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Özet: Bu çalışmada kedi ve köpeklerden alınan materyallerin dermatofitozis yönünden direkt mikroskopik incelenmesi, kültür 
yöntemiyle etken izolasyonu ve izole edilen dermatofit türlerinin moleküler tekniklerle doğrulanması amaçlanmıştır. Bu çalışma 
kapsamında toplam 268 materyal dermatofit varlığı yönünden incelendi. Direkt mikroskopik incelemede, incelenen 268 materyalin 
39 (%14.5)’unda mantar hifa ve/veya sporları görüldü. Kültür işlemi sonrasında 40 (%14.9) materyalden dermatofit izolasyonu 
gerçekleştirildi. İncelenen materyallerin orijinleri dikkate alındığında, kedi materyallerinde %42 köpek materyallerinde %7.5 
oranında dermatofit izole edildi. İzolasyon amacıyla kullanılan Dermatofit test besiyeri (DTM)’nde, Sabouraud dekstroz agar 
(SDA)’a göre daha fazla oranda etken izole edildi. İzole edilen etkenlerin hayvan türlerine dağılımı, kedilerde %95.9’u Microsporum 
canis ve %4,1’i Microsporum nanum; köpekler materyallerinden ise, %50 Microsporum canis, %18.7 Trichophyton mentagrophytes, 
%12.5 Trichophyton terrestre, %12.5 Microsporum gypseum ve %6.3 Microsporum nanum olarak saptandı. Bu çalışmada kedi ve 
köpeklerde dermatofitozis görülme sıklığına cinsiyetin etkisinin olmadığı belirlenirken (p>0.05); kedilerde, 1 yaşın altındaki 
hayvanlarda dermatofitoz görülme sıklığı diğer yaş gruplarındakilere göre önemli bulundu (p≤0.01). Yapılan PCR çalışmalarında, 
izole edilen tüm suşların dermatofit olduğu ortaya kondu. Sonuç olarak, dermatofitozis şüphesiyle getirilen kedi ve köpeklerden 
Microsporum canis dominant etken olarak üredi ve izolasyon amacıyla DTM’nin SDA’ya göre daha etkin olduğu saptandı. İzole 
edilen türlerin doğrulanmasında moleküler tekniklerin teşhiste kullanılabilirliği ortaya konuldu. Ayrıca Microsporum canis’in 
zoonotik önemi göz önüne alındığında, hayvan sahipleri ve veteriner hekimlerin dermatofit şüpheli hayvanlarla temasta dikkatli 
olmaları gerektiği sonucuna varıldı. 

Anahtar sözcükler: Dermatofit, kedi, köpek, PCR 

Isolation of dermatophytes from cats and dogs 

Summary: The aim of this study was to investigate the clinical samples obtained from cats and dogs for dermatophyte 
identification by direct microscopy, dermatophyte isolation by cultural methods, respectively and to confirm these by molecular 
methods. A total of 268 material was examined for the isolation of dermatophyte. Fungal hyphas and/or spores were observed in 39 
(14.5 %) out of 268 materials following direct microscopy. Dermatophyte isolations were achieved from 40 (14.9 %) materials after 
the culture process. Considering the origins of materials examined, dermatophyte isolation ratios were 42 % in cat materials and 7.5 
% in dogs’. Higher isolation rates were achieved on dermatophyte test medium (DTM) than sabouraud dextrose agar (SDA) after 
studies. The distribution of isolated strains according to the species of animals was determined to be 95.9 % Microsporum canis and 
4.1 % Microsporum nanum in cats; 50 % Microsporum canis, 18.7 % Trichophyton mentagrophytes, 12.5 % Trichophyton terrestre, 
12.5 Microsporum gypseum and 6.3 % Microsporum nanum in dogs. In this study, no significant effect of sex on dermatophytosis 
prevalence (p>0.05) was detected in cats, while the prevalences were found to be significant (p≤0.01) in animals (cats and/or) those 
were smaller than 1 year old compared to the animals of other age groups. It was determinated that all of the isolated strains were 
determined to be dermatophyte species following PCR studies. As a conclusion, Microsporum canis was the dominantly isolated 
agent from dermatophytosis suspected cats and dogs and DTM was determined to be more effective than SDA concerning 
dermatophyte isolations. The feasibility of molecular techniques for confirmation of laboratory diagnosis of isolated strains had been 
shown. It was also concluded that, owners and veterinarians should be aware and careful when they are in contact with suspected 
animals, concerning the zoonotical importance of Microsporum canis. 
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Giriş 

Dermatofitler asal kaynağı toprak olan özel bir grup 
küf mantarı olup, insan ve hayvanlarda deri, kıl ve 
tırnakları infekte ederek “dermatofitoz” olarak tanımlanan 
çeşitli kutanöz infeksiyonları oluştururlar. Bu etkenlerin 
insan ve hayvanlarda meydana getirdiği infeksiyona 
‘Ringworm’da denilmektedir. İnfeksiyon genel olarak 

kutanözdür ve cansız kornifiye dokularla sınırlıdır (23, 
29). Köpek ve kedilerde dermatofitoza neden olan etkenler 
arasında Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes 
ve Microsporum gypseum en önemlileridir (2, 22, 25, 
26).  

Dermatofitlerin laboratuvar tanısı klasik olarak 
direkt mikroskopi ve kültür yöntemiyle yapılmaktadır. 
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Dermatofitlerin tanısı için kullanılan klasik yöntemlerin 
yavaş olması ve bazı örneklerden kesin sonuç alınama-
ması, PCR’a dayanan moleküller metodların geliştiril-
mesine neden olmuştur (2). Mantar türlerinin alttiplerini 
belirlemek için çeşitli yöntemlerden yararlanılmaktadır. 
Mitokondrial DNA’nın restriction fragment length 
polymorphism (RFLP) analizi, ribozomal DNA’da 
bulunan internal transcribed spacer (ITS) bölgelerinin 
sekanslanması (7,20) ve polymerase chain reaction (PCR) 
[RAPD (random amplification of polymorphic DNA), 
AP-PCR (arbitrarily primed) ve PCR fingerprinting], tür 
ve suşların ayırt edilmesinde önemli yararlar sağlamıştır 
(9).  

Bu çalışmada kedi ve köpeklerden alınan 
materyallerin dermatofitozis yönünden direkt mikroskopik 
incelenmesi, kültür yöntemiyle etken izolasyonu ve izole 
edilen dermatofit türlerinin moleküler tekniklerle 
doğrulanması amaçlanmıştır. 

 
Materyal ve Metot 

Bu çalışma kapsamında, Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na 
dermatofitoz problemi ile getirilen 41 adet kedi ve 76 
adet köpek, köpek bakım ve barınma ünitelerinden 
sağlanan 114 adet köpek numunesi ve Ankara’da 
bulunan özel veteriner kliniklerinden sağlanan 16 adet 
kedi, 21 adet köpek materyali olmak üzere toplam 268 
adet materyal dermatofit varlığı yönünden incelendi 
Laboratuvara getirilen örnekler iki şekilde incelendi. 
Direkt Mikroskopik muayenede, örnekler, % 15’lik KOH 
çözeltisi ile muamele edilerek spor ve hif yapıları 
saptandı. Örneklerden bir kısım ise kültür için hem 
Dermatofit Test Besiyeri (DTM) hem de Sabouraud 
Dekstroz Agar (SDA)‘a ekimleri yapıldı. Besiyerleri            
25 ºC’lik etüvde 3-4 günde bir oluşan üremeler kontrol 
edilerek dört hafta süreyle inkübasyona bırakıldı. 

Moleküler Teknikler (PCR); PCR testinde 
kullanılacak olan mantar DNA’sının eldesinde Liu ve 
ark. (16)’nın bildirdiği metod uygulandı. PCR prosedürü 
Kanbe ve ark. (10)’nın bildirdiği metot modifiye edilerek 
uygulandı. PCR karışımı 50 μl’lik total hacimde olup,          
5 μl 10 x PCR buffer, 25 pmol primerler (dPsD1: dDPF1; 
dDPR1; MCNR1), 3 mM MgCl2, 2 U’lik Taq polimeraz 
enzimi ve final konsantrasyonu 0.2 mM olacak şekilde 
dNTP karışımından oluştu. Bu karışım DNAse ve 
RNAse enzimlerinden ari steril su ile 49 μl’ye 
tamamlanarak üzerine 1 μl ekstrakte DNA eklendi. PCR 
inkubasyon sıcaklık ve süreleri sırasıyla, 96 ˚C’de 2 
dakikalık ön denaturasyonu takiben, 96 ˚C’de 1 dakika 
denatürasyon., 63 ˚C’de 1 dakikalık primer bağlanması 
ve 74 ˚C’de 2 dakikalık ekstansiyonu içeren toplam 30 
siklusluk amplifikasyon aşamasından oluştu. PCR 
sonucunda amplifiye olan örneklerin elektroforezinde          
% 1,5’luk agaroz jel kullanıldı.  

Bulgular 
İzolasyon ve identifikasyon bulguları; Direkt 

mikroskopik incelemede, incelenen 268 materyalin 39 
(% 14,6)’unda mantar hifa ve/veya sporları saptandı. 
Hifa ve/veya spor yönünden pozitif saptanan 39 
materyalin yapılan kültürü sonucunda 25 (% 64,1)’inden 
dermatofit izolasyonu gerçekleştirildi. Direkt mikrosko-
pide pozitif olarak tespit edilen 14 (% 35,9) materyalin 
kültürü sonucunda ise dermatofit yönünden herhangi bir 
üreme görülmedi. Direkt mikroskopisinde mantar hifa 
veya sporlarına rastlanmayan 15 (% 65.5) materyalin 
kültürü sonucunda üreme saptandı. Hem kültür hem de 
mikroskopi ile 228 (% 85.1) örnek dermatofit yönünden 
negatif saptandı. (Çizelge 1). 

 
Tablo 1. Direkt mikroskopi ve kültür sonuçlarının karşılaştırıl-
malı bulguları 
Table 1. Comparison of result of direct microscopic and cultures 

Direkt Mikroskopi 
(n:268) 

 

Pozitif (%) 
n:39 

Negatif (%)
n:229 

Toplam 

Pozitif (%) 25 
(% 64,1) 

15 
(% 65,5) 

40 
(% 14,9) 

 
Kültür 
(n:268)  Negatif (%) 14 

(% 35,9) 
214 

(% 34,5) 
228 

(% 85,1) 
Toplam 39 

(% 14,6) 
229 

(% 85,4) 
268 

 
İncelenen 268 adet deri kazıntısı ve kıl örneğinin 

yapılan kültürü sonucunda 40 (% 14,9) olguda dermatofit 
izolasyonu gerçekleştirildi. İncelenen materyallerin 
orijinlerine göre ise, 57 adet kedi numunesinin 24 (% 
42)’ünden ve 211 köpek numunesinin 16 (% 7.5)’sından 
dermatofit üremesi saptandı. 

İzole edilen 40 dermatofit suşundan 37’si (% 92,5) 
DTM besiyerinde, 33’ü (% 82,5) SDA besiyerinde üreme 
gösterdi. Kedilerde üreyen 24 dermatofiten 18’i hem 
DTM hem SDA besiyerinde, 3’ü sadece DTM’de ve 
3’üde sadece SDA’da üredi. Köpeklerde ise 12’si hem 
SDA hem de DTM’de, 4’ü ise sadece DTM’de üredi. Bu 
bulgular DTM’un SDA’a göre relatif olarak dermatofit 
izolasyonunda daha üstün olduğunu gösterdi. 

Kedi materyallerinden izole edilen dermatofitlerin 
23 (% 95,9)’ü Microsporum canis ve 1 (% 4,1)’i 
Microsporum nanum olarak identifiye edildi. Köpeklerden 
izole edilen dermatofitlerin türlere dağılımı ise, 8 (% 50) 
Microsporum canis, 3 (% 18,7) Trichophyton 
mentagrophytes, 2 (% 12,5) Trichophyton terrestre, 2 (% 
12,5) Microsporum gypseum ve 1 (% 6,3) Microsporum 
nanum olarak belirlendi. Microsporum canis’in tüm 
dermatofitoz olgularında en yüksek oranda izole edilen 
dermotofit olduğu belirlendi ve daha az oranda 
Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes, 
Trichophyton terrestre ve Microsporum nanum izole 
edildi. 
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İzolasyon yapılan kedi ve köpeklerde cinsiyetler, 
dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; 23 adet dişi 
kedi materyalinin 10 (% 43,5)’undan, 34 adet erkek kedi 
materyalinin 14 (% 41,2)’ünden dermatofit izolasyonu 
gerçekleştirildi. Köpeklerden alınan materyallerde ise; 
100 erkek köpeğin 10 (% 10)’unda ve 111 dişi köpeğin 6 
(% 5,4)’sında dermatofit etkenleri saptandı. Cinsiyete 
göre izolasyon oranlarının istatistiki olarak değerlendiril-
mesinde, hem kedilerde (p <0.05) hem de köpeklerde (p 
>0.05) cinsiyetin önemli olmadığı görüldü.  

Bu çalışmada incelenen 57 kedi materyalinin 26’sı 
≤ 1 yaş kedilerden, 14’ü 2-3 yaş aralığında, 7’si 4-5 yaş 
aralığında 10‘u da 5 yaşından büyük kedilerden alındı ve 
bu yaş gruplarından sırasıyla 17 (% 65,3), 2 (% 14,3), 3 
(% 42,9), 2 (% 16,7) adet dermatofit izole edildi. 
İncelenen 211 adet köpek materyalinin 84’ü ≤ 1 yaş, 53’ü 
2-3 yaş aralığında, 32’si 4-5 yaş aralığında ve 42’si 5 
yaşından büyük köpeklerden sağlandı. Bunlardan sırasıyla 
6 (% 7,1), 2 (% 3,7), 1 (% 3,1), 6 (% 14,3) adet 
dermatofit izolasyonu gerçekleştirildi. Sonuçların yaşlara 
göre istatistiki olarak karşılaştırılmalı değerlendirilme-
sinde; kedilerde ≤ 1yaş ile 2-3 yaş aralığı (p ≤0.01) ve ≤ 
1 yaş ile 5 yaşından büyük gruplara (p ≤0.01) ait bulgular 
arası fark önemli bulunurken diğer yaş grupları 
arasındaki farklar önemsiz (p >0.05) bulundu. 

PCR Bulguları; İlk aşamada Dr. Toshio Kanbe’den 
sağlanan Microsporum canis DNA’larıyla PCR 
optimizasyonu gerçekleştirildi. Diğer örneklerin PCR’nda 
Kanbe ve ark. (10)’nın kullandığı metod modifiye 
edilerek kullanıldı. Pozitif ve negatif kontrol kullanılarak, 
kültür sonucunda izole edilen dermatofit suşlarından 
ektrakte edilen DNA’lar ile PCR testi gerçekleştirildi. 
PCR testi sonrasında yapılan elektroforez sonrasında 
3390 bp görülen bantlar dermatofit yönünden pozitif 
olarak değerlendirildi. İzole edilen bütün dermatofit 
etkenlerinin yapılan PCR sonucunda 3390 bp bantlar 
görüldü (Şekil. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil. 1. Dermatofit PCR sonuçları. M. Moleküler ağırlık 
marker (Gene Ruler TM 100 bp DNA Ladder Plus, Fermantas, 
Litvanya). PK. Pozitif kontrol, NK. Negatif kontrol,             
1. Microsporum canis, 2. Microsporum gypseum, 3. Microsporum 
nanum, 4. Trichophyton mentagrophytes, 5. Trichophyton terrestre 
Figure 1. Dermatophyte PCR results. M. Gene ruler DNA 
ladder (Fermantas, Litvanya). PK. Positive  NK. Negative.  
1. Microsporum canis, 2. Microsporumgypseum, 3. Microsporum 
nanum, 4. Trichophyton mentagrophytes, 5. Trichophyton terrestre 

Tartışma ve Sonuç 
Bu çalışmada kedi ve köpeklerden alınan toplam 

268 materyalin 40 (% 14,9)’ı dermatofit etkenleri 
yönünden pozitif bulundu. Konuyla ilgili olarak, Sparkes 
ve ark. (26), kedi ve köpeklerden aldıkları 8349 mater-
yalin dermatofit yönünden 1368 (% 16)’inde pozitiflik 
saptamışlardır. Mancianti ve ark. (19)’nın İtalya’da 
yaptıkları bir çalışmada ise, 10 678 hayvandan alınan 
materyaller; dermatofit yönünden incelenmiş ve sonuçta 
2456 (% 23) örnekte dermatofit varlığı saptanmıştır. 
İtalya’da yapılan başka bir çalışmada ise 268 köpek ve 
156 kedi dermatofitoz yönünden incelenmiş ve % 23,3 
düzeyinde pozitiflik bulunmuştur (4). Brezilya’da yapılan 
çalışmalarda, Paixao ve ark. (21), dermatofitoz şüpheli 
74 köpek ve 18 kediden alınan materyallerde, % 22,8; 
Brilhante ve ark. (1) ise, 1 yıl boyunca inceledikleri 189 
köpek ve 38 kedi materyalinde % 18,1 oranında 
dermatofit izolasyonunu bildirmişlerdir. Hırvatistan’da 9 
yıllık periyod boyunca, incelenen 3353 köpek ve 1838 
kedi materyalinin 1263 (% 24,3)’ünde dermatofit 
izolasyonu gerçekleştirilmiştir (22). Bu çalışmada elde 
edilen izolasyon oranları ile diğer araştırmalardaki 
izolasyon oranları karşılaştırıldığında, Sparkes ve ark 
(26)’nın bulgularına benzerlik gösterirken diğer 
araştırıcıların bulgularından düşüktür. Bu farklılık alınan 
materyallerin ait olduğu kedi ve köpek ırkları ve bu 
çalışmada köpek materyallerinin fazla olması ile 
açıklanabilir.  

Bu çalışma incelenen materyallerin orijinleri 
dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, incelenen 211 
köpek materyalinin 16 (% 7,5)’sında dermatofit saptandı. 
Köpeklerden sağlanan materyallerden dermatofit izolas-
yonu ile ilgili yapılan çalışmalarda; Sparkes ve ark. (26), 
4942 materyalden 474 (% 10); Mancianti ve ark. (19), 
3028 materyalden 566 (% 18,7), Cafarchia ve ark. (4), 
268 materyalden 55 (% 20,5); Brilhante ve ark. (1), 189 
materyalden 27 (% 14,3); Paixao ve ark (21), 74 
materyalden 13 (% 17,6)’ünde izolasyon gerçekleştirmiş-
lerdir. Ayrıca farklı ülkelerde yapılan izolasyon 
çalışmalarında köpeklerde dermatofit izolasyonu, % 8,2-
% 42 arasında gerçekleştirilmiştir (2, 5, 13, 22, 24). Bu 
çalışmada köpeklere ait izolasyon bulguları, diğer 
araştırıcıların bulgularına göre düşük bulunmuştur. Bu 
durum, alınan köpek materyallerinin çoğunluğunun 
mantar infeksiyonlarının dikkatle izlendiği köpek bakım 
ünitelerinden sağlanmış olması ve köpeklerin tüy uzunluğu 
ile ilişkili olabileceği varsayımı ile açıklanabilir. 

Bu çalışmada incelenen 57 adet kedi numunesinin 
24 (% 42)’ünden dermatofit izole edilmiştir. Dermatofitozis 
şüpheli kedilerde yapılan çalışmalarda, dermatofit 
prevalansının köpeklere göre daha yüksek olduğu bildi-
rilmektedir (2, 3, 13, 21). Konuyla ilgili olarak Sparkes 
ve ark. (26), dermatofitozis şüpheli 3407 kediden 849 (% 

3390 bp 3000 bp 

M   NK  PK     1      2      3     4      5 
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26); Cafarchia ve ark. (4), 156 kediden 44 (% 28,2); 
Mancianti ve ark. (19), 7650 kediden 1890 (% 24,7); 
Brilhante ve ark., (1), 38 kediden 14 (% 36,8); Pinter ve 
ark (22) 9 yıllık periyod boyunca inceledikleri 1838 
kediden 748 (% 40,7) örnekte dermatofit izolasyonu 
gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen izolasyon 
oranı, diğer çalışmada elde edilen izolasyon oranlarına 
göre daha yüksek bulunmuştur. Bu yüksek izolasyon 
oranı, bu çalışmada incelenen materyallerin ait olduğu 
kedilerin çoğunun 1 yaşın altında olması ile açıklanabilir.  

Microsporum canis kedilerden en yaygın olarak 
izole edilen türdür. İzolasyon oranı genelde % 90 dan 
daha yüksektir. Kedilerde daha az sıklıkta Trichophyton 
mentagrophytes ve Microsporum gypseum türleri de 
izole edilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda bu 3 tür, 
kedilerden izole edilen dermatofitlerin yaklaşık % 98’ini 
oluşturmaktadır (3, 13, 28, 30). Bu çalışmada kedilerden 
izole edilen dermatofitlerin 23 (% 95,9)’ü Microsporum 
canis ve 1 (% 4,1)’i Microsporum nanum olarak identifiye 
edildi. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 
Sparkes ve ark. (26), kedilerden izole edilen dermatofitler 
arasında Microsporum canis’i % 92; Cafarchia ve ark. 
(4) % 81,8; Mancianti ve ark. (19), % 97 ve Cabanes ve 
ark. (2), % 94,7 anında izole etmişlerdir. Bu çalışmada 
elde edilen sonuçlar, diğer araştırıcıların kedilerde 
dermatofitozis olgularında Microsporumcanis’in yüksek 
oranda sorumlu olduğunu gösteren bulgularını destekler 
niteliktedir.  

Köpeklerde dermatofitozis olgularında, Microsporum 
canis kedilerde olduğu gibi en sık izole edilen tür olduğu 
ve izolasyon oranının % 40-90 arasında değiştiği 
bildirilmiştir (1, 2, 13, 19, 30). Ancak bazı çalışmalarda 
bu durum farklılık göstermektedir (3, 5, 8). Bu çalışmada 
köpeklerden 8 (% 50) Microsporum canis, 3 (% 18,7) 
Trichophyton mentagrophytes, 2 (% 12,5) Trichophyton 
terrestre, 2 (% 12,5) Microsporum gypseum ve 1 (% 6,3) 
Microsporum nanum izole edildi. Konuyla ilgili olarak 
Sparkes ve ark. (26)’ı yaptıkları çalışmada dermatofitozis 
şüpheli köpeklerden aldıkları örneklerin % 65’inden 
Microsporum canis, % 30’undan sylvatic dermatofitleri 
(Trichophyton mentagrophytes, Microsporum persicolor, 
Trichophyton erinacei) ve % 5’inden ise diğer 
(Trichophyton verrucosum, Trichophyton equinum) türleri 
izole ettiklerini bildirmişlerdir. Cafarchia ve ark. (4), 
inceledikleri meteryallerden sırasıyla Microsporum canis 
(% 74,5), Trichophyton terrestre (% 6), Microsporum 
gypseum (% 4) ve Trichophyton mentagrophytes (% 1) 
izole etmişlerdir. Paixao ve ark (21) tarafından yapılan 
çalışmada, Microsporum canis % 47,6 ve Trichophyton 
mentagrophytes % 14,3 oranında izole edilmiştir. Bu 
çalışmada izolasyon oranı olarak en yüksek düzeyde M. 
canis izole edilmesi diğer araştırıcıların bulguları ile 
benzerlik gösterirken Microsporumcanis izolasyon oranı 

diğer çalışmalara göre düşük bulunmuştur. Bu durum, 
köpeklerde dermatofit izolasyonunun toplamda da düşük 
olması ve bu çalışmada farklı kaynaklardan sağlanan 
klinik örneklerin kullanılması ile açıklanabilir.  

Bu çalışmada cinsiyete göre izolasyon oranlarının 
istatistiki olarak karşılıklı değerlendirilmesinde, hem 
kedilerde (p <0,05) hem de köpeklerde (p >0,05) 
cinsiyetin önemli olmadığı görüldü. Bu sonuç farklı 
araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda (1, 2, 4, 19, 
26) dermatofitozis olgularında cinsiyet yatkınlığının 
olmadığı bildirimlerini destekler niteliktedir  

Bu çalışmada elde edilen bulguların yaş aralıklarına 
göre değerlendirilmesi sonucunda, 1 yaşından küçük 
kedilerde dermatofit izolasyon oranının diğer yaşlara 
göre daha yüksek olduğu ve bu izolasyon oranlarının 
istatistiki olarak önemli olduğu ortaya konuldu (p ≤0.01). 
Bu çalışmada elde edilen bulgular, hem istatiksel olarak 
hem de çalışma sonuçlarını doğrular nitelikte bulunmuştur.  

Bu çalışmada direkt mikroskopik incelemenin % 
64,1 oranında izolasyon bulguları ile paralel olduğu 
ortaya kondu. Bu bulgu, diğer araştırıcılar tarafından 
bildirilen bulguları desteklemektedir (1, 2, 4, 26)  

Bu çalışmada izole edilen etkenlerin dermatofit 
olduğu PCR testiyle doğrulandı. PCR testi sonucunda 
3390 bp’de bantlar görüldü. Kanbe ve ark. (10) yaptıkları 
çalışmada dPsD1 primer setini kullanarak Trichophyton 
spp., Microsporum spp. ve Epidermophyton spp. 
cinsindeki türlere spesifik bantları 3390 bp’de elde 
etmişlerdir. Bu çalışmada izole edilen Microsporum spp. 
ve Trichophyton spp. için elde edilen bulgular, Kanbe ve 
ark. (10)’nın bulgularını destekler niteliktedir. Konu ile 
ilgili yapılan diğer çalışmalarda, tür spesifik PCR 
çalışmaları da gerçekleştirilmiştir (11, 14, 15, 18). Ayrıca 
moleküler temelli tekniklerin kullanıldığı çalışmalar da 
bulunmaktadır (6,12, 17). Bu çalışmada elde edilen 
bulgular ile diğer çalışma bulguları birlikte değerlendiril-
diğinde, moleküler tekniklerin özellikle dermatofit 
etkenlerini rutin teşhisinde yararlı olacağı sonucuna 
varıldı.  

Sonuç olarak, kedi ve köpeklerden izole edilen 
dermatofitlerin doğrulanması amacıyla Türkiye’de PCR 
ilk kez kullanıldı ve bu tekniğin dermatofit etkenlerinin 
teşhisinde kullanılabilirliği ortaya kondu. Bu çalışmada 
hem kedi hem de köpeklerde zoonotik önemi olan 
Microsporum canis’in dominant olması, hayvan 
sahiplerinin bu konuda bilgilendirilmelerinin yararlı 
olacağı sonucuna varıldı.  
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