksoplazmozda aynı zamanda ara konak oldukları için, bu gibi 

durumlarda kistlerin bulunduğu organlarla ilgili olarak iştahsızlık, 

bulantı, kusma, zayıflama, öksürük, solunum güçlüğü, burun akıntısı, 

ateş, lenf yumrularında büyüme, ensefalitis, ölü doğum, pneumoni 

veya nefritis belirtileri ortaya çıkabilir.  

Göz toksoplazmozunda hastalık genellikle konnatal 

infeksiyona nadir olarak da sonradan geçirilen infeksiyona bağlıdır. T. 

gondii, korioretinit etkenleri arasında en sık rastlanılanlarındandır. 

İnfeksiyon kamera okuli posteriyora yerleşir. Doğumdan sonraki ilk 
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haftalarda veya aylarda belli olur ancak bir çok hastada 

asemptomatiktir. Belirtiler rasında skotom, fotofobi, göz ağrısı, şaşılık 

olabilmektedir (Anğ 2011). Gözlerde retinochoroiditis, retinal 

kanamalar, optik sinirlerde atrofi, konjuktivitis, anterior uveitis, 

glaukom ve körlük gibi semptomlara rastlanabilir (Dik ve Sevinç 2002, 

Dubey ve Lappin 2020, Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 

2013).  

Köpekler ara konak oldukları için, onlarda da etkenlerin 

yerleştikleri organ veya dokuyla ilgili olarak, lenf yumrularında 

büyüme, yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal, ensefalitis, felç, pneumoni 

veya nefritis belirtileri, retinitis, konjuktivitis ve anterior üveitis 

gözlenebilir (Dik ve Sevinç 2002, Dubey ve Lappin 2020, Dumanlı ve 

Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013). Oküler toksoplazmoz, 

polisistemik klinik hastalık belirtileri olmayan kedilerde ve ön veya 

arka üveit, iritis, iridosiklit veya korioretinit gözlenmiştir. Aköz 

parlama, keratik çökelti, lens luksasyonu, glokom ve retina dekolmanı 

üveitin yaygın belirtileri arasındadır (Dubey ve ark 1993). Bu nedenle 

ateşli kedilerde oküler fundus muayenesi rutin muayenenin bir parçası 

olmalıdır (Dubey ve ark 2010).  

Tanı: 

Son konak kedi ve kedigillerde, dışkıda ookistlerin 

görülmesiyle teşhis konulabilirse de, ookistler yeni enfekte olmuş 

kedilerde, çok kısa bir süreyle dışkıyla atılırlar. Bu yüzden, çoğu 
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zaman kedi dışkısında ookistler her zaman görülmez. Ayrıca, T. gondii 

ookistlerini Hammondia türleri Besnoitia besnoiti ookistlerinden 

ayırmak da mümkün değildir. 

Kedi ara konak olduğunda veya köpeklerde toksoplasmozun 

tanısı serolojik (Sabin Feldman boya testi, ELISA, IFAT, IHA vb) ve 

moleküler testlerle (PCR) yapılabilir (Dik ve Sevinç 2002, Dubey ve 

Lappin 2020, Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013).  

Sağaltım: 

Toksoplasmozun ara konaklarda kesin bir sağaltımı yoktur. 

Pyrimethamin ve spiramycin gibi ilaçlar dokulardaki kistlere etkili 

değildir. İnsanlarda, teratojenik etkiye sahip olmasından dolayı 

hamilelerde pyrimethamin kullanılmamaktadır. Hamilelik döneminde 

spiramycin uygulanmaktadır.  

Toksoplasmozun sağaltımında clindamycin, zitromycin ve 

sulfadoksin gibi ilaçlar da kullanılabilir (Dik ve Sevinç 2002, Dumanlı 

ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013).  

Kedilerde clindamycin hydrochlorid iki hafta süreyle ve günde 

iki kez 25-30 mg/kg dozda oral yolla kullanılabilir. Pyrimethamin 

(0.25-0.50 mg/kg) + sülfonamid 30 mg/kg) oral yolla, günde iki kez 

ve bir ay süreyle kullanılabilir (Dumanlı ve ark 2013). Göz 

toksoplazunda primetamin, sülfodiazin, folik asit kombinasyonuna ek 

glukokortikoid uygulaması yapılmaktadır (Anğ 2011).  
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Korunma: 

Toksoplasmozdan korunmak için kedi ve köpeklere çiğ veya az 

pişmiş et ya da sakatat yedirilmemelidir. İnsanlar da çiğ veya az pişmiş 

et veya sakatat yememeli, çiğ yenen sebzeler iyice yıkanmadan 

tüketmemeli, genel hijyen kurallarına dikkat etmelidir. Kadınlar, 

düşüklere karşı tedbir amaçlı olarak, özellikle hamilelik döneminde, 

belirli aralıklarla toksoplasmoz yönünden test yaptırmalıdır.   

Neosporosis 

Etken Neospora caninum’dur ve Neosporosis adı verilen 

hastalığa neden olur. Morfolojisi ve biyolojisi T. gondii’ye benzer 

(Dik ve Sevinç 2002, Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013). 

Morfoloji: 

Ookistler T. gondi ve Hammondia (H. hammondi ve H. 

heydorni) türlerinin ookistlerine benzer. Yuvarlağımsı-ovaldir, 

büyüklüğü 10-12 µm’dir. Trofozoitlerin büyüklüğü ise 2-6 µm’dir. 

Takizoit ve bradizoitler muz şeklindedir. Doku kistleri oval veya 

yuvarlak olup büyüklükleri 107 µm’ye kadar ulaşabilmektedir (Dik ve 

Sevinç 2002, Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013).  

Hayat çemberi: 

Son konak köpek ve bazı diğer karnivorlar, ara konak ise sığır 

başta olmak üzere koyun, keçi, domuz vb memeli hayvanlardır. Tilki 

ve çakalların dışkılarında da ookistlere rastlandığı belirtilmiştir. 
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Biyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte T. gondii ile benzerlik 

gösterdiği tahmin edilmektedir. Bulaşma transplasental veya 

muhtemelen galaktojen yolla olmaktadır (Dik ve Sevinç 2002, 

Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013). Enfekte köpeklerin 

dışkıları ile atılan sporlanmamış ookistler dış ortamda birkaç gün 

içinde sporlanır ve kemirici hayvanlar ya da ruminantlar tarafından 

alınır. Ara konakları değişik doku veya organlarında iç 

tomurcuklanma (endodyogeni) yoluyla çoğalırlar. Köpeklerin enfekte 

ara konakların organ ve/veya dokularını çiğ veya az pişmiş olarak 

yediklerinde de enfekte olabilecekleri düşünülmektedir (Dik ve 

Sevinç 2002, Dumanlı ve ark 2013, Sykes 2020). 

Klinik belirtiler: 

Enfekte köpeklerde klinik belirtilere her zaman rastlanmamakta, 

semptomlar daha çok enfekte doğmuş, altı aylığa kadar ki köpek 

yavrularında ve üçüncü haftadan sonra görülmektedir. Yaşlı 

köpeklerde genellikle belirti vermemekte veya belirtiler hafif 

olmaktadır. Enfekte köpeklerde, özellikle yavru köpeklerde arka 

bacaklarda felç, yutma güçlüğü, encephalomyelitis, polymyosis, 

kaslarda güçsüzlük, myocarditis, kalp yetmezliği, ppneumoni, 

hepatitis ve dermatitis gözlenebilir. Ölü doğum veya doğumdan sonra 

ölümler de görülebilir. Gözlerde chorioretinitis, myositis ve uveitis 

ortaya çıkabilir (Dik ve Sevinç 2002, Dumanlı ve Aktaş 2010, 

Dumanlı ve ark 2013).  
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Tanı: 

Köpeklerde klinik bulgular Neosporosis’den şüphe ettirmekle 

birlikte kesin tanı serolojik (ELISA ve IFAT) ve moleküler (PCR, 

immunohistokimyasal) testlerle konulmaktadır (Dik ve Sevinç 2002, 

Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013).  

Sağaltım: 

Neosporosis’in kesin sağaltımı bulunmamaktadır. Kullanılan 

ilaçlar doku kistlerine karşı etkisizdir. Bununla birlikte clindamycin 4-

8 hafta süreyle kullanılabilir. Trimethoprim+sülfadiazine ve 

pyrimethamine de tedavi amacıyla kullanılmaktadır (Dik ve Sevinç 

2002, Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı ve ark 2013).  

Korunma: 

Köpeklere çiğ veya az pişmiş etleri yedirilmemelidir. 

Hepatozoonosis 

Bu cinste yer alan türlerden Hepatozoon canis ve Hepatozoon 

americanum köpeklerde görülür ve Hepatozoonosis adı verilen 

hastalığa neden olurlar. Türkiye’de H. canis görülmektedir. 

Morfoloji: 

Ookistler yaklaşık 100 µm büyüklüğündedir ve içinde çok 

sayıda sporokist, sporokistlerin her birinin içlerinde de 10-26 adet 
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sprorozoit bulunur (Altay ve ark 2013b, Dik ve Sevinç 2002, Dumanlı 

ve Aktaş 2010b. 

Hayat çemberi: 

Hepatozoon canis’in son konağı köpek, tilki ve çakal gibi etçil 

hayvanlar, ara konakları ise Ixodidae ailesindeki kenelerdir. 

Türkiye’deki başlıca vektör köpeklerde sıklıkla görülen 

Rhipicephalus sanguineus‘dur. Son konaklar ookistlerle enfekte 

keneleri yiyerek enfekte olurlar. Kenelerin sindirim sisteminde serbest 

kalan sporozoitler kan ve lenf yoluyla karaciğer, dalak, lenf yumruları, 

kemik iliği, kalp ve çizgili kas hücrelerine girerek merogoni (şizogoni) 

yoluyla çoğalırlar. Merogonik çoğalma sonucu oluşan merozoitler 

merontun parçalanması sonucu serbest kalırlar. Nötrofil ve 

monositlere yerleşerek makro ve mikrogametositleri oluştururlar. 

Keneler kan emme sırasında gametositleri alırlar. Kenelerin orta 

bağırsaklarında mikrogame ve makrogametler, mikrogametin 

makrogameti döllemesiyle de ookinet oluşur. Hareketli olan ookinet 

kenenin haemolenfine geçerek ookist halini alır. ookist taşıyan 

kenenin son konaklar tarafından yenilmesiyle de biyolojik çember 

tamamlanır (Altay ve ark 2013b, Dik ve Sevinç 2002, Dumanlı ve 

Aktaş 2010). 
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Klinik belirtiler: 

Hepatozoonosis köpeklerde genellikle asemptomatik olarak 

seyretmektedir. Fakat bazen, özellikle de bağışıklık sisteminin zayıf 

olduğu hallerde, ehrlichiosis, leishmaniasis veya babesiosis ile birlikte 

seyrettiğinde ya da Hepatozoon americanum türünden 

kaynaklandığında çok ağır klinik belirtilere, yüksek ateş, anemi, kanlı 

ishal, kaslarda güçsüzlük, topallık, glomerulonefritis ve mukoprulent 

gözyaşı akıntısı gibi belirtilere ve ölümlere neden olabilmektedir 

(Altay ve ark 2013b, Dik ve Sevinç 2002, Dumanlı ve Aktaş 2010). 

Enfekte köpeklerin yarısından fazlasında konjuktivitis görülmektedir. 

Tanı: 

Şüpheli köpeklerden yayma kan frotileri hazırlanarak Giemsa 

ile boyanır ve mikroskopta incelenir. Daha çok nötrofil, daha az olarak 

da monositler içinde gamontların görülmesiyle teşhis konabilir. 

Teşhiste ELISA ve IFAT gibi serolojik testlerden ve PCR’dan da 

yararlanılabilir (Altay ve ark 2013b, Dumanlı ve Aktaş 2010). 

Sağaltım: 

Imidocarb dipropionate 5-6 mg dozda ve iki hafta arayla 

uygulanır ve kandaki parazitler kaybolana kadar kullanılmaya devam 

edilir. Trimethoprim+sülfadiazine 15 mg/kg dozda, günde iki kez, 

clindamycin ve pyrimethamine 14 gün süreyle ağız yoluyla 

kullanılabilir (Altay ve ark 2013b, Dumanlı ve Aktaş 2010, Dumanlı 
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ve ark 2013). Yapılan bir çalışmada bir hepatozoonozis teşhisikonulan 

bir köpekte meydana gelen üveitis, glakom ve kornea ülseri meydana 

geldiği bildirilmiştir. BU vakada üveitis sağaltımı için Diklofenak 

sodyum her 4 saatte bir damla 5 gün, %3’lük Ciprofloxacin damla her 

4 saatte bir 5 gün, hiertonik saline soluüsyonu 1 damla her 4 saatte bir 

5 gün boyunca uygulanmıştır. Bu vakadaki glakom sağaltımı için 

Tavaprost 24 saatte bir 1 damla 5 gün, dorzolamide 1 damla 24 saatte 

bir 5 gün boyunca, %20 mannitol 1g/kg i.v. hızlı infüzyon, 1 doz 

şeklinde uygulanmıştır. Oluşan kornea ülseri için ise %3 ciprofloxacin 

1 damla, topikal carbomer her 4 saatte bir damla 5 gün boyunca 

uygulanmıştır ve iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir (Acevedo ve ark 

2010).  

Korunma: 

Kenelerin aktif oldukları dönemlerde köpeklerin sık sık kene 

yönünden muayene edilmesi ve gerekirse uygun bir insektisitle 

ilaçlanması bulaşmanın önlenmesi açısından yararlı olur. 

Babesiosis 

Babesia cinsinde yer alan Babesia canis (Babesia canis canis), 

Babesia vogeli (Babesia canis vogeli) ve Babesia gibsoni köpeklerde, 

Babesia felis ile Babesia cati ise kedilerde Babesiosis’e neden olur. 

Bunlara ek olarak ABD’de tespit edilen Babesia conradae ile 

isimlendirilmemiş bazı yeni tür veya alt türler de bulunmaktadır 

(Altay ve ark 2013a, Dik ve Sevinç 2002, İnci ve ark 2010).    
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Morfoloji:  

Babesia türleri kedi ve köpeklerin alyuvarlarında yaşarlar. Oval, 

yuvarlak, ameboid, tek veya çift armut formundadırlar. Büyüklükleri 

farklılıklar göstermekle birlikte B. gibsoni ve B. felis’in büyüklükleri 

1.5-2 µm, B. canis ve B. vogeli’nin büyüklükleri ise 4-5 µm’dir (Altay 

ve ark 2013a, Dik ve Sevinç 2002, İnci ve ark 2010).      

Hayat çemberi:  

Babesia türlerinin biyolojileri tam olarak anlaşılamamıştır. 

Eşeyli üreme kedi ve köpeklerde, eşeysiz üreme ise Ixodidae 

ailesindeki kenelerde gerçekleşir. Türkiye’de, köpeklerde sıklıkla 

görülen Rhipicephalus sanguineus başta olmak üzere, Hyalomma 

marginatum, Dermacentor reticulatus ve Haemaphysalis cinsinde 

bulunan bazı kene türleri başlıca vektörlerdir. Enfekte keneler kan 

emerken tükürük bezlerindeki sporozoitleri de kedi ve köpeklere 

verirler. Sporozoitler kana karışarak alyuvarlara girerler ve trofozoit 

formuna dönüşürler. Bunların ikiye bölünmeleriyle merozoitler oluşur. 

Vektör keneler kan emerken merozoitleri de alırlar. Kenenin 

bağırsaklarında, alyuvarların parçalanması sonucu serbest kalan 

merozoitlerden erkek ve dişi gametler (mikrogamet ve makrogamet) 

oluşur. Mikrogametin makrogameti döllemesiyle önce zigot, daha 

sonra ookinetler oluşur. Sporogonik çoğalma sonucu oluşan 

sporozoitler kenenin tükürük bezlerine giderler ve biyolojik çember 

tamamlanır (Altay ve ark 2013a, Dik ve Sevinç 2002, İnci ve ark 2010).    
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Babesia türlerinde transovarian bulaşma da görülür. Enfekte 

kenedeki etkenlerin bir kısmı kenenin yumurtalarına geçerler ve 

yumurtadan çıkan larvalar Babesia ile enfekte olarak gelişmelerine 

devam ederler. Fakat hastalığı bu dönemde bulaştıramazlar (Altay ve 

ark 2013a, Dik ve Sevinç 2002). Bunlara ek olarak B. gibsoni’nin 

konjenital yolla, kan yoluyla veya kontamine olan tıbbi malzemelerle 

de bulaştığı belirtilmiştir (Altay ve ark 2013a).      

Klinik belirtiler: 

Babesiosis genç köpeklerde ağır seyreder. Yaşlı köpeklerde 

hastalığın seyri türe göre değişkenlik gösterir. B. canis canis, B. canis 

rossi ve B. gibsoni diğer türlere oranla daha patojendir. Babesiosis 

perakut, akut, subakut ve kronik seyirli olabilir. Perakut ve akut 

formlar genellikle ölümle seyreder. Perakut formda yüksek ateş, 

hemoglobinuri, solunum güçlüğü, nabız ve solunum sayılarında artış, 

zayıf nabız, hipotansiyon, dokulara yeteri kadar oksijen 

gönderilememesine bağlı olarak fonksiyon bozuklukları görülür. 

Konjuktivalar anemik ve hafif ikteriktir. B. canis’de, Retinal 

kanamalar ve nadir olarak uveitis görülebilir. Akut formda ise yüksek 

ateş, anemi, sarılık, hemoglobinuri en belirgin semptomlardır. 

Yukarıda sayılan diğer belirtiler de bunlara eşlik eder. Kronik 

enfeksiyonlarda anemi ve ateş gibi asıl semptomlar devam ederken, 

hemoglobinuri görülmez. Enfekte köpeklerde iştahsızlık, halsizlik, 

lenfadenopati görülür (Altay ve ark 2013a, İnci ve ark 2010).  
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Kedilerde, B. felis enfeksiyonlarında ise klinik belirtiler daha 

hafiftir. Enfekte kedilerde anemi, sarılık, iştahsızlık, halsizlik, 

zayıflama gibi belirtiler görülür (Altay ve ark 2013a). 

Tanı: 

Klinik belirtiler, belirtilerin vektör kenelerin bulunduğu 

dönemle uyumlu olması, hayvanların üzerlerinde kene bulunması 

babesisosisten şüphe ettirir. Babesisosisin kesin tanısı, perifer kandan 

hazırlanan yayma frotilerde etkenlerin görülmesiyle konur. Latent ve 

kronik enfeksiyonlarda kan frotilerinde etkenleri bulmak çok zordur. 

Teşhis için ELISA ve IFAT başta olmak üzere serolojik testler ve PCR 

gibi moleküler yöntemler de kullanılabilir. Serolojik testlerde 

toxoplasmosis ve neosporosis ile babesisosis arasında çapraz 

reaksiyonlar görülebilmektedir(Altay ve ark 2013a, Dik ve Sevinç 

2002, İnci ve ark 2010). 

Sağaltım: 

Köpeklerde babesiosisin tedavisinde imidocarb oldukça etkili 

olup, 5 mg/kg dozda kas içi veya deri altı yolla ve iki hafta arayla iki 

kez kullanılmaktadır. Bazı köpeklerde tükürük salgısında artış, kusma, 

ishal, enjeksiyon yerinde ağrı ve kas titremelerine yol açabilmektedir. 

Atovaquone ve azitromisin kombinasyonu da sağaltım amacıyla 

kullanılabilir (Altay ve ark 2013a, Dik ve Sevinç 2002, İnci ve ark 
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2010). Klindamisin, azitromisin preparatları da babesiosisin 

tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır (Anğ 2011). 

Korunma: 

Kenelerin aktif oldukları dönemde deltametrin gibi sentetik 

pretroid içeren insektisitler tasma, banyo veya püskürtme tarzında, 

fipronil spot-on veya püskürtme, dinotefuran veya isoxazolinler 

çiğneme tableti şeklinde kullanılabilirler. Kenelerin yoğun olduğu, ya 

da kedi ve köpeklerin dış ortamda uzun süre kaldıkları durumlarda, bu 

uygulamalar kullanılan insektisitin özelliğine göre bir-iki ay aralarla 

kene sezonu boyunca tekrarlanmalıdır. 

RİKETSİYALAR 

Ehrlichiosis ve Anaplasmosis 

Riketsiyaların sistematikteki yerleri yıllardır tartışılmış ve 

protozoon olmadıkları, bakteri oldukları belirlenmiş olmasına rağmen, 

genellikle Protozooloji içinde incelenmeye devam edilmiştir. Bu 

grupta Ehrlichia ve Anaplasma türleri ile Rickettsia rickettsii bulunur. 

Ehrlichia cinsinde yer alan Ehrlichia canis ve Ehrlichia ewingii ile 

Anaplasma cinsinde yer alan Anaplasma platys (= Ehrlichia platys) 

köpeklerde görülür.  
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Morfoloji: 

Çok küçük ve pleomorfik yapıdadırlar. Zorunlu hücre içi 

bakterilerdir. 

Hayat çemberi: 

Ehrlichia türleri ve Anaplasma platys heteroksen türlerdir. Son 

konak köpek, ara konaklar ise ixodidae ailesindeki kenelerdir. Son 

konaklarda akyuvarlara yerleşirler.  Ehrlichia canis ve A. platys‘in 

Türkiye’deki vektörü Rh. sanguineus’tur. Vektör keneler enfekte 

köpeklerden kan emerken etkenleri de alırlar ve bu etkenleri daha 

sonra kan emdikleri köpeklere naklederler.  

Klinik belirtiler: 

Ehrlichiosis’le enfekte köpeklerde iştahsızlık, zayıflama, 

kusma, solunum güçlüğü, ateş, lenf yumrularında büyüme, anemi, 

konjunktivitis ve korneada beyazlık, kan muayenesinde ise 

trombositopeni ve lökopeni gibi belirtiler görülür. 

Tanı: 

Kandan hazırlanan yayma frotiler Giemsa ile boyandıktan sonra 

mikroskopta, x100 objektifte incelenir. Akyuvarlarda ve 

trombositlerde etkenlerin görülmesiyle, immuno-serolojik ve 

moleküler testlerle tanı konur. 
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Sağaltım: 

Sağaltımda doksisiklin (Doxycycline günlük 5-10 mg/kg dozda 

oral yolla), florokinolonlar (enrofloxacine günde 5 mg/kg) ve 

oksitetrasiklinler kullanılır. Kloramfenikol ve rifampisinin de etkili 

olduğu bildirilmiştir (Anğ 2011). 

Korunma: 

Kenelere karşı, özellikle dışarıdaki köpeklere, kene sezonu 

boyunca, 1-2 aylık aralıklarla fipronil, imidacloprid, dinotefuran veya 

flumetrin gibi insketisitler pire-kene tasması, spot-on veya püskürtme 

tarzında kullanılabilir. Afoxilaner, sarolaner ve lotilaner gibi 

akarisitler çiğneme tableti şeklinde verilir. 

Rickettsiasis 

Rickettsia rickettsii insan ve köpeklerde Kayalık Dağlar 

Benekli Ateşi (Rocky Mountain spotted fever) adı verilen hastalığa 

neden olur. ABD’nde görülmektedir. 

Morfoloji: 

Büyüklüğü 0.3-0.7 x 1.0-2.0 µm’dir. 

Hayat çemberi: 

Rickettsia rickettsii ixodidae ailesindeki kenelerle bulaştırılır. 

Vektör kenelerden Rh. sanguineus Türkiye’de de görülmekte ve 

hastalığın naklinde rol oynamaktadır. Vektör türler enfekte 
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köpeklerden kan emerken etkenleri alırlar ve daha sonra da kan emme 

sırasında köpek ve insan başta olmak üzere, başka konaklara 

bulaştırırlar. Vektör keneler etkenleri yumurtaları vasıtasıyla sonraki 

nesillerine de aktarırlar. Rickettsia rickettsii Türkiye’de 

görülmemektedir (Eren ve Karagenç 2010). 

Klinik belirtiler: 

Enfekte hayvanlarıda iştahsızlık, zayıflama, kusma, ateş, lenf 

yumrularında büyüme, konjunktivitis ve korneada beyazlık, kan 

muayenesinde ise trombositopeni gibi belirtiler görülür. 

Tanı: 

Hastalığın tanısı serolojik testler ve moleküler tekniklerle (PCR) 

konur. 

Sağaltım:  

Ağır seyirli olgularda geri dönüşümü bulunmayan damar 

harabiyetini önlemek önemlidir. Bu sebeple tedaviye mümkün olan en 

erken dönemde başlamak gerekir. Tedavide doksisilin, tetrasiklin veya 

kloramfenikol uygulanır. Bir diğer seçenek olarak klaritromisin ve 

azitromisin de uygulanabilir (Anğ 2011).   

Korunma:  

Vektör kenelere karşı daha önce belirtilen akarisitler kullanılır. 
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ARTROPODLAR 

Demodicosis : Demodikoz 

Kedilerde Demodex cati ve Demodex gatoi, köpeklerde ise 

Demodex canis, Demodex injai ve Demodex cornei türleri vardır. 

Demodex türlerinin yaptığı hastalığa Demodicosis veya Demodikoz 

adı verilir (Ütük ve Dumanlı 2010). 

Morfoloji  

Demodex türlerinin büyüklükleri, türüne göre 100-500 µm 

arasında değişir. Vücut ince ve uzun bir yapıda ve havuç 

görünümündedir. Hipostomu küçüktür. Vücudun ön kısmından dört 

çift bacak çıkar. Bacakları çok kısadır. Larvaları üç çift bacaklıdır. 

Vücudun arka kısmı enine çizgilidir ve sivrilerek sonlanır (Dik 2015, 

Ütük ve Dumanlı 2010).  

Hayat çemberi: 

Demodex türleri genel olarak konağa özgüdürler ve bütün 

ömürlerini konak üzerinde geçirirler. Demodex türleri konaklarınınkıl 

folliküllerinde ve yağ bezlerinde yaşarlar. Dişiler buralara 20-24 

yumurta bırakırlar. Yumurtalardan çıkan larvalar bir süre sonra 

gömlek değiştirerek nimf halini alırlar. Protonimf ve. deutonimf 

olmak üzere iki nimf dönemleri vardır. Deutonimfler gömlek 

değiştirerek ergin hale geçerler. Biyolojik çember iki-üç haftada 

tamamlanır. Konaktan ayrıldıklarında uzun süre yaşayamazlar. Temas 



KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖZE GÖÇ EDEBİLEN PARAZİTLER VE OKÜLER BELİRTİLERİ  | 46 

 

yoluyla bulaşırlar (Dik 2015, Ütük ve Dumanlı 2010).  

Klinik belirtiler: 

Demodektik uyuz daha çok bağışıklığı baskılanmış hayvanlarda 

görülür. Kaşıntı en belirgin semptomdur. Kıllarda dökülme, deride 

kabuklanma, kepeklenme, kaşıntılı küçük şişlikler görülebilir. Yavru 

kedi ve köpeklerde, enfestasyonun anneden bulaşması ve emzirmeye 

bağlı olarak semptomlara özellikle ağız ve burun çevresinde rastlanır. 

Belirtiler bazen vücudun tamamında görülebilir. Bazı kedi ve 

köpeklerde ise herhangi bir belirtiye rastlanmaz. Zoonoz karakterde 

olduğu için insanlara da bulaşabilir (Dik 2015, Ütük ve Dumanlı 2010).  

Tanı:  

Alınan, kılın dip kısmının veya kaşıntılı bölgeden alınan deri 

kazıntısının mikroskobik muayenesinde Demodex’in ergin veya 

gelişme dönemlerinin görülmesiyle tanı konur. 

Sağaltım: 

Avermektinler (ivermektin, doramektin, moksidektin vb), 

amitraz ve sentetik pretroidli akarisitle kullanılabilir. Avermketinler 

200 mcg/kg dozda, akarisitin türüne göre SC, oral veya IM yolla 

kullanılır. Bazı olgularda doz 400 mcg/kd doza yükseltilebilir. İnatçı 

olgularda doz biraz daha yükseltilebilir ve uygulama bir-iki hafta 

arayla birden fazla tekrarlanabilir. Amitraz %02 oranında 

sulandırılarak banyo veya püskürtme tarzında uygulanabilir ve 
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uygulama bir-iki hafta arayla tekrarlanır. Deltametrin veya sipermetrin 

preparatları %01 veya %02 sulandırılarak banyo veya püskürtme 

şeklinde kullanılır. Hayvan sahibine de demodektik uyuz yönünden 

muayene olması ve gerekirse tedavi olması önerilmelidir (Dik 2015, 

Ütük ve Dumanlı 2010).  

Korunma: 

Demodikozis zoonoz bir hastalık olduğu için hayvan sahibinin 

kedi ve köpeklerle teması mümkün olduğu kadar azaltılmalı ve 

demodikozisli hayvanlar birbirinden ayrılmalıdır. Enfeste anneler 

doğumdan önceki süreçte sağıtılarak enfestasyonun yavrulara geçmesi 

önlenmelidir. 

Diğer artropodlar 

Oestrus ovis, Hypoderma türleri, Calliphoridae ve 

Sarcophagidae ailelerindeki sinekler başta olmak üzere, bazı sinekler 

yumurta veya larvalarını kedi ve köpeklerin göz çevresine bırakarak 

Ophthalmomyiasis veya Oküler myiasis’e neden olurlar. Bu gibi 

olgularda gözlerde konjunktivitis belirtileri ortaya çıkar. 

Konjunktivaların muayenesi sırasında larvaların görülmesiyle tanı 

konur. Larvalar bir pensle uzaklaştırılarak antiseptiklerle temizlenir. 

Sekunder enfeksiyonlar ortaya çıkmışsa, ona göre sağaltım 

uygulanmalıdır (Dik 2015).  
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