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Summary: Systematic research was carried out on gastrointestinal helminthiasis in 

the albino mice and albino rats of the Faculties of Agriculture and Veterinary Medicine of 

Ankara University. 

For this purpose, fecal examinations were made for species of digestive system helminth 

and their incidence in eggs found in the feces of 877 mice in 110 cages and 97 rats in 22 cages. 

Different cages contained different numbers of mice and rats. 

Helminthiasis was observed in the mice which were logged in 88 (80 %) out of 110 cages 

and in the rats which inhabited 6 (27.2 %) out of 22 cages. One species or another of helminth 

was found in 739 (84.26 %) out 877 mice and 17 (17.53 %) out of 97 rats. 

Hymenolepis nana fraterna, Aspicularis tetraptera and Syphacia obvelata were 

observed in mice, and S. obvelata and A. tetraptera in rats. The two latter species were 

recorded in laboratory mice and rats in the Ankara district for the first time. 

It was observed that H. nana fraterna occurred in 41.95 % of 877 mice, A. tetraptera in 

74.34 %, and S. obvelata in 18.35 % as both pure or mixed invasions, whereas S. obvelata 

occurred in only 14.44 % of 97 rats, and S. obvelata and A. tetraptera in 3.09 % as mixed 

invasions. The species of helminths and the percentages of pure and mixed invasions which 

were found in the fecal examinations in mice and rats are shown in accompanying tables. 
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Furthermore, after performing autopsies on 14 albino mice, their cestodes and nema-

todes were counted, and the results are shown in a table. Among those autopsied, 753 A. 

tetraptera and 2 H. nana fraterna were collected in one mouse; 2259 H. nana fraterna and 

1248 A. tetraptera in another, and 1340 H. nana fraterna in the third. These figures were 

actualy much higher than those cited in the literature studied by us. 

In the pathological examinations a known acute catarrhal verminous enteritis was dis-

covered in the mice invaded with a large number of H. nana fraterna, and the walls of the 

small intestines were atrophied in these mice whose intestines were almost entirely filled with 

the parasites. 

Özet: Ankara Üiversitesinin Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde bulunan beyaz fare 

ve beyaz kemelerin sindirim sistemi helminthiasis'leri üzerinde sistematik ara ş tırma yap ı l-
mış tır. Bunun için içlerinde değ iş ik sayıda hayvan bar ındı rılan 110 kafeste 877 fare ile, 
22 kafesteki 97 kemenin d ış kı  yoklamalar ında yumurtalar ı  görülen helmint türleri ve 
ensidensleri saptanarak çizelgelerde gösterilmi ş tir. 

110 kafesin 88 (% 80) inde bulunan farelerle, 22 kafesin 6 (% 27.22) sinde bar ınan ke-
meler helminthiasis'li bulunmu ş tur. Öte yandan 877 farenin 739 (% 84.26) unda ve 97 ke-

menin 17 (% 17.53) sinde bir ya da daha çok türden meydana gelen heminthiasis gözlen-

miş tir. 

Farelerde H. nana fraterna, Aspicularis tetraptera ve S. obvelata; kemelerde ise S. 
obvelata ve A. tetraptera türleri bulunmu ş tur. Fare ve ratlarda A. tetraptera ve S. obvelata 
türleri Ankara'da ilk kez görülmü ş tür. 

Saf ve kar ışı k invazyonlar durumunda, 877 farenin % 41. 95 inde H. nana fraterna, 

% 74.34 ünde A. tetraptera ve % 18.35 inde de S. obvelata saptanm ış tır. Buna kar şı lık 97 

kemenin % 14.44 ünde S. obvelata ve % 3.09 unda S. obvelata ve A. tetraptera'dan 
oluşan karışı k invazyon ortaya konmu ş tur. 

Fare ve s ıçanların dış k ı  yoklamalar ında yumurtalar ı  bulunan helmint türleri ile saf ve 
mikst invazyon oranlar ı  çizelgelerle gösterilmi ş tir. Ayr ıca 14 farenin otopsisi yap ılarak elde 
edilen sindirim sistemi parazitleri say ı lmış  ve bir çizelgede gösterilmi ş tir. Fazla miktarda H. 

nana fraterna ile invazyonlu olan farelerin patolojik yoklamalar ında, bilinen akut kataral 

verminöz enteritis tablosuna raslanm ış  ve barsak duvar ının incelmiş  olduğu görülmüş tür. 

Giri ş  

Bilimde deney metodunun kullan ılmaya ba ş lamas ı ndan bu yana 
deneme hayvanlar ının önemi anla şı lmış tır. Bir çok ülkelerde çe ş itli 
laboratuvar hayvanlar ı  bilimsel yöntemlere uygun olarak yeti ş tiril-
mekte ve standart hale getirilmektedir. Günümüzde biyo-medikal bi-
limlerde laboratuvar hayvanlar ına gösterilen ihtiyaca paralel olarak 
bunların çe ş itli hastal ıklar ıyla ilgili ara ş tırmalar da artmaya ba ş la-
mış tı r. 

Araş t ı rmalarda tercihan helmintlerden ar ınmış  deney hayvanlar ı  
kullanı lmaktad ır. Sağ lıklı  deney hayvanlar ında birkaç helmint ta-
rafından meydana getirilen patolojik de ğ iş iklikler önemsiz olabilir 
ama fazla sayı daki helmintler ş üphesiz ciddi bozukluklara sebep ola- 
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bilirler; çünkü böyle hayvanlar normal fizyolojik reaksiyonlar ı  göste-
remezler. Her ne kadar normal ş artlarda, laboratuvar hayvanlar ı ndaki 
birkaç sindirim sistemi paraziti farkedilir olumsuz bir etki göstermezse 
de, deneysel çalış malarda birkaç parazitten ileri gelen direnç dü şük-
lüğü bile ara ş tırı cıyı  yanlış  sonuçlara götürebilir ( 3 ). 

Fare ve kemelerin (s ıçan, rat) çe ş itli organlar ında birçok Trema-
tod, Cestod ve Nematod türleri ya ş amaktadır (1, 4, 8, 9, 10 ,  ) Değ iş ik 
ülkelerde bu hayvanlar ı n sindirim sistemlerinde en yayg ın helmint 
türleri, Hymenolepis nana fraterna, H. diminuta, Aspicularis tetrap-
tera, Syphacia obvelata ve S. muris'dir (3, 4, 7, 10 ,  ) Cestod'lar ın fizyo-
loji ve biyokimyalar ına dair birçok çal ış malar, Hymenolepis'ler üze-
rinde yap ı lmış tır ( 19). Oxyuridae ailesine ba ğ lı  ve farelerin önemli iki 
nematodu olan A. tetraptera ve S. obvelata'n ın insan enterobiosis' 
inip kimyasal tedavisi için test organizmalar ı  olarak önemleri artmak-
tadır (6). 

Harris ( 4), rat ve farelerin iç parazitlerinin insidensleri, invazyon 
tarzlar ı , te şhis, tedavi ve korunma metotlar ı  üzerinde geni ş  bir incele-
me yapmış tır. Haberman ve Williams ( 3) hayvanlarda çok görülen 
H. nana fraterna, A. tetraptera ve S. obvelata'mn benzeri özelliklerine 
ilaveten patolojik etkilerine de ğ inmiş tir. Hussey ( 6) ve Noble Noble ( 19) 
ye göre, S. muris mutad olarak kemelerde, S. obvelata farelerde 
bulunur. Syphacia obvelata insanlara da geçebilir ve nadiren patojen 
etki gösterebilir. Gulden ( 2), S. muris'in günün değ i ş ik zamanlarında 
periyodik aktivitesini ve yumurtlama durumunu ara ş tırmış tır. 

Merdivenci ( 8), Istanbul'da insan zooparazitozlar ı  bak ımından 
o6 yabani kemenin otopsisini yaparak iç ve d ış  parazitlerden 25 tür 

saptamış tır. Ara ş tırı cı  ülkemizde insan ve çe ş itli hayvanlarda bulu-
nan parazitleri sistematik bir s ıraya göre kaydetti ğ i bir yay ınında (ı9) 
Marmara bölgesi ve Ankara'da beyaz fare, tarla faresi, ev faresi ve 
kemeierdeki parazit faunas ı nı  bildirmi ş tir. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yem Maddeleri ve Besle-
me Kürsüsünün deneme fareleri aras ında ölüm olaylarının görülmesi 
üzerine, hastal ık sebebinin ortaya konulmas ı  için ilgililerce Fakülte-
mizin Patolojik Anatomi Kürsüsüne ba ş  vurulmuş tur. Bu kürsünün 
isteğ i üzerine, ölen fareler parazitolojik yönden yoklanm ış tır. Bu vesile 
ile Ziraat Fakültesinde sözü edilen kürsü, Fakültemizin Patolojik Ana-
tomi, Bakteriyoloji ve Besin Kontrolu Kürsülerinde bulunan farelerin 
sindirim sistemi helmintlerinin ara ş tırı lmas ına giri ş ilmiş tir. Türkiye' 
de yabani kemelerin parazitozlar ı  üzerindeki bir yay ın (8) dışı nda ve 
baz ı  gözlemler bir yana, laboratuvar fare ve ratlar ı nın parazitozlar ıy- 
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la ilgili sistematik mahiyette özel bir ara ş tırmaya raslanmam ış tır. Bu 
araş tırma Üniversitemizin Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde bulunan 
beyaz fare ve kemelerin Gastrointestinal helmint türleri, insidensleri 
ve patolojik etkilerinin incelenmesi amac ıyla yap ı lmış tı r. 

Materyal ve Metod 

Bu çal ış ma, 1967 y ı lı  Ekim ayı nda ba ş lamış  ve 1971 yı lı  sonuna 
kadar aral ıklı  olarak sürmü ş tür. Materyal, Ziraat Fakültesi Yem Mad-
deleri ve Besleme Kürsüsüne ait 24 kafeste 164, Veteriner Fakültesi 
Patolojik Anatomi Kürsüsüne ait 37 kafeste 242 beyaz fare ile 22 kafes-
te 97 beyaz keme (rat) ; Besin Kontrolu ve Hijyen Kürsüsünde bir 
kafeste 50; Bakteriyoloji ve Salg ınlar Kürsüsünde 48 kafeste 421 be-
yaz fare olarak toplam ı  ı  o kafeste 877 fare, 22 kafeste 97 kemeden iba-
rettir. 

Değ iş ik sayı da ( ı  —5o) fare veya keme kapsayan kafesler numara-
lanmış  ve sabahlar ı  belli kafeslerden al ı nan dış kı  numuneleri ayr ı  ka-
vanozlara konmu ş tur. Bu gaitalar iyice kar ış tırı ldıktan sonra hem 
Fulleborn'un doymu ş  tuzlu su flotasyon metodu ile helmint yumurta-
ları  yönünden mikroskobik muayenesi yap ı lmış , hem de McMaster 
metodu ile gram gaitada bulunan yumurta miktar ı  sayı lmış tı r. Yokla-
malar bir hafta ara ile iki defa yap ı lmış tır. Ayrı ca dış kı da fazla sayı da 
helmint yumurtas ı  görülen, Ziraat Fakültesi Yem Maddeleri ve Besle-
me Kürsüsüne ait 3, Fakültemiz Bakteriyoloji ve Salg ı nlar Kürsüsüne 
ait 6 ve az say ı da yumurta bulunan Patolojik Anatomi Kürsüsüne ait 5, 
toplam 14 farenin otopsileri yap ı lmış  ve sindirim sistemlerindeki hel-
mintler incelenmi ş tir. Elde edilen parazitler fizyolojik su ile temizlen-
miş ; nematod'lar kaynama derecesindeki 7o derecelik alkolde tesbit 
edilip içinde 7o derecelik alkol bulunan ş i ş elerde saklanm ış tı r. Cestod' 
lar da % 70 lik alkolde muhafaza edilmi ş lerdir. Bir k ı sı m nematod'lar 
teşhis için laktefonolde ş effafland ırı lmış , ayn ı  amaç için baz ı  cestod'lar 
da karmen k ı rm ız ı sı  ile boyanm ış  ve preparat haline getirilmi ş tir. 
Otopside cestod ve nematod görülen farelerin barsaklar ından parçalar 
alınarak % ı  o formolde tesbit edilip, parafin bloklar ı  yap ı lmış  ve ha-
z ı rlanan kesitleri haematoxylin-eosin'le boyanarak mikroskopta ince-
lenmiş tir. 

Sonuçlar 

Farelerin d ış kı  muayenelerinde saf veya kar ışı k olarak Hymeno-
lepis nana fraterna Stiles, 1906, Aspicularis tetraptera Nitzsch, 1821 
ve Syphacia obvelata (Rudolphi i 802) Seurat, 1916 yumurtalar ı  bu- 
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lunmuş tur. Bunlardan en çok A. tetraptera ve en az oranda S. obvelata 
yumurtaları  görülmü ş tür. Kemelerde ise ço ğunlukla S. obvelata 
yaln ız olarak ve daha az nisbette bu parazitle A.tetraptera yumurtala-
rına karışı k olarak raslanmış tı r. Fare ve ratlarda S. obvelata ve A. tet-
raptera türleri Ankara'da ilk kez ortaya konmu ş tur. 

Saf ve kar ışı k invazyonlar halinde 877 beyaz farenin % 41.25 
inde H. nana fraterna, % 74,34 ünde A. tetraptera ve % ı 8.35 inde de 
S. obvelata ve 5 farede % 0.57 Eimeria sp. oocyst'leri saptanm ış tır 
(Çizelge ı ). Buna kar şı l ık 97 kemenin % 14.44 ünde S. obvelata ve 
% 3.09 unda S. obvelata ve A. tetraptera'dan ibaret kar ışı k invazyon-
lara raslanm ış tır (Çizelge 2). 

Çizelge 1. 

Ziraat ve Veteriner Fakültelerine ait koprolojik yoklamalar ı  yap ılan farelerin 

barınd ıkları  toplam kafes say ı s ı, fare miktar ı , helmint invazyon oran ı  ve 

yumurtaları  saptanan helmint türleri 

Kafes say ısı  Fare say ıs ı  İ nvazyon oran ı  % 
Helmint yumurtas ı  ve 

Eimeria oocyst'i 

6 43 4.90 H. nana fraterna 
32 276 31.47 A. tetraptera 

1 8 0.91  S. obvelata 
29 254 28.96 H. nana fraterna ve 

A. tetraptera 
4 36 4.10 H. nana fraterna ve 

S. obvelata 
8 82 9.35 A. tetraptera ve 

S. obvelata 
1 5 0.57 A. tetraptera ve 

Eimeria sp. 
7 35 3.99 H. nana fraterna, 

A. tetraptera ve 
S. obvelata 

22 138 15.73 Menfi 
— — 

Toplam 	110 877 

Çizelge 2. 

Kemelerin bulundu ğ u kafes say ıs ı , keme say ı s ı, helmint invazyonu oran ı  ve 

yumurtalar ı  saptanan helmint türleri 

Kafes sayısı  Keme sayıs ı  İ nvazyon oran ı  % Helmint yumurtas ı  

4 14 14.44 S. obvelata 
2 13 3.09 S. obvelata ve 

A. tetraptera 
16 80 82.47 Menfi 

Toplam 	22 97 

Fare d ış kı ları ndan yap ı lan yumurta say ımlar ında H. nana fra-
terna yumurtalar ı  200-2600 /gr, A. tetraptera 2oo-1 i 800 /gr. S. ob- 
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velata 200-1400 /gr; kemelerde S. obvelata 200-600 /gr. bulunmu ş tur 
ş ekil 1, 2, 3, 4). 

D ış kı larında çok veya az miktarda helmint yumurtas ı  rasladığı -
m ız ı 4 farenin otopsisinde elde edilen parazit miktarlar ı  saptanm ış tı r 

izelge 3). Aspicularis tetraptera'lar kolonlarda ve en çok kolonun 
sekuma yak ın yerinde, Syphacia obvelata'lar ise kolon ve sekumda gö-
rülmü ş tür. A. tetraptera'mn her iki cinsine rasland ığı  halde, S. obve-
lata'n ın yalnız diş ileri görülebilmi ş tir. 

Çizelge 3. 

Otopsi yap ılan farelerde bulunan Cestod ve Nematod türlerinin say ı ları  

Otopsi yap ılan 
fare No. H. nana fraterna A. tetraptera S. obvelata 

c
v

 c-> 	
N
 
c
o
  Crı  

C
D
 N
M
 ,N  

1 17 — 
2 753 — 

2259 1248 — 
— 40 — 
— 339 — 
— — 21 
— 8 — 
— — 36 

4 — — 
— 50 — 

1340 — — 
7 83 — 

— 320 — 
2 87 — 

Fazla say ıda parazit ta şı yan Hymenolepiasis'li farelerin otop-
silerinde ve histopatolojik yoklamalarda, bilinen akut kataral verminöz 
enteritis tablosu saptanm ış tı r. Barsaklar ı  parazitlerle tamamen dolu 
olan olaylarda barsak duvar ı nın incelmiş  (atrofik) oldu ğu görülmü ş -
tür ( Ş ekil 5). 

Tartış ma 

Baz ı  ara ş tırı cılara göre (3. 4, 7) lâboratuvar fare ve kemelerinin 
sindirim sistemlerinde ço ğunlukla cestod'lardan H. nana fraterna, H. 
diminuta; nematod'lardan A. tetraptera, S. obvelata ve S. muris bu-
lunmaktadır. Bunlardan H. diminuta ile S. muris'in ratlarda, fareler-
den daha yayg ın olduklar ı  ileri sürülmü ş tür (4, 6, 10,  ) Biz farelerde 
H. nana fraterna, A. tetraptera ve S. obvelata'y ı  bulduğumuz halde, 
kemelerde yaln ı z S. obvelata ve A. tetraptera'ya raslad ık. 

Syphacia obvelata'n ı n rat ve farelerle temas eden insanlara geçe-
bildiğ i ama nadiren patojen oldu ğu yaz ı lmış t ır (7. 10, ) Kemiriciler- 
deki H. nana fraterna'n ın direk, ya da baz ı  insektlerle dolayl ı  
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olarak insanlara bula ş tığı  bilinmektedir (7,  "). Bununla beraber ke-
miricilerin ve insan ı n H. nana's ı  morfolojik olarak birbirine benzerse 
de fizyolojik olarak farkl ı lık gösterebilece ğ i bildirilmiş tir (7). 

Materyalimiz olan ve hymenolepiasis'in yayg ın bulunduğu fare-
lerin bak ı mlar ıyla ilgili personelin aral ıklı  olarak birçok defalar yap-
tığı mız dış kı  yoklamalar ında her iki parazitin yumurtalar ına rasla-
madık. 

Baz ı  yazarlar ( 3), H. nana'ya d ış kı  yoklamas ı  yapı lan 2029 beyaz 
farenin 5 inde, beyaz ratlar ı n % i inde; A. tetraptera'ya bu fare-
lerin % 4.5 unda; S. obvelata'ya ratlarda % 14, farelerde de % 2 
oran ı nda raslamış lardır. Loev'e ( 7) göre S. obvelata, Stone ve Manwell 
tarafı ndan lâboratuvar farelerinin 75 inde, H. nana °,/0  2 i inde tes-
bit edilmiş tir. Harris ( 4), 2 fare kolonisinde yapt ığı  otopside, H. nana' 
yı  birinci kolonide % i 2.4, ikincisinde % 34.3, A. tetraptera ve S. ob-
velata'y ı  da farelerin yar ı sı ndan fazlas ında görmü ş tür. Hoag ( 5), fare 
kolonileri aras ında % i oo S. obvelata ve A. tetraptera invazyonu bil-
dirmiş  ve bir farenin otopsisinden 600 ergin nematod saym ış tır. Mer-
divenci ( 8) otopsisini yaptığı  106 yabani kemenin 16 s ında (% 15) 
H. nana fraterna, 3 ünde (% 2.83) S. obvelata elde etmi ş tir 

Materyalimizi te şkil eden 97 kemenin d ış kı  yoklamalar ında 14 
(% 14.44) ünde S. obvelata, 3 ünde (% 3.o9) S. obvelata ve A. tet-
raptera'dan ibaret kar ışı k invazyon (çizelge 2) gözlenmi ş  fakat Hyme-
nolepis türleri bulunamam ış tır. Buna kar şı lık 877 farenin % 41.95 
inde H. nana fraterna, % 74.34 ünde A. tetraptera ve % 18.35 inde 
ise S. obvelata saf ve kar ışı k invazyonlar halinde saptanm ış tır. Bu mik-
tarlar S. obvelata hariç di ğer ara ş tırı cı lar ın bulgularından fazlad ır 
(Çizelge 2). Ayr ıca nekropsisini yapt ığı mız 14 fareden birinde 753 
A. tetraptera ve 2 H. nana fraterna, birinde 2259 H. nana fraterna, 
ı  248 A. tetraptera, ba şka birisinde de 134o H. nana fraterna say ılmış -
tır ki bu rakamlar inceleyebildi ğ imiz literatürdekinden yüksektir. 

Merdivenci ( 9) "Türkiye Parazitleri ve Parazitolojik Yay ınları" 
adlı  eserinde, H. nana fraterna'n ı n Marmara bölgesi kemelerinde, 
Ankara'da beyaz fındık farelerinde; S. obvelata'n ın, yine Marmara 
bölgesinde kemeler, beyaz fareler ve bir tarla faresinde; A. tetraptera' 
nın Istanbul'da ev fareleriyle beyaz f ındık farelerinde görüldü ğünü 
kaydetmiş tir. Ancak, yazar ilk iki türe dair literatür adlar ı  verdiğ i 
halde sonuncu tür hakk ı nda bir yayın ismi yazmam ış tı r. 

Syphacia muris'in biyolojisini inceleyen ve Enterobius vermicula-
ris'e benzedi ğ ini bildiren Gulden ( 2), parazitin sabahleyin barsakta 
bulunduğunu ve öğ leyin anus'a do ğ ru göç ederek perineal bölgeye 
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yumurta b ıraktığı nı  gözlemiş tir. Harris ise ( 4), natif d ış kı  yoklaması  
yapmak, perineal bölgeye selofan bant yap ış tırmak ve otopsi yapmak 
suretiyle farelerdeki helmint invazyon oranlar ı nı  incelemiş  ve A. tet-
raptera ile S. obvelata için selofan bant metodunun daha iyi sonuç ver-
ğ i kanı sına varmış t ır. Çalış malar ımızda sabahlar ı  aldığı mız dış kı  nu-
munelerini yaln ı z doymu ş  tuzlu su flotasyon metoduyla muayene 
ettik ve McMaster metoduyla yumurta say ımı  yaptık. Ancak baz ı  
muayenelerde bu metodla yapt ığı mız sayı mlarda hiç yumurta göre-
medi ğ imiz halde tuzlu su ile yüzdürme usulünde pek az da olsa hel-
'mint yumurtalar ı  bulduk. 

Hoag ( 5), otopsi yapt ığı  farelerden birinin sekum ve kolonlar ı n-
dan topladığı  600 ergin parazitin patojen etki yapm ıyacağı nı  söyle-
menin mümkün olmad ığı nı , tedavi edilmeyenlerde, farelerin diyet 
değ iş tirmeleri ve nakilleri s ırasında meydana getirdikleri kataral yan-
gı  ve mukoza hücrelerinde tahribat sonunda rektum prolapsus'una 
dispozisyon haz ırladıklar ını  iddia etmiş tir. Bununla beraber Haber-
man ve Williams ( 3) bu iki nematod'un kolonlar ve sekumda hiçbir 
lezyona sebep olmad ıklar ını  mü ş ahade etmi ş tir. Buna kar şı lık ş iddetli 
hymenolepiasis'de bazan kataral enterisis tablosu ş ekillendiğ ine tanık 
olmuş lard ı r. Harris ( 4) suni olarak meydana getirilen Hymenolepis 
nana invazyonlar ı nda cysticercoit'lerin barsak mukozas ında yang ı  ve 
dejenerasyon yapt ıklarını  bildirmektedir. 

Çok miktarda H. nana fraterna buldu ğumuz farelerde akut ka-
taral enteritis durumu ile kar şı laş t ık. Bu bulgular Haberman, Willi-
ams ( 3) ve Harris ( 4) inkilere uymaktad ır. Fakat Haberman ve Wil-
liams' ı n ( 3) belirttikleri gibi A. tetraptera ve S. obvelata ile invazyone 
olan farelerin kolon ve sekumlar ı nda göze çarpan patolojik bir de ğ i-
ş iklik bulamadık. 

Bilimsel ara ş tırma materyali olarak büyük de ğ er ta şı yan l'abora-
tuvar hayvanlar ının, baz ı ları  insanlara da geçebilen parazitozlar ı -
nın, yurdumuz ş artlar ında çe ş itli yönleri ile incelenmesi gerekmektedir. 
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Ş ekil 1. Hymenolepis nana fraterna yumurtas ı . Ş ekil 2. Aspicularis tetraptera yumurtas ı . 

x 400 (An egg of Hymenolepis nana fraterna) x 370. (An egg of Aspicularis tetraptera) 

(Orig.) 	 (Orig.) 
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Ş ekil 3. Syphacia obvelata yumurtas ı . x 208. Ş ekil 4. Syphacia obvelata yumurtas ı . x 

(An egg of Syphacia obvelata). 	 208. (An egg of Syphacia obvelata). 

(Orig.) 	 (Orig.) 

Ş ekil 5. Bir farenin ince barsa ğı nda H. nana fraterna cysticercoid'leri. Hematoksilen-Eozin 

x 145 (Cysticercoids of H. nana fraterna in the small intestine of a mouse) 

(Orig.) 


