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ANKARA'DA BİR KÖPEKTE TESBIT EDILEN 
ANGİ OSTRONGYLUS VASORUM BAİLLET, 1866 

OLAYI 

Y. Tiğ in* 

The first case report on the occurrence of Angiostrongylus 
vasorum Baillet, 1866 infection in a dog. 

Summary: Angiostrongylus vasorum was found in the pulmonary arteries of a two 
years old female dog. 145 male and 426 female parasites were collected. Morphological cha-

racteristics were giyen and the pictures of the important parts of the body were added to 

the end of the text. 

Özet: İ ki yaşı nda diş i bir köpeğ in akciğ er arterlerinde Angiostrongylus vasorum bu-

lunmuş tur. Toplanan 571 parazitin 145 i erkek 426 s ı  ise di ş idir. A. vasorum'un morfolojisi 

incelenmi ş , önemli kıs ımlarının resimleri çekilerek metne eklenmi ş tir. 

Giriş  

Angiostrongylus vasorum (Baillet, 1866), köpek ve tilkilerin ak-
ciğ er arterlerinde ve bazen kalbin sa ğ  ventrikülünde bulunan küçük 
bir nematoddur. 

Fransa'nın Güney bat ı sında çok yayg ın bulunduğu (3, 5, 'o, ı  5), 
bu bölgede Angiostrongylus vasorum'un yay ı lışı nın % 3o-8o oran ında 
olduğu (5) ve Fransa'n ın diğ er bölgelerinde rastlanan A. vasorum olay-
larının Güney Batı  Fransa orijini ta şı dığı  bildirilmektedir (3). A. va-
sorum'a Rusya'da (i , ı  4, ı  5), Amerika Birle ş ik Devletleri'nde (i, i5, 
ı  6), Avustralya' da ( ı  6), Almanya'da ( ), Irlanda'da ( 3) ve Brezilya'- 
da (4.) rastland ığı  bildirilmekte, Macaristan'da da nadiren bulundu ğu 
kaydedilmektedir ( ). 

Angiostrongylus vasorum ilk defa 1854 y ı lı nda Serres tarafından 
bulunmuş  ve 1866 y ı lında Baillet tarafından incelenmiş tir (3). Guil- 
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hon (5, 6, 7), A. vasorum ile ilgili deneysel bir çok çal ış ma yapmış tı r. 
Biyolojisinde Arion cinsine ba ğ l ı  sümüklü böceklerin arakonakç ı  rolü 
oynad ıklarını , deneysel olarak çakal ve tilkilerin de enfekte edilebile-
ceğ ini ortaya koymu ş tur. Bu bak ı mdan Guilhon (6, 7), vah ş i karnivor-
lar ın A. vasorum'un yay ı lışı nda rezervoir ödevi gördüklerini ileri sür-
mektedir. 

Angiostrongylus vasorum pembe-beyaz, iplik ş eklinde bir nema-
toddur. Erkek di ş iden daha küçüktür. Erkekleri 14-18 mm., di ş ileri 
ise 18-25 mm. uzunluktad ır ( t, 8, 9, ı  o, 15). Euzby (3), erkek di ş i 
ayırtetmeden A. vasorum'un 15-2o mm. uzun, 250-30o mikron geni ş -
likte olduğunu bildirmektedir. Ayn ı  yazar vulva ile anus aras ındaki 
mesafenin 33o mikron oldu ğunu da yazmaktad ır. Erkeklerde spiculum-
lar çok az büyüklük fark ı  taşı makta olup, küçükler 36o mikron, bü-
yükler ise 400 mikron (3, 8, 9, ı  o, 15) olarak bildirilmekte, Skrjabin 
(4) ise küçüklerin 30o mikron, büyüklerin 50o mikron oldu ğunu yaz-
maktadır. Yumurtalar ı  yumurtlandığı  anda segmentasyon göstermeyip 
7o-8o mikron uzunlukta ve 4o-5o mikron geni ş liktedirler (3, 8, 9, ı  o, 
15). 

Köpeklerde A. vasorum'un meydana getirdi ğ i klinik ve patolojik 
bozukhiklar hakk ında aş ağı daki bilgiler verilmektedir (3, ı  ı , ı  2, 15). 
Köpeklerde A. vasorum klinikman kalp yetersizli ğ i syndromu ile ka-
rakterizedir. Arter çeperinin irritasyonuna ve dolay ı sı  ile damar ci-
darımn sklerozuna yol açmaktad ır. Parazit akci ğerdeki küçük arteriyel 
dalların tıkanmas ına da sebep olmakta, akciğ erlerde amfizem ş ekillen-
mektedir. Kalpte hipertrofi ve karaci ğ erde hiperemi çok kere akci ğ er 
bozukluklar ını  izlemekte ve hayvanlar solunum güçlü ğü ve kalp yeter-
sizliğ i sonucu ölmektedirler. 

Araş tırılan literatür aras ında Angiostrongylus vasorum'un yur-
dumuzda bulunduğuna dair hiç bir kayda rastlanamam ış tır. 

Materyal ve Metod 

Fakültemiz Patolojik-Anatomi Kürsüsünce otopsisi yap ı lan iki 
yaşı nda diş i, benekli setter cinsi bir köpe ğ in kürsümüze parazitolojik 
bak ı  için yollanan akci ğ erlerinde Angiostrongylus vasorum tesbit edil-
miş tir. 

Akciğ er arterleri ince bir makasla aç ı lmış  ve pensle toplanan pa-
razitler say ı larak fizyolojik su içine konmu ş tur. Daha sonra fizyolojik 
sudan alınmış  ve % 7o lik kaynama derecesindeki alkol bunlar ı n üze-
rine dökülerek tesbit edilmi ş tir. Yirmidört saat lactophenol'de saydam- 
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laş tırılan parazitler mikroskop alt ı nda incelenmi ş , erkek ve di ş iler sa-
yı lmış , önemli görülen k ı s ı mlar ı n ı n foto ğ raflar ı  çekilmiş  ve ölçüleri 
alınmış tı r. 

Sonuç 

Köpek ve tilkilerin akci ğ er arterilerinde ve bazen de kalbin sa ğ  
ventrikülünde ya ş adığı  bildirilen Angiostrongylus vasorum iki ya şı nda, 
diş i, benekli setter cinsi bir köpe ğ in yap ı lan otopsisinde akci ğ er arter-
lerinde bulunmu ş tur. 

Yap ılan say ı mlara göre toplanan 571 A. vasorum'un 145 inip 
erkek, 426 s ını n ise olgun di ş i olduklar ı  saptanm ış t ı r. 

Angiostrongylus vasorum'un klâsik kitaplara göre sistematikteki 
yeri a ş ağı daki ş ekildedir : 

Familya 	: Protostrongylidae Leiper, 1926 

Familyaalt ı  : Angiostrongylinae Boehm and Gebauer, 1934 

Cins 	: Angiostrongylus Kamensky, ı  go5 

Syn 	: Haemostrongylus Railliet et Henry, 1907 
Parastrongylus Baylis, 1928 
Pulmonema Chen, 1935 
Cardionema Yamaguti, 1941 

Tür 	: Angiostrongylus vasorum Baillet, 1866 

Syn 	: Strongylus vasorum Baillet, 1866 
Angiostrongylus cardiacus Bossi, 187o 
Haemostrongylus vasorum (Railliet et Henry, 
1go7) Sluiter and Schwellengrebel, 191 2. 

Drodz (2), Angiostrongylus cinsine yeni cins altlar ı  ekleyerek 
Angiostrongylus (Angiostrongylus) cins alt ını  meydana getirmi ş tir. 
Bu yeni cins alt ının başka ara ş tırı cılar tarafı ndan henüz kabul edildi ğ i-
ne dair bir yay ı na rastlanmad ığı  için sistematikteki yeri klâsik ş ekli ile 
yaz ı lmış tır. 

Materyal ve metod bahsinde bildirildi ğ i ş ekilde elde edilen erkek 
ve diş ilerden ayr ı  ayrı  elliş er adedi ölçülmü ş , ortalamalar ı  alınmış tı r. 

Angiostrongylus vasorum Baillet, 1866 küçük iplik ş eklinde be-
yaz ımtrak pembe bir nematoddur. 

Erkek: 5.875— ı  2.687.5 (Ortalama 8.947.7) mikron uzunlukta 
ve ı  '2.5-175 (Ortalama 139.8) mikron geni şliktedir. Ağı z boş luğu 
çok küçük olup hemen oesophagus ba ş lamaktadır. Oesophagus küçük 
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ve 217.6-243.2 (Ortalama 2 2 2 . 7 ) mikron uzunluktad ır. Silindirik 

olarak seyretmekte, barsaklarla birle ş tiğ i yere yak ın hafifçe lâmba 
camı  gibi bir ş işkinlik göstermektedir. 

Arka nihayetlerinde küçük fakat iyi te ş ekkül etmi ş  bir bursa 
copulatrix bulunmaktad ır ( Ş ekil 1-2). Spiculumlar enine çizgili olup, 
birbirinden büyüklük farklar ı  çok azd ır. Küçükler 306-345.6 (Orta-
lama 339.6) mikron, büyükler ise 326.4-396.8 (Ortalama 353.2) mik-
ron uzunluktad ı rlar. İ nce olan spicul'lerin son uçlar ı  baş langı ca göre 
daha fazla sivrilmi ş tir. Küçük bir telamon mevcuttur ( Ş ekil İ ). Arka 
nihayetleri hafifçe ventrale do ğ ru kıvrı kt ı r ( Ş ekil 2). Bursa copulatrix'- 
te bulunan ventro-ventral ve latero-ventral kaburgalar mü ş terek bir 
kökten ç ıkmakta ve son üçte birinde birbirinden ayr ı lmaktad ırlar. 
Lateral kaburgalar ba ş lang ı çta aynı  kökten ç ı ktıklar ı  halde antero-
lateral hemen di ğ er ikisinden ayr ı lmakta ve di ğ erlerinden kal ı n olarak 
devam etmektedir. Medio-lateral ve postero-lateral kaburgalar ilk üçte 
birde mü ş terek seyrettikleri halde sonradan biribirinden ayr ı larak uç-
lara doğ ru incelmektedirler. Externa-dorsal kaburga ince, küçük ve 
müstakildir. Dorsal kaburga k ısa ve kuvvetlidir. Uçlar ı  iki parmak ucu 
gibi uzamış tır. Erkeklik organ ı , sindirim kanalı nın etrafinda helezoni 
bir şekilde dolanmaktad ı r. 

Diş i: Diş i Angiostrongylus vasorum'lar erkeklerden daha uzun 
ve kal ındırlar. Ağı z ve oesophagus yap ı lar ı nda erkeklerden farklar ı  
yoktur. Oesophagus 204.8-294.4 (Ortalma 239.8) mikron uzunlukta-
d ı r. Oesophagus'un bitiminde hemen barsaklar ba ş lamaktad ır. Geni-
tal organlar helezoni olarak barsa ğı n etrafinda dolanmakta ve A. va-
sorum'a karakteristik bir görünüm vermektedir ( Ş ekil 3). 

Di ş ilerin uzunluğu 11.925-16.625 (Ortalama 13.562.5) mikron 
geniş liğ i 175-362.5 (Ortalama 271.6) mikrondur. 

Arka nihayet hafifçe anus taraf ına k ıvrık olup, küt olarak son-
lanmaktad ır. 

Vulva vücudun arka k ı smında yer almış  olup, hemen anus'un 
önünde bulunmaktad ır. Anus ile vulva aras ı  153.6-384 (Ortalama 
232.1) mikrondur. Anus'un vücudun sonuna olan mesafesi ise 38.4— 
76.8 (Ortalama 58.8) mikrondur ( Ş ekil 4). 

Yumurtalar ı : Oval, ince kabuklu, çift cidarl ı dır. İ lk yumurtlan-
dığı nda embriyoda bölünme yoktur. 35.7-45.9 (Ortalama 42.31) mik-
ron geni ş , 63.7-79 (Ortalama 72.61) mikron uzundur. 
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Tartış ma 

Drodz (2), Angiostrongylus cinsine yeni cins altlar ı  ekleyerek sis-
tematikte baz ı  değ i ş iklikler yapmış t ır. Bu de ğ i şikliklerin kabul edildi-
ğ ine dair herhangi bir literatüre rastlanmad ığı  için Angiostrongylus 
vasorum'un sistematikteki yeri klasik ş ekli ile al ınmış tır (3, 9, 14, 15, 
ı  6) . 

Guilhon (5, 6, 7), A. vasorum ile ilgili birçok deneme yapm ış , 
biyolojilerinde Arion cinsine bağ lı  sümüklü böceklerin arakonakc ı  ol-
duklar ını  ve çakal, tilki gibi vahş i karnivorlar ı n rezervoir ödevi gördük-
lerini ortaya koymu ş tur. 

Yurdumuzda çakal ve tilkilerde bulundu ğuna dair bir kayda rast-
lanmamış tır. 

Baz ı  ara ş t ırı cı lar tarafindan Angiostrongylus vasorum'un ülke-
lerinde ilk defa bulundu ğu bildirilmektedir. Örne ğ in Gonçalves (4) 
Brezilya'da, Roche ve Kelliher ( ı 3) Irlanda'da ilk defa bulduklar ını  
yazmaktad ırlar. 

Euz6y (3), Pallaske ( ), Poynter ve Selway ( ı  2), Soulsby 5), 
Angiostrongylus vasorum'un meydana getirdi ğ i patolojik bozukluklar-
dan bahsetmektedirler. 

Angiostrongylus vasorum pembe-beyaz, iplik ş eklinde bir nema-
toddur. Erkekler di ş ilerden biraz daha küçüktürler. Bir çok ara ş tırıc ı  
erkeklerin 14-18 mm., di ş ilerin ise 18-25 mm. uzunlukta oldu ğunu bil-
dirmektedirler ( ı  , 8, 9, ı  o, i 5). Euz6y (3) ise, erkek di ş i ayırdetmeden 
15-20 mm. uzunlukta ve 250-30o mikron geni ş likte olduğunu yazmak-
tad ır. Bulduğumuz numunelerde erkekler 5 875-12687.5 (Ortalama 
8 947.7) mikron uzunlukta ve ı  ı  2.5-175 (Ortalama 139.8) mikron ge-
niş likte, di ş iler ise ı  I 925-16 625 (Ortalama ı  3 562.5) mikron uzunluk-
ta, ı  75-362.5 (Ortalama 27 ı  .6) mikron geni ş likte olarak saptanm ış tır. 
Bu ölçülere göre bulunan numuneler literatürde bildirilen ölçülerden 
biraz küçük olmaktad ır. 

Erkeklerde spicullerin uzunluklar ı  birbirine çok yakındı r. İ lk 
bakış ta e ş it gibi görülmektedirler. Küçükleri 36o mikron, büyükleri 
ise 40o mikron olarak bildirilmektedir (3, 8, 9, ı  o, 15). Skrjabin 4), 
küçüklerin 30o mikron, büyüklerin ise 50o mikron oldu ğunu yazmak-
tad ır. Ölçtüğ ümüz numunelerde küçükler 306-345.6 (Ortalama 339.6) 
mikron, büyükler ise 326.4-396.8 (Ortalama 353.2) mikron olarak bu-
lunmuş tur ki bu ölçüler literatürde bildirilenlere uymaktad ır. 

Euz6y (3), di ş ilerde vulva ile anus aras ı ndaki uzaklığı n 33o mik-
ron olduğunu bildirmektedir. Biz bu uzaklığı  153.6-384 (Ortalama 
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232. ) mikron olarak bulduk ki küçük numunelerde biraz az, büyükler-
deki ise biraz fazlad ı r. 

Yumurtalar ı  40-5o mikron geni ş , 7o-8o mikron uzun olarak bil-
dirilmektedir (3, 8, 9, ı o, 15). Ölçtüğ ümüz yumurtalarda geni ş liğ i 
35.7-45.9 (Ortalama 42.31) mikron, uzunlu ğu ise 63.7-79 (Ortalama 
72.61) mikron olarak bulduk. Bu ölçüler literatürde bildirilenlere uy-
maktadı r. 
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Ş ekil 1. Erkek arka nihayet dorsalden görünü ş . (Male anterior end. Dorsal view.) 

Ş ekil 2. Erkek arka nihayet lateral görünü ş . (Male anterior end. Lateral view.) 
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Ş ekil 3. Diş i genital organlar ın helezoni görünüşü. (Female, spiral view of genital organs.) 

Ş ekil 4. Diş i arka nihayet. Vulva ve anus. (Female anterio end. Vulva and anus). 


