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Özet: Bu çalışmada, Ankara ve çevresinde bulunan evcil ve yabani tavşanların sindirim ve solunum sistemi helmintlerinin 

tespiti amaçlanmıştır. Bunun için 102’si evcil, 8’i yabani olmak üzere toplam 110 tavşanın nekropsisi, 502 tavşanın da dışkı 
muayenesi yapılmıştır. Nekropsi yapılan tavşanların 11’i (% 10), dışkı muayenesi yapılan tavşanların da 31’i ( % 6.18) çeşitli helmint 
türleri ile enfekte bulunmuştur. Nekropsi bakılarında Passalurus ambiguus % 6.36, Nematodirus leporis % 2.73, Trichostrongylus 
retortaeformis % 2.73, Trichuris sp. % 1.82 ve Dicrocoelium dendriticum % 1.82 yaygın bulunurken; dışkı bakılarında Strongyloides 
sp. yumurtasına % 5.18, P. ambiguus yumurtasına da % 0.99 oranlarında rastlanmıştır. Böylece nekropsi ve dışkı bakıları sonucu 
çalışmada 6 farklı helmint türü saptanmıştır. Bunların dışında bir tavşanının akciğerinde Linguatula serrata nimfi bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Ankara, helmint, tavşan. 

Helmints of digestive and respiratory system of rabbits in Ankara and districts 

Summary: This study was undertaken to determine the helminths of digestive and respiratory system of domesticated and 
wild rabbits in Ankara and districts. For this purpose 102 domesticated and 8 wild of total 110 rabbits were examined through 
necropsy and 502 rabbits were examined through fecal examinations. According to necropsy results 11 of rabbits (10%) and fecal 
examinations 31 of rabbits (18%) were observed to be infected. It was found that Passalurus ambiguus 6.36%, Nematodirus leporis 
2.73%, Trichostrongylus retortaeformis 2.73%, Trichuris sp. 1.82%, Dicrocoelium dendriticum 1.82% in necropsy and Strongyloides 
sp. eggs 5.18%, P. ambiguus eggs 0.99% in fecal examinations. In this study, 6 different helminths were determined. In addition to 
these, Linguatula serrata nymph was found in the lung of one rabbit. 
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* Aynı başlıklı doktora tezinden özetlenmiştir. 

Giriş 
Önceleri küçük aile işletmelerinde kümes 

hayvanları ile birlikte sadece zevk için yetiştirilmekte 
olan tavşanın, zamanla etinin değeri anlaşılıp 
besiciliğinin de karlı bir iş kolu olduğu görülünce, 
ekonomik değeri giderek artmıştır. Bugün birçok ülkede 
yetiştiriciliği yapılan tavşanın et, post, yün ve 
gübresinden yararlanılmaktadır (32). Ancak yetiştirici-
likte gerekli kontrollerin yapılmaması durumunda 
tavşanlarda birçok parazit türü görülmekte ve bu sektörü 
olumsuz yönde etkilemektedir (4,18,23,31,35,37). Bunlar 
arasında helmintler de önemli bir yer tutmaktadır. Klasik 
kaynaklarda (4,18,23,34,35,37) tavşanlarda birçok 
helmint türünün yaşadığı belirtilmektedir. Bunlar 
arasında trematodlardan Fasciola hepatica, Dicrocoelium 
dendriticum; sestodlardan Taenia (Coenurus) serialis, 
Taenia (Cysticercus) pisiformis, Cittotaenia pectinata, 
Cittotaenia variabilis; nematodlardan Obeliscoides 
cuniculi, Nematodirus leporis, Trichostrongylus retortae-

formis, Trichostrongylus calcaratus, Trichostrongylus 
axei, Passalurus ambiguus, Trichuris leporis, Graphidium 
strigosum, Strongyloides papillosus ilk akla gelenleridir.  

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda (1,7-10, 
13,14,24,38) tavşanlarda daha çok P. ambiguus, T. 
calcaratus, T .retortaeformis, Trichuris sp., Cittotaenia 
sp., Cysticercus pisiformis ve G. strigosum türlerinin 
yaygın olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de ise bu güne 
kadar trematodlardan D. dendriticum, Schistosoma sp., 
sestodlardan Cittotaenia denticulata, Mosgovoyia 
pectinata, C. pisiformis, nematodlardan P. ambiguus, T. 
retortaeformis, Protostrongylus commutatus, Strongyloides 
sp., S. papillosus, Trichuris sp., T. leporis’e, pentasto-
mida olarak da L. serrata’ya rastlandığı kaydedilmiştir 
(5,6,12,25,39,40).  

Bu çalışmada, Ankara ve civarındaki evcil ve 
yabani tavşanların solunum ve sindirim sisteminde 
bulunan helmint türleri ve bunların yaygınlıklarının 
saptanması amaçlanmıştır.  
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arasında Ankara ve civarındaki çeşitli kamu kuruluşların-
dan ve bir özel işletmeden temin edilen evcil tavşanlar ile 
av mevsiminde avcılardan alınan yaban tavşanları 
üzerinde yürütülmüştür. 

Çeşitli çalışmalarda kullanılmak üzere ötenazi 
uygulanmış ya da hastalıktan ölmüş, 1 Kalifornia, 1 
Şinşila, 2 Angora ve 98 Yeni Zelanda ırkı toplam 102 
evcil tavşan (Oryctolagus cuniculus) ve 8 yaban tavşanı 
(Lepus europaeus) nekropsi yapılmak üzere laboratuvara 
getirilmiştir. Dışkı bakısı yapılmak üzere de 6 Velikan, 
12 Şinşila, 16 Kaliforniya, 20 Beyaz Viyana, 32 Angora, 
49 Green Line ve 367 Yeni Zelanda ırkı toplam 502 evcil 
tavşandan dışkı örneği alınmıştır. Nekropsi ve dışkı 
bakısı yapılan tavşanların cinsiyeti, ırkı, yaşı ve alındığı 
yer protokol defterine kaydedilmiştir. 

Bakısı yapılan tavşanlardan 0-3 aylık olanlar yavru, 
3-6 aylık olanlar genç, 7 aylık ve üzerinde olanlar erişkin 
olarak değerlendirilmiştir. Tablo 1’de nekropsi ve dışkı 
bakısı yapılan tavşanların yaşa göre dağılımı gösteril-
miştir. 

 
Tablo 1. Nekropsi ve dışkı bakısı yapılan tavşanların yaşa göre 
dağılımları. 
Table.1 The numbers of necropsie and faecal examination by 
age of host.  

Yaş 
Nekropsi yapılan 

tavşan sayısı 
Dışkı bakısı yapılan 

tavşan sayısı 

Yavru 7 - 

Genç 34 85 

Erişkin 69 417 

Toplam 110 502 

 
Nekropside, laboratuvara getirilen tavşanların karın 

ve göğüs boşluğu açılıp makroskobik olarak muayene 
edildikten sonra, sindirim ve solunum sistemine ait 
organlar ayrı torbalara konmuş ve numaralandırılmıştır. 
İçerikli organlar (özefagus, mide, incebağırsak ve kalın-
bağırsak) ayrım yerlerinden ligatüre edilerek çıkartılmış 
ve ayrı kaplara konmuştur. İçerikleri, göz açıklığı 90 μm 
olan elekten geçirilerek ayrı beherlerde toplanmış, daha 
sonra da sulandırılarak stereo-mikroskopta incelenmiştir. 
Karaciğer, 1 cm3’lük parçalara ayrılarak birkaç saat ılık 
fizyolojik tuzlu suda bekletilmiş, daha sonra karaciğer 
helmintleri yönünden kontrol edilmiştir. Solunum sistemi 
muayenesi için akciğerler trake ile birlikte çıkartılıp 
akciğer kılkurtları yönünden muayene edilmiştir (3,7,8).  

Toplanan parazitler, fizyolojik tuzlu suya alınarak 
ince uçlu bir fırça ile temizlenmiş, daha sonra da 

kaynama derecesindeki % 70°’lik etil alkolde tespit 
edilmiştir. İdentifiye edilene kadar 92 kısım % 70°’lik 
etil alkol, 5 kısım gliserin ve 3 kısım % 10’luk formal-
dehid içeren helmint saklama solüsyonunda saklanmıştır. 
Parazitler, laktofenolde şeffaflandırıldıktan sonra ilgili 
literatürler (18,23,34,35,37) ışığında mikroskopta teşhis 
edilmiştir. 

Dışkı muayenesinde, dışkı kutularında ayrı olarak 
laboratuvara getirilen dışkı örneklerinin her biri santrifüj 
flotasyon, sedimentasyon ve Baerman Wetzell yöntem-
leri ile kontrol edilmiştir. Santrifüj flotasyon yöntemini 
yapmak amacıyla dışkı ZnCl2 solüsyonu (436 gr ZnCl2 + 
1000 ml distile su, d=1,30) ile 1500 devirde 2 dk 
santrifüj edildikten sonra mikroskopta incelenmiştir (3). 

Tavşanlarda helmint enfeksiyonlarının cinsiyete ve 
yaşa göre yayılış oranlarındaki farklılık Ki-Kare (χ2) testi 
ile istatistiki olarak araştırılmıştır. 

 
Bulgular 

Bu çalışmada nekropsi yapılan 110 tavşanın 11’inde 
(% 10), dışkı muayenesi yapılan 502 tavşanın da 31’inde 
(% 6.18) helmint enfeksiyonu saptanmıştır. Ayrıca nek-
ropsi yapılan tavşanların birinde (% 0.91) pentastomida 
sınıfından Linguatula serrata nimfine rastlanmıştır.  

Nekropsi sonuçlarına göre enfekte tavşanlarda 1 tür 
trematod, 4 tür nematod olmak üzere 5 tür helmint, 1 tür 
de pentastomida tespit edilmiştir. Bulunan helmint türleri 
ve yayılış oranları Tablo 2’de gösterilmiştir. Nekropsi 
yapılan 102 evcil tavşanın 5’inde (% 4.9) sadece            
P. ambiguus bulunurken, 8 yaban tavşanının 6’sında         
(% 75.0) D. dendriticum, N. leporis, T. retortaeformis,  
P. ambiguus, Trichuris sp. ve L. serrata nimfi’ne rast-
lanmıştır. 

 
Tablo 2. Nekropside tavşanlarda bulunan parazit türleri ve 
yayılış oranları. 
Table 2. Prevalence of parasites found in rabbits. 

Enfeksiyon oranı (%)Parazit sınıfı Parazit türü Enfekte 
tavşan 
sayısı 

Enfekte 
tavşan 

sayısına 
göre 

(n=11) 

Toplam 
tavşan 

sayısına 
göre 

(n=110)

Trematoda D. dendriticum 2 18.18 1.82 

P. ambiguus 7 63.64 6.36 

T. retortaeformis 3 27.27 2.73 

N. leporis 3 27.27 2.73 

 

Nematoda 

Trichuris sp. 2 18.18 1.82 

Pentastomida Linguatula 
serrata (nimf) 

1 9.09 0.91 
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Dışkı muayenesinde, flotasyon ve sedimentasyon 
yöntemleri sonucunda 502 tavşanın 5’inde (% 0.99) P. 
ambiguus yumurtası, 26’sında (% 5.18) Strongyloides sp. 
yumurtası bulunmuştur. Baermann Wetzell yöntemiyle 
yapılan kontrollerde ise herhangi bir helmint larvasına 
rastlanmamıştır. 

Tavşanlarda cinsiyete göre helmint enfeksiyonu 
durumu Tablo 3’de gösterilmiştir. Buna göre nekropsi 
yapılan 41 dişi tavşanın 3‘ünde (% 7.32), 69 erkek 
tavşanın 8’inde (% 11.59); dışkı muayenesi yapılan 272 
dişi tavşanın 18‘inde (% 6.62), 230 erkek tavşanın da 
13‘ünde (% 5.65) helmint enfeksiyonuna rastlanmıştır. 

 
Tablo 3. Tavşanlarda cinsiyete göre helmint enfeksiyonu durumu. 
Table 3. Prevalence of helminth infection to sex of rabbits. 

Nekropsi Dışkı bakısı  
Cinsiyet Bakısı 

yapılan 
tavşan 
sayısı  

Enfekte 
tavşan      
sayısı       
(%) 

Bakısı 
yapılan 
tavşan 
sayısı  

Enfekte 
tavşan 
sayısı     
(% ) 

Dişi 41 3 (7.32) 272 18 (6.62) 

Erkek 69 8 (11.59) 230 13 (5.65) 

Toplam 110 11 (10) 502 31 (6.18) 
 
 

Yaşa göre enfeksiyon durumu incelendiğinde, yavru 
ve genç tavşanlarda enfeksiyona rastlanmazken, nekrop-
side 69 erişkin tavşanın 11’inde (% 15.94), dışkı bakısın-
da 417 erişkin tavşanın 31’inde (% 7.43) enfeksiyon 
saptanmıştır. 

Dışkı bakısı yapılan 85 genç tavşanda Strongyloides 
sp. yumurtasına rastlanmazken, 417 erişkin tavşanın 
26’sında aynı parazitin yumurtası tespit edilmiş ve bu 
fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p < 0.05).  

Bulunan helmint türlerinin organlara göre yerleşim 
yerleri farklılık göstermektedir. Enfekte tavşanların 
6’sının (% 54.54) incebağırsağında, 9’unun (% 81.82) 
kalınbağırsağında ve 2’sinin (% 18.18) karaciğerinde 
helminte rastlanmıştır. Ayrıca 1 (% 9.09 ) tavşanın 
akciğerinde pentastomida etkeni saptanmıştır. İncebağır-
sakta; N. leporis, T. retortaeformis ve P. ambiguus, 
kalınbağırsakta; P. ambiguus ve Trichuris sp., kara-
ciğerde; D. dendriticum bulunmuştur. Ayrıca bir tavşanın 
akciğerinde L. serrata nimfine rastlanmıştır.  

Enfekte 11 tavşandan 7’sinde (% 63.64) tek tür, 3 
’ünde (% 27.27) 2 tür, 1’inde (% 9.09) de 4 tür helminte 
rastlanmıştır. Linguatula serrata (nimf)’da D. dendriticum 
ile enfekte bir tavşanda görülmüştür.  

Enfekte tavşanlarda bir hayvandan toplanan helmint 
sayısı 1-8341 arasında değişmiştir. En fazla sayıda rastla-
nan helmint türü P. ambiguus olmuş, bir erkek tavşanın 
ince ve kalınbağırsağından toplam 8341 parazit toplan-
mıştır. 

Tartışma ve Sonuç 
Klasik kaynaklarda (4,18,23,34,35,37), evcil ve 

yabani tavşanlarda birçok helmint türünün yaşadığı 
bildirilmekle birlikte, çeşitli ülkelerde yapılan 
çalışmalarda tavşanlarda daha çok P. ambiguus, T. 
calcaratus, T .retortaeformis, Trichuris sp., Cittotaenia 
sp., Cysticercus pisiformis, Raillietina sp. ve G. 
strigosum türlerinin yaygın olduğu (11,14,24,26-29,41); 
daha seyrek olarak da F. hepatica, D. dendriticum, 
Hasstilesia tricolor, Andrya cuniculi, M. pectinata, 
Trichostrongylus affinis, Trichostrongylus capricola, N. 
leporis, S. papillosus, Protostrongylus boughtoni, 
Protostrongylus pulmonalis, Protostrongylus raillieti, 
Trichuris sylvilagi ve Gongylonema pulchrum gibi 
türlere rastlandığı (2,16,21,22,24,28,36) anlaşılmaktadır. 

 Türkiye’de de bu güne kadar yapılan çalışmalarda 
(5,6,12,25,39,40) daha çok P. ambiguus olmak üzere D. 
dendriticum, Schistosoma sp., Cittotaenia denticulata, 
Mosgovoyia pectinata, C. pisiformis, P. ambiguus, T. 
retortaeformis, Protostrongylus commutatus, S. papillosus, 
Trichuris sp. ve T. leporis türlerinin görüldüğü, ayrıca 
L.serrata’ya da rastlandığı kaydedilmiştir.  

Bu çalışmada da tavşanların nekropsi bakısında P. 
ambiguus, T. retortaeformis, N. leporis, D. dendriticum, 
Trichuris leporis türlerine; dışkı bakısında ise P. 
ambiguus ve Strongyloides sp. yumurtalarına rastlan-
mıştır. Ayrıca, nekropsi yapılan tavşanların birinde 
Pentastomida sınıfından Linguatula serrata nimfi 
bulunmuştur. Nematodirus leporis hariç diğer türler daha 
önce de Türkiye’de görülmüştür. Nematodirus leporis’e 
ise Türkiye’de tavşanlarda ilk kez rastlanmıştır. Birçok 
çalışmada (1,8,10,17,20,27,30) olduğu gibi bu araştır-
mada da en yaygın görülen türler P. ambiguus ve T. 
retortaeformis olmuştur. 

Bu çalışmada saptanan türlerden D. dendriticum’a 
değişik ülkelerde tavşanlarda rastlandığı (16,26,28,33, 
36), yaygınlığının İran’da (16) % 10, Belarus’ta (33) % 
9.09 olarak saptandığı belirtilmiştir. Merdivenci (25), bu 
türün Türkiye’de yaban tavşanlarında bulunduğunu 
bildirmiştir. Bu çalışmada D. dendriticum’un yaygınlığı 
%1.82 olarak tespit edilmiştir. 

Tavşanlarda en sık görülen helmintlerden olan P. 
ambiguus’a birçok ülkede rastlanmış olup (2,8-10,28), 
yaygınlığı Almanya’da (19) %13.11, İskoçya’da (7) 
%14, İngiltere’de (1) %30, Belarus’da (33), %13.63, 
Kanarya Adaları’nda (17) %43.9-83.3, Kuzey Hint 
Okyanusu’nda (30) ise %100 olarak tespit edilmiştir. 
Türkiye de ise Elazığ’da (39) % 8, Ankara’da (5,12,40) 
% 1.1-2.3-10 yaygın bulunmuştur. Bu çalışmada da % 
6.36 yaygınlık oranı ile en sık rastlanan tür olmuştur. 

Kozmopolit bir yayılış gösteren T. retortaeformis‘in 
tavşanlarda yaygınlığı Almanya’da (19) % 82.78, 
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İskoçya’da (7,8,20) % 73.8-79-100, İngiltere’de (1) %7, 
Belarus’da (33) %18.18, Kanarya Adaları’nda (17)               
% 36.3-86, İspanya’da (26) % 72.9, Yeni Zelanda’da 
(13) % 99 olarak bildirilmiştir. Merdivenci (25),                 
T. retortaeformis‘in Türkiye’de yaban tavşanlarında 
bulunduğunu bildirmiştir. Buluş ve Öge (12), Ankara’da 
değişik kurumlarda bulunan tavşan kafeslerinin % 3.2 
sinde Trichostrongylus sp.’ye rastladıklarını bildirmiş-
lerdir. Bu çalışmadaki yaygınlığı % 2.73 olarak tespit 
edilmiştir. 

    
2.  Andrews CL, Davidson WR (1980): Endoparasites of 

selected populations of cottontail rabbits (Sylvilagus 
floridanus) in the southeastern United States. J Wildl Dis, 
16,395-401. 

Trichuris leporis’de tavşanlarda sıkça görülen bir 
nematod olup, yaygınlığı Almanya’da (19) %7.13, 
Kanarya Adaları’nda (17) % 4.2 olarak tespit edilmiştir. 
Ayrıca Trichuris sp. olarak cins düzeyinde Amerika’da 
(22) %17, İran’da (16) %1.6 yaygın bulunmuştur. Taşan 
(40) T. leporis’i Elazığ’da % 2 yaygın bulduğunu 
belirtmiştir. Bu çalışmadaki yaygınlığı ise % 1.82 olarak 
saptanmıştır. 

Nematodirus leporis ve Strongyloides sp. Tavşan-
larda daha seyrek rastlanan nematodlardır. Nematodirus 
leporis’in Kuzey Amerika görüldüğü (2,23,35,37), 
Kansas’da yabani tavşanlardaki yaygınlığının %15 olarak 
saptandığı (23), ayrıca eski Sovyetler Birliği’nde de 
bulunduğu (35) bildirilmiştir. Bu türe Türkiye’de ilk kez 
rastlanmaktadır. Strongyloides sp.’nin tavşanlardaki 
yaygınlığı dışkı bakısına göre Almanya’da (15) % 0.9 
olarak tespit edilmiştir. Buluş ve Öge (12), Ankara’da 
değişik kurumlarda bulunan tavşan kafeslerinin               
% 3.2’sinde Strongyloides papillosus yumurtasına rastla-
dıklarını bildirmişlerdir. Bu çalışmada saptanan yayılış 
oranı ise % 5.18 olmuştur.  

           
11.  Boggs JF, McMurry ST, Leslie DM Jr, Engle DM, 

Lochmiller RL (1990): Influence of habitat modification 
on the intestinal helminth community ecology of cottontail 
rabbit populations. J Wildl Dis, 26,157-169. 

Dudzinski ve Mykytowycz (13), tavşanlarda G. 
strigosum enfeksiyon oranı ile hem yaş, hem de cinsiyet 
arasında paralellik bulunduğunu; Molina ve ark. (26), ise 
genel helmint enfeksiyon ile cinsiyet arasında bir ilişki 
saptayamadıklarını bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise 
nekropsi yapılan 7 yavru ve 34 genç tavşanda helmint en-
feksiyonuna rastlanmazken, 69 erişkin tavşanın 11’inde 
(% 15.94) helmint enfeksiyonu saptanmıştır. Ayrıca 
nekropsi bakısında saptanan helmint enfeksiyon oranı 
dişi tavşanlara göre erkek tavşanlarda nispeten daha 
yüksek bulunmuştur.  

Genel enfeksiyon oranı nekropsi bakısında % 10, 
dışkı bakısında ise % 6.18 olarak tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla bu tip araştırmalarda metot olarak nekropsi 
bakısının dışkı bakısına üstünlüğü bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. 
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