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ABSTRACT
Red foxes, which are wild carnivores with the densest population in the world, live in areas close to where people
live. There are numerous studies on parasites, especially about zoonotic helminths, in red foxes are definitive
hosts for various parasite species. Limited numbered of researches have been conducted in Turkey. The purpose
of this study was to investigate the helminths of red fox by fecal examination. In total, 409 fox feces were
examined by fulleborne-flutation method and 20 different helminth eggs in 16 groups were detected on 65,8% of
samples; Dicrocoelid, diplostomid, echinostomid, heterophyid, anoplocephalid, Joyeuxiella sp., Mesocestoides sp.,
Taenia sp. Capillaria sp., rictularid, strongyl, strongyloid, Trichuris sp., Toxascaris leonina, ve Toxocara sp.
Trematod eggs, taenid type eggs and Toxocara sp. had more importance, because of their zoonotic importance.
Additionally, Trichuris sp. was the first report from red foxes in Turkey.
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***

Orta Anadolu ve Trakya'da Kızıl Tilkilerde (Vulpes vulpes) Dışkı Muayenesine Göre Bulunan Helmint
Türleri
ÖZ
Kızıl tilkiler insanların yaşadığı alanlara yakın bölgelere adapte olmuş, dünyada en yoğun popülasyona sahip olan
yabani karnivorlardır. Birçok helmint türü için sonkonak olan tilkilerde, zoonoz helmintler başta olmak üzere, çok
sayıda araştırma yapıldığı görülür. Ülkemizde ise konu ile ilgili bilgi oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada tilkilerde dışkı
bakısıyla tespit ettiğimiz helmintlerin bildirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma süresince Orta Anadolu'yu temsilen
Kayseri ve Nevşehir illerinden ve Trakya'yı temsilen Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illerinden toplanan 409 tilki
dışkısı fuelleborn-flotasyon yöntemi ile incelenmiştir. İncelen örneklerin %65,8'inde 16 grup içinde 20 farklı
helmint yumurtasına rastlanmıştır; Dicrocoelid, diplostomid, echinostomid, heterophyid, anoplocephalid,
Joyeuxiella sp., Mesocestoides sp., Taenia sp. Capillaria sp., rictularid, strongyl, strongyloid, Trichuris sp., Toxascaris
leonina, ve Toxocara sp. Bu yumurtalardan trematodlar, taenid tip ve Toxocara sp. yumurtaları zoonotik
önemlerinden dolayı ön plana çıkmıştır. Ayrıca Trichuris sp. tilkilerden ülkemizde ilk bildirim olmuştur.
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GİRİŞ

oluşturmuştur. Tilki dışkıları morfolojik olarak kedi
dışkısına benzerdir, ancak içerisinde çok miktarda
meyve çekirdeği (yöresine göre değişiklik gösterir;
yabani armut, alıç, üzüm gibi) ihtiva eder. Ayrıca
tilkiler dışkılarını genellikle tümsek, taş üstü ya da
duvar üstü gibi kolaylıkla görülebilen yerlere bırakırlar.
Bu özellikleri sayesinde de çevrede bulunan köpek,
kedi, çakal, kurt, sansar gibi diğer karnivorların
dışkılarından kolaylıkla ayrıt edilebilirler. Araştırma
Kayseri, Nevşehir, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli
illerine bağlı ilçelerde, 2014 - 2015 yılları arasında
yürütülmüştür. Tilki dışkıları rengi, içeriği ve
şeklinden ayırt edilerek toplanmıştır. Toplanan dışkı
örnekleri ayrı poşetlere konmuş, numaralandırılmış,
her bir örneğin alındığı il, ilçe ve koordinatlar
kaydedilmiştir. Dışkı örnekleri incelenmeden önce 80°C'de 1 hafta bekletilmiş, böylece zoonoz helmint
yumurtalarının inaktif olması sağlanmıştır. Genel
toplamda Orta Anadolu'dan 188, Trakya'dan 221
olmak üzere toplam 409 tilki dışkısı toplanmış ve
fuelleborn-flotasyon yöntemi (880 gr ZnCl / 1 L su,
d: 1.5) ile incelenmiştir. Tespit edilen helmint
yumurtaları ilgili literatürler ışığında teşhis edilmiş
(Thienpont ve ark. 1990, Tınar, 2011) ve
kaydedilmiştir.
BULGULAR

Yabani karnivorlar arasında en fazla popülasyona
sahip olan kızıl tilkiler (Vulpes vulpes), ülkemiz dahil
tüm Kuzey yarım kürede yayılım gösterir. Av yasağı
ve kuduz programları ile birlikte sayıları artan tilkilere,
şehir merkezlerinde, parklarda ve sokaklarda bile
sıklıkla rastlanabilmektedir. Bu yakın ilişki ve temas
alanı nedeniyle, tilkilerden insanlara birçok parazit ve
hastalık
bulaşabilmektedir.
Bu
hastalıkların
belirlenmesi ve kontrolü amacıyla, çok sayıda çalışma
yapılmış, bu çalışmaların önemli bir kısmını da
helmintik zoonozlar oluşturmuştur (Smith ve ark.
2003, Letkova ve ark. 2006, Magnaval ve Glickman
2006, Hegglin ve Deplazes 2008, Magi ve ark. 2008).
Tilkilerdeki parazitlerin tespitine yönelik makaleler
incelendiğinde, insanlarda alveolar ekinokokkosize
neden olan Echinococcus multilocularis ve trichinellosise
neden olan Trichinella türleri başta olmak üzere, viseral
toksokariosiz etkeni olan Toxocara sp. ve zoonoz bir
trematod olan Alaria alata öncelikle araştırılan zoonoz
helmintler olarak karşımıza çıkmaktadır (Shimalov ve
Shimalov 2003, Saeed ve ark, 2006, Cerbo ve ark.
2008, Zare-Bidaki ve ark. 2010).
Türkiye'de tilkilerdeki parazitlerin tespitine yönelik
yapılan çalışmalara bakıldığı zaman ise fazla araştırma
bulunmadığı görülür. Bu araştırma ile ülkemizde tilki
parazitlerine dikkat çekmek ve literatür boşluğuna bir
katkı yapmak amaçlanmıştır.

Dışı muayenesi sonucunda, 409 tilki dışkısının 267
(%65,3)'sinde
çeşitli
helmint
yumurtalarına
rastlanmıştır (Şekil 1). Genel enfeksiyon oranı Orta
Anadolu'da %63,3, Trakya'da %66,9 olup, bulunan
helmint yumurta tipleri ve oranları Tablo 1'de
sunulmuştur.

MATERYAL ve METOT
Çalışma materyalini Türkiye'de tilkilerde E.
multilocularis'in varlığı ve yayılışını belirlemek amacıyla
yapılan bir çalışma kapsamında toplanan tilki dışkıları
Tablo 1. Tilki dışkılarında tespit edilen helmint yumurtaları
Table 1. Helminth eggs in fox feces
Sınıf

Tür/Grup

Orta Anadolu (%)
(n=188)

Trakya (%)
(n=221)

Toplam (%)
(n=409)

Trematoda

Dicrocoelid tip
Diplostomid tip
Echinostomid tip
Heterophyid tip

3 (%1,6)
3 (%1,6)
3 (%1,6)
2 (%1,1)

2 (%0,9)
4 (%1,8)
3 (%1,4)
1 (%0,5)

5 (%1,2)
7 (%1,7)
6 (%1,5)
3 (%0,7)

Cestoda

Anoplocephalid tip
Joyeuxiella sp.
Mesocestoides sp.
Taenia sp.

6 (%3,2)
1 (%0,5)
9 (%4,8)

1 (%0,5)
3 (%1,4)

1 (%0,2)
6 (%1,5)
1 (%0,2)
12 (%2,9)

Nematoda

Capillaria sp.
Rictularid tip
Strongyl tip
Strongyloid tip
Trichuris sp.
Toxascaris leonina
Toxocara sp.

23 (%12,2)
13 (%6,9)
8 (%4,3)
9 (%4,8)
5 (%2,7)
59 (%31,4)
30 (%15,9)

73 (%33)
1 (%0,5)
8 (%3,6)
11 (%5,1)
43 (%19,5)
41 (%18,6)

96 (%23,5)
14 (%3,4)
16 (%3,9)
9 (%2,2)
16 (%3,9)
102 (%24,9)
71 (%17,4)

Acantocephala

Macracanthorhyncus sp.

33 (%17,6)

4 (%1,8)

37 (%9)
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TARTIŞMA
Tilkilerde bulunan helmintlerin tespitine yönelik
yapılan çalışmaların çoğunda yoğun helmint
enfeksiyonu olduğu (%85,1-100) ve çok sayıda farklı
helmint türü bulunduğu görülür (Gortazar ve ark.
1998, Shimalov ve Shimalov 2003, Dalimi ve ark.
2006, Saeed ve ark. 2006, Martinez-Carrasco ve ark.
2007). Yapılan bu araştırmada ise, yalnız dışkı
muayenesi sonuçlarını içermesine rağmen genel
helmint enfeksiyonu %65,3 gibi yüksek bir oranda
bulunmuştur.
Bulunan
helmint
yumurtaları
morfolojilerine göre ayrıldığında trematod, sestod,
nematod ve acanthocephala sınıflarına ait 16 farklı
tipte yumurta kaydedilmiştir. Tespit edilen bu
yumurtaların teşhisi yapılırken öncelikle tilkilerde
bulunan helmintler göz önünde bulundurulmuş olsa
da, yumurtaların kemiriciler başta olmak üzere,
tilkilerin avladığı herhangi bir hayvana ait olabileceği
de değerlendirilmiştir. Tilkiler ortalama 6 km2'lik bir
alanda gezdikleri için, toplanan bazı dışkıların aynı
tilkiye ait olma ihtimali olduğu, bunun yanında,
trematod ve sestodlar enfeksiyonları başta olmak
üzere dışkı bakısında bulunan sonucun nekropsiye
oranla düşük olacağı dikkate alınmalıdır. Sunulan
veriler bu durumlar göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir.
Nekropsi çalışmalarına göre bugüne kadar ülkemiz
tilkilerinde görülen trematod türleri Alaria alata,
Heterophyes heterophyes, H. dispar, Phagicola longa ve
Stictodora sawakinensis (Mimioğlu ve ark. 1965, Burgu
ve Güçlü 1991, Gıcık ve ark. 2009) olarak
kaydedilmiştir. Ülkemize yakın coğrafyalardan ise,
yukarıdaki türler yanında Apophallus donicus, Cryptocotyle
lingua, Dicrocoelium dendriticum, Echinochasmus perfoliatus,
Isthmiophora melis, Metagonimus yokogawai, Metorchis bilis,
Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum truncatum
(Shimalov ve Shimalov 2003, Bowman ve ark. 2002,
Craig ve Craig 2005) gibi trematod türlerine de
rastlanmıştır.
Digenik trematodlar metazoan endoparazitler içinde
en geniş grup olup, onlarca aile ve yüzlerce cinse
ayrılmakta ve 18000 dolayında türü kapsamaktadır
(Olson ve ark. 2003). Tilkilerde Brachylemidae,
Cyathocotylidae, Dicrocoelidae, Diplostomidae,
Echinostomatidae, Heterophyidae, Nanophyetidae,
Opistorchidae ve Troglotrematidae gibi neredeyse her
aileden çok sayıda türe rastlanmaktadır. Ancak en
yaygın görülenler heterophyid türlerdir. Birçok
trematod yumurtası şekil ve boyut olarak birbirilerine
çok benzer olduğundan ışık mikroskobunda ayrımı
kolay değildir. Bu nedenle yumurtalar grup olarak
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada 3 dicrocoelid, 2
heterophyid, 1 diplostomid ve 1 echinostomid tip
olmak üzere 7 farklı trematod yumurta tipi
saptanmıştır.
Trematoda
sınıfında
bulunan
parazitlerin hemen tamamının zoonoz özellikte

olması nedeniyle, bu gruptaki parazitler insan sağlığı
açısından önem arz etmektedir.
İlk sırada görülen yumurta (Şekil 1.A) saptanan en
küçük yumurta olup 22.4 x 15.2 µm çapında, kapağın
birleşme yerinde omuz benzeri hafif çıkıntı olmasına
karşın, kapağın karşı tarafında çıkıntısı yoktur.
Yumurta
taze
olmadığı
için
mirasidyum
görünmemekle birlikte şekil ve boyut olarak
heterophyid tip yumurta olarak tanımlanmıştır. Bu
gruptan ülkemiz tilkilerinde Heterophyes heterophyes, H.
dispar ve Stictodora sawakinensis kaydedilmiştir. Bunun
yanında kedi ve köpeklerde Dexigonimus ciurenaeus,
Metagonimus yokogawai, Ascocotyle (Phagicola) longa, A.
(P.) italica ve Platynosomum fastosum’a rastlanmış olup bu
türlerin de tilkilerde görülme olasılığı çok yüksektir
(Tınar 1976, Umur 1997, Umur 1998; Biçek ve ark.
2017). Yukarıdaki türlerden yumurta uzunluğu 21-24
um aralığında olan tek tür Heterophyes dispar olup, bu
türün daha önce ülkemizde görülmüş olması
nedeniyle yumurtanın bu türe ait olabileceği
sanılmaktadır.
İkinci tip yumurta (Şekil 1.B) asimetrik, 37.5-41.16 x
19.65-23.5 µm ve kapağın karşı kutbunda dışa doğru
belirgin çıkıntı vardır. Yumurta taze olmadığından
içinde embriyo yerine hava kabarcığı görülmektir.
Şekil ve boyutları nedeniyle heterophyid tip olarak
tanımlanmıştır. Yumurta boyut olarak biraz küçük
olsa da, şekil olarak Stictodora yumurtası olabileceği
düşünülmüştür. Ülkemizde bu cinsten S. sawakinensis’e
rastlanmış olması (Burgu ve Güçlü 1991) da bu
savımızı destekler niteliktedir.
Üçüncü tip yumurta (Şekil 1.C) 29.6 x 23.6 µm
çapında, simetrik, kısmen kalın kabuklu olup kapağın
birleşme yeri iç kısımda belirgin, ancak dışa doğru
çıkıntı yapmaz ve karşı kutupta çıkıntı yoktur. Dışkı
taze olmadığı için içinde embriyo yerine hava
kabarcığı bulunan yumurta, şekil, boyut ve görünüm
nedeniyle dicrocoelid tip olarak tanımlanmıştır. Ancak
Dicrocoelidae ailesi 45 cins ve 400 den fazla tür
barındırır (Pojmańska 2008). Yumurtanın taze
olmamasından dolayı cins veya tür tanımı
yapılamamıştır. Bununla birlikte Avrupa’da tilki ve
sincaplarda yaygın olarak bulunan Athesmia foxi (30-40
x 19-25 µm) veya ülkemizde kuşlarda rastlanan
(Gönenç ve ark., 2012), Avrupa’da kemiricilerde
yaygın olan Corrigia veya Lyperosomum türleri benzer en
yakın türler olarak değerlendirilmiştir.
Dördüncü tip yumurta (Şekil 1.D) 37-44 x 18-25 µm,
hafif asimetrik ve kısmen geniş olup, dicrocoelid
tiptedir. Bu grupta çok çeşitli trematodlar bulunur.
Bulduğumuz yumurtalar kemirici, kanatlı, kirpi ve
kurbağalarda rastlanan ve arakonaklığını kara
sümüklülerinin yaptığı Brachylecithum türlerine ait
yumurtaları akla getirmektedir. Bu cins altında
Avrupa’da 30’dan fazla tür bulunmaktadır
(Hildebrand ve ark. 2016).
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Beşinci tip yumurta (Şekil 1.E) dicrocoelid tipte ve
43.28 (36.47-50.09) x 28.48 (23.68 - 33.27) µm
çapında, kalın kabuklu ve kapaklı olup boyut, şekil ve
görüntü olarak Platynosomum fastosum yumurtası olarak
düşünülmüştür. Parazite ülkemizde kedilerde
rastlanmış ve yumurta büyüklüğü 45x35 µm olarak
verilmiştir (Biçek ve ark. 2017).
Altıncı tip yumurta (Şekil 1.F)
küçük tip
echinostomid yumurta olarak tanımlanmıştır. Bu
gruptan tilki ve köpeklerde Echinocashmus perfoliatus
görülmekte olup yumurtaları orta boy ve 75-86 x 5263 µm çapındadır (Güralp 1981; Tınar 2011). Tilki
dışkıları beklediği için kapakları açılmış ve içyapısı
bozulmuştur, buna karşın genel yapısı ve ölçüm
sonuçlarına göre yumurtalar ortalama 73.6 x 50.7 (7078 x 50-55) µm çapında ölçülmüş ve şekil olarak
Echinocashmus sp. (perfoliatus?) yumurtası olabileceği
tahmin edilmiştir. Ayrıca kürsümüzde bulunan ergin
E. perfoliatus yumurtaları ile de karşılaştırma
yapılmıştır.
Yedinci tip yumurta (Şekil 1.G) şekil ve boyutlarıyla
diplostomid yumurta olarak tanımlanmıştır. Bu grupta
20’den fazla cins ve yüzlerce tür mevcut olup memeli,
kanatlı, balık vb. birçok canlıda parazitlenir. Ancak
yumurtanın taze, içyapısının belirgin olması nedeniyle
tilkiye ait olabileceği tahmin edilmiştir. Bu gruptan
ülkemizde tilki ve köpeklerde görülen tür Alaria
alata’dır (Umur 1998). Bunun yumurtaları 98-134 x
62-68 µm’dir. Bu çalışmada tip 7'nin boyutları 124.5 x
67.3 (119.9 - 132.9 x 63.9 - 71.9) um olarak saptanmış,
bu nedenle A.alata yumurtası olabileceği tahmin
edilmiştir.
Bu çalışmada sestoda sınıfından, Joyeuxiella sp. tip,
Mesocestoides sp. tip ve taenid tip olmak üzere üç farklı
helmint yumurtasına rastlanmıştır. Bunun yanında bir
örnekte ise anoplosephalid tip tek bir yumurta
görülmüştür (Şekil 2.A). Tavşanlarda ülkemizde
Anaplocephalidae ailesinden Mosgovoyia ve Cittotaenia
(Taşan 1989) türleri bildirilmiş, bu nedenle bu
yumurtanın tilkinin av menüsünde olan bir tavşana ait
olabileceği düşünülmüştür.
İran ve İspanya'da %1,2-34,6 oranları arasında J.
pasqualei (Gortazar ve ark. 1998, Dalimi ve ark. 2006,
Martinez-Carrasco ve ark. 2007, Zare-Bidaki ve ark.
2010), Suudi-Arabistan'da 8 tilkinin 6'sında J.
echinorynchoides bulunmuştur (Alagaili ve ark. 2011).
Türkiye'de tilkilerde bildirilen tür ise J. echinorynchoides
(%1,9)'dir (Mimioğlu ve ark. 1955). Mesocestoides sp.
ise tilkilerde en fazla görülen helmintlerden biri olup
dünyada yayılışı bazı çalışmalarda %80'lere
varmaktadır (Gortazar ve ark. 1998, Cerbo ve ark.
2008, Zare-Bidaki ve ark. 2010). Tilkilerde genellikle
M. lineatus bulunmakla birlikte, M. litteratus da
bildirilmiştir (Criado-Fornelio ve ark. 2000, Shimalov
ve Shimalov 2003, Martinez-Carrosco ve ark. 2007).
Türkiye'de tilkilerde bulunan tek tür ise M. lineatus

(%60-76,9)'dur (Mimioğlu ve ark. 1955, Gıcık ve ark.
2009). Bunun yanında ülkemizde köpekte M. corti
bulunduğu da bilinmektedir (Aypak ve ark. 2012). Bu
çalışmada Joyeuxiella sp. ve Mesocestoides sp.
yumurtalarına rastlanmıştır (Şekil 2.B, 2C). Bu iki
sestodun bulunma oranı literatürlerde bildirilenlere
göre oldukça düşüktür. Bunun nedeni söz konusu
olan iki sestodun dışkı ile atılan halkalarının dayanıklı
olmasından dolayı dışkıda parçalanmaması ve
flotasyon yöntemi ile yumurtaların tespit edilememesi
olarak yorumlanabilir.
Tilkilerde Teanidae ailesinden birçok sestod türü
bulunur. Bütün Taenia ve Echinococcus türlerinin
yumurtası morfolojik olarak neredeyse birbirinin aynı
olup, taenid tip (Şekil 2.D) olarak isimlendirilirler.
Tilkiler bu türlerden Echinococcus multilocularis'in asıl
son konağıdır ve parazite tilkilerde yaygın olarak
rastlanır. İnsanlarda ölümcül bir hastalık olan alveolar
ekinokokkosize neden olduğu için tilkilerdeki yayılışı
ile ilgili dünyada çok sayıda çalışma yapılmıştır
(Oksanen ve ark., 2016). Diğer önemli bir zoonoz tür
olan E. granulosus da tilkilerde bildirilmiştir (Dalimi ve
ark. 2006, Hackett ve Walters 1980, Richards ve ark.
1995). Bunun yanında Taenia crassiceps, T. hydatigena, T.
multiceps, T. pisiformis, T. polyacantha ve T. taeniaeformis
türleri Taenidae ailesinde bulunan ve tilkilerden
bildirilen diğer türlerdir (Rataj ve ark. 2013, Saeed ve
ark. 2006, Shimalov ve Shimalov 2003). Türkiye'den
kaydedilen türler ise E. multilocularis (10 tilkiden
birinde), E. granulosus (%5), T. multiceps (%10), T.
pisiformis (%10), T. polyacantha (%13,6), T. taeniaeformis
(%10)'dir (Mimioğlu ve ark. 1955, Gıcık ve ark. 2009,
Avcıoğlu ve ark. 2016). Bu çalışmada tilki dışkılarında
% 2,9 oranında taenid tip yumurta bulunmuş, ancak
tür ayrımı yapılmamıştır. Konu ile ilgili detaylı
sonuçlara ilgili literatürden ulaşılabilir (Gürler ve ark.
2018).
İncelenen tilki dışkılarının %3,4'ünde rictularid tip
yumurtaya rastlanmıştır (Şekil 2.F). Rictularid tip
yumurtalar Physaloptera sp. yumurtalarına benzemekle
birlikte, dış katmanının ince oluşu ve eninin daha
geniş oluşu ile farklılık gösterir (Tınar, 2011). Dünya
literatürleri incelendiğinde Rictularidae ailesinden
tilkilerden bildirilen türün Pterygodermatitis affinis
(syn=Rictularia affinis) (%4,2-54,5) olduğu görülür
(Gortazar ve ark. 1998, Martinez-Carrasco ve ark.
2000, Cerbo ve ark. 2008, Dalimi ve ark. 2008, Rataj
ve ark. 2013). Türkiye'de ise bu aileden tilkilerden
bildirilen tek tür R. cahirensis (%27,4)'dir (Mimioğlu ve
ark. 1955).
Strongylida takımında binlerce tür bulunur ve
bunların çoğunluğunda yumurtadan tür teşhis
mümkün değildir. Tilki dışkılarında, bu takımda
bulunan ve strongylid ya da strongyloid tip olarak
tanımlanabilecek çeşitli yumurtalara rastlanmıştır
(Şekil 2.E, 2.G1, 2G2). Strongylida takımında çok
fazla tür bulunması ve dışkılarının yerden toplanması
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nedeniyle, tespit edilen bu yumurta tipleri için bir
yorum yapmaktan kaçınılmıştır.
Askaridiosis dünyada ve Türkiye'deki karnivorlarda
yaygın olarak görülen, Toxocara canis, T. cati ve
Toxascaris leonina'nın neden olduğu paraziter bir
hastalıktır (Tınar 2011). Tilkilerde T. canis (Wolfe ve
ark. 2001, Vervaeke ve ark. 2005) ve T. leonina
(Reperant ve ark. 2007, Ziadinov ve ark. 2010)'ya
sıklıkla rastlanırken, T. cati'nin bildirildiği yayın da
mevcuttur (Martinez-Carrasco ve ark. 2007).
Türkiye'de tilkilerde yapılan çalışmalarda Toxocara canis
(%20-35,2) ve Toxascaris leonina (11,1-65) bildirilmiştir
(Mimioğlu ve ark. 1955, Gıcık ve ark. 2009). Bu
çalışmada hem Toxocara sp. (Şekil 2.H) hem de T.
leonina yumurtasına (Şekil 2.I) rastlanmıştır.
Trichuris cinsinde tilkilerden bildirilen tek tür T.
vulpis'dir. Dünyada yayılışı %0,2-12,3 arasında
değişirken (Gortazar ve ark. 1998, Cerbo ve ark. 2008,
Rataj ve ark. 2013), Türkiye'de tilkilerden bildirim
yoktur. Bu çalışmada ise tilkilerde ilk olarak tesadüf
edilen parazitin yumurtasına (Şekil 2.K) dışkı
örneklerinin % 3,9'unda rastlanmıştır. Capillaria
cinsinde ise C. aerophila (akciğerde) ve C. plica (idrar
kesesinde) türlerine sıklıkla rastlanmakta, dünyadaki
yayılışları sırasıyla % 0,2-74,1 ve % 80,5 olarak
verilmektedir (Richards ve ark. 1995, Criado-Fornelio
ve ark. 2000, Saeed ve ark. 2006). Bunun dışında tür
belirtmeksizin barsaklardan Capillaria sp. (%0,3-22,5)
toplanan bildirimler de mevcuttur (Cerbo ve ark.
2008, Ziadinov ve ark. 2010, Rataj ve ark. 2013).
Gıcık ve ark. (2009) nekropsi yaptıkları 20 tilkiden

birinin (%5) incebağırsağında Capillaria sp.
bulunduğunu bildirmiştir. Mimioğlu ve ark. (1955) ise
C. aerophila'ya (%19,6), C. plica (%5,8) ve C. lineare
(%3,9)'ye tesadüf etmişlerdir. Capillaria lineare ile ilgili
literatür bilgi tartışmalıdır. Mimioğlu ve ark. (1955) bu
türün C. feliscati ile sinonim olabileceğinden bahsetmiş
ancak günümüzde Capillaria cinsinde böyle bir tür
olmadığı belirtilmektedir (Moravec 2000). Bizim
çalışmamızda ise tilki dışkılarının % 23,5'inde
capillariid tip yumurta (Şekil 2.J) bulunmuştur.
Acanthocephala sınıfından tilkilerde çeşitli türler
bildirilmiş olup, Macracanthorhyncus catulinus % 0,127,3 (Richards ve ark. 1995, Shimalov ve Shimalov
2003, Martinez-Carrasco ve ark. 2007), M. hirudinaceus
%22,7 (Dalimi ve ark. 2006), Prosthorhynchus transversus
%0,7 (Richards ve ark. 1995) ve Polymorphus sp. %1,2
(Saeed ve ark. 2006) oranlarında bildirilmiştir.
Türkiye'den tilkilerden bildirilen tek tür ise M.
hirudinaceus (%43,1)'dur (Mimioğlu ve ark. 1955). Bu
çalışmada tespit edilen acanthocephalid tip
yumurtaların morfolojik olarak Macracanthorhyncus sp.
türlerine benzediği görülmüştür (Şekil 2.L).
Helmint yumurtaları yanında protozoon ookistlerine
de rastlanmıştır. Bunlar küçük tip (%2,7) ve büyük tip
(%4,2) olmak üzere iki farklı protozoon grubu olarak
değerlendirilmiştir. Büyük tip ookistler (Şekil 2,N)
Isospora sp., küçük tiplerin (Şekil 2.M) Besnoitia sp.,
Hammondia sp., Sarcocystis sp., ya da sporlanmamış
küçük tip Isospora sp. olabileceği düşünülmüştür
(Dumanlı ve Karaer 2010).

Şekil 1. Tilki dışkılarında rastlanan trematod yumurta tipleri (ölçü 20µm)
Figure 1. Trematod egg types in fox feces (bar 20µm)
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Şekil 2. Tilki dışklarında sestod, nematod ve acanthocephala yumurtaları (ölçü 20µm)
Figure 2. Cestoda, nematoda and achatocephalid eggs in fox feces (bar 20µm)
SONUÇ

KAYNAKLAR

Sonuç olarak bu çalışma ile tilki dışkılarında
rastladığımız helmint yumurtalarının verilmesi ve
ülkemizde bu konudaki literatüre katkı yapılması
hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda 20 farklı helmint
yumurta tipine rastlandığı görülmüştür. Dışkı
materyalinin az olması nedeniyle yalnız flotasyon
yöntemi kullanılmış, sedimentasyon ve Baerman
Wettzel yöntemleri ile dışkı incelenememiş ve
dolayısıyla da bazı trematod helmint yumurtalarını ve
larvaları görme imkanımız olmamıştır. Bunun yanında
bulunabilecek zoonoz hastalılardan korunmak için
dışkı dondurulmuştur. Bu da sonuçarı olumsuz
etkileyecek bir unsurdur. Sonuçlar değerlendirilirken
bu durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Bunlardan bazılarının zoonoz olması, bazılarının da
Türkiye'de tilkilerden ilk kayıt olması münasebetiyle
önem arz ettiği gözlenmiştir. Ülkemizde yabani
karnivorlarda bulunan helmintlerin ortaya çıkarılması
için daha pek çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Yapılacak
bu çalışmaların nekropsi sonuçlarına dayanması
durumunda, elde edilecek verilerin gerçeği daha iyi
yansıtacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
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