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Özet: Toksoplazmozis, Toxoplasma gondii tarafından meydana getirilen, çok sayıda memeli ve kanatlı hayvanda görülen,                

protozoer bir enfeksiyondur. Bu çalışmada; klinik belirti gösteren ya da T. gondii seropozitif bulunan kedilerde uygulanabilecek                 

bronkoalveolar lavaj ve PZR tanı yöntemlerinin geçerliliği sorgulanarak, tanısal önemleri araştırıldı. Ayrıca, seropozitif bulunan kediler 

arasında sistemik toksoplazmozis görülme sıklığı ile dışkıda ookist varlığı muayene edildi. Çalışma materyalini, 102 kediden alınan 

kan, uygun olgularda ise bronkoalveolar lavaj, deri ve karaciğer biyopsileri oluşturdu. Bu kapsamda, kan serumlarında Sabin-Feldman 

boya testi ile T. gondii seropozitif bulunan kediler seçilerek; anestezi altında endotrakeyal kateter yardımıyla bronkoalveolar lavaj 

örneğinde sitolojik muayene yapıldı. PZR analizinde ise T. gondii B1 geni spesifik primerler ile konvansiyonel-PZR prosedürleri            

uygulandı. Çalışmada incelenen kedilerde T. gondii seroprevalansı 49/102 (%48.03) olarak belirlendi. Anti-Toxoplasma gondii antikor 

titreleri açısından incelendiğinde; bunlardan %40.19’unun (41/102) 1/16, %7.84’ünün (8/102) ise 1/64 titrede olduğu ortaya konuldu. 

Sonuç olarak, seroprevalans %48.03 olmasına rağmen sistemik toksoplazmozis oranının (49 seropozitif kediden biri, %0.98) oldukça 

düşük gerçekleştiği belirlendi.  

Anahtar sözcükler: Epidemiyoloji, kedi, tanı, toksoplazmoz. 

Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat 

toxoplasmosis 

Summary: Toxoplasmosis is an infectious disease affecting most of the mammalian and aviary animals caused by Toxoplasma 

gondii. In this study, diagnostic values of bronchoalveolar lavage, biopsy and PCR and their practical implementation ways were 

questioned. The results of the each test were evaluated. Additionally, incidence of toxoplasmosis among seropositive cats were 

investigated by T. gondii and oocyst shedding screened in the stool samples, as well. The material of the study was constituted by 

blood, stool and bronchoalveoloar lavage samples taken from totally 102 cats. Bronchoalveolar lavage samples were evaluated for 

cytologic examination. In PCR analysis, T. gondii B1 primary sets were used and conventional-PCR procedure was applied. Antibodies 

to T. gondii were found in 49 (48,03%) of 102, with titers of 1/16 in 41 (40,19%), 1/64 in 8 (7,84%) cats. Only one cat exhibited 

systemic toxoplasmosis. In conclusion, although the seroprevalance was 48.03%, systemic toxoplasmosis rate was found 0.98% (1/49) 

with a lower percentage.  

Keywords: Cat, diagnosis, epidemiology, toxoplasmosis. 

 
 

 

Giriş 

Toxoplasma gondii dünyada yaygın olarak görülen, 

insan dahil tüm sıcak kanlı hayvanları ara konak olarak 

kullanan Apicomplexa anacında protozoon bir parazittir. 

Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar ev ve sokak kedi-

lerinde toksoplazmoz prevalansının göz ardı edileme-

yecek düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir (2, 3, 4, 

27).  

                                                           
* Kırıkkale Üniveristesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:2008-45 

Toksoplazmoziste başlıca horizontal bulaşma 

kaynağı kedilerdir (6, 7, 12, 17, 24). Kedilerin T. 

gondii’nin yaşam çemberinde hem ara konak, hem de son 

konak olması nedeniyle, diğer hayvan türlerine göre daha 

önemli bir rolü vardır (10, 11, 12). Enfekte kedilerin 

dışkılarında yalnızca 1-3 hafta süreyle ookist gözlenir ve 

bu süre içerisinde 300 bin ile 100 milyon ookist dışarıya 

atılabilir (8, 16). Enfeksiyona yakalanan kediler kötü 
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beslenme, Isospora felis enfeksiyonu ya da kortikosteroid 

uygulanması halinde nadiren tekrar ookist yayarlar (12).  

Toksoplazmozis hayvanlarda genellikle latent en-

feksiyonlar şeklinde klinik belirti göstermeden seyreder; 

semptomatik enfeksiyonlar ise daha az sıklıkta gözlenir 

(3). Klinik bulgular, doku nekrozunun yoğunluğu, 

etkilenen organlar ve hayvanın yaşına bağlı olarak 

farklılık gösterir (24). Akut toksoplazmozisli hayvanlarda 

durgunluk, iştahsızlık, vücut ısısında yükselme, ishal, 

kusma ve solunum güçlüğü gibi karakteristik olmayan 

bulgular ortaya çıkabilir (3, 5). Santral sinir sisteminin 

etkilendiği durumlarda, aşırı hassasiyet, ataksi ve tremor-

lar ile kendi etrafında dönme, kuyruk ve bacak ısırma gibi 

sinirsel belirtiler şekillenebilir. Myelitis ve radikülitise 

bağlı olarak, ön ya da arka bacak paralizleri ve refleks 

kayıpları oluşabilir (1). Akciğer lezyonlarına bağlı burun 

ve ağızda kanlı ve köpüklü içerik, abdominal solunum, 

sklera ve konjunktivada siyanoz görülür (5, 21). 

Toksoplazmozisin tanısı, serolojik ve patolojik ince-

lemeler ile deney hayvanı inokülasyonu ya da bunların bir-

kaçının birlikte değerlendirilmesiyle yapılır. Hayvanlarda, 

sıklıkla Sabin Feldman boya testi ve ticari IFA testleri ile 

yalnız anti-toxoplazma antikorlarının titresi tespit edilebil-

mekte, bu testler ile hastalığı daha önceden geçiren hay-

vanlarda da pozitif sonuç alındığından, özellikle akut              

enfeksiyonların tanısında IgM antikorlarını ortaya koyabi-

len testlerin kullanılabilmesi önem taşımaktadır (14, 27, 

29). Ayrıca, yine insanlarda bronkoalveolar lavaj (BAL) 

ve sonrasında yapılan sitolojik muayenelerde T. gondii              

takizoitlerinin gösterilmesi solunum sistemi bulguları gös-

teren bireylerde oldukça kullanışlı bir tanı yöntemidir 

(15). Kediler için Toxoplasma seropozitifliği ne kadar 

yüksek titrede olursa olsun, ne gaitada ookist varlığı ne de 

klinik hastalıkla doğrudan ilişkilendirilemediği için rutin 

kullanımda geçersiz bir test konumundadır ve yukarıda 

anlatılan insanlarda kullanılan IgG/IgM ayrımı, BAL,               

sitoloji ve biyopsi incelemelerine artan düzeyde ihtiyaç 

duyulmaktadır (22).  

Bu çalışmada, kedilerde toksoplazmozisin tanısında 

bronkoalveolar lavaj, deri ve karaciğer biyopsilerinde              

histopatoloji, immunoperoksidaz test ve polimeraz zincir 

reaksiyonunun tanı amacıyla pratikte kullanılabilirliği         

sorgulanmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında incelenen              

seropozitif kedilerde klinik toksoplazmozis ve gaitada             

ookist görülme sıklığı incelenmiştir. 

 

Materyal ve Metot 

Çalışmada, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakül-

tesi klinikleri ile Kırıkkale ve Ankara illerinde serbest ve-

teriner kliniklerine muayene amacıyla getirilen 2 ay-12 

yaş arasında 56’sı dişi ve 46’sı erkek toplam 102 kedi in-

celendi. Çalışma materyali, alınan kan ve sonrasında T. 

gondii seropozitif bulunan kedilerden alınan gayta ve 

bronkoalveolar lavaj örneklerinden oluştu.  

Sabin Feldman testi ile T. gondii seropozitif bulunan 

49 adet kediden (%48) 10’undan bronkoalveolar lavaj üç 

kedinin, sağ inguinal bölgesinden deri biyopsisi alındı. 

Her bir seropozitif kediden alınan gaita örnekleri flotasyon 

yöntemiyle incelenerek T. gondii ookistleri yönünden mu-

ayene edildi. (24.06.2008 tarihli Kırıkkale Üniversitesi 

Hayvan Deneyleri Etik Kurul toplantısı, 08/29/39 no’lu 

kararı) 

Sabin Feldman boya testi: Kedilerden alınan kan se-

rumu örneklerinde T. gondii antikorları Sabin-Feldman 

boya testi kullanılarak, Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Merkez Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdür-

lüğü Parazitoloji Laboratuvarında yapıldı (3). 

Bronkoalveolar lavaj ve sitolojik muayene: Kediler 

anestezi altına alındıktan sonra steril endotrakeyal tüp uy-

gulandı. İçerisine steril 6-8 gauge idrar kateteri dikkatli bir 

şekilde ilerletilerek bifurkasyon noktasına uzandığında, 

içerisinden 5 ml steril FTS verilerek yıkandı ve yıkama sı-

vısı enjektör yardımıyla geri alındı. Bronkoalveolar lavaj 

uygulaması sırasında öksürme ile çıkarılan mukus ve bal-

gam da incelemeye dahil edildi. Alınan lavaj sıvısının mu-

kuslu bir iki damlası lam üzerine yayılarak Difquick ile 

boyandı, döküntü epitel, yangı hücreleri, mikroorganizma 

ve takizoitlerin varlığı yönünden mikroskop altında ince-

lendi.  

T. gondii spesifik polimeraz zincir reaksiyonu: Sero-

pozitif kedilerin tam kan ve dokudan, alınan 30 µg ağırlı-

ğında örnekler mikrosantrifüj tüpüne konuldu ve ticari 

DNA izolasyon kit protokolüne göre izolasyon yapıldı 

(DNA extraction kit, QIAGEN Inc., Valencia, CA.) T. 

gondii DNA’sı pozitif kontrolü olarak daha önce ME49 

suşu ile enfekte fare beyninden elde edilen DNA kulla-

nıldı. Elde edilen DNA’lardaki T. gondii varlığını Nested 

PZR ile tespit etmek için T. gondii B1 genine (GenBank 

no. AF179871) spesifik 2 çift forward ve reverse primer 

kullanıldı. Reaksiyonlar, toplam 25ul (dH2O, 10X PZR 

Buffer, 1.5ul MgCl2, 0.5ul 10mM dNTP, 0.5ul forward 

primer, 0.5ul reverse primer, TagDNA polimeraz) olacak 

şekilde hazırlandı. İlk reaksiyonda, 5’-TCAAGCAGCG-

TATTGTCGAG-3’ (Oligo1 forward 20nt), Oligo 2                 

reverse (5’-CCGCAGCGACTTCTATCTCT-3’) primerler 

ile 287 bplik bölge yükseltgendi. İkinci reaksiyonda ise, 

N1 forward (5’-GGAACTGCATCCGTTCATGAG-3’ 

21nt), C1 reverse (5’-TCTTTAAAGCGTTCGTGGTC-3’ 

20 nt) primerleri ile de 197 bplik bölge yükseltgendi. Elde 

edilen PZR ürünü %2 lik hazırlanan agaroz jelde yürütü-

lerek görüntülendi. 

 

Bulgular 

Klinik bulgular: Çalışmanın yürütüldüğü kedilerde 

hemopurulent burun akıntısı (n=1), gingivitis (n=2), cali-

civirus enfeksiyonu (n=1), kedi immun yetmezlik virusu 

(FIV) (n=1), herpesvirus enfeksiyonu (n=1) ve feline en-

feksiyöz peritonitis (FIP) (n=1), hemorajik enteritis (n=1) 
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ve isospora enfeksiyonu (n=1) tespit edildi. T. gondii se-

ropozitif olmasına rağmen 41 kedi klinik olarak sağlık-

lıydı.  

 

Tablo 1. Çalışmaya alınan seropozitif ve negatif kedilerin ırklara 

göre dağılımı. 

Table 1.The distribution of the breeds of seropositive and 

negative cats. 

 Siyam Van Ankara Persian Melez 

n=102 9 1 1 4 87 

Pozitif n=49 2 1 0 4 42 

 

T. gondii seroprevalansı: Çalışmada incelenen kedi-

lerde T. gondii seroprevalansı 49/102 (%48.03) olarak be-

lirlendi. Kedi ırklarına göre sınıflandırıldığında ise serop-

revalans melez ırklarda (87/42) %48.27, saf ırklarda ise 

(15/7) %46.66 bulundu (Tablo 1). Anti-Toxoplasma gon-

dii antikor titreleri açısından incelendiğinde; bunlardan 

%40.19’unun (41/102) 1/16, %7.84’ünün (8/102) ise 1/64 

titrede olduğu ortaya konuldu. Seropozitif kedilerden 

%23.52’ü erkek (24/102), %24.50’si ise dişi (25/102) cin-

siyete aitti. Çalışmaya dahil edilen tüm kedilerin cinsiyet-

lerine göre bakıldığında ise; %45.10 (46/102) erkek, 

%54.90 (56/102) dişi kediden oluşan dengeli bir dağılıma 

sahip olduğu gösterildi (Tablo 2).  

 

 

Tablo 2. Çalışmaya alınan seropozitif ve negatif kedilerin 

cinsiyet dağılımları. 

Table 2. The distribution of the sexs of seropositive and negative 

cats. 

 Negatif ¼ 1/16 1/64 

Dişi ( n= 56) 31 - 20 5 

Erkek (n= 48) 22 - 21 3 

 

İncelenen ve seropozitif bulunan kedilerin yaş dağı-

lımı ise; 0-6 ay; 15/31 (%48.39), 7-11 ay 4/10 (%40), 1-4 

yaş 20/42 (%47.61), 5-8 yaş 8/15/ (%53.33), 9-12 yaş 2/4 

%50 olarak ortaya konuldu (Tablo 3). 

Bronkoalveolar lavaj-sitoloji sonuçları: Yapılan 

bronkoalveolar lavaj sitolojilerinde toksoplazmozu işaret 

eden herhangi bir serbest ya da intrasitoplazmik oluşuma 

rastlanmadı. 

PZR sonuçları: İncelenen seropozitif kedilerin 

4’ünde %8.16 (4/49) Nested PZR ile pozitif sonuç alındı 

(Şekil 1). 

 

Tablo 3. Çalışmaya alınan kedilerin ve seropozitif olanların yaş dağılımı. 

Table 3. The distribution of the ages of seropositive and negative cats. 

Yaş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

n=61 10 10 12 10 8 3 2 2 1 1 2 

Pozitif n=30 5 5 5 5 5 1 1 1  1 1 

Ay 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

n=41 4 6 9 6 6 5 1 2 1 1  

Pozitif n=19  4 6 2 3 1 1  1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Agaroz jel elektroforez görüntüsü. 197 bp hizasındaki bandlar T.gondii B1 geni spesifik yükseltgenme bölgelerini göstermek-

tedir. Yollar sırasıyla; 100 bp DNA ladder, negatif Kontrol, pozitif  kontrol (2 ve 3 yollar). Fotoğrafta 1-10 ile işaretlenen yollar test 

edilen kedilere aittir ve 1,3,4,7 ve 9 numaralı örneklerde T. gondii spesifik DNA yükseltgenmiştir.   

Figure 1. Agarose gel electrophoresis. The DNA bands that are localized at 197 bp level, are indicating the amplified T. gondii B1 gene 

specific DNA. The lanes are showing respectively; 100 bp DNA, negative control, positive control (2 and 3 lanes). The lanes labelled 

thorough 1 to 10 are belong to tested cat samples and T. gondii specific DNA in 1,3,4,7 and 9 have been amplified. 
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Tartışma ve Sonuç 

Dünyada 500 milyona yakın insanın T. gondii ile en-

fekte olduğu düşünülmektedir (9). T. gondii, insan dahil 

bir çok memeli hayvan türü ile kanatlılardan oluşan çok 

geniş bir ara konakçı yelpazesine sahiptir (7, 8, 16, 23). Bu 

nedenle toksoplazmozun önlenmesine yönelik stratejile-

rin, etkenin yaşam siklusunda yer alan tüm konakları içe-

risine alacak şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Kediler, 

bu siklus içerisinde çok önemli bir noktada yer alır ve et-

kenin ookistleri ile çevrenin kontaminasyonunda anahtar 

konumundadır. Buna rağmen, doğal koşullarda kedilerin 

hayatlarının hangi döneminde T. gondii ile karşılaştıkları 

ve etkeni yaydıkları henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. 

Örneğin, Türkiye’de kedilerde seropozitifliğin ortaya ko-

nulduğu araştırmalar bulunmakla birlikte, bu kedilerin 

toksoplazmoz bulaşmasında hangi oranda risk taşıdıkları 

söylenememektedir (2, 27). Evde kedi beslemenin son za-

manlarda arttığı ülkemizde, hayvan sahiplerinin de risk al-

tında olduğu göz önünde bulundurulursa, kliniklere ve ve-

teriner fakültelerine getirilen kedilerin toksoplazmoz yö-

nünden taranması ve düzenli kayıtlarının çıkarılması, in-

sanlara kedilerden hangi oranda T. gondii bulaştırıldığının 

anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Kedilerde ölümcül 

toksoplazmoz ilk defa Olafson ve Monlux (25) tarafından 

1942 yılında tanımlanmıştır. Henriksen ve ark. (20) 155 

kedinin postmortem incelemelerinde 5 tanesine ölümcül 

toksoplazmoz tanısı koymuşlardır. Türkiye’de ise kedi-

lerde ölümcül sistemik toksoplazmoz olguları ilk kez, Ha-

zıroğlu ve ark. (17) tarafından rapor edilmiş sonrasında ise 

elektron mikroskobik analizleri ve immunoperoksidaz 

yöntemle etiyolojik tanısı rapor edilmiştir (18, 19). Bron-

koalveolar lavaj örneklerinde herhangi bir T. gondii ben-

zeri etkene rastlanmaması, genel olarak ilk 6 aylık dönem-

deki yüksek seropozitiviteye sahip yavrularda BAL uygu-

lamasındaki güçlükler ile açıklanabilir. Çünkü bu kedi 

yavrularında uygulanan, 2-3 ml intratrakeyal yıkama sıvısı 

asfeksi ile sonuçlanabilmekte ve istenilen kalitede sitolo-

jik materyal toplanamayabilmektedir. Yine, BAL için de-

zavantaj oluşturan bir diğer neden de, kedilerin uygulama 

sırasında aşırı tepki vermeleri ve yıkama sıvının geri çe-

kilmesindeki zorluklardır (15). Anestezi durumunda ise 

solunum ve ekspresyon yavaşladığından BAL eldesi için 

avantaj sağlamamaktadır.  

Gebe kedilerde transplasental yolla T. gondii takizo-

itlerinin yavruya aktarıldığı konjenital enfeksiyonlarda, 

abort, ölü doğum ve yaşama şansı düşük yavru doğumuyla 

karşılaşılır (10). Buna rağmen, gebelikten önce seropozitif 

annelerdeki maternal antikorların, gebelik süresince kon-

genital enfeksiyonların oluşmasını önleyebileceği ve sero-

negatif anne adaylarının daha yüksek abort riski taşıdıkları 

bilinmektedir (14, 16). Çok az miktarlardaki T. gondii 

DNA yapısını bile ortaya koyabilen, polimeraz zincir re-

aksiyonu (PZR) gibi moleküler teknikler tanı için oldukça 

spesifik yöntemlerdir (26). PZR için en uygun doku örnek-

leri akciğer, karaciğer, plasenta, beyin ve akut enfekte 

hayvanlarda tam kan örnekleridir.  

Bu çalışmada elde edilen bilgiler, Kırıkkale ve An-

kara illerinde veteriner kliniklerine ulaştırılan kediler ara-

sında toksoplazmozun oldukça yaygın olduğunu göster-

mektedir. İncelenen 102 kedinin 49’unda seropozitif             

bulgular tanımlanmış ve bunlardan 8’inde 1/64 titrede            

seropozitiflik ortaya konulmuştur. Kedilerde gösterilen           

% 48.03 seropozitiflik kedilerin hayatlarının bir döne-

minde etkenle karşılaştıklarını göstermektedir. Bu durum, 

enfeksiyonu atlatan ve hatta hiçbir klinik belirti göster-

meksizin etkeni aldıktan sonra immun sistemi aktive ola-

rak antikor üreten kedilerde de görülebilmektedir. Dolayı-

sıyla, yalnız seropozitiviteye bakılarak bu kedilerin tok-

soplazmozlu olduklarını ve enfeksiyonun yayılmasında 

rolleri olabileceğini söylemek oldukça zordur. Bu çalış-

mada; seropozitif saptandıktan sonra takip edilen kediler-

den 3’ü ölmüş ve nekropsi yapılmıştır. Bunlardan ise bir 

kedide sistemik toksoplazmoz bulguları ortaya konulmuş-

tur. Sonuç olarak, toksoplazmoz seroprevalansı %48.03 

kadar yüksek olmasına rağmen, bu olgular içerisinde 

ölümle sonuçlanan sistemik toksoplazmozis yalnız bir ke-

dide ortaya konulmuştur (1/49, %0.98). Bu durum, kedi-

lerin genellikle son konak olarak yer aldığı T. gondii en-

feksiyonları hakkındaki genel bilgi ile uyumludur (4, 10). 

Çünkü kediler, genelde son konak olarak, etkenin asemp-

tomatik seyreden bağırsak formunu geçirirler ve yalnız 

immun sistemin baskılandığı durumlarda parazit nadiren 

diğer organlara yayılarak kedilerde ölümcül form şekillen-

mektedir (7, 28). 

Bu çalışma sonuçlarına bakıldığında seroprevalans 

açısından, 0-6 ay, 1-4 yaş ve 4-8 yaş arasında daha yüksek 

bir seropozitiflik oranı bulunduğu dikkat çekmektedir.     

Kediler toksoplazmozla daha çok hayatlarının ilk 2-3 ay-

larında karşılaşmakta ve kısa süreli bir enfeksiyon periyo-

dundan sonra hayatları boyunca seropozitif olarak kalabil-

mektedirler. Bu çıkarım gereği, 0-6 aylık kedilerde sero-

pozitivitenin yüksek bulunması doğal olarak karşılan-

makla birlikte, çalışmada gerçekleştirilen Sabin Feldman 

boya testi ile akut (IgM) ve kronik (IgG) enfeksiyonların 

ayrımı mümkün olmamaktadır. Benzer şekilde, Ig Avidite 

testlerinin yapılması ile halen geçirilmekte olan ve daha 

önceden yaşanmış toksoplazmoz olgularının ayrımı müm-

kün olabilecektir (29). Diğer taraftan, dört kedide PZR  

pozitif sonuç alınması, bu kedilerde akut toksoplazmozis 

bulunduğu yönünde değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada, incelenen dışkı örneklerinde T. gondii 

ookistlerine rastlanmadı. Dolayısıyla bu kedilerin incelen-

dikleri anda çevre kontaminasyonu açısından risk taşıma-

dıkları söylenebilir. Kediler intestinal formda, 2-4 hafta 

süreyle ookist saçmakta ve bu dönemde yaklaşık 2 km2’lik 
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bir alanı kontamine edebilmektedirler (14). Çalışmaya da-

hil edilen kedilerin genellikle sahipli ve korunma altında 

olmaları, erken yaşlarında yoğun enfeksiyon etkenleri ile 

karşılaşma olasılıklarını azaltmış olabilir. Bununla bir-

likte, kan örneği alındığı anda oldukça kısa süren ookist 

saçılımının sonlanmış olabileceği de düşünülmektedir 

(13). İncelenen dışkı örneklerinde, Isospora sp. ve S. felis 

ookistleri gözlenmiştir. Seropozitif kedilerden birisinde 

tespit edilen pyogranülomatöz deri lezyonları ve T. gondii 

takizoit aşamaları ev ortamında yakın temas halinde insan-

lar için doğrudan temas ile bulaşma riski taşıyacağı düşü-

nülmektedir. 
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