
A. O. Vet. Fak. Derg.
33 (3): 434-45ı, ı986

LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARıNDA SYPHACİA OBVELATA
VE S. MlJRİS ENFEKstYONLARI

Ayşe Burgu! Ahmet Doğanay2 Hüseyin Yılmaz3

Syphacia obvelata and S. muris infections in the laboratory albinu mke and rais

Summary: Oxyurid nematodes of the genus Syphacia are commoııly
found in the caecum of albiııo rats aııd mice. Interest in these worms has
been iııcreased recently because of their use as test organisms in chemo-
therapeutic studies.

The aim of this study is to ifll'estigate the distribution of Syphacia
species in albino rats and mice and alsa to determine the general status
of their helminth infections.

For tlıese purpose; albino rat and mouse faeces were collected from
dillerem centers in Ankara. Faecal samples were taken from animal
cages aııd Fülleborn's flotation technique was used for their control. Alsa
10 albino rats and 10 albino mice were autopsied for collecting mature
male and female worms. Measurements of malure worms and same
photographs from the characleristic parts of ıvorms were taken.

Syphacia muris was found only in rats aııd S. obvelata in mice. Alt-
Iıough in same centers, animals were kept in the same building even al
the same room, no mixed infections were detected iıı tlıese laboratOl'y
animals due to Syphacia species. Most infections were moderate.

Syphacia obvelata infections were recorded in all eighı center mice
and infection rate varied between 21 to 100 %. Alsa Aspicularis tetrep-
tera, Hymenolepis nana were found in mice. In addilion to these parasile
eggs, same Strongylata type eggs were recorded in the mice faeces in
one center.
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Syphacia muris infeetions were recorded in all four center rats
lVitlz the rate varies between 44.9--1 00 /~. Aspicularis tetrC'pt'?ra, Hyme-
nolepis nana, Hymenolepis diminuta and Trichosomoides crassicauda
ıvere alsa found in rats.

Finally, it seems to be neither Syplzacia nar otlzer helminth infections
are rare in same laboratory rat and mouse colonies in Ankara. Therefore
care should be taken in selecting laboratory a!1imalfor experiments as
well as usage of same elfective anthelmintics advisable.

Özet: Syphacia cinsine bağlt oksüyür tipi nemarodIal' albino rat
ve fare/erin sekul17lannda yaygm olarak bulunur, Son ytllarda bazı Izel-
mint hastaltklanmn şemorerapisinde test materyali olarak kııllamlma-
larmdan ötürü bu parazitlere ilgi artııııştır.

Bu çaltşmanm amacı albino rat ve farelerde Syplzacia türlerinden
ileri gelen enfeksiyonlarm yayi/ışını ve bunlardaki genel Izelmint enfek-
siyonlannm durumunu saptamakflr. Bunun için Ankara'daki değişik
kurumlardan albino rat ve fare kafeslerinden dışki toplanmış ve bu dış-
ki/ar Fülleborn'unflotasyon yöntemi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca Lo rat
ve iO fare otopsi yapılarak olgun erkek ve dişi parazitler toplanmıştır.
Parazitlerin identij'ikasyonlan için gerekli ölçüm ve incelemeler yapi/mış,
önemli olan kısımlannm fotoğraflan çekilerek metin sanılıla eklenmiştir.

Ratlarda yalııızca Syphacia muris, farelerde ise S. obvelata'ya
rastlanl1llş, bazı kurumlarda rat ve fareler ayl1l binada hatta ayl1l odada
tutulmalarıııa karşl11bu türlerden ileri gelen kanşık enfeksiyonlar gô'zlen-
memiştir.

DIŞkl örneği alman sekiz kurumda da farelerde S. obvelata yumur-
talanna rastlanmış ve enfeksiyon oram % 21- ı00 arasmda değişmiştir.
Aynca fare dışkılarmda Aspieularis tetreptcra, Hymenolepis nana
yumurtalarz da bulunmuş, bunlann yam sıra bir kuruma ait fare dışki/a-
nnda Strongylata tipi yumurtalar da gözlenmiştir.

Syphacia muris enfeksiyonu da dlŞkl örneği alman dört kuruma ait
ratlarda saptanmış, enfeksiyon oram % 44.9-100 bulunmuştur. Aspi-
eularis tetreptcra, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta ve Trie-
hosamoides crassicauda ratlarda bululUl11diğer parazitler olmuştur.

Sonuç olarak; Ankara' da bazı laboratuvar rat ve fare kolonilerinde
hem Syphacia hem de diğer helmint enfeksiyonlann1l1 yaydışmin küçüm-
senl11iyecek düzeyde olduğu saptanl11ıştır. Bu nedenle de deneyler öncesi
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laboratuvar hayval1l seçimi konusunda titizlik gösterilmesi ve enjekte
olanlarm antelmentiklerle sağaltul1T gerekmektedir.

Giriş

İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili araştırmalarda en çok kullanılan
laboratuvar hayvanlarından fare ve ratların kendilerine özgü parazit-
leri bulunmaktadır. Bu parazitlerden özellikle helmintlerin sağlıklı rat
ve farelerde bulunmasının önemli bir etki yapmadığı, ancak bir türle
olan ağır enfeksiyonlarda veya birkaç helmint türünden ileri gelen
karışık enfeksiyonlarda deney sonuçlarının etkilenebileceği kaydedil-
mektedir (5,6,8,16).

Diğer taraftan, bazı antelmentiklerin denenmesinde fare ve rat-
larda bulunan helmintlerin test materyali olarak önem kazandığı gö-
rülmektedir. Örneğin insanlardaki enterobiasis'in sağaltımı çalışma-
larında fare ve ratların oksüyür tipi parazitlerinden Syphacia obvelata
ve S. muris'ten fa.ydalanılmaktadır (5,8,13,16).

Bu parazitlerden S. obvelata daha çok farelerde, S. muris ise rat-
larda bulunur. Bununla beraber fareler S. muris, ratlar da S. obvelata
için uygun kona.kçıdır. Aynı odada yetiştirilen rat ve fare kolonilerinde
karışık enfeksiyonlar gözlenmiş, deneyselolarak da çapraz enfeksiyon-
lar oluşturulmuştur (5,8,13,16).

Splıacia obvelata ve S. muris morfolojik benzerliklerinden ötürü
uzun yıllar karıştırılmışsa da bu parazitlerin yumurtaları arasında
fark olduğu gibi, olgunları arasında da genel büyüklükte, "mamelon"
ların vücuttaki lokalizasyonlarında, kuyruk uzunluklarında, vulva ve
boşaltı deliklerinin konumlarında bazı değişiklikler vardır (5,8,13).

Bütün dünyada, özel yöntemler kullanmadan fare ve rat yetiştiren
veya barındıran kurumlarda S. l11urisve S. obvelata enfeksiyonlarının
yayılışı küçümsenmiyecek düzeylerdedir (5,8,11,13,14, i6). Türkiye'de
laboratuvar fare ve ratlarından S. obvelata bildirilmiştir (7). Yabani
kemiricilerde ise S. muris'e ve S. obvelata'ya rastlandığı kaydedil-
miştir (19,20).

Syphacia enfeksiyonları çoğunlukla fare ve ratlarda belirgin kli-
nik semptomlara neden olmaz, ancak enfekte ve enfekte olmayan hay-
vanlar arasında büyüme hızında ve genel ağırlıkta farklılıklar gözlenir.
Ağır enfeksiyonlarda da pruritis ani nedeni ile kuyruk ısırma ve yara-
lamaları ve prolapsus recti söz konusudur (5,6,16,18).
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Syphacia obvelata yumurtalarında enfekte larva 24 saat gibi kısa
zamanda gelişmekte, enfeksiyon larvalı yumurtaların alınması ile oluş-
makta, ayrıca otoenfeksiyon ve retroenfeksiyon görülmektedir (1,5,16).
Syphacia muris dişilerinin sabahın erken saatlerinde barsaklarda bu-
lunduğu, öğleden sonraki saatlerde anüsten çıktığı ve bu saatlerde
perianal bölgede diğer zamanlara oranla daha fazla yumurta saptan-
dığı bildirilmiştir (9).

Natif veya çeşitli zenginleştirme yöntemleri ile hazırlanmış dışkı
preparatlarının veya pcrianal bölgeye uygulanan selofan bandın
kontrolü ile yumurtaları görerek canlı rat ve farelerde, otopsilerde de
sekum ve kolonlarda parazitleri saptayarak Syphacia enfeksiyonları
teşhis edilebilmektedir (16, i8,24). Syphacia obvelata'ya karşı 4-9 uncu
haftalarda farelerde yaş direnci geliştiği, ancak spesifik bir direncin söz
konusu olmadığı bildirilmiştir (23).

Bu paraziderin eliminasyonu, deney hayvanları barınaklarının,
kullanılan araç ve gereçlerin reenfeksiyonlara yol açmaz tarzda düzen-
lenmesi ve bunların yanı sıra uygun antelmentiklerin kullanılması ile
mümkündür (5,10,12,18,21,22).

Bu parazitlere ilgili önemli olan diğer bir özellik, kaydedilen olgu
sayısı az olmakla birlikte S. obvelata'nın insanlara da bulaşabilmesi,
zoonotik özellik göstermesidir (4,5,16). Euzeby (4) ilgili yayınlara at-
fen 2 si Amerika'da, i i Filipinler'de 3 olgu bildirmektedir.

Bu çalışmanın amacı; Ankara'da değişik kurumlardaki rat ve
farelerde Syphacia türlerini, yayılışlarını saptamak, ayrımlarındaki
önemli özellikleri kaydetmektir. Ayrıca bu hayvanlarda diğer helmint-
lerin yayılışiarını da belirleyerek, Türkiye'de laboratuvar hayvanlan-
nın helmintleri konusundaki çok sınırlı literatüre (2,3,7,17) katkıda
bul unmaktır.

Materyal ve Metot

Bu çalışma Ankara'da fare ve rat yetiştiren veya barındıran sekiz
kuruma ait 475 kafesteki toplam 1854 fare (Mus musculus var. albinos)
ve 216 kafesteki 884 rat (Rattus norvegicus var. albinos) üzerinde yü-
rütülmüş olup söz konusu kurumlar, bu kurumlardaki kafes hayvan
sayıları toplu halde Tablo i. de gösterilmiştir.

Her kurumda, kontrol edilecek olan kafesler numaralandıktan
sonra kafeslerde bulunan taze dışkılardan aynı numara verilen dışkı
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Tablo I. Fare ve rat bulunduran kurumlarda kol~trol edilen
kafes ve hayvan sayısı.

Beyaz fare Rat_____. ..-_ ...--- 1-- -----

I
Kafes- , . ..-1 Kafes-' .-

i teki i Toplam teki T()plami Kafes hayvan i hayvan Kafcs hayvan hayvan
i--;~Kurum adı _._--1 sayısı i say!~~ ~~Isayısı i sayı~ı sayısı i

I
A.U.Tıp Fak. 249 I, 249 , 54 ' i i 54 '

: Hacettepe Tıp Fak. --1_5~_1_'j="O -i 109 -1~5--1=~:__1
i Gülhane Askeri Tı~.A. 19, ı5 ,285 43! 5 215 ı

i Serum Çiftliği '40 ! ı~_i__400_=_!~_--.L._? _~:-70-1

Etlik Vct.Arş.Ens. 60 5 300 216 884

Şap Ens. 50 2-9
i
275

A.Ü.Vet.Fak. - ---- ..1
._---

2 IO-I5
i

25 i

i A.Ü.Ziraat Fak. 50 [-50-[
-------- ..- ---_.__ .- ._-

475 1854

kaplarıııa örnek alınmıştır. Laboratuvarda dışkıların kontrolü FuIIe-
born'un flotasyon yöntemi ile yapılmış, Syphacia yumurtalarının yanı
sıra rastlanan diğer helmint yumurtaları da kaydedilmiştir.

Dışkı yoklama sonuçlarına göre Syphacia türleri ile enfekte ol-
duğu saptanan fare ve ratlarda parazitlerin incelenmesİ ve tür ayrı-
mında önemli olan özelliklerin belirlenmesi için A.Ü. Tıp Fakültesi
, Deney Hayvanları Laboratuvarından 10 rat ve iOfarenin otopsileri de
yapılmıştır.

Eter inhalasyonu ile öldürülen farelerden ayrı petri kutularına
alınarak ince pens ve makasla açılan sindirim sistemi bölümleri üzeri-
ne doğrudan kaynama noktasındaki % 70 lik alkol dökülerek bulunan
parazitler hemen tespit edilmiştir. Ayrıca helmint larva ve olgunları
yönünden diğer organların da kontrolü yapılmıştır. Lama alınan pa-
razitler, üzerİne i damla Becker so1üsyonundan * damlatılıp lamel
kapatıldıktan sonra mikroskop altında natif olarak incelenmiştir.
Syphacia yumurtalarının ve olgun parazitlerin ölçümleri de mikros-
kopta mikrometrik okülerle yapılmış olup tür ayrımında önemli olan
kısımların fotoğrafları çekilerek metin sonuna eklenmiştir.

., Metanol 240 CC., :%; 40 Iık formal ı50 CC., Gliserin ı00 CC., Distile su 400 CC., Ase-
tik asit 50 cc.
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Bulgular

Dışkı bak ı ve otopsi sonuçlarına göre beyaz fare ve ratlarda
Syphacia obvelata ve S. muris olmak üzere iki Syphacia türüne rastlan-
mıştır. Bu türlerden S. obvelata yalnızca beyaz farelerde, S. muris ise
yalnızca ratlarda bulunmuştur.

Beyaz farelerde S. obvelata enfeksiyonlarına dışkı örneği alınan
bütün kurumlarda rastlanmıştır. Bu kurumlarda kontrol edilen ka-
feslerde enfeksiyonun yayılışı % 21-100 olmuştur (Tablo 2). Farelerin
bireysel kontrolü Tablo I. de görüldüğü gibi yalnızca her kafese bir
fare yerleştirilerek A.Ü. Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuva-
rında yapılmış ve kontrol edilen 249 fare dışkısırrdan 55 inde (% 22)
S. obvelata yumurtaları bulunmuştur.

Ratlarda S. muris enfeksiyonlarına da dışkı örneği alınan tüm
kurumlarda rastlanmıştır. Genelolarak rat kafeslerindeki enfeksiyo-
nun % 44.9-100 arasında değiştiği gözlenmiştir. (Tablo 2.) Tablo ı.
de görüleceği üzere bireysel kontrollerin yapılabildiği A.Ü. Tıp Fakül-
tesİnde kontrol edilen 54 rattan 43 ünde (% 79.6) S. muris enfeksiyonu
bulunmuştur.

Gerek S. obvelata, gerekse S. muris yumurtalarının ovalimsi ve
asimetrik form gösterdiği ancak S. obvelata yumurtalarımn daha bü-
yük 130 (122- i39)x36(34-42) [L, S. muris yum urtalarının ise daha kü-
çük 75(72-80)x29(26-32) fL olduğu saptanmıştır (Resim 1,2).

Otopsileri yapılan fare ve ratlarda Syphacia'lara öncelikle kör-
barsaklarda, daha az olarak kolonlarda rastlanmıştır. Enfeksiyonların
orta şiddette olduğu gözlenmiş, parazitlerden ötürü sekum ve kolonlar-
da makroskobik değişiklikler dikkati çekmemiştir. Her iki türde de
erkek parazitlere dişilere oranla çok daha az rastlanmış olup, farelerde
S. obvelata erkeklerinin çoğu sekumdan toplanmış, kolonlarda erkek
parazite çok az sayıda rastlanmıştır.

Şekil 3,4,5,6 da S. obvelata, Şekil 7,8,9,10 da S. muris erkek ve
dişilerinin önemli özellikleri gösterilmiş olup, karşılaştırmalı ölçüm
sonuçları da Tablo 3. de özetlenmiştir.

Beyaz fare ve ratların dışkı bakılarında rastlanan diğer helmint
türleri ve bunların yayılış oranlarını Tablo 2. de izlemek mümkündür.
Bu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere farelerde bir kurum.
dışında bütün kurumlarda en yaygın helmint türü Aspicularis tetreptera
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Tablo 2. Değişik kurumlardaki fare vc rat kafeslerinde hel.ı.ıint enfeksiyonlarının yayılışı.
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1------_. ------1------- -- ---- -----1---1-

I Gülhanc Askeri Tıp A. 94.7 21 84.2 15.7 2.3 65.1
--- ----- --- ------ ---- --- ------ -------1----

Şap Ens.

ı~~~~Ye~~____ -ı-ı~~--ı~~--ı~o~--ı--
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Sekil ı. Syphacja obvelaıa yumurıası
(S.obvelaıa cgg)

Seki! 2. Syphacia muris yumurtası
(S.murİs egg)
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Seki! 3. Erkek Syphacia obvelata
(Ma!e S.obvelata)

Sekil 4. Erkek Syphacia obvelata arka nihaycti
(Posterior eııd of male S.obvclata)
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Seki! 5. Dişi Syphacia obvelata ön nihayeti
(Anterior end of femalc S. obveiat,,)

Sekii 6. Dişi Syphacia obvelata arka nihayeti
(Posterior end of female S.obvelata)
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Sekil 7, Erkek Syphacia muris
(Male S,murİs)

Sekil 8. Erkek Syphacia muris arka nihayeti
(Posterior cnd of male S.muris)
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Seki! 9. Dişi Syphacia murıs on nihayet i
(Antcrior end of fcrnal~ S.ır.uris)

Sekil 10. Dişi Syphacia muris arka nihayeıi
(Posterior end of female S.muris)



i 17 (87-133)

1226 (731-1410)

Erkek Parazit
S. obVl:lala S. mııris

298 (233-309) 325 (225-366)

126 (106-140)

1340(i028- 1509)

- ----------- -- _._------

- ------_.- .. --"-------- ----- --------1--------121 (92-138) 240 (213-268)

-1---60;-(3-55-672) - 657 (376-692)

Dişi Parazit
S. obvelata S. muris

---
4643(3059-5439)* 3445 (3192-3924)

- ------_.---
293 (186-345) 239 (I 80-299)

---_.- -- - ---------
si 5 i8 (333-585) 545 (399-625)

"-_0_- - - ------
750 (692-857) 715 (532-857)---- -- -"-----

rukucu) 701 (406-758) 690 (472-740)
--_'"0 --._. --------

Tablo 3. Syplıacia nılll'is ve S. obl'~l"t(/'nın karşılaştırmalı ölçüleri ([J.m olarak gösterilmiştir).
------------- ---------_._--- ----- .."-------

Ölçülen Kısımlar

En geniş yer

* Ortalama (minimum-maximum) değerler.

Toplam uzunluk

Ön uç-Boşa1t1 deliği mesafe

Ön uç-Vulva mesafesi

Kuyruk uzunluğu (Anus-kuy

Ön uç-Ant. mamelon mesafesi

---------- -----
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olmuştur. Bu parazite ratlarda da rastlanmakla beraber ratlardaki
yayılışın genelde daha düşük olduğu dikkati çekmiştir. Bütün kurum-
lardaki farelerde Hymenolepis nana enfeksiyon ları na % 20-100 ara-
sında değişen oranlarda rastlanmış, ratlarda bu parazitin yayılışı daha
düşük olmuştur. Farelerde başka HYl11enolepis türü saptanmamasına
karşın bir kuruma ait rat kafeslerinin % i .8 inde Hymenolepis dil71inuta'
da bulunmuştur. Beyaz [arelerde Triclıosomoides erassicauda hiç tespit
edilmemiş. ancak bütün kurumlardaki ratlarda bu parazit saptanmış
olup, yayılışı % 2.3 ile 31 .4 oranında değişmiştir. K1yda değer diğer
önemli bir husus Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki beyaz fare ka-
feslerinden alım~n dışkılarda % 15.7 oranında Stronı:;ylata tipi yumur-
taların gözlenmesidir.

T~1rhşma ve Sonuç

Syphacia cinsine bağlı parazitlerden S. obvelata daha çok farelerde,
S. muris ise ratlarda bulunmakla beraber çapraz enfeksiyonlar da do-
ğal olarak gözlenmiş, deneyselolarak da meydana getirilmiştir (5,8,
13,16). Türkiye'de Göksu ve ark. (7) fare ve ratlarda ortak tür olarak
S. obvelata'yı bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise kontrol edilen dört ku-
ruma ait ratlarda S. muris'e, sekiz kuruma ait farelerde S. obvelata'ya
rastlanmıştır. Aynı binalarda, hatta aynı odalarda barındırıldığı halde
fare ve ratlarda bu türlerden ileri gelen karışık enfeksiyonların gözlen-
memesi kayda değer bulunmuştur.

Özel yetiştirme yöntemleri uygulanmayan rat ve fare kolonilerinde
S. muris ve S. obvelata enfeksiyonları yaygındır. Bu durum enfeksiyon
süresine ve hayvanların yaşına göre değişmekle beraber bazen % 100 e
ulaşabilmektedir (5,8,12,13,14). Hasslinger ve Hörhammer (1 i) genel
olarak oksüyürlerin yayılışını fare kolonilerinde % 94.9, rat kolonile-
rinde ise % 63.8 olarak bildirmişlerdir. Göksu ve ark. (7) S. obvelata'
nın yayılışını saf veya karışık invazyonlar durumunda iki kuruma ait
farclerde % 18.35, ratlarda ise % 17.53 olarak saptamışlardır. Bu ça-
lışmada kontrol edilen fare kafeslerinde S. obvelata enfeksiyonu ku-
rumlardaki kafes sayısına bağlı değişkenlik göstermekle birlikte %
21- 100 arasında bulunmuştur. Bireysel kontrollerde ise bu % 79.6
olmuştur. Göksu ve ark. (7) fare ve ratlardaki Syphacia enfeksiyonlarını
hemen hemen aynı oranda kaydetmişJerdir. Bu çalışmada, beyaz fare-
lerinkine oranla rat dışkılarının daha az kurumdan sağlanmasına karşın
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ratlarda Syphacia enfeksiyonunun farelerdekinden daha yaygın olduğu
görülmüştür.

Rat ve fare dışkılarında gerek S. muris gei'ekse S. obvelata yum ur-
taliinnın ovaliınsi, asimetrik formda görüldüğü. ancak S. obvelata
yumurtalarının daha büyük (118-153 {.im X 33-55 flm), S. muris yu-
murtalarının ise daha küçük (72-82 f.LmX 25-36 (J.m) olduğu bildiril-
miştir (24). Bu ç".ıışmada da her iki türün yumurta ölçümleri bildirilen
sınırlar içerisinde bulunmuş, dışkı yoklamalarında da bu çarpıcı bü-
yüklük farkından ötürü kolaylıkla ayırt edilebilmiştir.

Uzun yıllar morfolojik benzerliklerinden ötürü karıştırılan S. ob-
velata ve S. muris genel büyüklüklerindeki farklılık ve diğer bazı özel-
liklerİ ile birbirinden ayırt edilmektedir (5,8,13). Bu çalışmada literatüre
uyan biçimde

1- S. obvelata erkek ve dişilerinin, S. muris erkek ve dişilerinden
daha uzun ve geniş, kısaca daha büyük;

2~ S. obvelata erkeklerinde kuyruk uzunluğunun S. muris'e oranla
çok daha kısa ve kalın;

3- S. ohveleta erkeklerinde orta mamelon'un, S. muris'te ise an-
teri or mamelonun vücut ortasına yakın lokalize;

4- S. obvelata erkek ve dişilerinde boşaltı deliğinin, dişilerinde-
vulvanın S. muris'tekine oranla özafagus bulbusunun daha
posteriorunda olduğu saptanmıştır.

Bununla beraber genelolarak bu çalışmada ölçülen örneklerin Hus-
sey'in (13) bildirdiğinden daha küçük olduğu dikkati çekmiştir.

Laboratuvar rat ve farelerinin kendilerine özgü helmintleri bulun-
makta (5,8, i6), Türkiye'de bu konudaki araştırmalar ise çok sınırlı
kalmaktadır (2,3,7,17). Laboratuvar fare ve ratlarının mide-bagırsak
helmintleri konusunda Göksu ve ark. (7) beyaz farelerde S. obvelata,
H. nana ji'aterna ve A. tetreptera'ya, ratlarda ise S. obvelata ve A. tet-
reptera'ya rastladıklarını bildirmişlerdir. Bu çalışmada, beyaz fare
dışkılarında Göksu ve ark. (7) nın bildirdikleri parazitlerin yumurtala-
rına ilaveten Strongylata tipi yumurtalara da rastlanmış, ancak enfekte
fareleI'in otopsileri yapılamadığından parazit identifikasyonu yapıla-
mal11ıştır.

Göksu ve ark. (7) S. obvelata'nın yanı sıra A. tetreptera'ya ratlar-
da rastladıklarını bildirmekte olup, bu çalışmada rat dışkılarında
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S. obvelata'ya hiç rastlanmamış, ancak S. muris 'in yanı sıra A. feıı'ep-
tera, H. nana, H. diminuta ve T. crassicauda yumurtaları bulunmuştur.
Farelerdekine oranla ratlarda A. fetrepfera'nın yayIlışl çok sınırlı ol-
muş ve bu durum Göksu ve ark. (7) nın bulguları ile paralellik göster-
miştir. Bu çalışmada farelerde yalnızca H. nana, ratlarda H. nana ve
H. diminufa'ya rastlanmış olup, bunlardan H. dimiııufa'nın Türkiye'
de insanlardan başka keme, tarla faresi ve tarla sincapIarında bulun-
duğuna dair kayıtlar vardır (19,20).

Bu çalışmada idrarın kafeslerdeki dışkıya karışmasından ötürü
rat dışkılarında yumurtalarına, otopsilerde de olgunlarına rastlanan
T. crassicauda'nın varlığı daha önce histolojik kesitlere dayanılarak
bildirilmiştir (3,17). Bu parazitlere rat dışkısı alınan bütün kurum-
larda % 2.3-31 .4 oranlarında rastlanmış, yayılışının küçümsenmiye-
cek düzeyde olduğu görülmüştür.

Daha önce Ertürk ve Oğuz (2) tarafından değişik kurum farelerinde
yayılışı % 0-8 arasında bildirilen ve olgunu kedilerde yaşıyan Hyda-
figera taeniaeformis'in larvası Strobilocercus fasciolaris'e otopsi ya-
pılan fare ve rat sayısı az olmakla birlikte hiç rastlanmamıştır.

Sonuç olarak; Ankara'da çeşitli kurumlarda barındırılan fare ve
ratlar üzerinde yapılan bu çalışmada farelerde S. obvelata, ratlarda
ise S. muris'e yaygın olarak rastlanmış olup bu türlerden ileri gelen ka-
rışık enfeksiyonlar görülmemiştir. Ayrıca gerek fare gerekse ratlarda
diğer bazı helmint enfeksiyonlarının da yayııışı küçümsenmiyecek
düzeyde bulunınuştur. Bu nedenle çeşitli denemelerde deney hayvanı
olarak kullanılan bu hayvanların deney öncesi kontrol edilmesi ve en-
fekte olanların etkili bir antelmentikle sağaltımı gerekmektedir.
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Resimlerdeki kısaltmalar: (Abbreviation)

Am: Anterior mamelon (Anterior mamelon)

Om: Orta mamelon (Middle mamelon)

Pm: Posterior mamelon (Posıerior mamelon)

g: Gubernakulum (Gubernaculum)

Sp: Spikü!üm (Spicule)

V: Vulva (Vulva)
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