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EŞEKLERDE (EQUUS ASİNUS, L.) SİNDİRİM

SİSTEMİ HELMİNTLERİ*

Digestive tract helminths of donkeys (Equus asinus, L.)

Bahadır GÖNENÇ**

Summary: This study was performed to determine the helmints located in the donkeys digestiye tract

at the species level and their spread. Necropsy and fecal examination results were compared and the effects of

age, sexualityand season on the infection rate were investigated. In this study, which was carried out for

two years in Ankara Zoo, 100 digestive tracts belonging to 23 young and 77 old donkeys were examined in

terms of digestiye tract infection.

The prevalence of the recorded species were as follows; Anoplocephala perfoliata 8%, Strongylidae

100170, Probstmayria vivipara 77%, Habronema muscae 6 i%, H.nıajus 52%, Oxyuris equi 29%,

Trichostrongylus axei 28%, Parascaris equorunı 9%, Strongyloides westeri 5%.

During the study, 32 species of Strongylidae were identified as follows; Strongylus equinus,

S.edentatus, S. vulgaris. Triodontophorus serratus. T.brevicauda. T.minor, Craterostomum acuticaudatum.

Cyarhostomum coronatum, Ctetracanthum. Clabiatum. Clabratum, Calveatum. C.pateratum. Ccatinatum,

Cylicocyclus brevicapsulatus, Cnassatus, Cauriculatus, Cinsigne. Celongatus. C.leptostomus. C radiatus,

Cylicodontophorus bicoranatus, Cmetrami. Cylicostephanus poculatus, Cminitus. Ccalicatus, Chybridus.

Clongibursatus, Cgoldi, Poteriostomum imparidentatum, P.ratzii, Gyalocephalus capitatus.

Keywords: Donkey, helminth, prevalence, digestive tract, neeropsy, feces

Özet: Bu çalışma, eşeklerde sindirim sistemine yerleşen helmintleri tUr düzeyinde belirlemek ve yayılışlarını

saptamak amacıyla yapılmıştır. Otopsi ve dışkı bakı sonuçlarını karşılaştırarak yaş, cinsiyet ve mevsimlerin

helmint enfeksiyonları üzerine etkisi araştırılmıştır. İki yıllık süreyle Ankara Hayvanat Bahçesinde karnivor

hayvanlar için kesilen eşekler üzerinde yürütülen bu araştırmada 23 genç, 77 yaşlı eşeğe ait toplam 100 sindirim

sisteminin helmint enfeksiyonları bakımından kontrolleri yapılmıştır.

Bulunan türlerin yayılış oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup bunlar, Anoplocephala perfoliata

%8, Stroııgylidae % 100, Probstnuıyria vivipara %77, Habronenuı muscae %61, H.majus %52, Oxyuris equi

%29, Trichostrongylus axei %28, Parascaris equorum %9, Strongyloides westeri %5.

Anahtar Kelimeler: Eşek, helmint, yayılış, sindirim sistemi, otopsi, dışkı

Giriş
Türkiye' de tektımaklı hayvanlar ara-

sında küçümsenmeyecek sayıda bulunan eşek
özellikle kırsal yörede nakil vasıtası olarak
tartışılmaz bir önem taşımakta hatta yörenin

fıziksel özelliklerine bağlı olarak bazen mo-
torlu taşıtlara bile tercih edilmektedir. Bunun
yanında bazı turistik yörelerde yerli ve yabancı
turistlere verdiği hizmet küçümsenmeyecek
boyutlardadır.

Doktora tezinden özetlenmiş olup A.Ü.Ar~tırma Fonu tarafından desteklenmiştir.
**Araş.Gör.Dr.Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı.
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Eşeklerde sindirim sisteminde yerle-
şen helmintler konusunda materyal temininin
zorluğu sebebiyle sınırlı sayıda hayvan üzerin-
de yürütülen çalışmalarda (12,.16,33,35,38)
trematodlardan Paramphistomidae familyasına
bağlı Gastrodiscus ve Pseudodiscus cinslerine
bağlı türlerin daha çok Asya ve Afrika'da
yaygın olarak görüldüğü bildirilmiş (33,38)
ince ve kalın bağırsaklarda yerleşen bu türlere
Türkiye' de rastlanmamıştır.

Sestodlardan Anoplocephala
perfoliata, A.magna ve Paranoplocephala
mamillana 'mn eşeklerde (33,35,38) çeşitli ül-
kelerde değişik oranlarda görüldüğü Moniezia
pallida'nın yayılışının ise çok sınırlı kaldığı
(37) bildirilmiştir. Türkiye'de tektımaklılarda
P. mamillana (28) enfeksiyonuna rastlandığı,
eşeklerde A.perfoliata'nın %20 (4),
A:magna'nın %3.3 (31) yaygın olduğu kayde-
dilmiştir.

Eşeklerde çeşitli ülkelerde değişen
oranlarda görülen nematod enfeksiyonlarından
ınce bağırsaklarda yerleşen S.westeri 'nin
%7.1-17 (l1,33), P.equorum'un % 4-17
(1,2 ı,33), midede parazitlenen Hmuscae,
Hmajus ve D.megastoma 'nın %0.69-93
(l,33,34,38), Taxei 'nin %64.2-93.5 (33,34),
kalın bağırsaklarda yerleşen O.equi 'nin
%42.8-67 (14,33,38), P. vivipara 'nın %28.5-
67.3 (2,33) oranında görüldüğü bildirilmiştir.

Türkiye'de eşeklerde sindirim siste-
minde yerleşen nematodlar konusunda yapılan
dışkı (13,30) ve otopsi (4,6) yoklamalarında
S.westeri 'nin yumurtalarına rastlandığı (30),
P.equorum'un %4.3-66.3 (4,13,30),
Hmuscae'nin %20-100, Hmajus'un %20-90
(4,22), D.megastoma 'nın %20 (22),T axei'nin
%50 (4), O.equi'nin %6.5-30 (4,30),
P.vivipara 'mn %80 (4) oranında yaygınlık
gösterdiği kaydedilmiştir.

Tektı'maklı hayvanlarda kalın bağır-
saklarda yerleşen Strongylidae familyasına
bağlı parazitlerin bütün dünyada yaygın oldu-
ğu ve çok sayıda tür barındıran bu familyaya
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bağlı parazitlerin yayılışının ülkelere, coğrafi
bölgelere ve araştırma niteliklerine göre eşek-
lerde çok büyük değişiklikler gösterdiği
(1,33,38) bildirilen bazı türlerin birbirinin si-
nonimi olduğu (3,4,10,17, i9,37) kaydedil-
mektedir.Türkiye'de yapılan çalışmalarda
(4,6,23) eşeklerde Strongylidae familyasına
bağlı Strongylus equinus, S.edentatus,
S.vulgaris, Gyalocephalus capitatus,
Cyathostomum coranatum, Cpateratum,
Ctetracanthum, Clabiatum, C/abratum,
Calveatum, Ccatinatum, Cylicocyclus
nassatus, Cu/trajectinus, Cauriculatus,
Cinsigne, Celongatus, Cleptostomus,
C radiatus, Cylicodontophorus bicoranatus,
Cmeteami, Cy/icostephanus poculatıls,
Cminitus, Ccalicatus, Chybrit!us,
Clongibursatus, Cgo/di, Poteriostomum
imparidentatum, P.ratzii, Triodontophorus
serratus, Tbrevicauda, Tminor, Tniponicus,
Ttenuicollis, Oesophagostomum robustus
türlerine rastlanmıştır.

Tektımaklılarda bazı helmint enfeksi-
yonlarında yaşın (5,8,1 1,24,27), cinsiyetin
(15,20,25,36), mevsimlerin (7, i8,26,28,32)
helmint enfeksiyonları üzerine etkili olabile-
ceği bildirilmektedir. Eşeklerde bulunan
helmint türlerinin organ veya organ bölümleri-
ne göre dağılımı konusunda yapılan çalışma-
larda Strongylidae (9,18,26) ve P.vivipara 'nın
(12) daha çok ventral kolonda A.perjoliata 'mn
(10) ise daha çok ileosekal valvül çevresinde
görüldüğü bildirilmektedir.

Tektımaklılarda helmint enfeksiyonla-
rının teşhisi amacıyla yapılan araştırmalarda
saptanan enfeksiyon oranları otopsi veya dlŞkl
bakısına bağlı olarak değişiklik gösterdiği,
özellikle O.equi (28) ve sestod enfeksiyonları-
nın (21) dlŞkl bakısı ile tespit edilmesinde
bazı yanılmalar meydana geldiği kaydedil-
mektedir.

Eşeklerde helmint enfeksiyonlarının
yayılışı ile enfeksiyondan sorumlu cins ve
türleri n belirlenmesi amacıyla yapılan bu ça-
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lışmada otopsi ve dışkı bakı sonuçları karşı-
laştırılarak yaş, cinsiyet ve mevsimlerin
helmint enfeksiyonları üzerine etkisi konusu
araştırılmıştır.

Materyal ve Metot
İki yıl süreyle yürütülen bu araştırma-

da orjini belli olmayan daha çok Ankara ve
çevre bölgelerden getirilip Ankara Hayvanat
Bahçesinde etçil hayvanlara gıda temini ama-
cıyla kesilen 46 sı dişi 54 ü erkek toplam 100
eşeğin sindirim sistemi bölümleri (Özefagus-
rektum arası) aralarına çift ligatür konarak in-
celenmek üzere laboratuvara getirilmiştir.
Incelemesi yapılan eşeklerin diş yapılarına
bakılarak yaşları belirlenmiş 3 yaşa kadar genç
3 ve yukarı yaş ise yaşlı olarak değerlendirile-
rek 23 genç ve 77 yaşlı eşekten oluşan iki ana
grup belirlenmiştir. Mevsimsel dağılımın dü-
zenli bir şekilde tespiti amacıyla birinci yıl
incelenen sindirim sistemi sayısı az olan ay-
larda ikinci yıl daha fazla sindirim sistemi in-
celenerek olanaklar ölçüsünde her ay eşit sayı-
da hayvan bakısı gerçekleştirilmiştir.

Laboratuarda sindirim sistemi kont-
rollerinde farklı küvetlere alınan mide ve ba-
ğırsak bölümleri (Ince bağırsak, sekum,
ventral kolon , dorsal kolon, rektum) makasla
açılarak içerikleri boşaltılmış üstüste yerleşti-
rilen (üstte 1250 ltm, altta 250 ltm) iki süz-
geçle basınçlı su altında yıkanmış süzgeçler
üzerinde biriken içerikler ayrı ayrı beherlerde
toplanmıştır.

Beherlerdeki yıkanmış içerikler meka-
nik olarak iyice karıştırılıp homojen hale geti-
rildikten sonra çok fazla parazit bulunduran ve
içerik miktarının fazla olduğu organ bölümle-
rinde 1/5-1/2 arasında değişen oranlarda ör-
nekleme yöntemine başvurulmuştur. Toplama
sırasındaki bekleme süresi içerisinde parazitle-
rin bozulmaması amacıyla içeriklere % 1O for-
mol ilave edilmiştir.

Parazitler ya doğrudan ya da
laktofenolde şeffaflandırıldıktan sonra lam

lamel arasında mikroskopta incelenmiş gerekli
ölçümler yapılarak identifikasyonları yapılmış
teşhiste önemli kısımları fotoğrafları çekilerek
metne eklenmiştir.

Rektumdan bir miktar dlŞkl alınarak
Fullebom'un flotasyon yöntemi ile kontrol
edilmiş, böylece dlŞkl bakısı sonuçları ile 0-

topsi bulgularının karşılaştırılması mümkün
olmuştur.

Bulunan parazitlerin genç ve yaşlı ,
erkek ve dişi hayvanlardaki yayılış durumları
dışkı ve otopsi bakısı sonuçları arasındaki
farklılığın istatiksel açıdan önemli olup olma-
dığı KI-Kare Testi ile hesaplanmıştır.

B

x2 = Ki-Kare
G = Her bir gözdeki gözlenen frekans
B = Her bir gözdeki beklenen frekans

Bulgular
Bakısı yapılan 23 genç, 77 yaşlı eşeğe

ait toplam i00 sindirim sisteminin helmİnt
enfeksiyonları bakımından kontrolleri yapılmış
hepsinin çeşitli helmint türleriyle enfekte ol-
duğu gözlenmiştir.

Eşeklerde bulunan helmint türleri, ya-
yılış oranları ve enfekte hayvanlardaki ortala-
ma (minimum-maksimum) ve toplam helmint
sayıları Tablo i de verilmiştir. Tablonun ince-
lenmesinden anlaşılacağı gibi eşeklerde 1
sestod, 39 nematod olmak üzere 40 tür helmint
belirlenmiş, Strongylidae familyası'na bağlı
türlerden Cylicocyclus brevicapsulatus (Şekil
1) ve Craterostomum acuticaudatum 'un (Şekil
2.) Türkiyede ilk kez eşeklerde bulunduğu
kaydedilmiştir.
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a e e e mınt specıes, t eır num ers an preva ences oun ın on evs

Helmint türü Enfekte eşek sayı Enfekte eşeklerde helmint sayısı
ve % si ort. (min-max)

A. perfoliata 8 3 (2-11)
P. yiyipara 77 16272 702 (137 516-136 269 670)
H. muscae 61 86 (15-396)
H. majus 52 76 (17-266)
o. equi 29 205 (10-471)
T. axei 28 169 (28-435)
P. equorum 9 16(3-42)
S. westeri 5 6 (3-7)
C. tetracanthum 86 1925 (5-13148)
C. nassatus 79 940 (2-5 566)
C. alveatum 63 70 (3- 258)
C. labiatum 60 510 (9-5 310)
C. auriculatus 55 488 (5-2 592)
C. coranatum 54 104 (5-366)
C. labratum 51 294 (17-2002)
C. elongatus 41 90 (7-403)
C. bicoranatus 34 101 (5-506)
C. calicatus 30 142 (5-999)
C. catinatum 28 513 (6-1687)
C. leptostamus 22 504 (6-1 848)
C. longibursatus 21 351 (13-1 239)
C. mİnitus 18 358 (8-1 517)
C. insigne 14 128 (24-307)
C. goldi 14 388 (8-660)
C. radiatus 13 151 (14-196)
C. poculatus 7 20(3-31)
C. pateratum 7 292 (2-718)
C. hybridus 3 36 (12-59)
C. brevicapsulatus 3 37 (5-84)
C. mettami 2 334 (17-50)
C. acuticaudatum 2 21 (18-23)
G. capitatus 23 92 (27-856)
P. ratzii 4 12 (7- i7)
P. imparidcntatum 2 24 (12-36)
T. serratus 36 64 (3-252)
T. mİnor 20 42 (8- i i 1)
T. brevİcauda 14 46 (2- i 19)
S. vulgaris 86 115 (5-2 166)
S. edentatus 17 35 (5-234)
S. equinus 9 19 (2-18)

Tablo i. Eşeklerde bulunan helmint türleri, sayıları ve yayılış oranları
T bl 1 Th h i . h . h. b d i f d. d k
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Şekil 1, Cylicocyclus brevicapsulatus' da ön nihayet.
(Anterior end in C. brevicapsulatus)

---- :..-_ ..._-,--_._ ...•;--~---- - -_.

Şekil 2. Craterostomum acuticaudatum'da ön nihayet
(Anterior end in C. acuticaudatum)
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Yapılan incelemeler sonunda
Strongylidae'lerin genç ve yaşlıların tamamın-
da görüldüğü, S.westeri, P.equorum, Hmajus,
O.equi enfeksiyonlarının gençlerde,
A.peifoliata, Hmuscae, Taxei, P.vivipara en-

feksiyonlarının yaşlılarda daha yaygın olduğu
dikkati çekmiştir (Grafik I). Strongyloides
westeri ve P.equorum 'un gençlerde yaşlılara
oranla daha yaygın bulunması istatistiksel açı-
dan önemli bulunmuştur (P<O.Ol).

Eşeklerde bulunan helmintlerin organ
ve organ bölümlerine göre dağılımı Tablo 2 de
gösterilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden
anlaşılacağı üzere A.perfoliata 'nm sekumda
Strongylidae ve P.vivipara 'mn ventral kolon-
da, Hmuscae, Hmajus ve Taxei 'nin midede,
o.equi'nin dorsal kolonda, S.westeri ve
P.equorum 'un ince bağırsaklarda yoğun olarak

. görüldüğü kaydedilmiştir.
Cinsiyete göre helmint enfeksiyon ları-

nın Grafik 2 de gösterildiği gibi erkek ve dişi-
lerde helmint enfeksiyonu % i00 olarak tespit
edilmiştir. Erkeklerde A.peifoliata, S.westeri,
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Taxei, Hmajus ve P.vivipara enfeksiyonu;
dişi/erde P.equorum, O.equi, Hmuscae enfek-
siyonunun daha fazla görüldüğü fakat bulunan
farklılığın istatistiksel açıdan önemli olmadığı
(P>O.05) saptanmıştır.

Iki yıl süren araştırma süresince bulu-
nan helmint enfeksiyonlarının aylara göre ya-
yılış oranları belirlenmiştir. Elde edilen so-
nuçlara göre Strongylidae enfeksiyonunun her
ay görüldüğü bunun yanında A.peıfoliata 'nın
ekim. ayında S.westeri 'nin temmuz ayında
P.equorum, Taxei, Hmuscae ve O.equi nin
ağustos ayında, P.vivipara 'mn aralık ayında en
yüksek seviyeye ulaştığı kaydedilmiştir.

Çalışmada otopsi bulgularıyla karşı-
laştırmak amacıyla yapılan dlŞkl bakılarında
genelolarak helmint enfeksiyonları daha dü-
şük bulunmuş (Grafik 3) otopsi bulgularına
göre bulunan farklılığın Strongylidae
(P<0.05), O.equi ve S.westeri (P<O.OI) enfek-
siyonları için önemli olduğu kaydedilmiştir.
Oışkı bakısında S.westeri enfeksiyonuna rast-
lanmamıştır

Tablo 2. Postmorıem incelemede eşeklerde bulunan helmint türlerinin lokalizasyon yerleri ve sayıları.

Table 2. The localization places and the numbers of helminth species in donkeys duringpostmortem examination
Kalın ba~ırsak

Helmint türü Mide Ince bağırsak Sekum Yenıral kolon Dorsal kolon
x xx x xx x Xx x Xx X xx

A. perfoliata i 4 8 25
Strongylidae 100 29094 100 343065 85 26558
P. vivipara 51 iLo 656 59 107645 77 71953569 77 999949 820 77 180876

374
H. muscae 61 5241
H. majus 52 3843
O. equi 5 322 17 1912 29 3713
1'. axei 28 4752
S. westeri 5 28
P. eQuorum . 9 142

x: Enfekte eşek sayısı
x: Toplam helmint sayısı
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Şekil 3. Eşeklerde yaşa göre helmint enfeksiyonlarının durumu
Figure 3. The prevalence of helmintic infections associated with age in donkeys
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Şekil 4. Eşeklerde cinsiyete göre helmint enfeksiyonlarının durumu
Figure 4. The prevalence of helmintic infections associated with sexuality in donkeys
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._.- --- - -.--1O Dışkı Bakılarıim Otopsi Bulguları

Şekil 5. Eşeklerde otopsi ve dışkı bakı sonuçlarına göre helmint enfeksiyonlarının karşılaştırılması

Figure S. The comparation of heIrnintic infections associated with necropsy and fecal examination in

donkeys

Tartlşma ve Sonuç
Eşeklerde trematod (I 2, 16,33,35,38),

sestod (33,35,37,38) ve nematod (1,11,21,33)
enfeksiyonlarının yayılışının ülkelere coğrafi

bölgelere ve araştırma niteliklerine göre çok

büyük değişiklikler gösterdiği bildirilmektedir.

Bu türlerden bir kısmının Türkiye'de eşeklerde

yapılan dlŞkl (13,29,30) ve otopsi

(4,6, i7,22,3 i) bakııarında değişen oranlarda

rastlandığı bildirilmektedir. Bu araştırmada bu

parazitlerden A.perfoliata 'mn %8,
S.westerİ 'nİn %5, P.equorum 'un %9,
H.nıuscae'nİn %61, H.majus'un %52,
T.axeİ 'nİn %28, O.equİ 'nİ %29, P.vivipara 'mn
% 77 oranında yaygın olduğu kaydedilmiş daha

önce Türkiye'de varlığı bildirilen (22)

A.nıagna, P.mamillana, D.megastoma
Strongylidae' lerden Cylieoeyelus
ultrajectinus, Trİodontophorus nİponİcus,
T.tenuİcollis (6) ve Oesophagostomum
robustus' a (23) rastlanmamış, Cylicoeyelus
brevieapsulatus ve Craterostomum

aeutieaudatum 'un Türkiye'de ilk kez eşekler-

de bulunduğu kaydedilmiştir.

Strongylidae familyasına bağlı türlerin

morfolojileri üzerinde çalışmalar yapan

Lichtenfells (19) Cnassatus ile Cashwerthİ 'yİ
farklı türler olarak alan Georgi'nin (10) aksine

bu iki türü sinonim olarak kabul etmektedir.

Lichtenfells (19) aynı zamanda Merdiven-

ci'nin (23) eşeklerde varlığını bildirdiği türler-

den Triehonema aegyptiacum 'un Cyathostoma
tetraeanthum ile Triehonema eatİnatum 'un
Cyathostoma eatİnatum ile Cylİcodontophorus
pateratum 'un Cyathostoma pateratum ile si-

nonim olduğunu bildirmektedir.Bu çalışmada

örneklerin incelenmesinde ayrı veya sinonim

olarak belirtilen türler konusunda konuyla il-

gili diğer çalışma ve kayıtlar da (I O,17,37)
değerlendirildiğinde Lichtenfells' in (I 9) ayrı-

mının geçerli olduğu görülmüştür.

Tektırnaklılarda helmint enfeksiyonla-

rının yayılışının konağın yaşına göre değişiklik

gösterdiği özellikle S.westerİ (5,1 i,27) ve
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P.equorum (8,24,27) enfeksiyonlarının daha

çok gençlerde görüldüğü bildirilmektedir.

Incelenen eşeklerin 3 yaşa kadar genç, 3 yaş

ve üzerindekilerin yaşlı olarak nitelendirilerek

gruplandırı ldığı bu çalışmada S.westeri ve
P.equorum enfeksiyonlarının gençlerde daha

fazla görüldüğü ve bu farklılığın istatistiksel

olarakta (P<O.05) önem taşıdığı kaydedilmiş-

tir.

Konak cinsiyetinin tektırnaklılardaki

helmint enfeksiyonları üzerinde etkisi konu-

sunda A.perjoliata 'mn dişilerde erkeklere o-

ranla daha yaygın görüldüğü (15) kaydedil-

mektedir. Bu çalışmada A.perjoliata 'mn yayı-

IIŞI erkeklerde %7.6 dişilerde %8.8 olarak bu-

lunmuş aradaki farklılığın istatistiksel önem

taşımadığı (P>O.05) belirlenmiştir

Tektırnaklılarda helmint enfeksiyonla-

rının mevsimsel dağılımlarının incelenmesin-

de; A.perjoliata 'nın yayılışının genelolarak

yaz ve sonbaharda daha fazla olduğu (7,14),

Strongylidae familyasına bağlı türlerde kış

aylarında bir azalma (I 8) ilkbahar sonu ve yaz

başlangıcında belirgin bir artış görüldüğü,

H.muscae, H.majus, T.axei, P.equorum türle-

rinin yağmurlu mevsimlerde arttığı (12,32,34)

bildirilmiştir. Bu çalışmada bulunan tüm

helmintlerin mevsimsel dağılımları belirlenmiş

ilgili literatürlere benzer şekilde (7,12,14,24)

A.perjoliata 'mn sonbaharda P.equorum 'un
yağmurlu dönemlerde daha çok görüldüğü

bulunan diğer helmint enfeksiyonları bakımın-

dan mevsime bağlı önemli bir değişikliğin

meydana gelmediği kaydedilmiştir

Eşeklerde helmjntlerin sindirim siste-

mindeki lokalizasyon yerleri konusundaki ya-

pılan çalışmalarda (9,12,18,26) Strongylidae
familyasına bağlı türlerin büyük çoğunluğunun

genelolarak ventral kolonda daha sonra sıra-

sıyla dorsal kolon ve sekumda yerleştiği kay-

dedilmiştir (4,18,26). Bu çalışmada

Strongylidae 'Ierin büyük bölümünün ventral

kolonda daha sonra sekum ve dorsal kolonda

bulunduğu belirlenmiştir.

Probstmayria viyjpara 'mn sindirim

sisteminde en fazla rastlandığı yerin ventral

kolonda olduğu bunu sırasıyla dorsal kolon,

sekum,mide ve ince bağırsakların izlediği bil-

dirilmektedir (I 2). Bu çalışmada benzer şekil-

de en fazla parazit yükünün ventral kolonda

olduğu lokalizasyon sıralamasınında aynı ol-

duğu kaydedilmiştir.

Tektırnaklı ların helmint enfeksiyonla-

rının teşhisinde dışkı bakısı ve otopsi sonuçla-

rının karşılaştırıldığı çalışma sayısı oldukça

sınırlıdır. Bu konuda sestod (2 I) ve O.equi
(28) enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılan

flotasyon yönteminin başarı sağlamadığı kay-

dedilmiştir. Bu araştırmada A.pe1foliata enfek-

siyonu otopside %8 dışkı bakısında %5 olarak

belirlenmiş ancak bu farkın istatistikselolarak

önem taşımadığı (P>O.05) kaydedilmiş-

tir.Bunun yanında O.equi enfeksiyonu açısın-

dan dışkı bakısı ve otopsi sonuçları arasında

istatistiksel açıdan önemli bir farklılığın

(P<O.05) bulunduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, eşeklerde Cylicocyclus
brevicapsulatus ve Craterostomum
acuticaudatum türlerinin Türkiye' de ilk kez

saptandığı bu araştırmada enfeksiyondan han-

gi türleri n sorumlu olduğu kaydedilmiş,

helmintlerin yayılışının konak, yaş, cinsiyet ve

mevsimlerle olan ilişkileri değerlendirilmiştir.
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