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ÖNSÖZ 

 
 Parazitoloji konusunda, ülkemizde pekçok değerli kitap bulunmaktadır. Bununla 

birlikte bu eserlerin hemen hepsi sadece insan sağlığına yönelik olup, bir kısmı da günümüzdeki 

yeni bilgileri içermemektedir. Bunun nedeni genel olarak parazitoloji altında ele alınan 

grupların (protistler, helmintler ve arthropodlar) herbirinin birbirinden oldukça farklı ve güç 

uzmanlık alanları olmalarından kaynaklanır. 

 Kitap içinde yer alan parazit örneklerinin sunulmasında, bilhassa sistematikteki yerleri 

esas alınmıştır. I. bölümde parazitlik ve parazitolojide kullanılan yaygın deyimler, II. bölümde 

kitabın büyük bir kısmını oluşturan parazit ve sığıntı protozoonlar, III. bölümde helmintler ve 

arthropodlara dahil doğrudan parazitlik yapan hayvanlar ele alınmış ve ayrıca, IV. bölümde 

“Parazitolojide Bazı Problemler”, V. bölümde konu özetleyici levhalar, VI. bölümde fotoğrafik 

levhalar ve VII. bölümde “Dizin” kısımları verilmiştir. Zehirli arthropodlar doğrudan parazit 

olmadıkları için kitabın kapsamı dışında bırakılmıştır.  

Bu kitabın içeriğini oluşturan konular, gerek ders ve laboratuvar etüdleri esnasında ele 

alınan konular, gerekse değerli meslektaş ve hocalarım Prof. Dr. Nimet ÖKTEM, Prof. Dr. 

Mehmet K. ATATÜR, Prof. Dr. Abidin BUDAK (E. Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü), Prof. 

Dr. Seza BUDAK (E. Ü. Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı) ve Prof. Dr. Gülendame 

SAYGI (Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Sivas)’nın tenkitleri 

de dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

 Eserin hazırlanmasında, değerli fikirleriyle katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma, ayrıca 

Anabilim dalının imkanlarından yararlanmam konusundaki katkılarından dolayı Ege 

Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Beria 

FALAKALI'ya, değişik eleştiri ve yardımlarından dolayı Sayın Semih ÜÇÜNCÜ'ye, Sayın 

Mustafa VARGÖR (Çağdaş Kopyalama Merkezi) ve çalışanlarına, basıma hazırlanması 

aşamasında emeği geçen Ege Üniversitesi Basımevi personeli, Dr. Vedat AKER (E. Ü. Su 

Ürünleri Fakültesi) ve Dr. Ahmet KARATAŞ (Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü)’a teşekkür eder, bu sahada çalışma yapacak herkese ve öğrencilerimize yararlı 

olmasını dilerim. 
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Bölüm 1 
 
GENEL PARAZİTOLOJİYE GİRİŞ 
 
 
 

1. 1. Parazitlik (Parazitizm) ve Parazitler Hakkında Ön Bilgi 

“Parazit” sözcüğü çok eski zamanlarda örneğin ilk Yunan komedilerinde 

bile kullanılmış olmasına rağmen, parazitlerle ilgilenen bir bilim dalının yani 

Parazitolojinin ortaya çıkması ancak 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. 

Bununla beraber parazitleri bir araya toplayan ve bu bakımdan ilk parazitoloji 

kitabı olarak değerlendirilen eser "Traité de Parasites" (Parazitlerin 

Kitabı=Parazitlerin İncelenmesi) İtalyan bilimci Francesco REDİ (1621-1697) 

tarafından neşredilmiştir. Araştırıcı 108 parazit türünü tanımlamış ve o zamana 

kadar bir gelenek halinde olan Abiyogenez (Kendiliğinden Oluş) teorisini de 

yaptığı deneylerle çürütmüştür. Bu bakımlardan bugün için Parazitolojinin 

Babası olarak nitelendirilmektedir (Chandler, 1958; Oytun, 1961; Unat, 1979). 

 Parazit (Asalak), "bir diğer canlının içinde veya üzerinde ona zarar 

verecek şekilde yaşayan ve besinlerini doğrudan doğruya ondan sağlayan 

organizma" demektir. Yunanca para (yanında, haksız, usulsüz) ve sitos (besin, 

tane) kelimelerinin birleşiminden türevlenmiş olup, besinin yanında olan yahut 

besinini haksız veya usulsüz şekilde sağlayan anlamına gelir. Parazit ve dolaylı 

olarak parazitizm (asalaklık), bazen bir çeşit antogonistik simbiyozis olarak 

nitelendirilir. Simbiyozis (Symbiosis) terimi Yunanca syn- veya sym- (birlikte) ve 

bios (yaşam) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Kısaca "birlikte yaşam" 

anlamına gelir. Simbiyozis "birbirine benzemeyen iki veya daha fazla sayıda 

organizmanın (birbirlerine daima yarar sağlama zorunluluğu olmaksızın) çok 

yakın işbirliği yahut yakın birliktelik halinde bir arada yaşaması" şeklinde 
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tanımlanır. Bu kullanımdaki simbiyozisin parazitizmi (veya antogonistik 

simbiyozisi) kapsadığı söylenebilir. Zoolojide ise parazitizm bazen oldukça geniş 

olabilecek bir tarzda "bir canlının geçici yahut daimi olarak diğer bir canlının 

vücudu içinde veya üzerinde yaşayıp beslendiği iki hayvan arasındaki birlik" 

şeklinde ifade edilir (Kreier ve Baker, 1987). Bu tanım memeli embriyosu yahut 

fötusunu da kapsar ve anne-fötus arasındaki bu birliktelik oldukça nadir olan bir 

olayın, Tür içi (İntraspesifik) Parazitizm'in bir örneği olarak kabul edilir. Tür 

içi Parazitizme ilişkin diğer bazı örnekler, belli kabuklular (Crustacea)'ın örneğin 

Balanus cinsinin ve derin deniz balıkları (Fenerbalığı, Lophius cinsi)'nın 

ektoparazitik erkekleri tarafından sergilenir. Buna uygun olarak farklı türlere 

dahil hayvanlar arasındaki parazitliğe ise Türler arası (İnterspesifik) 

Parazitizm olarak bakılabilir. Parazitlik dendiği zaman daha çok farklı türden 

olan canlılar arasında gelişen bu tip parazitizm akla gelir (Storer ve Ark., 1979). 

Zoolojik parazitizm tanımında yer alan "beslenmek" sözcüğü ihtiyatlı bir 

kullanımdır. Bir canlının, farklı ve belirli bir türden diğer bir canlının vücudunda 

herhangi bir beslenme olayı olmadan, sadece bir yerden diğer bir yere taşınımın 

gerçekleştiği ve bu amaç için diğerine zorunlu bağımlılığın söz konusu olduğu 

birliktelikler Forezi (Phoresis, Phoresy) (Yunanca Phero=taşımaktan 

kökenlenir), taşınım için zorunlu bağımlılığın söz konusu olmadığı ve taşınımın 

başka türden bir organizma ile de gerçekleşebileceği durumlar ise Biyokori 

(Biochory, Biochore) şeklinde isimlendirilir. 

Parazitizmi kapsayan herhangi bir simbiyotik birliktelikte, birliği 

oluşturan hayvan çiftinden boyutça küçük olanı Simbiyont (Konuk) yahut daha 

dar anlamda Parazit (Asalak), büyük olanı ise Konak olarak adlandırılır. Simbiyont 

yahut parazitin konağın vücudu içinde veya üzerinde yaşaması esas alınarak, bu 

birliktelik sırasıyla Endosimbiyozis (Endoparazitizm) ve Ektosimbiyozis 

(Ektoparazitizm) olarak isimlendirilir. Bazı simbiyontlar yahut yaşam döngülerindeki 
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bazı safhalar, konaklarından ayrı olarak yaşayamazlar. Bunlara Obligat (=Zorunlu) 

Simbiyontlar yahut Parazitler denir. Bu tip canlılar yaşayabilme ve nesillerini 

sürdürebilme açısından mutlaka simbiyozise yahut parazitizme ihtiyaç duyarlar. 

Simbiyont yahut serbest olarak eşit derecede yaşayabilme özelliğine sahip 

olanlar ise Fakültatif (=Seçenekli) Simbiyontlar yahut Parazitler şeklinde 

adlandırılır. 

 Kommensalizm yahut daha Türkçe bir deyişle Sığıntılık canlılar 

arasında görülen bir diğer simbiyotik birlikteliktir ve Latince com- (birlikte) ve 

mensa (sofra, tablo, görüntü) kelimelerinden türetilmiş olup, kommensal (sığıntı) 

olanın konağın dokularıyla beslenmediği birliktelikleri kapsar. Sadece barınma, 

sığınma ve besin bulma açısından konaktan yararlandığı halde konağa ne kesin 

bir zararı ne de kesin bir yararı söz konusu değildir [Bazı durumlarda sadece 

taşınma amaçlı birliktelikler (Forezi) de kommensalizm içine dahil edilir (Noble 

ve Noble, 1961; Unat, 1979)]. Parazitizmde olduğu gibi hem Ekto- hem de 

Endokommensalizm mevcuttur. Belli bazı siliyatlar örneğin Peritrichida 

takımından Trichodina ve Vorticella cinslerine dahil bazı türler balıkların ve 

yengeçlerin vücut yüzeylerinde yahut solungaçları üzerinde ektokommensal 

şekilde yaşarlar (Sleigh, 1989). İnsan ve diğer hayvanlarda yaşayan intestinal 

(bağırsak) parazitlerinin çoğu esasen kommensaldirler. Bununla beraber kendi 

kullanımları açısından konağın besininin bir kısmından faydalandıkları gerçeği 

dikkate alındığında, hiç değilse konaklarını sadece marjinal (oldukça düşük 

oranda) şekilde etkiledikleri ortaya çıkar. Buna karşın Gerçek Parazitlik, 

parazitin konağın dokularıyla veya doku sıvılarıyla beslendiği ve bu nedenle 

zararlı olduğu bir birlikteliktir. Bazı araştırıcılar bu özel anlam için parazitizm 

(=parazitlik) sözcüğünün kullanımını sınırlandırırlar ve "Doku Parazitliği" 

şeklinde farklılaştırırlar. Diğer bazı araştırıcılar ise parazitliği “birinin diğeri ile 

makromoleküler temas halinde olduğu iki organizma arasındaki birliktelik„ 
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şeklinde ifade ederler. Bu kullanım parazitin konaktan makromolekülleri 

(proteinler, karbonhidratlar, v.s.) aldığını ve diğerlerine dokunmadığını ima eder. 

Bu tanım gerçekte "Doku Parazitliği" tanımının diğer bir yönüdür. Literatürde 

mevcut diğer bir tanımlama ise kalıtıma diğer bir deyişle genetiğe dayalıdır. 

Buna göre parazit “en azından bir gen yahut bu genin ürünü açısından konağa 

bağımlı olan organizma„'dır. Bütün doku parazitleri zorunlu olarak daima 

konaklarına zararlıdırlar. Çoğu tripanozomlar (Trypanosoma cinsi, örneğin 

Trypanosoma lewisi) kan plazması ile beslendikleri için kesin olarak doku 

paraziti olmalarına karşın, görünüş olarak konaklarına zarar vermezler. Diğer 

bazı tripanozomlar bazen ölümle sonuçlanacak şekilde (örneğin insanda Uyku 

Hastalığı'na sebep olan T. brucei) konaklarına fazlasıyla zararlı olabilirler. Böyle 

zararlı parazitler için Patojen yahut Patojenik (Latince pathos=rahatsızlık, 

hastalık; genos=oluşturmak) terimi kullanılır. Geniş anlamda bazı simbiyontlar 

bazen kommensal ve bazen de doku paraziti şeklinde yaşarlar. Her zaman bu tip 

ilişkiler arasındaki sınırlar kesin değildir. Sözgelimi insanda Amipli Dizanteriye 

neden olan Entamoeba histolytica bazı hallerde bağırsak boşluğunda kommensal 

(sığıntı) olarak besin artıkları ve bakterilerle geçinirken, bazen de dokulara 

geçerek hücreleri parçalamaya, bunlarla ve eritrositlerle beslenmeğe başlar. 

 Mutualizm (Yardımlaşma) birliği oluşturan her iki organizmanın 

karşılıklı faydalanma durumunda olduğu birlikteliklere verilen isimdir. Latince 

mutuus (karşılıklı olarak) sözcüğünden türetilmiştir. Protozoonlar arasında 

kanıtlanmış bir kaç örnek bulunmakla birlikte, en iyi bilineni hipermastigid 

(Hypermastigida) kamçılılar ile termitler (Isoptera) arasında görülen birlikteliktir. 

Bu birliktelikteki kamçılılar konaklarının bağırsağı dışında yaşayamazlar ve 

termitin besinlerindeki kendi başına tamamen sindiremediği selülozu sindirirler. Bu 

yüzden kamçılılar olmaksızın termit, besin temini ne kadar bol olursa olsun hiçbir 

neden ortada gözükmezken aç kalma sonucu hayatını yitirir. Likenlerin alg ve 
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fungus (mantar) birimleri arasındaki ilişki de mutualizmin diğer bir klasik 

örneğini teşkil eder. Alg fotosentezle mantara organik besinler hazırlarken, 

mantar ise alglere destek ve koruyucu olur, ayrıca inorganik tuzlar sağlar. 

Mevcut bilgiler ışığında mutualistik protozoonlar daima konaklarının vücutları 

içinde yaşarlar. Bununla birlikte konağının vücut yüzeyi üzerinde yaşayan bir 

organizmayı kapsayan mutualistik ilişkiler diğer gruplar arasında mevcuttur. Bazı 

yengeçlerin (örneğin Pagurus cinsi) kabukları üzerinde yaşayan deniz 

şakayıkları (anemonlar) ve süngerler (örneğin Suberites domuncula) bu duruma 

iyi bir örnektir (Campbell, 1989). Bu birliktelikte deniz şakayıkları ve süngerler, 

yengeçten yer değiştirmede ve ondan serbest kalan besin partiküllerinin temini 

açısından faydalanırlarken, yengeçler ise yolcularının bir kamuflaj sağlamaları 

yahut şakayıklarda olduğu gibi onların knidoplast (=yakıcı kapsül)'ları vasıtasıyla 

predatör (=avcı, saldırgan, düşman)'lere karşı korunurlar. Mutualizm çoğunlukla 

ilk iki örnekte (hipermastigid kamçılı-termit ve likenler) olduğu gibi farklı 

türlerin zorunlu olarak ve sürekli karşılıklı yarar sağladıkları birliktelikleri 

kapsar. Bu durumda Zorunlu Mutualizm'den bahsedilir. Bununla birlikte 

yengeç-deniz şakayığı ve yengeç-sünger örneklerinde olduğu gibi zorunlu yahut 

sürekli olmayan karşılıklı faydalanma şeklindeki birliktelikler de mutualizm 

olarak kabul edilir ve bu tip yardımlaşmalar da Fakültatif Mutualizim 

(Protokooperasyon) şeklinde isimlendirilir. 

 Parazitizm ve simbiyozis terimlerine ilişkin çeşitli tanım ve kullanımlar da 

literatürde mevcuttur. Parazitizm bazen çifti oluşturan üyelerin herhangi birisine 

fayda yahut zarar iması olmaksızın, birlikte yaşamayı, diğer bir deyişle daha geniş 

anlamlı simbiyozisi kastedecek şekilde kullanılır. Bu kullanımda mutualizm, 

parazitizmin bir alt bölümü şeklindedir. Bazen de simbiyozis mutualizm ile 

sinonim (eş anlamlı) olarak kabul edilir. Bütün bu sistemlerde ortak görüntü, 

parazitlerin konaklarına sakıncalı olduklarının açık olmaması ve konağa zararlı bir 

ilişkinin mevcut olduğunu ifade etmede bariz bir kelimenin olmamasıdır. 
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 Simbiyozis burada,“birlikte yaşam„ anlamında genel bir terim olarak 

kullanılacaktır. Böylelikle simbiyozis Parazitizm, Kommensalizm ve 

Mutualizm şeklinde üç alt başlık altında değerlendirilmiştir. Bunların kısa 

tanımları aşağıda özetlenmiştir. 

 1. Parazitizm (Parazitlik, Asalaklık): Çifti oluşturan organizmalardan birisinin 

(parazit, asalak) yararlandığı ve diğerine (konak) zarar verdiği yahut bu 

potansiyele sahip olduğu simbiyotik ilişkilerdir. Zorunlu yahut fakültatif 

(seçenekli) bir yaşam şeklidir. Parazitik canlı yaşayabilmesi ve neslini 

sürdürebilmesi için yetersizliğini konaktan sağlar. Konağın bazen ısı şeklindeki 

enerjisinden, bazen de onun besin, hücre, enzim ve hatta hormonlarından 

faydalanır. 

 2. Kommensalizm (Sığıntılık): Çifti oluşturanlardan birisinin (kommensal, 

sığıntı) yararlandığı ve diğerinin (konağın) ne kesin bir zarar ne de kesin bir 

yarar gördüğü simbiyotik ilişkilerdir. Kommensal canlı konağından barınma, 

sığınma, besin bulma ve hatta sadece taşınma (Forezi) açılarından faydalanır. 

 3. Mutualizim (Yardımlaşma): Her iki organizmanın karşılıklı yarar sağladığı 

simbiyotik ilişkilerdir. Çoğu zaman birliği oluşturan organizmaların birlikteliği 

karşılıklı zorunluluk gösterdiği halde (Zorunlu Mutualizm), nadiren bu 

birliktelik yine karşılıklı olarak ortadan kaldırılabilir ve birliğin bozulmasından 

her iki organizma da zarar görmez (Fakültatif Mutualizm=Protokooperasyon). 

 Biyolojide sıkça karşılaşılan bir olgu olarak, bu farklı durumlar arasındaki 

sınırları her zaman açıkça ortaya koymak olası değildir. Bilhassa çoğu zaman 

konakları içerisinde zararsız kommensaller şeklinde yaşayan pek çok protozoon, 

çok az anlaşılabilmiş nedenlerden (populasyon büyüklüğündeki değişmeler, diğer 

mikrobiyal faunaya ilişkin değişiklikler, besin miktarındaki değişiklikler  veya 

ortama ilave olan bazı kimyasal ajanlar, v.s.) dolayı sadece ender olarak zararlı 
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yahut parazitik hale geçebilir. Böyle organizmalar konaklarına zarar verme 

potansiyeline sahip oldukları sürece “parazit„ olarak kabul edilirler. Diğer bir 

karmaşık örnek ise ruminant (=geviş getiren) memeliler ile bunların 

işkembesinde yaşayan siliyatlar (Trichostomatida ve Entodiniomorphida) 

arasında görülür. Burada yaşayan siliyatlar ancak işkembe koşulları gibi oldukça 

özelleşmiş bir ortamda yaşayabilir ve üreyebilirler. Bu ortamdan yahut 

konaklarından uzaklaştırıldıkları takdirde yaşayamazlar. Buna karşın konak, 

faunanın uzaklaştırılmasından bariz olarak etkilenmez ve canlılığını sürdürür. 

Bununla birlikte siliyatların işkembede bulunmaları durumunda konak hayvanın 

sindirimine, salgıladıkları çeşitli hücre dışı enzimler (proteaz, karbohidraz, v.s.) 

vasıtası ile katkıda bulundukları gibi, bakterilerle beslenmelerinden dolayı da 

işkembede meydana gelebilecek bir kaynama ve buna bağlı bir iştahsızlık 

durumuna da engel olarak konağın sağlığına yardımcı olurlar (Williams ve 

Coleman, 1992; Öktem ve Göçmen, 1996). Buradaki ilişkinin mutualizm mi 

yoksa kommensalizm mi olduğuna karar vermek oldukça zordur. Her şeye 

rağmen mutualizmin, kelime anlamında olduğu gibi "karşılıklı ilişki" olması ve 

"yarar" sağlaması şartı dikkate alındığında, birliğin bozulması durumunda her iki 

tarafın da ya zarar görmesi (Zorunlu Mutualizm'de) yahut eşit derecede serbest 

yaşayabilme potansiyeline sahip olması (Fakültatif Mutualizm'de) gerekir. Diğer 

bir deyişle birinin yaşamını sürdürmesi durumunda diğerinin de sürdürmesi 

düşünülmelidir. Bu nedenle böyle organizmalar (siliyatlar) konaklarına zorunlu 

fayda sağlamadıkları sürece kommensal olarak kabul edilmelidir. 

 Parazitlerin yahut daha geniş anlamda simbiyontların çoğu, yaşam 

döngüleri boyunca sadece tek konağa sahiptir (Monoxenous=Monoksen 

=Monogenetik Formlar) ve bu döngünün bir kısmını konaklarının dışında 

geçirirler (örneğin insan bağırsağında yaşayan Giardia intestinalis, Ascaris 
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lumbricoides), diğer bir kısmı ise (Heteroxenous=Heteroksen=Heterogenetik 

Formlar) çoğunlukla oldukça farklı gruplara dahil olacak şekilde iki [Diheteroksen 

(=Digenetik) Formlar] yahut daha ender bir şekilde daha fazla sayıda konağa 

[Poliheteroksen (=Poligenetik) Formlar] sahiptirler. Diheteroksen formlara örnek 

olarak Taenia saginata (Sığır Şeridi) verilebilir; bu parazitik formun ergin olmayan 

şekilleri sığırda, ergin bireyleri ise insanda yaşar. Poliheteroksen formlara 

Diphyllobothrium latum (Balık Şeridi) örnek gösterilebilir; bu parazitin yaşam 

döngüsünde ise ergin olmayan şekillerin yaşadığı biri omurgasız olan bir tatlı su 

kopepodu (kabuklu) ile bir tatlı su balığı ve ergin şeklinin yaşadığı bir omurgalı 

konak (insan, ayı, kedi veya köpek) söz konusudur. Heteroksen simbiyozis yahut 

parazitizmde, simbiyontun veya parazitin seksüel (=eşeyli) üreme geçirdiği yahut 

erişkin şeklinin yaşadığı konağa Son (Esas=Kesin) Konak, eşeyli üremenin 

olmadığı yahut olgunlaşmamış şekillerinin geçici olarak yaşadığı, fakat gelişmesi 

için gerekli olan konak veya konaklara ise Ara (İntermediyer) Konak denir. 

Parazitizmde, parazit için doğada kaynak rolü oynayan konak veya konaklara ise 

Rezervuar (Depo) adı verilir. Son konak-ara konak şeklindeki ayırımlar 

Trypanosoma ve Leishmania cinsi gibi eşeyli üremenin gerçekleşip 

gerçekleşmediği henüz bilinmeyen organizmalarda imkansızdır ve sıtma parazitleri 

(Plasmodiidae) gibi organizmalarda ise uygun değildir. Çünkü bu tanımlamaya 

göre sıtma parazitlerinde ara konak, olasılıkla protozoonun atalarının evrim 

geçirdiği ilk konak (omurgalı) iken, ikinci son konak (Omurgasız, Diptera'dan bir 

sivrisinek) evrimsel açıdan nispeten daha geç kazanılmıştır. Bu durumda seksüel 

döngü konağın birisinde (omurgalı) başlar ve diğerinde (sivrisinek) tamamlanır. Bu 

yüzden en azından Protozooloji (tek hücreli canlıları inceleyen bilim dalı)'de bu 

terimler nadiren kullanılır. Bunun yerine konaklardan birisi çoğu kez Vektör 

(=Taşıyıcı) olarak adlandırılır. Bu terimi objektif bir şekilde tanımlamak zor olmakla 
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birlikte, bu şekilde isimlendirilmiş bir konağın, protozoonu veya daha geniş anlamda 

hastalık etkenini bir diğer konağa taşıdığını ifade eder. Kısaca vektör: “hasta bir 

omurgalıdan sağlam bir omurgalıya hastalık etkenini taşıyan omurgasız canlıdır”. 

Bir konak için parazit olan bir parazitin, bir başka parazit ile parazitlendiği durumlara 

Hiperparazitizm, parazite ise Hiperparazit denir. Sözgelimi insandan kan emerek 

parazitlik yapan dişi anofel (Anopheles sp.) sivrisineğin vücudunda sıtma etkeni 

Plasmodium türlerinin yerleşmesi bunun en tipik örneklerinden birisidir. Bu anlamda 

anofel bir hiperparazittir. Uygulamada vektör terimi, diğer konak bir omurgalı yahut 

bitki olduğu takdirde omurgasız konak için kullanılır. Protozoon yahut parazit, vektör 

içinde gelişip ürediği takdirde Döngüsel (Siklik) yahut Biyolojik Taşınım'dan söz 

edilir. Gelişim ve üremenin vektör içinde olmadığı durumlar ise Döngüsel Olmayan 

(Non-siklik) yahut Mekanik Taşınım şeklinde isimlendirilir. Buna bağlı olarak da 

vektör, sırasıyla Biyolojik Vektör ve Mekanik Vektör olarak adlandırılır. 

 

1.2. Parazitlerin Yaptıkları Hastalıkların İsimlendirilmesi  

 Genel olarak parazitlerle meydana gelen rahatsızlık yahut hastalıklara 

Parazitoz (Parasitosis) denir. Hayvanlardan insana, insanlardan hayvanlara 

geçebilen, bulaşabilen hastalıklara ise Zoonoz (Zoonosis) adı verilir. İnsanda 

görülen zoonozlar üç tiptir: endoparazitlerle oluşan hastalıklar Enfeksiyon 

(Infection) olarak isimlendirilirken, ektoparazitlerle meydana gelen rahatsızlıklar 

Enfestasyon (Infestation) şeklinde adlandırılır. Üçüncü tipi ise Envazyon 

(Invasion)'dur ve burada parazitin vücutta çoğalmaması yahut erişkin olmayan 

şekillerinin bulaştığı sayıda erişkin hale geçmesi sonucu oluşan hastalıklar söz 

konusudur. Dipter larva ve yumurtaları ile meydana gelen Miyaz (Myasis)'lar bu 

duruma iyi bir örnektir.  

 Parazitler için ayrıca gösterdikleri semptomlar dikkate alınarak, 

keşfedilmelerinden önce halk tarafından verilmiş bazı isimler de kullanılmıştır 
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(örneğin sıtma, şark çıbanı, uyku hastalığı, kara humma, şerit, kelebek, kıl kurdu, 

v.s.). Bugün için uluslararası parazitoloji kongrelerinde parazitlerin yaptıkları 

hastalıkları adlandırma bir kurala bağlanmıştır. Bu kurala göre parazitin dahil 

olduğu cins isminin yahut grup isminin sonuna -osis, -asis, -iosis, -iasis, -ase 

veya -ose sonekleri getirilerek hastalıklar isimlendirilir. Protozoonlar tarafından 

oluşturulan hastalıklara Protozoozis (Protozoosis) veya Protozooz (Protozoose), 

helmint hastalıklarına Helmintiyazis (Helmintiyaz, Helmintiasis) veya 

Helmintoz (Helmintose), arthropodlardan akarlar tarafından meydana getirilen 

hastalıklara Akariyazis (Akariyaz, Acariasis) veya Akariyoz (Acariose), 

sivrisinekler tarafından oluşturulanlara ise Miyazis (Miyaz, Myasis) adı verilir. 

Cins yahut tür düzeyindeki parazitlerle oluşan hastalıkların adlandırılmasında da 

aynı kurala uyulur ve daima cins isminin sonuna ses uyumuna uygun sonekler 

getirilir. Örneğin, 

 Ansilostomiyaz=Ansilostomoz (Ancylostomiassis, Ancylostomose), 

 Leşmaniyoz=Leşmaniyaz=Leşmaniyazis (Leishmaniose, Leishmaniasis) 

 Toksoplazmoz=Toksoplazmoziz (Toxoplasmose, Toxoplasmosis) 

 Giyardiyaz=Giyardiyazis (Giardiase, Giardiasis) 

 Ansilostomiyazis duodenale (Ancylostomiasis duodenale) 

 Leşmaniyazis tropika (Leismaniasis tropica), 

 Leşmaniyazis Donovani (Leishmaniasis Donovani) 

 Tripanozomiyazis bruseyi gambiense (Trypanosomiasis brucei gambiense) 

gibi adlandırmalar yapılır. 

 Kitabın kapsamında bulunan parazitolojik örnekler üç ana başlık 

(Protozooloji=Protistoloji, Helmintoloji ve Entomoloji) altında gruplandırılmıştır. 

Her bir gruba ait genel özellikler ilgili başlık altında değinilecek ve inceleme 

yapılacak örnekler hakkındaki spesifik bilgiler yerinde verilecektir. Bu nedenle 

burada daha fazla ayrıntıya girilmeyecektir. 
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1.3. Parazitlerin Sınıflandırılması 

 Parazitizm, en basit yapılı bakterilerden (canlı mı cansız mı tartışmasının 

yaşandığı virüsler dahil) en karmaşık yapılı insana kadar çeşitli canlılarda 

görülür. 

 Canlıların bitkiler (Plantae) ve hayvanlar (Animalia) alemi şeklinde iki 

alem (regnum)'e ayıran Carl LINNAEUS (1707-1778)'un görüş tarzı 

mikroskobun geniş ölçüde kullanılmaya başlanması ile gücünü yitirmiş ve 

biyolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak sırasıyla E. HAECKEL (1866) 

tarafından üç (Plantae, Animalia, Protista) ve H. E. COPELAND (1956) 

tarafından dört (Monera, Protoctista=Protista, Plantae, Animalia) alem 

içerisinde sınıflandırılmaları gündeme gelmiştir. Daha sonraları canlıların 

yapıları bilhassa elektron mikroskobu ile iyice incelenerek ökaryot ve 

prokaryotlar arasındaki farklar ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. 1969'da R. 

H. WHITTAKER ve daha sonra 1974 yılında L. MARGULIS, son zamanlarda 

yaygın olarak kabul gören beş alemden oluşan yeni bir sınıflandırma sistemini 

oluşturmuşlardır (Margulis ve Schwartz, 1982; Sleigh, 1987). Bu sistemdeki 

alemler şunlardır: 

 

 Regnum 1: Monera [Bakteriler ve Mavi-yeşil Algler (=Cyanobacteria)] 

 Regnum 2: Protista [Algler=Algae, Protozoonlar=Protozoa ve Kamçılı  

    Mantarlar (Myxomycota ve Mastigomycota)] 

 Regnum 3: Fungi [Kamçısız Mantarlar] 

 Regnum 4: Plantae [Yeşil Kara Bitkileri, Bryophyta ve Tracheophyta] 

 Regnum 5: Animalia [Çok  Hücreli Hayvanlar (Parazoa, Mesozoa ve  

       Metazoa) 
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 Dersimizin kapsamına giren örnekler, Protista (Protoctista) ve Animalia 

alemlerine dahil çoğunlukla hayvansal özellikli protozoon (Dinoflagellata hariç) 

ve Metazoonlardır.  

 Burada kullanılan sınıflandırma, beş alem sistemini esas alan Levine ve 

ark. (1980), Puytorac ve ark. (1987) ile Storer ve ark. (1979)'nın sundukları 

taksonomik listeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.  
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Bölüm 2 
 

REGNUM: PROTISTA (PROTOCTISTA) 
 

 
1. 1. Protista Aleminin Tanımı, Kapsamı ve Protozoonlar 

 Protistler ökaryotik, tek hücreli mikroskobik organizmalardır. Bununla 

birlikte bazen koloni (Coenob, Sönob)'ler oluşturabilirler, fakat hiçbir zaman bir 

doku organizasyonu göstermezler. Tek hücrelilikleri dışında, köken açısından 

polifiletik (çeşitli evrimsel kollardan gelen)'tirler. Genelde yalancı ayak 

(pseudopodium), sil (cilium) yahut kamçı (flagellum)'larla hareket ederler [sil ve 

kamçılar birbirlerine idantik yapılara sahip oldukları için son yıllarda ikisine 

birden Undulipodium adı verilmektedir]. Bununla birlikte, bazı formlar 

kendilerini bir zemine tespit ederek yaşar (Sedanter Formlar). Beslenmeleri 

ototrofi, heterotrofi (fagositoz, pinositoz yahut ozmotrofi) veya miksotrofi 

şeklindedir. Daima bir eşeysiz çoğalma mevcuttur. Bazen bunu bir döl almaşı 

(metagenez) şeklinde eşeyli üreme takip eder. Kommensalizm ve parazitizm sık 

görülür. Sedimenter (=çökel) kayaçlarda bulunan fosiller dahil yaklaşık 120,000 

tür ile temsil edilirler (Puytorac ve ark., 1987; Sleigh, 1989). 

 Protista alemi içerisinde Mavi-Yeşil Algler (Cyanobacteria) haricindeki 

diğer algler, belli bazı kamçılı mantarlar (Myxomycota ve Mastigomycota) ve 

geleneksel olarak protozoonlar şeklinde kabul edilmiş olan tek hücreliler bulunur. 

 Hayvan benzeri protistler olarak "Protozoa" ve bitki benzeri protistler 

olarak da "Algae" kavramı bazı yazarlar (Levine ve ark., 1980; Laybourn-Parry, 

1984) tarafından her ne kadar Protista'nın bir alt-alemi şeklinde takson olarak 

kullanılıyor ise de, bu taksonların uzun süre mevcut kalmayacağı görüşü 

yaygındır (Puytorac ve ark, 1987; Sleigh, 1989). Zira bir takım protist grupları 

(belli Euglenoidler ve Dinoflagellatlar v.s.) protozoon ve alglerin her ikisine de 
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dahil edilirler. Bu nedenle Protozoa ve Algae terimleri dar anlamda bir 

organizasyon düzeyini ifade etmede kullanılır. Margulis ve Schwartz (1982) 

Protista alemini 27, Sleigh (1989) 20 şube (phylum, filum)'ye ayırırlarken, 

Puytorac ve ark. (1987) bu sayıyı 13'e indirgemişlerdir. Bu kitabın konusuna giren 

potansiyel patojen ve parazitik protistler söz konusu şubelerden sadece beşi 

(Rhizopoda, Dinoflagellata, Mastigophora, Sporozoa ve Ciliophora) 

içerisinde sınıflandırılırlar. Tamamı geleneksel olarak protozoonlar olarak kabul 

edilir. 1980 yılında yapılan Uluslararası Protozooloji toplantısında Protista 

aleminin değişik şubelerine dahil olacak şekilde, 65,000'in üzerinde protozoon 

türü bulunduğu belirtilmiştir. (Levine ve ark., 1980). Bu sayının yarıdan fazlası 

fosil, yaklaşık 10,000 kadarı da parazittir (Çizelge 2.1). 

 
Çizelge 2.1. Yaşayan protozoon türlerinin dört ana protist grubuna göre dağılımı. 

 

Protozoon Grubu Parazitik Tür Sayısı Serbest Yaşayan Tür Sayısı 

Amipler            ~ 250                ~ 11,300 
Kamçılılar            ~ 1,800                ~ 5,100 
Sporozoa           ~ 5,600                    Yok 
Siliyatlar           ~ 2,500                ~ 4,700 

Toplam Tür Sayısı           ~ 10,150                ~ 21,100 

 
2.2. Phylum: Rhizopoda (Sarcodina, Kök Bacaklı Protistler) 

 Hareket tipik olarak bazı yalancı ayak (pseudopodium) biçimleri yahut 

bariz yalancı ayaklar oluşturmaksızın protoplazmik akış ile sağlanır. Çoğunlukla 

geniş lopsu (lobopod), iğne yahut diken benzeri (filopod) yahut ağsı (retikulopod) 

yalancı ayaklara sahiptirler. Pek çok kök bacaklıda, kamçılı ve siliyatlarınkiyle 

karşılaştırıldığında, en azından ışık mikroskobu düzeyinde çok az yapısal 

organizasyon görülür. Bu durum pek çok kök bacaklı yahut amipsi formda, 

sitoplazmanın belli hücresel çıkıntılar halinde serbestçe akma yeteneğine sahip 
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olma özelliği ile uygunluk gösterir. Çoğu kez besin vakuolleri ve kontraktil 

vakuoller dahil çeşitli enklüzyonlar, bu akan sitoplazma ile birlikte hareket 

ederler. Bazı formlar daimi yahut geçici iç iskeletlere ve diğer bazı formlar ise 

daha muntazam bir yapı sağlayan kabuk (testa), plak yahut ışınsal salgılara 

sahiptirler. Fagotrofik formlar içerirler. Bununla birlikte, kamçılılarla yakın 

akrabalıklar gösteren birkaç amipsi takson da mevcuttur. Bu evrimsel eğilimlerini 

fotoototrofik beslenme yahut yalancı ayaklar yanında kamçılara sahip oluşları ile 

ortaya koyarlar. Eşeysiz üreme ikiye bölünme iledir. Eşeyli çoğalma yaygın 

değildir. Bununla birlikte kamçılı yahut nadiren amoeboid gametlerle ilişkili 

olarak gerçekleşir. Esas olarak serbest yaşarlar (en iyi bilineni Amoeba proteus). 

Bir kısmı ise zorunlu yahut fakültatif simbiyontlar halinde yaşar. Bilinen 3 

sınıfından sadece Lobosea’ya dahil olanlar parazitolojik açıdan önemlidir. 
 

Classis: Lobosea (Lobopodlu Amipsiler) 

 Yalancı ayaklar çoğunlukla lobopod, bazen genişçe bir hyalin (camsı) 

loptan meydana gelen filopod şekillidir. Çoğunlukla tek nukleuslu, bazen çok 

nukleusludurlar. Çok nukleuslu formlar yassılaşmamış yahut çok dallı plazmod 

(protoplazmik kitle)’lar şeklindedir. Herhangi bir eşeyli üreme şekline sahip 

değildirler ve sadece ikiye bölünme, nadiren çoğa bölünme ile çoğalırlar. 

Sorokarplar, sporangiumlar yahut benzer oğul verici yapılar oluşturmazlar. 

Çoğu yaşam döngülerinin belli safhalarında dayanıklı kistler meydana getirirler 

ve tamamı fagotrofiktir. 
 

Subclassis: Gymnoamoebia (Çıplak Amipsiler) 

 Testa (kabuk) bulunmaz. Parazitolojik açıdan önemli olan amipsiler bu 

alt-sınıf içerisinde iki takım altında (Amoebida ve Shizopyrenida) sınıflandırılır. 
 

Ordo 1: Amoebida (Adi Amipler) 

 Tipik olarak tek nukleusludurlar. Çoğunlukla tipik tübüler kristalı 

mitokondrilere sahiptirler (Entamoeba cinsi hariç). Kamçılı safhaları yoktur. Beş 
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subordo (Tubulina, Thecina, Flabellina, Conopodina ve Acanthopodina)'sundan 

sadece Tubulina alt-takımı Entamoebidae ailesi ve Acanthopodina alt-takımı 

Acanthamoebidae ailesinde bulunanlar parazitoloji açısından önemlidir. Tüm bu 

türlerde sitoplazma akışı tek yönlüdür ve vücutları kabaca silindir şekillidir. 

Entamoebidae ailesinde bulunanlar zorunlu simbiyontlardır. Yalancı ayakları 

lobopod şeklinde ve kontraktil vakuolleri bulunmaz. Acanthamoebidae 

ailesindekiler normal olarak tatlı sularda, nemli topraklarda yaşayan fakültatif 

simbiyontlardır. Az çok sivri uçlu, bazen filopod ve çoğu kez çatallanmış, genişçe 

hyalin yapıda çok sayıda yalancı ayaklara, ayrıca kontraktil vakuollere sahiptirler. 

Önemli bir türü Acanthamoeba castellani'dir. İnsana bulaştığı takdirde gözde 

korneal ülserlere, ayrıca deri, vaginal ülserler ile merkez sinir sisteminde 

meningoensefalitlere (menenjit) neden olabilir. 

 Zorunlu simbiyotik formları içeren Entamoebidae ailesine dahil cinsler 

(Entamoeba, Endolimax ve Iodamoeba) çoğunlukla kistleri içeren dışkısal 

materyalin yutulması ile bulaşır yahut taşınırlar. Bununla birlikte insanın ağız ve 

üst yutak bölgesinde yaşayan Entamoeba gingivalis kist meydana getirmez. Bu 

tür habitatına ulaşmak için mideden geçme zorunluluğuna sahip olmadığından 

doğrudan trofozoit (serbest hareket eden ve beslenen kistleşmemiş safha) şekilleri 

ile bulaşır. Cins ve tür ayırımında nukleus yapıları esas alınır (Şekil 2.1): 

Entamoeba cinsi, tespitli örneklerde tanecikli yahut granüler yapıda görülen ve 

nukleus kılıfının altında çevresel bir halka şeklinde düzenlenmiş bir kromatin 

materyali (nukleoprotein)'ne sahip oluşu ile diğer cinslerden farklıdır. Tek ve 

nispeten küçük olan nukleolus (karyozom)'u kabaca merkezi konumludur. 

Endolimax cinsi nukleolusun oldukça büyük ve düzensiz şekilli oluşu, keza çok 

az kromatin materyali içermesi, Iodamoeba cinsi ise nukleolusun kromatinden 

zengin olması ve etrafının iyi boyanmayan (akromatik) kromatin tanecikleri ile 

kuşatılmış olması ile karakterize olur. 
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Şekil 2.1: Sindirim sisteminde yaşayan amiplerde karakteristik nukleus yapıları. 
 
Genus: Entamoeba 

 Daha önceden de ifade edildiği gibi çevresel konumlu bir kromatin 

materyali ve az çok merkezi konumlu küçük bir nukleolusa sahip oluşu tipiktir. 

Bir türü (lağımlarda yaşayan E. moshkovskii) hariç tamamı zorunlu simbiyontlar 

olarak insan ve evcil hayvanların sindirim sistemlerinde yaşarlar. 

 Bu cinse dahil türler esas olarak kistlerin bulunup bulunmaması (E. 

gingivalis grubu) yahut kistik safhası bulunduğu takdirde, olgun kistinde bulunan 

nukleusların sayısı temel alınarak 4 grup halinde ele alınmaktadır (Kreier ve 

Baker, 1987).  

 Bütün türlerin trofozoit safhaları tek nukleusludur. Kist haline geçtikleri 

takdirde pek çok tür kısa zamanda 2 yahut 3 nukleus bölünmesi geçirerek olgun 

kist durumunda 4 yahut 8 nukleuslu hale geçerler. Kistler çoğu kez 

olgunlaşmamış genç safhada iken daha az sayıda nukleus ve besin rezervi 

şeklinde glikojen içeren bir vakuole sahiptirler. Bununla birlikte nukleus 

bölünmeleri tamamlanırken Glikojen Vakuolü dereceli şekilde kaybolur, diğer bir 

deyişle metabolize edilir. Ayrıca kistler bazen Kromatoid Cisimcikler olarak 
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adlandırılan bir takım yapıları da içerirler. Bunlar canlı preparasyonlarda camsı 

görünürler, fakat çeşitli hematoksilin boyama yöntemleri ile yoğun bir şekilde 

boyanırlar. Bu şekilde isimlendirilmelerinin nedeni söz konusu boyanma 

özelliklerinden kaynaklanır. Kromatoid cisimcikler de tıpkı glikojen vakuolleri 

gibi fakat onlardan daha yavaş bir tarzda, kist yaşlandıkça yahut olgunlaştıkça 

gözden kaybolurlar. Bunlar hemen hemen düzenli bir kristal yapısında organize 

olmuş ribonukleoprotein [RNA+protein] partiküllerinden oluşurlar. Kist 

olgunlaştıkça bu partiküller sitoplazmanın her tarafına yayılır. Kromatoid 

cisimciklerin şekli aşağıda değinilecek olan gruplar içerisine dahil edilen türleri 

ayırmada yardımcı karakterlerdir. Bu gruplar şunlardır: 
 

(a) Olgun kistleri 4 nukleuslu ve uç kısımlarda yuvarlağımsı küt olan çubuk 

şekilli kromatoid cisimciklere sahip türler. 

 Bu grubun trofozoit ve kistleri oldukça narin yapılı nukleuslara sahiptir. 

Diğer bir deyişle çevresel kromatin materyali oldukça incedir. İnsan, diğer 

primatlar, köpek, kedi, domuz ve kemirgenler (Rodentia)'de bulunan E. 

histolytica ve E. hartmanni ile cinsin tek simbiyotik olmayan, lağımlarda 

yaşayan türü E. moshkovskii bu gruptandır. Reptillerde (E. invadens) ve 

amfibilerde (E. ranarum) patojenik olduğu bildirilen türler de (Noble ve 

Noble,1961) morfolojik bakımdan bu grup içerisine dahil edilir. 
 

(b) Olgun kistleri 8 nukleuslu ve uç kısımlarda sivri olan ince kıymık şekilli 

kromatoid cisimciklere sahip türler. 

 Oldukça kaba yapılı bir nukleusa sahiptirler, yani çevresel kromatin 

materyali ve nukleolus kalınca yapılıdır. İnsan, diğer primatlar, köpek ve 

olasılıkla domuzlarda bulunan E. coli, fare ve sıçanlarda bulunan E. muris ve 

kümes hayvanlarında bulunan E. gallinarium bu gruptandır. 
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(c) Olgun kistleri tek nukleuslu ve nukleus ile kromatoid cisimcikleri 

değişken yapıda olan türler. 

 Nukleus ve kromatoid cisimciklerin morfolojisi değişken olmakla 

birlikte, kromatoid cisimcikler çoğunlukla ilk grupta (a) görülen tipe benzer. 

Sığırlardaki E. bovis, koyunlardaki E. ovis, domuzlardaki E. suis ve 

maymunlardaki E. chattoni türleri bu grubun üyeleridir. Bu grubun hiçbir türü 

normal olarak insana bulaşmaz. Bununla birlikte tek nukleuslu kistler oluşturan 

bir Entamoeba türü (bazen E. polecki olarak isimlendirilir)'nün insana 

bulaştığına ilişkin raporlar bulunmaktadır. Bunlar olasılıkla E. suis ile 

gerçekleşen nadir yahut spuriyöz (taklitçi) enfeksiyonlardır. Bu tip 

enfeksiyonlar dayanıklı bir kist safhasına sahip bir protozoon türünün, bir diğer 

hayvanın sindirim sistemine herhangi bir gelişme geçirmeksizin değişmeden 

geçmesi sonucu oluşan bulaşmalardır. Bu duruma ilişkin insanda meydana 

gelen kesin örnekler sporlu protistlerden Coccidia'da görülür. 
 

(d) Herhangi bir kist safhası bulunmayan türler. 

 Bu gruba dahil amiplerin tamamı konaklarının ağız boşluklarında ve üst 

yutak bölgesinde yaşarlar. İnsan, diğer primatlar, köpek ve kedilerde yaşayan E. 

gingivalis ile atlar ve domuzlarda yaşayan benzer türler bu gruptandır.  

 Omurgalılar yanında diğer pek çok Entamoeba türü de omurgasızların 

sindirim sistemlerinde potansiyel patojen olarak yaşarlar. Örneğin E. apis'in 

arıların ve E. blattae'nin termit ve hamam böceklerinin bağırsaklarında yaşadığı 

ve konaklarına zararlı olabildikleri bildirilmektedir (Noble ve Noble, 1961; 

Puytorac ve ark., 1987). 

 İnsan ve diğer bazı memelilerin sindirim kanalı boşluklarında bulunan 

başlıca amipler ve bunlara ait önemli bazı özellikler Çizelge 2.2'de 

özetlenmiştir. Önemli ve bazen patojen özellikleri bulunan amip türleri aşağıda 

ayrıca ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 
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Species 1: Entamoeba histolytica (Dizanteri Amibi) (Şekil 2.2 ve Şekil 2.3) 

 Cinsin en önemli türüdür. Esas konağı insandır. Dünyanın her 

tarafından kayıtlar mevcuttur. Bu tür esas olarak kalın bağırsakta sığıntı olarak 

yaşar fakat bazı durumlarda (örneğin populasyonda sayıca artış, belli bakteri 

faunasının aşırı çoğalması gibi) insan ve diğer konaklarına karşı patojenik 

özellik kazanarak, kalın bağırsak mukozasında karakteristik lezyon ve ülserler 

ile sonuçta Amipli Dizanteri yahut Amöbiyaz (Entamöbiyaz)'a sebep olur. 

Amipli dizanteri amibin konağının kalın bağırsak çeperine girerek orada 

parazitlenmesi sonucu ortaya çıkan kanlı ve mukuslu ishallere verilen addır. 

Tür ismi amibin bu özelliği dikkate alınarak Latince histos (doku) ve lytic 

(parçalayan, eriten) kelimelerinin birleşmesinden türetilmiş olup, kısaca "doku 

parçalayan, doku eriten" anlamına gelmektedir. Bu tür, ayrıca kan yolu ile 

karaciğer, akciğer, ürogenital organlar ve beyine taşınarak buralarda apse 

gelişimine de neden olabilmektedir. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: 

 İnsan vücudunda Trofozoit, Prekist, Kist, Metakist ve Metakistik 

Trofozoit (=Amöbül) şekilleri görülür. 

 1. Trofozoit (Hareketli Form): Endoplazması homojen ve saydam 

görünümlüdür. 37 oC'lık vücut sıcaklığında hızla lop şeklinde yalancı ayaklar 

çıkararak hareket eder. Sıcaklık düştüğü takdirde hareketi yavaşlar ve daha küt 

yalancı ayaklar şekillenir, sonuçta hareket durur. Endoplazma amibin büyük bir 

kısmını kapsar ve temel olarak vakuollü bir yapı gösterir. İçerisinde nukleus, 

büyüklüğü ve şekli içerdiği besin materyali (bakteriler, konak epitel hücre 

nukleusları ve hatta patojen bir enfeksiyon söz konusu ise konak eritrositleri)'ne 

göre farklı olan besin vakuolleri görülür. Kontraktil vakuol bulunmaz. 
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Çizelge 2.2: Başlıca sindirim kanalı amipleri ve bunlara ait önemli bazı özellikler. 

 

Karakterler 
Entamoeba 
histolytica 

Entamoeba 
hartmanni 

Entamoeba 
coli 

Entamoeba 
gingivalis 

Endolimax 
nana 

Iodamoeba 
buetschlii 

Trofozoit Büyüklüğü 10-20 µm 9-14 µm 15-30 µm 10-20 µm 6-12 µm 5-20 µm 
Çevresel Kromatin 
Tanecikleri 

Küçük, eşit ve 
düzenli 

İrili ufaklı ve 
düzensiz 

İrili ufaklı ve 
düzenli 

Küçük, kabaca 
eşit ve düzensiz 

Yok Yok 

Nukleolus 
(Nispi büyüklük 
ve konum) 

Küçük ve 
merkezi 

Küçük veya 
büyük, kabaca 

merkezi 

Büyük ve 
Yanda 

Küçük ve 
çoğunlukla 

merkezi 

Büyük, polimorf 
ve değişken 

konumlu 

Büyük, kabaca merkezi, 
etrafında akromatik 
kromatin taneleri 

Kist Büyüklüğü 9-16 µm 4-11 µm 10-30 µm Yok 5-9 µm 9-15 µm 
Olgun Kistte 
Nukleus Sayısı 

4 4 8 _____ 4 1 

Kromatoid 
Cisimcikler 

Küt uçlu 
çubuklar 

Küt uçlu 
çubuklar 

İnce, sivri uçlu 
kıymıklar 

_____ Yok Yok 

Başlıca Besinler/ 
Glikojen Vakuolü 

Eritrosit,lökosit, 
bakteri / geçici 

bakteriler/ 
geçici 

bakteriler/ 
geçici 

Lökosit, bakteri, 
eritrosit / geçici 

bakteriler/ 
geçici 

bakteriler/ 
daimi 

Habitat Kalın bağırsak Kalın bağırsak Kalın bağırsak Ağız ve üst yutak Kalın bağırsak Kalın bağırsak 

 



      GENEL PARAZİTOLOJİ 22 

 Trofozoitlerin iki şekli vardır: 

 (a) Bağırsak Boşluğu Şekli (Minuta Formu): Normal olarak amiplerin 

bağırsak boşluğunda bulunduğu ve kommensal yaşayan şeklidir. İçerisinde 

eritrositler bulunmaz. Daha büyükçe trofozoitlerin bölünmesi ile meydana 

gelirler. Çapları 10-20 µm arasında değişir. 

 (b) Doku Şekli (Magna, Patojen, Hematofaj veya Histolitik Form): 

Bağırsak boşluğundaki bazı trofozoit formların (minuta) nedeni kesin olarak 

açıklanamayan birtakım koşullar altında mukoza ve submukozayı istila etmeleri 

ve burada çoğalmaları ile ortaya çıkan şekildir. Kan yolu ile diğer dokulara, 

bilhassa karaciğere yayılabilirler. Bu tip gıdasal açıdan zengin ortamlarda 20-50 

µm'ye varan büyüklüklere ulaşırlar. 

 2. Prekist: Trofozoitler sadece bağırsak boşluğunda kist formuna 

dönüşebilirler, dokularda hiçbir zaman kist oluşturmazlar. Kist şekillenmeden 

önce, trofozoitler birtakım morfolojik ve fizyolojik değişikliklere uğrayarak 

Prekist haline geçerler. Trofozoitler önce yuvarlaklaşır ve hareketsizleşirler, 

besinlerini dışarı atarlar, ekto- ve endoplazma farklılaşması ortadan kalkar ve 

neticede ince bir kist duvarı salgılarlar. Diffuz bir glikojen kitlesi ayırt edilebilir. 

 3. Kist: Prekist şekillerinden meydana gelir, yuvarlak şekillidirler. Genç 

kistlerde prekistik safhadaki değişikliklere ilave olarak çoğunlukla kromatoid 

cisimcikler görülür. Fakat kist olgunlaştıkça sitoplazmaya dağılır ve gözden 

kaybolurlar. Trofozoit ve prekistte bulunan tek nukleus kısa sürede art arda iki 

kez bölünme geçirerek, tür için karakteristik 4 nukleuslu olgun kistler meydana 

gelir. Çapları ortalama 12 µm'dir. Olgun kistler bulaşıcı (enfeksiyöz) safhalardır 

ve konaklarında daha fazla gelişmezler. Dışkıda tek, 2 yahut 4 nukleuslu kistlere 

(Şekil 2.2) rastlanır. Bununla birlikte, enfeksiyonun bulaşması açısından sadece 4 

nukleuslu kistler önemlidir. Kistler kurumadıkları takdirde dış ortamda birkaç 

hafta süreyle canlı kalabilirler. Kistli dışkı ile kirlenmiş ellerin ağza götürülmesi 
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yahut kirli besin ve içme suyunun ağız yolu ile alınması ile bulaşma olur. 

Sinekler ve hamam böcekleri gibi koprofaj (=dışkı ile beslenen) böcekler 

biyokori vasıtası ile kistleri etrafa ve besinlere taşıyarak, enfeksiyonlara aracılık 

yaparlar. 50 oC  ve üzeri sıcaklıklarda kistler canlılıklarını yitirirler.  

 4. Metakist: Kistten serbest kalan 4 nukleuslu amibe metakist denir. 

Ağızdan alınıp mideden geçen kistlerin duvarı, ince bağırsağın duodenum 

kısmında safra ve pankreas salgısı ile eriyerek 4 nukleuslu amipler serbest kalır. 

 5. Metakistik Trofozoit (Amoebul=Amöbül): Metakistin nukleusları 

bir kez daha bölünür ve oluşan 8 nukleuslu yapı, sitoplazmik bölünmeler 

geçirerek 8 adet oldukça küçük amipcik (amoebul) yahut metakistik trofozoit 

oluşur. Bunlar daha sonra kalın bağırsağa geçer ve büyüyerek trofozoitlere 

dönüşürler. Aşırı enfekte olmuş kişilerin sürgünlerinde rastlanabilirler.  

 

 
 
 
 

Şekil 2.2: Entamoeba histolytica'nın trofozoit, prekist ve tek, iki, dört nukleuslu kist 
safhaları (Yaşarol, 1978'den değiştirilerek). 

 



      GENEL PARAZİTOLOJİ 24 

 

 
 
Şekil 2.3: Entamoeba histolytica'nın yaşam döngüsü (Puytorac ve ark., 1987'den). 
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Species 2: Entamoeba coli (Şekil 2.4) 

 Kalın bağırsakta yaşayan fakat çoğunlukla patojen olmayan diğer bir 

amip türüdür. Tür ismi yaşadığı yere (Latince colon, kalın bağırsak) dayanılarak 

verilmiştir. Çizelge 2.2'de önemli bazı morfolojik özellikleri verilmiştir. E. 

histolytica' dan farklı olarak nukleusta bulunan çevresel kromatin materyali 

kalınca yapıda, irili ufaklı ve düzensiz tanecikler şeklinde, nukleolus büyük ve 

yandadır. En önemli diğer iki özelliği ise olgun kistlerinin 8 nukleuslu olması ve 

genç kistlerde bulunan kromatoid cisimciklerin ince yapılı, sivri uçlu kıymıklar 

şeklinde olmasıdır (Şekil 2.4). Genel olarak bakterilerle geçinir, çok ender olarak 

besin vakuollerinde eritrosit ve bağırsak epitel hücrelerinin gözlendiği 

bildirilmektedir (Kuman ve Altıntaş, 1996). Hareketi E. histolytica'nınkine oranla 

yavaştır.  

 Dokuyu istila etmez, bununla birlikte oluşturduğu metabolik artıklara 

karşı konakların tepkimesi olarak yahut mekanik tahriş (irritasyon) ile birlikte 

bağırsağın peristaltik hareketlerinde artış gözlenir. Bazı durumlarda karın ağrıları, 

karında gaz, şişkinlik, hazımsızlık, çoğu kez kansız ishal ve nadiren kabızlık 

olduğu belirlenmiştir (Kuman ve Altıntaş, 1996). Bulaşma ağız yolu ile ve olgun 

kistlerle olur. 

 

Species 3:Entamoeba gingivalis (Şekil 2.5) 

 İnsan, diğer primatlar, köpek, kedilerde ağız boşluğu ve üst yutak 

bölgesinde ve özellikle diş etlerinde yaşayan apatojen yahut sığıntı bir amiptir. 

Tür ismi bundan öncekine benzer şekilde yaşadığı yer (Latince gingiva, diş eti) 

dikkate alınarak verilmiştir. Yalnız trofozoit şekli vardır, kisti bulunmaz. Çevresel 

kromatin materyali küçük ve aşağı yukarı eşit büyüklükte düzensiz tanecikler 

şeklindedir. Nukleolus küçük ve çoğunlukla merkezi konumludur. Ekto- ve 

endoplazma ayırımı çok barizdir. Endoplazmada çok sayıda besin vakuolü 
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bulunur. Besinlerini çoğu kez bakteriler, bazen de konağın epitel hücreleri, 

lökositler ve oldukça ender olarak da eritrositler oluşturur. Hızlı hareketlidir.  

 Ağız boşluğunda bulunmasının dişlerdeki diş taşı miktarı ve periodontal 

hastalığın gelişmesi ile orantılı olduğu bildirilmektedir (Kuman ve Altıntaş, 

1996).  
 

 
 

Şekil 2.4: Entamoeba coli'nin trofozoit, prekist ve tek, dört, sekiz nukleuslu kist safhaları 
(Yaşarol, 1978'den değiştirilerek). 
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Şekil 2.5: Entamoeba gingivalis (trofozoit)'in genel vücut şekli ve hücresel organizasyonu 
(Yaşarol, 1978'den değiştirilerek). 

 
Ordo 2: Schizopyrenida 

 Vücut  kabaca silindir şekillidir. Hareket çoğunlukla aniden oluşan hyalin 

ve yarı küresel çıkıntılar yahut lobopodlarla gerçekleşir. Tek nukleusludurlar, 

daima bir kist şekli mevcuttur. Pek çok türde geçici kamçılı safhalar meydana 

gelir. Tamamı fakültatif simbiyontlardır. Normal olarak sularda yahut nemli 

topraklarda serbest yaşarlar, fakat omurgalı ve omurgasızlara bulaştıkları takdirde 

patojen özellik kazanarak ölümcül hastalıklar oluştururlar.  

 Tek aile (Vahlkampfiidae) ve bu aileye dahil üç cinsi (Vahlkampfia, 

Naegleria ve Tetramitus) mevcuttur. Vahlkampfia cinsinde kamçılı safha 

bulunmazken, Naegleria'nın kamçılı safhasında iki, Tetramitus cinsinin kamçılı 

safhasında ise dört kamçı bulunur. Vahlkampfia cinsinden V. paturxent'in 

istiridyeler (Ostrea)'lerin bağırsağında, Tetramitus cinsinden T. rostratus'un ise 

sıçanların çekumunda kamçılı safhası ile bulunduğu ve patojen olabilecekleri 

bildirilmektedir (Kudo, 1954). İnsan sağlığı açısından önemli olan türler 

Naegleria cinsinde bulunur. En tehlikesi N. fowleri'dir. 
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Species: Naegleria fowleri (Menenjit Amibi) (Şekil 2.6) 

 Aerobiktir, kamçılı ve amip (vegetatif) olmak üzere iki tip trofozoit şekli 

mevcuttur.  

 Kamçılı şekli 8-18 µm uzunluğunda olup ılık sularda (28-36 oC) yaygın 

olarak bulunur. Kabaca armut şekillidir: ön ucundan iki kamçı çıkar, arka uçta ise 

1-2 adet kontraktil vakuol bulunur. Nukleus yuvarlak şekilli ve tektir. Nukleolusu 

iridir. Serbest yaşamda görülen şekil çoğunlukla budur. Kamçılı halde iken 

bölünerek çoğalmaz. Ancak kamçılarını kaybederse bölünme geçirebilir. Çamurlu 

sularda, göl, yüzme havuzu ve durgun su birikintilerinde yıkanan insanlarda 

çoğunlukla burun (nasal) yahut bazen ağız yolu ile bulaşır ve buralarda amip 

şekli'ne dönüşür. 

 Bulaşma esas olarak amip şekiller ile gerçekleşir. Koku alma kanalına 

giren amipler, burun-içi mukozayı geçerek koku alma siniri (Nervus olfactorius) 

yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir 

hastalık olan ve "Primer Amibik Meningoensefalit" yahut kısaca "PAM" olarak 

adlandırılan menenjitlere sebebiyet verirler. 10-20 µm olan amip şekli, yalancı 

ayaklarla hareket eder. Kontraktil vakuolleri belirgindir. Oldukça büyük bir 

nukleolus içeren ve çoğunlukla çevresel kromatini bulunmayan nispeten büyükçe 

bir nukleusa sahiptir. Parazit yaşamda görülen şekildir. Dış etkilere örneğin 

klorlamaya dayanıklıdır, serbest olarak dış ortamda (37 oC ve üzeri 

sıcaklıklardaki termal sularda) da yaşar. 

 Kist'i yuvarlak olup 7-10 µm çapındadır. Nukleus ve sitoplazma yapısı 

trofozoitlerinkine (amip ve kamçılı şekil) benzer. Trofozoit şekiller normal olarak 

dış ortamda iken bakteri ve mantarlarla beslenirler. Kötü besin şartları ve 22 
oC'nin altındaki sıcaklıklarda ise kist şekline dönerler. Bulaşma çoğunlukla 

kamçılı şekillerin amip şekline dönüşmesi ile yahut bazen de doğrudan amip 

şekiller ile ve esasen internasal yolla gerçekleşir. İnsanda patojen olan form amip 

şeklidir. 
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 Avrupa (Belçika, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri ve İngiltere), Avustralya, 

Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) kayıtlar mevcuttur. 

İnsanda patojen olduğu bildirilen diğer türler arasında Naegleria gruberi ve N. 

jadini de bulunur. Benzer şekilde primer amibik menenjitlere sebebiyet verirler 

(Yaşarol, 1978; Merdivenci, 1981). Menenjit (meningitis) kısaca beyin ve 

omuriliği kuşatan zarlar (meninges, dıştan içe doğru Dura mater, Arachnoid ve 

Pia mater)'ın iltihaplanması olarak ifade edilir (Lawrence, 1990). Burun iltihabı, 

yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur 

bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir. Korunma açısından burun boşluğunu 

kapatan maskelerin kullanımı tavsiye edilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2.6: Naegleria fowleri'nin yaşam döngüsü, kamçılı, amip ve kist şekilleri (Kuman ve 
Altıntaş, 1996'dan). 
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2.3. Phylum: Dinoflagellata (Peridinea, Dinophyceae) 

 Ekolojik açıdan önemli ve başlı başına farklı özellikleri olan bir şubedir. 

Yaklaşık 2,000 kadar yaşayan türü bilinmektedir (Sleigh, 1989). Deniz ve tatlı 

sularda serbest, bir kısmı da diğer protistler veya metazoonlarda simbiyont yahut 

parazit olarak yaşayan tek hücreli kamçılılardır. Az bir kısmında koloni 

şekillenmesi görülür. Koloni oluşturanlar küresel (kokkoid) yahut ipliksi 

(filamentöz) şekilli olup ototrofiktirler. Ototrofik türler kahverengi, ototrofik 

olmayanları ise renksiz veya pembemsidir. Bazı fotosentetik dinoflagellatlar, 

güçlü eksotoksinler meydana getirirler. Bunlar balık ve denizel omurgasızlar 

tarafından alınarak vücutlarında birikir. Beslenme zinciri vasıtası ile insana kadar 

taşınan bu toksinler öldürücü olabilmektedir. Kıyı sularında aşırı sayıda protist 

çoğalması ile meydana gelen ve "kızıl su" (red tide) olarak nitelendirilen 

durumlara neden olan bu türler, balıklar ve diğer omurgalılar üzerinde su yahut 

yağda eriyebilen ve hemolitik, nörotoksik (örneğin saksitoksin, brevetoksin) veya 

gastrointestinal etkilere sahip toksinler meydana getirirler (Sleigh, 1989). 

Dinoflagellat toksinleri ile gerçekleşen çoğu insan zehirlenmesi vakaları, bu 

toksinlerin konsantre olduğu ıstakozların yenmesi sonucu ortaya çıkar. 

Ganyaulax tamarensis ve Gymnodinium breve, balıkları öldüren ve kıyı 

denizciliği ile uğraşan kişiler açısından ciddi ekonomik kayıplara neden olan 

kırmızı renkli toksik çıkartılar oluştururlar (Margulis ve Schwartz, 1982; 

Anderson, 1988). 

 Dinoflagellatların pek çoğu bir lusiferin (protein)-lusiferaz (enzim) 

sistemine sahiptirler ve biyolojik ışıma (biyoluminesans) yaparlar. Bir kısmı 

geceleyin açık denizlerin dalgaları arasındaki ışık pırıldamalarına neden olur. En 

iyi bilinen örnek Noctiluca miliaris (binlerce gece ışıkçığı)'dir. Bu dinoflagellat 

çeşitli organizmalarda besin toplayıcı olarak kullanılan beslenme tentakülüne 

sahip iri karnivor bir hücredir. Çoğu dinoflagellatlar denizel sölenterler (örneğin 

mercanlar ve deniz şakayıkları) ve istiridyelerle simbiyotik birlikteliklere 
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katılırlar. Esasen yeryüzündeki resif topluluklarında en yaygın olarak bulunan 

hücre içi fotosentetik simbiyont bir dinoflagellat olan Gymnodinium 

microadriaticum'dur (Margulis ve Schwartz, 1982). 

 Dinoflagellatlar zarla sınırlı nukleuslara ve en azından yaşam 

döngülerinin bir kısmında iki adet kamçı (Undulipodium)'ya sahiptirler. 

Kamçılardan birisi hücreyi bir halka şeklinde kuşatan karakteristik bir oluk 

yahut kuşak (Cingulum) içinde hücre yüzeyine bağlı olarak uzanır. Diğer kamçı 

ise ilkinin çıktığı noktaya yakın olacak şekilde vücuda bağlanır ve Sulkus 

(Sulcus, girinti) olarak bilinen ince uzunlamasına bir yarık içinde diğerine dik 

açıda olacak şekilde uzanır (Anderson, 1988). Kamçılar organizmanın 

karakteristik spiral şekilli hareketini doğuracak şekilde hareket eden ipliksi 

yahut şerit benzeri tiptedir [Şubenin ismi Yunanca dinos (hızla dönmek veya 

girdap gibi dönerek hareket etmek) ve Latince flagellum (kamçı veya kamçı ile 

hareket etmek) kelimelerinin birleşmesinden kaynaklanır]. Sitoplazmik 

özellikleri tipik ökaryotiktir. Hücreleri tübüler kristalı mitokondriler ve çoğu 

kez benzersiz kahverengi plastidleri içeren oldukça karmaşık bir yapı sergiler. 

Hücre zarının hemen altında bir alveol tabakası ve bunun altında uzanan az 

yahut çok sayıda mikrotübüllerden oluşmuş ökaryotik bir peliküle sahiptirler. 

Bu pelikül yapısı siliyatların ve sporozoonların pelikülünü çağrıştırır. Alveoller 

içerisinde polisakkarit, çoğunlukla selüloz yapıda plak benzeri depo maddeleri 

bulunur. Bu plaklar bazen silisyumla güçlendirilir ve organizmayı kısmen yahut 

tamamen kuşatan daimi bir zırh şekillendirebilirler. Buna teka (theca, kabuk), 

testa yahut amfiezma (amphiesma) gibi adlar verilir. Tekalı türler tür için 

karakteristik oldukça karmaşık ve yüksek derecede çeşitlenmiş tekal plak 

modellerine sahiptir. Her bir türde karakteristik bir Apikal Por, bir Epikon 

(Epizom, Epiteka) ve bir Hipokon (Hipozom, Hipoteka) görülür. Bununla 

birlikte pek çok dinoflagellat türünde teka bulunmaz. Çoğu dinoflagellat ayrıca 

sert, dayanıklı kistler şekillendirir. 
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Şekil 2.7: Tipik bir dinoflagellat, Ganyaulax tamarensis'de dış morfoloji ve boyuna 

kesitte çeşitli organellerin durumu (Margulis ve ark., 1982'den). 
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 Dinoflagellatlarda çeşitli ve ilginç olan diğer bir sitoplazmik özellik, 

çoğunlukla tatlı su ve bazı denizel türlerde görülür: peliküler yahut amfiezmal 

(tekal) vakuollerden başka, Pusul olarak adlandırılan ve bazen karmaşık 

sistemler halinde şekillenmiş olan vakuollere sahiptirler (Sleigh, 1989). 

Bunların kontraktil vakuollerinkine benzer bir işleve (ozmoregülasyon=su 

geçişiminin düzenlenmesi) sahip olduğu düşünülür. Bununla birlikte pusuller 

nadiren şişer ve küçülürler, düzenli kontraksiyonlar geçirmezler. Karmaşık 

pusul sistemlerinde özelleşmiş bir sitoplazma bölgesinde ilave vakuollerle 

çevrelenmiş bir ana vakuol vardır. Bu ana vakuol bir veya daha fazla tübüler 

kanallarla hücre yüzeyi ile bağlantılıdır (Şekil 2.7). Dinoflagellatlarda bu 

özelliklerin dışında siliyatlardakine benzer trikosist ve mukosistler (örneğin 

Oxyrrhis marina'da), ayrıca Polykrikos ve diğer birkaç cinste Cnidaria 

(Coelenterata)'dakine benzer gösterişli nematosistler mevcuttur. 

Dinoflagellatların sadece bir kısmında, sulkus yakınında bulunan ve görünüş 

olarak avın hareketini izlemede iş gören nokta gözler (Stigma ve Ocellus) 

bulunur. Çoğunlukla karotenoid pigmentleri içeren ışığa duyarlı globül 

yapıları ve kloroplast içinde bulunan globül yahut zar dizileri şeklinde basit 

nokta gözler (Stigma) bulunmasına karşın, bunlar bazen sedanter form 

Erythropsodinium'da olduğu gibi oldukça karmaşık yapıdadırlar. Bunlarda 

bir mercek ve pigment granüllerine benzer bir retinoid (pigment küpü)'ten 

oluşan Ocellus bulunur. Mercek şeklini değiştirebilir, retinoid merceğe doğru 

serbest hareket edebilir ve ocellus bütün olarak hücreden farklı yönlerdeki 

noktalara doğru çıkıntı oluşturabilir.  

 Dinoflagellatlar şüphesiz ökaryotik hücreler olmalarına karşın, nukleus 

organizasyonları oldukça idiosinkratik (=özel durumlu)'tir. Bu nedenle prokaryot 

ve ökaryot arasında kalan anlamında Mezokaryot (Dinokaryon) olarak 

adlandırılırlar. Hemen bütün ökaryotik hücrelerde DNA, 10 nm genişliğinde fibriller 

ve bunları örten 4-5 çeşit histon proteinleri ile daha da karmaşıklaşmış bir yapı 
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(nukleozomlar) halinde organize olurken, dinoflagellatlarda DNA fibrilleri 

2.5 nm genişliğinde olup, diğer ökaryotlardan bilinen 4-5 histon tipinden 

farklı olarak, oldukça düşük miktardaki özel bir bazik protein ile örtülerek 

daha düşük bir organizasyon görülür (Margulis ve Schwartz, 1982). Bu 

anlamda, dinoflagellat DNA'sı bakterilerinkine benzer bir düzenlenmeye 

sahiptir. Genetik materyal, interfaz dahil daima kromozomlar halinde 

yoğunlaşır ve mitoz bölünme, nukleus kılıfı kaybolmadan ekstranuklear 

(=nukleus dışı) iğ iplikleri ile gerçekleşir (Kapalı Mitoz) (Sleigh, 1989).  

 Bazı dinoflagellatlar fotoototrof, diğer bazıları ise heterotroftur. 

Fotosentetik tabiatlı türlerde kahverengi plastidler mevcuttur. Bu 

plastidlerdeki pigmentler arasında genel olarak klorofil a ve c2 (bazen c1), β 

ve α-karoten, birkaç ksantin (diadinoksantin, diatoksantin, dinoksantin, 

fukoksantin, neofukoksantin ve neoperidinoksantin) ve peridinin olarak 

isimlendirilen dinoflagellatlara özgü bir karotenoid bulunur. Fotosentetik 

türler, plastidlerinin Pyrenoid adı verilen özelleşmiş bir bölgesinde nişasta 

şekillendirir ve depolarlar. Heterotrofi renksiz yahut pembemsi türler 

tarafından gerçekleştirilir, ayrıca pek çok fotosentetik tür de diğer 

organizmaların sitoplazmasını özümseyebilir. Ozmotrofik beslenmenin 

gerçek boyutu bilinmemekle birlikte, fagotrofik beslenme oldukça yaygındır. 

Fagotrofik beslenme gösteren bazı türlerde, kalınca bir kamçıyı andıran fakat 

yapısal olarak oldukça farklı bir sitoplazmik organizasyona sahip özelleşmiş 

beslenme organelleri (lamellipodium, pedunkul veya tentakül) bulunur. Bu 

yapı hücredeki bir pordan çıkartılır ve besin partiküllerinin tutulmasına 

yardımcı olur (Anderson, 1988; Sleigh, 1989). Protoperidinium 

(Peridiniidae, Diniferida) gibi tekalı formlar sulkus kısmından avlarını 

kuşatan ve onları sindiren perde-benzeri bir lamellipodium çıkarırken, çıplak 

formlar, örneğin Noctiluca (Noctilucidae, Diniferida) prehensil (=kavrayıcı) 

bir tentakül ile avlarını yakalayabilirler yahut Gymnodinium (Gymnodiniidae, 
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Diniferida)'da olduğu gibi bir suktor (Suctorida, Ciliophora) tentakülünü 

andıran mikrotübüllerle döşeli tüp şeklindeki bir pedunkul (peduncle, sap) 

yardımı ile avının sıvılarını emebilirler (Sleigh, 1989). 

 Dinoflagellatlarda çoğalma tipik olarak posteriora doğru ilerleyen 

uzunlamasına ikiye bölünme ile olur. Bazı zırhlı formlarda tekal plaklar 

kardeş hücreler arasında paylaşılır. Diğer bazılarında ise bölünme öncesi zırh 

bütünüyle dağıtılır ve her biri daha sonra bütün bir teka oluşturur. Birkaç 

türde eşeyli çoğalma görülür ve Noctiluca cinsine dahil olanlar haricinde bu 

türlerin tamamı Zigotik (Sinsisyal) Mayoz'la çoğalan haploid organizmalardır. 

Noctiluca türleri ise Gametik (Terminal) Mayoz'la çoğalan diploid canlılardır. 

Tipik formlarda zigot, iki küçük biflagellat gametin birleşmesi ile meydana 

gelir ve iki uzunlamasına kamçısı ile yüzerek, gelişir ve kalın bir kist duvarı 

şekillendirir. Oluşan bu yapıdan mayoz sonucu 1, 2, 4 veya daha fazla sayıda 

(8, 16, 32, 64 vs.) kamçılı hücreler (dinosporlar) oluşur (Puytorac ve ark., 1987, 

Sleigh, 1989). Tek cins (Crypthecodinium) hariç diğer dinoflagellatların büyük 

bir kısmında arka arkaya iki mayoz bölünme meydana gelir, bununla birlikte 

parazit bazı türlerde (Syndinium ve Blastodinium) sporulasyon çok sayıda 

ardışık mayoz bölünmelerle olur. Bazı türlerde eşeysiz kistler de şekillenebilir, 

bunlar geçici dinlenme safhaları olarak değerlendirilir. 

 Parazit dinoflagellatlar diğer protistler yanında farklı hayvan gruplarında 

oldukça yaygın bir şekilde bulunurlar. Örneğin diğer dinoflagellatlarda 

Coccidium cinsi, tintinnid siliyatlarda (Takım: Tintinnida, Şube: Ciliophora) 

Duboscquella cinsi, radyolerlerde (Altşube: Polycystina, Şube: Actinopoda) 

Erodinium ve Solenodinium cinsleri, akanterlerde (Altşube: Acanthara, Şube: 

Actinopoda) Amoebophyra cinsi, sölenterlerde (Şube: Coelenterata), 

Gymnodinium, Protodinium ve Oodinium cinsleri, yumuşakçalarda (Şube: 

Mollusca) Oodinium cinsi, helmintlerde (Şube: Nematoda ve Platyhelminthes'de) 
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Gymnodinium, Haplozoon ve Oodinium cinsleri, kabuklularda (Sınıf: 

Crustacea, Şube Arthropoda) Blastodinium, Syndinium, Actinodinium, 

Chytriodinium ve Haematodinium cinsleri, tunikatlarda (Altşube: Tunicata, 

Şube: Chordata) Oodinium ve Apodinium cinsleri ve balıklarda (Altşube: 

Vertebrata, Şube: Chordata) Oodinium ve Amyloodinium cinslerine dahil 

türler ektoparazit, sindirim sistemi paraziti, vücut boşluğu paraziti yahut hücre 

içi paraziti olarak yaşarlar. Parazit yaşam bu dinoflagellatlarda bir takım 

değişiklikler gerektirmiştir. Örneğin Oodinium fritillariae, Apodinium 

chattoni ve Neresheimeria catenata' da tutunma ve emme sistemi olan hipokon 

(hipozom, hipoteka) bir kök sistemi (rhizoid)'e dönüşmüştür. Bununla birlikte, 

gerçek parazit ile simforetik (=birlikte taşınan) canlı arasında sınır çizmek 

oldukça zordur. Örneğin sazangiller (Cyprinidae)'in solungaçları üzerinde 

bulunan Oodinium cyprinodontium'da ototrofik beslenmeyi işaret eden 

plastidler bulunur ve bu parazit, konak hücrelere nüfuz etmediği düşünülen bir 

tutunma organeli farklılaşmasına sahiptir. Bunun aksine, Amyloodinium'da 

kloroplast bulunmaz ve solungaç hücreleri arasına girerek onları bozan bir kök 

sistemine sahiptir. Euphasiacea takımına dahil kabukluların (Crustacea) 

yumurtalarının vitellüs kitlesi içinde yaşayan Cytriodinium parasiticum, enfeksiyon 

süresince yumurtanın kalın pellusid tabakasını aşar ve şekil değiştirerek kurtçuk 

şekilli bir hücreye dönüşür. Oluşan bu hücre yumurtanın vitellüsünü yemek için 

bir tünel kazar. Endoparazitler yapısal açıdan daha da indirgenmişlerdir ve bu 

nedenle kendilerine özgü bir deyim olacak şekilde Syndinidler (Syndinida) 

olarak isimlendirilirler. Bu dinoflagellat yahut dinomastigotlar, dış örtü (teka) 

ve kamçılara ilişkin bütün izleri kaybederek Syndinium ve Haematodinium 

cinslerinde olduğu gibi çok nukleuslu basit bir plazmod haline dönüşürler. 

Parazit yaşamda sporulasyonla gerçekleşen bir eşeyli üreme görülür. Bu 

sporulasyon oldukça karmaşıktır. Arka arkaya devam eden özelleşmiş tipte birçok 
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bölünme safhası (Palisporogenez) deniz kabukluları (Crustacea)'nın sindirim 

sisteminde parazitlenen Blastodinium cinsi için tipiktir. Bu tip özelleşmiş 

sporulasyonda daima ilk bölünme sonucunda oluşan bireylerden birisi 

(Trofosit) konak hücredeki beslenmesine devam ederken, diğeri (Gonosit) bir 

sonraki bölünmeden sorumludur (Margulis ve ark, 1993). 
 

Classis: Dinoflagellidea (Dinomonodea) 

 Şubenin tek sınıfıdır. İki takım halindedir. 
 

Ordo 1: Diniferida 

 Tipik dinoflagellatlardır: Çok sayıda kromozomu bulunan ve gerçek 

histon proteinleri taşımayan nukleuslara (=dinokaryon) sahiptirler. Bölünme 

esnasında polar mikrotübüller nukleusa, nukleus kılıfını delerek nüfuz 

ederler. İğ mikrotübüllerinin kutuplarında kinetozomlar (sentrioller) 

bulunmaz. Tekanın yapısı ve morfolojisi, olukların morfolojisi önemli 

sistematik ölçütlerdir. Blasinidae ve Pyrocystidae (denizel ektoparazitler) 

ailelerinde parazit türler bulunur.  
 

Familia: Blasinidae (Blastodiniidae)  

 Tamamı parazittir. Sindirim sistemi, vücut boşluğu veya hücre içi 

olmak üzere endoparazit veya denizel yumurtalar üzerinde ektoparazit olarak 

yaşarlar. Dokuz cins (Apodinium, Oodinium, Protodinium, Actinodinium, 

Haplozoon, Neresheimeria, Amoebophyra, Chytriodinium ve Blastodinium) 

halindedir. 
 

Genus: Blastodinium 

 Çeşitli pelajik kopepodlar (Copepoda, Crustacea)'ın midesinde 

endoparazit olarak yaşayan 13 tür ile temsil edilir. Çoğalma, özelleşmiş bir 

eşeyli üreme (sporulasyon) tipi olan palisporogenez (Yunanca pali-: art arda, 

birbirini takip eden, ardışık, ardıl) ile gerçekleşir. 
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Species: Blastodinium spinulosum (Şekil 2.8) 

 Paracalanus parvus, Clausocalanus ve Cyclops cinslerine dahil 

kopepodların midesinde bulunur. Bulaşmaları küçük Dinospor'ların besinle 

birlikte alınması ile gerçekleşir. Konağın midesinde oluşan genç form 2 

nukleuslu, plastid içeren 150 µm uzunluğunda ve hafif kavisli uzunca ovoid 

şekillidir. Kendisini kopepodun mide duvarına tespit etmez. Geniş olan uç 

kısmı daima kopepodun ön tarafında bulunur. Plastidiyal pigment maddesi 

sarımsı-yeşil yahut esmer sarı renkli olup, mitokondrileri andıran çevresel 

konumlu kloroplastik ağ tarafından taşınır. Nukleuslar, tipik dinokaryon 

özelliğindedir. Bununla birlikte anafaz safhasında sürekli bulunan 

sentrozomların ve Plazmodendrit (Traktus) adı verilen akromatik yapıdaki iğ 

iplikleri vasıtasıyla daha da yoğunlaşırlar. Bu nedenle kromozomlar bu safhada 

daha koyu bir hal alır. Yüzeyde oldukça kalın, saydam bir pelikül (teka, 

periplast) bulunur ve bu kapalı bir kabuk oluşturur (Grassé, 1953). İlk ikiye 

bölünme bu kabuğun içinde gerçekleşir. Öndeki (Trofosit, T) ve arkadaki birey 

(Gonosit, G) farklı davranış gösterir. Öndeki birey bir kabuk ile çevrilidir ve bir 

yandan konaktan beslenmesine devam ederek büyürken, diğer taraftan 1 yahut 

ardışık olarak iki kez ikiye bölünme geçirerek bir trofosit (T1, T2) ve bir 

gonosit (G1, G2) oluşturur. Bu süre zarfında, arkadaki birey ise 4, 5 yahut 6 kez 

ardışık ikiye bölünmelerle çok sayıda (16, 32 yahut 64) spor oluşturan hücre 

(Sporosit, S1 ve S2) meydana getirir. Bunlar uzun yahut kısa süren bir dinlenme 

devresinden sonra, başlangıçtaki ilk ana kabuğu patlatarak denize serbest 

bırakılır. Serbest kalan her sporosit 2 kamçı ve bir oluk geliştirir. Bunların her 

biri art arda iki kez bölünerek, tek nukleuslu ve bulaşıcı olan Dinospor'ları 

verirler. Eşeyli çoğalmanın bu tipine Palisporogenez adı verilir. 

 Dinosporlar yeni kopepodlara bulaştıkları takdirde, kamçılarını 

kaybederek büyürler ve yeniden palisporogeneze maruz kalacak yeni bir birey 
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oluştururlar. Palisporogenez esnasında gonosit açısından gerçek bir büyüme 

yoktur. Sadece tekrarlanan ikiye bölünmeler söz konusudur. Bununla birlikte, 

her bir bölünme arasında ardışık meydana gelen sporositler açısından boyutsal 

farklar söz konusudur (Grassé, 1953; Grell, 1968; Puytorac ve ark., 1987). 

 Bu parazit yarı heterotrof yarı fotoototrof bir dinoflagellattır. Bu nedenle 

az gelişmiş bir parazitlik söz konusudur. Sürekli olarak palisporogenezle üremesi 

nedeni ile, konağında uzun süreler bulunur ve besinlerinden faydalanır. Bununla 

birlikte kopepodu kısırlaştırıcı bir etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla üremesini 

engellediğine ilişkin kayıtlar da mevcuttur (Grassé, 1953). 

 

Şekil 2.8: Diniferid dinoflagellat, Blastodinium spinulosum'un yaşam döngüsü 
(Grell,1968’den değiştirilerek). 
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Ordo 2: Syndinida 

 Endoparazittirler, teka ve kortikal alveolleri bulunmaz. Az sayıda (4-10) 

"V" harfi şekilli kromozomu bulunan ve sitokimyasal olarak ayırt edilebilen özel 

histon proteinleri taşıyan nukleuslara (=dinokaryon) sahiptirler. Bölünme 

esnasında nukleus dışı iğ mikrotübülleri, kinetozomlar tarafından kutuplandırılır. 

Bu tip mitoza, Syndinien Mitoz adı verilir. Tek aile (Syndinidae) mevcuttur. 
 

Familia: Syndinidae  

 Beş cinse sahiptir. Bunlardan üçü (Coccidium, Merodinium ve 

Duboscquella cinsleri) diğer protistlerde, ikisi (Syndinium ve Haematodinium 

cinsleri) ise metazoonlarda endoparazit olarak yaşar ve çok hücreli koloniler 

yahut çok nukleuslu plazmodlar oluşturabilirler. 
 

Genus: Syndinium 

 Çeşitli pelajik kopepodlar (Copepoda, Crustacea)'ın vücut boşluğu 

paraziti olarak yaşayan 8 tür ile temsil edilir. Akdeniz'de yaygın olarak 

bulunurlar. Çoğalma ardışık meydana gelen mitotik bölünmeler sonucu oluşan 

çok nukleuslu plazmodların çoğa bölünmesi ile gerçekleşir. 
 

Species: Syndinium turbo (Şekil 2.9) 

 Paracalanus parvus ve Cyclops cinslerine dahil kopepodların vücut 

boşluğu parazitidir. Genç formu sindirim borusu epiteli ile konjektif tunik arasına 

girerek bu bölgeyi genişletir. Bu form renksiz bir plazmod halinde olup, 5 yahut 6 

dinokaryonludur. Genel vücut boşluğunda hızla büyür. Nukleuslar syndinien 

mitozla çoğalır. Plazmod genişler ve yavaş yavaş vücuda yayılır. Neticede kaslar 

sindirilir. Bundan başka, plazmod gelişiminin başından sonuna dek yapısı 

bilinmeyen, camsı ve ışığı oldukça kırıcı özellikte yoğun partiküller ayırt edilir. 

Dinosporlar oluşmadan önce, bu partiküller ince iğneler halinde bölünerek 

dağılırlar. Bunlar trikosistleri andırır. İstila edilmiş kopepod opak görünümlüdür, 
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hareketi oldukça yavaşlar ve üremesi tamamen durur. Sporulasyon çoğa bölünme 

ile gerçekleşir ve oluşan dinosporlar, kopepodu terk etmeden hemen önce 

şekillenir. Dinosporlar gyrodiniform (Şekil 2.9) şeklindedir. Renksiz ve 8-15  µm 

uzunluğundadırlar. Kasları iyice eriterek meydana getirdikleri boş kopepod kılıfı 

içinde bir süre yüzdükten sonra, olasılıkla kılıfın yırtılması ile oluşan deliklerden 

çıkarak serbest hale geçerler. Bununla birlikte kopepodu nasıl terk ettikleri kesin 

olarak gözlenmemiştir. Genç plazmodun sindirim sistemi kanalı ile konjektif 

tunik arasında olması, dinosporların ağız yolu ile bulaştığı ve genel vücut 

boşluğuna geçtiği düşünülür (Grasse, 1953; Puytorac ve ark., 1987). 

 
 

Şekil 2.9: Syndinid dinoflagellat, Syndinium turbo'nun yaşam döngüsüne ilişkin farklı 
formlar (Grasse,1953'den değiştirilerek). 
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2.3. Phylum: Mastigophora (Flagellata, Kamçılı Protistler) 

 Çeşitli plastid karakterlere sahip ototrofik türler yanında, serbest ve 

parazit yaşayan heterotrofları da içerir. Çok hücreli, koloni oluşturan ve çoğu kez 

hareketsiz olan türler, bu şube altında yer alan pek çok grup içinde ve bilhassa 

fotosentetik gruplarda bulunur. Fagotrofik türlerde, besinin içeriye alınması ile 

ilgili özelleşmiş bir zar bölgesi (sitostom) bulunabilir. Trofozoitlerinde tipik 

olarak 1 veya daha fazla sayıda, çoğunlukla 2 kamçı (undulipodium) bulunur. 

Eşeysiz çoğalma temel olarak intrakinetal (=simmetrogenik, uzunlamasına) ikiye 

bölünme ile gerçekleşir. Eşeyli çoğalma bazı gruplarda görülür. 

 
Subphylum 1: Oligomastigophora 

 Plastidsiz yahut plastidli (kloroplastlı veya lökoplastlı) hücrelerdir. 

Kinetid (=kinetozom ve ilişkili tübüller ile fibrillerin oluşturduğu organizasyon 

birimi, undulipodyal aparey)'leri basit yapıdadır. Çoğunlukla heterodinamik 

(=farklı yönelimli yahut farklı çarpma modeline sahip) 2 kamçılıdırlar. Gelişmiş 

bir kortikal sitoiskelet bulunur. Bu alt-şubeye dahil 8 sınıftan 

(Chromomastigophorea, Pyrmnesea, Proteromonadea, Cryptomonadea, 

Euglenidea, Phytomonadea, Choanomonadea, Kinetoplastidea) sadece ikisinde, 

Proteromonadea ve Kinetoplastidea'da önemli patojen türler bulunur. 

 
Classis 1: Proteromonadea 

 Bir veya iki çift heterodinamik ve heterokont (=farklı uzunlukta) kamçıya 

sahiptirler. Hücrelerinde nukleus etrafında kıvrılan kabaca fasulye biçimli tek 

mitokondri bulunur ve hiçbir zaman vücut uzunluğu boyunca uzanmaz. Bunun 

dışında mitokondrial DNA'nın yoğunlaşması ile meydana gelen kinetoplast 

yapıları görülmez. Keza kamçı zarı ile kamçı aksonemi arasında enine çizgili 

fibriller (Paraaksiyal=Paraflagellar Çubuk) ve kamçı yüzeylerinde 

mastigonemler (=kıl benzeri yanal uzantılar) yoktur. Golgi apareyi diktiyozomlar 
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şeklinde olup, nukleusun anterior yüzeyine yakın konumlanan kinetozomlardan 

çıkarak mitokondriye kadar uzanan bant şekilli Rhizoplast'ı halka şeklinde kuşatır 

[Rhizoplast: kinetozomların kaidesinden çıkarak nukleus yahut sitoplazmadaki 

mikrotübül organize edici merkezlere uzanan enine bantlı mikrotübül yapısındaki 

çubuklara verilen isimdir]. Çoğalma bazı türlerde çoğa bölünme ile gerçekleşir. 

Bu sınıfa ait tek takım bulunur. 

 
Ordo: Proteromonadida 

 Uzunca piriform (=armut şekilli)'durlar. Nukleusları vücut ön yarımında 

merkezi olarak yerleşir. Vücut yüzeyleri stri (yiv) olarak isimlendirilen 

çizgilenmelere sahiptir. Bu yapılar, vücudun bir kutbundan diğer kutbuna kadar 

uzunlamasına veya spiral bir düzende uzanırlar ve iç taraftan çok sayıda birbirine 

paralel düzenlenmiş uzunlamasına mikrotübüllerle desteklenirler. Diğer bütün 

özellikler sınıf özellikleri ile aynıdır. Tek aile (Familia: Proteromonadidae) ve 

bu aileye dahil iki cinsi (Proteromonas ve Karotomorpha) bulunur. Pek çok 

amfibi ve reptillerin sindirim kanalında parazitlenirler ve dışkılarla dışarı atılan 

dayanıklı kistler oluştururlar. 

 
Genus 1: Proteromonas 

 Bir çift heterodinamik ve heterokont kamçıya sahip kamçılılardır. 

Kamçılardan biri ön tarafa, diğeri arka tarafa uzanır. Vücut yüzeyindeki striler 

derin değildir ve birbirine paralel ve boyuna uzanırlar.  

 Ülkemizde Proteromonas lacertae ve P. uromastixi kertenkelelerin 

(Lacerta trilineata, L. rudis ve Laudakia stellio) kalın bağırsağında saptanan en 

yaygın türlerdir (Üçüncü, 1981; Göçmen ve Öktem, yayınlanmamış sonuçlar). 

Diğer bazı türler örneğin P. longifila kuyruklu kurbağalardan (Diemyctylus, 

Plethodon ve Batrachoeps) rapor edilmiştir (Olsen, 1974). Patojenlikleri fazla 

değildir. 
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Species: Proteromonas lacertae (Şekil 2.10 ve 2.11) 

 Reptillerin kalın bağırsağında sığıntı olarak yaşayan potansiyel patojen 

bir türdür. Olgun trofozoitleri 10-30 µm uzunluğunda, uzunca armut şekilli ve 

dorsoventral yassıdır. Posterior uç incedir, bazen çok az bükülme gösterebilir. Küt 

olan ön uçtan iki kamçı çıkar. Kamçılardan biri öne doğru uzanır ve uzunluğu, 

vücut uzunluğunun yaklaşık 3-5 katıdır. Diğer kamçı ise öne doğru uzanan 

kamçıya dikey olarak çıkar ve geriye doğru yönelir: uzunluğu, vücut uzunluğunun 

yaklaşık 2 katı kadardır. Bazı durumlarda iyice anterior vücut kenarına kısa bir 

mesafe için yapışık olarak ayırt edilir. Öne doğru uzanan kamçının bilhassa 1/5'lik 

proksimal kısmı kalıncadır (Sleigh, 1989). Vücudun ön ucuna yakın yerleşen 

nukleus, orta büyüklükte merkezi bir nukleolusa sahiptir. Vücudun ön tarafında 

diktiyozomlar (=birbirine paralel tübüller) şeklinde düzenlenmiş olan bir golgi 

apareyi (parabazal cisimcik) bulunur. Bu yapı kinetozomlardan çıkan ve nukleusa 

uzanan iki mikrotübül demeti ile yoğun bir fibrilden oluşan rhizoplastı çevreler. 

Büyük, tek olan mitokondrium nukleusun genellikle arkasında ve onu kuşatacak 

şekilde konumlanır. Posterior vücut kısmında golgi vesiküllerinde şekillenen 

mastigonem benzeri yüzeysel kılsı yapılar (pililer) bulunur (Sleigh, 1989), bunlar 

Somatonem olarak isimlendirilir (Puytorac ve ark., 1987). 

 Trofokist olarak da isimlendirilen kistleri 10-100 µm çapındadır. En 

küçük kistlerde merkezi bir vakuo1 ve kist duvarına yakın konumlanan 1 yahut 2 

nukleus bulunur. Nukleus bölünmesi ilerledikçe, kist ve vakuolü genişleyerek 

nukleuslar kistin iç yüzeyi boyunca sıralanırlar. İlerleyen safhalarda her bir 

nukleusun etrafında bir miktar sitoplazmanın yığılması ve bunların etrafının zarla 

kuşatılması ile küçük kamçılılar meydana gelir. 

 Eşeysiz çoğalma bağırsak içinde uzunlamasına (simmetrogenik) ikiye 

bölünme ile, eşeyli üreme ise iki bireyin yan yana gelip kamçılarını kaybetmeleri 
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ve ortak bir kist duvarı salgılayarak sonuçta birleşmeleri (zigotik mayoz) ile 

gerçekleşir. Dolayısıyla eşeyli çoğalma kist içerisinde cereyan eder. Hemen 

hemen diğer bütün kamçılılarda olduğu gibi, ikiye bölünme geçirecek formlarda 

birey kısalır, kinetozomlar ve bunlarla ilişkili rhizoplast bölünür (Şekil 2.11). 

Daha sonra nukleus kılıfı kaybolmaksızın önce nukleus içi (=intranuklear) iğ 

iplikleri şekillenir (Kapalı Mitoz), kromozomlar metafaz plağında dizilir ve 

bölünme mekiğinin her bir kutbu önceden şekillenmiş olan her bir kamçı grubunu 

bir arada tutan rhizoplasta yapışık vaziyette kalır. Önce nukleusun ve daha sonra 

mitokondriumun ikiye bölünmesi tamamlanır. Bölünmenin sonuna doğru 2 kardeş 

hücre sadece posterior uçlarıyla birbirlerine bağlı olarak kalırlar (Margulis ve 

ark., 1993). 

 Kisti oluşturacak formlarda, vücut kısalarak şekil olarak ovoid bir hal alır 

ve kamçılarını kaybeder. Bu şekilde iki birey bir araya gelir ve ortak bir kist 

duvarı salgılarlar. Kist içindeki bireyler belirginliklerini kaybeder ve nukleusları 

birleşir. Diğer bir deyişle zigot şekillenir. Büyükçe bir merkezi vakuol gelişir ve 

ardışık bir nukleus bölünmesi başlar. Birinci bölünme sonucu oluşan nukleusların 

biri kistin bir ucuna, diğeri karşıt uca hareket eder. Nukleus bölünmesi devam 

ettikçe, kistin çapı dışarıdan sıvı alınımı ile artar ve 100 µm'lik bir çapa ulaşır. 

Sitoplazma ve nukleuslar, kist duvarı ile içteki sıvının oluşturduğu iç basınç 

arasında sıkışır. Yaklaşık 32 adet nukleus oluştuğu zaman, sitoplazma bölünmesi 

(sitokinez) gerçekleşir ve neticede kisti tamamen dolduran küçük kamçılılar 

(trofozoitler) oluşur. Diğer kertenkelelerin bulaşması, olgun kistlerin dışkıyla 

dışarı atılıp, su ve besinlerle alınması ile gerçekleşir.  

 
Genus 2: Karotomorpha 

 İki çift heterodinamik ve heterokont kamçıya sahip kamçılılardır. Kamçı 

çiftlerinden biri ön tarafa, diğer çift ise arka tarafa uzanır. Vücut yüzeyi oldukça 

derin çizgili bir yapıya sahiptir. Stri olarak isimlendirilen bu yapılar, vücudun bir 
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kutbundan diğer kutbuna kadar spiral bir düzende uzanırlar ve iç taraftan çok 

sayıda birbirine paralel düzenlenmiş uzunlamasına mikrotübüllerle desteklenirler. 

Rhizoplast, golgi apareyini pelikülde bulunan mikrotübüllere bağlayacak şekilde 

geriye ve nukleusa doğru uzanır. Karotomorpha bufonis ile K. swezyi türleri 

amfibilerin ergin ve tetarlarında, K. testudinis ise kaplumbağaların bağırsağında 

parazit olarak yaşar. Ülkemizde Karotomorpha bufonis (Şekil 2.11) 

semenderlerden Triturus vulgaris (Küçük Semender)'de yaygın olarak 

belirlenmiştir (Bkz. Öktem, 1974).  

 
Classis 2: Kinetoplastidea 

 Bir veya iki kamçıya sahiptirler ve bunlar Kamçı Cebi adı verilen bir 

çöküntü içinden çıkarlar. Kamçılar tipik olarak, aksonem (=Mikrotübüler Eksen)'e 

ilave olarak enine çizgili fibriller (Paraaksiyal=Paraflagellar Çubuk) içerir. 

Hücrede bir uçtan diğer uca kadar uzanan tek ve büyük bir mitokondrium bulunur 

(bazı formlarda işlevsel değildir): basit bir tüp, çember veya dallanma gösteren bir 

tüp ağı şeklindedir (Levine ve ark, 1981; Puytorac ve ark, 1987). Bunun dışında 

karakteristik bir şekilde kamçı kaide cisimciğinin yakınındaki bir bölgede, 

mitokondrial DNA (mDNA, nukleoid)'nın yoğunlaşması ile meydana gelen 

çoğunlukla yuvarlağımsı yahut oval şekilli Feulgen-pozitif bir organel, kinetoplast 

(kDNA) bulunur. Golgi apareyi benzer şekilde, yine tipik olarak kamçı cebi 

bölgesine yakın olarak yerleşir ve hiçbir zaman kinetozomlarla bağlantılı değildir. 

Sınıfın ismi, içerdiği kamçılıların özelleşmiş bir mitokondriyal yapı olan 

kinetoplasta sahip olmalarından kaynaklanır. Diğer bütün canlıların 

mitokondrilerinde de mDNA bulunmasına karşın, bu grup içerisinde yer alan 

organizmalarda diğer pek çok hayvan hücresinin sahip olduğuna oranla çok daha 

fazladır (Sleigh, 1989). Bu durumun nedeni ve önemi halen açık değildir. Bilinen 

türlerinin çoğu parazittir. Bir kısmı ise serbest yaşar. Tek takımı mevcuttur. 
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Şekil 2.10: Proteromonas lacertae'nin yaşam döngüsüne ilişkin farklı formlar (Olsen, 
1974'den değiştirilerek). 

 

Şekil 2.11: Proteromonas lacertae'de ikiye bölünme (a, b ve c) ve Karotomorpha 
bufonis'e ait trofozoitin genel görünümü (d). G=Golgi, M=Mitokondrium, 
N=Nukleus, R=Rhizoplast, S=Striler (=Yüzeysel Yivler) (Puytorac ve ark., 
1987'den değiştirilerek). 

 

Ordo: Kinetoplastida 

 Sınıf özellikleri aynen geçerlidir. Takıma dahil hiçbir tür için eşeyli 

üreme saptanmamış olmakla birlikte, bir çeşit genetik değiş tokuşun en azından 

Trypanosoma brucei'de olabileceğine ilişkin dolaylı kanıtlar bildirilmektedir 
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(Kreier ve Baker, 1987). İki alt-takım, Bodonina ve Trypanosomatina halinde 

ele alınır. Bunlardan bilhassa Trypanosomatina alt-takımı parazitolojik açıdan 

çok önemlidir. 

 

Subordo 1: Bodonina 

 Tipik olarak 2 heterodinamik kamçılıdırlar: kamçılardan biri geriye diğeri 

ön tarafa doğru uzanır. Çoğunlukla serbest, nadiren parazit yaşayan kamçılılardır. 

Karakteristik bir şekilde oldukça büyük ve adbazal (kamçı kaide cisimciğine 

yönelen) bir kinetoplasta (Eukinetoplastik durum) veya birkaç dağınık cisimcik 

halinde düzenlenmiş (Polikinetoplastik durum) yahut mitokondrium içerisinde 

iyice dağılmış durumda bulunan bir kDNA'ya (Pankinetoplastik veya 

Akinetoplastik durum) sahiptirler. 

 İki aile, Bodonidae ve Cryptobiidae halinde sınıflandırılır. Simbiyotik 

yaşayan türlerin çoğu omurgalı ve omurgasızların bağırsaklarında, Cryptobiidae 

ailesine dahil bazı türler ise balıkların kanında yaşar ve bunlar çoğu kez 

“tripanoplazmi (Trypanoplasma)„ olarak isimlendirilirler. Tripanoplazmiler 

sülüklerle bulaştırılır ve sülüklerin bağırsağında çoğalırlar. Sülüğün 

bağırsağındaki çoğalmayı takiben proboscis (=hortum) kılıfına doğru göç ederler. 

Bunların bir kısmı, sülüğün kan emmek için yapıştığı yeni balığın kanına enjekte 

edilir.  
 

Familia 1: Bodonidae 

 Geriye uzanan kamçı hücrenin gövdesine yapışmaz. Fagotrofturlar. 

Sitostom kamçı cebinin hemen yanında bariz olarak ayırt edilir. Geriye uzanan 

kamçı üzerinde bir paten gibi kayarak yahut sıçrayarak hareket ederler. Üç cinsi 

(Bodo, Rhynchomonas ve Ichthyobodo) bilinir. Bunlardan Bodo cinsi 3-15 µm 

uzunluğunda küçük kamçılılar olup, saman katkılı sularda, toprakta, tatlı ve acı 

sularda yaygın olarak bulunur. Takımın tek kist teşekkülü gösteren cinsi olmakla 
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birlikte patojen değildir. Patojen olmayan diğer bir cins ise Rhynchomonas'dır. 

Ön kamçısı kısa olup, hücrenin ön ucu hareketli bir hortuma dönüşmüştür. 

Bakterilerle geçinirler. Parazitolojik açıdan önemli olan cinsi ise 

Ichthyobodo'dur. 
 

Genus: Ichthyobodo (Syn. Costia) 

 Hücrenin apikalinde hortuma benzer bir çıkıntı meydana gelir. Bunun 

ucunda bir sitostom ve bunu takip eden oldukça uzun bir sitofarinks (=hücre 

yutağı) bulunur. Ayrıca kamçı kaide cisimciğinin yanında bir kontraktil vakuol 

yer alır. Kinetoplast sayısı fazladır (Polikinetoplastik). Sitostom kısmı ile kendini 

balıklar üzerine tespit ederek parazit yaşarlar. 
 

Species: Ichthyobodo necator (Şekil 2.12) 

 Tatlı su balıklarının solungaçlarında ektoparazit olarak yaşar. Hortum ve 

sitofarinks "yapışma apareyi" olarak iş görür. Balık kültürlerinde ciddi kayıplara 

neden olur. 

 

Şekil 2.12: Ichthyobodo necator'un önden (A), yandan (B) ve bir konak hücresine 
tutunmuş haldeki (C) görünüşleri (Puytorac ve ark., 1987'den değiştirilerek). 
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Familia 2: Cryptobiidae 

 Önceki aileden farklı olarak geriye uzanan kamçı, gerek bir dalgalı zar 

kaldırarak gerekse kaldırmaksızın hücre gövdesine yapışık durumda bulunur. 

Hücrenin posterior ucundan sonra serbest olarak uzanır. Sitostom hücre 

gövdesinin orta kısmına doğru kaymıştır. Bazılarında belirginliğini kaybeder. 

Çoğu, omurgalı ve omurgasızlarda endokommensal yahut endoparazit olarak 

yaşar. Üç cinsi (Cryptobia, Trypanoplasma ve Cephalothamnium)'nden sadece 

ikisi, Cryptobia ve Trypanoplasma parazitolojik açıdan önemlidir. Diğer cins 

önceden Chrysomonad fitoflagellat olarak düşünülmüş fakat sonradan buraya 

yerleştirilmiştir (Puytorac ve ark., 1987). Parazit olmayıp, tutunarak ve koloni 

halinde yaşar. 
 

Genus 1: Cryptobia 

 Dalgalı zar taşımazlar. Oldukça uzun bir kinetoplast kinetozomların 

hemen arkasından, hücrenin ön yarımının posteriorunda yerleşen nukleus 

düzeyine kadar uzanır. Az belirgin olan bir sitostom kinetoplastın arka düzeyi 

hizasında konumlanır ve kısa bir sitofarinkse sahiptir. Pulmonata takımına dahil 

kara salyangozlarının seminal vesikülleri ile bağırsaklarında parazitlenir (Olsen, 

1974). 

 

Species: Cryptobia helicis (Şekil 2.13 A) 

 Bu tür Pulmonata takımına dahil yumuşakçaların (Helix aspersa, 

Triodopsis albolabris, T. tridentata, Anguispira alternata ve Monadenia fidelis) 

seminal vesikülleri ile bağırsaklarında yaygın olarak bulunur. 

 Silindir vücutlu, 6-20 µm uzunlukta, tipik olarak uzun ve ince bir 

organizmadır. Bazı formları kısa ve tıknazdır. Vücudun anterior ucuna yakın, 

uzunca bir kinetoplastı bulunur. Mitokondrium basit tüp şeklinde olup, hücrenin 

bir ucundan diğer ucuna kadar uzanır. Hücrenin ön ucunda bulunan her bir 
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kinetozomdan birer kamçı çıkar. Bunlardan birisi öne doğru serbest olarak 

uzanırken, diğeri hücre gövdesine yapışık durumda geriye doğru uzanır. 

Posterior vücut ucundan itibaren serbesttir. Sitostom kinetoplastın arka düzeyi 

hizasında konumlanır ve kısa bir sitofarinkse sahiptir. 

 Çoğalma uzunlamasına ikiye bölünme ile gerçekleşir. Kisti yoktur. Bir 

salyangozdan diğerine bulaşma, seminal vesiküllerde bulunan parazitlerle ve 

kopulasyon anında gerçekleşir. Bu parazitlerin sitoplazmalarında glikojen 

granüllerinin saptanmış olması, bunların enerji ihtiyaçlarını konağın 

karbonhidratlarının dönüştürülmesinden sağladıklarını işaret eder (Olsen,1974). 

Genus 2: Trypanoplasma 

 Bir dalgalı zarın bulunması dışında morfolojik açıdan Cryptobia 

cinsine benzerdir. Bu nedenle bazen Cryptobia altında ele alınır. Bununla 

birlikte bu cinste sitostom belirginliğini kaybeder, hatta sitofarinks hiç 

görülmez. Mitokondrium dallanmış bir tüp şeklindedir. Ayrıca Cryptobia 

cinsi salyangozların seminal vesikülleri ile bağırsaklarında bulunmasına 

karşın bu cins sadece deniz ve tatlı su balıklarının kan parazitidir.  

 
 

Şekil 2.13: Cryptobia helicis (A) ve Trypanoplasma borreli (B)'nin genel görünüşleri ile 
bazı sitoplazmik organellerinin durumu (Olsen, 1974’den değiştirilerek). 
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Species: Trypanoplasma borreli (Şekil 2.13 B) 

 Cyprinus (=Sazan), Leuciscus (=Kefal) ve ülkemizde temsilcisi 

bulunmayan Catastomus cinsi gibi tatlı su balıklarının kanında bulunur ve 

çoğunlukla patojeniktir. Vücut, ön ve arka ucu küt olacak şekilde kabaca 

silindiriktir. Nukleusun hemen arkasında, ön 1/3'lik kısımdan itibaren kıvrılır. 

Yaklaşık 20 µm uzunluktadır. Mitokondrium dallanmış tüp şeklinde ve oldukça 

uzundur. Uzunca yapılı kinetoplastın ön ucunda 2 kinetozom bulunur. 

Kinetozomların birinden çıkan aksonem, serbest bir ön kamçıyı şekillendirmek 

üzere ön tarafa uzanırken, diğer kinetozomdan çıkan aksonem ise vücudun 

konveks (=dış bükey) tarafında basit bir dalgalı  zar kaldırarak arka uca doğru 

yönelir. Posterior uca ulaşmadan önce serbest hale geçer ve yaklaşık olarak vücut 

uzunluğunun yarısı kadar bir mesafe serbest olarak uzanır. Nukleus düzeyinde 

bariz olmayan bir sitostom bölgesi bulunmakla birlikte, sitofarinks farklılaşması 

ayırt edilmez.  

 Çoğalma balığın kanında ikiye bölünme ile gerçekleşir. Bulaşma, 

sülükler ve bilhassa Hemiclepsis ve Piscicola cinsleri ile olur. Tripanoplazmiler, 

sülük balıktan kan emerken yutulur ve sülüğün kursağında ikiye bölünerek 

çoğalırlar. Birkaç gün burada bölünüp çoğaldıktan sonra, uzunca yapılı olan 

formlar proboscis  kılıfına doğru göç ederler ve burada serbest olarak yahut kılıf 

cidarına kamçıları ile tutunarak aşırı sayılarda yığılırlar. Sülüğün yaklaşık her 10 

günde bir beslenmeye hazır olması ile kanı emilen balığa tripanoplazmileri 

enjekte eder. Beslenmeyi takiben hortumda kalan parazitlerin tamamı kursağın ve 

dolayısı ile bağırsağın posterioruna doğru göç ederler ve daha sonra kursağa 

gelerek burada çoğalırlar. Beslenme öncesinde sülüğün hortumunu doldururlar. 

Balığın bulaşmasını izleyen 7’nci günde parazitler, balığın kanında görülebilir bir 

çoğunluğa ulaşır. Balık kültüründe kayıplara neden olduğu bilinmekle birlikte 

patojenliğini nasıl gerçekleştirdiği konusunda bilgiler yoktur (Olsen, 1974). 
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Subordo 2: Trypanosomatina 

 Tamamı parazit olup, bazıları insanlar ve diğer memeliler için önemli 

patojenlerdir. Tek aile mevcuttur.  

 

Familia: Trypanosomatidae 

 Yaşam döngülerinin en azından bir safhasında, serbest veya dalgalı bir 

zarla vücuda yapışık durumda olan tek kamçıya sahiptirler. Çoğunlukla tek olan 

kinetoplastları nispeten küçük ve yoğundur (Eukinetoplastik durum). Bazı 

türlerde (Trypanosoma evansi) ise yoktur (Akinetoplastik durum). Omurgasız 

(sülükler, yuvarlak kurtlar, yumuşakçalar ve eklembacaklılar), omurgalılar ve 

bazen de bitkilerde (Phytomonas cinsi) simbiyotik olarak yaşarlar. Polimorfik 

(=pleomorfik) bir yaşam döngüsüne sahiptirler. Kinetoplast ve kamçı kaide 

cisimciğinin konumu, kamçının kat ettiği yol, kamçı cebinin derinliği, dalgalı 

zarın bulunup bulunmaması gibi ölçütler esas alınarak 7 farklı yaşamsal şekil ayırt 

edilir (Şekil 2.14). Bunlar şunlardır: 

 
 (1) Amastigot (Mikromastigot veya Leishmanial) Form: Vücut küçük 

yuvarlağımsı veya oval şekillidir. Serbest kamçısı bulunmaz. Sadece kamçı cebi 

içinde bulunan kısa bir kamçısı bulunur. Kinetoplastı hafif posterior konumlu 

olan nukleusun önünde yerleşir (Şekil 2.14 A). Esas olarak hücre içi parazitidir. 

Leishmania cinsini karakterize etmekle birlikte, diğer bütün tripanosomatid 

kamçılı cinslerinin yaşam döngüsünde de görülür.  

 (2) Koanomastigot (Choanomastigot) Form: Vücut küçük, ön ucu düz 

ve arka ucu yuvarlağımsı olacak şekilde tıknaz olup, hafif uzamıştır. En fazla 

vücut uzunluğunun yarısı uzunlukta olan kısa bir serbest ön kamçı taşır. Dalgalı 

zar kaldırmaz. Kamçı cebi oldukça geniştir. Kinetoplastı nukleusun anteriorunda 

ve lateralde yerleşir (Şekil 2.14 B). Crithidia cinsini karakterize eder. Diğer 

cinslerin hiçbirisinin yaşam döngüsünde görülmez. 
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 (3) Sferomastigot (Sphaeromastigot) Form: Vücut iyice küresel 

şekillidir. Kamçı cebi fazla derin olmayıp, serbest kamçısı vücuda iyice yapışık 

durumda seyreder. Bu nedenle ön ucu ayırt etmek çok güçtür. Dalgalı zar 

bulunmaz. Kinetoplast nukleusun hemen önünde ve yanında yer alır (Şekil 

2.14C). Son konak olarak köpek balıkları ve vatozların (Chondrichthyes, 

Elasmobranchii) kanında yaşayan tripanozomların (Örneğin Trypanosoma 

rajae) yaşam döngülerinde, vektör olan sülüklerin bağırsağında görülür. 

 (4) Promastigot (Leptomonad) Form: Vücut, uzunca ve ince yapılı 

bir mekik görünümündedir. Uzun bir hücre dışı kamçısı bulunur. Dalgalı zar 

yoktur. Kinetoplast vücudun anterior ucuna yakın yerleşir. Nukleus kabaca 

merkezi konumlu yahut biraz öndedir (Şekil 2.14 D). Leptomonas cinsini 

karakterize etmekle birlikte, esas olarak omurgasızlarda hücre dışı olarak diğer 

cinslerin yaşam döngülerinde de görülür. 

 (5) Opistomastigot (Opisthomastigot) Form: Vücut kabaca iğ yahut 

mekik şekillidir. Kamçı, yaklaşık olarak merkezi konumlu olan nukleusun 

posteriorundaki herhangi bir düzeyden başlayıp ön uca kadar uzanan oldukça 

derin bir kamçı cebinden çıkar: yaklaşık olarak vücut uzunluğunda veya daha 

kısa bir mesafe serbest olarak ön tarafa uzanır (Şekil 2.14 E). Herpetomonas 

cinsine özgü bir şekildir. 

 (6) Epimastigot (Kritidya, Crithidia) Form: Gerek kinetozom 

gerekse kinetoplast, kabaca merkezi yahut biraz posterior konumlu olan 

nukleusun anterior ucuna oldukça yakın yerleşirler. Vücudun yan tarafına doğru 

açılan kısa bir kamçı cebinden çıkan kamçı, vücudun anterior ucuna kadar az 

gelişmiş kısa bir dalgalı zar şekillendirerek ön tarafa serbest olarak uzanır 

(Şekil 2.14 F). Esas olarak Blastocrithidia cinsini karakterize etmekle birlikte, 

diheteroksen cinslerin bazılarının (Endotrypanum ve Trypanosoma) yaşam 

döngülerinde de omurgasız vektörün sindirim kanalında görülür.  
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 (7) Tripomastigot (Trypomastigot, Trypanosoma) Form: Kabaca 

nukleusu merkezi konumlu olup, ince ve uzunca yapılıdır. Kinetoplast 

nukleusun posteriorunda ve çoğunlukla posterior uca yakın konumlanır. Kısa 

bir kamçı cebinden çıkan kamçı, vücudun anterior ucuna kadar oldukça 

gelişmiş uzun bir dalgalı zar şekillendirir. Serbest bir kamçı kısmı 

bulunmayabilir (Şekil 2.14G). Sadece diheteroksen Trypanosoma ve monoksen 

Rhynchoidomonas cinslerine dahil kamçılıların yaşam döngülerinde, omurgalı 

veya omurgasızlarda hücre dışı paraziti olarak bulunur. 

 
 
 

Şekil 2.14: Tripanosomatid kamçılıların yaşam döngülerinde görülen polimorfizm şekilleri. 
A: Amastigot (=mikromastigot), B: Koanomastigot, C: Sferomastigot, D: 
Promastigot (=Leptomonad), E: Opistomastigot, F: Epimastigot (=Kritidya), 
G: Tripomastigot (=Tripanozoma), n=nukleus, dz=dalgalı zar, ka=kamçı, 
kc=kamçı cebi, ki=kinetoplast (Puytorac ve ark., 1987'den değiştirilerek). 

 
 Trypanosomatidae ailesi dokuz cinsi içerir. Bunların bir kısmı 

(Leptomonas, Herpetomonas, Crithidia, Blastocrithidia ve Rhynchoidomonas) 

monoksen (=monogenetik), diğerleri (Phytomonas, Endotrypanum, Leishmania 

ve Trypanosoma) diheteroksen (=digenetik) parazitlerdir. Monoksen cinsler 
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sadece böcekler ve diğer bazı omurgasızların bağırsaklarında yaşarlar ve 

amastigot (kamçısız) kistler şekillendirerek dışkı yolu ile bulaşırlar (Olsen, 1974; 

Levine ve ark., 1981; Kreier ve Baker, 1987, Puytorac ve ark, 1987, Margulis ve 

ark., 1993). 

 

Monoksen Tripanosomatidler 

Genus 1:Leptomonas 

 En basit ve en yaygın tripanosomatid cinsidir. Gelişim formları sırasıyla 

kistik amastigot, amastigot ve tipik olarak promastigot'lardır. Nematod ve 

molluskların sindirim kanalı ile böceklerin tükürük bezleri ve sindirim kanalında 

yaşarlar (Olsen, 1974; Puytorac ve ark., 1987). Bulaşma kistik amastigotlarla 

gerçekleşir. Daha sonra amastigot formlar sindirim borusu boyunca çoğalarak 

gelişir. Orta bağırsakta gelişen amastigot formlar bir kist duvarı oluşturarak dışkı 

ile dış ortama atılırlar. Bunlar yeni enfeksiyonlar için kaynak oluştururlar. 

 

Species: Leptomonas oncopelti (Şekil 2.15a) 

 Oncopeltus cinsi tahta kurularında parazitlenir. Böcekler, dışkıyla dışarı 

atılan kistik amastigotların yutulması ile enfekte olur. Böceğin kursağında 

amastigotlar serbest kalır. Konak tarafından oluşturulan bir uyaran ile gelişme ve 

ikiye bölünme başlar. Çok sayıda promastigot oluşur. Pilor ve orta bağırsakta ise 

temel çoğalma biçimi, eşit olmayan bölünmeler veya tomurcuklanma ile olur. Bu 

işlem sonucu oluşan amastigotlar çoğalmanın devam ettiği rektuma gelirler ve 

burada enfeksiyöz kistik formları oluştururlar. Bunlar dışkı ile dışarı atılır ve yeni 

konakları bulaştırmak için kaynak olurlar.  

 Benzer bir yaşam döngüsüne sahip diğer bir tür, köpek piresi 

(Ctenocephalides canis)'nin bağırsağında yaşayan Leptomonas ctenocephali'dir 

(Olsen, 1974; Margulis ve ark., 1993). 
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Genus 2: Herpetomonas 

 Sinekler (Diptera), bilhassa ev sinekleri ve leşler üzerinde beslenen 

sineklerin bağırsaklarında parazit olarak yaşarlar. Yaşam döngülerinde sırasıyla 

kistik amastigot, amastigot, promastigot ve tipik olarak opistomastigot formlar 

görülür. 
 

Species: Herpetomonas muscarum (Şekil 2.15b ve c) 

 Ev sineklerinde yaygındır. Vücut uzunluğu 12-18 µm, genişlik 2 µm'dir. 

Bulaşma önceki cinste olduğu gibi kistik amastigotlarla olur. Konağın orta 

bağırsağında serbest kalan amastigotlar, bir taraftan promastigotlara dönüşürken 

aynı anda ikiye bölünme geçirerek çoğalırlar. Oluşan bu promastigotlar da daha 

sonra opistomastigotlara farklılaşırlar. Çoğalma geçiren bir kısım amastigot, 

sineğin arka bağırsağında kistik amastigotlara dönüşürler. Bunlar dışkı ile dışarı 

atılan enfeksiyöz formlardır. 
 

Genus 3: Crithidia 

 Çeşitli böceklerin (Diptera, Hemiptera ve Hymenoptera) larva ve 

erginlerinin bağırsağında parazit yaşarlar. Yaşam döngülerinde sırasıyla kistik 

amastigot, amastigot ve tipik olarak koanomastigot formlar bulunur. 

Koanomastigotlar iki tiptedir: bağırsakta serbest olarak yüzenlere 

Nektomonad, kamçıları yardımı ile bağırsak mukoza epiteline yapışanlara ise 

Haptomonad adı verilir. Konak türe özgülüğü oldukça düşük bir cinstir. 
 

Species: Crithidia fasciculata (Şekil 2.15d) 

 Sineklerin bağırsağında yaşar. Bulaşma dışkıyla dışarı atılan ve arka 

bağırsakta şekillenen kistik amastigotların yutulması ile olur. Orta bağırsakta 

serbest kalan amastigotlar, hızla ikiye bölünme geçirerek çoğalırlar ve bir kısmı 

koanomastigotlara dönüşür. Diğerleri kistik amastigotları oluşturur. Orta 

bağırsakta serbest olarak yüzen nektomonad formlar 6-8 µm uzunluk ve 2-3 µm 
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genişliğinde, mukoza epiteline yapışarak çoğalan daha küçük ve yuvarlağımsı 

haptomonad formlar ise 3-4 µm uzunluk ve 2-4 µm genişliğe sahiptir. Diğer bir 

türü ise Oncopeltus cinsi tahta kurularında yaşayan Crithidia oncopelti (Şekil 

2.15e)'dir. 
 

Genus 4: Blastocrithidia 

 Böceklerde yaygın olarak bulunurlar. Yaşam döngülerinde sırasıyla 

kistik amastigot, amastigot, promastigot ve tipik olarak Epimastigot formlar 

bulunur. Konak türe özgülüğü bir önceki cins gibi oldukça düşüktür.  

 Örnek olarak Hemiptera takımına dahil böceklerde yaygın olarak 

bulunan Blastocrithidia familiaris (Şekil 2.15f) ile yine bu takım içinde bulunan 

su yüzeyinde yüzücü böcekler (Gerris cinsi)'in bağırsağında yaşayan Blastocrithidia 

gerridis'i verebiliriz. 
 

Genus 5: Rhynchoidomonas 

 Ev sineklerinde ve bilhassa meyve sinekleri (Drosophila cinsi)'nin 

larvaları ve erginlerinin bağırsaklarında yaşar. Yaşam döngüsünde kistik 

amastigot, amastigot, promastigot, koanomastigot, epimastigot ve tipik olarak 

tripomastigot (bazen tripanoid olarak isimlendirilir) şekiller görülür. Monoksen 

tripanosomatidler arasında tripomastigot formun görüldüğü tek cinstir. Cinsin 

ismi tripomastigot formda posterior vücut kısmının bir burun (Latince 

rhynchos=burun yahut hortum) şeklinde olmasından kaynaklanır (Wenyon, 

1965, Kreier ve Baker, 1987; Margulis ve ark., 1987). 
 

Species: Rhynchoidomonas drosophilae (Şekil 2.15g) 

 Bazı meyve sineklerinin ergin ve larvalarında parazit olarak yaşar.  

Sindirim borusunda bulunduğu yere göre şekli değişir. Bulaşıcı formlar olan 

kistik formlardan çıkan amastigotlar bağırsağın ön kısmında gelişerek kısa kamçılı 

koanomastigotlara (nektomonad) dönüşürler. Bunlar bölünerek promastigotları 
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oluştururlar. Koanomastigotların bir kısmı orta bağırsak epiteline yapışır 

(haptomonad veya gregarinien formlar) ve burada çoğalırlar. Çoğalan 

koanomastigotlar ve önceden ön bağırsakta şekillenmiş olan promastigotlar, birlikte 

şekil değiştirerek tripomastigotları verirler. Ön bağırsakta bölünerek çoğalan 

amastigotların bir kısmı ise arka bağırsakta kistik formları oluştururlar. 

 
Diheteroksen Tripanosomatidler 

 Yaşam döngülerinde son konak olarak bir omurgalı veya bitki, vektör 

yahut ara konak olarak da bir omurgasız (böcek veya sülük) bulunur. 
 

Genus 6: Phytomonas 

 Esas (son) konak olarak bitkilerin ve bilhassa sütleğengiller, kakao, 

kauçuk ağaçlarının lateks (hava ile temasa geçtiğinde katılaşan sütsü salgılar)'inde 

yaşar.  

 En iyi bilinen örnekleri sütleğengillerde (Euphorbiaceae) yaşayan P. 

elmassiani (Şekil 2.15h) ve kahve ağaçlarında yaşayan P. leptovasorum'dur. 

Her ikisi de bu bitkilerde önemli hasarlara neden olur. Bitki sıvıları ile beslenen 

Hemiptera takımına dahil böcekler (vektör) tarafından taşınıp bulaştırılırlar. 

Bu cins dünyanın çeşitli bölgelerinden ve çoğunlukla ılıman iklimlerden rapor 

edilmiştir. Morfolojik açıdan Leptomonas cinsini andırır ve tıpkı bu cinste 

olduğu gibi yaşam döngüsünde 2 form, amastigot ve promastigot görülür. 

Amastigotlar nispeten daha az olacak şekilde her iki form da bitki lateksinde 

görülür. Böcek vektörde çoğalma orta bağırsakta dev promastigotların oluşması 

ile gerçekleşir. Bu dev promastigotlar bağırsağı terk eder ve hemosöle geçerek 

tükürük bezlerine ulaşırlar. Burada meydana gelen çoğalma sonucu az sayıda 

amastigot ve çok sayıda küçük promastigot oluşur. Bulaşma bu promastigot ve 

amastigotları taşıyan tükürükle olur. Bitki lateksinde çoğalma ise 13.5 µm 

uzunluk ve 2.5 µm genişliğe sahip küçük promastigotların ikiye ve çoğa 
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bölünmesi ile gerçekleşir. Başlangıçta sadece böceğin ısırma yerinde olan her 

iki form da, daha sonra lateks içinde bitkinin her tarafına dağılır (Kudo, 1954; 

Olsen, 1974; Margulis ve ark., 1993).  

 
 

Şekil 2.15: Monoksen (a-g) tripanosomatid kamçılılar ve bitkilerde parazitlenen diheteroksen 
Phytomonas cinsine (h) ilişkin örnekler. a: Leptomonas oncopelti (promastigot 
ve tutunucu kistik amastigotlar), b ve c: Herpetomonas muscarum (a, 
promastigot; b, opistomastigot), d: Crithidia fasciculata (koanomastigot, 
nektomonad tip), e: C. oncopelti (koanomastigot, nektomonad tip), f: 
Blastocrithidia familiaris (epimastigot ve tutunucu kistik amastigotlar), g: 
Rhynchoidomonas drosophilae (tripomastigot), h: Phytomonas elmassiani 
(promastigot, bitki lateksinde çoğa bölünme) (Çeşitli kaynaklardan değiştirilerek). 
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 Diheteroksen tripanosomatidlerden diğer 3 cins (Endotrypanum, 

Leishmania ve Trypanosoma) esas konak olarak omurgalılarda, vektör olarak da 

kan emen omurgasızlarda, çoğunlukla böcekler yahut sülüklerde simbiyont olarak 

yaşarlar. Bunların büyük bir kısmı omurgalı konakları için patojen olmakla 

birlikte, Trypanosoma rangeli hariç diğer türlerin omurgasız konaklarına zararlı 

olduklarına ilişkin hiçbir kanıt yoktur. 

 

Genus 7: Endotrypanum  

 Bu cins omurgalı konaklarının eritrositleri içerisinde yaşaması 

bakımından, Trypanosomatidae ailesine dahil kamçılılar arasında bir benzeri 

daha yoktur. Güney ve Orta Amerika'da yaşayan tembel hayvanlar (Bradypus)'ın 

eritrositlerinde parazitlenirler. Tek türü (Endotrypanum schaudinni) bilinir. 

Eritrositler içerisinde Epimastigot yahut promastigot şekillidirler. Bu nedenle 

eritrositlerin karakteristik küresel şeklini bozarlar. Bazen küresel formlarda aynı 

kan içerisinde görülebilir. Tatarcık sinekleri (Phlebotomus spp., Psychodidae, 

Diptera) tarafından taşınıp bulaştırılırlar. Yaşam döngüleri tam olarak bilinmez 

(Kreier ve Baker, 1987; Margulis ve ark., 1993). 

 

Genus 8: Leishmania 

 Morfolojik açıdan Leptomonas ve Phytomonas cinslerine benzerdir. 

Yaşam döngüsünde iki form, amastigot ve promastigot görülür. Leptomonas'dan, 

yaşam döngüsünde kistik amastigotlara sahip olmaması, amastigotların hücre 

içi konumlanması ve keza diheteroksen oluşu ile farklıdır. Phytomonas'dan ise 

son konağın bir bitki olmaması, vektörünün bir Hemiptera türü yerine bir 

Diptera türü olması gibi bazı nedenlerle farklıdır. Omurgalıların (sürüngen ve 

memeli) makrofajları ve tatarcıkların bağırsağında yaşarlar. Omurgalı konakta 

amastigot, omurgasız konak olan vektörde ise promastigotlar halinde bulunur. 
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Bu cinse dahil bütün türlerin yaşam döngüleri temel olarak birbirine benzerdir. 

Bu nedenle ortak bir başlık altında özetlenebilir. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: (Şekil 2.16 ve 2.17) 

 Omurgalı konakta çoğunlukla 2-4 µm çapında amastigot formlar olarak 

bulunurlar. Bu formlar çoğu kez bunları ilk olarak gözleyen araştırıcıların 

isimlerine istinaden “Leishman-Donovan„ [“LD„] cisimcikleri olarak da 

adlandırılır. Monosit ve makrofajların fagositik aktiviteleri ile yutulurlar, fakat 

imha olmak yerine fagolizozom içine salınan lizozomal enzimlere karşı 

dayanıklılık gösterirler. Daha sonra makrofajlar içerisinde ikiye bölünmelerle 

çoğalırlar. Enfekte makrofajlar öldüğünde, serbest kalan amastigotlar diğer 

makrofajlar tarafından yutulur. Bu yüzden pek çok hücre enfekte hale gelir. 

Dişi tatarcıklar beslenmek için omurgalıdan kan emdikleri takdirde, kan veya 

deride bulunan enfekte makrofajlar tatarcık tarafından yutulur. Amastigotlar 

tatarcığın ön bağırsağında makrofajlardan çıkarlar, uzayıp serbest bir kamçı 

geliştirirler ve ikiye bölünme ile çoğalarak promastigotlara dönüşürler. Gelişim 

ilerledikçe promastigotlar böceğin bağırsağı boyunca çoğalarak yayılmaya 

devam ederler. Sonuçta ilk yutulan protozoonu izleyen yaklaşık 10 gün 

içerisinde, promastigotlar ön mide (proventrikulus), yutak (pharynx) ve hortum 

(proboscis)'u tıkarlar. Tatarcık yaklaşık her 5 günde bir beslenmek üzere kan 

emmek için bir omurgalıyı soktuğunda tıkalı olan hortum kısmına tükürük 

pompalar. Böylelikle çok sayıda  promastigot konağın derisine enjekte edilir. 

Burada makrofajlar tarafından fagosite edilerek amastigot forma dönüşürler ve 

bölünmeye başlarlar. Bulaşma ayrıca beslenmek için deriye konan tatarcığın 

ezilmesi ve açığa çıkan bağırsak içeriklerindeki promastigotların, tatarcığın 

hortumu ile açmış olduğu  açıklıktan girmeleri ile de gerçekleşebilir. Bundan 

başka enfekte bir bireyden kan nakli de bulaşma nedeni olur. 
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 Leishmania cinsine dahil kamçılıların çoğu, 3 "tür kompleksi" halinde 

gruplandırılır ve her bir komplekse ait türler, "alttürler" olarak kabul edilebilirler  

(Tablo 2.2) (Kreier ve Baker, 1987). Diğer bazı türler ise kesin olarak farklı türler 

olarak ele alınırlar. 

 [1] Leishmania donovani kompleksi: Bu gruba dahil kamçılılar insanda 

İç organlar Leşmaniyözü (Visceral Leishmaniasis, Kala-Azar, Kara Humma)'ne 

sebep olurlar. Bu grup üç alttür ile temsil edilir. Çin ve Hindistan dahil Asya'nın 

sıcak kısımları ile Kuzey ve Doğu Afrika'da L. d. donovani, ülkemiz dahil Güney 

Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında L. d. infantum (Unat, 1979; Kuman ve Altıntaş, 

1996), Meksika, Orta ve Güney Amerika'da ise L. d. chagasi bulunur. Akdeniz 

Bölgesi, Çin, Orta Asya ve Güney Amerika'da çoğu kez köpekler de enfekte olur 

ve rezervuar olarak iş görürler. Hindistan'da bilinen tek omurgalı konak ise 

insandır.  

 Amastigotlar 2-4 µm uzunluğunda kabaca küresel şekillidirler. Dokularda 

makrofajlar halinde farklılaşan monositler ve granülosit lökositler ile endotel 

hücreleri içerisinde yerleşirler. Enfekte makrofajlar kan dahil bütün dokularda 

bulunur. Hastalığın gelişmesi yavaş olmakla birlikte, tedavi edilmezse çoğunlukla 

ölümcüldür. Bilhassa karaciğer, dalak, kemik iliği dokularında bulunan 

Retikuloendotelyal Sistem (R.E.S., Sabit Makrofajlar Sistemi) hücrelerine, 

örneğin karaciğerde bulunan Küppfer hücrelerine girerek Kala-Azar (İç Organlar 

Leşmaniyözü) yahut Leishmaniasis donovani'ye sebep olurlar. Bu hastalığın bir 

sonucu olarak uzun süren oynak ve aralıklı tipte bir ateş, kansızlık, lökopeni 

(lökosit azalması), dalak ve karaciğer büyümesi (Hepatosplenimegali) meydana 

gelir.  

 Endotel hücreler içinde meydana gelen çoğalmalar sonucu damar 

tıkanıklıkları ortaya çıkar. Bu durum iç organlarda ilgili organın büyümesine 

neden olabildiği gibi, çevre kanında deride bir soluklaşmaya ve derinin katlanma 
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yaptığı yerlerde koyu bir renk ortaya çıkmasına (Melanodermi) neden olur. Bu 

nedenle hastalığa, hastalığın ilk belirlendiği yer olan Hindistan'da kullanılan 

Sanskritçe'de olduğu gibi Kara Humma (=Kala-Azar) adı da verilir. Hastalık 

belirtileri Sıtmayı andırmasına karşın, ondan farklı olarak ateşi izleyen terleme ve 

titreme durumları gözlenmez. 

 Bu komplekse dahil tür veya alttürler tarafından oluşturulan 

leşmaniyözün tedavisi Antimon (Rastık Taşı) bileşikleri ile yapılır (Kreier ve 

Baker, 1987). Bu bileşikler çoğu kez etkili olmakla birlikte, her zaman sonuç 

vermez. Bazen deride orijin açısından allerjik olabilen ve Post-Kala Azar Dermal 

Leşmanoid olarak isimlendirilen nodüler kızarıklıklar meydana gelir.  

 [2] Leishmania mexicana kompleksi: Bu gruba dahil kamçılılar (L. m. 

mexicana, L. m. garnhami, L. m. venezuelensis, L. m. amazonensis ve L. m. 

pifanoi) Eski Dünya'da Leishmania tropica tarafından meydana getirilen 

hastalığa (Şark Çıbanı) benzeyen Yeni Dünya Deri Leşmaniyözü (Cutaneous 

Leishmaniasis)'ne sebep olurlar. Orta ve Güney Amerika, Meksika ve nadir olarak 

Teksas (A.B.D.)'da bulunurlar. Ormanlarda yaşayan çeşitli memeliler ve 

çoğunlukla kemirgenler rezervuar konaklar olarak iş görebilirler.  

 Amastigotlar derideki ülserlerde ve genellikle her hastada bir veya birkaç 

adet olacak şekilde düşük yoğunlukta bulunurlar. Hastalık normal olarak hafif 

seyreder ve çoğunlukla kendiliğinden son bulur. Bununla birlikte L. m. 

amazonensis'e ve bazen L. m. pifanoi'ye ait amastigotlar daima deri veya 

subkutanöz doku boyunca yayılarak Diffuz Deri Leşmaniyözü (Diffuse 

Cutaneous Leishmaniasis, DCL) olarak adlandırılan oldukça şekil bozucu, 

çirkinleştirici bir hastalığa neden olurlar. Bu hastalık ayrıca Eski Dünya (Doğu ve 

Kuzey Doğu Afrika)'da bulunan L. aethiopica tarafından da oluşturulur. 

 [3] Leishmania braziliensis kompleksi: Bu gruba dahil alttürler (L. b. 

braziliensis, L. b. guyanensis ve L. b. panamensis) sadece Orta ve Güney 
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Amerika'da bulunur. Yeni Dünya Deri Leşmaniyözü (=Pianbois=Orman 

Çıbanı)'ne neden olurlar. Bununla birlikte, bunlardan bilhassa L. b. braziliensis 

tek başına oldukça ciddi bir insan hastalığı olan Mukokutanöz Leşmaniyöz 

(Mucocutaneous Leishmaniasis) veya Espundia'ya neden olur. Bu hastalıkta 

burun, ağız ve yutakta bulunan mukoz zarlar enfekte hale gelir ve sonuçta bu 

zarlar parçalanır. Kendiliğinden iyileşme nadiren gerçekleşir ve tedavi oldukça 

zordur. Tedavi edilmediği takdirde alt tarafta bulunan doku da yavaş yavaş 

aşındırılabilir. Özellikle burun bölgesinde tahrip gücü yüksek lezyonlar oluşur . 

 [4] Leishmania türlerine ait katı olmayan bir diğer gruplama ise 

günümüzde homojen bir kompleks olarak kabul görmez ve grup üyelerinin her 

biri ayrı ayrı türler olarak değerlendirilir. Bu grup içinde Eski Dünya Deri 

Leşmaniyözü'ne neden olan L. tropica, L. major ve L. aethiopica bulunur. 

 Bu gruba dahil türlerle oluşturulan lezyonlar normal olarak sadece deride 

meydana gelir ve hastalık çoğunlukla kendi kendini sınırlayıcıdır. Bununla 

birlikte L. aethiopica'lı enfeksiyonlarda, Yeni Dünya'nın bazı türlerinde (L. m. 

amazonensis ve L. m. pifanoi) olduğu gibi kronik (süreğen) bir durum gelişebilir 

ve neticede diffuz deri leşmaniyözü (DCL) ile sonuçlanır. Bu hastalık, en azından 

L. aethiopica tarafından gerçekleştirildiği durumda hastanın hücresel bağışık 

yetersizlik göstermesi ile ilgilidir.  

 Hindistan'da yaşayan Leishmania donovani dışında, insanı enfekte eden 

diğer Leishmania türlerinin tamamı zoonozlardır ve insana ilave olarak başka 

omurgalı rezervuar konaklara da sahiptirler. Köpeklerde Leishmania donovani, 

L. tropica ve L. peruviana, kedilerde ise ilk iki türe dayalı enfeksiyonlar dışında 

evcil hayvanlarda leşmaniyöz görülmez. Yabani kemirgenler ve kertenkeleler 

insandakilere morfolojik açıdan benzer olan Leishmania türleri ile enfekte 

olabilirler. Örneğin Leishmania enriettii Güney Amerika'daki kobaylarda parazit 

yaşar. Bu tür alışılmamış büyüklükte (3x6 µm) amastigotlara sahiptir. Deri 
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leşmaniyözüne sebep olur. Çoğunlukla burun bölgesinde bariz lezyonlar ve ayrıca 

kulaklar üzerinde daha küçük lezyonlar oluşturur (Kreier ve Baker, 1987). 
 

 
 
 

Şekil 2.16: Leishmania donovani'nin insandaki yaşam döngüsü (sırayla 1-18) (Olsen, 
1974'den değiştirilerek). 
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Şekil 2.17: Leishmania donovani'niye ait kültür ve tatarcık bağırsağında bulunan 
promastigotlar. A: Değişik şekiller gösteren bireyler, B: Kamçıları aracılığı ile 
birbirlerine tutunarak oluşturulan bir rozet (=rozak) yapısı (Orijinal). 
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Çizelge 2.3: İnsanı enfekte eden Leishmania türleri, coğrafi dağılışları, rezervuar konakları 
ve insanlarda yapmış oldukları hastalıklar [*Diffuz Deri Leşmaniyözü 
(Espundia)'ne de sebep olabilirler] (Çeşitli kaynaklardan faydalanılarak). 

 
Tür Alttür Coğrafi Dağılış Rezervuar (lar) Hastalık 

L. donovani donovani Asya, Çin, 

Hindistan, Afrika 

 

Çoğunlukla  

köpekler ve diğer 

Canidae, nadiren 

kemirgenler veya  

Eski Dünya İç  

Organlar Leş- 

maniyözü (Kala- 

azar), Postkala- 

 infantum Güney Avrupa 

(Ülkemiz dahil) 

Felidae(Sudan'da) 

Hindistan'dan  

bilinmez.  

azar dermal leş- 

manoidi. 

 chagasi Meksika, Orta ve 

Güney Amerika 

Köpekler, Tilkiler Yeni Dünya İç 

Organlar Leş- 

maniyözü 

L. mexicana mexicana A.B.D. (Teksas), Çoğunlukla  Yeni Dünya  

 garnhami Meksika, Orta ve Kemirgenler Deri Leşmani- 

 venezuelensis Güney Amerika  yözü 

 amozonensi*    

 pifanoi*    

L. braziliensis braziliensis Orta ve  Kemirgenler,  Yeni Dünya 

 guyanensis* Güney Amerika Tembel Hayvan- Deri Leşmani- 

 panamensis*  lar, nadiren Pri- yözü ve Muko- 

   matlar ve Procyo- 

nidae (Rakunlar) 

kutanöz Leşma- 

niyöz 

L. tropica  Asya, Hindistan, Köpekler ve Eski Dünya Deri 

L. major  Afrika, G. Avrupa Kemirgenler Leşmaniyözü 

L. aethiopica*  Doğu ve Kuzey Sırtlanlar (Hyrax) Uta (Bir tip  

  Doğu Afrika  Deri Leşmani- 

L. peruviana  Peru (Yükseklerde) Köpekler yözü) 

 
Genus 9: Trypanosoma 

 Omurgalıların kanında, bazen diğer dokularda ve çoğunlukla kan emen 

omurgasızların bağırsaklarında yaşarlar. Bu cinse dahil protistler, yaşam 
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döngülerinin en azından bir kısmında her iki konakta da tripomastigot formlar 

olarak bulunmaları ile karakterize olurlar. Bazı türlerin yaşam döngüsünde 

epimastigot formlar yanında amastigot ve promastigot şekiller de görülür. Diğer 

bazı türler amastigot ve promastigot safhalardan yoksunken, bir kısmında sadece 

tripomastigot formlar görülür. Amastigot ve promastigot tip olasılıkla bu ailenin 

atasal formlarını temsil ederler. Epi- ve tripomastigot formlar ise bu safhaları 

izleyen evrimsel ilaveler olarak kabul edilir. Bu yüzden Trypanosoma cinsinin 

yaşam döngüsü evrimsel açıdan bir “Ontogenetik Rekapitulasyon„ (=bireysel 

gelişimin, evrimsel gelişiminin kısa bir özeti olması durumu) olarak kabul edilebilir. 

Bu nedenle daha geç evrim geçirmiş bazı türlerde bir veya daha fazla atasal form 

atlanır. 

Memeliler Dışında Diğer Omurgalı Sınıflarında Yaşayan Tripanozomlar 

 Trypanosoma türleri tatlı su ve deniz balıkları, kurbağalar, sürüngenler 

ve kuşlarda yaygın şekilde bulunurlar. Bu omurgalı sınıflarında yaşayan 

tripanozomların sınıflandırılması ve biyolojileri memelilerde yaşayanlarınki kadar 

iyi bilinmez. Çoğunlukla memelilerdeki türlere oranla nispeten daha büyüktürler. 

Uzunlukları 50-100 µm arasında değişir. Doğal olarak enfekte olmuş bu sınıflara 

dahil hayvanların kanında çoğu kez sınırlı ve düşük sayıda tripomastigot formlara 

rastlanır. Bu nedenle kan-agar kültürleri, bunların enfeksiyonunu tespit etmede 

yayma preparatlardan daha iyi sonuç verir. Hiçbirisi esas olarak patojenik 

değildir. Bununla birlikte bu potansiyele sahip oldukları düşünülür. Karasal 

omurgalılarda bulunan tripanozomların vektörleri kan emen arthropodlar, 

çoğunlukla böcekler ve nadiren kenelerdir. Bununla birlikte sucul omurgalılarda 

yaşayan tripanozomların vektörleri ise sülüklerdir. Vektörün bağırsağında ilk 

olarak epimastigot formlar olarak çoğalırlar ve daha sonra küçük tripomastigot 

formlar (Metasiklik Form=Metatripanozom)'a dönüşürler. Bunlar omurgalı 

konakları bulaştırabilme özelliğine sahiptir ve çoğunlukla vektörün arka 
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bağırsağında gelişirler. Vektör omurgalı üzerinde beslenirken, ya vektör 

tarafından oluşturulan yaraların vektörün dışkısı ile kontamine olması yahut 

omurgalının ağzına giren vektörün ezilmesi ile omurgalıya bulaşırlar. Bununla 

birlikte sülükler tarafından taşınan türler, çoğu kez gelişimlerinin tamamını 

vektörün ön bağırsağında tamamlarlar ve bu şekilde beslendikleri omurgalılara 

sülüğün tükürüğü ile birlikte enjekte edilirler (Olsen, 1974; Kreier ve Baker, 

1987). 

Balıklarda Yaşayan Tripanozomlar: Gerek tatlı su, gerekse deniz balıklarında 

yaygın olarak bulunurlar. Vücutları ince-uzun olup, uzunlukları türe göre 15-130 

µm arasında değişir. Genellikle 50 µm uzunluk ve 2-5 µm genişliktedirler. 

Serbest kamçı uzunluğu değişkendir. İyi gelişmiş bir dalgalı zara sahiptirler. Bazı 

türleri kanda iki farklı şekil ve büyüklükte bulunur. Büyükçe türlerin bazılarında 

uzunlamasına yüzeysel çizgilenmeler görülür. Taşınma ve bulaşmaları sülükler 

aracılığı ile olur. Sülük bağırsağında genellikle sferomastigot halinde bulunurlar 

Hemiclepsis ve Piscicola cinsi sülükler tatlı su balıkları, Pontobdella ve 

Trachobdella cinsi sülükler ise deniz balıkları için vektör olarak iş görürler. 

Sülüklerdeki döngüsel gelişimleri türden türe çok değişir. Köpek balığı ve 

vatozlarda Trypanosoma rajae (Şekil 2.18A ve B), sazanlarda T. danielewski, 

levreklerde ise T. percae (Şekil 2.18C) en yaygın bulunan türlerdir. 

Kurbağalarda Yaşayan Tripanozomlar: Tripomastigotlarının uzunluğu 54-78 

µm arasında değişir. Posterior uç sivri, kinetoplastları subterminal (arka ucun 

biraz önünde) konumludur. Dalgalı zar iyi gelişmiş olup, vücut uzunluğunun 

yaklaşık 1/3-1/2'si kadar uzunlukta bir serbest kamçı kısmına sahiptirler. Nukleus 

vücut ortasına yakın konumlanır. Çoğunlukla sadece ergin kurbağalar enfekte olur 

[örneğin T. mega, Şekil 2.18D]. Bununla birlikte en yaygın türlerden biri olan 

Trypanosoma rotatorium gerek tetar ve gerekse erginlerin her ikisini de enfekte 

edebilir. Tetar başkalaşım (=metamorfoz) geçirirken, tripomastigotlar da şekil 
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değiştirirler. Tetarda normal görünüşlüdür fakat metamorfozla birlikte genişler 

ve yaprak benzeri bir şekil kazanırlar (Şekil 2.18F ve G). 

 Bulaşmaları Hemiclepsis ve Glossiphonia (Yassı Sülük) cinsi 

sülüklerle olur. Başlangıçta 2-3 saat kadar tripomastigot halindedirler, ancak 

daha sonra sülüğün midesinde epimastigotlar şekillenir. Bunlar ikiye 

bölünmelerle aşırı sayıda çoğalırlar. Sonuçta 6 gün sonra mideyi terk ederek 

gastrik çekuma gelirler ve buradaki mukozaya yapışırlar. Enfeksiyonun ikinci 

haftasında bu epimastigotlar metasiklik tripomastigotları verirler. Beslenme 

anında bunlar kurbağanın kanına enjekte edilir ve yeni bir döngü başlar. 

Sürüngenlerde Yaşayan Tripanozomlar: Yaklaşık 40 tür tanımlanmıştır. 

Ilıman iklimlerde bulunan sürüngenlerde daha yaygındırlar. Sürüngenlerde 

yaşayan türler genel olarak büyük olup, vücutları birbirine paralel uzunlamasına 

çizgilidir. Arka uç oldukça sivridir. İyi gelişmiş bir dalgalı zar ve serbest bir 

kamçı kısmına sahiptirler.  

 En iyi bilinen türü, Trypanosoma grayi'dir (Şekil 2.18E). Afrika'daki 

timsahları enfekte eder. Taşıyıcısı, çeçe sineği Glossina morsitans'dır. Metasiklik 

tripomastigotlar timsahta öncelikle epidermal kapillerlerde bulunur. Enfeksiyonu 

2.5 yıldan daha uzun sürer. Kanda çoğalmazlar. Metasiklik tripomastigotlar 

bulaşmayı takip eden 4 gün içinde dev boyuttaki (80-130 µm) tripomastigotlara 

dönüşürler. Patojenliği gözlenmemiştir. Vektör tarafından beslenme anında alınan 

tripomastigotlar, bulaşmayı takip eden 6’ncı saatte orta bağırsakta kısalmaya 

başlarlar, kinetoplastları ön tarafa doğru yer değiştirir ve neticede epimastigotlara 

dönüşürler. Üç gün boyunca burada aşırı sayıda çoğalarak çok küçük kamçılılar 

oluşur. Bunlar 14 günlük bir süre içinde arka bağırsağa göç ederler ve buradaki 

epitele yapışarak bulaşıcı olan metasiklik tripomastigotları verirler. Yeni bir 

konağın enfekte olması, deride veya ağız içinde sinek tarafından açılan veya 

önceden oluşmuş yaralar üzerine dışkının bulaşması ile gerçekleşir. Diğer çoğu 
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kara sürüngenlerinde yaşayan Trypanosoma türleri, tatarcıklar (Phlebotomus) 

tarafından taşınır. Sucul ortamlarda yaşayan kaplumbağalar ve yılanlarda yaşayan 

türler ise sülükler, örneğin Glossiphonia (Yassı Sülükler) tarafından taşınıp 

bulaştırılır. 

Kuşlarda Yaşayan Tripanozomlar: Genel olarak bütün kuşlarda yaygın olan 

8'den fazla tür tanımlanmıştır. En iyi bilineni Trypanosoma avium'dur. 

Tripomastigotlar çevre kanından ziyade, kemik iliğinde bulunurlar. Bit sinekleri 

(Hippoboscidae) tarafından taşınırlar. Avrupa'daki bilinen vektörü 

Ornithomyia avicularia'dır. Kuş kanında ve kemik iliğinde tripomastigotlar, 

hippoboscid sineğin orta bağırsağında epimastigotlar ve arka bağırsağında ise 

bulaşıcı form, metasiklik tripomastigotlar şeklinde bulunurlar. 

 
 

Şekil 2.18: Memeliler dışındaki diğer omurgalılarda yaşayan bazı tripanozom (Trypanosoma) 
türleri. A-B: T. rajae [A: Vatozda, B: Sülükte], C: T. percae [Levrekte], D: T. 
mega [Ergin kurbağada], E: T. grayi [timsahta], F-G: T. rotatorium [kurbağa 
tetarında (F) ve ergininde (G)](Anderson, 1987'den değiştirilerek). 
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Memelilerde Yaşayan Tripanozomlar 

 Önemli patojenik türlerin tamamı bu grup içinde bulunur. Stercoraria 

ve Salivaria olmak üzere iki seksiyon halinde sınıflandırılırlar (Olsen, 1974; 

Kreier ve Baker, 1987). Her iki seksiyon da birtakım alt-cinslere ayrılır. Bu alt-

cinslere dahil oldukça önemli türlerin başlıca morfolojik özellikleri Çizelge 

2.4'de özetlenmiştir. 

Seksiyon 1: Stercoraria 

 Bu seksiyon önceden Lewisi grubu olarak ele alınmıştır. Tamamı bir 

memeli ve bir böcek vektör olmak üzere iki konağa sahiptir. Böcek enfekte bir 

memeliden kan emerken tripomastigotları alır. Bu formlar esas olarak 

kinetoplast ve kamçı kaide cisimciğinin ileri doğru hareketi ile süratle 

epimastigotlara dönüşürler. Oluşan bu formlar daha sonra böceğin orta 

bağırsağında tekrarlanan uzunlamasına ikiye bölünmelerle çoğalırlar. Dereceli 

bir şekilde geriye doğru göç ederek bir taraftan arka bağırsakta toplanırken 

diğer taraftan da metasiklik tripomastigotlara dönüşürler. Bunlar memeli 

konağa ulaşıncaya dek bölünme geçirmezler. Metasiklik tripomastigotların 

böceğin arka bağırsağında gelişmiş olması, Stercoraria'yı Salivaria 

seksiyonuna dahil tripanozomlardan ayıran temel özelliklerden birisidir.  

 Başka özellikler açısından Stercoraria'ya dahil edilen Trypanosoma 

rangeli metasiklik tripomastigotlarını vektörün tükürük bezlerinde geliştirebilir. 

Metasiklik tripomastigotlar, vektör böceğin dışkısıyla dışarı atılarak veya 

vektör, memeli üzerinde beslenirken memeli tarafından vektörün ezilmesi 

sonucu serbest kalarak bulaşırlar. Memelinin kan dolaşımına dahil olmaları 

çeşitli yollarla olur: 
 
 [1] doğrudan böceğin hortumu ile oluşturulan deliğe nüfuz ederek, 

 [2] böcek ısırmasının oluşturduğu irritasyon (tahriş)'a yanıt olarak derinin 

kaşınması ve bunun sonucu oluşan lezyonlara sürüklenmeleri ile, 
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Çizelge 2.4: Memelilerin kanında ve doku sıvılarında görülen bazı tripanozomların önemli morfolojik özellikleri. 
 

Alt-cins Tür 
Ortalama 

Uzunluk (µm) 
Ortalama 

Genişlik (µm) 
Kinetoplast 
Büyüklüğü 

Kinetoplast 
Konumu 

Posterior 
Uç 

Serbest 
Kamçı 

Nukleusun 
Konumu 

Megatrypanum T. theileri 60-100 2-3 orta, küresel uçta değil uzun-sivri uzun merkezi 
 T. melophagium 40-60 2-3      

Herpetosoma T. rangeli 25-35 2 orta, küresel uçta değil uzun-sivri uzun biraz önde 
 T. lewisi 21-36 2 büyük, çubuk     

Schizotrypanum T. cruzi 15-24 1.5 büyük, küresel uca yakın kısa-sivri uzun merkezi 
Duttonella T. vivax ------ 1.5-2 büyük, küresel uçta küt uzun merkezi 

 T. uniforme 14-17 1.5      
Nannomonas T. congolense 12-18 1-2 orta, küresel uca yakın ve çoğunlukla çoğunlukla merkezi 

 T. simiae 17-18 1-2  kenarda küt yok  
Pycnomonas T. suis 15 3.5 küçük, küresel uca yakın çok kısa-sivri kısa merkezi 
Trypanozoon T. brucei s.l.        

 Uzun Formlar 30 1.5 küçük uca yakın küt veya düz uzun merkezi 

 
Tıknaz 

Formlar 
18 3.5   küt kısa veya yok  

 T. evansi 20-28 1.5 küçük veya yok uca yakın küt veya düz uzun merkezi 

 T. equinum 20-28 1.5 yok --------- küt veya düz uzun merkezi 
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 [3] memelinin böcek dışkısını yalaması yahut temizlenme işlemi 

esnasında ağzına kaçan bütün bir böceğin ezilmesi sonucu serbest kalan 

metasiklik tripomastigotlar, ağız mukoza zarından nüfuz ederek bulaşırlar. 

 Bu üçüncü yol kesin bir bulaşma yolu değildir. Ancak ağız içinde küçük 

lezyonların bulunması durumunda gerçekleşebilir. Bu bulaşma yolları 

kontaminatif taşınım örnekleridir. Stercoraria seksiyonunu Salivaria'dan farklı 

kılan bir diğer özelliği oluştururlar. Tripanozomlar omurgalı konaklarına girer 

girmez, çoğunlukla hücre-dışı, Schizotrypanum alt-cinsinde ise hücre içi paraziti 

olarak ikiye bölünmelerle yaşam döngülerine devam ederler. 

 Stercoraria'nın üçüncü önemli özelliği ise omurgalı konağındaki 

çoğalmasının, yaşam döngüsünün sadece belli safhalarında gerçekleşmesidir. 

Bölünme geçiren bireyler tripomastigot formlar olmayıp, tripomastigotlar bu 

periyodik çoğalma devresi sonucu oluşan tripanozomlardan gelişirler. Bu 

seksiyona Megatrypanum, Herpetosoma ve Schizotrypanum olmak üzere 3 alt-

cins dahildir. 

Subgenus 1: Megatrypanum 

 Esas olarak geviş getiren memelileri enfekte eden ve patojen olmayan 

türleri içerir. Bununla birlikte bir türü, Trypanosoma (Megatrypanum) cyclops 

(Şekil 2.19b) Makaka maymunlarının kanından bildirilmektedir (Margulis ve ark., 

1993). Hiçbirisi insana bulaşmaz. Omurgalı konaktaki tripomastigot formlar 

oldukça büyüktür. Ortalama 50 µm veya daha fazla uzunluğa sahiptirler. 

Kinetoplastın hemen arkasından uzanan uzun, sivri bir posterior uca ve serbest bir 

kamçıya sahiptirler. Diğer bir deyişle kamçı, vücudun üst kısmında uzanan bir 

dalgalı zar şekillendirdikten sonra ön tarafa doğru serbest olarak uzanan bir kısma 

sahiptir. Sığırlarda yaşayan T. (M.) theileri (Şekil 2.19a) at veya sığır sinekleri 

(Tabanidae, Diptera) tarafından taşınırken, koyunlarda yaşayan T. (M.) 

melophagium bit sinekleri (Hippoboscidae, Diptera) tarafından bulaştırılır. Her 
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iki tür de kozmopolit dağılış gösterir. Omurgalı konaklarının kanında çoğunlukla 

düşük sayıda bulunurlar. Bu nedenle kan yayma preparatlarında rastlanmaları 

oldukça zayıf bir olasılıktır. T. (M.) melophagium'un omurgalı konakta çoğaldığı 

gözlenmemiştir. 
 

Subgenus 2: Herpetosoma 

 Bu alt-cinse dahil türlerin çoğu patojen olmayıp, kemirgenlerde yaşar. 

Omurgalı konağın kanındaki tripomastigot formlar, bütün türlerde benzer olup 

yaklaşık 30 µm uzunluğa sahiptirler. Kinetoplastın biraz gerisine uzanacak 

şekilde sivri bir posterior uç ve serbest bir ön kamçı kısmına sahiptirler. Nukleus 

çoğu kez dikkati çekecek derecede vücut ortasının önünde yerleşir. Çoğu türü, 

birbirine oldukça yakın akraba omurgalı türlerini dahi enfekte edemeyecek 

derecede konaklarına oldukça spesifik davranır. Diğer bir deyişle konağa 

özgülükleri oldukça yüksektir. Örneğin sıçanlarda yaşayan Trypanosoma 

(Herpetosoma) lewisi (Şekil 2.19c) fareleri, farelerde yaşayan T. (H.) muscuculi  

(Şekil 2.19d) ise sıçanları bulaştıramaz. Bununla birlikte, bu iki parazit türü 

morfolojik açıdan birbirlerinden ayırt edilemezler. Önemli bazı türleri şunlardır: 

 

Species 1: Trypanosoma (Herpetosoma) rangeli (Şekil 2.19e) 

 Bu tür diğer Stercoraria türlerinden farklı olarak metasiklik 

tripomastigotlarını vektörünün arka bağırsağı yerine tükürük bezlerinde 

geliştirmesinden dolayı, bazen ayrı bir alt-cins Tejeraia altında sınıflandırılır 

(Margulis ve ark., 1993). Güney Amerika'daki köpekler, kediler, opossumlar 

(Didelphis) ve maymunlar yanında insanı da enfekte eder. Morfolojik bakımdan 

bu seksiyon içindeki diğer türleri andırmakla birlikte, önceden de belirtildiği gibi 

vektörü olan Rhodnius prolixus (Reduviidae, Hemiptera)'daki gelişimi açısından 

farklıdır. Bu türde gelişme, orta bağırsaktaki bir başlangıç safhasından sonra 

hemosölde gerçekleşir ve metasiklik tripomastigotlar böceğin tükürük bezinde 
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evrimleşir. Tükürük bezlerindeki gelişmeyi takiben metasiklik tripomastigotlar 

böceğin beslendiği bir başka omurgalıya aşılanır. Bu tip aşılamalı taşınım, memeli 

tripanozomlarının ikinci seksiyonu olan Salivaria'nın özelliğidir. Taşınma yahut 

bulaşma kontaminatif yöntemler kullanılarak arka bağırsak (rektum) yolu ile de 

gerçekleşir. 

 Trypanosoma (H.) rangeli'nin omurgalı konağında bölünme geçirip 

geçirmediği, ve eğer bölünme geçiriyorsa nerede ve hangi formun bölündüğü kesin 

olarak bilinmemektedir. Omurgalı konağına patojen değilmiş gibi gözükmesine 

rağmen, tripanozomlar arasında bulunmayan farklı bir davranışla omurgasız 

konağına, yani vektörüne zararlı olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. 

 Boyalı yayma kan preparatlarında, tripomastigot formda kamçı ve 

nukleus yanında, vücudun sivri olan posterior ucundan biraz uzakta 

konumlanan küçük kinetoplastı kolaylıkla ayırt edilir. Kinetoplastın küçüklüğü 

ve yerleşimi T. (H.) rangeli'yi, T. (Schizotrypanum) cruzi'den ayırmaya yarar. 

Kültürde yahut omurgasız bağırsağında bulunan epimastigotlarında, nukleusun 

tam önünde bulunan yuvarlağımsı kinetoplast ve dalgalı zar oldukça bariz bir 

şekilde ayırt edilir. 

 

Species 2: Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi (Şekil 2.19c) 

 Yabani sıçanlarda [Rattus norvegicus (=Göçmen Sıçan) ve R. rattus 

(=Adi Sıçan)] yaşayan ve genelde patojen olamayan bir türdür. Vektörleri sıçan 

pireleri [Xenopsylla cheopis ve Ceratophyllus fasciatus, Siphanoptera]'dir. 

Gelişimi bu pirelerin orta ve arka bağırsaklarında olur. Literatürde çelişkili 

raporlar bulunmasına karşın, en azından bazı koşullarda orta bağırsak hücreleri 

içine girdikleri ve bir hücre-içi gelişim safhasına sahip oldukları yolunda bilgiler 

mevcuttur. Metasiklik formların kontaminatif yöntemlerle sıçana girmesinden 

sonra, kamçılılar çevre kanında görülmez. 4-5 gün süreyle iç organların, bilhassa 
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böbreklerin kılcal damarlarında epimastigot formlar halinde ardışık çoğa 

bölünmelerle çoğalırlar. Başlangıçta çeşitli büyüklük ve şekillerde olmalarına 

karşın, sıçan bulaşmayı izleyen yaklaşık 7-10 gün içerisinde bu formların daha 

fazla bölünmesini engelleyen ve bilhassa seçici olarak bölünen formları öldüren 

"ablastin" adında bir antikor üretmeye başlar. Bu nedenle bu süreden sonra, 

kanda sadece tamamen şekillenmiş olan tripomastigot safhalar görülür. Sıçan 

çoğunlukla 1 ay kadar sonra kanındaki tüm tripanozomları öldüren ikinci bir 

antikor salgılar. Bu tarzda bir iyileşme gösteren sıçan, en azından birkaç kez daha 

enfekte olabilir. Bununla birlikte 2 veya 3 kez yeniden bulaşmadan sonra, 

hayvanın tüm yaşamı boyunca sürecek tam bir bağışıklık gelişir. Bu tripanozom 

öğretim ve araştırma amacıyla laboratuvarlarda sık olarak yetiştirilir. 

Herpetosoma alt-cinsine dahil diğer türler farelerde [T. (H.) muscuculi], 

tavşanlarda [T. (H.) nobiasi], kır fareleri (Microtus arvalis)'nde [T. (H.) microti] 

ve Afrika şempanzesinde [T. (H.) primatum] yaşarlar. 

 

Subgenus 3: Schizotrypanum 

 Bu alt-cinse dahil tek tıbbi öneme sahip tür, Trypanosoma 

(Shizotrypanum) cruzi (Şekil 2.19f) 'dir. Güney ve Orta Amerika'da, yaygın bir 

insan parazitidir. Çeşitli memeli gruplarına dahil bazı hayvanlarda (opossum, 

armadillo, kemirgen ve maymunlar) bulunduğuna ilişkin çok sayıda kayıt 

mevcuttur. 

 T. (S.) cruzi dışında, Güney ve Kuzey Amerika ile Avrupa'daki insektivor 

yarasalarda (Microchiroptera) bulunan ve diğer memelileri enfekte edemeyen en 

azından 6 tür daha belirlenmiştir. Bunlardan T. (S.) dionisii (Şekil 2.19g), 

Pipistrellus cinsi yarasalarda yaşar. Bu alt-cins temel olarak yarasalara özgü bir 

parazit grubu şeklindedir. Bununla birlikte bu grup içinde bulunan T. (S.) cruzi, 

bu değişmez konağa özgülük durumunu kıran ve hilekar bir tavır sergileyerek 
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insan dahil yukarıda değinilen çeşitli konaklara patojenik özellik kazanmış bir 

parazit görünümü sergiler. 

 Orijini ne olursa olsun T. (S.) cruzi Güney Amerika ve bilhassa 

Brezilya ve Arjantin'de oldukça yaygın bir şekilde (%50) insanı enfekte eder. 

Bu organizma tarafından oluşturulan insan tripanozomiyazı (trypanosomiasis), 

bu paraziti ilk olarak keşfeden Charlos CHAGAS'ın anısına "Chagas 

Hastalığı" olarak adlandırılır. Bu hastalık Orta Amerika ve Meksika'da yaygın 

değildir ve Güney ABD'den bugüne dek sadece iki vaka bildirilmiştir. Bununla 

birlikte ayni parazit, hastalığın yaygın olmadığı bu bölgelerde ve ABD'nin 

Maryland eyaletinin kuzeyine kadar olan bölgede, çeşitli yaban hayvanlarında, 

başlıca ABD'deki kemirgen ve rakunlardan, Panama'daki vampir yarasalarından, 

ayrıca G. Amerika'daki armadillolar ile yabani kobaylardan kaydedilmiştir. 

 Chagas hastalığı esasen bir yoksulluk hastalığı olup, böcek enfestasyonlu 

çamur duvarlı kulübelerde kirli yaşam koşulları ile ilişkilidir. Vektörü Rhodnius 

prolixus türü böcekler ile diğer reduviid (Reduviidae, Hemiptera) böceklerdir. 

Kanlarında bu paraziti taşıyan insan ve diğer omurgalı konaklardan beslenmek 

üzere kan emdikleri takdirde enfekte hale gelirler. Köpekler ve kediler insan 

enfeksiyonlarına ilişkin önemli rezervuarlardır. Vektördeki gelişme tipik 

Stercoraria gelişmesidir: Metasiklik tripomastigotlar böceğin dışkısı ile dışarı 

atılır ve önceden değinilmiş olan kontaminatif yöntemlerden birisi ile omurgalıya 

bulaşırlar. Bu böcekler geceleyin ve uykulu çocuklar üzerinde beslenirler. 

Çocuklar bu böcekleri uzaklaştırmak için çoğu kez ısırma bölgesini kaşırlar, 

böylece bulaşıcı dışkıları parmaklarıyla toplayıp gözlerini ovaladıklarında 

metasiklik tripomastigotlar konjuktiva tabakası yolu ile bulaşmış olur. Küçük 

çocuklarda hastalık kısa sürede öldürücü olabilir. Bununla birlikte çoğu kez 

kronikleşir ve parazitler omurgalının çeşitli hücreleri, örneğin merkez sinir 

sistemi hücreleri, makrofajlar ve diğer R.E.S. hücreleri, kalp kası dahil bütün kas 
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hücrelerinde büyük, yaklaşık 4 µm çapında amastigot formlar halinde çoğalırlar. 

Bu yüzden Chagas hastalığı geçiren kronik hastalar, kalp yetmezliğinden 

ölebilirler. Hücreler içinde çoğalan amastigot formlar uzarlar ve kamçı 

geliştirerek tripomastigot formlar halinde metamorfoz geçirirler. Kana dahil 

olarak kısa bir süre için dolaşıma katılırlar. Bu tripomastigot formlar oldukça 

küçük olup yaklaşık 20 µm uzunluğa sahiptirler. Aniden sivrileşen bir posterior 

uca, oldukça büyük ve hemen hemen terminal konumlu bir kinetoplasta ve serbest 

bir kamçı kısmına sahiptirler. Yayma kan preparatlarında çoğu kez "C" harfi 

şeklinde kıvrılmış olarak ayırt edilirler. Bir süre sonra yeniden uygun hücreler 

içine girerek, amastigot formlara dönüşürler ve ardışık tekrarlanan bölünmelerle 

çoğalırlar. 

Seksiyon 2: Salivaria 

 Bu seksiyonu dahil türlerin hemen hepsi çeçe sinekleri (Glossina spp.) 

tarafından taşınır. Bir kaç tür ise önceden bir çeçe sineği vektörüne sahip olan 

formlardan evrim geçirmiştir. Stercoraria'ya dahil türlerden birkaç özellik 

bakımından farklı olan, birbirlerine sıkı sıkıya ilişkili homojen bir grup 

şekillendirirler. 

 Vektör böcekler, diğer bir deyişle çeçeler büyük sinekler olup her iki 

eşeyi de sadece kan ile beslenir. Dişi sinek yaşamı boyunca yaklaşık her 10 

günde bir larvalarla dolar ve bunlar derhal pupa haline geçerler. Çeçeler sadece 

tropik Afrika'da bulunurlar. Tripanozomlar vektörde epimastigot forma 

dönüşmeden önce başlangıçta tripomastigot formlar halinde bir çoğalma 

devresi geçirirler. Gelişme döngüsü çeçe sineğinin ön bağırsağında (tükürük 

bezleri ve hortumunda) metasiklik tripomastigot formların çoğalması ile son 

bulur. Bu şekilde kan emmek için yeni bir omurgalı konağa ulaşan sinek, bu 

formları hortumu vasıtası ile kolaylıkla omurgalının kanına enjekte edebilir. 

Sinek enfekte olduktan sonra tüm hayatı boyunca bu şekilde kalır. 
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 Omurgalı kanındaki tripomastigotlar, Stercoraria seksiyonundaki türlere 

oranla daha az uzamış bir posterior uca sahiptir. Çoğalma dolaşan kandaki 

tripomastigotların ikiye bölünmesi ile olur. Bu seksiyon içinde bulunan türlerin 

çoğu, bütünüyle evrim geçirmiş oldukları Afrika kıtasında sınırlı bir dağılış 

gösterirler. Bununla birlikte, bir kaç türü bu kıtanın dışında yayılış gösterir ve 

çeçe sinekleri tarafından taşınıp bulaştırılmazlar, Bunun yerine çoğunlukla 

döngüsel olmayan taşınım veya diğer bir deyişle mekanik olarak ısırıcı sineklerle 

bulaştırılırlar. 

 Bu seksiyona dahil çoğu tür, insan yahut evcil hayvanlar için önemli 

patojenlerdir. Dört alt-cinsi (Duttonella, Nannomonas, Pycnomonas ve 

Trypanozoon) bulunur. Çeşitli türlere ait coğrafi dağılışlar, omurgalı konakları 

ve vektör böcekler (biyolojik-mekanik) Çizelge 2.5'de özetlenmiştir. 
 

Subgenus 1: Duttonella 

 Bu alt-cinse dahil türler önceden Vivax grubu altında sınıflandırılmıştı. 

Omurgalı konağındaki tripomastigot formlar, oldukça geniş ve yuvarlağımsı bir 

posterior uca sahiptir. Bu nedenle bir golf sopası şeklini andırırlar. Büyük ve 

yuvarlağımsı bir kinetoplast çoğunlukla terminal (posterior uç) konumludur. 

Uzunca bir serbest kamçı kısmına ve merkezi konumlu bir nukleusa sahiptirler. 

Çeçe sineğindeki gelişmesi, yukarıda ana hatları değinilmiş olan gelişmeden 

farklı olarak sadece böceğin hortumunda meydana gelir. Laboratuvarda, enfekte 

omurgalılarla beslenen böceklerde yüksek bir enfeksiyon sıklığı (%50-60) 

görülür. Sadece boyutları açısından farklı olan iki türü mevcuttur. 

 

Species 1:Trypanosoma (Duttonella) vivax (Şekil 2.19h) 

 Omurgalı konağın kanındaki formlar ortalama 20 µm'den daha fazla bir 

uzunlukla 20-26 µm arasında değişen büyüklüklere sahiptir. Sahra’nın güney 

sınırı ile Oğlak Dönencesi arasındaki Afrika'da evcil sığır, koyun, keçi, at ve 
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eşeklerde yaşayan yaygın ve patojen bir türdür. Ayrıca çeşitli yabani hayvanlarda 

da belirlenmiştir. Bundan başka Hindistan'ın batısında Hint Okyanusu'nda 

bulunan Mauritus Adası'nda ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde de yayılmış 

olup, olasılıkla Afrika'dan yukarıda değinilmiş olan evcil hayvanların insanlar 

tarafından bu bölgelere getirilmesi (Anthropogen yayılım) ile taşınmışlardır. 

Güney Amerika'da omurgalı konaklar arasındaki taşınımı, diğer bir deyişle 

bulaşması ısırıcı sinekler ve başlıca Tabanus (Tabanidae) ve Stomoxys cinsleri 

(Muscidae, Diptera) tarafından pasif şekilde gerçekleşir. Sinekler içinde parazitin 

herhangi bir döngüsel gelişmesi söz konusu değildir. Bu tip taşınıma, döngüsel 

olmayan (non-siklik) yahut mekanik taşınım denir. Bu şekildeki vektöre, yani 

içinde parazitin gelişme göstermediği taşıyıcıya da mekanik vektör adı verilir 

(Bkz. Bölüm 1). Bu tip taşınımda böcek uçan bir hipodermik şırınga olarak iş 

görür ve oldukça kısa bir süre de olsa, böceğin hortumundaki kan nemli kaldığı 

sürece bulaştırıcı özelliğini korur. Bazı araştırıcılar (Hoare, 1972; Kreier ve 

Baker, 1987) T. (D.) vivax'ın bu formunun ayrı bir alttür [T. (D.) vivax viennei] 

olarak ele alınmasını ön görmektedir. 

 

Species 2: Trypanosoma (Duttonella) uniforme 

 Morfolojik açıdan T. (D.) vivax'a oldukça benzer olmakla birlikte daha 

küçüktür. Omurgalı kanındaki formlar, ortalama 18 µm'den daha küçük olacak 

şekilde 12-24 µm'lik bir uzunluğa sahiptirler. T. (D.) vivax'a oranla dağılışı 

oldukça sınırlıdır. Sadece tropik Afrika'nın birkaç bölgesinden kayıtlar mevcuttur. 

Konakları T. (D.) vivax'ınkilere benzerdir. Nadiren patojendir. 
 

Subgenus 2: Nannomonas 

 Önceden Congolense grubu olarak ele alınmışlardır. Omurgalı 

konaklarında serbest kamçı taşımayan, küçük tripomastigot formlar halinde 

bulunurlar. Bununla birlikte boyalı yayma kan preparatlarında, oldukça kısa bir 
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serbest kamçı görülebilir. Kinetoplast küçük ve çoğunlukla marginal konumludur. 

Çeçelerde gelişme orta bağırsakta başlar ve hortumda tamamlanır. Hortumda 

epimastigot ve metasiklik tripomastigotlar birlikte bulunur. Çeçelerin enfeksiyon 

sıklığı o denli fazla değildir. Laboratuvar hayvanlarında bile çoğunlukla %20-

30'luk bir enfeksiyon sıklığı görülür. Tropik Afrika ile sınırlı bir dağılışa sahiptir. 
 

Species 1: Trypanosoma (Nannomonas) congolense (Şekil 2.19i) 

 Omurgalı kanında görülen formların uzunluğu farklı ırklarda önemli 

derecede değişir. T. (N.) congolense'nin yabani omurgalı konakları esas olarak 

antiloplardır. Evcil hayvanlarda çoğunlukla önemli patojen bir tür olarak 

bulunur. 

 

Species 2: Trypanosoma (Nannomonas) simiae 

 Morfolojik açıdan T. (N.) congolense'ye çok benzer. Omurgalıdaki 

formlar genel olarak daha uzundur ve daha iyi gelişmiş bir dalgalı zara sahiptir. 

Bununla birlikte bazı bireylerini T. (N.) congolense'den ayırt etmek imkansızdır. 

Sadece evcil ve yabani domuzlarda bulunur. En azından yabani domuzlarda 

(Phacochoerus) oldukça patojeniktir. T. (N.) simiae olarak isimlendirilmesinin 

nedeni, deneysel olarak enfekte edilen maymunlar (Cercopithecus, Eski Dünya 

Maymunları) için de oldukça patojen olmasından kaynaklanır. 

 

Subgenus 3: Pycnomonas (Şekil 2.19j) 

 Bu alt-cins sadece tek tür, Trypanosoma (Pycnomonas) suis (Şekil 

2.19j)'i içerir. Afrika'daki evcil ve yabani domuzlarda ender görülen bir parazittir. 

Omurgalı konağındaki formlar, sivri bir posterior uç ve kısa bir serbest ön 

kamçıya sahip tıknaz yapılı tripomatigotlardır. Çeçe sineğinde gelişme orta 

bağırsakta başlar, tükürük bezinde tamamlanır. Burada epimastigot ve metasiklik 

tripomastigotlar birlikte görülür. Bilhassa genç evcil domuzlarda patojeniktir. 
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Şekil 2.19: Memeli kanında rastlanan çeşitli tripanozom (Trypanosoma) türleri. a: T. 
(Megatrypanum) theileri [sığırlarda], b: T. (M.) cyclops [Makaka 
maymununda], c: T. (Herpetosoma) lewisi [sıçanlarda], d: T. (H.) muscuculi 
[farelerde], e: T. (H.) rangeli [kedi, köpek, opossum, maymun ve insanda], f: T. 
(Schizotrypanum) cruzi [opossum, armadillo, kemirgen, maymun ve insanda], g: 
T. (S.) dionisii [Pipistrellus cinsi yarasalarda], h: T. (Duttonella) vivax [evcil 
sığır ve koyunlarda], i: T. (Nannomonas) congolense [antilop ve çeşitli evcil 
hayvanlarda], j: T. (Pycnomonas) suis [domuzlarda], k: T. (Trypanozoon) 
evansi sensu lato [develer, fil, sığır, at, eşek, köpek], l ve m: T. (T.) brucei sensu 
lato (l: uzun-ince form; m: kısa-tıknaz form) [İnsan, evcil ve yabani av 
hayvanlarında] (Olsen, 1974; Margulis ve ark., 1993’den değiştirilerek). 
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Çizelge 2.5: Salivaria seksiyonuna dahil tripanozomların coğrafi dağılışları, omurgalı ve 
omurgasız (Vektör) konakları. 

 

 

 

 

Tür/Alttür Coğrafi 
Dağılış 

Yabani  
Konak 

Evcil Konak Biyolojik 
Vektör 

Mekanik 
Vektör 

T.(D.) vivax 
                  vivax 

Batı, Orta ve 
Doğu Afrika 

Antiloplar, 
Bir çeşit geyik, 
Zürafa ve Çalı 
Domuzu 

Sığır, Koyun, 
keçi, at ve 
eşek (çoğun- 
lukla patojen) 

Glossina 
türleri 

Isırıcı 
Diptera 

T.(D.) vivax 
               viennei 

Mauritus ve 
G. Amerika 

Bilinmiyor T. (D.) vivax 
vivax'daki gibi 

yok Isırıcı 
Diptera 

T.(D.) uniforme Batı Uganda, 
Doğu Kongo 

Antiloplar Sığır, domuz  
(nadiren patojen) 

Glossina 
türleri 

Isırıcı 
Diptera 

T.(N.) 
congolense 

Batı, Orta ve 
Doğu Afrika 

Antiloplar, 
Zürafa, Geyik 

Sığır, Koyun, at, 
eşek, domuz, köpek, 
nadiren develer  
(çoğunlukla patojen) 

Glossina 
türleri 

Isırıcı 
Diptera 
 

T.(N.) simiae Batı, Orta, 
Doğu ve 
Güney Afrika 

Afrika Yaban 
Domuzu 
(Phacochoerus) 

Domuzlar 
(yüksek patojen) 

Glossina 
türleri 

Isırıcı 
Diptera 
 

T.(P.) suis Tanzanya,  
Ruvanda- 
Brundi, Zaire 

Afrika Yaban 
Domuzu 
(Phacochoerus) 

Domuzlar 
(gençlerde patojen) 

Glossina 
türleri 

Isırıcı 
Diptera 
 

T.(T.) brucei 
                 brucei 

Batı, Orta, 
Doğu ve 
Güney Afrika 

Antiloplar, 
Afrika Yaban  
Domuzu 

deve, at, eşek, 
köpek (ölümcül); 
sığır, domuz, koyun, 
keçi (Patojen) 

Glossina 
türleri 

Isırıcı 
Diptera 

T.(T.) brucei 
    "rhodosiense" 

Orta ve Doğu 
Afrika 

Antiloplar 
 

Sığır, İNSAN 
(Patojenik) 

Glossina 
morsitan
s 

Isırıcı 
Diptera 

T.(T.) brucei 
          gambiense 

Orta ve Batı 
Afrika 

Bilinmiyor Domuz ve diğer 
memeli, İNSAN 
(az patojen) 

Glossina 
palpalis 

Isırıcı 
Diptera 

T.(T.) evansi 
                 evansi 

Kuzey Afrika, 
Asya, G. Çin, 
Filipinler, Ma- 
uritus, Orta ve 
Güney 
Amerika 

Tapir (Ameri- 
ka'da), Geyik 
(Mauritus'da), 
Vampir Yarasa 
(G. Amerika'da) 

deve, at, eşek, geyik 
(çoğu kez patojen); 
sığır,manda, koyun, 
keçi, köpek, 
Hindistan Fili  
(Patojen) 

yok Isırıcı 
Diptera 

T.(T.) evansi 
        equiperdum 

G. Amerika, 
Rusya, Iran, 
Kuzey ve 
Güney Afrika 

yok Atgiller (patojen) yok yok 

T.(T.) equinum G. Amerika, 
(ve Sudan ?) 

Vampir Yarasa 
ve Kapibara  
(G. Amerika'da) 

At (Patojen); eşek, 
geyik (az patojen); 
sığır, koyun, keçi, 
domuz (kronik) 

yok Isırıcı 
Diptera 
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Subgenus 4: Trypanozoon 

 Bu alt-cins hali hazırda hızlı bir evrim sürecinin ortasındadır. Bu 

nedenle bu alt cinsi sistematik açıdan düzgün bir şekilde ayrı türler halinde 

ayırmak oldukça zordur. Klasik görüşe (Kudo, 1954; Wenyon, 1965; Olsen, 

1974; v.s.) göre bu alt-cins içinde 6 tür [T. (T.) brucei, T. (T.) rhodosiense, T. 

(T.) gambiense, T. (T.) evansi, T. (T.) equiperdum ve T. (T.) equinum] 

bulunur. Bununla birlikte bunların bir kısmının alttürler yahut daha az bariz 

taksonlar, yani deme'ler [bir türün alttür düzeyinden daha küçük olan ve 

kalıtsal yapısı birbirine oldukça benzeyen bölgesel toplulukları, Demirsoy, 

1988] olarak kabul edilmesi daha uygundur (Wakelin, 1984; Kreier ve Baker, 

1987, Puytorac ve ark., 1987; Sleigh, 1989). Bu alt-cins içinde bariz bir şekilde 

2 farklı grup bulunur. 

[1] Brucei grubu: Biyolojik vektör, diğer bir deyişle çeçe sinekleri (Glossina 

spp.) tarafından döngüsel olarak taşınan tripanozoonlardır. Bazen ısırıcı 

sinekler örneğin Tabanidae (Diptera) tarafından döngüsel olmayan (non-

siklik) taşınımın bu grup içinde bulunan tripanozoonlarda olduğu 

belirtilirse de (Bkz. Çizelge 2.5), bu durum çok küçük bir öneme sahiptir.  

[2] Evansi grubu: Mekanik vektörler tarafından döngüsel olmayan (non-siklik) 

taşınım ile bulaşan tripanozoonlardır. Bunlar klasik görüşe göre ayrı türler 

olarak kabul edilen evansi, equiperdum ve equinum'dur (Bkz. Çizelge 2.5). 
 
 Birinci grup içinde klasik görüşe göre farklı türler olarak ele alınan T. 

(T.) brucei, T. (T.) rhodosiense ve T. (T.) gambiense bulunur. Bunlardan T. (T.) 

brucei temel olarak çiftlik hayvanlarında yaşayan bir patojen olmakla birlikte, T. 

(T.) rhodosiense ve T. (T.) gambiense temel olarak sadece insanı enfekte ederler. 

Kolaylık açısından insanda hastalık yapan bu iki tür, aynı türe dahil farklı alttürler 

yahut daha doğru bir şekilde "ikiz türler" [üreme bakımından yalıtılmış fakat 

morfolojik açıdan birbirine benzer türler] olarak kabul edilebilir. Zira bu iki 
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türün coğrafi dağılışları ile konaklarının dağılış sahaları iç içe girer. Enzim 

elektroforezi ve değişik antijenik tiplerin belirlenmesinden elde edilen kanıtlar, T. 

(T.) "rhodosiense"'nin T. (T) brucei brucei'ye ait farklı bir antijenik belirleyici 

alt-grubuna sahip olduğunu, halbuki T. (T.) gambiense'nin ayrı bir ikiz tür olarak 

kabul edilebileceğini işaret edecek şekilde yorumlanmaktadır. Bu üç form 

gerçekten evrimsel değişim halinde olan tek bir tür kompleksini temsil 

etmektedir. 

 İkinci grup içinde ise T. (T.) evansi (Şekil 2.19k), T. (T.) equiperdum 

ve T. (T.) equinum bulunur. Bunlardan  T. (T.) equiperdum, T. (T.) evansi'nin 

bir ikiz türü olarak kabul edilebilir. Bunların birbirleriyle ve ata tür T. (T.) 

brucei ile gerçek taksonomik akrabalıkları hali hazırda açık değildir. Bu 

nedenle bu kısımdan itibaren T. (T.) brucei kompleksi'ne ait 3 tür veya alttür 

arasındaki farklılaşmayı ifade etmeksizin T. (T.) brucei s.l. [s.l.=sensu 

lato=geniş anlamda] terimini kullanacağız. 

[1] Brucei Grubu: 

 Trypanosoma (Trypanozoon) brucei s.l.(Şekil 2.19l ve m) omurgalı 

konağında polimorfik olan bir parazit grubudur. Diğer bir deyişle memeli 

konaklarının kanında iki morfolojik forma sahiptir (Bkz. Çizelge 2.4): 

 (1) Uzun Formlar: Bariz bir serbest ön kamçıya sahip olan uzun-ince, 

yaklaşık 30x1.5 µm boyutlarında tripomastigot bireylerdir (Şekil 2.19l). 

 (2) Tıknaz Formlar: Serbest bir kamçı kısmı taşımayan kısa boylu ve 

tıknaz, yaklaşık 18x3.5 µm boyutlarında tripomastigotlardır (Şekil 2.19m). 

 Bu iki forma ait göreceli sayılar geniş oranda değişkendir. Uzun formlar 

tıknaz formlara dönüşebilir ve bu nedenle bütün ara formlara omurgalı kanında 

rastlamak mümkündür. T. (T.) brucei s.l. insanda ve pek çok evcil hayvanda 

çoğunlukla tekerrür eden yani nükseden enfeksiyonlar oluşturur. Tekerrür eden 

enfeksiyonlarda, aşırı parazit çoğalması (Parazitemi) piklerinden sonra konak 
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tarafından tripanozomların büyük bir kısmını öldüren bir antikor üretimi 

gerçekleşir. Bu krizden kurtulan bireylerdeki yüzey örtüsü (Glikokaliks), kriz 

öncesinde populasyonun geri kalanı üzerinde bulunan yüzey örtüsünden 

antijenler açısından farklılaşır. Bu yüzden bu bireyler, antikor artışından sayısal 

olarak etkilenmezler. Bununla birlikte, daha sonra konak tarafından bu farklı 

antijenik tipe (Varyant Antijenik Tip, kısaca VAT) özgü ikinci bir antikor 

üretilir. Benzer farklılaşmalar yeniden oluşur ve neticede yine yüzey antijenleri 

açısından farklı bir nesil meydana gelir. Ardışık meydana gelen bu şekildeki 

antijenik değişim (antijenik varyasyon) sayesinde, konak daima parazite karşı 

giriştiği savaşı kaybeder. Buna karşın enfekte kişilerin kendi kendini 

iyileştirmesi nadir olarak gerçekleşebilir. Görünüş olarak her şey, 100-1000 

arasında değişen farklı antijenik tip (VAT)'in, tripanozomlarda bulunan tek bir 

antijenik aile tarafından üretilmesine bağlı olarak gerçekleşir. 

 Varlığı ilk olarak 1960'lı yıllarda ortaya konan bu antijenik değişimin 

altında uzanan mekanizmanın aydınlatılmasında hızlı bir ilerleme olmuştur. 

Kısaca T.(T.) brucei s.l. ve olasılıkla diğer Trypanozoon tür yahut alttürleri'ne 

dahil kanda yaşayan tripomastigotlar, hücre zarının dış yüzeyine bağlı olarak 

bulunan ve 1-2 haftada bir farklılaşan değişebilir bir glikoprotein yüzey örtüsü 

(glikokaliks, kısaca VSG)'ne sahiptirler. Bu örtüye ait moleküllerin uzaklaştırılması 

ve farklı aminoasit zincirleri içeren başka moleküller ile bunların yer 

değiştirmesi sonucu, parazitler konak açısından daima değişen bir yüzey antijeni 

bulundurabilirler. Böylelikle konağın antikorları ile yok edilmekten kurtulurlar. 

Bu yüzey örtüsü glikoproteinleri (VSG)'nin sentezinin kontrolü bazı nukleus 

genleri tarafından gerçekleştirilir. Bu genlerin aktif hale geçmesi ise endojeniktir. 

Bu aktivasyonun kromozom ucuna yakın aktif bir yere gen repduplikasyonu ve 

translokasyonu ile ilgili olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte bazı VSG 

genlerinin ise farklı bir yöntemle aktif hale geçebileceği de bildirilmektedir 

(Wakelin, 1984; Kreier ve Baker. 1987; Lewin, 1994). 
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 Bir krize öncülük eden parazitemi dönemleri esnasında, tripanozomlar 

bölünme gösteren tek tip olan uzun formlar halinde baskın hale gelirler. Kriz 

yaklaştıkça tıknaz formlar sayıca çoğalır, kriz süresince ve krizden hemen sonra 

tamamen baskın hale gelirler. Bazen nukleusu, kinetoplasta yakın olacak tarzda 

vücudun 1/3'lik posteriorunda bulunan tıknaz bir form gelişir [Posteronuklear 

Form]. Bu formun önemi bilinmemekle birlikte, tıknaz formların çeçe 

sineğindeki gelişim döngüsüne devam eden formlar oldukları kesin olarak 

gösterilmiştir. 

 Trypanozoon alt-cinsindeki uzun formlar, mitokondrilerdeki krebs 

döngüsü-sitokrom zinciri enzimleri ile ilgisi olmayan, bir aerobik oksidatif 

metabolizma sistemine sahip olmaları ile farklıdırlar. Bu nedenle mitokondrileri 

işlevsel değildir. Bununla birlikte metasiklik tripomastigotlar hariç, vektörde 

gelişen bütün safhalar ve omurgalı kanındaki tıknaz formlar normal 

mitokondriyal solunum yaparlar. Bu durum tıknaz formların vektörde 

gelişmeye devam eden formlar oldukları görüşü ile tutarlıdır. Uzun formlar'da 

glukoz sadece piruvik aside kadar parçalanır. Bu nedenle belli miktardaki bir 

enerjinin serbest bırakılması açısından, CO2 veya suya geleneksel yıkım için 

gerekene oranla daha fazla O2'e gereksinim vardır. Bu yüzden bu tip solunum 

kanda olduğu gibi, ortamda yüksek bir O2 konsantrasyonunun bulunmasına 

bağlıdır. Hali hazırda belli T.(T.) brucei s.l. ırklarına ait hücre-içi safhaların 

omurgalılarda bulunduğuna ilişkin çok az kanıt bulunmakla birlikte, bunların 

yaşam döngüsündeki önemi henüz tam olarak anlaşılamamıştır.  

 T.(T.) brucei s.l. çeçe sineğinde oldukça karmaşık bir yaşam döngüsü 

geçirir. Tıknaz formlar (metasiklik tripomastigotlar) çeçe sineği tarafından 

yutulduktan sonra, böceğin orta bağırsağındaki Peritrofik zar (orta bağırsağı 
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örten kitin tüp) içinde çoğalırlar ve oldukça uzamış tripomastigot formlar 

oluşur. Daha sonra orta ve arka bağırsağın birleştiği yerde, peritrofik zarın arka 

ucundaki açıklıktan dışarı çıkarak peritrofik zardan Proventrikulus (orta 

bağırsağın ön kısmı)'a doğru, peritrofik zar ile bağırsak duvarı arasında ileri 

doğru göç ederler. 

Proventrikulus boşluğuna ulaştıktan sonra hortumun gerisinde bulunan 

tükürük bezi kanalına girerek tükürük bezlerine gelirler. Bezlerde genişleyen 

kamçı zarları aracılığı ile epitele yapışırlar ve sonuçta epimastigot formlar 

gelişir. Oluşan bu epimastigotlar çoğalarak metasiklik tripomastigotlara 

dönüşürler ve serbest kalarak çeçe sineğinin hortumuna geçerler. Çeçe kan 

emmek için omurgalıyı soktuğunda kana enjekte edilirler. Şayet bu 

tripomastigotlar memelilerde yaşayan uygun bir türe dahil formlar ise, uzun 

formlar'a dönüşerek bir enfeksiyon başlatırlar. T. (T.) brucei s.l.'yi yutan çeçe 

sineklerinin sadece az bir kısmında tükürük bezi enfeksiyonu ve dolayısıyla 

biyolojik vektör olma özelliği gelişir. Çeçelerin orta bağırsak duvarında hücre-

içi safhaların bulunduğu ve bunu takiben tıpkı T. (Herpetosoma) rangeli'de 

olduğu gibi hemosöl aracılığı ile tükürük bezlerine ilave bir göç yolu olduğuna 

ilişkin raporlar bulunmaktadır (Kreier ve Baker, 1987). Bu nedenle T. (T.) brucei 

s.l. da vektörüne zararlı diğer bir tripanozom olarak kabul edilebilir. 

 T. (T.) brucei s.l.'ya ait bazı ırklar yahut izolatlar insanı enfekte edemezler. 

Bununla birlikte yabani av hayvanlarını ve evcil hayvanları enfekte edebilirler. Bu 

karakterin kararlılığı henüz belli değildir. Önceden de değinildiği gibi son yıllarda, 

insanı enfekte eden T. (T.) brucei'ye ait alt-taksonlardan T. (T.) brucei 

gambiense'nin ayrı bir ikiz tür olarak kabul edilmesini doğrulayan yeteri derecede 

tutarlı ve kararlı biyokimyasal kanıtlar elde edilmiştir. Bununla birlikte diğer alt-

taksonu olan T. (T.) brucei rhodosiense, T. (T.) brucei'ye ait nispeten kararsız bir 

enzimik ve/veya antijenik belirleyici alt-grubuna sahiptir. Bu nedenle en iyi şekilde 

T. (T.) brucei brucei alttürünün "rhodosiense" nesnel varyantı veya deme 
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(nosodeme)'si (Y. demos=populasyon) olarak kabul edilebilir (Kreier ve Baker, 

1987). Afrika insan tripanozomiyazı (Trypanosomiasis, Uyku Hastalığı) önceden 

de ifade edildiği gibi, tropik Afrika'da oldukça belirsiz ve iç içe giren nesnel ve 

coğrafi varyantlar (demeler) meydana getirir: gambiense formu Batı ve Orta 

Afrika'da bulunurken, rhodosiense formu bu kıtanın doğu yarısında görülür. 

Victoria Gölü'nün kuzey (Uganda) ve doğu (Kenya) kıyıları boyunca bu iki grup 

karşı karşıya gelerek iç içe girer. Her iki populasyon tarafından da insanda 

meydana gelen hastalıklar temel olarak benzerdir. Bununla birlikte gambiense 

enfeksiyonları daha kroniktir ve tedavi görmeyen hastalarda yıllarca bir sorun 

olarak kalır. Oysa rhodosiense'nin sebep olduğu enfeksiyonlar aylarla sınırlıdır. 

Her iki form da tedavi söz konusu olmadığı sürece çoğunlukla öldürücüdür 

(Kreier ve Baker, 1987; Anderson, 1988). Hastalık 3 dönem halinde incelenir: 
 
1. Hemolenfatik Dönem: Sineğin sokmasıyla subkutanöz (=deri altı) dokuya 

giren tripanozomlar 2-3 gün içinde deride kaşınma, eritemi (=kızıllık), kabarma, 

acı ve lokal ateşle birlikte iltihaplanmalara neden olurlar. Bu nedenle oldukça 

hafif olabilen hummalı bir durum meydana getirirler. Enfeksiyonun yaklaşık 6’ncı 

gününde tipik bir tripanozom şankırı (=sert çıban) gelişmeye başlar. Neticede 

Glossina sp.'nın soktuğu yerde 2-3 cm çapında koyu kırmızı renkte sert çıbanlar 

meydana gelir. Enfeksiyondan sonraki 5-12’nci günde kana karışırlar. Başlangıçta 

sadece kanda yaşarlar ve çoğalırlar. Böylece kandaki parazit sayısı mililitre başına 

105 kadar bir yüksekliğe ulaştığında parazitemi döngüleri başlar. Döngüsel 

parazitemi pik yahut krizleri yaklaşık 2-3 gün sürer ve 2-10 günlük düzensiz 

aralıklarla tekrar ederler. Enfeksiyonun başından itibaren parazitemi döngülerini 

yaşandığı bu döneme kadar geçen safhaya Hemolenfatik Dönem adı verilir. Bu 

dönemde ateş ve spesifik olmayan baş ağrıları, eklem yerleri ve ekstremitelerde 

ağrılar görülür. Ayrıca deri dökmeleri ve lokal ödemler meydana gelir. Birkaç ay, 

bir yıl yahut daha uzun bir süre sürebilir (Anderson, 1988). 
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2. Meningoensefalitik Dönem: Oldukça kuvvetten düşürücü olan bu dönemde 

parazitler dolaşan kanı terk ederek merkez sinir sistemi ile kalp dokusunu istila 

ederler ve beyin-omurilik (Cerebrospinal) sıvısı (=BOS) içinde çoğalırlar. 

Neticede menenjlerde (beyin-omurilik zarları) iltihaplanmalara, ruh ve sinir 

bozukluklarına neden olurlar. Bu nedenle hastalığın bu ikinci dönemi 

Meningoensefalitik Dönem olarak adlandırılır.  

3. Terminal Dönem: Bu dönemde hastanın genel durumu değişir ve bilinci 

tamamen kapanır. Sonuçta koma yahut letarji ve bunu takiben ölüme neden 

olan beyinsel hasarlara sebebiyet verirler. Hastalığa "Uyku Hastalığı" 

verilmesinin nedeni, koma (yarı baygın veya uyku hali) durumundan 

kaynaklanır (Yaşarol, 1978; Anderson, 1988, Kuman ve Altıntaş, 1996). 

 T. (T.) brucei gambiense insana çoğunlukla, esasen nehirlerin kıyıları 

boyunca yayılış gösteren Glossina palpalis ve yakın akraba çeçe sinekleri ile 

taşınırken, T. (T.) brucei "rhodosiense" çoğunlukla Doğu Afrika'daki daha 

kuru ve oldukça geniş düzlük alanlarda yaşayan Glossina morsitans ve yakın 

akraba türler ile bulaştırılır. 

 Uyku hastalığının erken safhalarında, diğer bir deyişle merkez sinir 

sistemi istilası gerçekleşmeden önce, bu hastalık çoğunlukla tedavi edilebilir. 

En yaygın kullanılan ilaç Suramin'dir. Geç safhalarda ise tedavi az başarılıdır 

ve Melarsoprol gibi oldukça toksik olan organik arsenik bileşiklerine dayanır. 

[2] Evansi Grubu: 

 Trypanosoma (Trypanozoon) evansi evansi, T. (T.) evansi equiperdum 

ve T. (T.) equinum (Bkz. Çizelge 2.4 ve 2.5)'un T. (T.) brucei s.l.'den daha son 

zamanlarda, Glossina'nın dağılış sahasının dışında kalan kuzey kısımlara enfekte 

hayvanların (olasılıkla develerin) taşınması ile evrimleştikleri düşünülür. Bu 

bölgelerde döngüsel taşınımı sağlayan çeçe sinekleri bulunmadığı için, ısırıcı 
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sinekler (Diptera) ile döngüsel olmayan taşınıma uyum sağlamak durumunda 

kalmışlar ve bu tip vektörlere sahip olma yönünde özelleşme geçirmişlerdir. 

 At veya sığır sinekleri (Tabanidae, Diptera) gibi ısırıcı sinekler yahut 

laboratuvarlarda hipodermik şırıngalarla bulaştırılan T. (T.) brucei s.l. ırkları 

çeçe sineklerini enfekte etme yeteneklerine fazla gereksinim duymazlar. Böyle 

ırklarda polimorfizmin sürdürülmesine karşı belli bir baskılama iş görür. Bu 

yüzden tıknaz formlar gereksizdir. Zira bu formlar bölünemezler ve esas olarak 

ırkın çoğalma oranını düşürürler. Böylece başka bir omurgalıya taşınma ile 

ilgili değişiklikler azalmış olur. Laboratuvarda non-siklik olarak ve doğada 

dolaylı yollarla bulaşan ırklar, oldukça hızlı bir şekilde (en fazla 1-2 yıl içinde) 

monomorfik (tek forma sahip) hale gelerek, uzun formlar'a dönüşürler. Bundan 

başka, böyle ırklar mitokondriyal enzimleri sentez etme yeteneklerini de 

kaybettiklerinden, çeçe sineklerini bulaştırabilme özelliklerini de kaybederler. 

Bu durum T. (T.) evansi (Şekil 2.19k)'nin nasıl evrimleştiğini açıklar 

niteliktedir. Zira bu tripanozom çoğunlukla monomorfik olup, çeçe sineklerini 

enfekte edemez. Birkaç yıl süreyle şırınga aracılığı ile laboratuvarda yetiştirilen 

bir T. (T.) brucei s.l. ırkından morfolojik olarak ayırt edilemez. Bu anlamda 

Kuzey Afrika'daki ısırıcı dipterler bir laboratuvar şırıngası rolü oynamışlardır 

(Kreier ve Baker, 1987).  

 Bu hipotetik fakat olası evrim şekli daha da ileri götürülebilir. Kinetoplast 

en azından kısmen de olsa mitokondriyal enzimlerin sentezi ile ilgilidir. Bu yüzden 

T. (T.) brucei s.l.'ye ait uzun formlarda, en azından bu işlevi kadar ilgili olacak 

şekilde oldukça küçüktür. Bu durum söz konusu türe ait uzun formların bilinen 

kinetoplast organizasyonundan yoksun olacak şekilde, az bir kısmında (yaklaşık 

%1) kinetoplast bulunması ile uygunluk gösterir. Çeçe sinekleri ile siklik taşınan 

ırklarda, böyle kinetoplastsız bireyler ırkın böcekteki gelişmesini sürdürebilmesi 
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açısından gereken solunum enzimlerini sentez edemediklerinden elimine olurlar. 

Bununla birlikte, T. (T.) evansi'de böyle seçici bir baskı yoktur. Bunun yerine bu 

türe ait ırklarda çoğu kez oldukça yüksek oranda kinetoplastsız bireyler bulunur. 

Bazen, bilhassa Güney Amerika'daki ırklarda [T. (T.) equinum], bireylerin 

tamamında kinetoplast hiç bulunmaz. Bu tip ırklar genel olarak ayrı bir tür, T. 

(T.) equinum olarak kabul edilirler. Bunlar At (Patojen); eşek, geyik (az 

patojen); sığır, koyun, keçi, domuz (kronik)'larda Caderas adı verilen bir 

hastalığa sebep olurlar (Wenyon, 1965). 

 Trypanosoma (Trypanozoon) evansi equiperdum, morfolojik açıdan T. 

(T.) evansi evansi ile tamamen aynı olmakla birlikte, bir başka yönden oldukça 

özelleşmiştir. Bu nedenle ikiz türler olarak kabul edilebilirler. Bu cinse dahil 

türler arasında diğer bir omurgalıya taşınma yahut bulaşma açısından herhangi bir 

mekanik veya biyolojik vektöre ihtiyaç göstermeyen tek parazittir. At ve 

Eşeklerde parazitlenir. Kandan çok, derideki ödemli kısımlarda oldukça fazla 

sayılarda bulunur. Bilhassa subkutanöz ve submukoza dokusunda aşırı sayıda 

çoğalarak ödemlere sebep olur. Bu tip şişkinlikler genital organlarda oluştuğu 

zaman, çoğu kez cinsel ilişki anında aşınır ve patlar. Böylelikle tripanozomlar 

cinsel temasla bulaşıp, taşınırlar. İleri dönemlerde sinir sistemine yerleşerek bir 

takım felçlere ve hatta ölümlere de neden olabilir. Yaptığı bu hastalığa Dorin 

Hastalığı adı verilir (Kudo, 1954; Wenyon, 1965; Kreier ve Baker, 1987). 

 Evcil hayvanlardaki tripanozomiyazların tedavi yahut kontrolünde 

kullanılan ilaçlar arasında Atrisit, Berenil, çeşitli Fenantridinyum türevleri 

[Etidiyum, Protidiyum, Samorin] ve keza insan tripanozomiyazının tedavisinde 

kullanılan Suramin bulunur (Kreier ve Baker, 1987).  
 
Tripanozom Enfeksiyonlarının Teşhisinde Kullanılan Yöntemler: 

 En basit yöntem, çevre kanından Giemsa ile boyanmış ince yayma kan 

preparatları hazırlamaktır. Şayet kandaki parazit sayısı az ise bu yöntemle teşhis 
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zordur. Bu nedenle memelilerde kalın kan yayma preparatları hazırlamak daha 

uygun gözükür. Fazla sayıda tripanozom elde edebilmek için heparinli kılcal tüp 

içine alınan kanın santrifüjlenmesi de alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. 

Santrifüjlemeden sonra tripanozomlar eritrositlerin hemen üzerinde yoğunlaşırlar. 

Bu tüp daha sonra çizilerek kırılır ve bu noktadaki serum incelenir. Trypanosoma 

cinsine dahil pek çok türün tayini açısından en hassas yöntem, aseptik olarak biraz 

kan alıp, bunu kan-agar kültürüne aşılamaktır. Şayet kanda tripanozomlar varsa, 

çoğunlukla amastigot formlar halinde çoğalırlar ve böylece teşhis kolaylaşır. 

Bununla birlikte Salivaria seksiyonuna dahil tripanozomları bu yolla kültür etmek 

oldukça zordur ve özel vasat kullanımını gerektirir. 

 Enfekte kişilerin kanında oldukça seyrek olarak bulunabilen T. (T.) brucei 

s.l. çoğu kez lenf bezlerinin delinmesi ile elde edilen sıvıda kolayca belirlenebilir. 

Meningoensefalitik dönemde teşhiş, kandan çok lumbar bölgede açılan bir delikten 

elde edilen BOS'da saptanabilir. Fare ve sıçanlar gibi uygun laboratuvar 

hayvanlarına kanın aşılanması da kullanılan bir diğer yöntemdir. Bunların haricinde 

T. (S.) cruzi'li insan enfeksiyonlarını saptamada, laboratuvarda üretilen reduviid 

böcekler kullanılabilir. Bu yöntemde insanı ısırarak beslenen böceğin enfekte olup 

olmadığına bakılır. Bu yöntem Ksenodiagnoz (Xenodiagnosis) olarak adlandırılır 

(Kreier ve Baker, 1987). 

 Son yıllarda kullanılan diğer yöntemler ise immunodiagnostik (bağışıklık 

bilimine dayalı teşhis)'tir. Bilhassa Afrika tripanozomiyazından şüphelenilen 

durumlarda kullanılırlar. Bu teknikler arasında Dolaylı İmmunofluoresans, ELISA 

(Enzyme-Linked-Immunobsorbend-Assay, Enzime Bağlı Bağışıklık Ölçümü), ve 

Aglutinasyon bulunur. 
 

Subphylum 2: Metamastigophora 

 Çoğunlukla endokommensal, bazen serbest veya parazit yaşarlar. 

Karyomastigont sistemi [pek çok kamçılıda nukleusla ilişkili kamçı veya 

Mastigont sistemi, diğer bir deyişle kamçılarla ilişkili organeller (nukleuslar, 
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dalgalı zar, kosta, parabazal=golgi ve aksostil)'den oluşan hücre-içi organel 

kompleksi)] basit veya çifttir. Bölünme mekiği tamamen veya kısmen nukleus 

içinde gerçekleşir (Kapalı veya Yarı-Açık Mitoz). Golgi ve mitokondri bulunmaz. 

Bir sitostom yahut tutunma apareyi farklılaşması söz konusudur (Puytorac ve ark., 

1987). 

Classis 1: Retortamonadea. Tek takımı mevcuttur. 
 

Ordo: Retortamonadida 

 Karyomastigont sistemi basit, 2-6 kamçılı olan küçük boyutlu, 

çoğunlukla endokommensal bazen parazit yaşayan kamçılılardır. Ön ventralde 

bulunan ve bir fibril ile desteklenen sitostom (Retortamonas ve Chilomastix) 

yahut vantuz şeklinde tutunma organelleri bulunur (Cochlosoma). Kamçılardan 

biri çoğunlukla sitostom içine uzanır. Bilateral simetri, aksostil ve dalgalı 

zarları bulunmaz. Nukleus bölünmeleri  Yarı-Açık Mitoz şeklindedir. Diğer bir 

deyişle nukleus kılıfı bölünme anında kısmen kaybolur. Tamamında kist 

oluşumu gözlenir. İki aile (Retortamonadidae ve Cochlosomidae) halindedir. 

 

Familia 1:Retortamonadidae 

 İki kamçılı Retortamonas (=Embadomonas) ve dört kamçılı Chilomastix 

cinslerini kapsar. Çeşitli hayvanların bağırsaklarında endokommensal yaşarlar. 

Bunların hiçbir ekonomik önemi olmadığı gibi patojenik de değildirler. İki tür, 

Retortamonas intestinalis (Şekil 2.20A ve B) ve Chilomastix mesnili (Şekil 

2.20C ve D) insan bağırsağında sığıntı olarak yaşar. Retortamonas cinsine dahil 

türler 5-20 µm büyüklüğünde, limon şekilli, 2 kamçılı organizmalar olup, 

kamçılardan biri vücudun gerisine doğru sitostom bölgesi ile ilişkili bir şekilde 

uzanır. Sitostom kabaca vücudun orta bölgesinde, nukleus ise vücudun ön 

bölgesinde konumlanır. R. gryllotalpae (7-14 µm) danaburnu böceklerinin, R. 

blattae (6-9 µm) hamam böceklerinin, R. caviae (4-7x2.5-3 µm) kobayların kalın 
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bağırsak kısımlarında sığıntı olarak yaşarlar. Chilomastix mesnili'de sivri bir 

posterior uç ve fibril destekli sitostomal bir oluk karakteristiktir.  

 

Species: Chilomastix mesnili (Şekil 2.20 C ve D) 

 İnsanların ve bilhassa genç çocukların kalın bağırsağında yaygın olarak 

bulunan sığıntı bir organizmadır. Hareketli, kamçılı trofozoitleri ve kistleri 

bulunur. Kozmopolit bir dağılış göstermekle birlikte, ılıman iklimlerde, soğuk 

iklimlere nazaran daha yaygındır (Olsen, 1974). 

 Trofozoitleri (Şekil 2.20D) armut şekilli (piriform)'dir: vücudun ön 

yarımında ventral bir oluk yahut sitostoma sahiptir. Dört kamçısından 3'ü 

nispeten uzunca olup öne doğru uzanırken, kısa olan bir kamçı ise geriye doğru 

yönelerek eğik şekilde düzenlenmiş sitostom oluğu içinde uzanır. Bu oluğun 

cidarı, ön uç etrafında ve her iki taraf boyunca posteriora doğru uzanan bir 

fibril ile şekillenir. Trofozoitleri 6-20 µm uzunluk ve 3-10 µm genişliktedir. 

Kistleri (Şekil 2.20C) limon veya armut şekillidir. Renksiz, tek nukleuslu ve 

kalın duvarlıdırlar. Uzunlukları 7-10 µm, genişlikleri 4-6 µm'dir. 

 İnsana bulaşma, kirli su ve besin içindeki kistlerle olur. Trofozoitler 

bağırsakta ikiye bölünmelerle çoğalır. Bazı durumlarda kist içinde iki bireyin 

belirlenmiş olması nedeni ile kist içinde de ikiye bölünme ile çoğalabilecekleri 

düşünülür. Dışkıda kistler yanında trofozoitlere de rastlanır. 

 Bu cinse dahil diğer türler çeşitli konaklardan bildirilmektedir. Örneğin 

kurbağaların rektumundan Chilomastix caulleryi, hindi ve tavukların 

çekumundan C. gallinarum, tavşanlardan C. cuniculi, keçilerden C. caprae, 

kobaylardan C. intestinalis, fare ve sıçanlardan C. bettencourti kaydedilmiştir 

(Kudo, 1954; Olsen, 1974). Bazı maymun türlerinde de Chilomastix'in 

bulunduğu bildirilmiş olmakla birlikte, bunların insandaki C. mesnili'den farklı 

olup olmadıkları belli değildir. 
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Familia 2: Cochlosomidae 

 Tek cinsi olan Cochlosoma sadece kuşların bağırsaklarında parazit 

olarak yaşar. Vücudun ön kısmı vantuz şeklinde bir tutunma organeline 

farklılaşmıştır. Biri geriye ve diğerleri laterale uzanan toplam 6 kamçısı 

bulunur. (Kudo, 1964; Puytorac ve ark., 1987).  

Species: Cochlosoma rostratum (=Kuş Dizanteri Kamçılısı) 

 Trofozoitleri 6-10 µm uzunluk ve 4-6.5 µm genişliğe sahip olan armut 

şekilli, 6 kamçılı bir protozoondur. Yeşilbaş Ördek (Anas platyrhyncus)'lere ait 

palazların bağırsağında, erginlerin de körbağırsak tonsillerinin bulunduğu 

bölgede bağırsak duvarına yapışarak yaşar. Bu nedenle bağırsakta ülserlere, 

kolitlere ve kanlı sürgünlere neden olur. Kistleri bulunur. Bulaşma kistlerin 

yutulması ile gerçekleşir (Kudo, 1954, Puytorac ve ark. 1987). 

 
 

Şekil 2.20: İnsanın sindirim sisteminde rastlanan non-patojenik retortamonadid kamçılılar, 
Retortamonas intestinalis (A: Trofozoit, B: Kist) ve Chilomastix mesnili 
(C: Kist, D: Trofozoit ) (Puytorac ve ark., 1987'den değiştirilerek). 
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Classis 2: Diplomonadea  

Tek takımı bulunur. 

Ordo: Diplomonadida 

 Tipik olarak çoğunlukla omurgalı ve omurgasız konaklarının sindirim 

kanalında endokommensal, bazen parazit veya serbest yaşayan kamçılılardır. 

Serbest yaşayanları organik açıdan zengin sularda bulunur.  

 Hücreleri görünüş olarak ayna simetrili 1 (Enteromonas) veya bilateral 

simetrili olarak birleşmiş 2 karyomastigont sisteminden (Spironucleus, 

Hexamita, Octomitus ve Giardia) yapılmıştır. Sınıf ve takımın ismi de bu 

özelliğe dayanılarak (L. diplos=ikili, monad=tek hücre) verilmiştir. Her bir 

karyomastigont 1 nukleus ve 4 kamçıya sahiptir. Kamçılardan biri tipik bir 

şekilde sitostomla veya daha gelişmiş cinslerde ise hücre eksenini şekillendiren 

organellerle ilişkili olacak şekilde geriye doğru uzanırken, diğerleri laterale 

veya öne doğru yönelirler. Nukleus bölünmesi bundan önceki takımda olduğu 

gibi kısmen erimiş nukleus kılıfı içinde nukleus-içi (intranuklear) iğ iplikleri ile 

gerçekleşen Yarı-Açık Mitoz şeklindedir. Kist oluşumu görülür. İki alt-takım 

halindedir.  

 

Subordo 1: Enteromonadina  

 Tek aile (Enteromonadidae) ve tek cinsi, Enteromonas mevcuttur. 

Vücut ayna simetrili tek bir karyomastigonttan yapılmıştır. Gecikmiş sitokinez 

(=sitoplazma bölünmesi)'de sık sık 2 karyomastigontlu geçici formlara rastlanır.  

 Hastalık yapmazlar, bağırsakta sığıntı yahut endokommensal olarak 

yaşarlar. İnsanda bulunan türü Enteromonas hominis'tir (Şekil 2.21A). Yaşam 

döngüsünde uzunluğu 4-10 µm, genişliği 3-6 µm olan limon şekilli trofozoit 

yanında, uzunluğu 6-8 µm ve genişliği 4 µm kadar olan oval şekilli kistler 

görülür. Bulaşma kistlerle olur. 
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Subordo 2: Diplomonadina 

 Bu alt-takıma dahil kamçılıların temel özelliği bilateral simetrili 2 

karyomastigonttan yapılmış olmalarıdır. Her bir karyomastigont 1 nukleus ve 

birisi geriye doğru uzanan 4 kamçıdan oluşur. Bir cinsinde (Trepomonas) ise 

kamçılardan sadece biri anterolaterale, diğerleri geriye doğru uzanır. Geriye doğru 

uzanan kamçılar çoğunlukla Kamçı Oluğu (Kamçı Cebi) veya Sitostomal (Oral) 

Oluk adı verilen ve mikrotübül bandları ile desteklenen derin sitoplazmik 

çöküntüler içinde uzanırlar. Serbest veya parazit yaşarlar. Tek aile, Hexamitidae 

mevcuttur. Beş cinsi (Trepomonas, Hexamita, Spironucleus, Octomitus ve 

Giardia) bulunur. Serbest yaşayan Trepomonas ve çoğunlukla endokommensal 

yaşayan Hexamita cinsleri kamçıların düzenlenmesi ve yönelimleri açısından 

farklıdırlar. Trepomonas'da (Şekil 2.21B) her biri vücudun bir tarafında olacak 

şekilde iki Sitostomal (Oral) Oluk bulunur. Bunlar nukleusların kaidesine yakın 

orijinlenirler ve düz olan hücre yüzeyi üzerinde posteriora doğru uzanırlar. Her 

bir olukta 3 kamçı uzanır. Dördüncü bir kamçı ise serbest olup yanlara doğru 

uzanır. Hexamita cinsi ise ön ucu küresel bir vücuda sahip olacak şekilde geriye 

doğru daralır ve biraz dorsoventral yassılaşır. Her bir karyomastigontdaki geriye 

doğru uzanan kamçı, tüp benzeri kamçı cebi içinde bulunur. Diğer 3 kamçı ise 

serbest olarak anterolaterale uzanır (Puytorac ve ark., 1987; Anderson, 1988). 

Şekil 2.21'de bu takıma dahil cinslerin temsili vücut yapıları gösterilmiştir. Bu alt-

takıma dahil cinslerden üçü, Hexamita, Octomitus ve Giardia parazitolojik 

açıdan önemlidir (Olsen, 1974; Kreier ve Baker, 1987). 
 

Genus 1: Hexamita (Şekil 2.21C) 

 Vücut bilateral simetrili ve armut şekillidir: ön ucu küresel bir vücuda 

sahip olacak şekilde geriye doğru daralır ve biraz dorsoventral yassılaşır. Kamçı 

sayısı 8'dir. Her bir karyomastigontda 1 küresel şekilli nukleus ve 4 kamçı 

bulunur. Bunlardan 3'ü serbest olarak anterolaterale uzanır, diğer kamçı ise, tüp 



                                                                                                                                Protista - Kamçılılar  
 

101 

benzeri bir kamçı cebi veya oluğu içinde vücudun gerisine doğru uzanır. Kamçı 

olukları uzunlamasına vücut ekseni boyunca değil, her bir karyomastigontun yan 

taraflarına yakın olacak şekilde uzanır. Arka uçları vücudun gerisine uzanmaz. 

Kistler bazı türler tarafından oluşturulur. İstiridyelerin, böceklerin ve tüm 

omurgalı sınıflarının yaygın parazitleridir. 

 
 

Şekil 2.21: Diplomonadida takımına dahil çeşitli cinslerin temsili morfolojik yapıları. A: 
Enteromonas (E. hominis), B: Trepomonas, C: Hexamita (H. meleargidis), D: 
Spironucleus, E: Octomitus (O. salmonis) ve F: Giardia (G. muris) (Puytorac 
ve ark., 1987'den değiştirilerek). 

 
 Hexamita cinsine dahil türler balık, kurbağa, kuş, yumuşakça ve 

Orthoptera takımına dahil böceklerin bağırsaklarında yaşarlar. En iyi bilinen 

türleri arasında istiridyelerden Hexamita nelsoni, Amerika'daki semenderlerden 

H. ovatus, Bufo cinsi gece kurbağalarından H. batrachorum, kurbağa tetarları, 

semenderler (örneğin Küçük Semender, Triturus vulgaris ve Şeritli Semender 

Triturus vittatus) ve kaplumbağalar (Testudo graeca, Mauremys caspica, Emys 

orbicularis)'dan H. intestinalis bulunur (Pekerten, 1981; Göçmen ve Öktem, 

yayınlanmamış sonuçlar). Ayrıca hindi, sülün, keklik ve bıldırcınlardan                
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H. meleargidis, güvercinlerden Hexamita columbae ile sıçan ve ev farelerinden 

H. muris bildirilmektedir. Genel olarak bu cinse ait türlerin yaşam döngüleri iyi 

bilinmez (Kudo, 1954; Olsen, 1974). 

 
Çizelge 2.6: İnsan bağırsağında yaşayan kamçılılar [*Bu şekildeki gösterimde ilk sayı serbest 

ön kamçıları, ikinci sayı ise geriye doğru uzanan posterior kamçı sayısını gösterir]. 

 

 Trofozoit Kist 

Tür Büyüklük 

(µm) 

Kamçı 

Sayısı 

Diğer 

Karakterler 

Büyüklük 

(µm) 

Nukleus 

Sayısı 

Chilomastix mesnili 6-24x3-10 3+1* Sitostom var 7-10 1 

Enteromonas hominis 4-10x3-6 3+1 sitostom yok 6-8x4-5 4 

Retortamonas intestinalis 4-9x3-4 1+1 sitostom var 4.5-6 1 

Giardia lamblia 

(Bazen patojeniktir) 

10-20x5-10 4 çift Yapışma Diski, 2 

nukleus, median 

cisimler 

8-14x6-10 4 

Trichomonas hominis 

(Syn. T. intestinalis) 

8-20x3-14 5+1 Dalgalı Zar, 

Aksostil, Kosta 

ve Sitostom 

____ 

 

____ 

 

 

Örnek 1: Hexamita intestinalis (Şekil 2.22) 

 Kurbağa bağırsağında yaşayan bireylerde uzunluk 10-16 µm (Kudo, 

1954), kaplumbağalarda yaşayan bireylerde ise 3-6 µm arasında değişir ve 

oldukça küçüktür (Pekerten, 1981). Genellikle ince uzun ve oval görünümlüdür. 

Bununla birlikte, hareketi yavaşlayarak kist oluşumuna yakınlaşan bireylerde 

küreselleşmeler de görülebilir. Birbirine oldukça yakın olan 2 küresel şekilli 

nukleusu, vücudun ön bölgesinde hücre zarına temas edecek şekilde konumlanır. 

Geriye doğru uzanan kamçılar, mikrotübül bandları ile desteklenen derin 

sitoplazmik çöküntüler (Kamçı Cebi veya Kamçı Oluğu) içinde geriye doğru 

uzanırlar ve hücrenin posterior ucundan çıkarak serbest olarak seyrederler. 

Serbest olan kısımları yaklaşık vücut uzunluğunda veya 2 katıdır. Sitoplazmada 
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bol miktarda küçük besin vakuolü ve glikojen tanecikleri homojen bir şekilde 

dağılır (Pekerten, 1981). Çoğalma trofozoitlerin veya kist içindeki bireylerin ikiye 

bölünmesi ile gerçekleşir. Bu nedenle olgun kistlerinde 4 nukleus bulunur.  

 Bulaşmanın kistlerle gerçekleştiği düşünülür, bununla birlikte 

semenderlerde yaşayan bireylerde kist oluşumunun bulunup bulunmadığı 

konusunda çelişkili raporlar mevcuttur (Kudo, 1954; Olsen, 1974; Pekerten, 

1981). Esasen sığıntı bir organizma olmakla birlikte, bazı koşullar altında diğer 

endosimbiyotik Hexamita türleri gibi (Bkz. H. meleargidis) patojen hale 

geçebileceği düşünülür (Kudo, 1954; Olsen, 1974; Kreier ve Baker, 1987). 

 

Species 2: Hexamita meleargidis (Şekil 2.21C) 

 Hindilerin bağırsağında yaşar. Hem trofozoit hem de kistik formlara 

sahiptir. Trofozoitinin uzunluğu 6-12 µm, genişliği 2-5 µm arasında değişir. 

Morfolojik açıdan H. intestinalis'e çok benzer. Ondan farklı olarak kamçı cepleri 

daha kısadır ve posterior uçları hiç bir zaman vücudun median hattı 

doğrultusunda posterior ucuna kadar uzanmaz. Diğer bir fark ise kamçılarının 

daha uzun olmasıdır. Geriye uzanan kamçıların serbest kısımlarının uzunluğu, 

vücut uzunluğunun en az 2.5 katı kadardır. Çoğalma ikiye veya çoğa bölünme ile 

gerçekleşir. Kist içinde çoğa bölünme görülmez. 

 Trofozoitleri ince bağırsağın arka kısmında ve rektumda bol olarak 

bulunur. Bununla birlikte ince bağırsağın başlangıcında (duodenum) ve çekumda 

görülmezler. Enfeksiyonun erken safhalarında bağırsak epiteline ait hücrelerarası 

boşluklarda, R.E.S. hücreleri arasında ve villuslar arasında gömülü olarak 

bulunurlar. Çoğalma ilerledikçe, trofozoitler Liberkühn bezlerine ait çukurlukları 

doldururlar ve bağırsak sıvısında çok sayıda görülürler. Bunların büyük bir kısmı 

kistleri oluşturur ve dışkıyla uzaklaştırılır. Dışkıda kistler yanında trofozoitler de 

görülür. Ancak bunlar yeni konakları enfekte etmede kaynak rolü oynamazlar.  
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 Kistleri elverişsiz ortam koşullarına oldukça dayanıklıdır ve konak 

dışında canlılıklarını uzun süre sürdürebilirler. Enfeksiyon kistlerle bulaşmış 

yahut kirlenmiş besin ve suların alınması ile gerçekleşir. Kistik formlar, konağın 

enfeksiyonunu takiben bağırsak mukozasında bulunan lenf nodülleri (Peyer 

plakları) içinde ve mukusda görülmeye başlarlar. Trofozoitler kist duvarındaki dar 

bir çatlaktan çıkarak bezlerin çukurlukları ile hücrelerarası boşluklara girerler. 

Burada gelişme tamamlanır ve çoğalma başlar. Neticede Hindi Hekzamitiyazı 

(Hexamitiasis meleargidis veya Katarrhal Enteritis) adı verilen hastalığın 

oluşmasına neden olurlar (Kudo, 1954; Olsen, 1974). 

 Bu hastalık hindi topluluğunun tamamını öldürebilen kozmopolit bir 

hastalıktır ve bilhassa genç hindilerde etkilidir. Semptomları arasında seyrek 

tüylülük, sarkık kanatlılık, coşkusuzluk, yeşil renkli sıvı çıkarma ve enfeksiyonu 

takiben 3 yahut 6-7 gün sonra pis kokulu dışkılama gibi durumlar bulunur. 

Enfekte kuşlar bir araya gelerek suskunlaşır ve verilen hiçbir besini kabul 

etmezler. Bağırsağın tamamı sulu, köpüklü mukusla tamamen dolu hale gelir. 

Sonuçta aşırı su kaybı, yani ishaller meydana gelir. Rektumun başlangıcı ile 

bağırsağın arka kısmı arasında, bağırsak epiteli ve R.E.S. hücrelerini istila ederler. 

Bağırsağın pek çok noktasında güçlü kasılmalar gelişir.  

 Güvercinlerin bağırsağında yaşayan bir başka tür, H. columbae de benzer 

bir patojenliğe sahiptir.  
 

Genus 2: Octomitus (Şekil 2.21E) 

 Genel olarak bu cins vücut yapısı ve üç boyutlu düzenlenme açısından 

Hexamita cinsine benzer. Bununla birlikte kamçı oluklarının yapısı açısından 

farklıdır. Octomitus'da kamçı olukları vücut içinde birleşir ve vücudun posterior 

ucunda yeniden ayrılırlar. Ayrılma yerinde iki kamçı oluğu arasında hücrenin 

posterior ucunu aşan sivri uçlu, yoğun bir mikrotübüler yapı şekillendirirler. 

Halbuki Hexamita cinsinde kamçı olukları, sitoplazma içinde ayrı ayrı seyreder 
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ve vücudun posterior ucunun gerisine uzanmaz. Bu cins bazı yazarlar (Kudo, 

1954) tarafından Hexamita'nın sinonimi olarak kabul edilmekle birlikte, kamçı 

oluklarının ve nukleusların şekli (ön ucu dar elips şekilli) açısından günümüzde 

çoğunlukla ayrı bir cins olarak ele alınmaktadır (Olsen, 1974; Puytorac ve ark., 

1987; Anderson, 1988, Sleigh, 1989). Omurgalıların bağırsak parazitidirler. 

Octomitus salmonis alabalıklar (Salmo)'da, O. pulcher ise Kuzey Amerika'da 

bulunan Marmota cinsi dağ sıçanlarında yaşar. 
 

Species: Octomitus salmonis (Hexamita salmonis) (Şekil 2.21E) 

 10-12 µm uzunluk ve 6-8 µm genişliğinde armut şekilli bir organizmadır. 

Trofozoit ve kist şekli vardır. Bilhassa düşük sağlık koşulları altında yetiştirilen 

alabalıklarda yaygın olarak bulunur ve 1 yaşına kadar olan alabalıkların ölümüne 

neden olur.  

 Bu türün yaşam döngüsü oldukça karmaşıktır. İki safhadan oluşur.  

I. Safha: Bu safhada bağırsak boşluğunda bulunan olgun kamçılılar, süratle ikiye 

bölünme ile çoğalır ve çok sayıda trofozoit meydana gelir. Bu çoğalma 

devresinden sonra kist haline geçerler ve trofozoit kist duvarı içinde bir kez 

daha ikiye bölünür. Sonuçta kist içinde 4 nukleus ayırt edilir. Bunlar dışkı ile 

dışarı atılır ve böylelikle yeni enfeksiyonların kaynağı olurlar.  

II. Safha: Kistten çıkan trofozoitlerle başlar. Bunlar bağırsağın epitel hücrelerine 

nüfuz ederler ve burada çoğa bölünerek Minuta adı verilen "küçük formları" 

şekillendirirler. Parazitlenmiş epitel hücrelerinin çatlaması sonucu küçük 

kamçılılar çoğalma işlemini tekrarlamak için diğer epitel hücrelerine girerler. 

Neticede bu küçük formlar bağırsak boşluğunda olgunlaşırlar ve I. safha 

yeniden başlamış olur. 

 Bu tür kan, bağırsak epiteli, beyin ve üreme organlarına yerleşir. 

Böylelikle bağırsak epiteli parçalanması, her iki eşeyde kısırlaşma, iştah kaybı ve 
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ölüm ile sonuçlanan akut (=ivegen) bir hastalık gelişir. Hastalık sonucunda aşırı 

zayıf vücutlu, büyük başlı (Megasefali) yavrular meydana gelir (Olsen, 1974).  

 

Genus 3: Giardia (Şekil 2.21F) 

 Şekil piriformdan ellipsoide kadar değişik şekiller gösterir. Ön uç geniş 

yuvarlağımsı, arka uç ise dar ve sivrileşir. Vücudun dorsal tarafı konveks 

(=tümsek), ventral tarafı konkav (=çukur) veya düzdür. Kabaca boyuna ortadan 

ayrılmış yarım armuta benzer. Ventral tarafın ön yarımında sitostom farklılaşması 

ile meydana gelmiş karakteristik bir Emici Disk (=Yapışma Diski) bulunur.  

 
 

Şekil 2.22: Hexamita intestinalis (Trofozoit ve Kist) (Orijinal). 
 
 Diplomonadida takımına dahil diğer cinslerden farklı olan diğer bir 

önemli özelliği ise nukleusların vücudun ön ucuna yakın olmayıp, ön yarımın 

kabaca orta düzeyinde bulunmasıdır. 
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 Bu cinse dahil türler insan, köpek, kedi, sığır, çeşitli kemirgen, tavşan 

ve diğer memelilerden tanımlanmıştır. Bir kaç türü ise amfibi ve reptillerden 

kaydedilmiştir. Bu türlerden kaçının geçerli olduğu bilinmediği gibi, çoğunun 

patojen olup olmadığı da bilinmemektedir. Bununla birlikte köpeklerde bulunan 

G. canis bazen, insanda bulunan G. lamblia (G. intestinalis) ise daima patojen 

olarak davranır (Kreier ve Baker, 1987).  

 Evcil ve yabani hayvanlardaki potansiyel patojen olan diğer türler 

arasında, kurbağa tetarlarından G. agilis (Şekil 2.23), sığırlardan G. bovis, 

kedilerden G. cati, kobaylardan G. caviae, tavşanlardan G. duodenalis, at ve 

eşeklerden G. equi, sıçan ve farelerden G. muris (Şekil 2.23), Kuzey 

Amerika'daki Misk Sıçanları (Ondatra zibethica), Norveç Sıçanı (Rattus 

norvegicus) ile çeşitli yabani kemirgenlerden G. simoni bilinir (Olsen, 1974).. 

Tamamı dışkıyla dışarı atılan kistleri aracılığı ile bulaşır. 
 

Species: Giardia lamblia (Şekil 2.23) 

 Bu organizmanın geçerli ismi konusunda karışıklıklar söz konusudur. 

G. intestinalis ve hatta Lamblia intestinalis olarak da bilinir. Tayini ilk olarak 

1681'de Antony van Leeuwenhoeck tarafından kendi dışkısından 

gerçekleştirilmiş olan ilk simbiyotik ve dolayısı ile parazitik protozoon türüdür. 

 Giardia lamblia dünyanın her tarafında bulunan insan, maymun ve 

domuzların duodenum ve üst ileum boşluklarında yaşar. İnsanda ve özellikle de 

çocuklarda yaygındır. 4-14 yaş arası çocuklardaki yaygınlığı ortalama %10'dur. 

Bu oran ülkemiz çocuklarında %20'lere kadar ulaşır (Merdivenci, 1981). 

Giyardiyaz (Giardiasis) yahut Lambliyaz (Lambliasis) olarak bilinen hastalığa 

neden olur. G. lamblia'nın duodenumda parazitlenmesi sonucu aralıklı meydana 

gelen yağlı sürgün, karın ağrısı ve kilo kaybı ile özellenen bir hastalıktır. Bulaşma 

kaynağı enfeksiyonlu insanlar ve bunların dışkıları ile ortama saçılan kistik 

formlardır. Bununla birlikte, Kuzey Amerika'daki insan enfeksiyonlarında 
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kunduzların (Castor canadensis) da rezervuar konaklar olarak iş gördüğü 

saptanmıştır (Kreier ve Baker, 1987). Nispeten izole alanlarda gruplaşmış 

insanlar arasında enfeksiyonlar daha sık görülür. 
 
 
 

 
 
 

Şekil 2.23: Giardia lamblia (Trofozoit ve Kist, insanda), G. muris (Trofozoit, Farede) ve G. 
agilis (Trofozoit, kurbağa tetarında) (Wenyon, 1965 ve Olsen, 1974'den 
değiştirilerek). 
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Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Giardia lamblia'nın trofozoit ve kist şekli vardır. 

Trofozoitleri, şekil olarak uzunlamasına ikiye bölünmüş armut parçalarını andırır. 

Kalınca ve geniş olan ön ucun ventral düz yüzeyi, geleneksel olarak "vantuz yahut 

çekmen" şeklinde isimlendirilen bir Yapışma Diski (=Emici Disk) şekillendirir. 

Bu yapının ön tarafı kalınlaşmıştır. Organizma bu disk aracılığı ile, olasılıkla 

konağın proteazları ile aktive olan bir lektin proteini yardımıyla bağırsak 

mukozasına yapışır. Ventralde bulunan kamçıların deviniminin bu disk altında bir 

negatif hidrostatik basınç (=basınç düşmesi) yarattığı ve bu yüzden organizmanın 

bağırsak mukozasına yapışık olarak tutulmasını sağladığı öngörülmektedir (Kreier 

ve Baker, 1987). Diskin hemen üzerinde 2 nukleus ve bunlar arasında 8 kamçının 

çıktığı 8 adet kamçı kaide cisimciği (Blefaroblast) bulunur. Bu kamçılardan 

sadece ikisi doğrudan doğruya vücuttan çıkar (Lateral Kamçı Çifti), ikisi çapraz 

yaparak diskin ön tarafında seyreder ve dorsolaterale doğru uzanır (Dorsal Kamçı 

Çifti). Geri kalan dört kamçı ise değişik yönlerde vücudun gerisine doğru yol alır. 

Bunların ikisi (Ventral Kamçı Çifti) diskin arka ucunda vücuttan çıkarken, diğer 

ikisi (Geriye Uzanan Kamçı Çifti) ancak vücudun en arka ucunda vücuttan 

çıkarak serbest olarak uzanır. Trofozoit bu kamçılar vasıtası ile aktif bir şekilde 

yüzer. Vücudun posterior yarımında işlevi henüz bilinmeyen ve çoğunlukla yanlış 

bir şekilde Parabazal Cisimcik (=Golgi Apareyi) olarak isimlendirilmiş 1 yahut 

çoğunlukla 2 adet uzamış kıvrık ellips şekilli "Median Cisimcik" bulunur. 

Trofozoitler çoğunlukla 10-20 µm uzunluk, 5-10 µm genişlik ve 2-4 µm kalınlığa 

sahiptir. Üreme boyuna ikiye bölünme ile gerçekleşir. Eşeyli çoğalma bilinmez. 

 Giardia lamblia'nın kistleri oval şekilli olup, yaklaşık 8-14 µm uzunluk 

ve 6-10 µm genişliğe sahiptir. Olgun kistte bir uçta 4 nukleus bulunur. Vücudun 

geri kalan kısmında kamçılar ve oldukça yoğun bir şekilde bir araya gelmiş 

yapışma diskine ait fibriller ile bu diskin ön kenarı ayırt edilir. Bu özellikler dışkı 
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preparasyonlarında G. lamblia'ya ait kistleri ayırt etmeyi ve dolayısı ile 

enfeksiyonun teşhisini kolaylaştırır. Özellikle ishal durumlarında kistlerin sayısı 

artar. Hatta dışkıda trofozoitlere dahi rastlanır. Bulaşma kistlerle olur. Kist uygun 

bir konak tarafından yutulduğu takdirde, olasılıkla duodenumda açılır. Serbest 

kalan 4 nukleuslu organizma daha sonra 2 nukleuslu trofozoitlere bölünür. 

Patogenez: Giardia lamblia dokuları istila etmez. Zira dokuyu eritici salgılar 

oluşturmaz. Bilhassa çocuklarda meydana gelen ağır enfeksiyonlar akut fakat 

kansız ishaller (=Diyare, Diarrhea) ve epigastrik ağrılar meydana getirebilir. 

Bundan başka, safra kanalı ve kesesine doğru yüzerek patojen etki (Kolesistitis, 

Cholecystitis) oluşturabildiği: sarılık, mide bulantısı ve kusma meydana getirdiği, 

keza pankreas bezi kanallarına girerek patojen etki yaptığı bildirilmektedir 

(Merdivenci, 1981; Kreier ve Baker, 1987). Ağır enfeksiyonlarda, çok sayıda 

organizmanın bağırsak epiteline yapışması mekanik olarak yağların ve yağda 

çözünür vitaminlerin (A, D, E, K) emilimini engeller. Enfeksiyonun kalın 

bağırsakta da yaygınlaşması durumunda, su emilimi de engelleneceğinden 

dışkının aşırı sulu olarak dışarı atılmasına neden olur (Kreier ve Baker, 1987). 

 Korunma, kistlerin yutulmasını engelleyecek şekilde besin ve suların 

temizliği sağlanarak gerçekleştirilir. Tedavide yaygın olarak kullanılan ilaçlar 

arasında Metronidazol (Flagyl), Tinidazol (Fasigyn) ve Nitrimidazin (Naxogyne) 

gibi kimyasallar bulunur (Merdivenci, 1981). 
 

Classis 3: Oxymonadea (Prysonymphida) 

 Bir veya daha fazla sayıda (2-3) karyomastigont sistemine sahiptirler. 

Her bir karyomastigont trofozoit safhada tipik olarak çiftler halinde düzenlenen 

4 kamçı içerir. Vücut yüzeyine oldukça yakın yahut mesafeli seyreden 1 veya 

daha fazla sayıda kamçı, geriye doğru uzanabilir. Kamçı kaide cisimciklerinin 

bulunduğu ön uçtan hücrenin posterior ucuna kadar uzanan kontraktil ve 

uzunlamasına çizgili bir Aksostil (Axostyl) bulunur. Bu organel lateral şekilde 



                                                                                                                                Protista - Kamçılılar  
 

111 

birbirine bağlanmış mikrotübüllerden oluşur. Hücreyi gergin tutmaya yarar. 

Kamçı kaide cisimcikleri, aksostil mikrotübüllerinin gömülü durumda olduğu 

bir parakristalin (=proteinöz) yapı (=Preaksostil veya Aksostil Kapsülü) ile 

çiftler halinde birbirleriyle bağlanırlar (Dikinetid Düzenlenme). Aksostilin ön 

tarafıyla ilişkili olan ve mikrotübüllerden oluşan bir diğer yapı ise yarım ay 

şekilli ve bazen spiral şekilde kıvrılan Pelta'dır. Aksostil sayısı cinse göre 1 

veya 2 adettir. Örneğin Pyrsonympha (Dinenympha) cinsinde esas olan 

aksostilden başka ona paralel şekilde uzanan ve daha gevşek yapıda 

mikrofilamentlerden yapılmış daha kısa ikinci bir kontraktil eksen yapısı 

(Paraaksostil) bulunur. Bölünme Kapalı Mitoz şeklinde olup, intranuklear iğ 

iplikleri ile gerçekleşir (Levin ve ark., 1981; Margulis ve ark., 1993).  

 Tamamı omurgalıların (kara kurbağaları, kertenkeleler ve kobaylar) ve 

bilhassa omurgasızlardan hamam böcekleri (Blattidae, Orthoptera) ile termitler 

(Isoptera)'in bağırsağında sığıntı olarak yaşarlar. Hiçbir patojen etki rapor 

edilmemiştir (Puytorac ve ark., 1987; Kreier ve Baker, 1987). Beslenmeleri 

küçük besin partiküllerinin veya bakterilerin pinositozu yahut fagositozu ile 

olur. Ayrıca sitoplazmalarında ve hücre zarının dış yüzeyine yapışık vaziyette 

simbiyotik bakteriler taşırlar. Tek takımı mevcuttur. 

Ordo: Oxymonadida 

 Sınıf özellikleri bu takım için aynen geçerlidir. İki aile, 

Monocercomonoidae ve Oxymonadidae'den oluşur. 

Familia 1: Monocercomonoidae 

 Tek cins, Monocercomonoides'i içerir. Üç ön ve bir geriye doğru 

uzanacak şekilde 4 kamçıdan oluşan bir karyomastigont sistemine sahiptir. 

Hücrenin ön tarafında bir tutunma apareyi bulunmaz. Posteriora uzanan kamçı 

vücudun ön yarımında vücut yüzeyine yakın seyreder ve daha sonra serbest 

olarak uzanır. 
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Familia 2: Oxymonadidae 

 Hücreler 1-3 karyomastigonttan oluşur ve ön uçta Rostrum (=Hortum) 

adı verilen bir tutunma organeli taşırlar. Beş cinsi bilinir. Bunlar Pyrsonympha 

(Dinenympha), Oxymonas, Saccinobolus, Notila ve Proboscidiella' dır. 

 

Subphylum 3: Parabasala 

 Çoğunlukla nukleus ve kinetidlerle ilişkili şekilde 1 veya daha fazla 

sayıda modifiye olmuş golgi apareyi (Parabazal Cisimcik) içeren endosimbiyotik 

tek nukleuslu hücrelerdir. Golgi apareyinin bu özel tipine, Janicki-Tip Parabazal 

Aparey adı verilir. Bu tip golgide, kinetid kompleksinden doğarak parabazal 

cisimciklerle bağlantı kuran, mikrofibril yapısında, çizgili. bir periyodik yapı 

gösteren çoğunlukla 2 adet Parabazal Filament bulunur.  

 Birkaç ila yüz arasında veya bin kadar kamçıya sahip heterotrofik 

kamçılılar olup, tamamında mitokondriler bulunmaz. Bunun yerine bilhassa 

anaerobik veya mikroaerobik koşullarda yaşayanlarda (örneğin Trichomonadida 

takımında) mitokondrilerin dönüşmesi ile oluşan, solunum ve detoksifikasyon 

(O2 ile zehirlenme etkisini önleyici) organelleri Hidrogenozomlar bulunur 

(Müller, 1980; Göçmen ve Öktem, 1994). Bazılarında kontraktil olmayan 

mikrotübüler yapıda bir aksostil ve pelta ile bir bariz dalgalı zar mevcuttur. 

(Levine ve ark., 1981; Puytorac ve ark, 1987; Margulis ve ark., 1993).  

 Çoğu omurgalı ve omurgasız hayvanların sindirim kanalında sığıntı yahut 

parazit yaşar. Bazıları ise ürogenital sisteme ilişkin kanallarda yahut doku içinde 

parazitlenir. Sitostom çoğunlukla bulunmaz. Beslenmeleri nişasta taneciklerinin 

absorbsiyonu ve keza bakterilerin, odun partiküllerinin, hücresel döküntülerin 

veya bütün bir hücrenin pinositozu yahut fagositozu aracılığı ile gerçekleşir 

(Puytorac ve ark., 1987).  
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Classis 1: Trichomonadea 

 Tipik olarak 4-6 kamçılı karyomastigontlardır. Kamçılardan 3-5'i serbest 

olarak ön tarafa, 1'i ise dalgalı bir zar şekillendirecek şekilde vücuda yapışık 

vaziyette geriye doğru uzanır. 
 

Ordo:Trichomonadida 

 Tipik olarak konaklarının sindirim kanallarında ve nadiren ürogenital 

sistem kanallarında sığıntı olarak yaşayan çok kamçılı tek hücreliler 

(=monadlar)'dir. Tipik olarak 3-5 serbest ön kamçıya ve geriye doğru uzanarak 

dalgalı zar şekillendiren bir posterior kamçıya sahiptirler. Tip cinsi olan 

Trichomonas 4 ön kamçıya ve dalgalı zar şekillendiren posteriora yönelmiş bir 

kamçıya sahiptir. Ön tarafta yerleşen nukleus Pelta adı verilen kıvrık, oldukça 

ince bir yapı ve buna bağlı olarak hücrenin uzun ekseni boyunca uzanan ince 

bir çubuk (Aksostil) ile ilişkilidir. Dalgalı zar, alt tarafta uzanan destekleyici bir 

yapı, Kosta (Costa=Kot) ile sağlamlaştırılır. Tavuk ve hindilerin kör bağırsağı 

ile karaciğerinde parazitlenerek ishallere neden olan Histomonas cinsine dahil 

olan türler (örneğin H. meleargidis) tek kamçıya sahipken, Dientamoeba 

cinsine dahil olanlar hiç kamçı taşımazlar. Bazı cinslerde (örneğin 

Metacoronympha) kamçı sayısı çok fazladır ve kamçılar dalgalı zar 

şekillendirmez. İki nukleuslu Amoeboid formlar Gigantomonas ve 

Dientamoeba cinslerinde görülür. İnsanın sindirim sisteminde yaşayan 

Dientamoeba fragilis sürekli olarak Amoeboid form halinde bulunan bir 

türdür. Nukleusların yakınında bulunan iki loplu parabazal cisimcikler ve 

bunlarla ilişkili parabazal filamentler, bu takıma dahil diğer kamçı taşıyan 

türlerdeki kalıntılar olup, açıkça bunların Trichomonadida takımına olan 

evrimsel eğilimlerini işaret eder. Bu takıma dahil türlerde kist oluşumu yoktur. 

Bulaşma çoğunlukla enfekte konakların dışkılarıyla dışarı atılan dayanıklı 

trofozoitlerin yutulması (sindirim sisteminde yaşayanlarda) yahut cinsel temasla 

(ürogenital sistemde yaşayanlarda) gerçekleşir (Kreier ve Baker, 1987; Puytorac 
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ve ark., 1987; Anderson, 1988). Dört aile (Monocercomonadidae, 

Trichomonadidae, Devescovinidae, Calonymphidae)' den oluşur. Parazitolojik 

açıdan önemli olan türler Trichomonadidae ailesine dahildir. 
 

Genus 1: Trichomonas  

 Bu cinse dahil türler insan dahil memeliler, kuşlar, reptiller, amfibiler, 

yumuşakçalar ve termitlerin bağırsaklarında bulunur. İnsan ve maymunların 

ağız boşluğunda T. tenax, bağırsağında T. hominis; insan ve sığırların 

ürogenital kanallarında sırasıyla T. vaginalis ve T. foetus; reptillerin son 

bağırsak kısımlarında ise T. lacertae bulunur. Kist oluşturmazlar. Hiçbir 

eşeysel işlem bilinmez: üremeleri sadece boyuna ikiye bölünme ile gerçekleşir. 

 Bazı yazarlar, ön kamçıların sayısını esas alarak cinsi 3 alt-cins, hatta 

farklı cinslere ayırırlar. 3 ön kamçıya sahip olanlar [T. foetus ve T. lacertae 

gibi] Tritrichomonas, 4 ön kamçıya sahip olanlar [T. vaginalis, T. tenax ve T. 

gallinae gibi] Trichomonas ve 5 adet ön kamçıya sahip olanlar [T. hominis 

gibi] Pentatrichomonas olarak isimlendirilir (Kreier ve Baker, 1987; Anderson, 

1988). T. vaginalis, T. foetus ve T. gallinae tıbbi ve ekonomik açıdan önemli 

türler olmakla birlikte, diğer türleri tamamen sığıntı ve non-patojenik türlerdir.  

 

Species 1: Trichomonas vaginalis (Şekil 2.24A) 

 Hamsterlere deneysel olarak bulaştırılabilmesine rağmen, doğal olarak 

sadece insana özgü bir protozoondur. Trofozoiti 10-30 (çoğunlukla 14-17) µm 

uzunluk ve 5-15 µm genişlikte olup, gelişiminde kist oluşumu görülmez. 

Habitatı ürogenital sistem kanallarıdır. Bayanlarda vagina ve uterusda, 

erkeklerde urethra veya prostatda yaşar. Kozmopolit dağılış gösterir. Titiz 

olmayan bayanların yaklaşık %40'ında, vaginal bozukluklara sahip olanların ise 

%70'inde yaygın olarak bulunur. 
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Morfoloji ve Patogenez: Genel olarak ovoid şekillidir. Ortamın asiditesindeki 

değişikliklere paralel olarak şekil açısından armut (piriform)'tan ovoide, hatta 

küresele kadar değişik şekiller gösterebilir (Metaboli=Başkalaşım). 

 Dört adet serbest ön kamçı ve az gelişmiş bir dalgalı zar şekillendiren bir 

posterior kamçıya sahiptir. Geriye uzanan kamçı ve dalgalı zar vücudun yaklaşık 

orta kısmına yakın son bulur. Beş kamçının tamamı ön uçta ve tek olan nukleusun 

hemen önünde gruplanmış kaide cisimciklerinden çıkarlar. Dalgalı zar kamçılının 

kendi etrafındaki hareketi ile direksiyon ödevini sağlarken, ön kamçılar ileri 

doğru yer değiştirmede iş görürler. İskelet elemanı olarak, uzunlamasına 

düzenlenmiş paralel mikrotübüllerden oluşan ve hücreyi gergin tutmaya yarayan 

nispeten az gelişmiş bariz bir Aksostil, dalgalı zarın kaidesinde destekleyici bir 

kosta (Costa, Kot) bulunur. Aksostil vücudun arka ucundan dışarı doğru çıkabilir 

ve ucu ince sonlanır. Ayrıca sitoplazmada bilhassa aksostil ve kosta etrafında 

diziler halinde sıralanan mitokondri benzeri granüller, diğer bir deyişle 

Hidrogenozomlar ve nukleus yakınında yerleşen bir çift Janicki-tip golgi apareyi 

(Parabazal Cisimcik) bulunur. Parabazal Filament yahut Fibril oldukça barizdir. 

Sitostom bulunmaz. Beslenme lökositler, diğer vücut hücreleri, bakteriler ve 

vagina glikojeninin fagositozu ve ozmoz ile gerçekleşir.  

 Bulaşma çoğunlukla cinsel ilişki ile olur. Enfekte erkekler rezervuar rolü 

oynarlar. Bununla birlikte dolaylı yollarla (örneğin kirli bir alafranga tuvalete 

oturma) vaginal açıklığın bulaşması veya konjenital (doğum esnasında) olarak da 

bulaşma mümkündür. Normal olarak patojenik olmayan en yaygın parazitlerden 

birisidir. Erkeklerde hemen daima bulunur. Bu nedenle nadiren urethranın ve 

prostatın hafif iltihaplanması (Urethrit ve prostit) ile sonuçlanabilir. Kadınlarda 

daha yaygın bir şekilde hafif vaginal iltihaplanmalar (Vaginit)'dan, hatta daha da 

yaygınlaştığı takdirde üreter ve endometriumun iltihaplanmasından (Üretrit ve 

Endometrit) sorumludur. Sonuçta bol ve pis kokan akıntılara neden olur. Parazitin 
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patojenliğinin, vaginanın normal bakteri florasında değişikliklere neden olan 

endokrin yahut diğer (glikojen miktarı gibi) değişiklikler ve bunun sonucunda 

vagina ortamının alışılmış pH=4-4.5'lik asiditesinin pH=5.5 civarına düşmesi ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir. pH=7 (nötralite)'de yaşayamaz. 

 Hastalığın teşhisi, vaginal akıntıdan protozoonların izole edilmesi ile teyit 

edilir. Bu amaçla taze yayma preparasyonlar kullanılabileceği gibi, in vitro 

kültürlerden de yararlanılabilir. Tedavide ağızdan alınan Metranidazol kullanılır 

(Olsen, 1974; Kreier ve Baker, 1987; Puytorac ve ark, 1987; Anderson, 1988). 

 

Species 2: Trichomonas lacertae (Şekil 2.24B) 

 Lacertidae (Lacertilia, Reptilia) ailesine dahil kertenkele türlerinin kalın 

bağırsağında, özellikle rektum bölgesinde yaşar. Trofozoiti ortalama 20 µm 

uzunluk ve 5 µm genişliktedir. Kisti yoktur. Ilıman bölgelerde daha yaygın olacak 

şekilde kozmopolit dağılış gösterir. Ülkemizde Lacerta rudis ve L. parvula'dan 

yüksek bir görülme sıklığına (sırasıyla yaklaşık %75 ve %40) sahip olacak şekilde 

tarafımızdan belirlenmiştir. 

Morfoloji ve Patogenez:  

 Genel olarak iğ şekilli (fusiform)'dir. Çoğunlukla 3, nadiren 4 adet serbest 

ön kamçı ve oldukça gelişmiş bir dalgalı zar şekillendiren bir posterior kamçıya 

sahiptir. Dalgalı zar vücudun yaklaşık posterior ucuna yakın son bulur. Geriye 

uzanan kamçı dalgalı zarı takip ederek vücudun gerisine yaklaşık hücre uzunluğu 

kadar bir mesafe serbest olarak uzanır. Hücreyi gergin tutmaya yarayan Aksostil 

kalın ve oldukça barizdir. Destekleyici kosta dalgalı zar boyunca uzanır. Aksostil 

vücudun arka ucundan ayni kalınlıkta dışarı çıkarak aniden incelir. 

Sitoplazmasında Hidrogenozomlar ve nukleusun gerisinde yerleşen bir çift 

Janicki-tip golgi apareyi (Parabazal Cisimcik) bulunur. Parabazal Filament 

yahut Fibriller bariz değildir. Hücrenin ön ucunda bariz bir Sitostomal Bölge 

ayırt edilir. Bununla birlikte işlevsel olup olmadığı bilinmez.  
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Şekil 2.24: Trichomonas vaginalis (A) ve T. lacertae (B)'ye ait trofozoitler (Orijinal). 
 

 Trichomonas lacertae'de beslenme çoğunlukla bakteriler, konağın 

besini ve sindirim atıkları, bazı durumlarda ise epitel hücrelerinin fagositozu ve 

erimiş maddelerin ozmozu ile gerçekleşir.  

 Normal olarak patojen olmayan oldukça yaygın bir protozoondur. 

Bulaşmanın cinsel ilişki veya dayanıklı trofozoitleri içeren dışkıların yutulması ile 

olabileceği farz edilir. Bağırsaktaki bakterilerin aşırı çoğalması, ortam pH'sının 
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asidikleşmesi, protozoon sayısının çok fazla artması gibi nedenlerle virulansını 

(şiddetini) artırarak patojenik hale geçebileceği düşünülür (Joyon, 1963; Wenyon, 

1965; Puytorac ve ark., 1987).  
 

Species 3: Trichomonas foetus 

 Bu tür sığırları ve olasılıkla diğer çiftlik hayvanlarını enfekte eder. 

İneklerin vagina ve uterusunda, boğaların sünnet derisi kılıfında yaşar. 

Kozmopolit dağılış gösterdiği düşünülmekle birlikte, dağılışına ilişkin ayrıntılar 

ve yaygınlık derecesi bilinmez. Enfekte olmamış boğalardan temin edilen 

ersuları ile yapay döllemenin, doğal üreme şekli ile yer değiştirmiş olması, 

enfeksiyonun oluş derecesini düşürmüştür. 

 Morfolojik açıdan T. foetus, temelde T. vaginalis'e benzerdir. Bununla 

birlikte 4 yerine, 3 ön kamçıya ve vücudun ortası yerine, vücudun arka ucunun 

biraz önünde serbest olarak uzanan bir posterior kamçı ile ondan farklıdır.  

 Trofozoiti cinsel ilişki anında yahut kontamine ersuyunun yapay 

döllemede kullanılması yolu ile bulaşır. Hamile uterusda bulunduğu takdirde, 

fötusu istila eder ve bilhassa döllenmeden sonraki 1 ve 16. haftalar arasında 

kalan dönemde, çoğu kez erken düşüklere neden olur. Teşhisi insandaki T. 

vaginalis enfeksiyonunda olduğu gibi ayni yöntemlerle teyit edilir. 

 İneklerdeki enfeksiyon çoğu kez kendi kendini sınırlayıcıdır: bütün 

trofozoitler, fötus ve plasentanın düşürülmesi ile eş zamanlı olarak dışarı atılır. 

Bu durum, hali hazırda güvenilir bir tedavinin mevcut olmaması nedeni ile 

önemli bir rastlantıdır. Tedavi edilmediği sürece boğalar hayat boyu bulaşmış 

olarak kalırlar ve düzenli bulaşma kaynağı olurlar. İnsandaki trikomoniyazın 

tedavisinde kullanılan, Metronidazol'ün ağız yolu ile verilmesi ile tedavinin 

mümkün olabileceği rapor edilmekle birlikte, tedaviye yanıt alınmadığı takdirde 

bu tip boğaların mutlaka imha edilmesi gerekir (Kreier ve Baker, 1987). 
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Species 4: Trichomonas gallinae 

 Bu tür kuşları, bilhassa evcil güvercin Columba livia'yı ve ayrıca diğer 

Columbiformes (=Güvercinler) takımına dahil kuşları, hindiler ve tavukları 

enfekte eder. Trofozoitleri ağız, yutak, yemek borusu ve kursakta bulunur. 

Güvercinlerde, nadiren tavuklarda yaygındır. T. vaginalis'i andırır fakat ondan 

daha küçüktür [6-19 µm x 1-9 µm]. 4 ön kamçısı ve yaklaşık olarak vücut 

uzunluğunun 3/4'ünde son bulan bir posterior kamçısı bulunur. 

 Trichomonas gallinae genç güvercinlerde ölümcül olabilen şiddetli bir 

hastalığa neden olur. Bu hastalık "Tavuk Nezlesi" yahut bilimsel bir deyimle 

"Kuş Trikomoniyazı" olarak bilinir. Olası konak türlere ait ergin kuşlar, hiçbir 

hastalık belirtisi göstermeksizin enfekte olur.  

 Bu protozoonlar sindirim kanalının ön kısımlarında lezyonlar oluşturur 

ve buradan baştaki sinuslar ile kalp, akciğer ve karaciğer gibi iç organlara 

yayılabilirler. Mukozada küçük sarımsı noktalar şeklinde görülen lezyonlar, 

büyük peynirimsi nodüller yahut kitlelere gelişirler. Genç güvercinler beslenme 

anında ebeveynleri tarafından enfekte edilir. 

 Teşhis yahut tanı, lezyonlardan yapılan sürtme preparatlar veya 

kültürlerde trofozoitlerin bulunması ile teyit edilir. Hastalık, histmoniyaz 

(Histomoniasis)'ların tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri olan 2-amino-5-

nitrotiyazol ile iyileştirilir. Genç kuşları enfeksiyondan korumanın tek yolu, 

yumurtadan çıkmadan önce erginleri tedavi etmektir. 
 

Genus 2: Dientamoeba 

 Bu cins son zamanlara kadar sapmalar gösteren (aberatif) bir amip 

olarak kabul edilmiştir. Bazı trichomonad kamçılılarda olduğu gibi trofozoit 

formlarında iki nukleus bulunur ve kist oluşumu görülmez. Bu cinse dahil tek 

tür olan Dientamoeba fragilis insanın kalın bağırsağında yaşar ve görünüş 

olarak apatojeniktir. 
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 Bulaşması, kist oluşturmaması nedeni ile belirsizdir. Trofozoitinin asidik 

mide içeriklerinden geçerek yaşamaya devam etme olasılığı yoktur. Doğrudan 

kanıtlar bulunmamasına karşın, diğer bazı protozoonlar (örneğin Histomonas 

cinsi) gibi bir nematodun yumurtaları içerisinde, konaktan konağa bulaşabilme 

olasılığı söz konusudur. Bu bağlamda vektör adaylarından birisi Enterobius 

vermicularis (=Kıl veya Anüs Kurdu)'dir. 

 

Genus 3: Histomonas (Bilinen tek türü mevcuttur) 

Species: Histomonas meleargidis 

 Kozmopolit dağılış gösterir. Tavuk, hindi ve diğer tavuksu kuşların 

(Galliformes) körbağırsak boşluğu ile mukozası ve karaciğerinde yaşar. 

Tavuklarda nadiren patojenik olup, aşırı yaygındır. Hindilerde oldukça önemli 

patojenlerden birisidir. Histomoniyaz (Histomoniasis) yahut enfekte kuşların baş 

kısımlarının daha koyu bir hal almasından dolayı "Karabaş" olarak adlandırılan 

bir hastalığa sebebiyet verir. H. meleargidis'in yapısına ilişkin elektron 

mikroskobik çalışmalar, trichomonad kamçılılar ile akrabalığını ortaya çıkarmış 

ve bunun ışığında cins, amiplerden kamçılılara taşınmıştır. 

Morfoloji, Yaşam Döngüsü ve Patogenez: Kamçısız bir safhaya da sahip 

olabilen, kamçılı bir protozoondur. Kamçısız safhası, bir amibi andırır ve sadece 

konağın dokularında bulunur. Çoğunlukla oval şekilli olup, 8-21 µm uzunluk ve 

6-15 µm genişliğe sahiptir. Kamçılı safhası, parazitin konağın körbağırsak 

boşluğunda ve in vitro kültürlerde bulunduğu durumlarda oluşur. Oldukça amipsi 

bir görünüme sahiptir. Uzunluğu 5-30 µm arasında değişir. Çoğunlukla tek, 

nadiren 4 adet kamçı taşır. Bu kamçı yahut kamçıların çıktığı kaide cisimcikleri 

(kinetozom, blefaroblast) tek ve merkezi olmayan nukleusa yakın konumlanır. 

Çoğalma ikiye bölünme iledir. Eşeyli üreme bilinmez.  

 Trofozoitler vücut dışında yaşayamazlar ve hiçbir şekilde kist 

oluşturmazlar. Bulaşma, parazitik nematod Heterakis gallinarum'un yumurtaları 
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içinde taşınan trofozoitler ile gerçekleşir. Bu bulaşma, enfekte konaktaki kurtların 

tamamı tarafından gerçekleştirilmez: olasılıkla H. meleargidis'i taşıyan enfekte 

kurtlar tarafından taşınır. Enfekte yumurtalar toprakta birkaç yıl süreyle 

canlılıklarını koruyabilirler. Önceden de değinildiği gibi Histomonas cinsi 

tavuklarda oldukça yaygın olmakla birlikte nadiren patojeniktir. Heterakis cinsi 

nematodlar da bu kuşlarda oldukça yaygın olarak bulunur. Hindilerin tavuklarca 

oluşturulan enfekte yumurtaları yemeleri ile bulaşmaları olasıdır. Yabani tavuksu 

kuşlar (sülün, bıldırcın) da bazen enfeksiyonun rezervuarları olarak iş görürler. 

 Kamçısız safhalar, körbağırsak mukozasını istila edip çoğaldıkları 

takdirde, ülserler halinde oldukça yaygın olabilen doku hasarlarına neden olurlar. 

Enfekte körbağırsak iltihaplanır, büyür ve sarımsı bir sıvı ile dolar. Oluşan 

lezyonlar delinebilir ve neticede periton iltihaplanmaları (Peritonitis) gelişir. Sarı 

bir ishal görülür. Trofozoitler çoğu kez kan yolu ile hindilerin karaciğerine ve 

nadir olarak da diğer organlarına taşınarak, buralarda 1 cm çapında yahut daha 

büyük olabilen halkasal görünümlü, sarımsı-yeşil renkli nekrotik (çürüyen) 

apseler oluştururlar. Tedavi edilmediği takdirde, genç hindilerin %50-100'ünde, 

yaşlılarda biraz daha az olacak şekilde kısa zamanda ölümler görülür.  

 Besinle karıştırılarak verilen ve enfeksiyonu baskılayıcı ilaçların (örneğin 

Profilaktik Asit ve Nitrotiyazol) kullanımı dışında, hindiler tavuklarla birlikte 

tutulmamalı veya önceden tavukların yaşadığı ortamlarda bulundurulmamalıdır. 

 

Classis 2: Hypermastigidea  

 Tipik olarak tek nukleusludurlar. Mastigont sistemleri çok sayıda kamçı 

ve çok sayıda Janicki-tip parabazal apareyden oluşur. Özellikle kamçısız olan 

kinetozomların (kaide cisimcikleri) düzenlenmesi trichomonadlarınkini andırır 

ve bu kamçılılara özgü kökçük filamentleriyle ilişkilidirler. Kamçı taşıyan 

kinetozomlar ise topluluklar halinde düzenlenirler: tamamen veya kısmen kuşak 

halinde, levha veya levhalar halinde veya merkezi bir yapıda toplanacak şekilde 
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uzunlamasına veya sarmal sıralar halinde dizilirler. Pelto-aksostilar mikrotübüler 

lameller kinetozomlardan dorsolateral olarak çıkarlar ve önce yüzeye doğru, daha 

sonra posteriora doğru uzanırlar. Kosta bulunmaz. Bazı türlerde kist oluşumu ve 

eşeysellik görülür. Böceklerin, termitlerin (Isoptera) yahut hamam böceklerinin 

(Blattidae, Orthoptera) bağırsağında çoğunlukla zorunlu Mutualistler (örneğin 

Trichonympha) veya sığıntı olarak yaşarlar. Hiçbirisi patojenik değildir. Sadece 

bir ön kamçı topluluğuna sahip olanlar Lophomonadida, 2 yahut nadiren 4 

kamçı topluluğuna sahip olanlar Trichonymphida takımına yerleştirilir. 

Konaklarında yüksek yoğunluklarda bulunurlar. Öyle ki kamçılıların ağırlığının, 

böceğin ağırlığının yaklaşık 1/3'ü yahut yarısı kadar  olduğu hesaplanmıştır. Çoğu 

selülozu sindirebilir ve bunlar olmadan, odun yiyen böcekler kendi başlarına 

odunu sindiremedikleri için yaşayamazlar. Gerçek bir mutualistik ilişki söz 

konusudur: termit yahut böcek besini temin ederken, kamçılı bunu sindirir ve 

böylelikle gerek böcek gerekse protozoon yaşamını sürdürür. Birisi tek başına 

diğeri olmadan yaşayamaz (Puytorac ve ark., 1987; Kreier ve Baker, 1987; 

Anderson , 1987, Sleigh, 1989). 
 

Opalinata (=Opalinler) 

 Temel olarak patojen olmayan ve esasen kuyruksuz kurbağaların (Anura, 

Amphibia), nadir olarak da diğer kurbağaların, sürüngenlerin ve balıkların arka 

bağırsaklarında endokommensal olarak yaşayan ve bu nedenle zaman zaman 

parazitoloji kitaplarına konu olan diğer bir grup ise Opalinler (Opalinata)'dir. Bu 

organizmaların taksonomileri oldukça karmaşıktır. Bazen kamçılıların ayrı bir alt-

şubesi (Levine ve ark., 1981) ve bazen de farklı bir şube olarak ele alınır 

(Puytorac ve ark., 1987) [Phylum=Opalinata (Paraflagellata)]. Büyük, oval 

şekilli, yassı, sil yahut kamçılarla örtülü 2 yahut çok daha fazla sayıda benzer 

nukleuslara sahip protistlerdir. Uzun yıllar primitif siliyatlar (Ciliophora) olarak 

kabul edilmişlerdir. Bununla birlikte sil ve kamçılar arasındaki temel yapısal 
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benzerliğin anlaşılması, pek çok araştırıcıyı bunların kamçılılara daha yakın 

olan ve en azından kamçılılarla siliyatlar arasında ara durum sergileyen 

protistler oldukları fikrini kabul etmelerine öncülük etmiştir. Önemli cinsleri 

arasında Opalina, Cepedea vs. bulunur. Opalinata şube yahut alt-şubesi 

siliyatlardan aşağıdaki özellikler ile farklıdır. 

(a) Nukleusları makro- ve mikronukleus şeklinde farklılaşmamıştır. 

(b) Eşeyli üreme, birbirine benzemeyen 2 kamçılı birey (Anizogamet)'in 

birleşmesi (Singami) ve takiben kist oluşumunu kapsar. Siliyatlardaki gibi 

konjugasyon yoktur. 

(c) Eşeysiz çoğalma çoğunlukla kamçılılarda olduğu gibi Simmetrogenik 

(Boyuna İkiye Bölünme) tiptedir. Bununla birlikte siliyatlara özgü olan 

Homothetogenik (Enine İkiye Bölünme) tip de nadiren görülür (Kreier ve 

Baker, 1987; Anderson, 1988). 
 

2.4. Phylum: Sporozoa (Apicomplexa) (=Sporozoonlar) 

Ortak bir kamçılı atadan evrim geçirmiş monofiletik (=tek bir evrim 

dalından kökenlenen) bir şübedir. Yaşam döngülerinin bulaşıcı [Sporozoit ve 

Merozoit (=Şizozoit)] ve bazen de hareketli safhaları[Trofozoit]'nda “Apikal 

Kompleks„ olarak adlandırılan bir organel grubuna sahip olmaları ile karakterize 

olurlar. Bu şubeyi Türkçe karşılık olarak "Sporlular" şeklinde isimlendirmek 

hatalı olur. Zira spor şekillendirerek eşeyli çoğalan başka protist şubeleri 

(Microspora, Myxospora ve Ascetospora) de bulunmaktadır. Tamamı omurgalı 

ve omurgasız hayvanlar ile diğer protistlerde parazittir. Bunlar sporlarının şekli, 

sporlarından çıkan bulaşıcı safhaların şekli ve yapısı ile çıkış tarzları açısından 

birbirlerinden ayırt edilirler. Bu şubeler yaşam tarzları ve sporlara sahip olmaları 

hariç hemen hiçbir ortak özelliğe sahip değildirler, aralarında yakın filogenetik 

akrabalık bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt yoktur. Çoğu sporozoon grupları 

kamçılı erkek gametlere (Mikrogamet) sahip olmakla birlikte, diğer spor 

şekillendiren şubelerde kamçılar yoktur. 
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Microspora ve Myxospora şubeleri, sölenterler (Coelenterata)'den 

Cnidaria'da bulunan nematositlere benzer reverzibıl (=fırlatılıp geriye 

çekilebilen) polar filamentler içerir. Her iki grupta da sporlar, amoeboid bir 

Sporoplazma serbest bırakır. Ancak, Microspora'da fırlatılan polar filament 

aracılığı ile tek bir sporoplazma serbest kalırken, Myxospora'da spor duvarının 

parçalanmasından sonra 1 veya daha fazla sayıda sporoplazma serbest kalır. 

Microspora tek hücreli sporlar meydana getiren ve mitokondriumu bulunmayan 

hücre içi parazitlerdir. Buna karşın Myxospora, mitokondrili geniş plazmodlar ve 

çok hücreli sporlar meydana getirir. Benzer şekilde mitokondrili bir plazmod 

içinde farklılaşan Ascetospora sporları ise, bir Apikal Açıklık ve tek nukleuslu 

sporoplazmaya sahiptir. Bununla birlikte, polar kapsül ve polar filamentler 

bulunmaz. Sporları çok hücreli (veya nadiren tek hücreli)'dir. Ascetospora'nın bir 

sınıfı olarak kabul edilen Paramyxea sporlarında ise apikal açıklık bulunmaz ve 

olasılıkla ayrı bir grubu temsil eder (Kreier ve Baker, 1987; Puytorac ve ark., 

1987;Sleigh, 1989). Burada spor şekillendiren protistlerden sadece en büyük şube 

olan Sporozoa ele alınacağından diğer şubeler hakkında daha fazla ayrıntıya 

girilmeyecektir [Ayrıntılı bilgi için Puytorac ve ark. (1987) ve Sleigh (1989)'e 

bakınız]. 

 Sporozoa şubesine dahil bütün türler omurgalı veya omurgasızların vücut 

boşluklarında hücre dışı olarak veya hücrelerinde hücre içi olarak yaşayan, az çok 

karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip (monoksen veya heteroksen) 

endoparazitlerdir. Karakteristik bulaşıcı sporozoitleri içeren sporlarının 

bulunması nedeniyle uzun zamandır diğer protozoon yahut protistlerden farklı 

olarak kabul edilmektedirler. Bu nedenle şubenin ismi Sporozoa'dır. Bununla 

birlikte birtakım gruplarda (Örneğin Hematozoea sınıfı, Haemosporida ve 

Piroplasmida takımlarında) sporozoitler, spor (sporokist) içinde bulunmaz. 

Bulaşıcı safhaların vücutlarının kasılması ile veya kayma şeklinde hareket eden 
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uzamış hücreler olmaları ve kamçı yahut pseudopodlara sahip olmamaları, 

sporlara sahip olmalarından daha genel bir karakterdir. Yaşam döngülerinin 

bulaşıcı [Sporozoit ve Merozoit (=Şizozoit)] ve bazen de hareketli safhalarının 

[Trofozoit] ön kısmında “Apikal Kompleks„ olarak adlandırılan bir organel 

grubuna sahip olmaları en önemli diagnostik (=ayırt ettirici) özellikleridir. Bu 

özellik şube için "Apicomplexa" isminin yaygın olarak kullanılmasına öncülük 

etmiştir. Her şeye rağmen Sporozoa tanınmış ve hafızalarda yer etmiş 

olduğundan değiştirmek gereksizdir. Apikal kompleksde bulunan organeller 

şunlardır (Şekil 2.25): 
 

[1] Konoid (Conoid): Hücrenin ön ucunda, sarmal şekilde düzenlenmiş az sayıda 

mikrotübüllerden oluşur. Ters dönmüş tepesi kesik bir koniyi andırır ve ileri 

doğru uzatılabilir. Konak hücreye nüfuz etmede iş gördüğüne inanılır. 

[2] Roptriler (Rhoptria): Hücrenin ön bölgesinden itibaren konoidin orta 

kısmından geçerek arka tarafa doğru uzanan tüpsü (tubular), torba (sakkular) 

veya golf sopası (pedunkulat) şekilli yoğun yapılardır. Salgı ödevi taşıdıkları 

ve yaptıkları salgının parazitin konak hücreye girmesini kolaylaştırdığı 

düşünülür. 

[3] Apikal Halka (Polar Halka veya Tepe Halkası): Konoidin etrafında, pelikül 

altında bulunan uzunlamasına mikrotübüllerin ön uçlarını birbirine bağlayan 

enine mikrotübüllerden oluşmuş halka şeklindeki yapıdır. Subpeliküler 

mikrotübüller için Mikrotübül Organize Edici Merkez  olarak iş görür. 

[4] Mikronemler: Diğer apikal kompleks organellerinin bulunduğu bölgede daha 

bol olacak şekilde az çok hücrenin posterior ucuna kadar dağılmış kıvrıntılı 

kısa çubuk veya tübüller şeklindeki yoğun enklüzyonlardır. İşlevleri kesin 

olarak bilinmemekle birlikte golgi apareyinden salgılandıkları ve roptrilerin 

gelişim safhaları olduklarına inanılır. Bu nedenle roptriler gibi parazitin 

konak hücreye nüfuz etmesinde iş gördükleri düşünülür. 
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 Apikal kompleksin konak hücreye bağlanmada ve nüfuz etmede iş 

gördüğü, özellikle roptriler ve yanı sıra mikronemlerin parazitin (örneğin 

Plasmodium) bir konak hücre vakuolü (Parazitofor Vakuol) içerisine 

girmesinde konak hücre zarının dejenerasyonuna neden olan ürünler 

salgıladıkları kabul edilir (Kreier ve Baker, 1987; Sleigh, 1989). 

 
 

Şekil 2.25: Bir koksid (Coccidea) merozoitinde Sporozoa şubesini karakterize eden apikal 
kompleks elemanları ve diğer yapılar [A=Amilopektin rezervler, AT=Alveolar 
Tabaka (İç Zarlar), K=Konoid, ER=Endoplazmik retikulum, GO=Golgi apareyi, 
MI=Mitokondri, MN=Mikronemler, MP=Mikropor, MT=Peliküler mikrotübüller, 
N=Nukleus, NK=Nukleus Kılıfı, NP= Nuklear Por, NU=Nukleolus, P=Polar halka, 
PE=Pelikül, PP=Posterior polar halka, PZ=Plazma Zarı (Dış Zar), Ro=Roptri 
(Scholtyseck, 1979'dan değiştirilerek). 
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 Yaşam döngüsünün hücre dışı safhalarında, hücre zarı tipik olarak üç 

tabakalı bir yapı görüntüsü sergileyen dinoflagellatlar ve siliyatlarda olduğu gibi, 

peliküler alveollerin veya vesiküllerin yassılaşıp tabaka halini almalarından 

şekillenen ikili bir zar tabakasından meydana gelir. Dıştaki gerçek hücre zarı Dış 

Zar, içteki alveol tabakasına ait zarlar ise İç Zarlar olarak adlandırılır. İç zarların 

kesintiye uğradığı yer veya yerlerde Mikropor adı verilen 1 veya birkaç küçük 

açıklık meydana gelir. Bu mikroporların endositozise ilişkin sitostomal bölgeleri 

temsil ettiği düşünülür. Nukleus bölünmesi Kapalı Pleuromitoz [Nukleus kılıfının 

değişmeden kaldığı ve bir ekvator düzlemi oluşmadan nukleusun lateralinde 

gerçekleşen mitoz şeklidir], bazen nukleus kılıfının dışında bulunan 9 tekli 

mikrotübülden oluşan sitoplazmik sentrioller aracılığı ile, bazen de nukleus kılıfı 

üzerindeki yarım iğ ipliklerine sahip kutuplarda bulunan yoğun plaklar aracılığı 

ile gerçekleşir. Sporozoonların tamamı yaşam döngülerinin hemen tamamı 

açısından haploid organizmalardır. Mayoz ilk zigotik nukleus bölünmesinde, 

diğer bir deyişle döllenmeyi izleyen ilk bölünmede gerçekleşir (Zigotik Mayoz). 

Bu yüzden sadece zigot diploidtir. Mitokondrileri az sayıda ve oldukça vesiküler 

veya ampul şekilli kristalara sahiptir. Bununla birlikte kan hücrelerindeki 

parazitik formlarda kristalar ve hatta mitokondriler kaybolma eğilimi gösterirler. 

Golgi, lipid kürecikleri şeklindeki besin rezervleri ve paraglikojen granülleri çoğu 

kez mevcuttur. Bazı türlerin erkek gametleri hariç, kamçılar yoktur (Anderson, 

1988; Sleigh, 1989).  

 Yaşam döngülerinde çoğunlukla ardışık meydana gelen ve sayıca sürekli 

artmaları kapsayan eşeysiz çoğalmaya ilişkin çoğa bölünme olayları 

(Şizogoni=Merogoni ve Sporogoni) ile eşeyli çoğalmaya ilişkin çoğa bölünme 

olayları (Gamogoni=Gametogoni) görülür (Şekil 2.26). Eşeyli üreme sonunda 

sporlar (Ookist veya Sporokistler) meydana gelir. Bu sporlar da bulaşıcı safhalar 
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olan haploid sporozoitleri oluşturmak üzere gelişmeğe başlarlar. Oluşan ve 

konağa girerek serbest kalan sporozoitler hücre dışı (çoğu gregarinler, örneğin 

Blastogregarinida ve Eugregarinida) veya hücre içi durumda hareketli bir safha 

yani Trofozoit olarak gelişir. Daha sonra çok sayıda Merozoit'ler meydana getiren 

bir çoğa bölünme (Şizogoni veya Merogoni) geçirebilir. Merogoni çoğu kez tekrar 

tekrar meydana gelir fakat çoğu gregarinlerde (Blastogregarinida ve 

Eugregarinida) merogoni hiç yoktur. Trofozoitler veya merozoitler çoğa 

bölünmenin bir başka fazı olan Gamogoni ile veya bu faz olmaksızın (örneğin 

Piroplasmida) gametleri şekillendiren Gamont (=Gametosit)'lara dönüşürler. 

Bazen (çoğu gregarinlerde) iki gamont ortak bir kist duvarı salgılarlar. Buna 

Gamontokist (=Gametokist) denir. Bölünme çoğunlukla bazen kamçılı ve bazen 

de amoeboid olabilen erkek gametlerin (Mikrogamet) ve daima amoeboid olan 

dişi gametlerin (Makrogamet) şekillenmesi ile sonuçlanır. Gametlerin birleşmesi 

ile şekillenen zigot ya hareketsizdir ve bir kılıf salgılar: buna Ookist denir 

[gregarinlerin çoğunda ve koksidlerde) veya amoeboid hareket sergiler ve bir kılıf 

oluşturmaz: buna da Ookinet [Haemosporida ve Piroplasmida'da] adı verilir. 
 

Sporogoni

Sporozoit

Trofozoit

    Merozoit

Merogoni  Gamont

Gamogoni

Zigot      Gamet

Hücre İçi

Hücre Dışı

İlk Bölünme

Mayoz

Gamogoni

 

Şekil 2.26: Tipik bir sporozoonun yaşam döngüsünde görülen ardışık safhalar (Orijinal). 
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 Zigot ilk bölünmesinde mayoz bölünme geçirir. Daha sonra bu 

bölünmeye ilave olarak çok sayıda sporozoit meydana getiren ve Sporogoni 

olarak adlandırılan bir eşeysiz çoğa bölünme fazı başlar. Sporozoitler ookist kılıfı 

içinde ya çıplaktır [çoğu gregarinlerde] veya çoğunlukla bir spor kılıfı 

(=Sporokist) içinde kuşatılır [gerçek koksidlerde]. Sporokistin oluşmadığı 

durumlarda, eğer ookist gelişmişse [Haemosporida ve Piroplasmida hariç], 

ookist sporokist olarak kabul edilir. Dolayısı ile sporozoonlar içinde hiç spor kılıfı 

taşımayan tek sınıf, hemosporidleri ve piroplazmidleri kapsayan Hematozoea'dır. 

Oluşan sporokist veya çıplak sporozoitler bir omurgasız vektör veya çoğunlukla 

dışkıyla dışarı atılan sporokistler aracılığı ile bir sonraki konağa taşınırlar 

(Puytorac ve ark., 1987; Sleigh, 1989). 

 Sporozoa'da eşeyli üreme çoğunlukla gametlerin veya nadiren 

gregarinlerde olduğu gibi, gametokist ve gametlerin şekillenmesinden önce 

gamontların tam birleşmesini kapsayan Singami (Syngamy) şeklindedir (Levine 

ve ark., 1987).  

Erkek ve dişi gametler veya gamontlar birbirinden ayrılmayacak derecede 

çok benziyorsa buna İzogami (Isogamy), birbirinden farklı bir görünüme sahipse 

Anizogami (Anisogamy) denir. Anizogami durumunda erkek gamet Mikrogamet, 

dişi gamet ise Makrogamet, gametlerin henüz olgunlaşmamış şekilleri ise 

Gametosit veya Gamont [Mikrogametosit=Mikrogamont veya Makrogametosit= 

Makrogamont] olarak adlandırılır. Eğer gametositler çoğu gregarinlerde olduğu 

gibi etraflarına ortak bir kist duvarı salgılamışlarsa buna da Gametokist veya 

Gamontokist denir.  

 Merogoni geçirmeyen gregarinlerde, bazen de merogoni geçiren Adeleida 

takımına dahil koksidlerde trofozoit veya merozoitlerin tamamı, gametokist ve 

gametlerin şekillenmesinden önce gamont (=gametosit)'lara dönüşür. Daha sonra iki 

gamont yan yana veya uç uca gelerek birbirlerine yapışır ve uzun yahut kısa bir 
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süre sonra ortak bir kist duvarı salgılayarak kistleşirler (Gamontokist=Gametokist). 

Olasılıkla karşıt eşeylere sahip olan gamontların bu birlikteliğine Sizigi (Syzygy) 

adı verilir. Yan yana gelen iki gamontun ilişkisi Frontal Sizigi, art arda gelen iki 

gamontun ilişkisi ise Kaudo-Frontal Sizigi olarak adlandırılır (Sleigh, 1989; 

Margulis ve ark., 1993). 

 Sporozoonların bir kısmında ve özellikle gregarinlerin çoğunda, 

trofozoit veya bunlardan farklılaşan gamontlarda, vücut bir septum ile ön 

tarafta Protomerit ve arkada Deutomerit olmak üzere iki bölmeye ayrılır. 

Bundan başka, ön uçta vücudun geri kalan kısmından ya bir septum ile 

(Epimerit) veya septum olmaksızın (Mukron=Konoid) farklılaşan ve konak 

hücreye yapışmada iş gören bir Tutunma Organeli bulunabilir. Bu farklı 

bölmeler farklı hücreler olarak kabul edilemezler. Çünkü her bir birey 

çoğunlukla deutomerit, nadiren protomeritte bulunan sadece bir nukleusa 

sahiptir (Kreier ve Baker, 1987; Puytorac ve ark., 1987; Sleigh, 1989, Margulis 

ve ark., 1993). 

 Sporozoonlar günümüzde esas olarak 4 sınıf (Blastogregarinea, 

Gregarinea, Coccidea ve Hematozoea) halinde incelenir (Puytorac ve ark., 

1987). Bu sınıflar ve içerdikleri takımların tipik özellikleri aşağıda özetlenmiştir. 
 

Classis 1: Blastogregarinea (=Gamontokistsiz Gregarinler)  

 Tek takımı bulunur. 
 

Ordo: Blastogregarinida 

 Denizel poliketler (Polychaeta, Annelida)'in sindirim kanalı parazitleridir. 

Merogoni yoktur. Sadece gamogoni ve sporogoni bulunur. Gamogoni bağırsak 

epitel hücrelerine yapışık durumda, tomucuklanma ile anizogametler veren 

gamontlarla olur. Sizigi ve gametokistler bulunmaz. Ookist (=sporokist)'leri 10-16 

sporozoit taşır. Gamontları bariz bir protomerit-deutomerit farklılaşması 

olmaksızın, mukronlu tek bir bölmeden oluşur. 
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Classis 2: Gregarinea (=Gamontokistli Gregarinler) 

 Hemen tamamı omurgasızların, esas olarak böceklerin ve nadiren aşağı 

kordalıların (örneğin Amphioxus) sindirim, hemosöl ve diğer vücut boşluklarında 

yaşayan çoğunlukla hücre dışı (Eugregarinia), bazen de hücre içi 

(Archigregarinia ve Neogregarinia) parazitlerdir. Genel olarak vektörleri 

yoktur, yani monoksendirler. Erişkin bireylerde (trofozoit veya gamont) mukron 

veya epimerit bulunur. Genel olarak gamontlar sizigi yaparlar. Gamontlar 

tarafından kabaca eşit sayıda ve çoğunlukla tamamen veya hemen hemen 

birbirine çok benzer kamçısız gametler oluşturulur (izogamoz), zigotlar 

gamontokistler içinde ookistleri (=sporokist) yaparlar. Ookistler başlangıçta 

gamontokist içinde olmakla birlikte, ya konağı terk etmeden önce veya konağı 

terk ederken gamontokistten çıkarlar. Her bir ookistin içeriği birkaç (çoğunlukla 

8) sporozoit şekillendirmek üzere bölünür. Bulaşma sporozoitleri içeren ookist 

yahut sporokistlerin yutulması ile olur. Yaşam döngülerinde karakteristik bir 

şekilde gamogoni ve sporogoni görülür. Merogoni sadece eski ve yeni 

gregarinlerde (Archigregarinida ve Neogregarinida) bulunur. Eugregarinida 

takımında bulunmaz. Genel olarak merogoni geçirmeyen gregarinlerin 

(Eugregarinia) konaklarına çok fazla zararlı olmadıkları, halbuki diğer 

gregarinlerin (Archigregarinida ve Neogregarinida) konak hücreler içinde 

tekrar eden merogoni safhaları ile çok sayıda çoğalmalarından dolayı oldukça 

patojenik oldukları kabul edilir.  
 

Subclassis 1: Archigregarinia (=Eski Gregarinler). Tek takım halindedir. 

 

Ordo: Archigregarinida 

 Yaşam döngüleri görünüş olarak primitiftir: karakteristik bir şekilde 

merogoni, gamogoni ve sporogoniden oluşur. Gamont (veya trofozoit)'ları 

mukronlu aseptat (=bölmesiz)'tır. Gamogoni anizogami ile gerçekleşir. Her bir 



         GENEL PARAZİTOLOJİ 132 

sporokistte 4 sporozoit bulunur. poliketler, sipunkulidler (Sipuncula), hemikordatlar 

(Enteropneusta, Hemichordata) ve assidler (Ascidiacea, Chordata)'in 

bağırsaklarında parazitlenirler. 
 

Subclassis 2: Eugregarinia (=Gerçek Gregarinler). Tek takımı mevcuttur. 

 

Ordo:Eugregarinida 

 Merogoni yoktur. Gamogoni ve sporogoni mevcuttur. Yer değiştirme 

uzunlamasına peliküler yükseltilerin dalgalanması veya kayma şekildedir. Çoğu 

kez büyük ve hareketli olan hücre dışı trofozoitlere sahip olmaları ile diğer pek 

çok sporozoondan farklıdırlar. Gamogoni, gamontların birleşmesi ve kist haline 

geçmeleri (Gamontokist) ile meydana gelir. Her bir sporokist yahut ookistte 4 

veya 8 sporozoit bulunur. Tipik olarak annelidlerin ve arthropodların, bazen de 

diğer omurgasızların sindirim ve diğer vücut boşluklarında [örneğin toprak 

solucanlarının seminal vesikülleri (testis)'nde] parazitlenirler.  

Gamontlarının bölmesiz veya bölmeli oluşu esas alınarak sırasıyla 

Aseptatina (örneğin Lecudina, Monocystis, Urospora) ve Septatina (örneğin 

Gregarina, Cephaloidophora, Actinocephalus, Didimophyes) olmak üzere iki 

alt-takıma ayrılır. Örnek olarak Monocystis lumbrici ve Monocystis ventrosa 

verilebilir. 

 

Species 1: Monocystis lumbrici (Şekil 2.27A) 

 Olgun trofozoitleri (Sporadin) 200 µm uzunluk ve 60-70 µm genişliktedir. 

Sporokistleri ortalama 162 µm çapında, sporozoitleri 11-12 µm uzunluk ve 5-6 µm 

genişliktedir.  

Lumbricus terrestris, L. rubellus ve L. castaneus türü toprak 

solucanlarının (Oligochaeta, Annelida) seminal vesiküllerinde parazitlenir. 

Dağılışı kozmopolittir. 
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Species 2: Monocystis ventrosa (Şekil 2.27B) 

 109-183 µm uzunluk, 72-135 µm genişlikte olgun trofozoitlere; 154-

223 µm çapında sporokistlere; 17-25 µm uzunluk ve 8-19 µm genişlikte 

sporozoitlere sahiptir. Önceki tür gibi toprak solucanlarının (Lumbricus 

rubellus, L. castaneus ve Helodrilus foetidus türleri) seminal vesiküllerinde 

yaşar ve kozmopolit dağılışa sahiptir. 

 Gerek Monocystis lumbrici gerekse M. ventrosa'ya ait Genç 

trofozoitler toprak solucanının seminal vesikül (=testis)'lerinde, spermleri 

oluşturacak sperm morulası içinde bulunur. Trofozoit geliştikçe kuyruk 

kısımları hariç oluşan bütün spermleri fagosite ederler. Böylece toprak 

solucanlarının üremesini engeller veya yavaşlatırlar. Spermlerin kuyruk 

kısımları trofozoite yapışık olarak kaldığı için sanki sillerle örtülüymüş gibi bir 

görünüm kazanırlar.  

Bulaşma doğrudan genital porlarla veya dolaylı (ölüm veya kuşlar 

tarafından yenme gibi) yollarla dışarı atılan sporokistlerin yutulması ile olur. 

Sporozoitler bağırsakta serbest kalır ve testislere doğru ilerlerler. Burada, 

oluşan spermler arasında spermleri fagosite ederek trofozoit olarak gelişirler. 

Sonuçta birkaç yüz mikronluk bir uzunluğa erişerek olgun trofozoitleri verirler. 

Tamamen gelişmiş iki trofozoit, gamontlar halinde çiftler oluşturur (Sizigi). 

Etraflarına ortak bir kılıf salgılarlar (Gamontokist). Her bir gamont tarafından 

çok sayıda amoeboid gamet oluşturulur. Daha sonra bunlar çiftler halinde 

birleşerek zigotları meydana getirirler. Her bir zigotun etrafına bir sporokist 

(=ookist) duvarı salgılamasını takiben, bu diploid hücreler sporokist içinde art 

arda 3 kez bölünerek 8 adet haploid sporozoit şekillendirirler. Çok sayıda 

sporokist içeren gamontokistler çoğu kez toprak solucanlarının testislerinde 

bulunur. Yaşam döngüsünde bir hücre içi safhanın bulunup bulunmadığı açık 

değildir (Kudo, 1954; Olsen, 1974; Sleigh, 1989).  
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Subclassis 3: Neogregarinia (=Yeni Gregarinler). Tek takım halindedir. 

 

Ordo: Neogregarinida 

 Merogoni evrimsel açıdan sonradan kazanılmıştır. Sporokistleri 8 

sporozoitlidir. Böceklerin Malpigi tüpçükleri, bağırsak, hemosöl veya yağ 

dokularında parazitlenirler. 
 

Classis 3: Coccidea (=Koksidler) 

 Gamontlar çoğunlukla mevcuttur. Trofozoit veya olgun gamontları 

mukron yahut epimeritsiz olup hareketsiz, küçük ve tipik olarak hücre içi yerleşir. 

Her bir dişi gamont tek bir gamet meydana getirir ve her iki eşeye ait gamontlar 

kist oluşturmaksızın gamogoni geçirir ve genellikle bir araya gelmeden önce, 

küçük kamçılı erkek gametler ile dişi gametler bire bir eşleşirler. Sizigi genel 

olarak yoktur. Bununla birlikte, sizigi olduğu takdirde esas olarak anizogametlerle 

ilişkilidir. Yaşam döngüleri karakteristik şekilde merogoni, gamogoni ve 

sporogoniden oluşur. Bununla birlikte ilksel gruplarda, merogoni ve bazen de 

gamogoni yoktur. Monoksen veya heteroksendirler. Arthropodlar, annelidler, 

mollusklar, hemikordat ve esas olarak omurgalıların parazitleridirler. 

 
 

Şekil 2.27: Monocystis ventrosa (A) ve M. lumbrici (B) trofozoitleri (Orijinal). 
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Şekil 2.28: Monocystis cinsine dahil türlerin toprak solucanındaki yaşam döngüsü (Sleigh, 
1987'den değiştirilerek). 

 

Subclassis 1: Protococcidia (İlksel Koksidler) 

 Merogoni ve bazen de gamogoni görülmez. İki takım halindedir. 

Ordo 1: Agamococcidiida 

 Gerek merogoni ve gerekse gamogoni görülmez. Sadece sporogoni 

görülür. Monoksen ve omurgasızların parazitleridir.  

Ordo 2: Protococcidiida 

 Sadece merogoni bulunmaz. Gamogoni ve sporogoni mevcuttur. 

Monoksendirler. Omurgasızların bağırsaklarında yaşarlar. 
 

Subclassis 2: Eucoccidia (=Gerçek Koksidler) 

 Merogoni mevcuttur. Sadece omurgalı, sadece omurgasız veya her iki 

grupta da yaşarlar. Diğer bir deyişle monoksen veya heteroksendirler. 
 

Ordo 1: Adeleida (=Adeleidler) 

 Gelişme süresince erkek (mikrogamont) ve dişi (makrogamont) bireylerin 

birbirleriyle ilişkili halde kalmaları, diğer bir deyişle sizigi göstermeleri nedeni ile 
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diğer takımlardan ayrılır. Mikrogamont 1-4 mikrogamet oluşturur. Sporozoitler 

kılıfla kuşatılır (sporokist). Endodiyogeni (Endodyogeny=içten tomurcuklanma ile 

gerçekleşen eşeysiz çoğalma) yoktur.  

 Bu takıma dahil türlerin çoğu bütün omurgalı sınıflarında eritrositler ve 

bazen de diğer hücreler içinde yaşarlar. Bu nedenle "hemogregarinler" olarak 

adlandırılırlar. Bu terim esnek bir söylem olup, bazı Eimeriida türlerini de 

kapsar. Bir omurgalıdan diğer bir omurgalıya bulaşmaları omurgasız vektörler 

(sülük, böcek, kene ve bit) aracılığı ile olur. Eşeyli çoğalma (gamogoni) ve 

eşeysiz çoğalma sporogoni omurgasız vektörde, eşeysiz çoğalma merogoni ise 

omurgalı konakta gerçekleşir. Adeleid hemogregarinler, yine eritrositler içinde 

parazitlenen sıtma parazitlerinden (Haemosporida), pigment içermemeleri ile 

farklıdırlar. Üç aile halinde gruplandırılırlar. Bunlar Haemogregarina, 

Hepatozoon ve Karyolysus cinslerini içeren Haemogregarinidae, Adelea ve 

Adelina cinslerini içeren Adeleidae ve Klossiella cinsini içeren Klossiellidae'dir. 

Haemogregarinidae ailesinde bulununan pek çok hemogregarin normal olarak 

patojen değildir. Bununla birlikte Hepatozoon cinsine dahil bazı türler (örneğin 

farelerde yaşayan H. muris) hastalık oluşturabilirler. Diğer adeleid türleri, diğer 

bir deyişle Adeleidae ve Klossiellidae ailelerine dahil olanlar ise kan 

hücrelerinde yaşamazlar ve yaşam döngülerini tek bir konakta (omurgalı veya 

omurgasız) tamamlarlar. Ookistleri Eimeriida'dakine benzer şekilde konağın 

dışkısı yahut idrarıyla dışarı atılır (Kreier ve Baker, 1987). 
 

Ordo 2: Eimeriida (=Eimeriidler) 

 Mikro- ve makrogamet gelişimi birbirinden bağımsızdır. Sizigi görülmez. 

Mikrogamont tipik olarak çok sayıda iki kamçılı mikrogamet meydana getirir. 

Zigot hareketsizdir ve kısa sürede kalınca bir ookist duvarı salgılar, ilk bölünme 

mayotik ve sonraki bölünmeler mitotik olmak üzere, önce cins veya türe göre 

değişik sayıda Sporoblast hücresi şekillendirir. Bunların her biri ayrı birer 
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sporokist duvarı salgılar ve yine cins veya türe göre değişik sayıda sporozoit 

oluşturur. Neticede sporozoitler, tipik bir şekilde ookist içinde bulunan 

sporokistler tarafından kuşatılmış olur.  

Monoksen veya heteroksen (zorunlu veya şeçenekli)'dirler Şeçenekli 

heteroksen türlerde esas konak dışındaki diğer konaklarda, konak hücreler 

(çoğunlukla monosit ve makrofaj) içinde eşeysiz çoğalmanın özel bir tipi olan 

Endodiyogeni (=İçten İkiye Tomurcuklanma) ile ardışık çoğalırlar ve çeşitli 

dokularda Pseudokist (=Yalancı Kist)'ler oluştururlar. 

 Bu grup çoğu kez koksidler olarak çoğunlukla konuşmalarda atıf yapılan 

sporozoonları içerir. Belli safhaları omurgalıların (kurbağa, sürüngen ve kuşlar) 

kan hücrelerinde parazitlenen bazı eimeriidler (örneğin Lankesterella ve 

Schellackia) esnek bir terim olan "hemogregarinler" içine dahil edilir. Bununla 

birlikte eimeriid hemogregarinler, adeleid hemogregarinlerden siziginin 

bulunmaması ile farklıdırlar. Bazı cinsler, örneğin Eimeria eşeyli ve eşeysiz 

çoğalmanın gerçekleştiği sadece tek bir konağa sahiptir (monoksen). Eşeyli 

çoğalma döngüsü sonucunda oluşan ookist konak dışında uzun süreler canlılığını 

sürdürebilen oldukça dayanıklı bir safha olup, bulaşıcı form olarak iş görür. Buna 

zıt olarak diğer eimeriid cinsleri (örneğin Isospora, Toxoplasma, Sarcocystis, 

Frenkelia ve Besnotia), Eimeria'da olduğu gibi eşeyli ve eşeysiz çoğalmanın 

meydana geldiği bir son yahut esas konak ve keza sadece eşeysiz çoğalmanın 

gerçekleştiği değişik ara konaklara sahiptirler.  

 Bulaşma ya enfekte ara konak vücutlarının veya son konak tarafından 

atılan ookistlerin yenmesi ile olur. Bazı cinslerin, örneğin Isospora türlerinin 

yaşam döngüsünde bu iki konak tipinin birbirini takip etmesi zorunludur. Diğer 

eimeriid türlerinde (esasen Toxoplasma cinsinde) ise böyle bir zorunluluk yoktur. 

Zira bulaşma bir konaktan diğerine doğrudan gerçekleşebilir. Dolayısı ile Eimeria 

dışındaki diğer cinslere dahil türler zorunlu yahut seçenekli heteroksen parazitlerdir. 
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Isospora klasik anlayışa göre monoksen bir cins olarak da kabul edilmekle 

birlikte, günümüzde tamamı değilse bile çoğu türünün tıpkı Toxoplasma gibi iki 

tip konağa (her ikisi de omurgalı) sahip olabileceği saptanmıştır. Bu takıma dahil 

türlerde eşeyli çoğalma, çoğunlukla bağırsak epitel hücrelerinde meydana gelir. 

Bazı türlerde ise karaciğer veya böbreklerdeki kanalları döşeyen epitel içinde de 

gerçekleşir. Bu tip yerleşimler ookistin idrar yahut dışkıyla dışarı atılmasında 

kolaylık sağlar. Bulaşma çoğunlukla kirli besin ve suyun yutulması ile olur 

(Kreier ve Baker, 1987; Puytorac ve ark., 1987; Sleigh, 1989). 

 Eimeriida takımına dahil sporozoonların sınıflandırılması günümüzde 

oldukça karmaşıktır ve temel olarak, sporokist ve ookist içindeki sporozoit 

sayısına dayanır. Buna göre toplam 7 aile: Cryptosporididae, Pfeifferinellidae, 

Eimeriidae, Calyptosporidae, Lankesterellidae, Aggregatidae, Sarcocystidae 

ve Caryosporidae'ye ayrılır. Bunların ilk 4'ü monoksen, diğerleri heteroksendir 

(Puytorac ve ark., 1987). Parazitolojik açıdan en önemli olan cinsler, Eimeriidae 

ailesinden Eimeria, Isospora ve Toxoplasma'dır. 

 

Genus 1: Eimeria 

 Bu cins, bütün omurgalı sınıflarını enfekte eden çok sayıda tür içerir 

(Çizelge 2.7). Her bir Eimeria türü için tek konak söz konusudur. Annelidler, 

arthropodlar (çoğunlukla Centipedlerde) ve protokordatlardan az sayıda şüpheli 

türler kaydedilmiştir. Balıkları enfekte eden bir veya birkaç türün ookistlerine, 

enfekte balıkları yiyen insanların dışkısında rastlanmış olmakla birlikte, 

hiçbirisi insanı enfekte etmez. Bu gibi durumlarda görülen ookistler, yanlış 

olacak şekilde "insan parazitleri" olarak tanımlanmıştır. Bunlar spuröz 

(=taklitçi) enfeksiyonlardır. Eimeria türleri, diğer evcil kümes hayvanları 

yanında, piliçler ve buzağıların önemli patojenleridirler. 
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Çizelge 2.7: Çeşitli evcil hayvanları enfekte eden oldukça önemli bazı Eimeria türleri. 
 

Konak Tür Habitat Patojenlik 

Sığır E. bovis İnce ve Kalın Bağırsak Yüksek (Koksidiyoz) 

Tavuk E. necaterix İnce Bağırsak ve Çekum Yüksek (Koksidiyoz) 

 E. tenella Çekum Yüksek (Koksidiyoz) 

Ördek E. bucephalae İnce Bağırsak Yüksek (Koksidiyoz) 

Kaz E. truncata Böbrek Tübülleri Yüksek (Koksidiyoz) 

Tavşan E. steidae Karaciğer Safra Kanalları Yüksek (Hepatitis) 

 E. irresidua İnce Bağırsak Hafif (Koksidiyoz) 

Köpek E. canis Bağırsak Hafif (Koksidiyoz) 

 
Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Eimeria'nın yaşam döngüsü tipik bir monoksen 

koksidde olduğu gibidir (Şekil 2.29). 

 Bir ookist konak tarafından yutulduğu takdirde mekanik basınç, keza 

pepsin ve tripsinin etkisi ile ince bağırsakta açılır. Sporokistten çıkan ve 

bağırsak mukozası hücrelerine nüfuz eden sporozoitler, bu hücreler içinde 

gelişebildiği gibi, türe bağlı olarak makrofajlar tarafından vücudun çeşitli 

yerlerine taşınabilirler. Bağırsak mukozası hücrelerinde gelişme gösterenler 

trofozoitler olarak adlandırılır. Bunların çoğu, nukleus bölünmesi geçirir ve neticede 

merontları oluştururlar. Daha sonra sitoplazma bölünmesi geçirerek, tek nukleuslu 

(çoğunlukla 5-15 µm uzunluk ve 1-2 µm genişliğinde) merozoitleri verirler. 

 Merontların büyüklüğü, yaklaşık 10 µm çapa sahip olacak şekilde türden 

türe oldukça değişir. Benzer şekilde her bir meront tarafından oluşturulan merozoit 

sayısı da türden türe oldukça büyük farklılıklar gösterir. Bazen sadece 16 tane 

merozoit şekillenirken, bazen de binlerce merozoit meydana gelebilir. Bunlar gerek 

merontu gerekse konak hücreyi parçalayarak serbest hale geçerler. Pek çok türde, 

serbest kalan bu merozoitler ya yakındaki diğer hücrelere veya bazı türlerde 

olduğu gibi daha uzak dokulardaki diğer hücrelere girerek, türe göre değişik 
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fakat sınırlı sayıda yeni merogoni döngülerine başlarlar. Daha sonra, henüz 

bilinmeyen nedenlerle tekrar eden merogoni döngüleri durur. Bunun yerine 

konak hücreler içine, çoğunlukla bağırsak mukozası hücrelerine girerek, 

Gametogoni adı verilen bir işlemle eşeysel bireyler, yani Gametositler 

(Gamontlar) haline gelişirler (Şekil 2.30). Bunlar Makrogametosit (=Dişi 

Gametosit)'leri yahut Mikrogametosit (=Erkek Gametosit)'leri oluştururlar. 

Makrogametositler tek nukleuslu olarak kalırken, mikrogametositler 

tekrarlanan nukleus bölünmeleri geçirir ve neticede yüzeylerinde: esas olarak 

nukleus, mitokondri ve 2 kamçıdan oluşan çok sayıda 2-3 µm uzunluğunda, 

küçük kıvrık organizmalar oluştururlar. Bunlar hareketli Erkek Gametler 

(Mikrogametler)'dir. Her biri konak hücreyi terk ederek, Dişi Gametler 

(Makrogametler)'e doğru yönelir ve birisini bularak döller. Oluşan zigot, 

henüz daha konak hücre içinde iken kist duvarı salgılar ve Ookist haline 

döner. Bağırsakta yaşayan formlarda, olgunlaşmamış ookist konak hücreyi 

terk eder ve dışkıyla dışarı atılır. 
 

Merontlar

  Merozoitler

Ookistler 

(ilk bölünme Mayoz) 

*

Gametositler 

 Mikrogametler   Makrogametler 

Zigot

Sporozoitler

KONAK İÇİNDE   KONAK DIŞINDA 

  Sporogoni 

* Bütün türlerde görülmez 

Gametogoni 

Döllenme

 
 

 

Şekil 2.29: Tipik bir monoksen Eimeriid'in yaşam döngüsü (Orijinal). 
 
 Dışarıdaki ortam koşulları (nem, sıcaklık ve O2 basıncı) uygun olduğu 

takdirde sporulasyon (sporogoni) meydana gelir. Kalın kist duvarı içindeki 



                                                      Protista - Sporozoonlar 
 

141 

zigotun nukleusu mayoz bölünme ile bölünür, bunu sitoplazma bölünmesi izler ve 

sonuçta Sporoblast olarak adlandırılan 4 hücre şekillenir. Ookist duvarı içindeki 

her bir sporoblast, birer kist duvarı salgılayarak Sporokist'lere dönüşür. Daha 

sonra her bir sporokistin içeriği, yeniden bölünerek (karyokinez+sitokinez), 

sporokist duvarı içinde ikişer adet Sporozoit oluşur. Çoğu kez bu bölünmelerden 

sonra, sporokist içinde kullanılmamış olan bir kısım sitoplazma kalır (Şekil 2.31). 

Sporlu (sporozoitli) ookist, dış ortamda uygun bir konak tarafından yutuluncaya 

dek uzun süreler canlılığını koruyabilir. Besinlerin dışkılarla kontamine olması, 

yeni konak hayvanların enfekte olmasını olası kılar.  

 

Genus 2: Isospora 

 Bu cinse dahil koksidler klasik bir ölçüt olan, ookist morfolojisi ile 

ayırt edilirler. Bu cinse dahil türlerin ookistlerde, her biri 4 sporozoit içeren 2 

sporokist mevcuttur (Şekil 2.31). Önemli türleri arasında, insanda 

enterokolitlere sebebiyet veren I. hominis, köpeklerin ince bağırsağında 

bulunan patojenik I. bigemina bulunur. 

Koksidiyoz: 

 Koksidiyoz (Coccidiosis) evcil hayvanlarda görülen önemli bir 

hastalıktır. Eimeria cinsi ve çeşitli Isospora-tipi ookistlere sahip koksidler 

(Isospora, Sarcocystis, Toxoplasma, Besnotia) bağırsak koksidiyozunun esas 

etkenleridirler. Bunların dışında insanı enfekte edebilen bir diğer cins, 

Cryptosporidium da koksidiyozun önemli etkenlerinden birisidir. Tavuklar ve 

diğer kümes hayvanlarında görülen koksidiyoz, oldukça büyük bir ekonomik 

öneme sahiptir. Bununla birlikte koksidiyoz, keza sığırlar, köpekler, kediler ve 

sıçanlarda da yaygın ve şiddetli olarak geçer. Koksidiyozun şiddeti, doğrudan 

doğruya yutulan sporozoitli kistlerin sayısı ile ilişkilidir. Zira eşeysiz çoğalma 

çok fazla olmadığı sürece, çoğu koksid enfeksiyonu kendi kendini sınırlar. 
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Şekil 2.30: Eimeria sp.'nin yaşam döngüsü. 1=Zigot, 2=Ookist, 3=Ookist duvarı, 
4=Sporulasyonlu ookist, 5=Sporokistler, 6=Gelişen Sporozoitler (her sporokistte 
2 adet), 7=Sporozoitler ookistten çıkar, 8=Sporozoit veya merozoitler konak 
hücreye nüfuz ederler, 9=Konak hücre nukleusu, 10=Trofozoit, 11=Merozoitler 
konak hücreyi terk ederek diğer hücreler içine girerler, 12=Sizont (meront), 
13=Mikrogametler, 14=Konak hücre, 15=Makrogamet, 16=Döllenme (Margulis 
ve ark., 1993'den değiştirilerek). 

 

 
 

Şekil 2.31: Olgun Eimeria (A) ve Isospora (B) ookistleri (Sleigh, 1989'dan değiştirilerek). 
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 Pek çok koksid türü, bağırsak kanalındaki epitel hücreleri enfekte eder. 

Tercih olarak bağırsağın belli bölgelerini bulaştırabilirler. Örneğin E. tenella 

tavuklarda körbağırsakta, E. necaterix ise ince bağırsağın orta bölgesinde 

yoğunlaşır. E. truncata kazların böbrek tübüllerinde çoğalırken, E. steidae 

tavşanların karaciğerine ait safra kanallarını enfekte eder. 

 Bağırsak epitel tabakasının enfeksiyon sonucu hasar görmesi, 

koksidiyoz patolojisinde önemli bir faktördür. Uygun konak tarafından fazla 

sayıda sporlu ookisttin yutulması, bağırsağın epitel tabakasının yaygın şekilde 

hasar görmesi ile sonuçlanır. Bu yıkım oldukça şiddetli olduğu takdirde, 

hemoraji (=kanama) ve sıvı kaybı meydana gelir, besinlerin emilimi engellenir 

ve keza bağırsak duvarında ikincil enfeksiyonların ortaya çıkması mümkün hale 

gelir. Enfeksiyonu takiben bağışıklık gelişir. Enfeksiyon düzeyi yüksek değilse, 

hafif seyreden bir hastalık ortaya çıkar ve bu nedenle, konak hayvanlar için aynı 

türden koksidler ile yeniden bulaşma durumunda, karşı koyma direnci gelişmiş 

olur. Genel olarak Eimeria türleri konağa özgülük gösterirler. Diğer bir deyişle, 

ancak belli konakları enfekte edebilirler. 
 

Genus 3: Toxoplasma 

 Cinsin bilinen tek ve önemli türü Toxoplasma gondii'dir. Bütün 

sıcakkanlı omurgalıları (kuş+memeli) enfekte edebilmesine karşın, soğukkanlı 

hayvanları enfekte etmez. Enfekte kişi yahut hayvanların ölümüne neden olabilen 

ve akut bir hastalık olan Toksoplazmoz (Toxoplasmosis)'un etkenidir. Bununla 

birlikte enfeksiyonu tamamen gizli seyreder. Yaklaşık her 4 insandan 1'i farkında 

olmadan T. gondii ile enfekte olur. Bu tür çok çeşitli konaklarda [insan dahil 

bütün kuş ve memeliler] eşeysiz olarak çoğalabilme yeteneğinde olmakla birlikte, 

Merogoni ve Gametogoni safhaları, Esas veya Son Konak olan kedi (Felis 

domestica) ve olasılıkla birkaç yakın akraba tür ile sınırlıdır. Ookistlerinin yapısı 

ve morfolojisi nedeni ile, Sarcocystis ve Besnotia cinslerine dahil türler gibi 
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Toxoplasma'nın da Isospora cinsine dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir 

(Kreier ve Baker, 1987). 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: 

 Toxoplasma gondii'nin birincil yahut esas konak kedideki yaşam 

döngüsü monoksen Eimeridlerinkine çok benzer (Şekil 2.29). Esas konak olan 

kedinin ince bağırsak epitel hücrelerinde merozoitlerin çoğalmasını kapsayan 

merogoni ve eşeyli çoğalmayı kapsayan gamogoni geçirilir. Gamogoni sonucu 

oluşan gametler (iki kamçılı mikrogamet ve amoeboid makrogamet) bağırsak 

epitel hücreleri içinde önce zigot, daha sonrada ookist oluştururlar. Epitel 

hücrelerini terk eden ookist bağırsak boşluğuna geçer ve kedinin dışkısı ile dışarı 

atılır. Dış ortamda ookist içinde sporogoni meydana gelir. Olgun ookist içinde 2 

sporokist ve her bir sporokist içinde 4'er sporozoit gelişir (Isospora-tipi ookist) 

(Şekil 2.31). Bu şekildeki ookistler bulaşıcı safhalardır ve yeni bir kedi konağını 

enfekte edebileceği gibi, insan dahil diğer sıcak kanlı hayvanlar için de bulaşıcı 

safha olarak rol oynarlar. İkincil konaklarda ookist ve sporokistlerden serbest 

kalan sporozoitler, bağırsakta trofozoit (=zoit) olarak gelişirler [bunlar insanda 5 

µm uzunluk ve 1-2 µm genişliktedir] ve epitel hücreler arasından geçerek önce 

kandaki monositler içine girerler. Burada eşeysiz çoğalmanın özel bir tipi olan 

Endodiyogeni (=içten ikiye tomurcuklanma) ile ardışık olarak [2, 4, 8, 16, 32, 64, 

128, v.s.] hızla çoğalırlar. Bu parazit kitlesi, sadece konak hücrenin hücre zarı ile 

kuşatılır. Parazitin kendisi tarafından oluşturulan koruyucu bir zar söz konusu 

olmadığı için, bu kitle Kist yerine Pseudokist (=Yalancı Kist), şekillenen 

trofozoitler ise hızla bölünüp çoğaldıkları için Takizoit (Tachyzoit) [Y. 

tachos=hız, tachy=hızlı] olarak isimlendirilir (Şekil 2.32). Konak hücrenin 

patlaması ile serbest kalan takizoitler diğer hücreleri de enfekte edip ayni 

döngüyü devam ettirirler. Bu çoğalma şekli, çevre kanı yanında bütün iç organlar: 

merkez sinir sistemi, kas ve akciğerlere ait hücrelerde de gerçekleşir. Dokularda, 
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trofozoitlerin bazıları yavaş gelişme göstererek ince ve sert duvarlı Gerçek Kistler 

oluştururlar. Bunlardan serbest kalan zoitlere de Bradizoit denir [Y. brady=yavaş]. 

Doku kistleri vücudun her tarafında, bilhassa merkez sinir sisteminde, kaslarda ve 

akciğerlerde saptanır. Tamamen geliştiklerinde 60 µm çapa ulaşabilirler ve konak 

hücrenin bütün izleri ortadan kalkar. Kronik enfeksiyonlar sadece, yıllarca 

canlılığını koruyan bu şekildeki doku kistleri ile gerçekleşir. Böyle latent 

enfeksiyonlar, kanser tedavisi gören ve bağışıklığı yapay şekilde bastırılmış 

kişilerde veya organ naklini takiben, veyahut bağışık yetersizlik sendromu 

(=Aids)'na neden olan HIV virüslü bir enfeksiyon söz konusu olduğu zaman doğal 

olarak bağışıklığı bastırılmış kişilerde yeniden aktif hale gelebilir.  

Bulaşma ve Epidomiyoloji (=Yayılma): T. gondii, kedi dışkısındaki olgun 

ookistlerin yutulması da dahil olmak üzere, çeşitli kontaminatif yollarla 

bulaşabilir. Kedilerin evlerde ve ahır-ağıllarda yaygın olarak bulunması, insan ve 

herbivor hayvanlara bulaşmanın bu şeklini mümkün kılar. Enfekte deney 

hayvanlarının akciğer alveollerine ait boşluklarda serbest olarak ve alveol 

çeperlerinde kistlerin saptanmış olması, soluk almanın da, ayrıca bir enfeksiyon 

şekli olduğunu işaret eder. Bu parazit, pek çok evcil hayvanda, örneğin sığır, 

koyun ve köpeklerde de yaygındır. Sığır ve koyunlardan insana ve diğer et 

yiyicilere beslenme zinciri vasıtası ile bulaşabilir. Bu durumda etlerin çiğ olarak 

yenmiş olması önemli faktördür. Bununla birlikte, çok az bir pişirme işlemi dahi 

paraziti öldürebilir. İnsan ve diğer hayvanlarda enfeksiyon konjenital yolla 

(=doğuştan) da meydana gelebilir. Akut enfeksiyonlu bir dişide, parazitler 

plasenta (=göbek bağı) yolu ile embriyoya geçer ve embriyo yüksek derecede 

enfekte olur. 

Patogenez: Toksoplazmozis'in etkenidir. İnsan ve kedi dışındaki diğer 

hayvanlarda, doğumdan sonra kazanılan toksoplazmozda öncelikle ateş ve lenf 

bezlerinin şişmesi görülür. Bazen bu belirtiler çok hafif geçer ve fark edilmesi 
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dahi çok zordur. Beyin, akciğer, karaciğer ve diğer dokularda genelleşen enfeksiyon, 

genellikle ölümle sonuçlanır. Bu durum toksoplazmozun Akut Dönem'i olarak 

adlandırılır. Ölümle sonuçlanmadığı takdirde, akut enfeksiyon Kronik Latent 

Dönem'e girer. Bu dönemde sadece kistler görülür. Hastalığa ilişkin hiçbir belirti 

yoktur. 

Doğumla kazanılan toksoplazmoz (Konjenital Toksoplazmoz), oldukça 

düşük bir oranda [her 1000 canlı doğumun 1'inde] olmasına karşın, çoğunlukla 

ağır hasarlara veya kayıplara neden olur. Enfekte bebeğin doğmasıyla, 

enfeksiyon beynin büyük bir kısmını harap eder. Küçük başlı (Mikrosefali), 

hatta içi sıvı dolu başa (Hidrosefali) ve büyük başlı (Megasefali) bebelerin 

meydana gelmesine, bazen de gözdeki retina tabakasına yerleşmesi ile doğum 

sonrası körlüğe neden olabilir. Nispeten hafif konjenital toksoplazmozda, 

retinanın hasar görmesi, belirlenebilen tek belirti olabilir. Ciddi şekilde enfekte 

olmuş bebekler, çoğu kez doğar doğmaz veya doğumdan kısa bir süre ölürler 

(Kreier ve Baker, 1987; Puytorac ve ark., l987; Sleigh, 1989).  

 Toksoplazmozun uygun klinik tanısı lenf bezi veya tonsil dokusu gibi 

materyalden temin edilen parazit izolatının fareye aşılanmasıyla teyit edilir. 

Bunun dışında, T. gondii'ye karşı oluşturulan antikorların mevcudiyetini saptayan 

çeşitli serolojik testler de mevcuttur. Pozitif (=Olumlu) çıkan bir serolojik test, 

bazen sadece parazite bağışıklığı işaret eder. Bu nedenle birkaç hafta arayla en az 

iki serolojik testin yapılması gerekir. Şayet ikinci test ilkine oranla daha yüksek 

bir titrasyon (daha yüksek bir pozitif reaksiyon) gösterirse, akut toksoplazmozun 

söz konusu olduğu anlaşılır. Yaygın şekilde kullanılan testler arasında, T. gondii 

zoitlerinden oluşan ekstraktları antijen olarak kullanan Kompleman-Fiksasyon 

Reaksiyonu, antikor içeren serumların uygulanması ile ölen zoitlerin birbirlerine 

yapışmasına dayalı Aglutinasyon Testi, Indirekt Fluoresans Antikor Testi (IFAT) 

ve Boyama-Testi bulunur. 
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Şekil 2.32: Toxoplasma gondii'ye ait serbest trofozoitler ve pseudokist formlar ile patlamış 
bir pseudokist (monosit veya makrofaj)'ten serbest kalan trofozoit (Takizoit)'leri 
gösteren şematik çizimler (Sleigh, 1989'dan değiştirilerek). 

 

Classis 4: Hematozoea (=Kan Sporozoonları) 

 Yaşam döngülerinin hemen hemen tamamında zorunlu hücre içi paraziti 

yahut simbiyontudurlar ve daima iki tip konakları vardır (heteroksen). Birisi 

eşeysiz üreme (merogoni)'nin gerçekleştiği ve eşeyli çoğalmanın (gamogoni) 

başladığı bir omurgalı konak, diğeri ise döllenmenin ve dolayısı ile eşeyli 

çoğalmanın tamamlandığı, keza ikinci bir eşeysiz çoğalmanın (Sporogoni) 

meydana geldiği bir omurgasız ara konak: böcek (Diptera)[Haemosporida'da] 

veya kene (Acarina)[Piroplasmida'da]'dir. Bazı hemosporidler hariç, konoid 

çoğunlukla yoktur. Endodiyogeni ve pseudokistler görülmez. Mikrogamont ve 

makrogamont gelişimi birbirinden bağımsızdır, sizigi yoktur. Gamontlar 

koksidlerdekine benzer şekilde kist (gamontokist) şekillendirmeksizin gametlere 

gelişir. Her makrogamont tek bir makrogamet meydana getirir [piroplazmidlerde 

bazen, örneğin Babesia cinsinde mikro- ve makrogamont farklılaşması olmaksızın 

her bir gamonttan farklı eşeyli iki gamet gelişir]. Gametlerin birleşmesinden 

oluşan zigot, koksidlerinkinden farklı olarak hareketlidir. Buna Ookinet veya 

Kinet denir. Bununla birlikte Haemosporida'da ookinet, vektör olan ara konağın 

bağırsak duvarının dış yüzeyinde yuva açarak burada yerleşir ve geçici bir ookist 
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duvarı salgılar. Sporogoni tamamlandıktan sonra ookist duvarı yırtılır ve 

sporozoitler çıplak durumda hemosöle geçerler. İki takım, Haemosporida ve 

Piroplasmida halindedir. Omurgasız vektörün sokması ile omurgalıya bulaşan 

sporozoitler, önce esasen eritrositlerde, bazen de ilave olarak diğer kan 

hücrelerinde ve karaciğer parankim hücrelerinde trofozoit olarak gelişirler ve 

merogoni başlar. Bu safhada gruplar farklıdır: piroplazmidler, konak hücre 

sitoplazmasında kendisi ve konak hücrenin sitoplazması arasında tek bir zar ile 

doğrudan uzanırken, hemosporidlerin hücre zarı, konak vakuolünün zarı ile çok 

yakın bir şekilde kuşatılmıştır. Bu farklılığın nedeni: piroplazmidlerin fagositoz 

yapmadan doğrudan absorbsiyon ile beslenmesi, hemosporidlerin ise konak hücre 

sitoplazmasını endositozla yemeleridir (Puytorac ve ark., 1987; Sleigh, 1989). 

Beslenme farklılığına dayalı diğer bir önemli özellik ise hemosporidlerin 

intraeritrositik (=eritrosit içi) formlarının, hemoglobini metabolize etmeleri ve 

sitoplazmalarındaki vakuoller içinde "Hem" (=Fe+2) içeren bir bileşik olan 

karakteristik şekilde sarı, kahve ve siyah renkli bir "Sıtma Pigmenti" (=Hemozoin) 

meydana getirmeleridir. 

 

Ordo 1: Haemosporida (Hemosporidler) 

 Konoid çoğunlukla yoktur. Mikrogamont 8 adet kamçılı mikrogamet 

oluşturur. Ookinet geçici bir ookist şekillendirir. Bulaşma çıplak sporozoitlerin 

kan emen böcekler (vektör) tarafından omurgalıya taşınması ile olur. Trofozoitler 

esas olarak eritrositler içinde ve ilave olarak diğer kan hücreleri ve hatta karaciğer 

parankim hücrelerinde gelişir. İntaeritrositik merogoni esnasında parazitin 

sitoplazmasında karakteristik sıtma pigmentleri meydana gelir. Üç aile 

(Plasmodiidae, Haemoproteidae ve Leucocytozoidae)'yi içerir. Plasmodiidae 

ailesi sivrisinekler (Culicidae, Diptera) tarafından taşınmaları, intraeritrositik 

merogoni yanında çoğunlukla karaciğer parankim hücrelerinde geçen bir 

eksoeritrositik merogoniye sahip olmaları ile diğer ailelerden farklıdır. 
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Sürüngenlerden, insan dahil memelilere kadar geniş bir dağılış gösterirler. 

Haemoproteidae ailesi morfoloji ve yaşam döngüsü açısından Plasmodiidae'ye 

oldukça benzer olmakla birlikte, eritrositik merogoniye sahip olmaması ve 

sineklerden çok diğer kan emen böcekler tarafından taşınması nedeni ile ayırt 

edilir. Eritrositlerde bulunan tek safha gamontosit (=Gametosit)'lerdir. Sürüngen, 

kuş ve memelilerde bulunurlar. Üçüncü aile olan Leucocytozoidae ise tek cinsi 

(kertenkelede yaşayan Saurocytozoon) hariç sadece kuşlarda bulunur. 

Haemoproteidae'de olduğu gibi eritrositlerde sadece gamontositler bulunur. 

Merogoni esasen lökositler içinde gerçekleştiğinden familya ismi buna 

dayanılarak verilmiştir. Eksoeritrositik merontlar çoğunlukla iridir ve çeşitli iç 

organlarda da meydana gelebilir. Genel olarak kuş ve sürüngenleri enfekte eden 

hemosporid türlerinin çoğu fazla patojenik değildir. Tipik bir hemosporidin 

yaşam döngüsü Şekil 2.33'de özetlenmiştir. 
 

Familia 1: Plasmodiidae 

 Bu aileye dahil protozoonlar, döllenmenin sivrisinekler (Nematocera, 

Diptera)'de ve merogonik eşeysiz üremenin ise omurgalılarda gerçekleştiği tek 

cins, Plasmodium içerisinde yerleştirilir. Son konaktaki merogoni belli doku 

hücreleri ve eritrositlerde gerçekleşirken, gametogoni sadece eritrositler içinde 

meydana gelir. Plasmodium cinsinin intraeritrositik (=eritrosit içi) formları 

hemoglobini metabolize eder ve sitoplazmalarında bulunan vakuoller içinde 

"hem" (=Fe+2) içeren bir bileşik olan karakteristik sarı, kahverengi yahut siyah 

renkli "sıtma pigmenti" (Hemozoin) meydana getirirler. Plasmodium cinsinin 3 

veya daha fazla sayıda cinse ayrılması gerektiği çeşitli araştırıcılarca ifade 

edilmekle birlikte, henüz bu bölünme alt-cins düzeyinde kullanılmaktadır 

(Kreier ve Baker, 1987). Aşağıdaki alt-cinsler ayırt edilir: 

(a) Primatlarda: Plasmodium ve Laverania [taşınma sadece Anopheles cinsi 

sivrisineklerle olur]. 
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(b) Lemur ve Aşağı Memelilerde: Vinckeia [taşınma sadece Anopheles cinsi 

sivrisineklerle olur]. 

(c) Kuşlarda: Haemamoeba, Huffia, Giovanolaia ve Novyella [taşınma değişik 

Anopheles ve Culex türleri ile gerçekleşir]. 

(d) Sürüngenlerde: Sauramoeba, Carinamoeba ve Ophidiella [pek çok türün 

vektörü bilinmez, bununla birlikte Plasmodium (Sauramoeba) mexicanum 

tatarcıklar (Phlebotomus spp.), P. (S.) agamae ise titrersinekler (Culicoides 

spp.) tarafından taşınır]. 
 

 Çıplak
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   Merontlar

  Merozoitler 
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Şekil 2.33: Tipik bir hemosporidin yaşam döngüsü. 1-3=Merogoni (eşeysiz çoğa bölünme), 4-
8=Gamogoni (eşeyli çoğalma), 9-10=Sporogoni (eşeysiz çoğa bölünme) 
[*Memelilerin Plasmodium türlerinde tekrar eden eksoeritrositik döngüler 
yoktur; **sadece Plasmodiidae ailesinde tekrarlanan intraeritrositik merogoni 
döngüleri görülür] (Orijinal). 

 
 Plasmodium türlerinin yaşam döngüleri birbirine oldukça benzerdir ve 

Eimeriida takımında yer alan koksidlerinki (Şekil 2.29) ile çok fazla benzerlikler 

gösterir (Şekil 2.33). Omurgalı konak, enfekte bir sivrisineğin kan ile beslenmesi 
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anında tükürükle birlikte, küçük (10-15 µm x 0.5-1 µm), iğ şekilli sporozoitleri 

kana enjekte etmesi ile bulaşır. Sadece dişi sivrisinekler kanla beslendiklerinden, 

bulaşmada sadece dişiler vektör olarak rol oynar. Sporozoitler belli doku 

hücrelerine nüfuz eder ve merogoniye başlarlar. Memelileri parazitize eden 

türlerde merogoninin bu ilk döngüsü (Eksoeritrositik Merogoni), sadece karaciğer 

parankim hücrelerinde gerçekleşir. Sporozoitlerin bu hücrelere Kupffer hücreleri 

(R.E.S. hücreleri) aracılığı ile ulaştıklarına ilişkin kanıtlar mevcuttur. Kuş ve 

sürüngenleri enfekte eden alt-cinslerde ise primer eksoeritrositik merontlar, 

çoğunlukla ısırma yerindeki damar endotelyumu yahut makrofaj hücreleri içinde 

görülür. Primer eksoeritrositik merontlardan meydana gelen merozoitlerin bir 

kısmı, diğer damar endotel yahut makrofaj hücrelerini istila ederek vücutta 

yayılırlar ve sekonder eksoeritrositik merontları meydana getirirler. Bu ikincil 

merontların oluşturduğu merozoitlerin bir kısmı, damar endotel ve makrofaj 

hücrelerini enfekte etmeye devam ederken, diğer bir kısmı da kırmızı kan 

hücreleri yahut bunların öncülleri içine girerek Eritrositik (=İntraeritrositik, 

Eritosit İçi) Merogoni'yi başlatırlar. Bundan sonra merogoninin her iki tipi de 

ayni anda devam eder. Kuşlardaki eksoeritrositik safhaların terminolojisi oldukça 

karmaşıktır: eksoeritrositik merontların ilk nesli Primer Eksoeritrositik (yahut 

Praeritrositik veya Kriptozoik) Merontlar, bunu takip eden nesil ise Sekonder 

Eksoeritrositik (yahut Eksoeritrositik, Metakriptozoik, Fanerozoik) Merontlar 

olarak isimlendirilir. Normal olarak memelilerin sıtma parazitlerinde, tekrar eden 

eksoeritrositik merogoni döngüleri gerçekleşmez. Parazitlerin kanda hiç bulunmama 

döneminden sonra, yeniden görülmeleri şeklindeki gerçek nüksetmelerin sadece 

insanı enfekte eden iki türde (P. vivax ve P. ovale), P. cynomolgi dahil maymunları 

enfekte eden birkaç yakın akraba türde ve kemirgenleri enfekte eden en azından bir 

ırkta (P. berghei yoelii) gerçekleştiği düşünülmektedir. Böyle nüksetmeler ve 

sporozoitlerin enfeksiyonu ile eritrositlerde parazitlerin görülmesi arasındaki uzun 
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dönemler (Prepatent Dönem), ılıman bölgelerdeki bazı P. vivax ırklarının 

özelliğidir. Şimdilik bunların, karaciğerde bulunan ve bazı bilinmeyen endogen 

yahut eksogen uyartılarla yeniden aktifleşen dormant (=dinlenme halindeki) 

safhalardan kaynaklandığı düşünülür. Dormant safhalar P. vivax, P. ovale, P. b. 

yoeli ve P. cynomolgi'de morfolojik açıdan normal bir sporozoitten ayırt 

edilebilen özel tipte bir sporozoit, Hipnozoit (Hypnozoit) olarak tayin 

edilmektedir. Diğer türlerde görülen nüksetmeler ise olasılıkla, yüzey 

antijenlerini değiştirerek veya küçük kapalı kan kapillerlerinde antibadilerden 

saklanarak yahut da her iki mekanizmayı birlikte kullanmak suretiyle konağın 

savunma mekanizmalarını atlatabilen küçük intraeritrositik parazit populasyonları 

ile gerçekleşir.  

 Plasmodium cinsine dahil bütün türlerin merozoitleri, eritrositler içinde 

benzer şekilde gelişir. Önce küçük, halka-şekilli parazitler halinde görülürler. 

Daha sonra hemoglobini kullanarak beslenip gelişirler. Bu işlem süresince 

Trofozoit olarak adlandırılırlar. Son olarak nukleus bölünmesine başlarlar. Gerek 

kuşlar gerekse memelilerdeki eritrositlerde gelişen merozoitlerin bir kısmı, 

eritrositik merontlar yerine, eşeysel bireyler veya Gametositler oluştururlar. İnsanı 

enfekte eden bazı Plasmodium türlerinin kandaki safhalarının morfolojileri Şekil 

2.35 ve 2. 36'da gösterilmiştir. Gerçek Koksidler içerisinde aydınlığa kavuşmamış 

problemlerden birisi de, bir merozoitin erkek, dişi yahut eşeysiz birey olarak 

davranmasını tayin eden faktörlerin bir bütün olarak anlaşılamamış olmasıdır. 

Erkek ve dişi gametositler bölünmezler, ya ölünceye yahut da gelişmelerini 

devam ettirecekleri bir sivrisinek tarafından alınıncaya dek, konağın 

eritrositlerinde kalırlar. Bunlardan dişi gametosit, boyalı preparatlarda daha 

yoğun bir nukleus ve çok sayıda ribozom içeren bazofilik bir sitoplazmaya sahip 

olacak şekilde farklılaşabilir. 
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 Sivrisinekte dişi gametosit eritrositten çıkar, yuvarlaklaşır, olgun bir 

gamet oluşturur ve bir erkek gametin kendisine ulaşmasını bekler. Diğer 

taraftan erkek gametosit oldukça aktif bir hal alır: konak hücreden çıkar, 3 

nukleus bölünmesi geçirerek 8 kamçı geliştirir. Bu işlemlerin tamamlanması 

15-20 dk sürer. Kamçılar gametositin yüzeyinden çıkarlar. Bu işlem 

"Eksflagellasyon" şeklinde isimlendirilir. Her bir nukleus, her bir kamçının 

aksonemini kuşatan zarın içerisine doğru geçer. Sonuçta gametositin dağılması 

ile erkek gametler serbest kalır ve hızla yüzerek uzaklaşırlar. Dişi gametle karşı 

karşıya geldiklerinde, nüfuz ederek bunları döllerler. Her iki cinsiyete ilişkin 

gamet şekillenmesi işlemleri Gametogoni olarak isimlendirilir. Eimeriida da 

olduğu gibi dişi bireyler Makrogametosit-Makrogamet, erkek bireyler ise 

Mikrogametosit-Mikrogamet olarak adlandırılır. Döllenmiş dişi gamet hareketli 

bir Ookinet halinde uzar (Şekil 2.34). Erkek ve dişi gametlere ait nukleuslar bu 

safhada yahut kısa süre sonra birleşirler. Ookinet sivrisineğin mide duvarını 

şekillendiren tek tabakalı epitel hücreleri arasından geçerek mide duvarının dış 

yüzeyinde kistleşir ve bir Ookist halini alır. Ookistin içeriği daha sonra 

merogoniye benzer bir işlemle Sporogoni geçirir. Sonuçta binlerce tek 

nukleuslu sporozoitler şekillenir. Sporogoninin ilk bölünmesi bir indirgenme 

bölünmesi (Mayoz)'dir ve ookinet hariç bütün safhalar haploid (=tek kromozom 

seti taşıyan)'tir. Sporogoni boyunca giderek artan bir büyüklüğe sahip olan 

ookist patlar ve serbest kalan sporozoitler sivrisineğin hemosölü ile dağılırlar. 

Bunların çoğu, en sonunda tükürük bezlerine nüfuz ederek böceğin bundan 

sonraki ilk kan emme işlemine dek burada depolanır ve beslenme anında, 

tükürük içinde kanı emilen omurgalıya enjekte edilirler. Uygun konakta belli 

doku hücreleri içine girerek eksoeritrositik merogoniye başlarlar. Bu karmaşık 

yaşam döngüsü Şekil 2.33 ve 2.34'de özetlenmiştir. Görünüş olarak parazitin 

sivrisinekteki gelişiminin böcek üzerine hiçbir zararlı etkisi yoktur. 
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İnsanda Sıtma: Plasmodium'un 4 türü [P. (P.) vivax, P. (P.) malariae, P. (P.) 

ovale ve P. (Laverania) falciparum] için insan, esas omurgalı konaktır. Tropik 

Afrika'da yaygın olarak bulunan P. (P). ovale haricinde, diğerleri kozmopolit 

dağılış gösterirler. Bunların temel bazı özellikleri aşağıda özetlenmiştir. 

Bununla birlikte ülkemizde de en yaygın olarak bulunan P. (P.) vivax ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. Anopheles cinsi dişi sivrisinekler ile taşınıp, bulaştırılır. 
 

Species 1: Plasmodium (Plasmodium) vivax (Şekil 2.34 ve 2.35) 

 Tropik, subtropik (Türkiye dahil) kuşakta daha yaygın olacak şekilde 

ılıman iklime (ortalama yaz sıcaklığı 15oC) sahip bütün ülkelerde bulunur. Hafif 

bir hastalık olan iyi huylu “Tersiyana (=Üç Gün) Sıtması„'nı meydana getirir. 

Bununla birlikte nadiren öldürücüdür. Tedavi edilmediği sürece yıllarca karaciğer 

parankim hücrelerinde hipnozoitler halinde gizli olarak kalır.  

Dişi anofelin sokmasıyla kana geçen sporozoitler önce kan yolu ile karaciğere 

gelerek parankim hücrelerine girerler ve burada ardışık bölünmelerle merontları 

(=Kriptomeront), bunlar da merozoitleri (=Kriptozoit) verirler (Eksoeritrositik 

Merogoni). Serbest kalan kriptozoitler kana dahil olarak eritrositleri enfekte eder. 

Eritrositlere giren kriptozoitler ise önce amoeboid hareket gösteren ve 

hemoglobini fagosite ederek beslenen (türe vivax ismi verilmesinin nedeni budur) 

trofozoitler halinde gelişirler ve böylece tekrar eden Eritrositik (=İntraeritrositik) 

Merogoni döngülerini başlatırlar. Eritrosit içine girdikten yaklaşık 48 saat sonra, 

kanda 12-24 (çoğunlukla 16-18) adet merozoit içeren ilk merontlar şekillenmiş 

olur. Bu süre sonunda kanda ne kadar enfekte hücre varsa, tamamı ayni anda 

(=senkron) patlar. Bunun neticesinde yüksek bir ateş ("nöbet") meydana gelir. 

Serbest kalan merozoitlerin bir kısmı tekrar eden yeni eritrositik merogoni 

döngülerine başlarlar. Bu döngülerin süresi sıtma türünü karakterize edecek 

şekilde sabit ve senkrondur. İlk nöbet günü "I. gün" olarak numaralandırılırsa, P. 

(P.) vivax'la gelişen bir sonraki nöbet "III. günde" meydana geldiği için, diğer bir 
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deyişle 3 günde 1 geliştiği için P. (P.) vivax'la meydana gelen sıtma (=ateş, nöbet, 

malarya)'ya "üç gün sıtması" anlamında “Tersiyana Sıtması„ adı verilir. 

İntraeritrositik veya eksoeritrositik merontlardan serbest kalan ve eritrositler içine 

giren bazı merozoitler kamçılı erkek gametleri verecek olan Mikrogamont 

(Mikrogametosit) ve amoeboid dişi gametleri oluşturacak olan Makrogamont 

(Makrogametosit)'lara farklılaşırlar. Dişi anofel kan emerken bunları alır ve önce 

bağırsağında gametler gelişir. Böylelikle gamogoni (eşeyli çoğalma) ve sporogoni 

(eşeysiz çoğalma) anofelde tamamlanır. 

 P. (P.) vivax insanda nadiren ölümcül enfeksiyonlara neden olur. Daha 

çok kuvvetten düşürücü olup terlemeli yüksek ateşe ve anemiye neden olur. En 

önemli özelliklerinden birisi eritrositler üzerine yaptığı etkidir. Parazit geliştikçe 

eritrositler, parazitin uyguladığı mekanik basınçtan kaynaklanan bir genişleme 

gösterirler. Keza parazitin eritrositteki hemoglobini fagosite etmesi ve sindirmesi 

sonucu renk açılır. Böylece anemi ve yine hemoglobinin parçalanması sonucu 

Schuffner tanecikleri adı verilen sıtma pigmentleri meydana gelir (Kreier ve 

Baker, 1987; Sleigh, 1989).  
 

Species 2: Plasmodium (Plasmodium) malariae (Şekil 2.36) 

 Bu tür P. (P.) vivax'a oranla daha az yaygındır. Tedavisiz kişilerde 40 

veya daha fazla yıl olacak şekilde, insandaki uzun süreli enfeksiyonlara ilişkin 

rekoru elinde tutmaktadır. P. (P.) vivax gibi fazla patojenik bir tür olmamakla 

birlikte, bazen kronik enfeksiyonları öldürücü bir böbrek kondisyonuna neden 

olabilir. Bu tür sadece insanı yaygın şekilde enfekte etmekle kalmaz, ayrıca diğer 

primatları, örneğin Batı Afrika'daki şempanzeleri de enfekte eder. Gerek intra- 

gerekse eksoeritrositik merogoni, keza sporogoni diğer türlerden daha yavaştır. 

Sözgelimi bu türün sivrisineklerde geçen sporogoni safhası, 24oC'da yaklaşık 

21 gün sürerken, P. (P.) ovale için bu süre yaklaşık 16 gün, P. (L.) falciparum 

için 11 ve P. (P.) vivax için sadece 9 gündür. 
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Şekil 2.34: Plasmodium (P.) vivax'ın insan ve vektör dişi anofel sineğindeki yaşam 
döngüsü [1=Eksoeritrositik Merogoni, 2=İntraeritrositik Merogoni, 
3=Sporogoni] (Anderson, 1988'den değiştirilerek). 

 
 
 

 
 

Şekil 2.35: Plasmodium (P.) vivax'ın insan kanında görülen intraeritrositik safhaları 
(Merdivenci, 1981'den değiştirilerek). 
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P. (P.) malariae, P. (P.) vivax tarafından gerçekleştirildiği gibi, konağın 

eritrositleri üzerinde büyük bir etkiye sahip değildir. Eritrositler genişlemez ve 

normal olarak taneciklenme görülmez. Bununla birlikte, uzun süreli boyamalar 

hücre zarı boyunca biraz düzensiz şekilde dağılmış oldukça ince tanecikler 

(Ziemann Tanecikleri) ortaya çıkarır. P. (P.) vivax ve diğer insan sıtma 

etmenlerinden farklı olarak nöbetler her 72 saatte bir olur. Kuartana (=Dört 

Gün) Sıtması'nın etkenidir. Trofozoiti şerit şeklindedir. Eritrositik merontların 

oluşturduğu merozoit sayısı 6-12 arasında değişir. 

 
 

 

Şekil 2.36: Plasmodium malariae'nin intraeritrositik safhaları (Merdivenci, 1981'den).  
 

Species 3: Plasmodium (Plasmodium) ovale (Şekil 2.36) 

 İnsanı enfekte eden türlerden en az yaygın olanıdır. 1922'ye kadar ayrı bir 

tür olarak kabul edilmemiştir. Hatta bu tarihten itibaren dahi bazı araştırıcılar bu 

türün ayırımını kabul etmemiştir. Morfolojik açıdan P. (P.) malariae'ye bazı 

benzerlikler gösterir. Bununla birlikte eritrositik merogoni süresi farklıdır. P. (P.) 

vivax'daki gibi bu süre 48 saattir. Bundan başka, konak hücreler üzerine etkisi 

yine P. (P.) vivax'ınkine benzer. Konak hücrelerde bariz Schuffner Tanecikleri 

görülür ve genişleme gösterirler. Bununla birlikte, P. (P.) vivax'la enfekte olmuş 

eritrositlere oranla biraz daha az genişleme söz konusudur. Enfekte eritrositler 
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esneklik kazanır ve bu nedenle ince bir kan filmi yayıldığı zaman, uzamış oval 

şekilli yapılar halinde uzarlar. Türün ismi bu özelliğe dayanılarak verilmiştir. 

Hatta bazen buruşmuş ve bir uçta yarılmış bir görünüm kazanırlar. Bu tür de 

önceki türe benzer şekilde fazla patojenik değildir. 
 

Species 4: Plasmodium (Laverania) falciparum  

 Bilhassa Afrika'da daha yaygın olacak şekilde kozmopolit dağılış 

gösteren öldürücü patojenliğe sahip tehlikeli bir parazittir. Tür ismi 

Gametositlerinin orak şeklinde olmasından kaynaklanır [Y. falci, falcon=orak + 

para, parum=benzer]. 

 Bu türe ait gelişen trofozoit, meront ve olgunlaşmamış gametositler 

dolaşan kanda oldukça nadir görülür. Zira bu safhalar beyin, karaciğer, böbrekler, 

kemik iliği, dalak ve bilhassa bayanların plasentası gibi iç organların kapillerleri 

ve kan sinusları içerisinde yığılırlar. Bunun nedeni enfekte olmuş eritrositlerin 

zarlarının küçük kan damarlarının çeperlerine yapışmalarına neden olan yumrular 

geliştirmeleridir. Bu yüzden P. (L.) falciparum'la enfekte olmuş kişilerden 

yapılan kan yayma preparatlarında, çoğunlukla sadece oldukça genç trofozoitler 

(Halka Formu) ve olgun gametositler görülür. Oldukça genç halka formlarını 

içeren eritrositler dışında, diğer eşeysiz parazitleri içeren eritrositler boyandıkları 

takdirde, "Maurer Yarıkları" adı verilen birkaç nispeten iri tane yahut çizgi ayırt 

edilir. Bununla birlikte ne Schuffner ne de Ziemann tanecikleri içermezler. 

Elektron mikroskobu bu yarıkların, eritrosit sitoplazması içinde bulunduğunu ve 

parazitofor vakuolün uzantıları olduklarını göstermiştir. 

İnsanda Sıtmanın Patolojisi: 

 İnsanda sadece Plasmodium (Laverania) falciparum'un doğrudan ikincil 

enfeksiyonlara sebebiyet verdiği kesin olarak ifade edilir. Tedavi edilmediği 

takdirde diğer 3 tür, kuvvet düşürücü veya halsizlik meydana getiren tekrarlı ateş 

yahut nöbetlere sebep olur. Bunun dışında hastanın diğer enfeksiyonlara karşı 

duyarlılığını zayıflatabilirler. Bununla birlikte çoğunlukla ölüme neden olmazlar.  
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 Sıtmanın karakteristiği olan nöbet yahut ateşler, eritrositler içinde 

bulunan merontların eritrositleri patlatmaları ve merozoitlerin serbest kalmaları 

anında meydana gelir. Ayrıca patlama anında, antijenik kapsül materyali ve 

eritrosit sitoplazmasında bulunan sıtma pigmenti de dahil olmak üzere parazite ait 

çeşitli salgı ve atık ürünler kana karışır. Serbest kalan bu materyalin bir kısmı 

immunogenik (=bağışıklık geliştirici) özelliktedir ve yüksek ateş ile bunu izleyen 

titremelere sebebiyet veren allerjik bir tepkimeyi başlatabilir. Merontların 

gelişmesi, eş zamanlı (senkron) gerçekleşme eğilimi  gösterir. Bu nedenle enfekte 

eritrositlerin tamamı ayni anda patlar. Ardışık nöbetler arasında geçen süre, bu 

yüzden Eritrositik Merogoni Döngüsü'nün süresini verir: bu süre P. (P.) 

malariae'de 72 saat, diğer 3 türde ise 48 saat kadardır. İşte bu nedenle diğer 3 

türden farklı olarak P. (P.) malariae tarafından oluşturulan nöbetler "kuartana", 

diğer 3 tür tarafından oluşturulanlar ise "tersiyana" olarak adlandırılır. Çoğu kez 

bulaşmadan sonraki ilk birkaç gün, merogoni daha az senkronize özelliktedir. Bu 

nedenle ateşler gün boyu meydana gelebilir. Bununla birlikte kısa süre içinde türe 

özgü ritim kazanılır. 

 Tüm kuş türlerinde tam tersi bir durum söz konusu ise de, memelilerin 

sıtma parazitlerine ait eksoeritrositik merontlar hiçbir şekilde patojenik değildir. 

Doğal koşullar altında, memeli Plasmodium türlerinin eksoeritrositik safhalarına 

karşı herhangi bir bağışık yanıt gelişmez. Bu nedenle memelilerde enfeksiyonun 

başlangıcı esnasında, eritrositler istila edilmeden önce hiç bir semptom gelişmez. 

Bu zaman Prepatent Dönem (=Belirti Öncesi Dönem) olarak isimlendirilir. 

Enfeksiyon ve ilk semptomların görülmesi arasındaki dönem ise İnkübasyon 

(=Gelişme) Dönemi'dir. Açıkça prepatent dönemden daha uzun sürer ve ilk 

eritrositik merontlar patlayıncaya dek semptomlar gelişmediğinden, en azından 

bir eritrositik döngü süresi kadar uzundur. Enfeksiyonun düşük oranda 

gerçekleştiği durumda, kanda sadece birkaç patlayan meront bulunacağından ve 
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dolayısı ile dikkate değer bir semptom oluşmayacağından, İnkübasyon Dönemi 

daha da uzar. 

 Enfeksiyon tedavi edilmediği ve hızlı bir ölüm gerçekleşmediği takdirde, 

değişik sayıda eritrositik merogoni döngüsünden sonra, konağın bağışık yanıtı 

eritrositik enfeksiyonu kontrol altına alır. Semptomların tamamı kaybolur ve 

neticede parazitler kanda uzun süre görülmez. Enfeksiyon Latent Dönem'e girer. 

Bununla birlikte, iyileşme tamamlanmaz: ya birkaç eritrositik meront çeşitli iç 

organlardaki kapillerlerde yaşamını sürdürür yahut da karaciğerde hipnozoitler 

meydana gelir. Bağışık yanıt zayıfladığı yahut parazit, pek çok tripanozomun 

yaptığı gibi antijenik yapısını değiştirdiği takdirde, mevcut bağışık yanıttan daha 

fazla etkilenmeyeceği için, eritrositlerdeki parazit sayısı artar ve ikinci bir klinik 

atak gelişir. Bu tekerrür eritrositik formlardan kaynaklandığı takdirde "Yalancı 

Nüksetme", hipnozoitlerden kaynaklandığı takdirde ise "Gerçek Nüksetme" 

(=Relaps) şeklinde betimlenir. Tedavi edilmediği zaman, yeniden kaybolma ve 

nüksetmeler yıllarca devam edebilir. Sıtmanın yaygın olduğu alanlarda yaşayan 

kişiler, yaşamları boyunca enfekte sinekler tarafından ısırılarak düzenli şekilde 

tekrar tekrar enfekte olurlar ve eğer yaşamlarını sürdürebilirlerse, parazite karşı 

tam bir dayanıklılık veya kısmi tolerans geliştirirler. Bununla birlikte böyle 

alanlarda küçük çocukların ölüm oranı, hızlı teşhis ve tedaviye izin veren uygun 

tıbbi kolaylıklar olmadığı takdirde, korkunç derecede yüksektir. 

 İnsan ve diğer memelilerdeki sıtma enfeksiyonu, ateş veya nöbet dışında, 

daima fagositik hücrelerin sayısında yüksek bir artışa neden olur. Dalak, bu 

hücrelerin en büyük yığılma yeridir. Bu yüzden kronik sıtmalı bireylerde aşırı 

şekilde büyür (Splenimegali). Sıtmaya karşı vücudun savunulmasında dalağın 

büyük bir öneme sahip olduğu görülür. Deneysel olarak bulaştırılmış latent 

enfeksiyonlu hayvanlarda dalağın ameliyatla uzaklaştırılması (Splenektomi), 

kanda hızlı bir şekilde parazitlerin yeniden görülmesine neden olur. 
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 Plasmodium (Laverania) falciparum öldürücü etkisini esas olarak beyin 

ve diğer iç organlardaki kapillerleri bloke ederek gerçekleştirir. Bu etkinin tam 

mekanizması kesin olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, önceden de 

değinildiği gibi bu letal etki, kısmen enfekte eritrositlerin yüzey zarlarında 

yumrular gelişerek bunların kan damarlarının endotel tabakası için reseptörler 

olarak iş görmesi ve neticede enfekte eritrositlerin kapillerlerin çeperlerine 

yapışarak damarları tıkamaları, kısmen de parazite ve merogoni esnasında konak 

hücre tarafından serbest bırakılan maddelere karşı enflamatuvar (iltihabi) bir 

bağışık yanıtın gelişmesi ile ortaya çıkar. Bu tablo, ilk olarak dokunun O2 

ihtiyacının engellenmesine ve sonuçta tıkalı kapillerlerin yırtılmasına, keza çevre 

dokuya kan sızmasına neden olur. Bu olay herhangi bir iç organda yahut bütün iç 

organlarda meydana gelebilir. Bununla birlikte en ciddisi beyinde olanıdır. 

Beynin hasar görmesi, pek çok insanın Akut Malignant Tersiyana Sıtması 

(=Serebral Sıtma)'ndan ölmesine sebebiyet verir.  

 Plasmodium (Laverania) falciparum'un diğer bir ciddi komplikasyonu, 

“Kara Su Humması„'dır. Bu durum P. (L.) falciparum sıtmalı hastalarda çok fazla 

sayıda eritrositin parçalanması ve neticede değişmiş olan hemoglobinin, idrara 

siyah bir renk kazandırmasından kaynaklanır. Kara Su Humması'nın sıtmanın 

tedavisinde kullanılan Kuinin ile ilişkili olduğu, uzun bir süreden beri 

bilinmektedir. Şimdilerde bu durumun, plazmadaki serbest yağ asitlerinin 

hemolitik olmasından kaynaklandığı fakat bu etkinin yağ asitlerini bağlayan 

plazma proteinleriyle durdurulduğu ve bunları zararsız kıldıkları düşünülür. Yağ 

asitleri bilhassa P. (L.) falciparum'la enfekte olmuş kişilerin kanlarında boldur. 

Kuinin plazmadaki proteinlerin koruyucu etkisini engeller ve eritrositlerin toptan 

parçalanmasına neden olabilir. Bu nedenle sıtma tedavisinde kuinin yerine 

sentetik ilaçlar [örneğin Klorokuin (Chloroquine)] önerilmektedir (Kreier ve 

Baker, 1987). 
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Diğer Plasmodium Türleri: 

 Hayvanları enfekte eden pek çok Plasmodium türü deneysel çalışmalarda 

kullanılmaktadır. Bunlardan oldukça önemli olan birkaç türe aşağıda kısaca 

değinilmiştir. 
 

Species 5: Plasmodium (Plasmodium) cynomolgi  

 Hindistan, Seylan ve Uzak Doğu'daki maymunları (esasen Macaca 

spp.) enfekte eder. P. (P.) vivax'a çok benzer ve birtakım alt-türlere ayrılır. En 

azından bazı ırkları insanı da enfekte edebilir.  
 

Species 6: Plasmodium (Plasmodium) knowlesi 

 Asya'daki Macaca türlerinin bir diğer sıtma parazitidir. Öldürücüdür. 

Bu tür primatları enfekte eden türler sırasında 24 saat süren bir eritrositik 

merogoni döngüsüne sahip olması açısından farklıdır. M. rhesus maymunları 

için öldürücüdür. Rastlantısal veya deneysel olarak insanı enfekte edebilir. 

Bununla birlikte sadece hafif rahatsızlıklara neden olur. Asya ve Güney 

Amerika maymunlarında birkaç Plasmodium türü daha tanımlanmıştır. 

Afrika'daki maymunlardan sadece P. (P.) gonderi bilinir. Diğer bazı türler ise 

insan-maymunlarını (şempanze ve goriller) bulaştırırlar. Çoğunlukla önemli 

derecede patojenik değildirler.  
 

Species 6: Plasmodium (Vinckeia) berghei (Şekil 2.37) 

 Esas konak Afrika (Zaire)'daki Muridae ailesine dahil yabani 

kemirgenler (örneğin Thamnomys surdaster) olmakla birlikte, laboratuvarda 

yetiştirilen sıçan ve farelere de deneysel olarak bulaştırılabilmektedir. Esasen 

Afrika'da dağılış gösterir. Bununla birlikte sıtma ile ilgili birçok sorunu 

çözümleme ve tedavide yeni ilaçlar saptamak amacıyla dünyanın çeşitli 

yerlerindeki laboratuvarlarda deney altına alınmıştır. Vektör yahut ara konağı 

anofel (Anopheles stephensi) sinekleridir.  
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Morfoloji ve Patogenez: Yaşam şekillerinin tamamı Plasmodium vivax'da 

bulunanların yaklaşık yarısı kadar bir büyüklüğe sahiptir. Birdenbire ortaya 

çıkan yüksek dereceli bir virulans gösterir. P. vivax'dan farklı olarak tipik bir 

şekilde, tekrar eden eritrositik döngüleri ayni anda meydana gelmez ve oldukça 

düzensizdir. Diğer bir deyişle asenkronize eritrositik merogoni döngüleri ile 

karakterize olur. Bu nedenle eritrositik döngüye ait bütün safhaları [genç 

merozoit, olgun merozoit, meront, gamont (=gametosit)] yayma kan 

preparatlarında ayni anda görmek mümkündür (Şekil 2.37). Benzer şekilde P. 

vivax'dan farklı olarak eritrositleri birden fazla merozoit enfekte edebilir.  

 
 

Şekil 2.37: Plasmodium berghei'nin fare kanında asenkronize intraeritrositik safhaları (Not: 
kanda, ayni anda farklı pek çok safhanın birlikte görüldüğüne dikkat ediniz) 
(Orijinal). 

 
 Fare, sıçan ve diğer kemirgenlerde (Rodentia) sürekli enfeksiyonlara, 

ateş, terleme ve anemiye neden olurlar. P. b. yoeli, P. b. vinckei ve P. b. chabaudi 

olmak üzere 3 ırk halindedir. Bunlardan bilhassa P. b. yoeli'nin, insan sıtması 

Plasmodium falciparum'a benzer şekilde beyin ve diğer bazı organların kılcal 
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kan damarları içine girerek yığınlar oluşturdukları ve buraları tıkayarak ölüme 

neden oldukları bildirilmektedir (Unat, 1979; Kreier ve Baker, 1987; Sleigh, 

1989).  

 

Species 7: Plasmodium (Haemaoeba) gallinaceum 

 Asya'daki yaban tavuklarının doğal parazitidir. Laboratuvarlarda yaygın 

şekilde yetiştirilir. Bazen sıtmaya karşı olası yeni ilaçların test edilmesinde 

kullanılır. Evcil tavuk gruplarında hastalanmalara sebebiyet verebilir ve çoğu 

kez endotel hücrelerde gelişen oldukça iri ikincil eksoeritrositik merontlarla 

beyin kılcallarının tıkanmasına, neticede genç kuşların ölmesine neden olur. 

 Kuş ve sürüngenleri enfekte eden Plasmodium türlerinin çoğu fazla 

patojenik değildir. 

 

Familia 2: Haemoproteidae 

 Bu aileye dahil protozoonlar, morfoloji ve yaşam döngüsü açısından 

Plasmodium cinsine oldukça benzerdir. Bununla birlikte eritrositik merogoni'ye 

sahip olmamaları ve sivrisineklerden çok, diğer böceklerle taşınmaları nedeni ile 

farklıdırlar. Eritrositlerde bulunan tek safha olan Gametositler pigment içerirler 

ve Plasmodium gametositlerinden cins düzeyinde ayırt edilemezler. Eksoeritrositik 

merontlar çeşitli dokularda ve bazen oldukça iri olacak şekilde belirlenir. 

Haemoproteidler memeliler, kuşlar ve sürüngenlerden tanımlanmış olup 7 cins 

halinde ele alınırlar. Çok azı konağına zararlıdır. 

 

Genus 1: Hepatocystis 

 Memelilerde en yaygın olan cinstir. Eksoeritrositik merontları karaciğer 

parankim hücrelerinde bulunur. Büyüklükleri 1 mm kadar olup, Merositler olarak 

adlandırılırlar. Sadece Afrika maymunlarında yaşayan H. kochi türünün yaşam 

döngüsü bilinir. Culicoides cinsine dahil sivrisinekler tarafından bulaştırılırlar. 
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Genus 2: Polychromophilus 

Genus 3: Nyctheria 

 Her iki cins de pek çok ülkede dağılış gösteren insektivor yarasaları 

(Chiroptera) enfekte eder. 
 

Genus 4: Haemoproteus 

 Kuşlarda yaygın olarak bulunan ve kozmopolit dağılış gösteren parazit 

cinslerinden biridir. Birkaç türü tanımlanmıştır. H. palumbis sık olarak İngiliz 

Tahtalı Güvercinleri (Columba palumbus)'nde bulunur. H. columbae ise 

A.B.D. ve diğer ülkelerdeki akraba Adi Güvercinler (Columba livia)'de 

yaygındır. Hippoboscidae (Bit Sinekleri) ailesine dahil büyük ektoparazitik 

sinekler tarafından taşınırlar ve merogoni esas olarak akciğerde meydana gelir.  
 

Genus 5: Parahaemoproteus 

 Kuzey Amerika'daki ördekleri de kapsayacak şekilde, kuşlarda yaygın 

olarak bulunan diğer bir cinstir. Merogoni akciğerden çok, diğer iç organlarda 

ve vektör olan Culicoides cinsi sivrisineklerde gerçekleşir. 
 

Genus 6: Haemocystidium (Kertenkelelerde) 

Genus 7: Simondia (Kaplumbağalarda) 

 Her iki cins de sadece sürüngenleri enfekte eder. 

Familia 3: Leucocytozoidae 

 Tek türü hariç, tamamı sadece kuşlarda bulunur. Haemoproteidae 

ailesinde de olduğu gibi, kan hücrelerinde sadece Gametositler bulunur. Esasen 

lökositlerde bulunduklarından, aile ve cins ismi bu şekilde verilmiştir. Bununla 

birlikte, günümüzde en azından bazı türlerinin eritrosit öncüllerini 

(eritroblastları) enfekte ettikleri bilinmektedir. Enfekte hücreler büyür ve 

nukleusları önemli derecede değişir. Bu nedenle parazit, ancak oldukça genç 

safhada iken konak hücreyi ayırt etmek mümkündür. Belli türlerle gerçekleşen 
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enfeksiyonlar, bazı konak hücrelerin çok fazla ve karakteristik bir şekilde 

uzamasına neden olur. Konak hücre iğ şekilli bir hal alır ve içindeki gametosit 

uzar. Olasılıkla farklı tipte bir meront tarafından oluşturulan diğer bazı 

gametositler ve konak hücreler yuvarlaklaşır. Bu aile içerisinde yer alan bütün 

türlerin gametositleri, Haemoproteidae ve Plasmodiidae ailelerinde görülen 

gametositlere oranla daha iridir. Hemoglobinin henüz şekillenmediği hücreleri 

istila etmelerinden dolayı, herhangi bir sıtma pigmentine rastlanmaz. 

Leucocytozoidlerin yaşam döngüsü, temel olarak Haemosporida takımına 

dahil diğer iki koksid ailesine benzerdir. Eksoeritrositik merontlar çoğunlukla 

iri olup, çeşitli iç organlarda meydana gelebilir. Üç cinsi bilinir. 
 

Genus 1: Leucocytozoon 

 Dünyanın her tarafındaki kuşlardan pek çok türü tanımlanmıştır. Çoğu 

zararsız olmakla birlikte, L. simondii Kuzey Amerika'daki evcil ördeklerde 

şiddetli hastalanma ve ölüme neden olur. Yabani ördekler enfeksiyon için 

rezervuar olarak iş görmekle birlikte, düşük derecede enfekte olur. Vektör 

Simulium cinsine dahil siyah sineklerdir. 
 

Genus 2: Akiba 

 Tek tür, A. caulleryi'yi içerir. Japonya ve Doğu Asya'daki civcivlerde 

hastalanmalara neden olur. Taşınma Culicoides cinsi sineklerce gerçekleştirilir. 
 

Genus 3: Saurocytozoon  

 Bu cinse dahil tek tür, bir Brezilya kertenkelesinden tanımlanmıştır. 

Morfolojik açıdan yuvarlak gametositli bir Leucocytozoon türünü andırır. 
 

Ordo 2: Piroplasmida (Piroplazmidler) 

 Trofozoitleri omurgalıların eritrositlerinde ve bazen diğer hücrelerde 

(lenfosit ve damar endotel hücrelerinde) yaşayan fakat hemoglobini kullanarak 

pigment şekillendirmeyen sporozoonlardır. Üç aile (Babesiidae, Theileriidae 
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ve Dactylosomidae) halindedir. Hemen tamamı keneler (Metastigmata, 

Acarina) ve bilhassa sert keneler (Ixodidae) tarafından taşınıp bulaştırılır 

[Babesia cinsinin bir türü ise sadece yumuşak keneler (Argasidae) tarafından 

taşınır]. Bununla birlikte özellikle konakları sucul olan piroplazmidler 

(Dactylosomidae ailesi, balık ve kurbağalarda sadece eritrositlerde)'in 

vektörleri henüz bilinmemektedir. Konaklarının eritrositleri içinde küçük (1-5 

µm) ve çoğunlukla yuvarlağımsı veya armutumsu (piriform) görünüşlüdürler. 

Piroplazmi ismi (Yunanca piros=armut) bu özelliklerinden kaynaklanır. Balık, 

kurbağa, sürüngen, kuş ve memelilerde bulunurlar. Nadiren rastlantısal 

enfeksiyonlar kaydedilmiş olmakla birlikte, hiçbirisi doğal olarak insana 

bulaşmaz. İnsanda nadiren meydana gelen hastalanmalar, özellikle bağışık 

yetersizliği veya dalağın alınması (=splenektomi) durumlarında ortaya çıkar.  

 Bulaşıcı safhalarında konoid ve çoğunlukla subpeliküler mikrotübüller 

bulunmaz. Yaşam döngülerinde ookist, sporokist ve pseudokist görülmez. 

Gamont veya gametleri kamçısızdır. En azından Babesiidae ve Theileriidae 

ailelerinde gamontlar aksopod benzeri ışın-cisimcikleri şekillendirirler. 

Omurgalı konaktaki intraeritrositik formlar (merozoitler) gamontları verirler. 

Bu gamontlar vektör omurgalıdan kan emerken vektörün bağırsak boşluğuna 

geçerler.  Mikrogamontları 2 (Theileriidae) veya 4 (Babesiidae) mikrogamet 

oluşturur. Theileriidae ailesinde makrogamont oluşumu gözlenmez. Oluşan tek 

mikrogamont doğrudan ikiye bölünerek gametleri oluşturur. Gametlerin 

birleşmesi sonucu oluşan ookinet (=kinet)  vektörün bağırsak epitel hücrelerine 

ve oradan da hemositler, kaslar ve malpigi tüpçüklerine nüfuz eder. Bazen de 

(bazı Babesia türlerinde olduğu gibi) ovaryuma ve yumurta hücrelerine girerek 

bir sonraki kene neslini enfekte ederler (Transovaryal Bulaşma). Hücre içi olan 

bu kinetler çoğa bölünerek çok sayıda kinet (Sporokinet) meydana getirirler. 

Oluşan bu kinetler diğer hücreleri de istila ederek tekrar tekrar bölünerek 
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çoğalırlar veya tükürük bezi hücrelerine girerek, sporozoitleri oluşturacak yapılara 

(Sporont) dönüşürler. Bunlar da çoğa bölünme veya tekrarlı ikiye bölünmelerle 

sporozoitleri oluştururlar. Sporozoit gelişimi ancak enfekte kenenin yeni bir 

omurgalı konağa yapışması ile başlar ve kısa süre (5 gün) içinde tamamlanır. Oluşan 

bu sporozoitler bulaşıcı safhalardır ve kene konak üzerindeki beslenmesini 

tamamlamadan önce, bunları omurgalı konağa enjekte ederek bulaştırır. 

Sporozoitler eritrositlere veya limfositlere girerek önce trofozoitleri, daha 

sonrada merogoni ile merozoitleri oluştururlar.  

 Babesia ve Theileria cinsine dahil bazı türler (örneğin B. bovis, B. 

bigemina, B. divergens, B. canis, B. gibsoni, B. equi, T. parva, T. annulata) evcil 

hayvanlarda ve bilhassa sığırlar, mandalar ve köpeklerde parazitlenirler. Bunlar 

evcil hayvanlardaki en tehlikeli hastalıklardan sorumludurlar. Çoğunlukla çok 

sayıda eritrositin parçalanması sonucu ortaya çıkan bir anemi (=solunumsuzluk) ve 

bununla eşleşecek şekilde serbest kalan hemoglobinin idrarla dışarı atılması ile 

sonuçlanan hastalıklara neden olurlar (örneğin Kızıl Su Humması, Kene Humması, 

Sahil Humması, Safra Humması). 
 

2.6. Phylum: Ciliophora (Ciliata) (=Siliyatlar, Silliler) 

 Protista alemi içerisinde yer alan şubeler arasında en homojen gruplardan 

birisidir. Diğer protist şubelerinden kolaylıkla ayırt edilir. Hemen bütün 

üyelerinde yaygın şekilde bulunan bir seri diagnostik (=ayırt ettirici) özellik 

bulunur. Bu özellikler şunlardır: 

 [1] Nuklear dualizm (=Nuklear ikililik) gösterirler. Diğer bir deyişle 

morfolojik ve fizyolojik açıdan birbirinden farklı iki tip nukleus bulunur. Bir veya 

daha fazla sayıda diploid (nadiren poliploid) Mikronukleus'a ve bir veya daha 

fazla sayıda poliploid veya poligenomik Makronukleus'a sahiptirler. Makronukleus 

adından da anlaşılacağı gibi daha büyüktür ve siliyatın günlük somatik işlevleri ile 

ilgili kalıtım materyalini taşır. Bununla birlikte mikronukleus küçüktür ve sadece 

organizmanın eşeyli olarak çoğalması ile ilgilidir. 
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 [2] Hareket ve beslenme organelleri siller (Cilia, tekil cilium) veya 

bileşik sil yapıları (örneğin Sir, Membranel v.s.)'dır. 

Hücre yüzeyleri çoğunlukla Kineti (=Sil Sırası) olarak isimlendirilen 

sıralarda çok sayıda siller taşır (Holotrikoz), bazılarında ise siller sadece belli 

bölgelerde kuşak veya demetler halinde indirgenmiştir (Oligotrikoz). Sil 

topoğrafyası (Siliyatür) sınıflandırmada önemli bir karakterdir. Büyük bir 

kısmında beslenme ile ilgili Sitostom adı verilen bir hücre ağzı bulunur. Bu 

organel çoğunlukla bir çöküntünün (Vestibulum, Vestibül) dibinde yer alır. 

Çöküntüyü çevreleyen hücre duvarına Peristom adı verilir. Peristom çoğunlukla 

Membranel adı verilen özelleşmiş beslenme silleri ile örtülüdür. Bununla birlikte 

bazı siliyatlarda [Hypostomata alt-şubesi, Oligohymenophorea sınıfı, 

Apostomatia alt-sınıfı, Astomaphorida takımı] ağızsız Astomatoz (=ağızsız) 

türler bulunduğu gibi, tek bir ağız açıklığından çok, sayısız beslenme 

tentaküllerine sahip olacak şekilde Polistomatoz (=çok ağızlı) türler de bulunur 

[Hypostomata alt-şubesi, Phyllopharyngea sınıfı, Suctoria alt-sınıfı, Suctorida 

takımı). Sil kaide cisimcikleri (=Kinetozom) ve bunlarla ilişkili fibrillerden oluşan 

infrasiliyatür (=sil-altı yapısı), Pelikül adı verilen hücre duvarını şekillendirmek 

üzere zarsı yapılarla ve bazen de özelleşmiş bir yüzeysel sitoplazma bölgesi 

(=Ektoplazma)'nde bulunan diğer materyal (mikrotübül, mikrofilament gibi) ile 

birleşir. Bunun altındaki sitoplazma ise daha akışkan ve daha hareketli olup, farklı 

tipteki nukleusları, besin vakuollerini ve diğer enklüzyonları içerir. Siliyatlarda 

tipik olarak peliküle yakın konumlanan ve ozmoregülasyon (=su geçişiminin 

düzenlenmesi)'da iş gören kontraktil vakuoller mevcuttur. 
 
 

 [3] Gerçek bir Syngami (Gametogami) [iki gamet hücresinin ve dolayısı 

ile nukleuslarının birleşmesi (=Karyogami) sonucu meydana gelen eşeyli üreme 
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şekli) yoktur. Eşeyli çoğalmaları esas olarak Konjugasyon [iki bireyin geçici 

olarak yan yana gelip bir sitoplazma köprüsü ile birbirlerine bağlı iken nuklear 

materyalin karşılıklı değiş-tokuşu ve birleşmesi sonucu meydana gelen üreme 

biçimi] şeklindedir. Bazen bu Otogami (Pedogami) [Tek bir ebeveyn 

nukleustan kökenlenen iki nukleusun birleşmesini kapsayan karyogami tipi] ile 

eşleşir. Eşeysiz çoğalma esasen enine ikiye bölünme (Homothetogenik Tip), 

nadiren tomurcuklanma veya çoğa bölünme şeklindedir. 

 Konjugasyon olarak bilinen eşeyli üreme şekli normal olarak özel tipte 

bir hermafroditizm (erkek ve dişi özelliğini birlikte taşıma) olup, kabaca aşağıda 

anlatıldığı şekilde gerçekleşir: İki siliyat "peristom bölgeleri ile" yan yana gelerek 

çift oluşturur. Peliküllerinin temas eden kısımlarının geçici olarak erimesiyle 

sitoplazmaları birbirine karışır. Makronukleusları parçalara ayrılarak 

sitoplazmaya dağılır. Mikronukleusları ise art arda iki kez bölünür. Bu 

bölünmelerden ilki mayotiktir. Oluşan mikronukleuslardan üçü bozulup gözden 

kaybolurken, dördüncüsü biri erkek (Göçücü, Emigrant) ve diğeri dişi (Kalıcı, 

Stasyoner) olmak üzere iki gametik nukleus meydana getirmek için bir kez daha 

bölünür. Konjugasyon yapan çiftin her biri (konjugant)'nden bir gametik nukleus 

(Erkek), çifti oluşturan diğer bireye aradaki sitoplazmik köprü aracılığı ile göç 

ederek diğer nukleusla (Dişi) birleşir, zigotik nukleus şekillenir ve siliyat çiftleri 

birbirinden ayrılır. Bu karşılıklı değiş-tokuş sonucu oluşan her bir zigotun 

nukleusu daha sonra iki kez bölünür ve ayrılan her bir birey derhal enine 

sitoplazmik bir bölünme geçirir. Neticede oluşan her bir kardeş hücre iki nukleus 

taşır. Bunlardan biri poliploid hale gelerek yeni makronukleusu şekillendirirken, 

diğeri yeni haploid mikronukleusu yapar (Puytorac ve ark., 1987; Anderson, 

1988, Sleigh, 1989).  

Siliyatlarda beslenme heterotrofiktir. Çoğunluğu serbest olarak yaşar. 

Bununla birlikte çok sayıda türü, omurgalı ve omurgasız hayvanlarda kommensal 
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veya nadiren de parazit şeklinde yaşayan simbiyontlardır (Göçmen, 1993; 

Göçmen ve Öktem, 1996). Her bir takımda, farklı şekilde gelişmiş simbiyotik 

ilişkilere rastlamak mümkündür. Bununla birlikte parazitizme kadar uzanan bütün 

yaşam şekillerini tek bir cins Tetrahymena [Oligohymenophorea sınıfı, 

Hymenostomatia alt-sınıfı, Hymenostomatida takımı] içerisinde görmek 

mümkündür. Bu cins içinde tamamen serbest yaşayan türler yanında, ayni 

derecede gerek serbest gerekse simbiyont (kommensal veya parazit) halinde 

yaşayan veya yaşam döngüleri süresince bazen serbest olarak bulunabilen türler 

(Fakültatif Simbiyontlar veya Parazitler) ve ayrıca yaşam döngülerinde serbest 

yaşayan bir safhaya sahip olmayan türler (Zorunlu Simbiyontlar veya Parazitler) 

de mevcuttur. 

 Siliyatlar günümüz sistematiğinde 4 alt-şube (Prostomata, Karyorelicta, 

Polyhymenophora ve Hypostomata) halinde incelenir. Pek çok grup içinde 

simbiyotik yaşayışlı türler bulunmakla birlikte bunların çoğu esasen 

endokommensal veya ektokommensaldir. Birkaç tür dışında önemli parazitik 

türler Hypostomata alt-şubesi ve Oligohymenophorea sınıfında bulunurlar. 

Bunlar arasında denizel omurgasızların, örneğin Lamellibranş molluskların 

solunum yüzeylerinde sığıntı veya parazit olarak yaşayan Rhynchodida, deniz 

yıldızlarında ekto- ve endoparazit olarak yaşayan Scuticociliatida (Philasterina 

alt-takımı), böcek larva ve erginleri ile balıklarda endokommensal, endo-ekto 

parazit olarak yaşayan Hymenostomatida (Tetrahymenina ve Ophryoglenina 

alt-takımları), sefalopod yumuşakçalar ile oligoket annelidlerde parazit olarak 

yaşayan Astomaphorida ve bilhassa ıstakozların trake solungaçları ve 

epidermisinde ektoparazit olarak yaşayan Apostomatida takımları en 

önemlileridir.  

 Akvaryum balıkları dahil, tatlı su balıklarında yaygın olarak bulunan ve 

bazen epidermis, solungaçlar ve korneaya saldırarak "Beyaz Beneklilik" adı 
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verilen bir hastalığa neden olan ektoparazit Icthyophthirius (Ophryoglenina, 

Hymenostomatida), denizel balıklarda benzer rahatsızlıklara neden olan 

Cryptocaryon (Ophryoglenina, Hymenostomatida) en iyi bilinen cinslerdir.  

 İnsanlarda patojenik olan tek siliyat türü ise Prostomata alt-şubesi, 

Vestibuliferea sınıfı, Trichostomatida takımı ve Balantiidae ailesine dahil 

Balantidium coli'dir (Olsen, 1974; Puytorac ve ark., 1987; Margulis ve ark., 

1993, Bradbury, 1996). 

 

Species: Balantidium coli (Dizanteri Siliyatı) (Şekil 2.38) 

 Kommensal olarak kalın bağırsak boşluğunda, parazit olarak da 

bağırsak mukoza ve submukozasında yaşar. Filipinler'de en yaygın olacak 

şekilde, ülkemiz dahil tüm dünyada dağılış gösterir. Doğal konağı domuzlardır. 

Bununla birlikte rastlantısal olarak insan, diğer primatlar, kedi, köpek, sıçan, 

koyun ve sığırlar da konak olur. 

Morfoloji, Yaşam Döngüsü ve Patogenez: Ovoid şekilli trofozoitleri 40-

80x30-60 µm büyüklüğündedir, bazen hücre uzunluğu 150 µm'ye kadar ulaşır. 

Kistleri 40-60 µm çapındadır.  

 Domuzlarda genel olarak hastalık yapmaz. Bununla birlikte bağırsak 

mukozasının Salmonella gibi bakterilerin aşırı çoğalması ile veya diğer bazı 

sebeplerle hasar görmesi durumunda patojen hale geçer. Kuyruksuz 

kurbağaların duodenum ve rektum kısımlarında yaşayan Balantidium duodeni 

[kısa, oval şekilli ve posterior konumlu tek kontraktil vakuole sahip] ve B. 

elongatum [uzun, elips şekilli, bir ön bir arka konumlu 2 kontraktil vakuole 

sahip] da benzer şekilde davranarak konaklarına zararlı hale gelebilirler. 

Çoğunlukla domuz dışkıları içinde dışarı atılan B. coli kistlerinin yutulması ile 

insan ve diğer primatlarda Balantidiyal Dizanteri olarak bilinen hastalık gelişir.  

 Büyük ve küresel şekilli kistlerinde parazitin sil ve kontraktil vakuolleri 

ile vestibül ayırt edilebilir. Konağın kalın bağırsağında açılan kistlerden serbest 



Protista - Siliyatlar 173 

kalan trofozoitler enine ikiye bölünme ve konjugasyonla çoğalırlar. Siliyatlar 

sadece kalın bağırsak boşluğunda kalmazlar, bağırsak mukoza ve 

submukozasına nüfuz ederek Entamoeba histolytica ile meydana gelenlere 

benzer irritasyon ve lezyonlar oluştururlar. Lezyonların irileşmesi ile kan 

damarları aşınır. Bu durum kanlı ishallerle (=dizanteri) sonuçlanır. Tedavi 

edilmezse öldürücü olabilir. Trofozoitinde vücut geniş ve ovoid şekillidir. 

Vücut yüzeyinde az sayıda uzunlamasına sil sıraları bulunur. Ön tarafında 

ucunda sitostomun bulunduğu silli ve derin bir vestibül, posterior ucuna yakın 

bir sitoprokt (=sitopig, hücre anüsü), biri sitoprokta ve diğeri vestibül kaidesine 

yakın konumlanan 2 kontraktil vakuol, 1 makro- ve 1 mikronukleusa sahiptir 

(Kudo, 1954; Olsen, 1974; Bernard ve Upton, 1994; Şenler, 1996).  
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Şekil 2.38: Balantidium coli (A: Trofozoit), B. elongatum (B: Trofozoit; C: Kist), B. 
duodeni (D:Trofozoit) türlerine ait bazı yaşam şekilleri (A ve C Wenyon, 
1965'den değiştirilerek, B ve D orijinal). 
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Bölüm 3 
 

REGNUM: ANIMALIA 
(ÇOK HÜCRELİ HAYVANLAR) 
 

 
3.1. HELMINTHES (VERMES) (=KURTLAR, SOLUCANLAR) 

 Helminthes veya Vermes (=Helmintler, Kurtlar, Solucanlar) deyimleri 

bugün için sistematikte geçerli isimler olmamakla birlikte, hücreleri dokular ve 

organlar oluşturmak üzere özelleşmiş, çizgili kas ve eklemli eklentiler taşımayan 

bilateral simetrili 5 omurgasız hayvan şubesi için yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Oytun, 1961; Unat, 1978; Yaşarol, 1978). Bu şubeler şunlardır: 

1) Platyhelminthes [(Plathelminthes) (=Yassı Kurtlar)],  

2) Acanthocephala [=Akantosefaller, Baştan Dikenliler],  

3) Nematoda [(Nemathelminthes)  (=Nematodlar, Yuvarlak Kurtlar)], 

4) Nematomorpha [=Kılsı Kurtlar], 

5) Annelida [=Annelidler, Halkalı Kurtlar, Segmentli Kurtlar)] 

 Yukarıda değinilen şubeler dışında son yıllarda kurt veya solucan olarak 

nitelendirilen başka şubeler de bulunmaktadır (Barnes, 1987; Salman, 1995). 

Bunlar arasında önceleri Platyhelminthes'in bir sınıfı olarak ele alınmış olan ve 

denizel yüksek omurgasızlarda endoparazit olarak yaşayan Mesozoa önemlidir. 

Kurtlar veya solucanlar, insan ve hayvanların vücudunda endo- veya ektoparazit 

olarak yaşarlar ve bunlarla ilgili hastalık [Helmintiyazis (Helmintiyaz, 

Helmintiasis) veya Helmintoz (Helmintose)]'lara neden olurlar. Bu genişlikteki 

bir kitap içinde, bütün parazitik helmint gruplarını incelemek mümkün 

olmadığından temel olarak sadece insan sağlığı ile ilgili bazı önemli türleri 

kapsayacak şekilde 3 şube, Annelida, Platyhelminthes ve Nematoda ele 

alınacaktır. Bununla birlikte diğer şubelere de kısaca değinmek yerinde olur. 
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 Mesozoa: Denizlerde yaşayan yüksek omurgasız hayvanlar, örneğin 

karından bacaklı (Gastropoda) ve kafadan bacaklı (Cephalopoda) 

yumuşakçaların nefridyum kanalları içinde endoparazit olarak yaşarlar. Vücutları 

basit organizasyonlu olup, iki hücre tabakasından meydana gelmiştir. Sölom 

bulunmaz.  İstiridyelerde yaşayan türü Rhopalura granosa'dır (Barnes, 1987). 

 Nematomorpha (=Kılsı Kurtlar): Erginleri tatlı sularda (tek cins, 

Nectonema ise denizlerin pelajik kısımlarında) serbest, genç bireyleri ise suya 

yakın dağılış gösteren karasal arthropodların, örneğin böcekler, kırkayaklar ve 

çiyanların vücudu içinde parazit olarak yaşar. Segmentsiz, ince, uzun, kıl veya 

iplik şeklinde kurtlardır. Erginlerinde bağırsak iş görmez. Beslenme doğrudan 

vücut duvarından besinlerin abzorbsiyonu ile olur. Boşaltım sistemleri yoktur. 

Dolaşım sistemleri ve gerçek sölom bulunmaz. Vücut duvarı ile bağırsak duvarı 

arasıda içi sıvı dolu olan Yalancı Sölom (Pseudocoel) bulunur. Gelişimlerinde, 

suda yaşayan küçük böceklerin vücut örtülerini delme özelliğinde, öne-geriye 

hareket edebilen dikenli bir hortum (Proboscis)'a sahip Gordioid (=Nematomorf) 

adı verilen bir larva evresi bulunur. Dişileri hareketsiz, erkekleri hareketlidir. 

Yumurtadan çıkan larva gelişimini sürdürmek için mutlaka bir konağa ihtiyaç 

gösterir. Aksi takdirde bir kist halini alır. Konağa bulaşma kistler veya doğrudan 

larva ile olur. Bağırsakta kistten çıktıktan sonra dikenli hortumunu kullanarak 

konağın hemosölü içine girer ve burada gelişerek genç bireyleri oluşturur. Daha 

sonra konağı terk ederek ergin hale geçerler. Konakta kısırlığa neden olurlar. En 

iyi bilinen türü tatlı sularda yaşayan Gordius aquaticus (Kıl Yılanı)'dur. Boyu 10-

61 cm, çapı 0.5 mm'dir (Demirsoy, 1982; Barnes, 1987; Salman, 1995). 

 Acanthocephala (=Akantosefaller, Baştan Dikenliler): Tamamı, 

yaşam döngülerinde biri omurgalı [bilhassa balıklar, nadiren kuş veya memeliler 

(son konak)] ve diğeri omurgasız [kabuklular veya böcekler (ara konak)] olmak 

üzere iki konağa sahip (=diheteroksen) endoparazitlerdir.  
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 Genç bireyleri omurgasızlarda ergin bireyleri ise omurgalıların sindirim 

kanalında parazitlenir. Vücutları tek parçalı ve silindirimsi şekildedir. Ön 

uçlarında, konak bağırsağına tutunmada ve konak içinde yer değiştirmede iş 

gören, kılıfına çekilebilen üzeri dikenli bir hortum (Proboscis) ile bunun gerisinde 

çıplak bir boyun kısmı bulunur. Her iki yapıya birden Presoma (=Ön Vücut) adı 

verilir. Vücudun geri kalan kısmı ise Gövde olarak isimlendirilir. Gövde çoğu kez 

dikenlerle örtülü olup, yüzeysel segmentlidir. Bağırsakları yoktur. Yalancı sölom 

bulunur. Vücut yüzeyi ince bir kutikula tabakası ile örtülüdür. Bunun altında 

hücre sınırları kaybolmuş epidermal bir sitoplazma tabakası (Sinsisyal Epidermis) 

yer alır. Bu nedenle besinlerini doğrudan derileri vasıtası ile sağlarlar. Ayrı 

eşeylidirler. Ergin bireyler son konağın ince bağırsağında bulunur ve burada 

çiftleşirler. Dişinin uterusu içinde Akantor adı verilen ilk larva evresinin geliştiği 

yumurtalar şekillenir. Bunlar daha sonra konağın dışkısı ile dışarı atılırlar. 

Akantor larvalı yumurtalar, karaya bırakılmışsa ara konak bir böcektir (örneğin 

hamam böceği); suya bırakılmışsa bir kabuklu (örneğin amfipod, izopod veya 

ostrakod)'dur. Bu larvanın üzerinde dikenler ve üç çift çengel bulunur. Ara 

konağın ön bağırsağında serbest kalan akantor larvası, diken ve çengelleri 

aracılığı ile önce bağırsak duvarına tutunur, sonra delerek hemosöle geçer. 

Hemosöl içinde uzayarak Akantella larvasına dönüşür. Sonunda üreme sistemi 

hariç erginin tüm özellikleri gelişmiş genç bireyler meydana gelir ve bunlar 

etraflarına bir kese salgılarlar (Kistakant). Bu şekildeki kistleri içeren bir böcek 

veya kabukluyu yiyen omurgalının midesinde genç bireyler serbest kalır. 

Bağırsağa doğru ilerleyerek bağırsak duvarına yapışırlar ve ergin hale gelirler. En 

iyi bilinen iki türü fare, sıçan, köpek ve kedilerde yaşayan Moniliformis dubius 

(ara konak hamam böcekleri) ile domuzlarda yaşayan ve bazen rastlantısal olarak 

insana da bulaşabilen dev hortumlu Gigantorhynchus hirudinaceus'dur (Olsen, 

1974; Demirsoy, 1982; Barnes, 1987; Salman, 1995). 
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3.1.1. Phylum: Platyhelminthes (=Yassı Kurtlar) 

Vücutları sırt-karın yönünde yassılaşmış, bazen yaprak bazen de şerit 

veya kuşak şeklindeki bilateral simetrili ve yumuşak yapılı hayvanlardır. 

Vücutları esas olarak, epidermis ve bunun altında bulunan bir kas kılıfı ile 

örtülüdür. Bununla birlikte iki sınıfında (Trematoda ve Cestoda) epidermis 

modifikasyona uğrayarak hücresel yapıda olmayan, çok nukleuslu, kalın bir 

protoplazma kitlesi (Sinsisyal Örtü) oluşturur. Endoderm orijinli Gastrodermis 

(=bağırsak duvarı) ve ektoderm orijinli epidermis-kas kılıfı arası (Blastosöl), 

mezoderm orijinli parankima (=mezenşim) dokusu ile doludur. Bu nedenle sölom 

(=vücut boşluğu) bulunmaz. Kas tabakaları dahil, öz bağ dokusu ve üreme 

organları bu parankima dokusu içinde bulunur. Sindirim sistemleri tam değildir. 

Ağızla başlar, fakat anüs yoktur. Diğer bir deyişle bağırsağın arka ucu kapalıdır. 

Hatta bazılarında (örneğin Cestoda sınıfında) sindirim sistemi hiç yoktur. Damar 

yahut dolaşım sistemleri yoktur. Boşaltım, sinir ve üreme sistemleri mevcuttur. 

Boşaltım, halkalı kurtalardaki gibi iki ucu açık bir kanal şeklindeki 

Nefridyum'larla değil, bir ucu kapalı bir kanal sistemi olan Protonefridyum'lar ile 

gerçekleştirilir. Sinir sistemleri iki loplu bir beyin ve buradan çıkarak ön taraftaki 

duyu organlarına giden birkaç sinir kolu ile arkaya doğru uzanan 2 adet sinir 

şeridinden oluşur. Bu şeritler enine sinirlerle birbirlerine bağlanır. Schistosoma 

türleri hariç tamamı hermafrodit olup, döllenme dahili olarak gerçekleşir.  

 Testislerden çıkan boruların birleşmesi ile oluşan Vas deferens (=Sperm 

Kanalı) genital açıklığa doğru ilerleyerek, önce bir sperm kesesi (=Meni Kesesi) 

şekillendirir. Sonra Prostat Bezi (Pars prostatica) ve Sirrus (Cirrus=Penis) adı 

verilen iki kısımla son bulur. Bazen bu son iki veya üç kısım Sirrus Kesesi denen 

ortak bir kese içine alınır. Ovaryumlardan çıkan Ovidukt (=Yumurta Kanalı), 

farklı bir bireye ait spermlerin kabul edildiği bir vagina veya bazen vaginanın bir 

kısmının modifiye olarak genişlemesi ile oluşan Reseptakulum (Receptaculum) 

seminis (=Sperm Depolama Kesesi) ile birleştikten sonra, bir döllenme odası olan 
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Ootip'e varır. Ootipi, döllenmiş yumurtaların etrafına bir kabuk salgılayan Kabuk 

Bezi (=Mehlis Bezi) kuşatır. Ootipe açılan diğer bir kanal da vitellüs bezi 

kanalıdır. Ootipten Uterus (=Döl Yatağı) çıkar. Bazı durumlarda (örneğin 

Trematoda sınıfının Digenea alt-sınıfında) reseptakulum seminis'e ait kanaldan 

kurdun dorsal yüzeyine doğru uzanan körelmiş bir kopulasyon kanalı (Laurer 

Kanalı) bulunabilir. Solunum doğrudan vücut yüzeyi ile gerçekleşir. (Unat, 1978; 

Storer ve ark., 1979; Barnes, 1987; Geldiay ve Geldiay, 1991; Salman, 1995). 

 Üç sınıf: Turbellaria, Trematoda (=Karaciğer Kelebekleri) ve Cestoda 

(=Sestodlar, Şeritler) halindedir (Storer ve ark., 1979; Geldiay ve Geldiay, 1991). 

Trematoda ve Cestoda sınıflarına dahil türler insan ve çeşitli hayvanların iç 

organlarında parazit olarak, Turbellaria sınıfına dahil olanlar ise tatlı su, deniz ve 

karada nemli yerlerde serbest olarak yaşarlar. Dolayısı ile bu kitabın konusu 

içerisinde kalan iki sınıf ele alınacaktır.  

 Trematodlarda vücut tek parça halindedir. Bununla birlikte sestodlarda, 

çoğunlukla en önde küçük bir yumru şeklinde Scolex (Skoleks=Baş), ince bir 

Boyun ve bununla birleşmiş durumda, Proglotis (Proglottid=Halka) adı verilen 

segmentlerden oluşan bir gövde (Strobila) ayırt edilir. Parazit yaşayan yassı 

kurtlarda başkalaşım (Metamorfoz) ve döl almaşı (Metagenez) görülür. Eşeyli 

üreme karşılıklı veya kendi kendini dölleme şeklindedir. Karşılıklı döllenmede 

penis, vagina veya Laurer Kanalı'na sokulur. Yumurtalar dölleninceye dek, 

spermler reseptakulum seminis içinde tutulur. Vitellüs taşımayan döllenmiş 

yumurtalar, vitellüs hücreleri ile birleştikten sonra ootipte kabuklu yumurta halini 

alırlar. Daha sonra dışarı atılacakları yer olan uterusa geçerler. Şeritlerde uterus 

kapalıdır. Uterusu döllenmiş yumurtalarla dolu olan yaşlı proglotisler koparak 

konağın dışkısıyla dışarı atılır. Eşeysiz üreme ise karaciğer kelebeklerine ait 

larvalarda olduğu gibi Poliembriyoni veya şeritlerin bazı larvalarında olduğu gibi 

Tomurcuklanma ile olur (Salman, 1995). 
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3.1.1.1. Classis: Trematoda (=Trematodlar, Karaciğer Kelebekleri) 

 Çeşitli hayvanlar ve bazen insanlarda Endo- veya ektoparazit olarak 

yaşarlar. Yaprak veya oval şekilli vücutları sırt-karın yönünde yassılaşmıştır. 

Vücut kalın bir kutikül tabakası ile örtülü olup, larva evresi hariç üzerlerinde sil 

bulunmaz. Ağız ön taraftadır. Çoğu kez ağız etrafında ve karın tarafında, bazen de 

vücudun arka kısmında tutunmak için çekmen (=vantuz, emeç)'ler ve çengeller 

bulunur. Sindirim sistemi ağız, bunu izleyen kaslı bir yutak, bir yemek borusu 

ve ikiye çatallanarak ucu kapalı bir şekilde sonlanan bağırsaktan meydana gelir. 

Bazen bağırsak dallanma gösterebilir. Ovaryum tektir. Bazen tek bir lop, bazen 

de dallanmış olabilir. Üç alt-sınıf halindedir. Monogenea ve Aspidobothrea 

alt-sınıflarına dahil türler monoksendirler. Esas olarak soğuk kanlı omurgalılar 

ve nadiren yumuşakçalarda ektoparazit (Monogenea), bazen de tatlı su 

yumuşakçalarında endoparazit (Aspidobothrea) olarak yaşarlar. Biz burada 

sadece insan sağlığı açısından da önemli olan Digenea alt-sınıfını ele alacağız. 

 Biri ağız etrafında ve diğeri karın tarafta olmak üzere çoğunlukla iki 

çekmen (emeç, vantuz) bulunur. Bir çift dallanmış protonefridyum vücudun 

arka ucunda bulunan tek bir Boşaltım Poru ile dışarı açılır. Uterus oldukça uzun 

olup, içerisinde çok sayıda yumurta mevcuttur. Tamamı omurgalılarda ve 

omurgasızlarda endoparazit olarak yaşayan heteroksen (=digenetik) kurtlardır. 

Tipik bir yaşam döngüsü Şekil 3.1'de özetlenmiştir. Son konak olan 

omurgalılarda ergin hale geçmeden önce bir veya iki ara konak (yumuşakça, 

bazen bir kabuklu veya balık) içinde bazı üretken larva safhaları geçirirler. 

Yumurtalar son konaktan dışarı atıldıktan sonra, sulu bir ortamda yumurta içinde 

silli ve hareketli Mirasidyum (Miracidium) Larvası gelişir. Yumurtadan çıkan bu 

larva, bir ara konak olan tatlı su salyangozunun vücuduna girerek sillerini 

kaybeder. Ara konağın sindirim bezleri veya lenf kanalında gelişerek germinal 

hücreleri içeren kese şeklindeki Sporosist (Sporocyst) Larvası'na dönüşür. 
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Sporosist içindeki germinal hücreler partenogenetik yolla, diğer bir deyişle 

herhangi bir döllenme olayı olmaksızın bir ağız çekmeni, yutak, kısa bir 

bağırsak ve germinal hücreleri bulunan Redya (Redia) larvalarını meydana 

getirirler. Oluşan bu redyalar sporosisti terk ederek salyangozun karaciğerine 

girer ve yavru redyaları oluştururlar. Redya larvalarında bulunan germinal 

hücreler de gelişerek sindirim kanalı ikiye çatallı olan, boşaltım kanalı ve karın 

çekmeni bulunan kuyruklu Serkarya (Cercaria) larvalarını oluştururlar. Serkarya 

larvaları ara konak salyangozun vücudunu terk ederek, bir süre su içinde serbest 

yüzer. Daha sonra bazen doğrudan son konağa geçerler. Bununla birlikte 

çoğunlukla kuyruklarını kaybederek su bitkileri, örneğin su teresi üzerinde veya 

ikinci bir ara konağa geçerek kist halini alırlar. Buna Metaserkarya Larvası adı 

verilir. Otlar veya ikinci ara konağın yenmesi ile son konağa bulaşan 

metaserkaryalar, son konağın bağırsağında kistten çıkarlar. Bağırsak epitelini 

delerek kan yolu ile karaciğere ulaşırlar ve genç bireyleri oluştururlar. Burada 

yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra karaciğeri delerek safra yollarına geçerler ve 3-4 

ay içinde ergin hale gelirler. Genel olarak Digenea alt-sınıfında bu tip bir gelişim 

döngüsü görülmekle birlikte, her zaman bütün safhalar görülmeyebilir (Chandler, 

1958; Noble ve Noble, 1961; Olsen, 1974; Storer ve ark., 1979; Barnes, 1987).  

Yumurta

 Son Konak    1. Ara Konak

 Sporosist

Redya*

  Serkarya
 Serkarya

 (Serbest Yüzer)

Metaserkarya

 (Kistik Form)

  (Yumuşakça) (Omurgalı)

Ağız yolu ile
bulaşma

     Mirasidyum
(Serbest yüzer)

    Doğrudan ağız veya deri yolu ile bulaşma
(Schistosoma cinsinde)

*Schistosoma

cinsinde yok

2. Ara Konak

veya Su bitkisi

Ergin

 
 

Şekil 3.1. Tipik bir Digenea (=Gerçek Karaciğer Kelebeği) türünün yaşam döngüsü 
(Orijinal). 
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Digenea alt-sınıfı 4 takım [Strigeatida, Echinostomida, Opisthorchiida 

ve Plagiorchiida] halindedir. 
 

Ordo 1: Strigeatida 

 Serkarya larvaları çatal kuyrukludur. Mirasidyumda 2 protonefridyum 

bulunur. Örneğin insan kan kurtları (Schistosoma cinsi) bu takımdandır. 
 

Genus: Schistosoma (Bilharzia) 

 Kanda, bilhassa venalarda bulunan bu uzun ve dar kurtlar, diğer 

trematodlardan farklı olarak hermafrodit değildir. Ayrı eşeylidirler. Diğer bir 

deyişle eşeysel dimorfizm gösterirler. Vantuz (=çekmen,emeç)'ları oldukça küçük 

veya belirgin değildir. Yumurtalarında kapak bulunmaz, uçlardan birinde diken 

bulunur. Yutakları ve erkeklerinde Reseptakulum seminis yoktur. Özofagus 

kısadır. Dişinin daha silindir ve uçlarda incelen pütürsüz vücuduna karşılık, 

erkeği daha kısa ve daha geniştir. Vücut yüzeyi bazı türlerde düz, diğer 

bazılarında ise pütürlüdür. Vantuzların bulunduğu ön uç dışında, erkeklerin yan 

tarafları içe doğru bükülerek ventral tarafta uzunlamasına bir oluk yahut kanal 

şekillendirir. Buna Ginekoforik Kanal (Canalis gynaecophorus) adı verilir. İnce 

ve uzun yapılı olan dişi bu kanal içinde yaşar. Erkek ve dişilere ait genital 

açıklıklar karın vantuzunun arkasında yerleşir. Sindirim sistemi diğer 

trematodlarda olduğu gibi kör olarak sonlanır. Çiftleşme büyük venalar içinde 

olur. Dişi çiftleşmeden hemen sonra erkek bireyden ayrılır, vena içinde 

ilerleyerek daha dar olan venalar (bağırsak mezenter veya mesane venaları) içine 

girer ve buralarda yumurtlar. Yumurtladıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde, 

yumurtaların içinde önce embriyo ve daha sonrada Mirasidyum Larvası gelişir. 

Yumurtalar, venaları delerek ve doku eriten enzimleri sayesinde, türe göre, 

bağırsak boşluğuna veya idrar kesesine geçerler. Böylelikle dışkı veya idrar yolu 

ile dışarı atılırlar. Bulaşma, deriden ve çatal kuyruklu serkaryalarla olur. 
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 İnsanda başlıca Schistosoma haematobium, S. mansoni ve S. japanicum 

parazit olarak yaşar. Bu 3 tür dışında S. bovis ve S. spindale sığır, manda ve 

koyunlarda, S. intercalatum koyun, keçi, fare ve kobaylarda parazitlenir. Bununla 

birlikte, S. intercalatum'un Afrika'daki insan enfeksiyonlarında belirlendiğine 

ilişkin kayıtlar da mevcuttur.  

 S. haematobium insanın idrar kesesi venasında yaşar ve yumurtaları idrar 

yolu ile dışarı atılır. S. mansoni ve S. japanicum ise bağırsak duvarı venaları 

(Hemoroid plexus)'nda yerleşir. Yumurtaları da bu yaşayış tarzına uygun olarak 

dışkı ile dışarı atılır.  

. Schistosoma türleri ergin ve yumurtalarının bulunduğu yere bağlı 

olarak, ürogenital organlar, bağırsaklar, karaciğer, dalak, akciğer, kalp ve bazen 

de merkez sinir sisteminde arazlara neden olurlar. Bu parazitliğe Şistozomiyaz 

(Schistosomiasis, Bilharziasis) adı verilir. Ülkemizde de bulunması nedeni ile 

burada örnek olarak S. haematobium ele alınacaktır. 

 

Species: Schistosoma haematobium (Şekil 3.2) 

 Ülkemiz dahil Afrika ve Orta Doğu'da dağılış gösterir. Ülkemizdeki 

bulunuşunun antropogenik olduğu düşünülür. Erkeği beyaz renkte, 10-15 mm 

uzunluk ve ortalama 1 mm genişliktedir. Ön taraf yassı, arka taraf ginekoforik kanal 

şekillenmesinden dolayı silindirik ve hafif kıvrıktır. Dorsal yüzde ince çıkıntılar, 

ventral yüzde ise median hat dışında küçük dikensi çıkıntılar bulunur. Dişiler esmer 

veya pembemsi renkte olup, erkeklerden daha uzun (16-20 mm) ve incedir (0.25 

mm). Yalnız arka uçta küçük dikensi çıkıntılar bulunur. İnce kabuklu, oval, bir uçta 

dikenli olan yumurtaları 150-160 µm uzunluk ve 40-60 µm genişliktedir. 

Yaşam Döngüsü ve Patogenez: S. haematobium'un yumurtaları idrar yolu ile 

dışarı atılır. Mirasidyum larvasını içeren yumurtaların açılması için, yumurtaların 

tuz yoğunluğu %0.7'den az olan suya geçmesi gerekir. Böyle bir suda yumurtadan 
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Mirasidyum larvası çıkar (Şekil 3.2). Bu larva suda yüzerek ara konak olan uygun 

bir sucul yumuşakça (Bullinus truncatus, Physopsis africanus, P. globus)'nın 

vücuduna girer. Mirasidyumların yumuşakçanın vücudunda gelişimine devam 

edebilmesi için, su sıcaklığının 20oC'ın üzerinde olması gerekir. Mirasidyum önce 

sillerini kaybeder ve Sporosist larvasına (Primer Sporosistler) dönüşür. Bu 

sporosistlerden önce Yavru Sporosistler (Sekonder Sporosistler), daha sonra 

kuyrukları çatal biçiminde olan Serkarya larvaları meydana gelir. Bu serkaryalar 

sabahleyin (S. japanicum serkaryası ise geceleyin), ara konağı terk ederek suda 

yüzmeye başlarlar. Özel salgıları ile son konak olan insanların suyla temas eden 

(el, ayak gibi) deri kısımlarına yapışırlar. Bazen de su içerken ağız mukozasına 

yapışabilirler. Sonra proteolitik salgılarıyla deriyi veya ağız mukozasını eriterek, 

çevre kan damarları, lenf ve venalara dahil olurlar. Bu sırada çatal kuyruklarını 

kaybederek Siştozomül (=Schistosomulum) halini alırlar (Şekil 3.2). Portal 

dolaşımla karaciğere gelen şiştozomüller burada ergin hale geçer. Şiştozomüllerin 

bir kısmı ise kalbe ve küçük dolaşımla akciğere de geçebilir ve buralarda patolojik 

bozukluklara neden olurlar. Bunlar çoğunlukla gelişmelerine devam edemez ve 

ölürler. Esas karaciğerde ergin hale geçenler önemlidir. Serkaryanın deriden 

girmesinden 1-2 ay kadar sonra, ergin erkek ve dişiler yeniden karaciğer kapı 

toplar damarına (Hepatik Portal Vena) girerek burada çiftleşirler ve dişi daha dar 

venalar içine girerek yumurtlar.  

 Serkaryaların deriyi delerek vücuda girmeleri anında allerji, ödem ve lenf 

bezlerinin şişmesine, vücut içindeki ilerlemesi sırasına siroz ve hipertansiyona, 

akciğer damarlarında ve idrar yollarında tıkanmalara, dikenli yumurtaları ile iç 

kanamalara, idrar ve meniden kan gelmesine, ürogenital sistemde ve rektal 

bölgede poliplerin şekillenmesine, hepatosplenimegaliye ve ender olarak da 

merkez sinir sisteminin tutulmasıyla miyelit ve menenjitlere sebebiyet verebilir 

(Oytun, 1961; Olsen, 1974; Unat, 1979). 
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Şekil 3.2. Schistosoma haematobium'un yaşam döngüsü (Wakelin, 1984'den). 
 

 

Ordo 2: Echinostomida 

 Serkarya basit kuyrukludur. Mirasidyumda 2 protonefridyum bulunur. 

Fasciolidae ailesinden Büyük Karaciğer Kelebekleri (Fasciola) bu takımdandır. 
 

Genus: Fasciola 

 Büyüklük açısından iri olan trematodların bulunduğu bir cinstir. 

Tamamen yassı ve yaprak şekilli türleri içerir (F. hepatica, F. gigantica). Ağız 

çekmeni, karın çekmenine oranla oldukça büyük olup, vücudun ön ucunda yer 

alır. Karın çekmeni, ağız çekmeninin çok kısa bir mesafe gerisinde bulunur. 

Bağırsakları esas olarak iki kola ayrılmakla birlikte, her bir kol ilave yan kollara 

ayrılır. Testisler oldukça büyük ve dallı (dendritik) olup, vücudun arka kısmını 

doldururlar (Oytun, 1961; Olsen, 1974). 
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Species: Fasciola hepatica (Distomum hepaticum)(=Büyük Karaciğer 

Kelebeği) (Şekil 3.3) 

 Ülkemiz dahil dünyanın her tarafında yaygın olarak bulunur. Son konakta 

ince bağırsak, kan, karaciğer ve safra yollarında; konak dışında tatlı suda; ara 

konak tatlı su salyangozunda manto, esas olarak da lenf kanalları ve karaciğerde 

yaşar. Son veya kesin konak koyun, keçi, sığır, manda, deve, domuz, at, eşek, fil, 

geyik, sincap, kobay, ev faresi, kır faresi, sıçan, hamster, tavşan, maymun ve 

ender olarak da insandır. Ara konakları ülkemiz ve Avrupa için tatlı su 

salyangozlarından Lymnaea cinsine dahil bir tür (örneğin L. truncatula) ve su 

teresi bitkisidir. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: 

 Yaprak şeklinde olan ergin Fasciola'nın [30 (18-50)x13 (4-15) mm] ön 

kısmı bir koniyi andırır, geriye doğru önce genişler ve sonra giderek daralır. Renk 

kenarlarda koyu boz, orta kısımda sarımsı turuncudur. Ağız çekmeni ön uçta 

yerleşir. Karın çekmeni ise karakteristik bir tarzda ağız çekmenine oldukça 

yakındır. Benzer şekilde ucu kapalı olan ikiye çatallı bağırsak, boşaltım kesesi, 

testisler (bir çift) ve tek olan ovaryum tipik bir şekilde dallıdır. Dallanmış olan 

testisler, ovaryumun gerisinde ve vücudun bu kısmını dolduracak derecede 

oldukça büyüktür. Uterus, testisler ve ovaryumun önünde basit ve oldukça kısadır. 

Uterusdaki embriyosuz yumurtalar 130-150x 63-90 µm büyüklüğündedir. 

 Ergin birey safra yollarında yumurtlar. Son konağın dışkısıyla dışarı 

atılan yumurtalar 20-25 oC'lık nemli toprak veya su içinde gelişerek, içlerinde silli 

Mirasidyum Larvası'nı oluştururlar. Güneş ışınlarının etkisi ile 10-15 gün içinde 

yumurta açılır. Larva suda serbest yüzerek kendine uygun bir ara konak 

(Lymnaea) bulur. Tatlı su salyangozunun tentaküllerinin kaidesinden, 

mantosundan geçerek lenf kanallarına ulaşır. Burada önce Sporosist'e dönüşür, 
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daha sonra sporosist içinde bulunan germinatif (bölünme özelliğini koruyan) 

hücrelerden Redya'lar oluşur. Bunlar sporosistin parçalanması ile serbest kalırlar 

ve karaciğere geçerek, önce yavru redyaları oluştururlar. Daha sonra bunların 

içinde de germinal hücrelerden, basit kuyruklu ve 250-350 µm uzunluğunda 

Serkarya'lar gelişir. Redyalardan ve ara konaktan geceleyin ayrılan bu larvalar, 

suda serbest yüzerek su teresi bitkisinin yapraklarına çekmenleri aracılığı ile 

tutunurlar, kuyruklarını kaybederler ve etraflarına kalınca bir kist duvarı 

salgılarlar. Buna Metaserkarya Larvası denir. Bu şekildeki bir su bitkisini yiyen 

son konağın bağırsağında kist duvarı sindirilir ve metaserkarya serbest kalır. İnce 

bağırsağı delerek, karın boşluğuna, oradan da karaciğere geçerek genç bireyi 

meydana getirir. Daha sonra safra kanallarına girer ve ergin hale geçer. Yaşam 

döngüsü toplam olarak ortalama 100 gün sürer. İnsana bulaşma kirli ve çiğ su 

bitkilerinin yenmesi veya kirli suların içilmesi ile olur. 

Patogenez: Faskiyolaz (Fasciolasis) adı verilen bir seri rahatsızlığa neden olur. 

Genç karaciğer kelebeği bağırsak duvarına saldırır, kan ve diğer dokularla 

beslenir, buradan karın boşluğuna, sonra da karaciğere gelir. Karaciğerde ve kan 

damarlarında hücre ölümlerine, sirozlara, iltihaplanmalara ve sarılığa neden olur. 

Daha sonra safra yollarına geçer ve bilhassa kanla beslenerek ergin hale geçer. Bu 

sırada safra kanallarında iltihaplanmalara, genişlemelere ve hatta buraları 

tıkayarak ölümle sonuçlanabilecek şiddetli rahatsızlıklara ve hazımsızlıklara 

neden olur (Olsen, 1974; Unat, 1978; Yaşarol, 1978, Çetin ve ark., 1979). 

 

Ordo 3: Opisthorchiida 

 Serkaryaların kuyruğunda boşaltım kanalları bulunur. Hiç bir zaman ağız 

çekmenlerinde bir stilet (=diken) bulunmaz. Örneğin Opisthorchidae ailesinden 

Çin Karaciğer Kelebeği (Opisthorchis sinensis) bu takımdandır (Storer ve ark., 

1979). 
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Şekil 3.3: Fasciola hepatica'nın yaşam döngüsü [A] ve bazı larva safhalarının ayrıntılı 
anatomik yapıları [B: Sporosist, C: Redya ve D: Serkarya] (Chandler, 1958'den 
değiştirilerek). 
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Genus: Opisthorchis (Syn. Clonorchis) 

 Genel olarak orta boyutlu, bazen oldukça uzun, yassı ve zayıf kaslı şeffaf 

helmintler olup, ön uçları sivridir. Boşaltım apareyleri "Y" harfi şeklindedir. 

Testisleri yuvarlağımsı veya tüpsü dallanmıştır, vücudun arka tarafında 

yerleşirler. Testislere oranla küçük olan basit ovaryum, testislerin biraz ön 

tarafında bulunur. Uterus ovaryumun önünde sarmal şekilde kıvrılarak, ovaryum 

ve genital açıklık arasında orta hat boyunca uzanır (Oytun, 1961; Olsen, 1974).   
 

Species: Opisthorchis sinensis (Clonorchis sinensis) (=Çin Karaciğer 

Kelebeği) (Şekil 3.4) 

 Özellikle Güney Doğu Asya ve Uzak Doğu'da (Çin ve Japonya) kedi, 

köpek, domuz ve bazen de insanların safra ve pankreas yollarında yerleşerek 

hastalık (Klonorkiyaz, Clonorchiasis sinensis) etkeni olur. Gelişiminde iki ara 

konak görülür. Birinci ara konak sucul  yumuşakçalar (Bythinia cinsi), ikinci ara 

konak ise sazangiller (Cyprinidae) ailesine dahil balıklardır. Özellikle endemik 

balıkları (Carassius auratus gibi) tercih ettiğinden yayılma olasılığı azdır. 

Bununla birlikte, balık ihracatı ile diğer ülkelerde de bu trematoda rastlanmıştır. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Küçük vücutlu (13-18 mm x 3-4 mm), şeffaf, 

kırmızımsı renkli, yaprak şekilli bir trematodtur. Vücut yüzeyi düzdür. Karın 

çekmeninin ağız çekmeninden daha küçük olması ve vücudun arka ucunda yer 

alan testislerinin çok dallı oluşu ile cinsin diğer türü olan, ülkemizde de Ankara 

kedilerinde saptanmış O. felineus'dan kolaylıkla ayırt edilir. Yumurtaları kapaklı, 

esmer renkli, ampul şekilli, 25-31 µm uzunluk ve 14-18 µm genişliktedir. 

İçerisinde asimetrik olarak gelişmiş Mirasidyum bulunur. 

 Enfekte insan veya hayvanların dışkısı ile dışarı atılan yumurtalar, tatlı 

sularda yaşayan belli yumuşakçalar tarafından yutulursa, bunların vücudunda 

Mirasidyum açığa çıkar. Bunlar bağırsak duvarını geçerek, karaciğere yerleşirler. 

Burada sırasıyla Sporosist, Redya ve uzun kuyruklu Serkaryalar gelişir. 
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Serkaryaların vücudunun ön yarımında küçük ışınlar, arka yarımında ise kılsı 

çıkıntılar gelişir. Daha sonra bunlar yumuşakçanın vücudunu terk ederek uygun 

bir balığın pulları arasına girer ve deriyi delerek kaslara yerleşir. Burada 

Metaserkarya halinde kistleşirler. Enfekte balıkları, çiğ veya az pişmiş olarak 

yiyen sağlıklı insan yahut diğer son konakların duodenumunda genç kurtçuklar 

açığa çıkarak safra ve pankreas kanallarına girerler. Son konağın vücuduna 

girdikten yaklaşık 22-30 gün içinde cinsel olgunluğa erişerek ergin hale geçerler. 

Patogenez: Opistorkiyaz (Opisthorchiasis) veya Klonorkiyaz, Clonorchiasis 

sinensis)'ın etkenidir. Karaciğerde bulunan parazitlerin sayısı ile orantılı 

rahatsızlıklar görülür. Safra ve pankreas kanallarında iltihaplanmalara, atrofiye, 

karaciğer büyümesine, siroza, kanser ve sindirim bozukluklarına, portal 

hipertansiyona, parazitlerin toksik etkisi nedeni ile çarpıntı, baş dönmesi ve 

titremelere neden olabilir. İnsan enfeksiyonlarının tedavisinde Ditiyazanin 

(Dithiazanine) etkili ilaçtır. Ağızdan Jansiyan Moru (Gentian violet)'nun 

verilmesi de önerilmektedir (Oytun, 1961; Olsen, 1974; Çetin ve ark., 1979; 

Hickman ve Hickman, 1988).  

 

Ordo 4: Plagiorchiida  

 Serkaryaların kuyruğunda boşaltım kanalları yoktur. Ağız çekmenlerinde 

bir stilet (=diken) bulunabilir. Dicrocoeliidae ailesinden Küçük Karaciğer 

Kelebekleri (Dicrocoelium cinsi) bu takımdandır. 

 

Genus: Dicrocoelium 

 Vücutları, dar, yassı ve saydamdır. Ağız çekmenleri subterminalde, karın 

çekmenleri ise daima vücudun ön yarımında yerleşir. Sindirim sistemleri kaslı bir 

yutak, kısa bir yemek borusu ve bunu izleyen  ikiye çatallı, basit bağırsak 

çekumlarından oluşur. Bağırsakların uzunluğu türe göre farklı olmakla birlikte, 

hiçbir zaman vücudun arka ucuna kadar uzanmazlar. Basit yapılı testisleri karın 
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çekmeninin arkasında yerleşir. Ovaryum post-testikulardır. Uterus oldukça 

gelişmiş ve dallıdır. Vücudun arka yarısını doldurur. Bu cinse dahil trematodlar 

geviş getiren memeliler yanında, diğer bazı memeliler, kurbağa ve yılanların 

karaciğer safra yollarında parazitlenir. 

 

 
 
 
 

Şekil 3.4: Opisthorchis (Syn. Clonorchis) sinensis'in ergin bireyinin anatomik yapısı. Cinsin 
isminin, testislerin vücudun iyice arka kısmında bulunuşundan kaynaklandığına 
dikkat ediniz (Hickman ve Hickman, 1988'den değiştirilerek). 
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Species: Dicrocoelium dendriticum (Distomum lanceolatum, Fasciola 

dendritica)(=Küçük Karaciğer Kelebeği) (Şekil 3.5) 

 Ülkemiz dahil Avrupa ve Asya'da oldukça yaygın, Kuzey Amerika'nın 

kuzey doğu kısımlarında, Avustralya ve civar adalarda ise sınırlı bir dağılış 

gösterir. Son konak olan koyun, keçi, sığır, deve, domuz, at, eşek, geyik, tavşan ve 

ender olarak da insanda ince bağırsak, kan, karaciğer ve safra yollarında; konak 

dışında tatlı suda; birinci ara konak olan tatlı su salyangozu [Zebrina detrita ve 

Helicella candidula]'nda manto, bilhassa lenf kanalları ve karaciğerde; ikinci ara 

konağı karıncada [Formica fusca] bağırsak ve hemosölde yaşar. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: 

 Ergin birey 6-10x1.5-2.5 mm büyüklüğündedir. Vücut, uçlara doğru 

incelen bir mekik şeklinde ve oldukça saydamdır. Karın çekmeni, ağız 

çekmeninden biraz daha büyük olup, ön vücut yarımının yaklaşık ortasında veya 

biraz daha gerisinde yerleşir. Ovaryum, testisler, bağırsak ve boşaltım kesesi 

basittir. Diğer bir deyişle dallı değildir. Testisler ovaryumun önünde, uterus ise 

ovaryumun arkasında yerleşir (F. hepatica'da ise tam tersi bir durum görülür). 

Uterus dallı ve büyüktür. Vücudun arka kısmını doldurur. İçinde açık renkli 

embriyo gelişmemiş yumurtalar yanında, koyu renkli embriyolu (mirasidyumlu) 

olgun yumurtalar [36-45x 22-30 µm] bulunur.  

 Yaşam döngüsü F. hepatica'nınkine benzer. Bununla birlikte bir yerine 

iki omurgasız ara konağı bulunur. Serkaryalar ilk ara konak olan kara 

salyangozunu, solunum sisteminde etrafları mukusla çevrili kümeler halinde 

gruplar oluşturarak terk ederler. Daha sonra ikinci ara konak karınca tarafından 

yutulurlar. Karıncanın bağırsağından hemosöle ve beyine geçerek 

metaserkaryalara dönüşürler. Bu tür karıncaların veya karıncalı otların yenmesi 

(bilhassa sabahleyin), hatta küme halindeki serkaryalarla kontamine olmuş ot ve 

suların ağızdan alınması ile son konağa geçerek gelişimlerini sürdürürler.  
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Patogenez: Dikrosöliyaz (Dicrocoeliasis) adı verilen ve Fasciola hepatica 

tarafından oluşturulanlara benzer bir seri semptomlar meydana getirir. Bağırsağı 

delerek karaciğer dokusu ve safra yollarında parazitlenmesi nedeniyle, gerek 

mekanik gerekse toksi-allerjik etki oluşturur. Safranın bağırsaklara alınmasını 

engeller, safra taşı oluşmasına, karaciğer büyümesi (hepatomegali) ve ağrıması, 

karında şişlik, hazımsızlık, ishal ve kansızlığa neden olur (Faust ve ark., 1968; 

Olsen, 1974; Çetin ve ark., 1979). 
 

 
 
 

Şekil 3.5: Ergin bir Dicrocoelium dendriticum bireyinin ventral taraftan genel görünüşü (A) 
ile genital yolların son (B) ve dişilik organlarının merkezi (C) kısmını gösteren 
ayrıntılı şematik çizimler (Unat, 1978; Yaşarol, 1978'den değiştirilerek). 



         GENEL PARAZİTOLOJİ 194 

3.1.1.2. Classis: Cestoda (=Sestodlar, Şeritler) 

 Sestodlar (Yunanca cestus=kuşak, kemer, şerit ve oid=benzer) 

çoğunlukla ince uzun, bazen 12-15 m'ye varabilen yassı vücutlu, şerit veya kemer 

şeklinde hayvanlardır. İki alt-sınıfa ayrılır. Bunlar ilkel şeritleri kapsayan 

Cestodaria ile gerçek şeritlerin dahil olduğu Eucestoda'dır. Tatlı su oligoketleri, 

kopepodlar ile sucul ve karasal bütün omurgalı sınıflarının, çoğunlukla 

bağırsaklarında endoparazit olarak yaşarlar. Vücut bazılarında bölmesiz olup tek 

bir segmentten yapılmıştır. Bununla birlikte çoğunda bir baş (Scolex, Skoleks), 

kısa bir boyun ve Proglotis (Proglottid) olarak adlandırılan bir seri segmentten 

oluşan bir gövde (Strobila) kısmı bulunur. Yeni proglotisler boyun bölgesinden 

tomurcuklanma ile meydana gelir. Eskileri vücudun arka ucundan koparak dışkı 

ile dışarıya atılır. 

 Hiçbirisinde sindirim sistemi ve erginlerinde duyu organı yoktur. 

Besinlerini silsiz olan vücut yüzeylerinden doğrudan absorbsiyonla veya bazen 

mikrovilluslar oluşturarak konaktan sağlarlar. Ön uçta üzerinde yaşadığı hayvanın 

iç organlarına tutunmak için yapışma özelliğine sahip oluk (Bothrium)'lar, yaprak 

benzeri çıkıntı (Bothridium)'lar, çekmenler veya çengeller, bazen de bu 

seçeneklerin bir kombinasyonu bulunur. Uzunlamasına sinir şeridi ve boşaltım 

kanalı gövdenin her iki tarafında uzanır. Her proglotisin yan tarafında genel bir 

genital açıklık (Gonopor) bulunur. Bazı türlerde örneğin Dipylidium cinsine dahil 

olanlarda ise genital organlar sağlı-sollu çifttir ve bu nedenle her bir proglotisin her 

iki tarafında da genital açıklık bulunur. Hepsi hermafodit olup, çoğunlukla kendi 

kendilerini döllerler: ayni gövdeye ait proglotisler arasında ve hatta ayni proglotis 

içerisinde kendi kendini dölleme mümkündür. Farklı bireyler arasında karşılıklı 

dölleme nadiren gerçekleşir. Uterus trematodlardan farklı olarak kapalıdır. Uterusu 

döllenmiş yumurtalarla dolu olan yaşlı proglotisler koparak konağın dışkısıyla dışarı 

atılır. Bazı Eucestoda türleri, örneğin insanda yaşayan Hymenolepis nana hariç, 
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gelişimlerinde bir veya daha fazla sayıda ara konak bulunur. Diğer bir deyişle, 

çoğunlukla heteroksendirler. Yumurta içinde gelişen embriyo veya larva 

(=kurtçuk)'larında alt-sınıflara göre farklı sayıda çengeller bulunur. Cestodaria 

alt-sınıfında bu sayı 10, Eucestoda alt-sınıfında ise 6'dır. Cestodaria küçük bir 

gruptur ve bu kitabın kapsamı dışında kaldığı için daha fazla ele alınmayacaktır. 

Mersin balıkları ve deniz kedileri (Kimeralar)'nde yaşarlar. 

 Gerçek şeritlerin (Eucestoda) yaşam döngüsünde, yumurta içinde farklı 

tipte larva safhaları gelişir. Bunlar silli, serbest yüzen ve ara konağın sindirim 

kanalına geçmeden hemen önce yumurtadan çıkan Korasidyum (Coracidium) 

larvası [örneğin Pseudophyllidea takımı, Diphyllobothrium latum (Balık 

Şeridi)'da] ile kalın bir yumurta kabuğu ile kuşatılmış olan Onkosfer 

(=Hekzakant) larvasıdır [örneğin Cyclophyllidea takımından Dipylidium, 

Echinococcus, Hymenolepis ve Taenia cinslerinde, ayrıca Proteocephaloidea 

takımında].  

 Omurgalı son konağın dışkısı ile dışarı atılan ve içinde 6 çengelli 

Onkosfer veya Korasidyum Larvası bulunan yumurtalar, ara konağın (omurgalı 

veya omurgasız) sindirim sisteminde (Onkosfer) veya dış ortamda su içinde 

(Korasidyum) yumurta kabuğunun erimesi ile kurtçukları serbest bırakırlar. 

Bundan sonra türün yaşam döngüsünde görülen konak tipi ve konak sayısına göre 

farklı gelişim şekilleri görülür. Türün yaşam döngüsünde ilki omurgasız (örneğin 

bir kabuklu) ikincisi omurgalı (örneğin balık) olan iki ara konak söz konusu ise 

[Pseudophyllidea ve Proteocephaloidea takımlarında], onkosfer veya 

korasidyum birinci ara konağın hemosölüne geçerek burada bir ucu uzamış, öteki 

ucu yuvarlak olan ve 3 çift çengel taşıyan bir kurtçuk haline dönüşür. Buna 

Proserkoid Larvası denir. Proserkoidi taşıyan birinci ara konak, omurgalı olan 

ikinci bir ara konak (örneğin bir balık) tarafından yenirse proserkoidler, bağırsak 

duvarını delerek söloma geçerler ve burada skoleksi ergin şeklin skoleksine 
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benzeyen, proglotisleri olmadığı halde segmentliymiş gibi görünen Pleroserkoid 

denen kurtçuklara dönüşürler. Bu şekilde enfekte olmuş bir ara konak, son konak 

tarafından yenirse larva burada gelişimini tamamlayarak ergin hale geçer. 

 Son konağın bir kuş veya memeli, ara konağın veya ara konaklardan 

birisinin insan dahil bir memeli olması durumunda, diğer bir deyişle 

Cyclophyllidea takımında yaşam döngüsü daha da karmaşıklaşır. Son konak 

tarafından dışkıyla atılan yumurtalar omurgalı veya omurgasız bir ara konak 

tarafından yutulur ve burada onkosfer larvası serbest kalır.  

Taeniidae dışındaki diğer ailelere dahil türlerde, eğer bir ara konak söz 

konusu değilse (monoksen, örneğin Hymenolepis nana) veya ara konak bir 

omurgasız ise (örneğin Dipylidium caninum), sırasıyla ya bağırsak duvarına 

yerleşirler veya bağırsağı delerek vücut boşluğuna geçerler ve burada, skoleksi 

larva vücudu içine çekili durumda olan bir kurtçuk haline farklılaşırlar. Buna 

Sistiserkoid Larvası denir. Bu larva monoksen olanlarda bağırsak duvarında ergin 

hale geçerken, ara konağı omurgasız olanlarda daha fazla gelişmez. Ancak son 

konak tarafından ağız yolu ile alınmaları ile son konağın bağırsağında ergin hale 

geçerler.  

Taeniidae ailesine dahil türlerde ise gelişme biraz daha karmaşıktır. Ara 

konak daima mevcut olup, bir memelidir. Son konağın dışkısı ile etrafa saçılan 

yumurtaların ağızdan bulaşması ile, onkosfer larvası bağırsak boşluğunda serbest 

kalır. Daha sonra bağırsak duvarını delerek kan, lenf veya dokular arası yolla 

organizmanın çeşitli iç organlarına, örneğin karaciğer, akciğer, beyin, kalp kası ve 

diğer kaslar v.s.'ye giderek buralarda yerleşir. İçi antijenik karakterde sıvı ile dolu 

olan bir kese halini alır. Bu kesenin en dışında bazen ara konak tarafından 

meydana getirilen bir fibröz tabaka, bunun altında keseye ait bir kutikül 

tabakası ve skoleksin geliştiği bir çimlenme zarı bulunur. Bazen bu çimlenme 

zarından doğrudan doğruya bir (Sistiserkus Larvası) veya daha fazla skoleks 
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(Sönurus Larvası) gelişir. Bazen de önce birtakım kapsüller ve sonra bunların 

içinde de skoleksler meydana gelir (Kist Hidatik=Ekinokokkus Larvası). Bu çeşitli 

larva şekilleri bulundukları ara konaklarda uzun süre canlılıklarını korurlar. Fakat 

ergin şeklin meydana gelebileceği bir son konağa bulaşmazlarsa bir süre sonra 

ölür ve kireçlenirler. Ara konağın uygun bir son konak tarafından yutulması 

durumunda, skoleksleri düzelir, kesenin dışına çıkarılır ve boyun kısımlarından 

tomurcuklanma ile gelişip bir kaç ay içinde ergin hale geçerler (Chandler, 1958; 

Olsen, 1974; Storer ve ark., 1979; Barnes, 1987).  

 Burada Eucestoda (=Gerçek Şeritler)'nın en yaygın ve en önemli üç 

takımı [Proteocephaloidea, Pseudophyllidea ve Cyclophyllidea]'na dahil, insan 

ve hayvan sağlığı açısından önemli bazı türlere değinilecektir. 
 

Ordo 1: Proteocephaloidea 

 Skoleks 4 lateral çekmen ile apikalde bulunan beşinci bir çekmen veya 

bezsi yapıda bir yapışma bölgesine sahiptir. Vitellüs bezleri, her bir proglotisin 

yan taraflarına yakın olacak şekilde iki uzunlamasına şerit şeklindedir.  

 Esas olarak tatlı su balıklarında, bir kaç türü ise kurbağa ve sürüngenlerde 

ince bağırsakta parazitlenir. Son konak olarak levrekler ve diğer tatlı su 

balıklarında Proteocephalus amblopiti ve yılanlarda Ophiotaenia perspicua en 

fazla bilinen türleridir. Birinci ara konak bir kopepod, ikinci ara konak ise tatlı su 

balığı yavrularıdır. Gelişimlerinde Onkosfer larvası görülür. Pleroserkoid larvaları 

ikinci ara konak ve son konakta, solom vasıtası ile gonadlara yerleşip, bunları 

parçalayarak kısırlığa neden olurlar (Olsen, 1974; Storer ve ark., 1979). 

 

Ordo 2: Pseudophyllidea 

 Bütün omurgalı sınıflarının ve bilhassa balıkların (Triaenophorus cinsi) 

bağırsağında bulunan, çok segmentli ve bazen 10 m uzunluğa ulaşabilen oldukça 

geniş şeritlerdir. Skoleks her zaman bariz değildir, çoğunlukla biri dorsal ve diğeri 
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ventral tarafta bulunan iki yapışma veya emme oluğu (bothrium) taşır. Bazen bu 

sayı 6'dır, bazen de hiçbir yapışma organı bulunmaz. Gelişimlerinde Korasidyum 

larvası görülür. Ara konakları sırasıyla tatlı su kopepodları ve tatlı su balıklarıdır. 

Son konak bir omurgalıdır. Bu takımın en iyi bilinen türü, ergin bireyleri insan 

dahil çeşitli evcil ve yabani memelilerin ince bağırsağında yaşayan 

Diphyllobothrium latum'dur (Olsen, 1974; Storer ve ark., 1979). 

 

Familia: Diphyllobothriidae 

 Sırt-karın yönünde yassı olan skoleks biri dorsal ve diğeri ventral tarafta 

olmak üzere iki yapışma oluğu (Bothrium) taşır. Bunu bir boyun ve bariz şekilde 

segmentli olan gövde kısmı izler. Genital açıklıklar, dorsoventral basık olan 

proglotislerin ventral yüzeylerinin ortasındadır. Gerek testisler, gerekse vitellüs 

elemanları proglotis içinde dağınık olarak bulunur. Uterus bükülmüş bir boru 

şeklindedir. İyice olgun, gebe proglotislerde ise kendi üzerine kıvrılarak tıpkı bir 

rozeti andırır. 

 

Species: Diphyllobothrium latum (=Balık Şeridi) (Şekil 3.6) 

 İnsan yanında kedi, köpek ve ayılar gibi balık yiyen diğer memelilerin 

ince bağırsaklarında parazitlenen bir sestodtur. Kozmopolit dağılış göstermekle 

birlikte, kuzey yarım kürede daha yüksek bir yaygınlığa sahiptir. Gelişiminde iki 

ara konak söz konusudur. Birinci ara konağı kopepodlardan tatlı su kabukluları 

Diaptomus ve Cyclops türleridir. İkinci ara konak ise tatlı su balıkları (turna, 

yayın, morina, ala balık)'dır.  

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Beyaz veya esmer sarımsı renktedir. Skoleksi 2 

uzunca emme oluğuna sahip olacak şekilde badem şekillidir. Boyun kısa olup, 

bunu yaklaşık 3000-4000 proglotisten yapılmış olan strobila takip eder. 

Proglotisler, genişliklerinden daha kısadır. Tek olan ovaryum iki lopludur. Uterus 

gebe halde, merkezi konumlu ve rozet şekillidir. Genital açıklıklar, her bir 
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proglotisin ventral tarafının orta hattı boyunca, 1/4'lik ön kısımda veya ortaya 

yakın konumlanır. Küçük kapaklı ve oval şekilli yumurtaları [67-71 µm uzunluk, 

40-54 µm genişlik] kahve renklidir. Uterusun ucunda küçük bir yumurtlama deliği 

bulunduğu için, yumurtaları bu delikten kolayca çıkar ve dışkıyla dışarı atılır. 

 Dışkıyla dışarı atılan ve suya gelen, içinde embriyo gelişmemiş olan 

yumurtalar, suyun sıcaklığına bağlı olarak değişik oranda gelişme gösterirler. 

Yumurtaların en iyi gelişme gösterdikleri sıcaklık 16-20oC'tır. Uygun koşullar 

altında, içlerinde 3 çift çengelli ve silli Korasidyum larvası gelişir. Bu larva 

yumurta kapağını iterek serbest kalır ve silleri ile suda yüzer. 12 saat içinde bir 

kopepod tarafından yutuldukları takdirde, gelişmelerini sürdürürler. Aksi 

durumda ise ölürler. Kopepodun bağırsağında sillerini kaybederek, vücut 

boşluğuna geçerler. Burada uzayarak Proserkoid larvasına dönüşürler. Böyle 

kopepodlar, tatlı su balıkları tarafından yenirse, proserkoidler balığın bağırsağında 

serbest kalır. Bağırsak mukozasını delerek söloma ve oradan da bulaşıcı safhaları 

şekillendirmek üzere çeşitli iç organlara ve kaslara geçer. Proserkoid, uzunca ve 

yuvarlağımsı kuyruğunu kaybederek, bulaşıcı kurtçuk olan 1-2 cm uzunluğunda 

Pleroserkoid halini alır. Enfekte balıkları çiğ veya az pişmiş olarak yiyen insan 

yahut diğer son konakların ince bağırsağında serbest hale geçen pleroserkoid 

larvası, çengelleriyle bağırsak mukozasına yapışır ve 1-1.5 ay içerisinde ergin 

hale geçer. 

Patogenez: Difillobotriyazis (Diphyllobothriasis)'in etkenidir. İnsanlarda ve 

köpeklerde sestodlardan kaynaklanan anemi tipiktir. Bu durum sestodun 

salgıladığı toksinden ve vücudunda bol miktarda konağa ait B12 vitaminini 

biriktirmesinden ileri gelir. Ayrıca bağırsakta tıkanmalara ve neticede sindirim 

bozukluklarına sebebiyet verir. Korunmak için tatlı su balıklarının çiğ veya az 

pişmiş olarak yenmemesi, keza yumurtalı dışkılar üzerine sülfirik asit dökülerek 

yumurtaların öldürülmesi önerilir ( Oytun, 1961; Olsen, 1974; Yaşarol, 1978). 
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Şekil 3.6: Diphyllobothrium latum. A: Ergin kurdun Skoleksi, B: Skoleksin enine kesiti, C: 
Genç Proglotis, D: Olgun (Gebe) Proglotis, E: Proserkoid (kopepodun vücut 
boşluğunda), F: Pleroserkoid (Tatlı su balığının kaslarında). 1=Bothrium (Yapışma 
Oluğu), 2= Ortak genital atrium, 3=Dişi genital açıklık, 4=Erkek genital açıklık, 
5=Uterus açıklığı, 6=İki loplu ovaryum, 7=Ootipi kuşatan kabuk bezi, 8=Vitellüs 
kanalı, 9=Vaginanın proksimal kısmı, 10=Ovidukt, 11=Vitellüs bezleri, 
12=Vagina, 13=Vas deferens, 14=Testisler, 15=Uterus, 16=Çengelli kısım (Olsen, 
1974'den değiştirilerek). 

 

Ordo 3: Cyclophyllidea (Taenioidea) 

 Ergin bireyleri dünyanın her tarafındaki kuş ve memelilerde yaygın 

olarak bulunan şeritlerdir. Çoğu türünün ergin şekilleri ince bağırsakta, az bir 

kısmının ise safra kanallarında bulunur. Skolekslerinde 4 lateral çekmen ve bazen 

ön uçta Rostellum adı verilen çengelli bir hortumları bulunur. Bir veya iki adet 

yoğun vitellüs bezinin ovaryumun posteriorunda yerleşmesi ile karakterize 

olurlar. Bir tür (Hymenolepis nana) hariç hepsi heteroksen parazitlerdir. 

Gelişimlerinde bir ara konağa (omurgalı veya omurgasız) sahip olanlar iki farklı 

yaşam döngüsü sergilerler. Yedi aile [Taeniidae, Dilepididae, Hymenolepidiidae, 

Davaineidae, Anoplocephalidae, Linstowiidae, Mesocestorididae] halindedir 

(Olsen, 1974; Storer ve ark., 1979). Burada sadece insanda da yaygın olarak 

bulunan Taeniidae, Dilepididae ve Hymenolepidiidae ailelerine dahil bazı 
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örnekler ele alınacaktır. Diğer 4 aile insanda yaygın olarak bulunmaz (Faust ve 

ark., 1968). 
 

Familia 1: Taeniidae 

 Bariz segmentasyonlu, skolekslerinde 4 adet kaslı ve çengelsiz çekmen 

taşıyan kısa veya uzun yapılı sestodlardır. Skolekste çoğunlukla Rostellum 

(Hortum) mevcuttur. İyi gelişmiş olan rostellumda 2 sıra halinde çengeller 

bulunur. Her bir proglotisde bir genital organ ve bir genital açıklık söz 

konusudur. Genital açıklık lateralde dışarı açılır ve çoğunlukla düzensiz olarak, 

sağ veya sol tarafta bulunabilir. Ovaryum 2 dallıdır. Gebe uterus, proglotisin 

ortasında uzanan uzunlamasına bir gövde kısmı  ve bu ana gövdeden ayrılan 

yan kollardan oluşur. Yumurtaları kalın kabuklu, oval şekilli olup, kabukları 

enine çizgilidir. Taenia [strobila yaklaşık 1000 veya daha fazla sayıda 

proglotisten yapılmış olup 25 m uzunluğa varabilir] ve Echinococcus [strobila 

3-5 proglotisten yapılmış olup 1.5-6 mm uzunluğunda küçük sestodlardır] 

olmak üzere 2 cins halindedir. 
 

Species 1: Taenia saginata (Taeniarhynchus saginatus)(=Sığır Şeridi, 

Sığır Tenyası, Silahsız Şerit, Aptes Bozan) (Şekil 3.7) 

 Kozmopolit dağılış gösterir. Son konağı insandır. İnsanda ergin şekilde 

ince bağırsakta yaşar. Ara konakları olan sığır (Bos) ve mandalarda (Bubalus) 

larva şeklinde bulunur. Ara konağında sırasıyla bağırsak, kan, hepatik portal vena, 

karaciğer, kalp, akciğerler ve vücuttaki değişik çizgili kaslarda yerleşir. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Ergin birey 5-10 m uzunluk ve 1-7 mm 

enindedir. Bazen 25 m uzunluğa ulaşabilir. Ergin şeklin skoleksi armut 

şeklindedir: çengeller ve rostellum bulunmaz, sadece yanlarda konumlanan 4 adet 

çekmen bulunur. Boyundan sonra gelen proglotislerin boyları oldukça kısadır. 

Geriye doğru uzamaya ve olgunlaşmaya başlarlar. Vücuttaki toplam proglotis 
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sayısı 1000-2000 arasında değişir. Her bir proglotisin yan tarafında bulunan 

genital açıklıklar düzensiz olarak şeridin sağında veya solunda ve ortanın biraz 

gerisinde yerleşirler. Gebe proglotislerin boyu, enlerinin yaklaşık 3 veya 4 katıdır. 

Uterus ortada boyuna ve yan dallar oluşturan bir boru şeklindedir. Yan dalların 

sayısı 15-20 arasında değişir. Uterus içinde ortalama 35 µm çapında, küresel 

şekilli yumurtalar bulunur.  

 Olgun (gebe) proglotisler, şeritin arka ucundan teker teker kopup serbest 

kalır ve dışkıyla dışarıya atılır. Dış ortamda parçalanarak Onkosfer Larvası 

taşıyan yumurtalar etrafa saçılır. Bunları yiyen veya suyla içen ara konaklarda, 

onkosfer serbest kalır ve bağırsak duvarını çengelleri aracılığı ile delerek kana 

dahil olur. Karaciğer kapı toplar damarı ile önce karaciğere, sonra da kalbe gelir. 

Buradan küçük dolaşım ile akciğerlere ve büyük dolaşım ile vücudun çeşitli 

yerlerindeki çizgili kaslara (çiğneme, kalp, omuz, dil, but) giderek yerleşir. İki ay 

içinde içi sıvı dolu bir kese halini alarak Sistiserkus Larvası (Cystisercus bovis)'na 

dönüşür. Oval ve beyaz renkli olan bu larva başlangıçta küçüktür. Ara konak 

vücudunda 9 ay kadar canlı kalabilen bu kesenin içine doğru boyun ve skoleks 

kısımları gelişir ve 10 mm kadar bir büyüklüğe ulaşır. Sistiserkuslu etleri, iyi 

pişirmeden yiyen insanlarda mide ve safra özsuyu etkisi ile, skoleks ve boyun dışa 

doğru döner. İnce bağırsağa yapışarak boyun kısmından meydana gelen 

proglotislerle ergin hale gelir. 

Patogenez: Tenyazis saginata (Taeniasis saginata)'ya neden olur. Genel olarak 

insan bağırsağında tek bir kurt bulunur ve 18 yıl kadar yaşayabilir. Büyük kurtlar 

sindirim sistemini tıkar, bağırsak mukozasını zedeler ve konağın besinini alırlar. 

Bağırsağı tıkama ve çıkardıkları toksik maddelerle iştah bozukluğu, kilo kaybı, 

bulantı, kusma, ishal veya kabızlığa neden olurlar. Bazen de apandisit (=kör 

bağırsak iltihaplanması) etkeni olurlar (Chandler, 1958; Faust ve ark., 1968; 

Olsen, 1974; Unat, 1978; Çetin ve ark., 1979). 
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Şekil 3.7: Taenia saginata ve T. solium'a ait ergin bireylerde skoleks (A, B), genç 
proglotis (C) ve olgun proglotislerin (D, E) görünüşleri [A ve D: T. saginata; 
B, C ve E: T. solium) (Chandler, 1958'den değiştirilerek). 
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Species 2:Taenia solium (=Domuz Şeridi, Domuz Tenyası, Silahlı Şerit) 

(Şekil 3.7) 
 Kozmopolit dağılış gösteren bu sestodun son konağı insan, ara konağı 

domuzdur. İnsan da dahil olmak üzere bazen kedi, köpek, deve ve maymunlar da 

ara konak olabilir. İnsanda ergin şekilde ince bağırsakta, larva halinde deri 

altında, çizgili kaslarda, beyinde, bazen gözde ve diğer iç organlarda; ara konakta 

larva şeklinde sırasıyla bağırsak, kan, hepatik portal vena, karaciğer, kalp, 

akciğerler ve vücudun çeşitli yerlerindeki çizgili kaslarda yaşar. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Ergin birey 2-7 m uzunluk ve 0.6-6 mm 

genişliktedir. Ergin şeklin skoleksi yuvarlaktır: ön uçta 2 sıra çengelin bulunduğu 

bir rostellum ve yanlarda 4 adet çekmen bulunur. Strobilayı oluşturan toplam 

proglotis sayısı 1000'den daha azdır. Gebe proglotislerin boyu, enlerinin yaklaşık 

2 katıdır. Uterusdaki yan dalların sayısı 7-13 arasında değişir. T. saginata'dan 

farklı olarak olgun proglotisler, şeritin arka ucundan 5-6 tanelik gruplar halinde 

kopup serbest kalır. Çoğunlukla dışkıyla dışarıya atıldıktan sonra, bazen son 

konak olan insanın bağırsağı içinde parçalanarak, ortalama 40 µm çapındaki 

yumurtalar etrafa saçılır.  

 Onkosfer larvası taşıyan yumurtaları yiyen veya suyla içen ara veya son 

konakta, onkosfer serbest kalır ve T. saginata'nın ara konağında olduğu gibi 

gelişerek sistiserkus larvasına [6-30 mm x 5-25 mm] dönüşür. Sistiserkuslu 

domuz etlerini iyi pişirmeden yiyen insanların ince bağırsağında, sistiserkus 

skoleks ve boyun kısmını dışa doğru çıkararak ergin hale geçer. 

Patogenez: İnsanda Tenyazis solyum (Taeniasis solium)'un etkenidir. Parazitin 

ergin şekli sadece ince bağırsakta bulunur ve çoğunlukla T. saginata'dakine 

benzer rahatsızlıklar meydana getirir. Bazen bağırsak delinmelerine neden olur. 

Genel olarak insan bağırsağında tek bir kurt bulunur ve 25 yıl kadar yaşayabilir. 

T. saginata'dan farklı olarak insanda otoenfeksiyon söz konusudur. Ağızdan 
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alınan veya sindirim sisteminde parçalanan olgun proglotislerden serbest kalan 

yumurtalardan çıkan onkosfer larvaları kan yolu ile karaciğere, oradan kalbe ve 

çeşitli iç organlar ile çizgili kaslara (Deri altı dokusu, beyin, göz boşluğu, kalp 

kası, çeşitli çizgili kaslar ve akciğer) giderek yerleşir. Sonuçta ara konakta olduğu 

gibi içi sıvı dolu bir kese halini alarak sistiserkus larvası (Cystisercus 

cellulosae)'na dönüşür. Kesenin etrafında iltihaplanma ve kapsül (fibröz tabaka) 

gelişir. Beyinde yerleştiği takdirde buna Cystisercus racemosus adı da verilir. 

Bunun sonucunda baş ağrısı, bulantı kusma, ruhsal bozukluklar, ödem, felç, sara 

nöbetleri oluşabilir. Gözde körlüğe, kaslarda ağrı ve kramplara neden olur. Genel 

olarak şeritlerin tedavisinde Atabrin (Quinacrine hydrochloride) önerilmektedir 

(Faust ve ark., 1968; Olsen, 1974; Unat, 1978; Yaşarol, 1978; Çetin ve ark., 

1979). 

 

Species 3: Echinococcus granulosus (Şekil 3.8 ve 3.9) 

 Kozmopolit dağılış gösterir. Son konağı, diğer bir deyişle ergin şeklinin 

yaşadığı konak genelde köpekler, bazen de çakal ve kurtlardır. Bu hayvanların 

ince bağırsağında yaşar ve hiçbir zarar vermez. Ara konağı koyun, sığır, at, geyik, 

deve, domuz, tavşan, maymunlar ve insandır. Ara konaklarda larva şeklinde 

(Hidatik Kist) çeşitli organ ve dokularda yerleşerek Hidatidozis adı verilen 

hastalığı yapar.  

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: En küçük sestodlardan birisidir. Uzunluğu 2-6 

mm, eni 0.5 mm'dir. Skoleksi küçüktür, 4 adet çekmen taşır. Rostellumunda 2 sıra 

halinde düzenlenmiş karakteristik şekilli 28-50 adet çengel bulunur. Kısa bir 

boyun kısmından sonra, 3 adet proglotisten yapılmış strobila kısmı gelir. En 

küçük olan I. proglotiste genital organlar gelişmemiştir. Biraz daha büyük olan II. 

proglotiste testisler ve çoğunlukla ters "U" harfi şeklinde bir ovaryum görülür. 

Proglotisin yan kısmında dışarı açılan genital açıklık, çoğunlukla ortada, bazen de 

biraz posteriordadır. En büyük olan III. proglotiste ise sadece yumurtalarla dolu 
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gebe uterus bulunur. Uterus kıvrıntılı bir boru şeklinde ve yumurtlama deliği 

yoktur. Genital açıklığın yeri, önceki proglotiste olduğu gibidir. Yumurtaları, 

ortalama 40 µm çapında ve küresel şekillidir. İçlerinde 3 çift çengel taşıyan 

Onkosfer larvası bulunur. Son konak olan köpek, çakal veya kurtların 

bağırsağında, gebe halkanın parçalanması ile serbest kalan yumurtalar, dışkıyla 

dışarı atılırlar. 

 Soğukta haftalarca canlı kalabilen yumurtalar, insan da dahil olmak üzere 

çeşitli ara konaklar (koyun, sığır, at, geyik, deve, domuz, tavşan, maymun) 

tarafından ağız yolu ile alındığında, duodenumda açılır ve içerisindeki Onkosfer 

larvası serbest hale geçer. Burada bağırsak duvarını delerek Hepatik Portal Vena 

(=Karaciğer Kapı Toplardamarı) vasıtası ile dolaşıma dahil olur. Dolaşımla çeşitli 

iç organlara, bilhassa karaciğer ve akciğere, bazen de dalak, beyin, omurilik, 

böbrekler, kalp, kemik ve göz boşluğuna yerleşir. Onkosfer yerleştiği yerde 

çengellerini kaybederek Hidatik Kist veya Echinococcus hydatidosus adı verilen 

bir kese halini alır. 

Başlangıçta 0.2-1 cm kadar olan bu kese, enfeksiyondan yaklaşık 6 ay 

kadar sonra daha da büyüyerek bir çocuk başı büyüklüğüne ulaşabilir. Yapısında 

dıştan içe doğru, konak hayvanın dokuları tarafından oluşturulan bir Fibröz 

Tabaka, bunun altında bir Kütikül Tabakası, daha alt kısımda bir Çimlenme 

Tabakası (Germinal Tabaka, Çimlenme Zarı) ve ona bağlı Çimlenme 

(=Tomurcuklanma) Kapsülleri bulunur. Kesenin içi antijenik özellikte, saydam 

ve sarımsı renkte, 2 lt'ye ulaşabilen bir sıvı (Hidatik Sıvı) ile doludur. Kesenin 

içindeki çimlenme kapsülleri, içerisinde skolekslerin gelişeceği Skolis (Scolice) 

adı verilen kese şeklindeki tomurcuklara dönüşür. Bunların sayısı 10-30 arasında 

değişir. Ayrıca, yapıları ana keseninkine benzeyen ve ana kesenin içinde veya 

dışında bulunan Yavru Keseler de gelişebilir. Bunlara sırasıyla Endogen ve 

Eksogen Yavru Keseler denir. Endogen yavru keseler, yapıştıkları yerlerden 
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ayrıldıklarında kesenin dip kısmında "Hidatik Kum" adı verilen birikintiyi, 

eksogen yavru keseler ise ikincil kistleri meydana getirirler. Ara konaklara ait 

böyle kistleri içeren iyi pişmemiş veya çiğ etlerini yiyen uygun son konakların 

bağırsağında kese parçalanır ve kesede bulunan kurtçuklar serbest kalarak, son 

konağın bağırsak mukozasına yapışırlar. Burada gelişerek ergin birer 

Echinococcus granulosus haline gelirler. Bu tür ara konağına yumurta ile, son 

konağına ise kist şekli ile bulaşması açısından önemlidir (Olsen, 1974; Yaşarol, 

1978; Çetin ve ark., 1979). 

Patogenez: Genel olarak kistlerin yerleştiği dokuda iltihaplanmalara; karaciğere 

yerleşmesi durumunda sarılık ve nekroza; akciğere yerleşmesi halinde öksürme ve 

dispnea (solunumun geçici olarak durması)'ya; merkez sinir sistemi, göz veya kalp 

gibi yaşam için önemli organlara yerleşmesi durumunda, bu dokularda tahrip 

sonucu ölümlere ve kemik dokuda yerleşmesi sonucu, kemiklerin kolayca 

kırılabilir bir özellik kazanmasına neden olan Hidatidozis (Hidatik Kist) adı 

verilen hastalığın etkenidir. 
 

 
 
 

Şekil 3.8: Echinococcus granulosus'un ara konaklarında (insan, koyun, v.s.) meydana 
gelen tipik bir hidatik kistin anatomik yapısı (Olsen, 1974'den değiştirilerek). 
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Şekil 3.9: Echinococcus granulosus'un son konağı olan köpek (A) ve ara konaklarından 
birisi olan koyundaki (B) yaşam döngüsü (Olsen, 1974'den değiştirilerek). 

 

Familia 2: Dilepididae 

 Skolekste 4 adet çekmen (=emeç, vantuz) ve 1-2 veya daha fazla sayıda 

çengel sırasına sahip bir rostellum bulunur. Bazı türlerde rostellumda hiç çengel 

bulunmayabilir. Ailenin en önemli diagnostik karakteri, her proglotiste bir çift 

genital apareyin bulunması ve buna uygun olarak da her bir proglotisin yan 

taraflarında birer genital açıklığın bulunmasıdır. Uterus bazı türlerde daima 

mevcuttur. Bazı türlerde ise parçalanarak birden fazla yumurta içeren Yumurta 

Kapsülleri halinde bulunur. Çeşitli omurgalı gruplarında ve bilhassa yabani kuşlar 

ve memelilerde yaygın olarak bulunurlar. Beş cinsi [Amoebotaenia, 

Choanotaenia, Joyeuxiella, Diplopylidium ve Dipylidium] bilinir. En yaygın ve 

en önemli cinsi kedi, köpek, diğer et yiyen omurgalılar ve bazen insanda da 

yaşayarak patojen olan Dipylidium'dur (Oytun, 1961; Faust ve ark., 1968; Olsen, 

1974). Biz burada örnek olarak sadece D. caninum'u ele alacağız. 
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Species: Dipylidium caninum (Taenia canina, Taenia elliptica) (=Köpek 

Şeridi, Köpek Tenyası) (Şekil 3.10 ve 3.11) 

 Kozmopolit dağılışa sahiptir. Son konakları arasında köpek, bazen tilki ve 

kediler, ender olarak da insan ve bilhassa çocuklar bulunur. Ara konağı, 

yumurtaları yiyen köpek biti (Trichodectes canis), köpek piresi (Ctenocephalides 

canis) veya kedi piresi (Ctenocephalides felis)'dir. Son konakta ergin şekilde ince 

bağırsakta, ara konakta larva şeklinde sindirim kanalında (Onkosfer Larvası) ve 

vücut boşluğunda (Sistiserkoid Larvası) yaşar. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Ergin şeklin skoleksi 0.3-0.4 mm genişlikte, 

oldukça küçük ve kuadriangular (=dötrgenimsi) şekillidir. Ergin birey 15-70 cm 

uzunluk ve 2-5 mm arasında değişen bir genişliğe sahiptir. Skoleksin ön ucunda, 

4-7 sıra halinde düzenlenmiş gül dikeni şeklinde çengellerin bulunduğu uzunca 

bir rostellum ve yanlarda 4 adet çekmen bulunur. Kısa ve dar bir boyunu takiben, 

80-250 proglotisten oluşan bir strobila (=gövde) gelir. Olgun veya gebe 

proglotislerin boyu, enlerinin yaklaşık 5-6 katı kadar olup, elips şekillidir. 

Proglotislerde, orta veya orta kısma yakın bir düzeyde, her biri yan taraflarda 

olmak üzere bir çift üreme sistemi bulunur ve her biri kendi genital açıklığı ile 

dışarı açılır. Uterus genç proglotislerde orta hat boyunca ileri ve geriye uzanan tek 

bir kanal halindedir. Bununla birlikte olgun proglotislerde ovaryum, vitellüs 

bezleri ve testisler ile birlikte parçalanarak, içinde döllenmiş ve embriyo 

(onkosfer larvası) geliştirmiş yumurtaların bulunduğu kapsüller halini alır. Her bir 

kapsül içinde 35-50 µm çapında, 5-15 adet küresel şekilli yumurta bulunur. Olgun 

proglotisler, şeritin arka ucundan teker, ikişer veya üçerli gruplar halinde kopup 

serbest kalır ve dışkıyla dışarıya atılırlar. Onkosfer larvası taşıyan yumurtaları, 

anüs etrafında beslenirken sindirim yolundan alan bit veya pirelerin bağırsağında 

onkosfer yumurtadan çıkar ve vücut boşluğuna geçerek oldukça küçük, kuyruklu 

Sistiserkoid Larvası (Cryptocystis trichodectis)'na dönüşür. Ara konak eğer bir 
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pire larvası ise gelişme durur. Pire larvasının pupa safhasına geçmesi ile Proserkoid, 

ergine farklılaşması ile de bulaşıcı Sistiserkoid halini alır. Sistiserkoidli böcekleri 

yutan son konağın bağırsağında larva 3-4 hafta içinde ergin duruma gelir. 

Patogenez: Parazitin ergin şekli sadece son konağın ince bağırsağında bulunur ve 

çoğu kez hafif belirtilerle kendini belli eder. İnsanda birden fazla helmintin 

bulunması enderdir. Bununla birlikte köpeklerde, çoğunlukla birden fazladır. 

Karın ağrısı, hazımsızlık, iştahsızlık, anüste kaşınma, nadiren parazitin toksik 

etkisine bağlı olarak ishal, baş ağrısı gelişebilir ve böylece Dipilidiyazsis kaninum 

(Dipylidiasis caninum) adı verilen hastalığın etkeni olur (Faust ve ark., 1968; 

Olsen, 1974; Çetin ve ark., 1979). 
 

 
 
 

Şekil 3.10: Dipylidium caninum. A: Ergin şerit, B: Skoleks, C: Gül dikeni şekilli 
rostellum çengeli, D: Genç (Olgun) Proglotis, E: Gebe Proglotis, F: Yumurta, 
G: Yumurta Kapsülü, H: Kuyruklu Sistiserkoid Larvası. 1=Skoleks, 
2=Olgunlaşmamış proglotis, 3=Genç (Olgun) Proglotis, 4=Gebe Proglotis, 
5=Rostellum 6=Vantuz, 7=Genital Açıklık, 8=Sirrus (Penis) Kesesi, 9=Vas 
deferens, 10=Testisler, 11=Vagina, 12=Ovaryum, 13=Vitellüs Bezi, 
14=Uzunlamasına Boşaltım Kanalı, 15=Yumurtalı Kapsül, 16=Yumurta Kabuğu, 
17=Onkosfer, 18=Yumurta Kapsülü, 19=Yumurta, 20=Sistiserkoid, 21=Kuyruk 
(Olsen, 1974'den değiştirilerek).  
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Şekil 3.11: Dipylidium caninum'un köpek (A), köpek piresi (B-D) ve köpek biti (E)'ndeki 
yaşam döngüsü. a=ince bağırsakta ergin şerit, b=strobiladan kopan olgun 
proglotis, c= yumurta kapsülleri ile dolu olgun proglotisin dışkı ile dışarı atılması, 
d=anüs etrafındaki onkosfer larvalı yumurta, e-g=yumurtanın pire larvası (B) 
tarafından yutulması, bağırsağı delerek vücut boşluğuna geçmesi, h=larvanın 
pupaya metamorfozu (C) ile birlikte Proserkoid larvasına farklılaşması, i=Ergin 
pirenin konaktan kan emmeye başlaması ile proserkoidin Sistiserkoid larvasına 
dönüşmesi, j-l=ergin bit tarafından alınan yumurtaların önce onkosfer (k) ve sonra 
sistiserkoid larvasına (l) doğrudan gelişmesi, m-n: sistiserkoidlerle enfekte ergin 
bit veya pirelerin köpek tarafından yenmesi ve serbest kalan sistiserkoidin ince 
bağırsakta ergin şerit halini alması (Olsen, 1974'den değiştirilerek).  

 

Familia 3: Hymenolepidiidae 

 Skolekste çoğunlukla tek sıra halinde çengelli bir rostellum bulunur. Çok 

az türde rostellum bulunmayabilir. Proglotisler karakteristik şekilde geniş ve kısa 

olup, her bir proglotiste 1-4 adet oldukça büyük testis bulunur. Ender olarak bazı 

türlerde (Örneğin tavukların ince bağırsağında parazitlenen Hymenolepis 

carioca'da) üreme organları çift olmakla birlikte, genital açıklık veya açıklıklar 

unilateral yerleşim gösterir. Yumurtaları çoğunlukla zarsı yapıda 3 (Örneğin 
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Hymenolepis carioca), bazen de 2 (örneğin H. nana) kabuk veya kılıf ile 

kuşatılır. Ergin şekilleri kuş ve memelilerin bağırsaklarında, larva şekilleri 

(Sistiserkoid) ise Crustacea, Myriapoda ve Insecta gibi arthropod sınıflarına dahil 

türlerde yaşar. Çoğu türde ara konak bulunmaz. Bu nedenle larva şekilleri, son 

konağın organlarında meydana gelir. Bulaşma türe ve ırklara bağlı olarak 3 tipte 

gerçekleşir: ya doğrudan doğruya yumurtaların sindirim yolundan alınması veya 

internal otoenfeksiyon ile (Doğrudan Gelişim), yahut da hemosölü içinde 

sistiserkoid larvasını taşıyan ara konakların ağızdan alınması (Dolaylı Gelişim) 

ile olur. Burada sadece insan ve kemirgenlerde (fare, sıçan, hamster ve çinçila) 

parazitlenen Hymenolepis nana incelenecektir. İnsanda ender olarak rastlanan 

diğer bir tür ise H. diminuta'dır. Son konak olarak kuşlarda yaşayan ve Avrupa'da 

yaygın olan türler arasında, ördeklerin ince bağırsağında yaşayan H. fasciculata, 

kazlarda parazitlenen H. anatina,  kuğu ve diğer pek çok su kuşunda rastlanan H. 

setigera önemli türlerdir. 
 

Species: Hymenolepis nana (=Cüce Şerit) (Şekil 3.12) 

 Ilıman ülkelerde, bilhassa çocukların ince bağırsaklarında yaşar. İnsan 

dışında kemirgenlerde de (fare, sıçan, hamster ve çinçila) yaygın olarak bulunur. 

Hindistan, Asya, Ülkemiz dahil Akdeniz'in kıyı ülkeleri, Latin Amerika, A.B.D., 

Havai, güney ve güneydoğu Pasifik'te yer alan bazı adalarda dağılış gösterir. 

 Gelişiminde bir ara konak olmayacağı gibi, bazen bir ara konak da söz 

konusu olabilir. Çoğunlukla Doğrudan Gelişim gösterir ve herhangi bir ara 

konağa ihtiyaç göstermez. Bu tip gelişimde son konak, hem son hem de ara 

konaktır. Ender olarak da Dolaylı Gelişim görülür ve İnsan Piresi (Pulex 

irritans), Köpek Piresi (Ctenocephalides canis), Fare Piresi (Xenopsylla 

cheopis), Un Kurtları (Tenebrio) cinsine dahil böcekler ara konak ödevi görür. 

Ara konak tarafından yutulan yumurtalardan çıkan Onkosfer larvası, böceğin 

hemosölünde Sistiserkoid larvasına dönüşür. Bu şekilde enfekte olmuş böcekleri 
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yutan son konağın bağırsağında, sistiserkoid serbest kalarak doğrudan ergin hale 

geçer.  

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: İnsan bağırsağını parazitize eden, 25-40 mm 

uzunluğa sahip, en küçük şerittir. En geniş yeri 1 mm'yi aşmaz. Skoleksi küçük 

olup, 4 çekmen ve rostellumunda tek sıra halinde dizilmiş 20-30 adet küçük 

çengel taşır. İnce ve uzun olan boyun kısmından sonra, yaklaşık 200 proglotisten 

oluşan strobila gelir. Proglotislerinin eni, boylarından yaklaşık 4-5 kat daha 

fazladır. Her bir proglotiste 3 adet büyük testis ve kese şeklinde bir uterus 

bulunur. En arkadaki gebe proglotis çoğunlukla strobiladan ayrılmadan önce 

parçalanarak, yumurtalar dışkıyla birlikte dışarı atılır. Enfekte insanda çoğunlukla 

birkaç ergin birey bulunmakla birlikte, bazı hastalarda binlerce ergin şerit 

sayılabilir. Küresele yakın şekilli yumurtaları, 30-47 µm çapında, şeffaf ve grimsi 

renktedir. Yumurtalar 2 ince ve zarsı kabuk ile çevrelenmiştir. İç zar, iki kutuplu 

olup limon şekillidir. Bu kutuplardan çıkan 4-8 adet uzun, iplik benzeri 

filamentler iki kabuk arasındaki boşluğa uzanır. En iç tarafta 3 çift çengel taşıyan 

Onkosfer larvası bulunur. 

 Ağız yolu ile alınan yumurtalar, duodenumda açılır. Serbest kalan 

Onkosfer, villusların yakınındaki stroma içerisine nüfuz ederek, burada 

Sistiserkoid larvasına dönüşür. Daha sonra bunlar duodenal veya jejunal kanala 

doğru göç eder ve yaklaşık 2 hafta içinde mukozaya yapışık durumda ergin hale 

geçerler. Bu yüzden bu türde gerek larva, gerekse ergin safhalar ayni bireyde 

bulunur. Bundan başka ağır enfeksiyonlarda, ince bağırsağın üst kısımlarında 

yumurtaların açılması sonucu, yeni enfeksiyonların meydana gelmesi (İnternal 

Otoenfeksiyon) olasıdır.  

 H. nana'nın insanlarda yaşayan ırkı yanında, faregilleri (Muridae) 

enfekte eden belli ırkları, sistiserkoid larvasının gelişimi için pireleri ve kınkanatlı 

(örneğin Tenebrio spp.) böcekleri kullanabilirler. 
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Patogenez: Himenolepiyaz (Hymenolepiasis) adı verilen klinik tabloya neden 

olur. Hiçbir belirti görülmeyeceği gibi, ishal, anoreksi (=iştahsızlık), kusma, 

insomnia (=uykusuzluk), kilo kaybı, duyarlılık, burun ve anüs kaşıntısı, urtiker 

(=kurdeşen) ve nadir olarak tik şeklinde semptomlara neden olabilir. Ağır 

enfeksiyonlarda istisnasız ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, sinir bozuklukları veya 

aşırı duyarsızlık şeklinde patojenik özellik kazanır. Tedavide Tenyazis için 

önerilen Atabrin [Quinacrine hydrochloride] önerilmektedir. 

 Hymenolepis nana'nın insanlarda yaşayan ırkı, önceden de değinildiği 

gibi bir dış gelişime ihtiyaç göstermez. Enfeksiyon temel olarak yumurtaların 

anüsten ağza taşınması ile gerçekleşir. Bu açıdan çocuklarda daha yaygındır. 

Enfeksiyon kemirgen kaynaklı yumurtalarla veya bir ara konak vasıtasıyla da 

gerçekleşebilir. Bununla birlikte, bu tip bulaşmalar o denli sık olarak gözlenmez 

(Oytun, 1961; Faust ve ark., 1968; Olsen, 1974; Unat, 1979). 

 
 

Şekil 3.12: Hymenolepis nana. A: Ergin şerit, B: Skoleks, C: Yumurta (Faust ve ark., 
1968'den değiştirilerek).  
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3.1.2. Phylum: Nematoda (=Nematodlar, Yuvarlak Kurtlar) 

 Çoğu mikroskobik, bazen 35 cm'lik bir uzunluğa ulaşacak derecede 

makroskobik, vücutları iki uca doğru incelen az çok silindirik ve segmentsiz 

kurtlardır. Çoğunluğu kara, deniz ve tatlı suda serbest, bir kısmı ise bitkiler, 

omurgalı ve omurgasız hayvanlarda parazit olarak yaşar. Sindirim sistemleri tam 

ve düz bir boru şeklindedir. Ön uçta ağız, arka uçta anüs bulunur. Vücut boşluğu 

yalancı sölom tipindedir, bağırsak ve üreme organları burada yer alır. Mezenşim 

dokusu çok az gelişmiştir. Bu nedenle yalancı sölom bir sıvı ile doludur.  

 Vücut duvarı, dıştan içe doğru Kutikula, Epidermis (Hipodermis) ve 

Boyuna Kas Tabakası'ndan oluşur. Sil taşımayan ve epidermisin dışa doğru 

salgısı olan bir kutikül tabakası büyümenin gerçekleşebilmesi için periyodik 

olarak atılır. Kutikül tabakasının hemen altında bulunan epidermis içinde, 2 veya 

daha fazla sayıda sinir şeridi ve boşaltım kanalları yer alır. Genç bireylerde tek 

sıralı ektodermal orijinli bir epitel tabakasından oluşan bu epidermis, erginlerde 

epitel hücrelerin birbirleriyle kaynaşıp, hücre sınırlarının kaybolması ile 

Hipodermis veya Subkutikula olarak isimlendirilen sinsisyal bir tabaka halini alır. 

Bunun altında tek sıra halinde düzenlenmiş boyuna kas fibrilleri taşıyan 

Miyoepitel (epitel-kas) hücreler bulunur. Bu hücrelerin nukleus bulunan ve 

yalancı söloma bakan serbest uçları protoplazmik uzantılar oluşturarak epidermis 

içinde bulunan sinir şeritleri ile bağlantı kurarlar. Miyoepitel hücrelerin kasılması 

ile dalgalı ve yılankavi hareketler meydana gelir. 

 Sindirim sistemleri boru şeklindedir. Sırasıyla ağız, yutak (=kaslı yemek 

borusu kısmı), yemek borusu (Oesophagus, özofagus), bağırsak, rektum ve 

anüsten oluşur. Bazılarında yutak ve rektum bulunmaz. Diğer bazılarında ise ağız 

boşluğunda kütikül genişlemesi ile şekillenen dişler veya buna benzer oluşumlar 

söz konusudur. Yemek borusu türe ve gruplara göre değişik şekiller gösterir. 

Bazılarında düz veya tesbih şeklinde boğumlu bir yapı halinde (Filariform veya 



         GENEL PARAZİTOLOJİ 216 

Strongyloid), bazılarında 2 (Raptidiform) veya 4 farklı bölgeden yapılmış olabilir. 

Birçok nematodda 3 adet yemek borusu bezi bulunur. Bunlardan biri sırtta olup, 

ağız boşluğuna açılır. Diğer ikisi ise karın tarafa yakındır ve yemek borusuna 

açılırlar. İnsanda parazit olabilen Ancylostomidae (=Çengelli Kurtlar) ve 

Strongylidae ailelerinde ağız boşluğuna açılan ve toksik maddeler salgılayan 

ilave bir Baş Bezi bulunur. Uzunluğu bazen vücudun yarısı kadar olabilir. Yemek 

borusundan sonra bağırsak gelir. Bağırsağın arka ucu bazen kısa ve dar olan 

rektumu yapar, kurdun ventral tarafına açılan anüs (dişilerde) veya kloakla 

(erkeklerde) son bulur. 

 Nematodlarda sinir sistemi diğer omurgasız gruplarından oldukça farklıdır. 

Yemek borusunu bir halka şeklinde saran bir sinir halkası ve bu halkadan vücudun 

önüne doğru  uzanan 6, gerisine doğru biri dorsalde ve diğeri ventral tarafta uzanan 

2 boyuna sinir şeridinden yapılmıştır. Bu sinir şeritleri hipodermis içinde uzanırlar. 

Nematodlarda her biri bir sinir fibrili ile ilişkili olan Papil (Papilla), Seta ve Amfid 

(Amphid) olarak isimlendirilen çeşitli duyu organları bulunur. Papiller dudak, boyun 

ve genital bölgede bulunurlar ve kutikülün kalınlaşması ile şekillenen çıkıntı 

şeklindeki oluşumlardır. Setalar, ön sırt tarafta daha yaygın olacak şekilde bütün 

vücutta bulunabilirler. Sillerin modifiye olması ile şekillenen kıl şeklindeki 

mekanoreseptörlerdir. Amfidler ise özellikle denizlerde yaşayan, sucul ve kör 

formlarda yaygındırlar. Kutiküldeki cep veya tüp şeklindeki girintiler olup, 

kemoreseptör ödevi gören yapılar içerirler. Genelde ön uçta ve sırt-yan taraflarda bir 

çift halindedir. Bazı deniz ve tatlı su formlarında her biri farinks hizasının yan 

taraflarında işlevi bilinmeyen bir çift basit nokta göz vardır. Nematodların 

Secernentae (Phasmidia) sınıfında, bilhassa parazitik olanlarında daha iyi gelişmiş 

olacak şekilde, vücudun arka-yan taraflarında Fazmid (Phasmid) denen bir çift tek 

hücreli bez bulunur. Her biri bir kanal ve bir delik ile anüsün arka yan tarafına açılır. 

Bunlar kemoreseptör ödevi gören bezsi duyu organlarıdır. 
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 Nematodların boşaltım sistemleri, bu gruba özgü bir şekil gösterir. 

Hipodermisin vücut içine doğru kalınlaşması ile şekillenen Yan Çizgiler 

(=Lateral Epidermal Çıkıntılar veya Karinalar) içinde uzanan kanallardan oluşur. 

Sayısı 2-6 arasında değişir. İçlerinde saydam bir sıvı bulunur. Bu kanallar yemek 

borusunun arka tarafında içeri ve aşağı doğru kıvrılarak birleşirler. Kısa bir kanal 

şekillendirerek ventral tarafta, orta hatta bulunan küçük bir açıklık (Boşaltım 

Poru=Çıkartı Deliği) ile dışarı açılırlar. 

 Yuvarlak kurtlar genel olarak ayrı eşeylidir. Az bir kısmında, bazı karasal 

türlerde hermafroditlik söz konusudur.  

 Dişilerde ayrı bir cinsiyet açıklığı bulunurken, erkeklerde üreme sistemi 

rektumla bağlantı kurarak dışarı açılır. Dolayısı ile anüs bir gonopor ödevi görür. 

Dişi bireylerde 2 ovaryum, 2 ovidukt ve 2 uterus bulunur. Uteruslar daha sonra 

birleşerek ortak bir vagina ile Vulva adı verilen ve genellikle vücudun ön 

yarısında bulunan genital açıklığa bağlanırlar.  

 Erkekler dişilerden daha küçüktür ve arka uçları bir kanca gibi kıvrıktır. 

Erkek bireylerde gonadlar, yani testisler tektir. İnce ve uzun bir boru şeklinde olan 

testisi, sırasıyla nispeten biraz daha geniş olan bir sperm kanalı (Vas deferens), 

sperm kanalından bir boğumla ayrılmış bir Meni Kesesi ve kaslı bir Fışkırtma 

(Ejakülatör) Kanalı izler. Bazen fışkırtma kanalına 2 çiftleşme bezi eşlik eder. Bu 

kanal rektumla birlikte kloaka açılır. Kloaka açılan diğer bir yapı ise Spikül adı 

verilen kıl şeklindeki çiftleşme organlarıdır. Oxyuridae ve Trichuridae 

ailelerinde olduğu gibi spikül tektir ve Trichuridae ailesinde bir kılıf ile 

çevrilidir. Diğer yuvarlak kurtların çoğunda ise 2 spikül bulunur. Trichinella 

spiralis (Kas Trişini)'de olduğu gibi bazen spikül bulunmaz. Bu durumda kloak, 

dışarı doğru çıkarılarak çiftleşme organı ödevi görür.  
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 Döllenme vücut içinde olur. Spermleri kuyruksuzdur. Yumurtaları ince 

bir kitinli kabuk ile örtülüdür. Dışarı bırakıldıklarında gelişme hemen başlar 

(Ovipari) veya yumurtalar dışarı bırakılmadan önce, genç kurt yumurta içinde 

oluşur ve dışarı atılmadan hemen önce yumurtadan çıkarlar (Ovovivipari). Bazı 

türlerde ise partenogenez görülür. Yavrular ergindeki bir çok özelliğe sahiptir. 

Birkaç deri değiştirme ile ergin hale geçerler. Erginleri ise deri değiştirmeden 

büyürler.  

 Solunum sistemleri yoktur, serbest yaşayan türleri oksijenli solunum 

yaparlar ve oksijen gereksinimlerini, doğrudan vücut yüzeylerinden diffüzyonla 

sağlarlar. Parazit yaşayanlar ise çoğunlukla enerji ihtiyaçlarını oksijensiz 

solunum, glikolizisden temin ederler. Beslenmeleri yaşam tarzı ve yaşam 

ortamına göre çeşitlilik gösterir. Serbest yaşayanlar, küçük omurgasızlar, 

protistler ve çürümüş organik maddelerle geçinirler. Parazit olanlar ise konukçu 

oldukları hayvanların kan, bağırsak, akciğer, trake, diğer pek çok doku ve 

organları içinde yaşarlar. Besinlerini emerek veya kazıyarak elde ederler. 

Mekanik etkileri yanında, salgıları ile toksik veya litik etki de yaratabilirler.  

 Nematodlar, Adenophorea ve Secernentae olmak üzere iki sınıf 

halindedir. Biz burada sadece insanda da parazitlenen bazı türleri dikkate 

alacağız. 

 

3.1.2.1. Classis: Adenophorea (Aphasmidia) 

 Fazmidleri yoktur. Çoğu deniz ve tatlı suda serbest, az bir kısmı parazit 

yaşar. Amfidler boyun bölgesinde, değişik şekillerde ve büyüktür, nadiren delik 

şeklinde olurlar. Boşaltım kanalları körelmiş veya hiç yoktur. Gonadlarda 

germinal bölge, gonadların bütününü kapsar. Hipodermal çıkıntıların sayısı az 

veya çoktur, simetri göstermezler. İki takım (Chromadorida ve Enoplida) 

halindedir. Bu sınıfa dahil burada görülecek örnekler Enoplida takımındandır. 
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Ordo: Enoplida 

 Yemek borusu, önde bazen oldukça uzun tüp veya koni şeklinde kaslı bir 

bölge (farinks) ve arkada çoğu kez genişlemiş bezsi (soğancık) bir bölge olmak 

üzere 2 kısımdan oluşur. Amfidler cep, tüp veya delik şeklindedir.  

 Üç alt takımı [Enoplina, Dorylaimina (Trichurata), Dioctophymatina) 

mevcuttur. Bunlardan bizi sadece Dorylaimina alt-takımı ilgilendirir. Bunlarda 

bağırsaklarda kas bulunmaz. Erkeklerinde çoğunlukla 2 veya 1 spikül mevcuttur. 

Bazılarında yoktur.  

 Bu alt-takıma dahil cinsler arasında Trichuris, Capillaria, Trichinella, 

Mermis ve Dorylaimus bulunur. İlk üç cins insan da dahil olmak üzere 

omurgalılarda, Mermis böcek larvalarında, Dorylaimus ise toprak ve tatlı suda 

serbest yaşar (Chandler, 1958; Noble ve Noble, 1961; Faust ve ark., 1968; Olsen, 

1974; Unat, 1978; Çetin ve ark., 1979, Storer ve ark., 1979; Barnes, 1987, 

Geldiay ve Geldiay, 1991; Salman, 1995). 

 

Familia 1: Trichuridae 

 Özofagusun işgal ettiği vücut kısmı, vücudun geri kalan kısmından daha 

dar ve daha uzundur. Her iki cinsiyette de vücudun arka tarafı, geniş ve ucu 

yuvarlağımsıdır.  

 Tek cins (Trichuris) ve 10 kadar tür içerir. Ülkemizde yaygın olarak 

bulunan türler şunlardır: T. vulpis köpek ve diğer karnivor memelilerin kör ve 

kalın bağırsaklarında, T. ovis koyun, keçi, sığır ve diğer geviş getiren memelilerin 

kör ve kalın bağırsaklarında, T. leporis ise kır ve ada tavşanları ile diğer 

kemirgenlerin kalın bağırsaklarında yaşar. Parazitlikleri sonucu sancı, kanlı ishal 

gibi semptomlar görülür.  

 İnsan sağlığı açısından da önemli olan tür, T. trichura'dır (Oytun, 1961; 

Olsen, 1974, Unat, 1979, Storer ve ark., 1979). 
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Species: Trichuris trichura (Syn. Trichocephalus hominis, Trichocephalus 

trichura)(=Kırbaç Kurdu) (Şekil 3.12) 

 Kesin konağı insan, maymun ve domuzlardır. Gelişiminde ara konak 

görülmez. Sıcak ve nemli ülkelerde daha yaygın olacak şekilde kozmopolit dağılış 

gösterir. Larva (embriyo) veya genç kurtlar duodenum ve buradaki villus 

girintilerinde, daha aşağıdaki ince ve kalın bağırsaklarda; erginleri ise bilhassa 

çekumda bulunur. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Dış görünüş açısından bir kamçı veya kırbaca 

benzer. Ön kısmı kıl gibi ince, arka kısmı kalındır. Gri renklidir. Özofagus 

oldukça uzun ve boğumlu yapıdadır.  

 Erkek dişiden biraz kısadır. Ergin erkek 30-45 mm uzunluk ve 1.25-1.75 

mm genişlikte, ergin dişi ise 35-50 mm uzunluk ve 1.5-2.00 mm genişliktedir. 

Dişiden farklı olarak erkeğin arka ucu 360o'lik bir açıda kıvrılarak, saat zembereği 

şeklinde içe doğru sarmal oluşturur. Vücudun daha ince olan özofagus bölgesi, 

bütün vücudun yaklaşık 2/3'sini oluşturur. Spikül tektir ve üzeri dikenli bir kılıfa 

sahiptir. Dişide özofagus bölgesi daha uzun olup, vücudun yaklaşık yarısı 

kadardır. Vulva, özofagusun hemen arka düzeyinde konumlanır. Her iki ucunda 

mukoid tıkaç bulunan limon şekilli yumurtaları 40-56x22-25 µm'dir.  

 Dışkıyla dışarı atılan yumurtalarda, nemli toprakta 4 hafta içinde bulaşıcı 

larva gelişir. Böyle yumurtaları ağız yolu ile alan konaklarda, larva duodenumda 

serbest kalır. Burada bağırsak villusları içine girerek 10 gün kadar beslenir. Bu 

genç kurtlar daha sonra kalın bağırsağa, özellikle çekum ve appendikse geçerler. 

Birkaç kez deri değiştirerek ergin hale gelirler ve çiftleşirler. Yumurtanın oral 

yolla bulaşmasından, ergin hale gelinceye kadar geçen süre yaklaşık 90 gündür. 

Patogenez: Trikuriyaz (Trichuriasis)'a neden olur. Esas olarak gıda artıkları ve 

kanla beslenir. Ön uçları ile bağırsak mukozasına girerek travmatik etki, salgıları 

ile de toksik ve litik etkiye sahiptirler. Travma etkisine bağlı olarak karın ağrısı, 
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kabızlık, ishal ve iltihaplanmalara (örneğin rektit, apendisit), hatta ağır 

enfeksiyonlarda rektumun dışarı sarkmasına (Prolapsus), toksik ve litik etkiye 

dayalı olarak, allerji, anemi, iştahsızlık, ateş, sinirlilik, ayrıca dokularda erime ve 

kanlı ishallere sebep olurlar (Faust ve ark., 1968, Çetin ve ark., 1979). 

 
 

Şekil 3.13: Trichuris trichura'ya ait ergin bir dişi (A) ve yumurtası (B) ile ergin bir erkek (C) 
ve erkeğin arka ucunu (D) gösteren çizimler (Chandler, 1958'den değiştirilerek). 
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Familia 2: Trichinellidae 

 Tek türü (Trichinella spiralis) mevcuttur. Ağız basit ve vücut kabaca her 

bölgesinde ayni kalınlıktadır. Erkeklerinde spikül (=kopulasyon organı) 

bulunmaz. Vulva vücudun ön kısmında, özofagus hizasındadır. Ovovivipar 

(=Yalancı Vivipar)'dır. Diğer bir deyişle dışarı bırakılan yumurtaları yoktur, 

yumurtalar sadece uterus içinde görülür (Oytun, 1961; Olsen, 1974). 
 

Species : Trichinella spiralis (Trichina spiralis) (=Trişin) (Şekil 3.14) 

 Özellikle domuz etinin yendiği A.B.D. ve Avrupa'da yaygın olacak 

şekilde kozmopolit dağılış gösteren oldukça küçük ve canlı doğuran bir 

nematoddur.  

 Fare ve domuzlarda, ayrıca kedi, köpek, tilki, insan ve diğer etçil 

memelilerde bulunurlar. Konaklarının tamamı, hem son konak hem de ara 

konaktır. Larva (embriyo) veya genç kurtlar bağırsak mezenterine ait lenf 

düğümlerinde, lenfte, kanda serbest ve özellikle çeşitli çizgili kaslarda 

(diyafragma, interkostal, larinks, boyun, çene, göz, sırt, karın, v.s.) kist halinde; 

erginleri ise ince bağırsakta, bilhassa duodenum ve jejunumda serbest veya 

mukozaya yapışık durumda yaşar. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Ön uçları arka kısımlarına oranla dar, oldukça 

küçük ve beyaz renkli kurtlardır. Özofagus önde kısa bir kaslı kısım (Farinks) ve 

arkada uzunca bir bezsi kısım (Stikozom)'dan yapılmıştır. İkinci kısım tesbih 

şeklinde dizili, odacıklı bir yapı gösterir. Erkekler dişilerden yaklaşık 2-2.5 kat 

daha kısadır [Ergin erkek 1.4-1.6 mm x 40 µm, ergin dişi 3-4 mm x 60 µm]. 

Erkeklerinde spikül ve spiküler kılıf yoktur. Kloakın arkasında lop veya lopçuk 

şeklinde iki çift çiftleşme papili bulunur. Dişileri ovovivipardır. Larvalı 

yumurtalar uterusda şekillenir ve dişiyi terk etmeden önce yumurta kabuğu 

parçalanarak, vücudun 1/3'lik ön kısmında konumlanan vulvadan larvalar serbest 

kalır (Ovovivipari). 
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 Konaktan konağa bulaşma, canlı larvalar içeren kistli etlerin yenmesi 

veya trişinli öğünlerin ağızdan alınması sonucunda dışkıyla dışarı atılan canlı 

kistlerin yutulması, ayrıca enfekte hamile dişilerde prenatal dönemde plasenta 

veya postnatal dönemde süt içinde larvaların fötus yahut yavruya geçmesi ile olur.  

 Kistler duodenumda açılır ve larvalar serbest kalır, gelişme burada başlar 

ve bağırsağın gerisine doğru hareket ederek 1-3 kez deri değiştirirler. Böylece 

enfeksiyondan sonraki 2-3. günde ergin hale gelirler ve çiftleşirler. Çiftleşmeden 

hemen sonra erkekler ölür. Ergin dişi trişinler ise Lieberkühn bezlerinin kanalları 

aracılığı ile bağırsak mukozasına, mezenterlere ve lakteollere ulaşırlar. 

Enfeksiyondan sonraki 7. günde lakteollerde yavrulayarak (Prelarva) lenf 

düğümleri, torasik lenf kanalı yolu ile kana (Vena cava) dahil olurlar. Buradan 

kalbe, sonra da akciğer, kalp ve büyük dolaşımla vücudun çeşitli bölgelerindeki 

çizgili kaslara, özellikle diyafragma, dil, larinks, interkostal, çene, boyun, bacak, 

karın ve göğüs kaslarına giderek yerleşirler. Kas lifleri içinde büyürler ve şekilleri 

değişir. Başlangıçta kas fibrillerine az çok paralel uzanırlarken, zamanla kendi 

üzerlerine kıvrılırlar ve etraflarında konağın kendinden kaynaklanan kollajen 

yapıda limon şeklinde (400-600 x 250 µm) bir kapsül şekillenir. Bu işlem 

enfeksiyondan sonraki 17. günde başlar ve 3 ay içinde tamamlanır. Kas trişini 

denen bu kistik larvalar 6 aydan sonra kalsifiye olmaya başlarlar ve çoğunlukla 1, 

nadiren 6 veya daha fazla yıl sonra tamamen kireçleşirler. Bir kapsül içinde 1 

veya daha fazla sayıda larva veya genç kurt bulunabilir. Kalsifiye olmamış larvalı 

kistler yeni enfeksiyonların kaynağı olurlar. 

Patogenez: Trikiniyaz (Trikinoz, Trichiniasis, Trichinellasis)'in etkenidir. 

Bağırsakta yerleşen ergin kurtlar, mukozada kanama ve iltihaplanmaya (enterit), 

ishal ve kusmalara, vücuttaki göçleri sırasında kanamalara, ödemlere, ayrıca 

toksik ve allerjik etkiye bağlı olarak anemi, ateş ve deride döküntülere, kaslarda 

yerleşme sonucunda miyozit, ağrı, solunum bozukluğu ve kas tutulmalarına, ender 
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olarak merkez sinir sistemine yayılma durumunda menenjitlere, gözde yerleşme 

durumunda göz dışı ödemlere neden olur (Faust ve ark., 1968; Olsen, 1974; 

Yaşarol, 1978, Çetin ve ark., 1979). 

 
 

Şekil 3.14: Trichinella spiralis. A: Ergin dişi, B: Ergin erkek, C: Erkeğin posterior ucunun 
ventralden görünüşü, D: Tamamen gelişmiş ve kist halini almamış larva, E: İskelet 
kasında larvanın kistleşmesi, F: İskelet kasında kist halini almış larvalar. 1=Ağız, 
2=Anüs, 3=Çiftleşme eklentileri, 4=Genital papillalar, 5=Özofagusun kaslı kısmı 
(Farinks), 6=Özofagusun bezsi kısmı (Stikozom, Stichosome), 7=Bağırsak, 
8=Ovaryum, 9=Uterus, 10=Vulva, 11=Testis, 12=Sperm kanalı, 13=Ejakulatör 
(Fışkırtma) kanal, 14=Kloak, 15=Sinir halkası, 16=İskelet kası, 17=İskelet kasında 
kist halini almamış genç larva, 18=Konağın çizgili kas dokusunda kist 
şekillendiren yaşlı larva, 19=Kist (Olsen, 1974'den değiştirilerek). 
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3.1.2.2. Classis: Secernentae (Phasmidia) 

 Fazmidler (posterior duyu organları) çoğunlukla mevcuttur. Türlerinin 

çoğu parazit, az bir kısmı ise sulu toprakta serbest olarak yaşar. Amfidler (anterior 

duyu organları) küçük ve delik şeklinde olup, dudaklarda yerleşirler. Gonadlarda 

germinal bölge iç tarafta bulunur. Vücutlarında biri dorsalde, diğeri ventralde ve 

ikisi lateralde olmak üzere 4 adet boyuna uzanan hipodermal çıkıntı bulunur. 

Ventral ve dorsalde bulunanlar çok küçük olabilir. Dört takım [Rhabditida, 

Strongylida, Ascaridida, Spirurida] halindedir (Storer ve ark., 1979).  

 

Ordo 1: Rhabditida 

 Özofagus 3 bölge gösterir. Bu durum bilhassa larvalarında daha barizdir. 

Serbest, saprofaj veya bitki ve hayvanlarda parazit yaşayan küçük nematodlardır.  

 İki alt-takım (Rhabditina ve Tylenchina) ve bu takımlara dahil 8 cins 

(Rhabditis, Strongyloides, Rhabdias, Tylenchus, Heterodera, Meloidogyne, 

Anguina, Chondronema) içerir. İlk 3'ü Rhabditina, son 5 cins ise Tylenchina 

alt-takımı içerisinde sınıflandırılır. Chondronema cinsi böceklerde, Tylenchus, 

Heterodera ve Meloidogyne çoğunlukla bitki kökleri arasında, vücut sıvıları veya 

bitki özleri ile geçinerek parazitliğe sebep olurlar.  

 Rhabtitis cinsinin bazı türleri, Strongyloides ve Rhabdias cinslerine 

dahil türlerin tamamında ise fakültatif parazitlik görülür. Ya serbest olarak dış 

ortamda veya rastlantısal olarak, insan dahil yüksek omurgalılarda parazitler 

halinde yaşarlar. Normal olarak otlarda ve toprakta yaşayan Rhabditis pellio'ya ait 

larval safhalar, köpek ve sığırlarda bilhassa yer ile temas eden vücut kısımlarında 

aşırı kaşıntılı ve sivilceli bir deri hastalığına (Kurtçuk Dermatozu) sebebiyet 

verirler. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da dağılış gösterir. Ülkemizden kayıt 

bulunmamaktadır (Oytun, 1961; Storer ve ark., 1979).  
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Ordo 2: Strongylida 

 Ağız etrafında dudak bulunmayan türler yanında 3 veya 6 adet küçük 

dudak taşıyan türleri de mevcuttur. Uterus yüksek derecede kaslı olup, 

yumurtaların dışarı atılmasında iş gören kaslı bir kaide kısmına (Ovijektör) 

sahiptir. Erkeklerin kuyruk uçlarında çan şeklinde bir deri genişlemesi bulunur. 

Buna "Çiftleşme Kesesi" (=Copulatory bursa) denir. Karasal omurgalılarda 

parazit olarak yaşarlar. En önemlileri arasında Oesophagostomum (kalın 

bağırsakta), Syngamus (solunum sisteminde), Trichostrongylus (ince bağırsakta), 

Haemonchus (midede), Metastrongylus (akciğer bronşlarında) cinslerine dahil 

türler ve ayrıca, insanın sindirim sisteminde parazitlenen cinsleri (Necator ve 

Ancylostoma) içeren Çengelli Kurtlar (Ancylostomatidae veya Ancylostomidae 

ailesi) bulunur. Burada sadece insanın ince bağırsağında yerleşerek hastalık 

etkeni olan çengelli kurt veya solucanları ele alacağız. 
 

Familia: Ancylostomidae (Syn. Ancylostomatidae) (=Çengelli Kurtlar) 

 Ön tarafta, ağız boşluğunun kitin bir örtü ile örtülmesi ile oluşmuş, oval 

şekilli bir Ağız Kapsülü mevcuttur. Ağız kapsülünün ön-ventral tarafında diş 

(Ancylostominae) veya keskin levhalar (Necatorinae) bulunmasına bağlı olarak 

2 alt-aileye ayrılır (Oytun, 1961). Bunlara Çengelli kurtlar denmesinin nedeni, 

vücutlarının ön kısmının çengel şeklinde kıvrık olmasından kaynaklanır. İki alt-

aileyi temsilen, birbirlerine pek çok açıdan benzer olan Ancylostoma duodenale 

ve Necator americanus karşılaştırmalı şekilde ele alınacaktır. 

 

Species: Ancylostoma duodenale ve Necator americanus  

 Ancylostoma duodenale esas olarak Çin, Japonya ve Hindistan'da; 

Necator americanus ise Afrika'da ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı adalarda 

dağılış gösterir. Bununla birlikte anthropogen yayılış ile insanlar tarafından 

dünyanın hemen her yerine taşınmıştır. Ülkemizde bilhassa Doğu Karadeniz 
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Bölgesi ve Doğu Akdeniz kıyılarından kayıtlar mevcuttur (Unat, 1979). Gerek A. 

duodenale gerekse N. amercanus'un kesin konağı insandır. Gelişimlerinde ara 

konak bulunmaz. Erginleri insanın ince bağırsağında yaşar. Larvaları ise kan, 

kalp, akciğer, solunum kanalları, özofagus ve midede bulunur. Vücuttaki 

yerleşimlerine bağlı olarak bir takım hastalıklar (Ankilostomiyaz-Nekatoriyaz) 

meydana getirirler.  

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Her iki tür de iğ şekilli (=fusiform)'dir. 

Pembemsi-beyaz veya gri renklidirler. A. duodenale dişisi ortalama 1.3 cm 

uzunlukta ve 0.5 mm genişliğindedir. Erkeği biraz daha küçüktür. N. 

americanus'a ait erkek ve dişi bireyler ise A. duodenale'ye oranla nispeten daha 

kısadır. Her iki türün de erkeklerinde 2 çiftleşme spikülü bulunmakla birlikte, A. 

duodenale'de bunlar uç kısımlarda birleşirler. Her iki türe ilişkin diagnostik 

karakterler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

 
Karakter  A. duodenale    N. americanus 
Baş  Vücut yönelimine uygun    Vücut yönelimine 
  yönde uzanır.    ters yönde uzanır. 
Ağız kapsülünde  4 adet anterolateral diş vardır.   2 adet keskin levha  
      bulunur. 
Spiküller (2 adet) Uç kısımlardan birleşmiştir.   Ayrı ayrıdır. 
Erkekte Çiftleşme Kesesi Eni, boyundan daha fazladır.   Eni, boyuna eşittir. 
Dişide Vulva  Vücut ortasının gerisindedir.   Vücut ortasının  
      önündedir. 
Dişinin Arka Ucunda "Diken" şeklinde sivri çıkıntı   Böyle bir çıkıntı  
    bulunur.    yoktur. 
 
 Gelişimlerinde türler arasında fark yoktur. Ergin kurtlar ağız kapsülleri 

yardımıyla ince bağırsak mukozasına yapışarak, burada 5-10 yıl kadar canlı olarak 

kalabilirler. Erkek ve dişi bireyler ince bağırsakta çiftleşir. Döllenmiş olan 

yumurtalar dışkı ile dışarı atılır. Dış ortamda uygun koşullar [nem ve 20-30oC] 

altında, 2 gün içinde yumurtadan serbest yaşayan saprofajik (humuslu toprakla 
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beslenen), 0.25 mm boyunda Raptidiform kurtçuklar çıkar. Bunlar ön ucu 

yuvarlak, arka ucu sivri olan ve özofaguslarında, aralarında dar bir kısım ile 

ayrılmış iki şişkinlik taşıyan formlardır. Toprakta beslenerek deri değiştirip 

büyürler, sonuçta ağızları kapanır, beslenmeleri durur. Özofagusdaki şişkinlikler 

ortadan kalkarak düz bir boru halini alır. Bu şekilde beslenmeyen, 0.75 mm 

boyunda Filariform veya Strongyloid kurtçuklar meydana gelir. Daha sonra 

bunlar da ikinci kez deri değiştirirler, bununla birlikte bu deri kurtçuktan ayrılmaz 

ve filariform kurtçuğun etrafını bir kılıf halinde sarar. Bunlara Kılıflı Kurtçuk 

denir ve insana bulaşmada rol oynarlar. Toprakta aylarca canlı kalabilirler. 

Bulaşma, kurtçuğun kılıftan çıkarak çoğunlukla ayak parmakları arasındaki deriyi 

veya mukozal epiteli delmesi, ve sonuçta kan dolaşımına girmesi ile gerçekleşir. 

Kurtçuk kan yolu ile önce kalbin sağ tarafına, daha sonra akciğere, oradan trake, 

farinks ve özofagus yoluyla mideye ve bağırsağa ulaşır. Burada 2 kez daha deri 

değiştirerek büyür ve enfeksiyondan sonraki yaklaşık 2 ay içerisinde ergin hale 

geçer (Faust ve ark., 1968; Çetin ve ark., 1979; Unat, 1979.  

Patogenez: Kurtçukların vücuda girme yerinde kaşıntı ve bunun sonucunda 

dermatit, eritem (=kızarıklık), urtiker, ödem; kurtçukların akciğerden geçmesiyle 

burada kanama ve öksürük, ağır enfeksiyonlarda kalp yetmezliği, ayrıca sarı 

renkli ishal ve diğer sindirim sistemi bozuklukları görülür. Bu semptomlar etken 

olan çengelli kurda bağlı olarak Nekatoriyaz veya Ankilostomiyaz olarak 

adlandırılır. 

 Normalde son konakları insan olmayan bazı nematodların larvaları insan 

vücuduna girecek olursa, Larva Migrans adı verilen klinik tabloyu geliştirirler. 

Bu durum deride meydana gelebileceği gibi iç organlarda da meydana gelebilir. 

Örneğin normal olarak kedi ve köpeklerde yaşayan Ancylostoma caninum ve A. 

braziliense'ye ait topraktaki kurtçuklar, yağmurlu sıcak mevsimlerde insanın 

derisini delerek vücut içine girer. Bunlar deri altı dokusunda göç ederler, 
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geçtikleri yerlerde kızarıklık, şişme ve kaşınmalara neden olurlar. Bulundukları 

yerlerde deri kurur. Oysa bunların doğal konakları olan kedi ve köpeklerde bu tip 

belirtiler görülmez (Faust ve ark., 1968; Çetin ve ark., 1979). 
 

Ordo 3: Ascaridida 

 Çoğunlukla 3 büyük, bazen 6 küçük dudak bulunur. Ender olarak hiç 

yoktur. Bazılarında iki lateral çene mevcuttur. Vagina ve uterusun arka kısmı 

kaslıdır. Arka uçta papiller bulunur. Salyangozlarda, böceklerde ve insan dahil 

omurgalılarda endoparazit olarak yaşarlar. Örnek olarak Ascaris, Enterobius, 

Toxocara, Heterakis ve Thelasoma cinslerini verebiliriz. İlk üç cins insanlarda, 

Heterakis kuşlarda, Thelasoma cinsi ise omurgasızlarda parazitlenir. Bu takıma 

dahil çok sayıda aile mevcuttur. Bununla birlikte, burada sadece Ascaridae 

(Ascarididae), Oxyuridae ve Heterakidae ailelerine dahil bazı önemli patojenik 

türler ele alınacaktır. 

 

Familia 1: Ascaridae (Syn. Ascarididae) 

 Ağız, duyu papilleri taşıyan 3 dudak ile çevrelenmiştir. Bazen bunların 

arasında 3 adet ara dudak bulunabilir. Ağız kapsülleri yoktur. Diğer bir deyişle 

ağız boşluğu, kitin bir örtü ile kuşatılmaz. Bağırsakları basit bir boru şeklindedir. 

Erkeklerin arka ucunda 2 adet çiftleşme spikülü bulunur. Bazı türlerin 

erkeklerinde, örneğin tavukların ince bağırsağında parazitlenen Ascaridia galli'de 

prekloakal bir vantuz görülür. Dişi genital açıklığı (vulva) vücudun ventral 

tarafında, median hat üzerinde ve ortaya yakın konumlanır. Uterus kolları bu hat 

üzerinde ve birbirine paralel uzanırlar. Erkeklerde kloak önünde bir vantuzun 

bulunup bulunmaması esas alınarak, sırasıyla Ascaridiinae [örneğin Ascaridia 

cinsi] ve Ascarinae [örneğin Ascaris, Toxocara, Parascaris cinsleri] olmak üzere 

2 alt-aileye ayrılır. (Oytun, 1961; Olsen, 1974; Storer ve ark., 1979).  
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Species: Ascaris lumbricoides (=Bağırsak Kurdu, Askaris, Askarit) 

(Şekil 3.15) 

 Kesin konağı insan, maymunlar, domuz ve sincaptır. Ara konağı yoktur. 

Larva veya genç kurtlar sırasıyla, sindirim kanalı, hepatik portal vena, karaciğer, 

kalp, akciğer, bronşlar, trake ve midede, ergin bireyler ise sadece ince bağırsakta 

yaşar. Sıcak ve nemli iklimlerde daha yaygın olacak şekilde kozmopolittir. 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Ergin birey her iki ucu sivri olan silindir 

şeklindedir. Beyaz, kirli beyaz veya kahverengimsi sarı renklidir. Kutikülde 

birtakım enine çizgilenmeler görülür. Ağız etrafında, üzerinde küçük dişler 

bulunan biri dorsal, ikisi ventral konumlu 3 dudak ve bunların kaide kısımlarında 

küçük duyu papilleri bulunur.  

 Erkeğin arka ucu ventral tarafa doğru kıvrıktır. Uzunluğu 150-200 mm, 

genişliği 3-4 mm'dir. Kloak açıklığından iki adet eşit uzunlukta çiftleşme spikülü 

çıkar. Ayrıca bu bölgede çok sayıda duyu papili bulunur. Erkekten daha büyük 

olan dişi bireyin arka ucu koni şeklinde ve düzdür. 200-300 mm uzunluk ve 5-6 

mm genişliğe sahiptir. Sadece iki adet postanal papil taşır. Girintili çıkıntılı bir 

albumin kılıfına sahip oval şekilli yumurtaları 60-70 µm boyunda ve 40-50 µm 

enindedir.  

 Dışkı ile dışarı atılan döllenmiş yumurtalar, dışarıda uygun sıcaklık, nem 

ve oksijen koşullarında 2-3 hafta içinde gelişerek, embriyo ve daha sonra genç 

kurtçuğu şekillendirirler. Böyle yumurtaların ağızdan alınması ile bulaşma 

gerçekleşir. Midede kurtçuk (larva) açığa çıkar, ince bağırsağa geçerek bağırsak 

duvarını deler ve hepatik portal sisteme dahil olur. Sonra karaciğere, oradan kalbe 

ve küçük dolaşımla akciğerlere gelir. Akciğerden alveollere geçer ve deri 

değiştirerek büyürler (bazıları diğer iç organlara gidebilir). Trake yolu ile mide, 

daha sonra da ince bağırsağa ulaşırlar. Burada bir kez daha deri değiştirerek ergin 

hale geçerler. 
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Patogenez: Askariyaz'a neden olur. Larva ve genç kurtların vücuttaki göçleri 

sırasında bağırsak, karaciğer ve akciğerlerde kanamalar, karaciğer ve akciğerde 

lezyonlar iltihaplanmalar ve ödemler meydana gelir. Ergin kurtlar ise bağırsağı, 

ayrıca buraya açılan kanalları tıkama ve delme yanında, bir seri mekano-toksik 

etkiye sahiptirler. Bağırsakta kanama ve iltihaplanmalara, taşıdıkları maddelerle 

konağın tripsin ve pepsin etkisini ortadan kaldırarak hazımsızlık, iştahsızlık, karın 

ağrısı ve allerjik durumlara neden olurlar (Olsen, 1974; Yaşarol, 1978). 

 
 

Şekil 3.15: Ascaris lumbricoides. A: Ağız (ön uçtan görünüş), B: Ergin erkek bireyin arka 
ucu, C: Ergin dişi bireyin arka ucu, D: Döllenmiş yumurta, E: Döllenmemiş 
Yumurta (Yaşarol, 1978; Barnes, 1986'dan değiştirilerek). 

 
Familia 2: Oxyuridae 

 Amfibi, reptil, kuş ve memelilerin çoğunlukla kalın bağırsaklarında 

yaygın olarak bulunan parazitik nematodlardır. Özofagusları bariz bir şişkinlik 

(Soğancık, Bulbus) ile son bulur. Bağırsakları basit bir boru şeklindedir. 

Erkeklerinde prekloakal vantuz veya benzer kaslı bir oluşum yoktur. Çoğunlukla 
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1, nadiren 2 adet çiftleşme spikülü taşırlar. Dişinin arka ucu uzun ve sivridir. 

Ailenin ismi, bu özelliğe dayanılarak verilmiştir. Vulva vücudun ön kısmında yer 

alır. Çoğunlukla ovipari, nadiren ovovivipari görülür. Büyük olan yumurtaları 

tipik bir şekilde asimetriktir.  

 İnsanlarda bulunan Enterobius vermicularis dışında, tavşanlarda 

Passalurus ambigiuus ve Dermatoxys veliger, faregilllerde Sypacia obvelata ve 

Aspiculuris tetraptera, koyunlarda Skrjabinema ovis ve atgillerde Oxyuris equi 

en iyi bilinen ve en yaygın türlerdir. Gelişimlerinde ara konak bulunmaz ve 

tamamı konaklarının kalın bağırsağında yaşar. 
 

Species: Enterobius vermicularis (Syn. Oxyuris vermicularis) (=Kıl 

Kurdu, Anüs Kurdu, Kıç Kurdu) (Şekil 3.16) 

 Kesin konağı insan ve özellikle çocuklardır. Ara konağı yoktur. Larva 

veya genç kurtları ince bağırsakta, erginleri kalın bağırsakta, gebe dişileri ise 

rektumda yaşar. Dünyanın her tarafında, oldukça yüksek bir yaygınlığa sahip 

olacak şekilde bulunur.  

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Küçük ve beyaz renklidir. Ergin erkek 2-5 mm 

boy ve 0.10-0.25 mm eninde, ergin dişi ise 8-13 mm uzunluk ve 0.3-0.6 mm 

genişliğindedir. Ergin bireylerin ön kısmında yassılaşıp şişebilen üzeri enine 

çizgili bir kutikül, ağzın etrafında 3 şişkin dudak ve ön kısmın yanlarında kutikül 

kalınlaşması ile şekillenmiş iki çıkıntı bulunur. Özofagus, uzamış bir ön kısım ve 

genişlemiş bir arka kısım (Soğancık=Bulbus)'dan oluşur.  

 Erkekte arka uç ventrale doğru kıvrıktır. Bir adet çiftleşme spikülü 

bulunur. Dişilerin arka kısmı uzun ve sivridir. Anüs vücudun yaklaşık 2/3'lik arka 

kısmında, vulva ise vücudun yaklaşık 1/3'lik ön kısmında konumlanır.  

 Gebe bireylerin uterusunda binlerce elips şekilli yumurta görülür. Bir 

tarafı düz olan bu asimetrik yumurtalar, 50-60 µm uzunluk ve 20-30 µm genişliğe 

sahiptir.  
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 Bilhassa geceleyin anüs etrafına bırakılan yumurtalar, kaşınma ile etrafa 

dağılır. Uygun sıcaklık, nem ve diğer koşullar altında 4-7 saat gibi bir sürede 

yumurtalar içinde embriyo gelişir. Böyle yumurtaları sindirim veya solunum yolu 

ile alanların ince bağırsağında raptidiform larva veya genç kurtlar serbest kalır. 

Burada iki kez deri değiştirerek kalın bağırsağa geçerler. Kalın bağırsağın ön 

kısmındaki mukozaya yapışarak dördüncü ve son deri değiştirmeyi 

gerçekleştirirler. Böylece oral enfeksiyondan sonraki 36.-53. gün içinde ergin hale 

gelirler. Önce burada çiftleşirler, daha sonra yumurtlamak için anüs açıklığına göç 

ederler ve anüsten çıkarak yumurtlarlar. Burada gelişen yumurtalar içinde çıkan 

larvaların rektuma girmesi ile de enfeksiyon gerçekleşebilir (Retroenfeksiyon) 

(Olsen, 1974; Yaşarol, 1978). 

Patogenez: Enterobiyaz (=Oksiyuraz)'a sebep olur. En önemli belirtisi anüs 

bölgesinde, gebe dişi yumurtlarken salgıladığı salgıdan dolayı, özellikle geceleri 

artan ve deride yırtılmalara neden olan şiddetli kaşıntılardır.  

 Mekanik ve toksik etkileri sonucunda, ülserler, iştahsızlık, karın ağrısı, 

ishaller, egzema, iltihaplanmalar (rektit, kolit, appendisit, vaginit, endometrit, 

v.s), anemi, kramplar, işitme ve görme bozuklukları meydana gelir (Faust ve ark., 

1968; Olsen, 1974, Yaşarol, 1978; Çetin ve ark., 1979). 
 

Familia 3: Heterakidae 

 Reptil, memeli ve özellikle kuşların kalın bağırsaklarında, bilhassa 

çekumda yaşayan yaygın parazitik nematodlardır. Özofagus Oxyuridae ailesinde 

olduğu gibi 2 farklı bölgeden yapılmış olup, biri düz ve kısa olan ön kısım 

(Farinks), diğeri bir şişkinlik (Soğancık, Bulbus) ile son bulan uzun kısımdır. 

Erkeklerinde küresel şekilli bir prekloakal vantuz ve uzunlukları eşit olmayan 2 

spikül mevcuttur. Vulva vücudun çoğunlukla ortasında, nadiren biraz gerisinde 

yerleşir. Ovipardırlar. Tek cinsi (Heterakis) içerir (Oytun, 1961; Olsen, 1974; 

Storer ve ark., 1979). 
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Şekil 3.16: Enterobius vermicularis'e ait ergin (A) ve gebe dişi (B) bireyler ile ergin bir 
erkekte (C) iç anatomik yapı ve embriyolu yumurta (D) (Faust ve ark., 1968'den 
değiştirilerek). 
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Species: Heterakis gallinarum (Syn. H. gallinae) (Şekil 3.17) 

 Gelişiminde ara konak bulunmaz. Kesin konakları evcil ve yabani 

kuşlardır (tavuk, hindi, sülün, tavus kuşu, ördek, kaz). Erginleri kalın bağırsak ve 

çekumda, larva veya genç kurtlar ise kursaktan sonraki sindirim borusu boyunca 

görülür. Dağılışı kozmopolittir. Ülkemizde bilhassa tavuklarda yaygın olarak 

bulunur (Oytun, 1961). 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Ağız biri dorsal ve ikisi ventrolateral yerleşen 3 

dudak ile çevrelenmiştir. Özofagus posteriorda yer alan şişkinlik ile, tıpkı bir 

balon jojeyi andırır. Vücut bütün uzunluğu boyunca, 2 lateral ve düz kanat 

(=kütikül kalınlaşması) taşır. Ön ve ventral tarafta, özofagusun bulunduğu boyun 

bölgesinde biri sağ ve diğeri solda olmak üzere 2 servikal papilla mevcuttur.  

 Ergin erkek 5-13 mm, ergin dişi ise 6-16 mm uzunluğundadır. Erkeğin 

arka ucu düz ve sivri bir kuyruk taşır. Kuyruğun hemen önünde lateral olarak 

oldukça genişlemiş kuyruk kanatları, 12 çift kadar papilla, biri oldukça kısa (600-

700 µm) ve diğeri oldukça uzun (2 mm) olan 2 çiftleşme spikülü bulunur. Kuyruk 

bölgesinin iyice ön tarafında ise 1 adet, küresel şekilli prekloakal vantuz yerleşir. 

Dişilerin arka ucu, erkeklere oranla nispeten daha uzun olan bir kuyruk taşır. 

Vulva vücut ortasının biraz gerisindedir. 

 Kabaca oval şekilli olan yumurtaları kalın bir kabuk ile çevrilidir. 

Uzunluğu 63-75 µm, genişliği 36-48 µm'dir. Kuşun dışkısıyla dışarı atılan 

döllenmiş yumurtalar, dışarıda uygun ortam koşullarında gelişerek, 7-12 gün 

kadar sonra içlerinde embriyo şekillenir. Konak tarafından ağız yolu ile alınan 

yumurtalar, kursakta açılır. Sindirim borusunun gerisine doğru 4-5 kez deri 

değiştirerek ilerlerler. Kalın bağırsak veya bilhassa çekumda ergin kurtlar 

şekillenir. Gebe dişilerin yumurtlaması özellikle çekumda gerçekleşir (Oytun, 

1961; Olsen, 1974).  
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Patogenez: Sindirim borusundaki ilerleyişi sırasında, larvalar bağırsak 

mukozasına saldırarak ince, kalın bağırsak ve körbağırsakta erozyonlu lezyonlara 

neden olurlar. Neticede hemoraji, enteritis, anemi, ishal ve iştahsızlık gelişir. Ağır 

enfeksiyonlarda, parazitlerin yumak halini alması ile bağırsakta tıkanmalara 

neden olarak, ölüme sebebiyet verebilirler. H. gallinarum ile şekillenen bu 

parazitliğe Heterakiyoz (Heterakiose) adı verilir. Bu kurt aynı zamanda tavuksu 

kuşlarda hastalık etkeni olan ve yumurtalar içinde taşınan kamçılı protozoon 

Histomonas meleargidis’in vektörüdür (Olsen, 1974). 

 
 

Şekil 3.17: Heterakis gallinarum. A: Erginin ön kısmının dorsalden görünüşü, B: Erkeğin arka 
kısmının ventralden görünüşü, C: Ağzın ön uçtan görünüşü. 1=Dorsal dudak, 
2=Lateroventral dudak, 3=Ventrolateral sefalik papilla, 4=Dorsolateral sefalik 
papilla, 5=Servikal papilla, 6=Lateral kanatlar, 7=Prekloakal vantuz, 8=Prekloakal 
vantuz papillası, 9=Preanal papiller, 10=Postanal papiller, 11=Kaudal kanatlar, 
12=Spiküller, 13=Ağız kapsülü, 14=Özofagus, 15=Özofagusun Bulbus kısmı, 
16=Bağırsak, 17=Anüs (Olsen, 1974'den değiştirilerek). 

 

Ordo 4: Spirurida 

 Özofagus 2 farklı bölgeden yapılmıştır (Raptidiform). Ön kısım kaslı 

(Farinks), posterior kısım bezsi yapıdadır. Erginleri omurgalıların bağırsağında veya 

dokularında parazit olarak yaşar. 3 alt-takım [Spirurina, Camallanina, Filariina) 

halindedir (Storer ve ark., 1979).  
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Subordo 1: Spirurina 

 Özofagus bezleri çok nukleusludur. Sadece larva safhasında görülen 

fazmidler por şeklinde ve küçüktür. Ara konakları çoğunlukla böceklerdir. Örnek 

olarak Gonglyonema, Thelezia ve Tetrameres cinslerini verebiliriz.  

 Bunlardan Thelezia cinsi dünyanın çeşitli kısımlarında bulunan kuş ve 

memelilerin göz kapakları altında, göz yüzeyinde ve göz yaşı kanalında 

parazitlenir. Göz kapaklarının kapanmasına (fotofobiye), iltihaplanmaya 

(Konjuktivit) ve gözün görme özelliğinin azalmasına neden olur. Ülkemizde en 

yaygın olan türü, T. rhodesi'dir. Sığır ve mandalarda yaşar. Ara konağı Stomoxys 

cinsine dahil sokucu sineklerdir (Oytun, 1961; Faust ve ark., 1968; Storer ve ark., 

1979). 

 

Subordo 2: Camallanina 

 Özofagus bezleri tek nukleusludur. Sadece larva safhasında görülen 

fazmidler çukur şeklinde ve büyüktür. Ara konakları kabuklu arthropodlardan 

kopepodlardır. Kaplumbağa ve balıklarda yaşayan Camalanus cinsi, insan dahil, 

çeşitli memeli hayvanların yüzeysel deri altı dokusuna yerleşerek hastalık yapan 

Dracunculus medinensis (=Medine Kurdu), yılanlarda yaşayan D. ophidensis 

bu takım içinde sınıflandırılan parazitik nemotodlara ilişkin birkaç örnektir. 

Burada insan sağlığı açısından da önemli olan D. medinensis ele alınacaktır. 

 

Species: Dracunculus medinensis (Syn. Gordius medinensis, Filaria 

medinensis) (=Medine Kurdu, Küçük Ejderha) 

 Eski çağlardan beri bilinen, oldukça büyük helmintlerden biridir. Tür adı 

Medine'nin küçük ejderhası anlamındadır [Y. Dracuncus=Ejderha; -ulus=küçük]. 

Tropik Afrika, bilhassa Batı Nijerya, Arap ülkeleri, Hindistan, İran, Afganistan, 

Pakistan, Türkistan ve Güney Amerika'da dağılış gösterir. Son konakları arasında 

insan, maymun, kedi, leopar, köpek, kurt, tilki, at, sığır, koyun bulunur. Ara 
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konağı Cyclops cinsine dahil tatlı su kopepodlarıdır (Chandler, 1958; Faust ve 

ark., 1968). 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Beyazımsı renkte olan ergin kurtlar, ön uçta küt 

yuvarlağımsı ve arka uçta ventrale doğru kıvrık olacak şekilde, uzunca silindirik 

iplik (erkek) veya kordon (dişi) şekillidir. Ergin erkek 12-20 mm uzunluk ve 0.4 

mm genişliğinde olmasına karşın, dişiler 1 m'yi aşan bir uzunluğa sahip olabilir 

[Ergin dişide vücut ölçümleri, 70-120 cm uzunluk ve 0.9-1.7 mm genişliktedir]. 

Erkekte arka uç iyice kıvrık (ca. 180o) olup, ön tarafa doğru yönelir. 4 çift preanal 

ve 6 çift postanal papilla ile birbirine eşit uzunlukta 2 spikül taşır. Dişi bireyde 

genital açıklık (vulva), vücudun orta kısmının önünde konumlanır. Ovovivipardır. 

Yumurtalar kabuklarını uterusda atarlar. Bu nedenle gebe dişilerde kıvrıntılı 

yapıda olan uterus, larvalarla doludur. Vücudun büyük bir kısmını işgal eder. 

Populasyonun çoğunluğunu dişiler oluşturur. Ergin kurdun küçük bir modeli olan 

larva, toplam 600 µm uzunluğunda ve 20 µm genişliğindedir. Bununla birlikte 

vücudun 1/3'lik arka kısmı oldukça ince ve uzun olup, kuyruk şeklindedir. 

 Gebe Dracunculus medinensis, uç kısmı ile yüzeysel deri altı dokusuna 

yerleşir. Burada, çıkarttığı toksik maddeler nedeni ile önce bir kabarcık (papil) ve 

sonra da bir lezyon meydana getirir. Derideki bu lezyonlar suyla temas ettiği 

takdirde, dişi birey parçalanır ve larvalar suya geçer. Bunlar kuyruk kısımları ile 

hareketlidir. Gelişimlerini sürdürebilmek için yaklaşık 3 hafta içinde, ara konak 

olan Cyclops cinsine dahil küçük tatlı su kabukluları tarafından yutulmaları 

gerekir. Aksi takdirde ölürler. Ara konak tarafından yutulan larvalar, sindirim 

borusunu delerek, vücut boşluğuna (hemosöl) geçerler. Burada 2 kez deri 

değiştirdikten sonra "Bulaşıcı Larvalar" halini alırlar. Bunları taşıyan kabukluları 

suyla birlikte alan insan veya diğer uygun son konakların ince bağırsağında, 

kabukluların sindirilmesi ile larvalar serbest hale geçer. Bağırsak duvarını 
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delerek, çeşitli iç organlara ait gevşek lifli öz bağ dokularına ulaşırlar. Buralarda 

8-12 ay içinde, ergin kurtlar haline dönüşürler. Erkek, dişi ile çiftleştikten hemen 

sonra ölür. Dişiler ise, suyla temas eden vücut bölgelerindeki (özellikle el, ayak 

gibi) yüzeysel deri altı dokusuna tüneller açarak ilerler ve burada yerleşirler.  

Patogenez: Larvaların vücuda girmesi ile ergin hale geçinceye kadar geçen süre 

arasında, karakteristik bir şekilde hiç bir hastalık belirtisi görülmez. Bununla 

birlikte, dişi helmintin bir tünel içinde ilerleyerek deri altına yerleşmesinden 

hemen önce, helmintin metabolik aktivitesi sonucu oluşan ürünlere bağlı olarak 

kaşınma, eritem, urtiker, bulantı ve kusma gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir. 

Ayrıca ergin helmintin bulunduğu yerde, deride kırmızı kabarcık ve sonrada 

lezyon oluşur. Suyla temas durumunda bu lezyonlarda kanama ve iltihaplanmalar 

görülür. Dracunculus medinensis ile insanda oluşan hastalığa Drakunkuliyaz 

(Dracunculiasis) adı verilir. Ülkemizde özellikle dini ibadetlerini yerine getirmek 

üzere Suidi Arabistan'a giden kişilerde rastlanabileceği düşünüldüğünden, burada 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır (Chandler, 1958; Faust ve ark., 1968; Yaşarol, 1978; 

Çetin ve ark., 1979). 
 

Subordo 3: Filariina 

 Ağızda dudak bulunmaz. Erginleri omurgalılarda, çoğu kez kan damarları 

ve sölom boşlıklarında parazit olarak yaşar. Örnek olarak Wuchereria, Filaria ve 

Loa (Göz Kurdu) cinslerini verebiliriz (Storer ve ark., 1979). Burada sadece 

Wuchereria bancrofti örnek olarak incelenecektir. 
 

Species: Wuchereria bancrofti (Syn. Filaria bancrofti) (=Filarya) 

 Özellikle lenf yollarında yerleşerek hastalık etkeni olan ve çok eski 

çağlardan (M.Ö. 600) beri bilinen bir helminttir. Esas olarak 41° kuzey ve 28° 

güney paralelleri arasındaki tropik ve subtropik ülkelerde dağılış gösterir. 

Yurdumuzda özellikle Alanya, bunun yanında Elazığ ve Samsun'dan kayıtlar 
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mevcuttur (Yaşarol, 1978). Hindistan ve Güney Pasifik adalarında, bulunduğu 

diğer ülkelere göre en yüksek yaygınlığa sahiptir (Faust ve ark., 1968). Tek son 

konağı insan, ara konağı Culex, Aedes, Mansonia ve Anopheles cinslerine dahil 

sivrisineklerdir (Chandler, 1958; Faust ve ark., 1968; Yaşarol, 1978). 

Morfoloji ve Yaşam Döngüsü: Ergin kurt kremsi beyaz renklidir. Her iki uçta 

giderek daralan, uzun iplik şeklinde bir vücuda ve düz bir kutikülaya sahiptir. 

Ergin erkek 40 mm uzunluk ve 0.1 mm genişliğindedir. Arka ucu 360o kadar 

ventrale doğru kıvrılır, 2 ince fakat eşit olmayan spikül taşır. Ergin dişi 80-100 

mm boyunda ve 0.24-0.3 mm enindedir. Vulva ön uca çok yakın olup, ön uçtan 

yaklaşık 0.8-0.9 mm uzaklıkta, ventral tarafta median hat üzerinde konumlanır. 

Ovovivipardır. Larvaları konağın kanında bulunur ve Mikrofilarya adını alır. Bu 

larvaların etrafında, yumurta kabuğundan şekillenen bir kılıf bulunur. Ön ve arka 

taraflarda bu kılıf genişler ve bariz bir şekilde ayırt edilir. Arka taraftaki 

genişleme öndekinden daha uzundur. Vücudun ön ve arka kısımlarında 

nukleuslar, boşaltım deliği ve hücreleri, sinir halkası, anüs ve genital hücreler 

bulunur. Mikrofilaryaların uzunluğu ortalama 250 µm, genişliği 10 µm'dir. 

 Ergin erkek ve dişi lenf düğümü ve lenf yollarında çiftleşir. Çiftleşmeden 

hemen sonra, dişinin uterusundaki yumurtalar içinde larvalar gelişir. Larvalar 

yumurta kabuğunu bir kılıf gibi kullanır ve üzerine sarar (Mikrofilarya). Daha 

sonra uterustan çıkıp, vulvadan geçerek lenf sıvısına dahil olurlar. Burada serbest 

olarak yüzerler. Bilhassa geceleyin kana geçerler (Microfilaria nocturna). 

Geceleyin beslenmek için insanı sokan sivrisinekler, kanla birlikte bu 

mikrofilaryaları da alır. Sivrisineğin midesinde mikrofilaryalar kılıflarından 

çıkarlar ve bağırsak duvarını delerek hemosöle, oradan da sivrisineğin göğüs 

kaslarına ilerlerler. Burada yerleşerek gelişmeye devam ederler. İki kez deri 

değiştirirler. I. deri değiştirme sonunda kısa ve sosis şekillidirler. II. deri 

değiştirmeden sonra boyları uzar ve kuyruğa benzer bir uzantı geliştirirler. 
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Sivrisineğin vücuduna girdikten 15-20 gün kadar sonra göğüs kaslarını terk 

ederek yeniden hemosöle ve buradan da hortuma geçerler. Bunlar bulaşıcı 

larvalardır. Sivrisinek sağlam bir insanı sokunca larvalar derideki sokma yerinden 

lenf damarlarına varır. Lenf damarlarında ve lenf düğümlerinde 5-6 ay içinde 

ergin erkek ve dişi bireyleri meydana getirirler. 

Patogenez: Wuchereria bancrofti lenf yollarında yerleşerek antijenik özellikli 

birtakım rahatsızlıklara neden olabileceği gibi, lenf yollarında tıkanma ve 

yırtılmalara, dolayısı ile lenf düğümlerinde büyümeye ve sonuçta ayaklarda, 

skrotumda, nadiren de kasık bezeleri, göğüs (meme bezleri) ve kollarda, sarkma 

şeklinde ağır şekil bozukluklarına sebebiyet verir (Şekil 3.18). Bu nedenle ve 

vücut hareketlerinin yavaşlamasına neden olduğu için hastalığa, çoğunlukla Fil 

Hastalığı (Elefantiyaz, Elephantiasis) ve bazen de Vukereriyaz (Wuchereriasis) 

veya Filariyaz (Filariasis) gibi isimler verilir (Çetin ve ark., 1979). 
 

 
 

Şekil 3.18: Elefantiyaz hastalığına ilişkin bazı ekstrem durumlar. A: Bacak ve ayaklarda, B: 
Skrotumda, C: Kasık lenf düğümlerinde, D: Skrotum ve bacaklarda, E: Meme 
bezlerinde (Chandler, 1958'den değiştirilerek). 
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3.1.3. Phylum: Annelida (=Annelidler, Halkalı veya Segmentli Kurtlar) 

 Toprak solucanları ve sülükleri de kapsayacak şekilde denizlerde, tatlı 

sularda ve karada yaşayan, iç kısımda birbirinden enine bölme (septum)'lerle 

ayrılmış segmentli kurtlardır. Annelidlerde segmentler birbirine benzer, her 

segmente Metamer, bu şekilde segmentli oluşa da Metamerizm adı verilir. Beyni 

(Cerebral ganglion) ve ağzı içeren baş kısmı (Prostomium veya Acron) ve anüsü 

taşıyan vücudun son kısmı (Pigidyum, Pygidium) hariç, ön uçtan arka uca kadar 

segmentlidir. Diğer bir deyişle segmentlilik sadece gövde bölgesine özgü bir 

karakterdir. Yeni segmentler pigidyum tarafından oluşturulur. Buna göre en yaşlı 

segment başın hemen arkasındaki segmenttir. Bazı yapılar örneğin bağırsak, kan 

damarları ve sinirler bütün segmentlerde boyuna uzanır; diğer bazı organlar 

örneğin boşaltım sistemleri (Nefridyum'lar) ise her segmentte tekrarlanır. 

Mezoderm orijinli gerçek sölomları (Şizosöl Tip) vardır. Vücut ince ve esnek bir 

kutikül tabakası ile örtülüdür. Vücut yüzeyinde harekete yarayan kitin yapısında 

Seta (Chaeta) adı verilen kıl şeklinde çıkıntılar bulunur. Kapalı bir dolaşım 

sistemi ve vücudun ventralinde ip merdiveni şeklinde, her segmentte bir çift 

ganglion oluşturan iki boyuna sinir şeridinden oluşmuş bir sinir sistemine 

sahiptirler. Büyük çoğunluğu hermafrodit az bir kısmı ayrı eşeylidir. Gelişiminde 

Trokofora adı verilen bir larva safhasına sahip Polychaeta sınıfı dışında, 

diğerlerinde gelişme doğrudan olur. Diğer bir deyişle yumurtadan çıkan bireyler 

gelişerek ergini meydana getirir. Üç sınıfı mevcuttur. Bunlar Polychaeta 

(=Poliketler, Deniz Solucanları), Oligochaeta (=Oligoketler, Toprak ve Tatlı Su 

Solucanları) ve Hirudinea (=Sülükler)'dır (Brumpt, 1949; Barnes, 1987).  

 Parazitolojik açıdan önemli türler Hirudinea sınıfındandır. Annelidlerin 

en küçük fakat tipik annelid yapısından en çok sapma gösteren sınıfıdır. Vücut 

dorsoventral yassılaşmıştır, 34 segmentten meydana geldiği halde ilave yüzeysel 

halkaların oluşması nedeni ile daha fazla segmentli bir görünüm kazanmıştır. Her 
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segmentte oluşan yüzeysel halka sayısı türlere ve segmentlere göre değişir. 

Harekete yarayan setalar, eklemsiz eklentiler (Parapod) ve segmentler arası 

septumlar (Acanthobdella cinsi hariç) bulunmaz. Baş (Prostomium) ile ilk 2 ve 

son 7 gövde segmentinin modifiye olması ile, biri ön ve diğeri arka uçta olan iki 

vantuz (=çekmen) meydana gelmiştir. Sölomun büyük bir kısmı öz bağ dokusu 

ve kas hücreleri tarafından doldurulmuş olduğundan bir laküner sistem 

halindedir. 

 Sülükler özel bir beslenme şekli gösterirler. Tamamı kan emmez. 

Çoğunluğu omurgasızlar (annelidler, yumuşakçalar ve böcek larvaları) ile geçinen 

karnivorlardır. Kan emenler, salyangoz ve kabuklular gibi omurgasız hayvanlarda 

ve omurgalılarda ektoparazit olarak yaşarlar. Balıklarda ektoparazit olan 

Piscicolid (=Balık Sülükleri) türleri devamlı şekilde konakları üzerinde 

kalmalarına karşın, diğer sülükler belli aralıklarla kan emerler. Kan emen 

sülüklerin bir kısmında yutak (Pharynx, Farinks) ileri geri çıkartılabilir, bir 

pompa ödevi görür ve hortum (Proboscis) olarak adlandırılır. Besinlerini tüp 

şeklindeki, çoğunlukla 3 adet üzeri dişli kitin çenelere sahip bu hortumla alırlar. 

Bu hortum, normal olarak ağız boşluğu içinde bulunur. Beslenme anında dışarı 

çıkartılır. Kan emme sırasında hortum veya yutağa tükürük bezlerinden "Hirudin" 

adı verilen pıhtılaşmayı önleyici bir madde salgılanır. Yutağı (Proboscis) takiben 

sırasıyla kısa bir yemek borusu (Oesophagus, Özofagus) ile genişçe ve büyük bir 

Kursak (=mide) bulunur. Kursak çoğu kez  Çekum adı verilen birçok yan kollara 

ayrılır. Kursak hem bir depo hem de sindirim merkezi olarak iş görür. Her 

beslenmede kendi ağırlığının 2-10 katı kadar kanı emip depolayabilirler. Kursakta 

bulunan simbiyotik bakterilerin saldıkları enzimlerin yardımıyla kan yavaş yavaş 

sindirilir. Çünkü sülüklerde proteolitik enzimler bulunmaz. Genel olarak 

beslenmeksizin 1-1.5 yıl yaşayabilirler. Hızlı akan sular hariç, bütün tatlı sularda, 

denizlerde ve nemli topraklarda yaşarlar. Dört takım halindedir. Bunlar aşağıda 
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özetlenmiştir (Brumpt, 1949; Storer ve ark., 1979; Demirsoy, 1982; Barnes, 1987; 

Salman, 1995). 

 

Ordo 1: Acanthobdellida (Yunanca bdell: emen, sülük) 

 Tek cins (Acanthobdella) halindedir. Karnivordur. Kuzey Avrupa'daki 

tatlı su balıklarından Som Balıklarının ektoparazitidir. Ön vantuz, hortum ve dişli 

çeneler yoktur. Setalar ve ilk 5 segment arasında septumlar bulunur. Vücut sadece 

30 segmentten yapılmıştır (Storer ve ark., 1979; Pearse ve ark., 1987).  

 

Ordo 2: Rhynchobdellida (=Hortumlu Sülükler) 

 Öne doğru çıkartılabilen çenesiz yahut dişsiz bir farinkse (hortum) sahip 

zorunlu sucul sülüklerdir. Kanları renksizdir. Hortumları, kan veya diğer vücut 

sıvılarını emmek için sucul omurgasız ve omurgalıların dokularına nüfuz eder. İki 

aile (Glossiphoniidae ve Piscicolidae) içerir. Denizlerde vatozların üzerinde 

bulunan Branchellion ve kemikli balıklarda ektoparazit olan Piscicola 

Piscicolidae (Icthyobdellidae) (=Balık Sülükleri) ailesindendir. Tatlı sularda 

kaplumbağaların üzerinde bol olarak bulunan Placobdella ve yumuşakçalar 

üzerinde ektoparazit olarak yaşayan Glossiphonia ise Glossiphoniidae (=Yassı 

Sülükler) ailesine dahil en önemli cinslerdir (Çağlar, 1973; Olsen, 1974; Storer, 

1979; Pearse ve ark. 1987).  

 

Species 1: Glossiphonia complanata (=Adi Yassı Sülük) (Şekil 3.19) 

 Avrupa, Anadolu ve Kuzey Afrika'daki durgun veya fazla akıntısı 

olmayan tatlı sularda dağılış gösterir. Salyangozlar ve diğer yumuşakçalar, 

helmintler ve böcek larvalarının vücut sıvıları ile geçinir. Bununla birlikte yarı-

sucul kaplumbağalar [örneğin Emys orbicularis (=Benekli Kaplumbağa) ve 

Mauremys caspica (=Çizgili Kaplumbağa)], yarı-sucul yılanlar [örneğin Natrix 

cinsi] ve kurbağalar [örneğin Rana cinsi]'dan da kan emerek yaşayabilir. 
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 Glossiphonia complanata'da vücut, 1-3 cm uzunluk ve 0.4-1 cm 

genişliğe sahiptir. Esas olarak toplam 25 segmentten yapılmış olmakla birlikte, 

her segmentte 3 adet yüzeysel halka bulunduğu için daha fazla segmentliymiş gibi 

görünür. Renk oldukça değişken olup, çoğunlukla yeşilimsi kahverengidir. Dorsal 

tarafta orta kısımda 2 koyu uzunlamasına şerit ve her bir segmentte enine dizilmiş 

6 adet sarımsı siğilin art arda gelmesinden şekillenen 6 adet uzunlamasına siğil 

sırası bulunur. Ön sırt tarafta, 2 uzunlamasına sıra halinde art arda sıralanan 6 

adet nokta göz mevcuttur. Testis sayısı sağlı-sollu 9 çifttir. Tek olan ovaryum ise 

ortada median hattın hafif sağında uzanır (Brumpt, 1949; Engelhardt, 1970; 

Olsen, 1974; Storer ve ark., 1979; Barnes, 1987). 

 

Species 2: Placobdella catenigera (=Kaplumbağa Yassı Sülüğü) 

 Gerek dağılış, gerekse beslenme ve morfolojik açıdan Glossiphonia 

complanata'ya çok benzer. Üreme mevsimi süresince serbest yaşar ve küçük 

hayvanlarla geçinir. Üreme mevsimi dışında ise tatlı su kaplumbağalarının, 

örneğin Emys orbicularis (=Benekli Kaplumbağa) ve Mauremys caspica 

(=Çizgili Kaplumbağa)'nın bacak kaidelerine yapışarak kan emer (Brumpt, 1949; 

Pearse ve ark, 1987). 

 Uzunluğu 2-3 cm, genişliği ortalama 1 cm kadardır. Ön sırt tarafta yan 

yana konumlanan 2 nokta göz bulunur. Sırtın zemin rengi zeytin yeşili, sırttaki 

uzunlamasına şeritler ve siğiller sarı, portakal sarısı veya yeşil renklidir. Testis 

sayısı sağlı-sollu 6 çifttir. Tek olan ovaryum ise ortada median hat boyunca 

birbirine paralel uzanan iki loptan oluşur (Brumpt, 1949; Engelhardt, 1970; 

Pearse ve ark., 1987). 

Patogenez: Gerek Glossiphonia complanata, gerekse Placobdella catenigera 

iyice dorsoventral yassılaşmış sülüklerdir. Her ikisi de üreme mevsiminde görülen 

karnivor beslenme dışında, konaklarından kan emerek geçinirler.  
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 Ayrıca çoğu kez kaplumbağaların kan plazmasında parazitlenen 

Trypanosoma vittatae, T. brazili; yarı-sucul yılanların kanında yaşayan 

Trypanosoma primeti ve kuyruksuz kurbağaların kanında bulunan Trypanosoma 

rotatorium, T. ranarum gibi parazitik tripanozomlar ile bazı kan gregarinlerini 

bir konaktan diğerine bulaştırmada vektör ödevi görürler (Brumpt, 1949; 

Engelhardt, 1970; Olsen, 1974; Storer ve ark., 1979; Barnes, 1987). 
 
 
 

 
 
 

Şekil 3.19: Glossiphonia complanata'nın ön tarafından geçen sagittal bir kesitte, öne doğru 
çıkarılan tübüler yutağı (=hortum) (A), dorsal taraftan dış görünüşü (B) ve iç 
yapıyı (C) gösteren şematik çizimler (Barnes, 1987'den değiştirilerek). 
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Ordo 3:Gnathobdellida (=Çeneli Sülükler) 

 İleri doğru hareket ettirilemeyen, 3 adet üzeri dişli kitin çenelere sahip bir 

yutakları vardır. Diğer bir deyişle hortum özelliği görülmez. Kanları kırmızıdır. 

Tatlı sularda veya karada yaşarlar. Çoğunlukla keskin çene ve dişleri ile deriye 

tutunarak omurgalılardan kan emerler. Bazen de, bilhassa zayıf çeneleri ve küt 

dişlere sahip olan türlerde olduğu gibi, karnivor beslenme görülebilir.  

 Esas olarak Avrupa'da ve Anadolu'da yayılış gösteren fakat ABD'nin 

batısına kadar sokulmuş olan Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis); Avrupa'da 

normal olarak çamurlu zeminlerde küçük omurgasızlarla beslenen ve kan 

emmeyen, boyu 16 cm'ye varan Haemopis sanguisuga, insan ve diğer 

memelilerden kan emen Limnatis nilotica bu takıma dahildir. Her üç tür de 

Hirudinidae ailesi içinde sınıflandırılır ve tamamı sucul veya yarı-suculdur. 

Takımın diğer ailesi olan Haemadipsidae ailesi türleri karada yaşarlar ve daha 

çok sıcak kanlı omurgalılardan kan emerler. Ülkemizde bulunmadıkları için 

üzerinde durulmayacaktır (Çağlar, 1973; Storer ve ark., 1979; Barnes, 1987; 

Pearse ve ark., 1987). 
 

Species 1: Hirudo medicinalis (=Tıbbi Sülük) 

 En iyi bilinen sülük türlerinden biri olan ve kan basıncını düşürmede 

kullanılan Tıbbi Sülük'tür. Avrupa, Kuzey Afrika ve ABD'nin batısındaki tatlı 

sularda yaşar. Ülkemizde yaygın olarak bulunur. İnsan dışında, suda yaşayan 

diğer hayvanlardan da kan emebilir. 

 Vücut silindir şeklindedir. Toplam 34 segmentten (Metamer) yapılmış 

olmakla birlikte, dıştan bakıldığında her bir segmentte 5 adet yüzeysel halka 

bulunur. Uzunluğu 10-15 cm, genişliği 1-2 cm kadardır. Ön ve arka uçlarda birer 

vantuz bulunur. Zemin rengi yeşilimsi sarı veya gri renktedir. Üzerinde turuncu 

lekeler bulunur. Ağız boşluğunda, önden bakıldığında "Y" harfi şeklinde 

konumlanan 3 çene ve çeneler üzerinde 50-100 kadar diş tek sıra halinde dizilmiş 
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olarak görülür. Hermafrodit olan bireyler su içinde döllendikten sonra, çamurda 

açtıkları tünellere girerek yumurtalarını bırakırlar ve yumurtaların etrafına koza 

örerler. Dolayısı ile kokon oluşumu su içinde gerçekleşir. Yaklaşık 1 ay içinde 

kozadan yavru sülükler çıkar (Çetin ve ark., 1979). 

 Hirudo medicinalis'in erginleri kan emmek için insan dahil, memeli 

hayvanlara ve suda yaşayan diğer hayvanlara saldırır. Ergin bir sülük tek öğünde 

ortalama 15 gr kan emebilir. Bununla birlikte kendi ağırlığının 10 katı kadar kanı 

da bağırsaklarında depolayabilir (Çağlar, 1973;Demirsoy, 1982; Pearse, 1987). 
 

Species 2: Limnatis nilotica 

 Gerek gelişme gerekse morfolojik açıdan Hirudo medicinalis'e çok 

benzer. Ülkemiz dahil, Suriye, Mısır ve Cezayir'de havuz, çeşme ve yalak gibi 

yerlerde yaygın olarak bulunur. Boyu 8-10 cm kadardır. Ergin şekilleri su 

birikintilerinin dibinde, çamura gömülü olarak yaşar. Genç şekilleri ise H. 

medicinalis'dekinin aksine, buralardan su içen insan ve hayvanların ağız, burun, 

gırtlak, yemek borusu ve bazen de bu ortamlarda yıkanma nedeni ile, genital 

açıklıklara yapışarak kan emerler. Bu nedenle bu türde önceki türden farklı olarak 

iç parazitliğe de rastlanır (Çağlar, 1973; Çetin ve ark., 1979; Pearse ve ark., 

1987). 

Patogenez: Gerek Hirudo medicinalis gerekse Limnatis nilotica, kan emerek 

doğrudan parazitlik (Hirudiniyaz, Hirudiniasis) yaparlar. Isırmaları sonucunda 

kanamalar, bazen de L. nilotica tarafından gerçekleştirildiği gibi solunum 

yollarına geçerek tıkanmalara, ürogenital sistem kanallarında kanama ve 

iltihaplanmalara, yapıştıkları bölgeye göre baş ağrısı, öksürük, solunum, 

yutkunma ve konuşma güçlüğüne, bulantıya neden olabilirler (İç Hirudiniyaz) 

(Çetin ve ark., 1979; Pearse, 1987). 

 Sülükler parazitlikleri dışında, kan emerken birtakım zararlı bakteri 

(Salmonella, Borrelia, Rickettsia) ve protozoona (Plasmodium, Trypanosoma) 
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vektörlük yaparlar. Bu nedenle halk arasında yapıldığı gibi, kan basıncını 

düşürmede kullanılmaları tavsiye edilmez (Yaşarol, 1978; Çetin ve ark., 1978; 

Barnes, 1987; Pearse, 1987). 
 

Ordo 4: Pharyngobdellida (=Çenesiz Yutaklı Sülükler) 

 İleri doğru hareket ettirilemeyen, çenesiz bir yutakları vardır. Çene yerine 

bazen 1 ve ya 2 adet kitin iğne (=stilet) bulunabilir. Sucul (örneğin tatlı suda 

Erpobdella) bazen de yarı karasal (örneğin nemli toprakta Trocheta) formlardır. 

Karnivordurlar. Hiçbirisi kan emmez. Bu nedenle bağırsak keseleri (çekumları) 

yoktur (Çağlar, 1973; Storer ve ark., 1979; Pearse ve ark., 1987). 

 
 

Şekil 3.20: A, Hirudo medicinalis. B, Limnatis nilotica. C, çeneli sülüklerin ağız boşluğunda 
bulunan  testere gibi dişli çeneler. D, sülük dişlerinin deri üzerinde açtığı tipik yara 
izleri (A ve B Yaşarol, 1978'den; C ve D Demirsoy, 1982'den değiştirilerek). 
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3.2. ARTHROPODA (=EKLEMBACAKLILAR) 

 Çok hücreli hayvanlar aleminin en çok tür içeren, su ve kara yanında 

havada yaşayan  türleri de bulunan en yaygın şubesidir. Vücut bilateral simetrili 

olup segmentlidir, segmentlerden bu şubeyi karakterize eden eklemli eklentiler 

(=ekstremiteler) çıkar. Derileri tek tabakalı epitelden yapılmıştır. Bu tabakanın 

üzerinde epitel hücreleri tarafından salgılanan kalın bir kutikula tabakası (Kutikül) 

bulunur. Bu tabaka sert olduğu için, gelişme deri değiştirme ile gerçekleşir. 

Vücutlarındaki kaslar genel olarak çizgili tiptedir. Vücutları genellikle baş 

(Sefalon, Cephalon, Caput), göğüs (Toraks, Thorax), karın (Abdomen) olmak 

üzere üç kısımdan meydana gelir (Insecta sınıfında). Bazılarında baş ve göğüs 

(Sefalotoraks) [Arachnida ve Crustacea sınıflarında], diğer bazılarında ise 

göğüs ve karın (Gövde) [Myriapoda sınıfında] kısımları birleşir.  

 Eklembacaklılar 3 alt-şube (Trilobita, Chelicerata, Mandibulata) 

halindedir (Storer ve ark., 1979; Barnes, 1987, Dorit ve ark., 1991). Bunlardan 

Trilobita'nın günümüzde yaşayan hiçbir temsilcisi yoktur. Tamamı fosildir. 

Arthropodların yapı ve sınıflandırılmaları ile ilgili pek çok değerli Türkçe kitap 

bulunmaktadır (Çağlar, 1973; Öktem ve Baran, 1977; Demirsoy, 1982; Salman, 

1995). Bu nedenle bu konu hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi verilmeyecektir. 

Gerektiğinde ilgili kaynaklardan yararlanılabilir.  

 Arthropodların zararlılığı çok çeşitlidir. Genelde sokarak, kan ve vücut 

sıvılarını emerek, dokularla beslenerek doğrudan parazitlik yaparlar. Ayrıca 

dışkılayarak, toksinler enjekte ederek, allerji (=yangı) olaylarına sebebiyet 

vererek ve pek çok hastalığın vektörü olarak konaklarına zararlı olurlar. Sağlık 

önemi olan önemli arthropod sınıfları, bunlara dahil önemli bazı takımlar ve 

bunların zararlılık yönleri Çizelge 3.1'de özetlenmiştir (Faust ve ark., 1969; 

Merdivenci, 1973; Unat, 1978). 
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Çizelge 3.1: Sağlık önemi olan önemli arthropod sınıfları, bunlara dahil önemli bazı 
takımlar ve bunların zararlılık yönleri. *Alt-sınıf durumunu gösterir, **siyah 
mercan resiflerinde parazittir, ***yengeç ve ıstakozların endoparazitidir 
(Merdivenci, 1973'den değiştirilerek). 

 
 
 

Sınıf Takım Zarar Yönü 

INSECTA 
(HEXAPODA)  
(=Böcekler) 

Diptera (=Sinekler) 

Hemiptera (Heteroptera) (=Yarım Kanatlılar) 

Anoplura (=Kıl Bitleri, Emici Bitler) 

Mallophaga (=Tüy-Post Bitleri, Çiğneyici Bitler) 

Siphanoptera (=Pireler) 

 
 

Parazi+Vektör 

 Hymenoptera (=Zar Kanatlılar) (Arı, Karınca) 

Lepidoptera (=Kelebekler) 

Zehirli 

 Orthoptera (=Düz Kanatlılar) (Hamam Böceği) Vektör 

ARACHNIDA 
(=Örümceksiler) 

Bütün takımlar ve bilhassa, 

Scorpionida (=Gerçek Akrepler) 

Araneida (=Gerçek Örümcekler) 

 
Zehirli 

 Acarina (=Akarlar, Keneler, Uyuzlar) Parazit+Vektör 

MYRIAPODA 
(=Çok Bacaklılar) 
[Sensu stricto 

Chilopoda=Çiyanlar] 

Scutigeromorpha 
Lithobiomorpha 
Scolopendromorpha 
Geophilomorpha 

 
Zehirli 

(Bazen vektör 
de olabilir) 

CRUSTACEA 
(=Kabuklular) 

Cyclopoida (Copepoda*) (=Kopepodlar) Vektör 

 Ascothoracica (Cirripedia*) (Laura**) 

Rhizocephala (Cirripedia*) (Sacculina***) 

Parazit 

 

3.2.1. Classis: Insecta (Hexapoda) (=Böcekler) 

 Böcekler eklembacaklıların ve mandibüllüler (Mandibulata) alt-

şubesinin en çok tür (yaklaşık 1 milyon) içeren sınıfıdır. Boyları genel olarak 2-40 

mm arasında değişmekle birlikte, bazı tropik türleri 15-20 cm kadardır. Vücut 

tipik olarak baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeden oluşur. Ergin bir böcekte 

bu üç bölge çoğunlukla kolayca birbirinden ayırt edilir. Bununla birlikte gelişimi 

metamorfozlu olanların larva ve nimf safhalarında segmentler kaynaşmış veya 
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kısmen değişikliğe uğramıştır. Embriyonik dönemde vücut 20 segmentlidir. 

Erginde 6'sı birbiriyle kaynaşarak başı (Cephalon), 3'ü göğüs (Thorax) 

bölgesini, geri kalan 11'i ise karın (Abdomen) bölgesini oluşturur. 11. segment 

çoğunlukla bir çıkıntı halindedir.  

 Başta bir çift anten (duyarga), gözler ve değişik şekillerde ağız aletleri 

bulunur. Antenler tek sıra halinde dizilen değişik sayıdaki parçalardan yapılmıştır. 

Bu parçaların şekli ve dizilişi taksonlara göre değişir. Böylelikle değişik anten tipleri 

[pektinat (=taraklı), serrat (=testere), monofiliform (tesbih), filiform (=iplik), 

lamellat (=yaprak), plamoz (=saçaklı) klavat (=topuzlu) v.s.] meydana gelir. Ağzı 

oluşturan eklenti yahut ekstremiteler ise şunlardır: Labrum (=üst dudak),  bir çift 

Mandibül (=üst çene), bir çift Maksil (=alt çene) ve Labium (=alt dudak). Besin 

alma biçimlerindeki farklılığa dayalı olarak, bu parçalar değişikliğe uğrar. Bu 

nedenle böceklerde değişik ağız tipleri meydana gelmiştir. Bunların önemlileri ve 

bulundukları gruplar aşağıda özetlenmiştir. 

(a) Çiğneyici (=Isırıcı) Ağız: Hamam Böcekleri dahil tüm Düz Kanatlılar 

(Orthoptera), Kın Kanatlılar (Coleoptera), Tüy-Post Bitleri 

(Mallophaga) ve çoğu böcek takımında. 

(b) Sokucu-Emici (=Delici-Emici) Ağız: Sivrisinekler (Diptera, Nematocera), 

Pireler (Siphanoptera), Tahta Kuruları (Hemiptera, Cimicidae) Kıl 

Bitleri (Anoplura) ve diğer kan emen böcekler ile Hemiptera ve 

Homoptera (Ağustos Böcekleri ve Bitki Bitleri) takımlarına dahil bitki 

öz suyu emen böceklerde. 

(c) Yalayıcı-Emici (=Çiğneyici-Emici) Ağız: Arılar ve Karıncalar (Hymeno-

ptera)'da. 

(d) Emici Ağız: Kelebekler (Lepidoptera)'de. 

 Başta ayrıca, görme organları olarak 1-3 adet basit (Ocellus) ve 2 bileşik 

(=Facet, petek) göz bulunur. 
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 Toraks bölgesi kısa bir boyun ile baştan ayrılır ve önden arkaya doğru 

sırasıyla Protoraks, Mezotoraks ve Metatoraks adı verilen 3 segmentten meydana 

gelir. Her bir segmentten bir çift ekstremite çıkar. Mezo- ve metatoraksta, ayrıca 

birer çift kanat bulunur. Bazılarının gelişiminde kanatlar ya hiç yoktur [örneğin 

ametabol (=başkalaşım geçirmeyen) böcekler olan Protura, Collembola, 

Diplura ve Thysanura takımlarında] veya tamamen körelmiştir [örneğin 

hemimetabol (=yarı başkalaşım geçiren) böcekler Mallophaga ve Anoplura ile 

holometabol (=tam başkalaşım geçiren) Siphanoptera takımlarında]. Diğer 

bazılarında, örneğin holometabol sineklerde (Diptera takımında) ise arka kanatlar 

körelir ve bir çift denge duyusu organı (=Halter Organı) halini alır. Bu nedenle 

sadece mezotorakstan çıkan bir çift kanat mevcuttur.  

Toraks segmentleri bir sırt plağı (Tergum, Tergit, Notum), bir karın plağı 

(Sternum, Sternit) ve iki yan plak (Pleurit veya Pleuron, çoğul Pleura) ile 

örtülüdür. Sırttaki plakların her birine, bulunduğu segmente göre Pronotum, 

Mezonotum, Metanotum gibi isimler verilir. Kanatlı ve ergin böceklerde 

protoraksın tergumu tek parçalı olduğu halde, mezo- ve metatoraksın tergumu 

geriye doğru Prescutum, Scutum ve Scutellum olmak üzere 3 parçalıdır. Toraks 

ekstremiteleri ventral tarafta sternum ve pleuronlar arasında yer alan kalça 

çukurlarından çıkarlar. Bu ekstremiteler eklem yerinden dışa doğru, sırasıyla 

Coxa (Koksa), Trochanter (Trokanter, Trohanter), Femur, Tibia ve Tarsus adı 

verilen 5 ana parçadan meydana gelir. Tarsus genellikle bir çift, bazen tek 

[örneğin Anoplura (Kıl Bitleri) takımında] tırnakla sonlanır. Bacaklar, hareket 

tarzları veya kullanılış şekillerine göre büyük değişiklikler gösterir. Örneğin 

koşucu, yürüyücü, yüzücü, kazıcı, yakalayıcı, çengelli veya kavrayıcı, sıçrayıcı, 

toplayıcı  gibi bacak tipleri ayırt edilir. 

 Böceklerin çoğunda abdomen bölgesi toraksa bütün genişliği ile, 

bazılarında (örneğin Hymenoptera'da) ise ince bir bağla bağlanır. Genel olarak 
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11 segmentten meydana gelmekle birlikte, bazı böceklerde son 2-3 veya daha 

fazla sayıda segment körelir. Böylece ergin bireylerde abdomendeki segment 

sayısı da azalır, hatta 5'e kadar inebilir. Son segmentler genellikle çiftleşme 

(kopulasyon) ve yumurtlama işleri ile ilgili eklentiler halini alır. 

Kanatsız böcekler (Apterygota alt-sınıfı) ve kanatlı böcekler (Pterygota 

alt-sınıfı)'in ilkel olanlarında 9. abdomen segmenti Stilus (Stylus) denen bazı 

çıkıntılar ve stiluslara benzeyen oldukça özelleşmiş bir çift Gonopod (=Çiftleşme 

veya Kavrama Ayağı) taşır. Gelişmiş böceklerin 11. segmenti (bazen 9. veya 10.) 

Serkus (Cercus)  denen bir çift çıkıntı taşır. Özellikle erkeklerde daha iyi gelişmiş 

olan serkuslar çiftleşme sırasında dişiyi sıkıca kavramaya yarar. Bunların 

dişilerinde 8. ve 9. segmentlerin ventralinden çıkan bir yumurtlama borusu 

(Ovipozitor) bulunur. Bu organ bazılarında çok iyi geliştiği halde, bazılarında çok 

küçülmüş, bazılarında ise tamamen körelmiş olabilir. Arılarda çok uzamış ve 

sokucu iğne (Stilet) halini almıştır. Yüksek formlardaki erkek çiftleşme organına 

ise Aedagus (Edagus) adı verilir ve normal olarak son abdomen segmenti içinde 

bulunur. Böceklerde eşeysel dimorfizim yaygındır. Bu nedenle erkek ve dişiler 

birbirlerinden dış görünüşleri ile kolaylıkla ayırt edilirler.  

Gelişimleri Apterygota alt-sınıfına dahil olanlar dışında 

metamorfozludur. Üremeleri çoğunlukla çiftleşme yolu ile vücut içinde döllenen 

yumurtaların dışarı bırakılması (Ovipari) şeklindedir. Az bir kısmında ise 

ovovivipari [Thysanoptera ve Coleoptera'nın değişik türlerinde] ve yalancı 

vivipari [çeçe sinekleri, diğer bazı sinekler ile böceklerde] görülür. Bazılarında, 

örneğin parazit zar kanatlılarda Poliembriyoni (bir yumurtadan birden fazla 

embriyo meydana gelmesi durumu) ve bazen de Partenogenez görülür. 

 Böceklerde diğer arthropodlarda olduğu gibi vücut boyunca uzanan 

sindirim kanalı ön, orta ve son bağırsak olmak üzere 3 bölgeye ayrılır. Ön ve son 

bağırsaklar ektoderm orijinlidir ve kitinle kaplıdır. Orta bağırsak ise endoderm 
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orijinli olup kitinle kaplıdır. Kimyasal sindirim ve emilimin olduğu bölgedir. Ön 

bağırsak ağız boşluğu, kaslı bir yutak, son kısmı genişleyerek kursağı 

şekillendiren dar bir yemek borusu ve nispeten genişlemiş bir ön veya çiğneyici 

mide (Proventrikulus)'den oluşur. Ön mide, kaslı yapıda olması, kitin diş ve 

çıkıntılar taşıması nedeni ile besinlerin öğütüldüğü bir taşlık ödevi görür. Bu 

bölge bir kapakçık (Gastrik valv) ile orta bağırsağa açılır. Bu bölgede orta 

bağırsağa açılan çelenk şeklinde veya çift olarak dizilmiş tüp şeklinde kör 

bağırsak uzantıları bulunur. Bunlar orta bağırsağa benzer ve bağırsak yüzeyini 

büyütürler. Orta bağırsak epiteli, özellikle katı besinlerin mekanik etkilerinden 

korunmak için kitin fibrillerinden oluşan ve her beslenme anında yeniden 

şekillenip atılan koruyucu bir zar (Peritrofik Zar) salgılar. Bu zar orta bağırsağın 

ön kısmındaki veya tüm iç yüzeyi boyunca dağılmış özel epitel hücrelerince 

salgılanır. Besinin etrafını sarar ve son bağırsağa doğru bir torba gibi uzar. 

Sindirilen besinler ve enzimler bu zardan kolaylıkla geçerler. Sadece kan veya 

bitki öz suları ile beslenen böceklerde bu zar şekillenmez. Son bağırsağın 

başlangıç kısmında Pilor adı verilen bir şişkinlik bulunur. Artık maddeler ve 

böceklerin boşaltım organları olan Malpigi Boruları'ndan gelen sıvı ve üre 

granülleri burada toplanır. Pilor bölgesi halka şeklindeki kuvvetli bir kas (Pilorik 

valv) ile görünüş olarak çoğunlukla birbirinden ayırt edilmeyen ince ve kalın 

bağırsağa bağlanır. Bu bölge besin zarının parçalanmasını ve içeriklerin daha 

sonraki kısımlara geçmesini düzenler. Kalın bağırsağın arka ucunda yapısal ve 

işlevsel açıdan pilorik valva benzeyen kuvvetli bir halka kas bulunur. Bunu, 

sırasıyla son bağırsağın son kısmı olan ve çoğu kez kaslı bir kese halinde olan 

rektum ve kapaklı anüs izler.  

Tükürük bezlerinin salgısı ve bazı enzimler ile karışmış durumdaki besin, 

orta bağırsağa geçer ve buradaki enzimler sayesinde sindirilir. Sindirimin büyük 

bir kısmı ve emilim burada gerçekleşir. Tahta kuruları, pireler gibi kan emen 
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böcekler ile bazı yırtıcı kın kanatlılar çıkardıkları salgılar aracılığı ile besinlerini 

tamamen veya kısmen vücut dışında sindirdikten sonra alırlar.  

 Dolaşım sistemleri yarı-açık tiptendir. Dorsalde bir kalp, bundan çıkan 

bir aorta ve çift damardan oluşur. Bunlar hemosöle açılırlar. Hemosöl, sölomun 

yerini almıştır, vücudun her tarafına uzanır ve hemolenf ile doludur. Bu sıvı 

içinde erimiş halde hemosiyanin pigmenti bulunan bir plazma halindedir ve 

solunum ödevi ya hiç yoktur veya çok azdır. Besin maddelerinin bağırsaktan 

organlara, metabolizma son ürünlerinin dokulardan boşaltım organlarına ve 

üretilen hormonların gerekli yerlere iletilmesini, ayrıca organlar veya dokular 

arasında madde değişimini sağlar.  

 Böceklerde solunum, diğer bir deyişle gaz değişimi trake sistemleri ile 

gerçekleştirilir. Bu sistem vücut örtüsünün içe doğru çökmesi ile şekillenen, 

Stigma (Spirakül) adı verilen açıklıklarla dışarı açılan borular (Trakeler) ve 

bunlardan dokulara dek ulaşan borucuklar (Trakeoller) halindedir. Gaz değişimi 

doğrudan hava ile dokular arasında diffuzyonla sağlanır. Buna rağmen bazı 

böceklerde trake ile donatılmış organlara oksijenin iletilmesinde hemolenf de iş 

görebilir.  

 Sinir sistemi diğer arthropodlarda olduğu gibi başta yer alan 3 bölgeli 

(Protocerebrum, Deutocerebrum ve Tritocerebrum) bir beyin ve vücudun 

ventralinde, geriye doğru her segmentte bir ganglion oluşturan uzunlamasına bir 

sinir şeridinden oluşur. Bazen gruplara göre, toraks (örneğin Diptera'da) ve 

abdomen ganglionları arasında kaynaşma olabilir.  

 Böcekler bütün habitatlarda yaygın olarak bulunurlar. Bir kısmı yararlı, 

diğer bir kısmı ise gerek bitkiler, gerekse insan dahil bütün hayvanlar açısından 

zararlı olurlar. Burada hayvanlar ve insan için zararlı olan bazı takımlara ait 

önemli türler ele alınacaktır. Uygulamalarımızda görülecek örneklerin tamamı 

metamorfoz geçiren Pterygota (=Kanatlı Böcekler) alt-sınıfındandır. 
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3.2.1.1. Ordo: Mallophaga (=Tüy-Post Bitleri veya Çiğneyici Bitler) 

 Vücutları sırt-karın yönünde yassı, en fazla 6 mm boyunda olan küçük, 

kanatsız, petek gözleri körelmiş veya olmayan, kısa antenli (3 veya 5 parçalı), yarı 

başkalaşım geçiren (hemimetabol), sıcak kanlı omurgalılarda esas olarak deri 

döküntüleri ve tüyler, bilhassa kanat telekleri, bazen de kıllarla beslenen parazit 

böceklerdir. Bazıları baş üzerinde, çoğu kanatların altında, bir kısmı da anal bölge 

ve karın kısmında parazitlenir. Başları tipik şekilde toraks genişliğinde veya 

ondan daha geniş olup, ağız parçaları oldukça özelleşmiştir. Keratin kısımları 

yemek için çiğneyici (=ısırıcı) tiptedir. Klipeus (Clypeus, yüz) öne doğru uzamış 

olduğundan, ağız aletleri başın ventralindedir. Mandibülleri güçlü şekilde kitinize 

olmuş ve kabaca bir kerpeteni andırırlar.  

 Konağa ve habitata özgülük dereceleri çok yüksektir. Konaktan uzun süre 

ayrı yaşayamazlar. Bulaşmaları yakın temasla olur. Çoğunlukla kan emmezler. 

Bununla birlikte bazıları (Amblycera alt-takımına dahil olanlar), düzenli gece 

beslenmeleri sırasında epidermal döküntü ve tüylerle birlikte, özellikle yeni 

gelişen tüylerin kaide kısımlarını kazıyarak taze veya pıhtı halindeki kanla da 

beslenirler.  

 Deride güçlü irritasyonlar meydana getirerek, özellikle genç kuşların 

ölümüne neden olurlar. Çeşitli hastalıklar, örneğin Dipilidiyaz ve diğer hastalıklar 

için potansiyel vektörlük ödevi görürler. Yumurtalarını tüy veya kıllara 

yapıştırırlar. Eşeysel dimorfizim görülür. Amblycera ve Ischnocera olmak üzere 

iki alt-takım halindedir.  

 

Subordo 1: Amblycera (=Topuz Antenli Tüy-Post Bitleri) 

 Antenleri sopa şeklinde, oldukça kısa ve çoğunlukla başın altındaki oluklar 

içinde gizlidir. 4 parçalı maksillar palpleri bulunur. Tek aile, Menoponidae 

mevcuttur. Toraks segmentlerinin sayısı 2 veya 3'tür. Evcil hayvanları, bilhassa 
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ergin ve yavru kuşları enfeste ederler. En önemli türü Menopon gallinae (Tavuk 

Biti)'dir. 

 

Subordo 2: Ischnocera (=İplik Antenli Tüy-Post Bitleri) 

 Antenleri iplik şeklinde ve barizdir. Maksillar palpleri bulunmaz. Kuşları 

enfeste eden Philopteridae (=Tüy Yiyenler) ve memelileri enfeste eden 

Trichodectidae (=Kıl Yiyenler)  olmak üzere iki aile şeklindedir.  

 Kıl yiyenler (Trichodectidae) evcil ve yabani memelilerde yaygındır. 

Antenleri 3 parçalı, tarsusları tek tırnaklıdır. Örnek olarak Trichodectes canis 

(Köpek Biti), T. pilosus (At Biti), T. scalaris (Sığır Biti) ve Felicola subrostrata 

(Kedi Biti) verilebilir. 

 Tüy yiyenler (Philopteridae) kümes hayvanları ve yaban kuşlarında 

bulunur. Antenleri 5 parçalı, tarsusları 2 tırnaklıdır. En önemli türlerinden birisi 

Columbicola columbae (Güvercin Biti)'dir (Chandler, 1958; Noble ve Noble, 

1961; Storer ve ark., 1979; Demirsoy, 1982; Barnes, 1987).  
 

Species: Columbicola columbae (=Güvercin Biti) 

 Evcil ve yabani güvercinlerin yuvalarında veya güvercinlerin bilhassa 

kanatlarındaki telek tüylerinin kaideleri arasında, göğüsün yan tarafları, boyun ve 

baş üzerindeki hav tüyleri arasında yaşarlar. Kozmopolit dağılış gösterir. 

Morfoloji: Columbicola columbae genel olarak kirli sarı renkte, üzerinde açık 

sarı lekeler ve siyahımsı bantlar bulunan, uzun silindirik vücutlu, uzun bacaklı bir 

tüy bitidir. Klipeus öne doğru ucu küt bir şekilde uzar. Üzerinde iki çift diken 

şeklinde kıl (Dorsal Işınlar) bulunur. Basit olan körelmiş gözleri, birer çukurluk 

(=sinus) içinde bulunur. Antenleri 5 parçalıdır. Ortadaki parça erkeklerde bir 

çıkıntı taşır. Erginleri 1.7-2.7 mm, elips şekilli yumurtaları mikrometre ile 

ölçülecek derecede küçük, nimfleri ise erginden biraz daha ufak boydadır. 

 Toraksı bariz 3 segmentlidir. Protoraks ve Metatoraks baş genişliğinde 

olup, protoraksın yan kenarları konveks, metatoraks ise arka ucu ön uçtan daha 
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geniş olacak şekildedir. Mezotoraks küçük ve dardır. Bacak tarsuslarının ucunda 

bir çift kalın tırnak bulunur. 

 Abdomen 8 segment taşır. Ön ve arka kısımlarda ince, orta kısımlarda 

nispeten geniş olacak şekilde, az çok uzamış elips şekillidir. Üçüncü segmentten 

itibaren geriye doğru uzun kıllıdır. Sonuncu abdomen segmentinin ucu, 

dişilerde ortada bir çukurluk olacak şekilde yanlarda çıkıntılıdır. 

Erkeklerde ise düz yuvarlağımsıdır .  

Patogenez ve Vektörlük: Beslenme sırasında tüyleri çiğneyerek yemeleri ve 

deriyi kazımaları esnasında saldıkları toksik tükürük salgılar ile allerjik 

tepkimelere, şiddetli kaşıntılara, vücut sıcaklığını düşürerek, vücut direncinin 

kırılmasına, terlemeye, hatta ishallere neden olurlar. 

 Aşırı enfestasyon durumunda, bilhassa yavru güvercinlerde ölüme de 

neden olabilirler. Ayrıca yedikleri tüylerin kaidelerinden sızan pıhtılaşmış kan, 

deri döküntüleri, dışkı, v.s. ile de beslenirler. Böylece çeşitli viral hastalık 

etkenlerine mekanik vektörlük yapabilme potansiyeline sahiptirler. Bunun dışında 

güvercinlerin sindirim sistemlerinde parazitlenen Capillaria columbae 

nematodunun dışkıyla atılan yumurtalarını foretik yolla bulaştırabilirler 

(Chandler, 1958; Olsen, 1974; Lodos, 1986). 

 

3.2.1.2. Ordo: Anoplura (Siphunculata) (=Kıl Bitleri veya Emici Bitler) 

 Vücutları Mallophaga takımda olduğu gibi sırt-karın yönünde basık, 1-5 

mm boyunda küçük, kanatsız, petek gözleri körelmiş, kısa antenli (en fazla 5 

parçalı), klipeus öne doğru uzamış, tarsusları tek parçalı ve hemimetabol 

böceklerdir. Bu özellikler nedeni ile bazen tek takım, Phthiraptera altında 

birleştirilirler. Bununla birlikte ağız aletlerinin sokucu-emici tip, torakslarının tek 

parça halinde kaynaşmış ve baş kısımlarının daima torakstan daha dar olması ile 

Mallophaga'dan kesin olarak ayrılırlar. 
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 Ağız aletleri başın içine çekilebilen, kan emmeye uygun yapıda, sokucu-

emici tiptendir. Bacakları kısa ve kalındır. Tarsusların ucunda kalın ve tutunmaya 

yarayan, çengel şeklinde bir tırnak bulunur. Mandibülleri körelmiştir. Bileşik 

gözler basit gözlere indirgenmiştir. Oseller bulunmaz. Abdomen geniş bir kaide 

kısmı ile toraksa bağlanır. Çoğu kez abdomen segmentlerinin toraksa yakın 

olanlarında toraks segmentleri ile veya kendi aralarında kaynaşmalar görülür. 

Halk arasında sirke adı verilen oval şekilli yumurtalarını kıllara ve elbise liflerine 

yapıştırırlar. Nimfleri morfolojik açıdan ergine çok benzer. Sadece dış genital 

organları gelişmemiştir. Antenleri 5 yerine, 3 parçalıdır. Dört kez deri 

değiştirdikten sonra ergin hale geçerler. Memelilerin derileri üzerinde tamamı kan 

emerek ektoparazit olarak yaşarlar. Beslenme anında soktukları yerlere iritasyon 

yapan salgı ve dışkılarını bırakarak, aşırı duyarlılık tepkimelerine, neticede 

karakteristik lezyon, ödem, eritem ve kaşınma sonucunda nemli dermatitler, 

çatlama ve kalıcı kahverengi pigmentasyonlara (melanodermi) neden olurlar. 

Ayrıca çeşitli viral, bakteriyel ve protist hastalıkları için vektör olarak iş görürler. 

İleri derecede konağa özgülük ve bağımlılık gösterirler. Yakın temasla bulaşırlar.  

 İnsan ve diğer primatlarda parazitlenen Pediculidae dahil, 6 ailesi 

bulunur. Bunlardan Echinophthiriidae foklarda, Lignognathidae çift toynaklılar 

(Artiodactyla) ve sırtlanlarda (Hyrax), Neolignognathidae sivri farelerde 

(Sorex), Haplopleuridae birkaç insectivor memeli ve primatlarda, bir türü de 

atgillerde, Haemotopinidae çift toynaklılar ve atgillerde parazitlenir. Burada 

insan sağlığı açısından önemli olan Pediculidae ailesine dahil Pediculus 

humanus, Pediculus capitis ve Phthirus pubis görülecektir (Chandler,1958; 

Öktem ve Baran,1977; Çetin ve ark.,1979; Storer ve ark.,1979; Demirsoy,1982). 

Taksonomik durumlarındaki karmaşıklıktan dolayı Pediculus humanus ve 

Pediculus capitis ortak bir başlık altında birlikte ele alınacaktır. 
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Species 1: Pediculus humanus (Syn. P. corporis, P. h. corporis, P. h. 

humanus) (=İnsan Vücut Biti) (Şekil 3.21) 

Species 2: Pediculus capitis (P. h. capitis) (=İnsan Baş Biti) 

 Her iki tür de, bilhassa ılıman iklimlerde daha yaygın olacak şekilde 

kozmopolit dağılışa sahiptir. P. humanus vücut yüzeyinde kıllar arasında veya 

vücuda temas eden bilhassa yünlü çamaşırların lifleri arasında, P. capitis ise başta 

ve özellikle arka kısımdaki saçlar arasında, nadiren sakal ve bıyık kılları arasında 

yaşar. Fotofobik ve özellikle 28-32oC sıcaklıklar arasında etkindirler. 

Morfoloji: Ergin P. humanus 2-4 mm, P. capitis 1-2 mm; elips şekilli, kapaklı 

yumurtaları sırasıyla ortalama 0.8 mm ve 0.6 mm boyundadır. Vücut Biti 

yumurtalarını vücuttaki kıllara veya elbise liflerine, Baş Biti ise saçlara özellikle 

kulak arkasındakilere yapıştırır. Erkekler, dişilerden daima küçüktür. Nimfler 

erginlerden biraz küçük ve dış genital organları yoktur.  

 Önceleri tek tür altında iki farklı variyete olarak alınan bu iki tür, son 

zamanlarda yapılan titiz çalışmalarla, gerçekte gerek ekolojik gerekse morfolojik 

açıdan tamamen farklı iki tür şeklinde kabul edilmektedir. Her ikisinde de vücut 

uzunca yapılı ve toraks bölgesi abdomenden daha dar olup, abdomenin ilk 3 

segmenti birbiriyle kaynaşır. Boyutsal fark dışında ilave olarak, 5.-8. abdomen 

segmentlerindeki Pleural (=Paratergal) plaklar, P. humanus'da az gelişmiş olup 

segmentler arasındaki girintilere erişmez. Halbuki P. capitis'de segmentler arası 

girintilere ulaşacak şekilde daha fazla gelişmiştir.  

Patogenez ve Vektörlük: Enfestasyon kaynağı, bitli insanlar ve onların 

giysileridir. Vücut ve baş bitinin, özellikle geceleri insanların derisini sokarak kan 

emmeleri, toksi-allerjik tükürük salgıları ve dışkıları sonucu, şiddetli kaşıntılı 

lezyonlar meydana gelir. Deri lokal olarak kalınlaşır ve esmerleşir 

(Melanodermi). Bitlerin parazitliği sonucu şekillenen bu rahatsızlıklara Pedikuloz 

(Pediculosis) denir.  
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 Ayrıca oluşan lezyonlar üzerinde vektörü oldukları bakterilerin 

(Rickettsia ve Borrelia) üremesi ile ikincil rahatsızlıklar ve dermatitler gelişir. 

İnsanda önemli hastalıklar olan Bit Tifüsü (Lekeli Humma), Siper Humması ve Bit 

Dönek Humması etkenlerine vektörlük yaparlar. Sokulan yerlerde dışkıları veya 

kaşınma sonucu ezilip yayılmaları ile bunları insana bulaştırabilirler (Faust ve 

ark., 1969; Merdivenci, 1973; Unat, 1978; Halliday ve ark., 1986; Lodos, 1986). 
 
 
 

 
 
 

Şekil 3.21: Pediculus humanus'un ergin erkek bireyinde çeşitli vücut kısımları (Dorsalden) 
(Chandler,1958'den değiştirilerek).  
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Species 3:Phthirus pubis (P. inguinalis) (=İnsan Kasık Biti, Anüs Biti) 

(Şekil 3.22) 

 Ilıman iklimlerde daha yaygın olacak şekilde kozmopolit dağılış gösterir. 

Esas konağı insandır. Bununla birlikte bazen köpeklerden de kan emebilir. 

Öncelikle kasık bölgesi, bazen de göğüs, koltuk altı, ender olarak da sakal, kaş, 

kirpik kıllarına tutunarak ve kıl diplerine sokularak yaşar. 

Morfoloji: Erginleri 1.2-2 mm uzunluğundadır. Erkek ortalama 1 mm, dişi 1.5 

mm'dir. Diğer insan bitlerinden farklı olarak kısa ve geniş vücutlu olup, toraks 

bölgesi abdomen bölgesinden daha geniştir. Abdomen bölgesinin her iki 

tarafında ucu kıllı tüberkül veya lopçuklar (Kutikülar Papiller) çıkar. Şeffaf 

görünümlü olduğundan abdomen içinde solunum açıklıklarını (Stigma=Spirakül) 

ve trakeleri görmek mümkündür. Toraks bölgesi abdomenin ilk iki segmenti ile 

kaynaşmıştır. Abdomende görülen ilk segment esasen 3, 4 ve 5. segmentlerin 

kaynaşmasından meydana gelir. Bu nedenle 3 spirakül taşır. İkinci ve üçüncü 

bacakların tarsusları oldukça genişlemiştir. Uçlarındaki tırnaklar da oldukça 

güçlüdür. Tıpkı bir pençe gibi kullanılırlar. Bu sayede deriye güçlü şekilde 

tutunarak kan emerler. Elips şekilli ve kapaklı yumurtaları ortalama 0.6 mm 

boyundadır. Yumurtalarını kılların ve esasen kasık bölgesi kıllarının dip 

kısımlarına, bazen de göğüs, koltuk altı kıllarına yumurtanın alt kısmındaki 

yapışkan bir madde ile yapıştırır.  

Patogenez ve Vektörlük: Bulaşma kaynağı bitli insan ve nadiren de köpeklerdir. 

Cinsel temas veya bir arada yatma ile bulaşır. Deriyi sokup, kan emmesi sonucu 

sürekli ve şiddetli kaşıntılara, lokal ve kalıcı olmayan mavimsi şişkinliklere 

(egzema), ayrıca lezyonlara neden olur. Kasık biti ile oluşan bu parazitliğe 

Fitiriyaz (Phthiriasis) denir. Vektörlüğü yoktur. Diğer bir deyişle hastalık etkeni 

taşımaz ve bulaştırmaz (Chandler, 1958; Unat, 1978; Halliday ve ark., 1986; 

Lodos, 1986). 
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Şekil 3.22: Phthirus pubis (Ergin dişi, dorsalden) (Noble ve Noble, 1961'den).  
 

3.2.1.3. Ordo: Hemiptera (Heteroptera) (=Yarım Kanatlılar) 

 Başın ön ucundan çıkan ve dinlenme anında karın altına kıvrılan kısa 

yahut uzun bir hortum taşırlar. Hortumları 4 parçalıdır. Labrum (=Üst Dudak) ve 

hipofarinks yoktur. Hipofarinks bazen çok küçük olarak bulunabilir. Labium tek 

parça halinde birleşmiş olup, hortumu kuşatır. Delmede kullanılan maksillerin içe 

bakan tarafları, iki oluk içerir. Her iki maksile ait olukların yan yana gelmesi ile 

birbirinden ayrı iki kanal meydana gelir. Üstteki besinleri emmeye, alttaki ise 

tükürük salgısını akıtmaya yarar. Genellikle sırt tarafta yatık durumda bulunan 2 

çift kanatları mevcuttur. Bazılarında ise kanatlar körelmiştir (örneğin Cimicidae 

ailesinde). Kanatlı olanlarda, takımın ismini yansıtacak şekilde, ön kanatların kaide 

kısmı sert ve kalın olup derimsi yapıda (=Hemielitra), uç tarafı ise yumuşak, ince ve 

saydam olup zarımsı yapıdadır. Yarı başkalaşım (Hemimetaboli) geçiren 

böceklerdir: gelişimlerinde larva safhası bulunmaz.  

 Cryptocerata (Hydrocorisae) (=Su Yarım Kanatlıları) ve Gymnocerata 

(Geocorisae) (=Kara Yarım Kanatlıları) olmak üzere iki alt-takım halindedir.  



Animalia - Eklembacaklılar 

 
265 

 Parazitolojik açıdan önemli olan türleri Gymnocerata alt-takımı, 

Reduviidae (=Reduviidler) ve Cimicidae (=Tahta Kuruları) ailelerinde bulunur. 

Antenleri daima baş uzunluğundan kısa olup, az çok başın altında gizlidir. Bunlar 

kara ve su yüzeylerinde kan emerek veya diğer böcekleri yiyerek geçinirler.  

 

Familia 1: Reduviidae 

 Başın arka kısmı bir boyun gibi incedir. Antenleri iplik şeklindedir. Çok 

sayıda türü bulunur. Yaklaşık 100 kadar türü kan emerek geçinir. Çoğu yırtıcıdır.  

 Kan emen türler Triatominae alt-ailesine dahildir. Bazı türler (örneğin 

Triatoma infestans ve Rhodnius prolixus) çeşitli memelilerden kan emerek 

beslenirler ve Trypanosoma cruzi ile T. rangeli'ye vektörlük yaparlar. Böylelikle 

bu parazitlerin etken olduğu tripanozomiyazları (örneğin T. cruzi tarafından 

insanda oluşturulan Chagas Hastalığı'nı) bir konaktan diğerine, delip kan 

emdikleri yere tükürükle (T. rangeli) veya dışkılayarak (T. cruzi) bulaştırırlar 

(Faust ve ark., 1968; Olsen, 1974; Öktem ve Baran, 1977; Demirsoy, 1982; 

Barnes, 1987; Dorit ve ark., 1991). 

 

Familia 2: Cimicidae (Tahta Kuruları) 

 Bu aileye dahil türlerde, vücut sırt-karın yönünde yassı ve üstten oval 

görünümlüdür. Fotofobiktirler. Uzunlukları 4-5 mm, genişlikleri ortalama 3 

mm'dir. Parlak sarımsı-kırmızı veya kahverengimsi renktedirler. Baş, kısa ve 

geniş olup ön-alt ucu (Clypeus, Yüz Kısmı) öne doğru çıkıntı yapar. Kanatları 

körelmiştir. Antenleri 4 parçalıdır. Sadece mezotoraks üzerinde iki yuvarlağımsı 

ve pul şeklinde kanat kalıntısı (Hemielitra) bulunur.  

 Tamamı kan emicidir. Vektörlükleri bilinmez. Konağa ve habitata 

özgülük gösterirler. Uzun süre kan emmeden yaşayabilirler. Yumurtadan çıkan 

nimfler erginlere çok benzer, 5 kez deri değiştirdikten sonra ergin hale geçerler. 
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 Çoğunlukla kuş ve yarasalarda parazitlenirler. Otuz beş kadar türü bilinir. 

Bunlardan sadece üçü (Leptocimex bouneti, Cimex hemipterus, Cimex 

lectularius) insanda parazitlenir. 

 Leptocimex bouneti Doğu Afrika'daki insan ve yarasalardan, Cimex 

hemipterus ise tropik ülkelerdeki insan, tavuk ve ender olarak da yarasalardan 

kan emer. İnsanda parazitlenen ve ülkemizde de bulunan en önemli tür ise Cimex 

lectularius'dur (Miller, 1956; Noble ve Noble, 1961; Merdivenci, 1973; Unat, 

1978). 
 

Species: Cimex lectularius (=Yatak Tahta Kurusu) (Şekil 3.23) 

 Ülkemiz dahil, ılıman (subtropik) kuşak ülkelerinde yaygındır. Esas 

konak insandır. Bununla birlikte bazen, insana yakın yaşayan diğer sıcak kanlı 

hayvanlara (fare, sıçan, köpek, kedi, tavuk) da saldırabilir. Evlerde duvarlardaki 

ve mobilyalardaki yarıklarda gizlenirler. Geceleyin buralardan çıkarak özellikle 

insanlar ve bazen de diğer sıcak kanlı hayvanlar üzerinde kanla beslenirler. 

Morfoloji: Erginleri 4-5 mm uzunluğunda, az çok iğ şekilli (fusiform) olup, 

renkleri sarımsı kahvedir. Protoraks iyi gelişmiş olup üzerindeki pronotum başın 

iki tarafına doğru gözler hizasına kadar uzanır. Metatoraks küçüktür. Çok geniş 

olan abdomen 8 segmentlidir. Dişilere oranla erkeklerde daha dar ve ucu sivridir. 

Dişilerde küt ve yuvarlak olarak son bulur. Üç parçalı olan tarsuslarının ucunda 

pençe olarak isimlendirilen, bir çift tırnak bulunur.  

 Gerek erginleri gerekse 1.3-5 mm boyunda olan nimfleri, geceleyin 

gizlendikleri duvar yarıkları, mobilya çatlaklarından çıkarak insanların yattıkları 

yerlere gelir ve kısa süre içinde kan emerek uzaklaşırlar. Ayrıca fare, sıçan, diğer 

kemirgen, kümes hayvanlarından, ve köpeklerden de kan emebilirler. Erginlerin 

ve nimflerin ömrü ortamın sıcaklığı ile ilgilidir. Ergin 1 ay-1 yıl kadar yaşar. 

Bununla birlikte bir kez kan emdikten sonra, uzun süre kan emmeden yaşayabilir. 

Düşük sıcaklıklarda hareketsiz, 15oC'ın üzerindeki sıcaklıklarda ise kan emecek 
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hareketliliğe ulaşırlar. Bir ucu kapaklı olan elips şekilli yumurtaları 0.4-0.6 mm 

uzunluğundadır. 

Patogenez ve Vektörlük: Tahta kuruları ile oluşan enfestasyona veya parazitliğe 

Simisiyaz (Cimiciase) veya Simikoz (Cimicosis) denir. Beslenme sırasında deriye 

enjekte ettikleri toksik tükürük salgıları ile kişiye göre şiddeti farklı olan allerjik 

tepkimelere neden olurlar. Bazı insanlarda hiç bir tepki gelişmez. Diğer 

bazılarında ise sokma yerinde ödem ve iltihaplanma görülebilir. Uyku 

bozuklukları ve kaşıntılar, bazen de deride döküntüler görülebilir. Vektörlükleri 

bilinmez. Bununla birlikte Hepatit B virüsünü mekanik olarak bulaştırabildiği 

düşünülür (Miller, 1956; Herms, 1956; Faust ve ark., 1968, Unat, 1978). 

 
 

Şekil 3.23: Cimex lectularius'a ait ergin bir dişi bireyin dorsalden genel görünüşü (Faust ve 
ark., 1968'den değiştirilerek). 

 

3.2.1.4. Ordo: Diptera (=Sinekler, Çift Kanatlılar) 

 Holometabol ve mezotoraksa bağlı bir çift zarımsı kanata sahip 

böceklerdir. Arka kanatlarının Halter adı verilen tokmak şeklinde bir denge 

duyusu organı halini alması ile karakterize olurlar. Baş ince ve hareketli bir boyun 
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ile toraksa bağlanır. Toraks segmentleri bir bütün halinde birbirleriyle 

kaynaşmıştır. Mezotoraks kanatları taşıdığı için diğer toraks segmentlerine oranla 

daha gelişmiş olup, tergumu öne doğru bir Prescutum, ortada bir Scutum ve 

geriye doğru, türe göre serbest ucunun şekli değişik olan bir Scutellum'u 

oluşturur. Bu tergum bütün göğüs bölgesini örter. Ağız aletleri sineklerin 

beslenme şekline bağlı olarak değişiklikler gösteren sokucu-emici ve yalayıcı-

emici tiptendir.  

 Kan emenlerde sokucu-emici tip bulunur. Ağız parçalarının sayısı 7'dir. 

Labium (=alt dudak) oluk şeklini alır ve sokup-emme işini yapan iğneleri koruyan 

bir yapı (Hortum Kılıfı) halindedir. Bu oluğun üst tarafında, yine oluk şeklini 

almış olan Labrum (=üst dudak) bulunur. Ortasındaki kanala Epifarinks adı 

verilir. Bu kanal besin alma kanalı olarak iş görür. Labrumun altında, labium 

içindeki kanalda uzanan ikisi Mandibula (=üst çeneler), ikisi Maksilla (=alt 

çeneler)'dan oluşan dört iğne ve bunların ortasında yerleşen kanallı bir dil 

(Hipofarinks) bulunur. Bu kanal veya hipofarinks tükürük verme kanalıdır. 

Tükürük bezi hipofarinks ile dışarı açılır. Emilen kanın pıhtılaşmasını önleyen 

veya besinlerin akışkan halde kalmasını sağlayan salgının akıtılmasında kullanılır. 

Deriyi sokma sırasında labium hariç ağız parçalarının hepsi deriye girer, yalnız 

labium geriye kıvrılarak dışarıda kalır. Bu nedenle labium dışındaki diğer ağız 

aletleri, Hortum (Proboscis) olarak isimlendirilen emme aygıtının yapısına 

katılmış olurlar (Merdivenci, 1973; Demirsoy, 1982; Barnes, 1987). 

 Üç alt-takım (Nematocera, Brachycera ve Cyclorrhapha) halindedir 

(Storer ve ark., 1979). Bazılarının erginlerinin insan ve diğer hayvanlardan kan 

emmeleri, çeşitli hastalıklara vektör olmaları, çeşitli allerjik tepkimelere sebep 

olmaları, ayrıca bazılarının (Cyclorrhapha alt-takımına dahil olanlar) yumurta ve 

larvalarını dokulara, organlara bırakarak yerleşmeleri sonucu Miyaz (Myasis) 

oluşturmaları gibi nedenlerle sinekler parazitolojik açıdan önemlidirler. 
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Subordo 1: Nematocera (=Sivrisinekler, Uzun Antenli Sinekler)  

 Bu alt-takım sivrisinek [Culicidae, Ceratopogonidae, Simuliidae] ve 

tatarcıkları [Psychodidae] içerir. Bu alt-takımında bulunan sinekler ince ve uzun 

bacaklıdır. Boyları 3-10 mm arasında değişir. Hortumları genel olarak ince ve 

uzundur. Kanatları pullu, larvaları başlıdır. Antenleri 6-16 parçalıdır. Erkeklerin 

antenleri çok tüylüdür. Parazitolojik açıdan en önemli aileleri Simuliidae, 

Psychodidae ve Culicidae'dir. 
 

Familia 1: Simuliidae (=Kör Sinekler, Siyah Sinekler) 

 Hayvan ve insanları ısırarak kan emerler. Evlere girmezler. Akarsulu, 

gölgeli ve ağaçlıklı yerlerde yaşarlar.  

 Isırdıkları yerlerde lezyonların meydana gelmesine sebebiyet verirler. 

Ayrıca Oncoserca volvulus helmintine ait mikrofilaryaları insana bulaştırmada ve 

Kuzey Amerika'daki evcil ördeklerde şiddetli hastalanma, hatta ölüme neden olan 

Leucocytozoon simondii sporozoonunun sağlam kuşlara bulaştırılmasında vektör 

ödevi görürler. Örnek olarak Simulium cinsini verebiliriz (Çetin ve ark., 1979; 

Kreier ve ark., 1987). 
 

Familia 2: Psychodidae (=Kelebek veya Kum Sinekleri) 

 Psychodidae ailesi, Phlebotominae (=Tatarcıklar) alt-ailesine dahil 

türler çok küçük, erginleri 2-3 mm boyunda, vücut ve dar olan kanatları sık tüylü, 

başları vücutları ile yaklaşık 45o'lik bir açı yapan, toraksı ve bilhassa 

mezonotumu oldukça büyük, kambur görünümlü sivrisineklerdir. Dinlenme 

halinde kanatlar, vücuda dik olacak şekilde üst tarafta tutulur. Antenleri 12-16 

parçalı ve oldukça uzundur. 

 Phlebotomus bu alt-ailenin tek cinsidir. Psychodidae ailesi içinde yer 

alan diğer sivrisineklerden vücutlarının ince, kanatlarının dar olması ve dişilerinin 

kan emerek beslenmesi ile farklıdırlar. Kan emme dışında, çeşitli leşmaniyözleri 
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(Kala-azar, Şark Çıbanı, v.s.) ve bazı viral hastalıkları (Tatarcık Humması, v.s.) 

bulaştırmaları bakımından parazitolojik açıdan oldukça önemlidirler (Merdivenci, 

1972; Öktem ve Baran, 1977; Unat, 1978; Storer ve ark., 1979; Demirsoy, 1982; 

Barnes, 1987) 
 

Species: Phlebotomus papatasii (=Tatarcık, Yakarca) 

 Ülkemiz dahil Akdeniz, Orta Doğu ve Yakın Doğu Ülkelerinde dağılış 

gösterir. Ev, ahır, duvarlardaki delik ve çatlaklar, doğada çeşitli hayvan yuvaları 

ve ağaç kovuklarında, nemli, az ışıklı veya karanlık, rüzgarsız ve gürültüsüz 

yerlerde yaşar ve ürer (fotofobiktir). Suya bağımlılığı yoktur. Erkekleri bitki öz 

suları, dişileri ise insan dahil, özellikle çeşitli sıcak kanlı ve bazen de soğuk kanlı 

omurgalılardan geçici ve dönemli olarak (Mayıs-Kasım ayları) kan emerler. Kısa 

ömürlüdürler. Erkekleri 4, dişileri ise 15-30 gün yaşar. 

Morfoloji: Erginleri 2-3 mm uzunluğundadır. Az çok iğ şekilli (fusiform) olan 

yumurtaları 0.3-0.4 mm, larvaları ortalama 4-5 mm'dir. Hareketli pupaları ise 

ortalama 1.5 mm boyundadır. Pupaları tipik olarak, virgül biçiminde ve toraks 

oldukça pütürlüdür. 

Patogenez ve Vektörlük: Dişi tatarcıkların deriye hortumlarını sokarak kan 

emmesi sonucu, diğer sivrisinekler tarafından oluşturulanlara benzer kaşıntılı 

lezyonlar, eritem ve şişme görülür. Beslenme sırasında deriye enjekte ettikleri 

toksik tükürük salgıları ile allerjik tepkimelere neden olurlar. Bir kişiyi aynı anda 

birçok tatarcığın sokması durumunda lokal belirtiler dışında, bulantı ve ateş gibi 

genel rahatsızlıklar da görülebilir. 

 Vektörü oldukları çeşitli hastalık etkenlerini, soktukları canlılara 

bulaştırarak da ikincil enfeksiyonların meydana gelmesine neden olabilirler. 

Bunlar arasında en önemlileri, halk arasında Şark Çıbanı olarak da bilinen Deri 

Leşmaniyözü etkeni Leishmania tropica ve Tatarcık(=Papatya) Humması etkeni 

bir virüs bulunur. Diğer bazı leşmaniyözler farklı türler tarafından taşınıp 
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bulaştırılır. Örneğin ülkemizdeki İç Organlar Leşmaniyözü (=Kala-azar, Kara 

Humma)'nün etkeni olan Leishmania donovani, Phlebotomus major tarafından 

bulaştırılır (Herms, 1956; Faust ve ark., 1968; Merdivenci, 1973; Unat, 1978). 
 

Familia 3: Culicidae 

 Culicidae ailesine dahil sivrisinekler ince yapılı, kanatları dar, bacakları 

ince uzun, antenleri uzun ve tüylüdür (Plumoz Tip). Antenleri dişide 15, erkekte 

14 parçalıdır. Erkeklerde antenler özellikle daha uzun tüylüdür. Hortumun üst yan 

taraflarından çıkan 5 parçalı Maksillar palp'lerin hortuma göre uzunlukları 

ve/veya şekilleri açısından, erkeklerle dişiler arasında fark vardır. Erginleri 1.6-

12.5 mm, iğ şekilli (fusiform) yumurtaları 0.4-0.5 mm, larvaları ortalama 1 mm, 

megalosefalik ve ventrale doğru kıvrılmış hareketli pupaları  ise ortalama 1.5 mm 

boyundadır. 

 Erkekleri bitki öz suları, dişileri ise normal yumurta yapabilmek için 

kanla beslenir. Dişileri sıtma, elefantiyaz (=fil hastalığı) ve çeşitli virüs 

hastalıklarını (örneğin Sarı Humma, Deng ve Nil Humması, v.s.) bulaştırırlar. 

Burada örnek olarak Anopheles (Anofel=Sıtma Sivrisineği) ve Culex cinsi ele 

alınacaktır.  

 

Species: Anopheles sacharovi (Syn. Anopheles maculipennis elutus) 

(Sıtma Sivrisineği) ve Culex pipiens (Şekil 3.24) 

 Anopheles sacharovi Güney Doğu Avrupa ve ülkemizde, Culex pipiens 

ise bilhassa bol yağmurlu ve ılıman iklimlerde (Kuzey Amerika ve Avrupa'da) 

daha yaygın olacak şekilde kozmopolit dağılış gösterir. Yaz sıcaklığında yumurta, 

larva ve pupalar suda su yüzeyine yakın,  erginleri ise yazın ve alacakaranlıkta 

serbest şekilde uçarak her yerde bulunabilirler (Estivasyon Dönemi). Kışın 

genellikle gizlenirler veya dinlenme dönemi (Hibernasyon Dönemi)'ne girerler. 
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 Anopheles ve Culex'i ayırmada önemli bazı yumurta, larva karakterleri 

ile Ergin Anopheles sacharovi ve Culex pipiens'i ayırmada kullanılan önemli 

özellikler eşeysel dimorfizm de esas alınarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 
 

Anopheles sacharovi Culex pipiens 

YUMURTA 
1. Yumurtalar tek tek yumurtlanır. 
 
2. Yüzgeçlidir. 

1. Yumurtalar küme halinde dizilerek 
       yumurtlanır. 
2. Yüzgeç yoktur. 

LARVA 
1. Kıllar tek bir eksenden çıkan yan dallıdır. 
 
2. Su yüzeyine paralel uzanır. 
3. Abdomenin gerisinde soluk borusu yoktur. 

1. Kıllar ortak bir kaideden çıkan demetler 
şeklindedir. 

2. Su yüzeyine 45o'lik bir açıda, eğik uzanır. 
3. Soluk borusu (=Sifon) vardır. 

 

Anopheles sacharovi (Ergin) Culex pipiens (Ergin) 

ERKEK 
1. Antenler 14 parçalı ve uzun kıllıdır. 
2. Maksillar palpler labrum (hortum) boyunda 

ve ucu genişlemiştir. 

1. Antenler 14 parçalı ve uzun kıllıdır. 
2. Maksillar palpler labrum boyunda ve ucu 

genişlememiş, her tarafta aynı kalınlıktadır. 
DİŞİ 

1.  Antenler 15 parçalı ve kısa kıllıdır. 
2. Maksillar palpler labrum boyunda ve ucu 

genişlememiş, her tarafta aynı kalınlıktadır. 

1.  Antenler 15 parçalı ve kısa kıllıdır. 
2. Maksillar palpler labrumdan oldukça 

kısadır. 
CİNSİYET AYIRIMI OLMAKSIZIN ERGİN 

1.  Kanatlar beneklidir. 
2. Skutellumun arka, serbest yüzü düz yuvar-

lağımsıdır.  
3. Dinlenme sırasında vücudu yüzeye eğik 

durur. 

1.   Kanatlar beneksizdir. 
2. Skutellumun arka, serbest yüzü girinti-

çıkıntılı ve 3 parçalıdır. 
3. Dinlenme sırasında vücudu yüzeye paralel 

durur. 

 
Patogenez ve Vektörlük: Dişi sivrisineklerin deriye hortumlarını sokarak kan 

emmesi sonucu kaşıntılı lezyonlar, soktukları yerde eritem ve şişme görülür. 

Beslenme sırasında deriye enjekte ettikleri toksik tükürük salgıları ile nadiren 

ölümle sonuçlanabilen güçlü allerjik tepkimelere neden olurlar.  

 Ayrıca soktukları canlılara oldukça önemli bazı hastalıkları bulaştırırlar. 

Anopheles sacharovi ülkemiz ve Güney Doğu Avrupa'da insanlarda görülen 
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sıtma hastalıklarının etkeni Plasmodium türlerini, Filariyaz (=Fil Hastalığı) 

etkeni Wuchereria bancrofti helmintini, ayrıca çeşitli bakteriyel ve viral 

(arboviral) hastalık (Sarı Humma, Sindbis Humması, Deng Humması, v.s.) 

etkenlerini konaktan konağa taşıyıp bulaştırır.  

 Culex pipiens ise kuşların sıtma etkenlerini, köpeklerin kalplerinde 

parazitlenen Dirofilaria immitis helmintini ve insana bazı arbovirusları bulaştırır 

(Herms, 1956; Faust ve ark., 1968, Merdivenci, 1973).  

 
 

Şekil 3.24: Anopheles ve Culex erginlerinde baş kısım, yumurtaların şekil ve bırakılma tarzları, 
larva ve erginlerin duruş şekilleri (Noble ve Noble, 1961'den değiştirilerek). 
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Subordo 2: Brachycera (=Kısa Antenli Sinekler) 

 İri sineklerdir. Hortumları kısa ve kalındır. Antenleri kalın, kısa ve 3-8 

parçalıdır. Gövde ve kanatlar geniştir. Larvaların başı bariz değildir. En önemli 

ailesi Tabanidae (=Sığır veya At Sinekleri)'dir. Dişileri insan dahil, evcil ve 

yabani memeliler ile kuşlardan kan emerek geçinirken, erkekleri bitki özsuları 

veya yumuşak vücutlu böceklerin vücut sıvıları ile beslenir. 1-3 cm boyunda 

büyük sinekler olup, başları toraks genişliğindedir. Siyah, sarı veya turuncu 

renklidirler. Tabanus (=Sığır Sineği) cinsi örnek olarak verilebilir.  

 Isırdıkları yerlerde lokal şişkinlik ve irritasyon yaratarak, iri lezyonlar 

meydana getirebilirler. Hatta kanamalara sebep olurlar. Ayrıca Tularemi, Şarbon 

ve Tripanozomiyaz hastalıklarının vektörü olarak iş görürler (Çetin ve ark., 1979). 

 

Subordo 3: Cyclorrhapha  

 Antenleri daima 3 parçalıdır. Abdomende segment sayısı 7'den azdır. 

Larvaları başsızdır (Öktem ve Baran, 1977). Çok sayıda ailesi bulunmakla 

birlikte, bunların yaklaşık 13 kadarı parazitolojik açıdan önemlidir. Çok iyi 

bilinen sineklerdir. Çoğu insan dahil sıcak kanlı omurgalıları ısırarak kan emer. 

Isırmayan türleri ise Miyaz (Myasis) adı verilen rahatsızlıklara neden olur. En 

önemli ailesi Muscidae'dir. 

 

Familia: Muscidae 

 Kan emen türler Glossina (=Çeçe Sinekleri) ve Stomoxys (=Ahır 

Sinekleri) cinsleri içinde sınıflandırılır. Her iki cinse dahil türlerin gerek dişi, 

gerekse erkekleri kan emerek parazitlik yaparlar. Ayrıca Stomoxys cinsine dahil 

türlerin larvaları miyaz da yapabilir. Glossina cinsi yalnız Afrika'da yaşar. 6-13 

mm boyunda sarı, açık veya koyu kahverengi sineklerdir. Glossina palpalis 

çoğunlukla nehirlerin kıyıları boyunca yayılış gösterir. Glossina morsitans ise 
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Doğu Afrika'daki daha kuru ve oldukça geniş düzlük alanlarda yaşar. Her iki tür 

de insana Uyku Hastalığı'nın etkeni olan tripanozomları bulaştırırlar. 

Trypanosoma brucei gambiense insana Glossina palpalis, T. brucei rhodosiense 

ise Glossina morsitans tarafından taşınır (Merdivenci, 1973; Çetin ve ark., 1979; 

Kreier ve Baker, 1987). 

 
 

Şekil 3.25: Glossina morsitans. (a) Larva, (b) pupa, (c) ergin (dorsalden), (d) aç ergin ve (e) 
kan emmiş ergin (lateralden) (Merdivenci, 1973'den değiştirilerek). 

 

Miyaz ve Miyaz Yapan Sinekler 

 Isırmayan, diğer bir deyişle kan emmeyen Cyclorrhapha alt-takımına 

dahil sinekler, hazır besinleri hortumları ile emerek alır. Bu sırada hortum ve 

ayakları ile çeşitli hastalık etkenlerine mekanik taşıyıcılık yaparlar. Bunlar 

arasında çeşitli bağırsak bakterileri (Shigella, Salmonella, Vibrio), bağırsak dışı 

bakteriler (Mycobacterium, Pasteurella, Bacillus, Brucella), bağırsak 

protozoonlarından Entamoeba histolytica kistleri, helmintlerden Taenia ve 

Echinococcus yumurtaları bulunur. Bu alt-takım içinde yer alan en önemli 

mekanik vektörler, Ev Sineği (Kara Sinek, Musca domestica) ve Yeşil Sinek 

(Lucilia ve Phenicia) türleridir (Merdivenci, 1973). 
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 Mekanik vektörlükleri dışında, erginleri ısırmayan, dolayısı ile hematofaj 

olmayan Cyclorrhaph sinekler, yumurta ve larvaları ile doğrudan parazitlik 

yaparlar. Sinek larva ve yumurtalarının, hayvan veya insan dokuları ile vücut 

boşluklarına yerleşerek parazitlenmesine Miyaz (Myasis) adı verilir. Erginleri 

parazit olmayıp, yalnız yumurta ve larvaları parazit olan sineklere Protelien 

Parazitler, yaptıkları parazitliğe de Protelien parazitlik (=Miyaz) denir.  

Miyazlar etkenin zorunlu (obligat), seçenekli (fakültatif) veya rastlantısal 

parazit olması esas alınarak 3 gruba ayrılır (Merdivenci, 1973; Çetin ve ark., 

1979; Unat, 1979). 

 

[1] Zorunlu (Obligat, Özel) Miyaz: Yumurta ve larvaları yalnız canlı dokularda 

gelişebilen sineklerin yaptığı miyazlardır. Örnek olarak Oestridae, 

Hypodermatidae ve Gastrophilidae ailelerine dahil türleri verebiliriz. 

[2] Şeçenekli (Fakültatif, Yarı Özel) Miyaz: Yumurta ve larvalarını hayvan 

leşleri, çürümekte olan et veya bitkilere, ender olarak da hasta doku ve 

bakımsız yaralara bırakan sineklerin yaptığı miyazdır. Bu tip miyazın 

başlıca etkenleri arasında, bazı Calliphoridae türleri (örneğin Calliphora 

vomitoria) bulunur. 

[3] Ratlantısal (Rastgele) Miyaz: Yumurta ve larvalarını normal olarak dışkı, 

besin veya çürüyen organik maddelere bırakan sineklerin yaptığı 

miyazdır. Bu şekilde kontamine olmuş materyalin, rastlantısal şekilde 

insan veya hayvanlarca besin içinde alınması veya kirli ellerle taşınması 

ile ortaya çıkar. Bağırsak Miyazı ve İdrar Yolları Miyazı (=Üriner Miyaz) 

bu tip miyaza iyi birer örnektir. Bağırsak miyazı etkenlerine örnek olarak 

Muscidae ve Sarcophagidae ailelerini, üriner miyaza örnek olarak da 

Fannia (Antomyidae) ve Eristalis (Syrphidae) cinslerini verebiliriz. 
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Miyazlar hastalanan bölgeye göre de tıbbi olarak 5 ana başlık altında 

sınıflandırılabilir (Merdivenci, 1973; Çetin ve ark., 1979). 

(1) Sağlam Deri Miyazı: Sinek larvası derinin yüzeyinde, içinde veya altında yaşar. 

Örnek: Hypoderma. 

(2) Yaralı Deri Miyazı (=Travmatik Miyaz): Bakımsız açık yara bulunan deriye 

bırakılan yumurta veya larvalar tarafından meydana getirilir. Bazı larvalar 

yaradaki ölü kısımları yerken, diğer bir kısmı sağlam hücreleri yer. Bu şekilde 

doku tahribatına yol açarlar. Örnek: Calliphora. 

(3) Baş Bölgesi Doğal Boşlukları (Göz, Burun, Kulak)'nda olan Miyazlar: 

 (a) Göz Miyazı: Larvalar göze (İnternal Göz Miyazı) ve etrafındaki dokulara 

(Eksternal Göz Miyazı) yerleşir. Örnek: Oestrus ovis. 

 (b) Burun Miyazı: Larvalar burun boşluğuna, bazen sinuslara yerleşir. Burunda 

kaşıntılar olur. Burun şişer ve solunum güçleşir, kanlı ve irinli akıntı meydana 

gelir. Baş ağrısı, keza burundaki kıkırdak ve kemiklerde tahribat gelişebilir. 

Örnek: Sarcophaga. 

 (c) Kulak Miyazı: Larvalar kulağa yerleşir veya burundan kulağa geçer. 

Kulakta ağrı, çınlama vardır. Kulak sağır olabileceği gibi, orta kulaktan beyine 

geçen larvalar ölüme de sebebiyet verebilir. Örnek:Gasterophilus. 

(4) Bağırsak Miyazı: Sinek yumurta ve larvaları rastlantısal şekilde besinlerle 

alındığında büyük bir kısmı midede ölmesine rağmen, bir kısmı bağırsağa 

geçerek burada parazitlenir. Mide ve bağırsak rahatsızlıkları, iştahsızlık, 

bulantı, kusma, v.s. meydana gelir. Örnek: Musca domestica. 

(5) Ürogenital (Üriner) Miyaz: Sinek yumurta ve larvalarının ürogenital yollara 

yerleşmesi ile meydana gelir.  

Ürogenital açıklıklara yumurta ve larvaların bırakılması ile oluşabileceği gibi, 

sinek yumurtalarının kirli ellerle bu bölgelere taşınması ile de gelişebilir. 

Sonuçta ağrılar ve idrar etme güçlüğü ortaya çıkar. Örnek: Fannia. 
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3.2.1.5. Ordo: Siphanoptera (=Pireler) 

 Erginlerinin boyu en fazla 5 mm olabilen, küçük, kanatsız, petek gözleri 

olmayan, ağız aletleri tahta kuruları (Hemiptera takımı)'ndakine benzer şekilde 

sokucu-emici tipte olan, tam başkalaşım geçiren (holometabol), vücutları 

karakteristik şekilde yanlardan basık ve arka bacakları oldukça uzun ve kuvvetli 

olan sıçrayıcı böceklerdir.  

 Kuş ve memelilerde ektoparazit olarak kıl, post ve tüylerin arasında 

yaşarlar. Konağa bağımlılıkları yanında, konağa özgülükleri de oldukça gevşektir. 

Aç kaldıkları takdirde, esas konak dışında, karşılaştıkları tüm sıcak kanlı 

omurgalılardan kan emebilirler. Bazılarında basit gözler bulunduğu halde, 

bazılarında hiç yoktur. Vücutları parlak ve açık kahve renginde bir kitin ile 

örtülüdür. Üzerinde türe göre belli bir model halinde, geriye doğru yönelmiş kıllar 

(Göz, Pigidyum, v.s.) ve bazen de tarak şeklinde düzenlenmiş dikenler (Ctenoid 

veya Ctenidium=Tarak) bulunur. Yanak (Genal) bölgesinde bulunana Genal 

Tarak (=Yanak Tarağı), pronotum arkasında bulunana ise Pronatal Tarak (=Ense 

Tarağı) adı verilir. Antenleri kısa ve 3 parçalı olup, gözlerin arkasında yerleşen 

anten çukurlukları içinde bulunurlar. Birinci ve ikinci parça küçük, üçüncü parça 

büyüktür. Anten çukurlukları başı iki bölgeye ayırır. Öndekine Frontal Bölge 

veya Frons (=Alın), arkadakine Occipital (Oksipital) Bölge veya Oksipit (=Art 

Kafa) denir.  

 Baş toraksa geniş bir yüzeyle bağlanır, bir boyun kısmı yoktur. Toraks 

segmentleri kaynaşmamış ve hareketlidir. Üç çift bacak arkaya doğru giderek 

uzar ve kalınlaşır. Bacaklarda koksa ve femur oldukça geniştir. Küçük bir 

trokanter ile birbirlerine bağlanırlar. Önde dar, arkada geniş olan tibiayı ucunda 

bir çift çengel şeklinde tırnak bulunan 5 parçalı tarsus izler.  

 Abdomen 10 segmentlidir, birinci segment hariç hepsinde 1 tergit ve 1 

sternit mevcuttur. Yanal plaklar hiçbirinde (Pleura) yoktur. Birinci abdomen 
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segmentinde sternit de bulunmaz. Son üç abdomen segmenti erkek veya dişi 

çiftleşme organlarını meydana getirir. Dokuzuncu segmentin dorsalinde kalbur 

şeklinde delikli ve kıllı, Pigidyum (Pygidium) veya Sensilyum denen bir duyu 

organı vardır. Yedinci segment tergitinin gerisinde kalın ve uzun bir kıl görülür 

Buna Antipigidyal Kıl denir. Onuncu segmentte anüs ve çiftleşme ile ilgili 

çıkıntılar bulunur. Eşeysel dimorfizim görülür. Erkekler genel olarak daha 

küçük, dorsal tarafları nispeten düz, ventral tarafları içe doğru çekik ve arka 

uçları dış kopulasyon organlarından dolayı girintili çıkıntılıdır. Dişiler daha iri, 

dorsal ve ventral tarafları konveks ve arka uçları hemen hemen yuvarlağımsıdır. 

 Bulaşmaları, erginlerin sıçrayarak diğer konaklara geçmeleri veya 

yuvalara bırakılan yumurtalardan çıkan larvalarla olur. Yumurtalarını 2-5, bazen 

8-10 tanesi bir arada küçük paketler halinde bırakırlar. Larvaları küçük, boyuna 

uzamış, kör ve bacaksızdır. Gövdeleri seyrek tüylüdür. Abdomenin son segmenti 

üzerinde bir çift küçük çengel taşırlar. Ağız aletleri çiğneyici tiptedir. Bu nedenle 

erginleri sıcak kanlı omurgalıların çoğunlukla deri yüzeyinde, bazen de deri altı 

dokusundan [örneğin Tunga penetrans (Doku Piresi)] kan emerek geçinirken, 

larvaları organik artıklar, hayvan pislikleri veya erginlerinin dışkılarıyla 

beslenirler. İpek kozalar içinde pupa halini alırlar.  

 Pirelerin 7 ailesi ve 1100 kadar türü bulunur. Bunlardan Tungidae 

(örneğin deri altına yerleşerek kaşıntılı ve ağrılı çıbanlara neden olan Doku 

Piresi, Tunga penetrans) ve Pulicidae aileleri insan sağlığı açısından en önemli 

türleri içerir. Burada sadece Pulicidae ailesine dahil bazı türler incelenecektir 

 Pirelerin ergin ve larvaları beslenme tarzlarına uygun olarak, toksi-

allerjik tepkimelere, çeşitli dermatid (örneğin Pulikoz ve Tunguyaz) oluşumlarına 

neden olurlar. Ayrıca veba, tifüs, dipilidiyaz, himenolepiyaz gibi önemli hastalık 

etkenleri (sırasıyla Pasteurella pestis, Rickettsia mooseri, Dipylidium caninum, 

Hymenolepis diminuta)'nin vektörleri olarak da hastalık yayıcı olurlar (Faust ve 
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ark., 1968; Merdivenci, 1973; Öktem ve Baran, 1977; Unat, 1978, Çetin ve ark., 

1979; Dorit ve ark., 1991; Halliday ve ark., 1986; Altıntaş, 1994). 

 

Species 1: Pulex irritans (=İnsan Piresi) (Şekil 3.26) 

 Kozmopolit dağılış gösterir. Esas konağı insandır. Bununla birlikte diğer 

sıcak kanlı omurgalılar (örneğin fare, kedi, köpek, kümes hayvanları, v.s.)'dan da 

kan emebilir. Bilhassa vücudun bel, omuz, kalça, bacak gibi elbiselerle örtülü 

kısımlarında, ayrıca kıl, post ve tüylerin arasında, bunlara yapışmadan yaşar. 

Morfoloji: Erginleri 2-4 mm [erkek yaklaşık 2 mm, dişi 3-4 mm] boyundadır. 

Göz kılı gözün altından çıkar. Genal ve Pronatal tarak bulunmaz. Mezosternitte 

dikey bir çıkıntı (karina) yoktur. Oval şekilli ve kapaksız yumurtaları yaklaşık 1 

mm çapında, kurtçuk şekilli, kıllı ve bacaksız kör larvaları ise 4-5 mm 

uzunluğundadır. Pupa erginden biraz daha küçük boyda olup, beyaz veya 

kahverengimsi bir koza ile örtülüdür. 

Patogenez ve Vektörlük: Pireler konaklarından günde birkaç kez kan emerler. 

Tek tek sokmaları önemli bir rahatsızlık oluşturmaz. Ancak ayni anda çok sayıda 

pirenin saldırısına uğrayan konaklarda güçlü ve sürekli kaşıntılar görülür. Sokulan 

kısımlarda lokal veya yaygın toksi-allerjik durumlar ortaya çıkar. Sonuçta "Pire 

Dermatiti" (Pulikoz, Pulicosis) adı verilen ortası kanamalı ve çevresi kızarık 

dermatitler gelişir. Bazen, duyarlı kişilerde dermatitler ödemli lezyonlar halini 

alır.  

 Ayrıca fareden insana ve insandan insana veba etkeni, Pasteurella pestis'i 

bulaştırabildikleri gibi, Dipilidiyaz etkeni Dipylidium caninum ve 

Himenolepiyaz etkenleri Hymenolepis diminuta ile H. nana sestodlarına ara 

konaklık ve taşıyıcılık yapar. P. irritans diğer pirelerden taraksız oluşu, göz 

kılının gözün altından çıkması, mezosternumun dar olması ve dikey bir karina 

taşımaması ile farklıdır (Chandler, 1958; Faust ve ark., 1969; Merdivenci, 1973; 

Çetin ve ark., 1979). 
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Şekil 3.26: Pulex irritans'a ait ergin bir dişi bireyin yandan genel görünüşü (Noble ve Noble, 
1961'den değiştirilerek).  

 

Species 2: Xenopsylla cheopis (=Fare veya Veba Piresi) 

 Pulex irritans gibi taraksız olmakla birlikte, göz kılı gözün önünden 

çıkar. Mezosterniti oldukça büyük olup vertikal çıkıntı (karina) taşır. Dünyanın 

her tarafına yayılmıştır. Kan emerek parazitlik yapması dışında, veba etkeni 

Pasteurella pestis bakterisinin başlıca taşıyıcısı olması bakımından önemlidir. 

 Vebanın bulaştırılmasında Biyolojik vektör olarak iş görür. Zira veba 

etkeni pirenin sindirim yolunda çoğalır ve küçük koloniler oluşturur. Pirenin 

insan veya diğer memelileri sokması sırasında geğirmek suretiyle veba etkenini 

bulaştırmış olur. Vebanın doğal rezervuarları yabani kemirgenler (Rodentia), 

özellikle fare ve sincaplardır. 



         GENEL PARAZİTOLOJİ 282 

Species 3: Ctenocephalides felis (=Kedi Piresi) (Şekil 3.27) 

Species 4: Ctenocephalides canis (=Köpek Piresi) 

 Her iki tür de kozmopolit dağılış gösterir. Ctenocephalides felis'in esas 

konağı evcil ve yabani kediler, C. canis'in esas konağı ise evcil ve yabani 

köpeklerdir. Bununla birlikte insandan da kan emerek yaşayabilirler. Bilhassa 

post kılları arasında kıllara yapışmadan, insanda ise P. irritans'da olduğu gibi 

elbiseler ile örtülü vücut kısımlarında yaşarlar. 

Morfoloji: Her iki tür de Pulex irritans'dan, genal (=yanak) ve pronotal tarağa 

sahip oluşları ve göz kılının gözün önünden çıkması ile farklıdırlar. 

Ctenocephalides felis'de baş, C. canis'inkine oranla daha uzun ve daha dar olup, 

boyu eninin yaklaşık iki katıdır. Yanak tarağının ön dişinin uzunluğu, yaklaşık 

olarak ikinci dişin uzunluğu kadardır. C. canis'de ise baş kısa ve yuvarlağımsıdır. 

Ayrıca yanak tarağının ön dişi ikinciden oldukça kısadır. 
 

 
 
 

Şekil 3.27: Ergin Ctenocephalides felis (dişi, lateralden) (Noble ve Noble, 1961'den).  
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Patogenez ve Vektörlük: Parazitlik her iki tür için de Pulex irritans'da olduğu 

gibi, kan emme ve toksi-allerjik yönde gerçekleşir. Benzer şekilde her iki tür de 

Dipylidium caninum şeridine, Ctenocephalides canis ise Hymenolepis nana ve 

H. diminuta şeritlerine ara konaklık (biyolojik vektörlük) yapar. Bu helmintlere 

ait yumurtalar, pire larvaları tarafından yutulur. Bununla birlikte bu yumurtalar, 

ancak pupa ve ergin pirelerde gelişerek bulaşıcı safhaları oluşturmaktadır 

(Chandler, 1958; Faust ve ark., 1968; Merdivenci, 1973; Unat, 1978, Çetin ve 

ark., 1979; Altıntaş, 1994).  
 

3.2.2. Classis: Arachnida (=Örümceksiler) 

 Chelicerata (=Keliserliler veya Antensizler) alt-şubesinin, gerek kan 

emerek doğrudan parazitlik, gerekse bazen çeşitli hastalıklara vektörlük [Acarina 

(=Akarlar) takımı] ve bazen de fazla zehirli olmaları [Scorpionida (=Akrepler) 

Araneida (=Gerçek Örümcekler) takımları] ile insan ve çeşitli hayvanlara zararlı 

olabilen en önemli sınıfıdır. Vücutları sefalotoraks (Prozoma) ve abdomen 

(Opistozoma) olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Sefalotoraks kısadır. 

Abdomen bazılarında (örneğin Scorpionida'da) uzun ve geniş bir Preabdomen ile 

dar bir Postabdomen kısmına ayrılır. Diğer bazılarında (örneğin Araneida'da) 

tamamen segmentsiz, şişkin bir torba halinde olup kısa bir sap (=Pedunkul) ile 

sefalotoraksa bağlanır. Bir kısmında (örneğin Acarina'da) ise abdomen körelmiş 

ve sefalotoraks ile kaynaşmıştır. Sefalotoraksta 6 çift ekstremite bulunur. İlk 

çiftine Keliser (Chelicer) ikinci çiftine ise Pedipalp (Pedipalpus) denir. Bu iki çift 

ekstremite ağız aleti olarak iş görür. Keliserlerin ucu iğne, çengel veya makas 

şeklindedir. Bazılarında delme dikeni şeklini almıştır. Genel olarak avı yakalama, 

dokunma, kavrama, tutunma ve ses çıkarma ödevi görürler. Pedipalpler ise bacak 

şeklinde olup, 6 veya daha az parçalıdır. Bazılarında uçları kıskaçlı, diğer 

bazılarında iğne veya tırnak şeklinde uzantılar taşır. Genel olarak duyu işlevine 

sahip olmakla birlikte, bir kısmında alınan besinlerin ağza ve erkeklerde spermleri 
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dişilere iletmeye yarar. Geriye kalan 4 çift sefalotoraks ekstremitesi yürüme 

bacakları şeklindedir. Her ekstremite 6-7 parçadan oluşur. Abdomen bölgesi 

tamamen ekstremitesizdir. Ağız keliserlerin altında ve küçüktür. On takım 

[Scorpionida (=Gerçek Akrepler), Pseudoscorpionida (=Yalancı Akrepler), 

Palpigradi, Uropygi (=Kamçılı Akrepler), Araneida (=Gerçek Örümcekler), 

Amblypigi (=Kamçılı Örümcekler), Solifugae (=Böyüler), Ricinulei, Opilionida 

(=Uzun Bacaklı Örümcekler), Acarina (=Akarlar)] halindedir. Çoğunda gelişme 

metamorfozsuz, Acarina'da ise metamorfozludur. Zehirlilerde zehir bezleri ya 

keliserlerin kaidesinde veya abdomenin son segmentinde yer alır. Böylelikle 

çeşitli hayvan ve insanlarda toksi-allerjik tepkimelere sebep olurlar. Burada 

sadece kan emerek doğrudan parazitlik ve ayrıca çeşitli hastalık etkenlerine 

vektörlük yapan Acarina (=Akarlar) takımı üzerinde durulacaktır 

(Merdivenci, 1969; 1973; Öktem ve Baran, 1977; Storer ve ark., 1978). 

 
Ordo: Acarina (=Akarlar) (Akarcıklar+Keneler+Uyuz Etkenleri) 

 Sağlık ve ekonomik açıdan Arachnida sınıfının en önemli takımıdır. 

Çoğu insan, evcil ve yabani hayvanlar, ayrıca bitkilerde tüm yaşamları boyunca 

veya dönemli olarak vücut sıvıları ile beslenen parazit hayvanlardır. Serbest 

yaşayanları ise çoğunlukla diğer akarlar, böcekler ve böcek yumurtaları ile 

geçinen predatörlerdir. Karada yaşayanların bazıları da organik artıklarla geçinen 

çürükçül (Saprotrof) organizmalardır. Yaprak döküntüleri üzerinde, humuslu 

topraklarda, memeli hayvanların inlerinde, kuş ve karınca yuvalarında, hayvan ve 

bitkiler üzerinde, tatlı su, acı su ve denizlerde bulunurlar. 

 Akarlar vücut bölgeleri, segmentasyonu tamamen kaybolmuş, tek parça 

halinde olan ve esas olarak ikisi öne, ikisi geriye yönelimli 4 çift bacak taşıyan, 

0.1-30 mm boyunda, başkalaşım geçiren, yuvarlağımsı vücutlu hayvanlardır. 

Gelişimlerinde pupa safhası yoktur. Yumurta, larva, nimf ve ergin safhalar 
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görülür. Abdominal segmentasyon hiç yoktur ve abdomen sefalotoraks ile tamamen 

kaynaşmıştır. Bununla birlikte vücut, ağız aletlerinin, bacakların, gözlerin ve 

cinsiyet organlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak farklı isimlendirmelerle 

belirlenir. Esas olarak ağız aletlerinin bulunduğu bir Kapitulum 

(Gnathosoma,Gnatozoma, Capitulum, Baş) ve esas vücut kısmının bulunduğu bir 

İdiyozoma (Idiosoma) olmak üzere ikiye, sonuncu da bacakları  taşıyan Podozoma 

(Podosoma) ve bunun arkasında kalan bacaksız kısım, Opistozoma (Opisthosoma) 

olarak tekrar ikiye ayrılabilir. Bazen kapitulum veya gnatozomanın bağlandığı yer 

(Basis capituli)'den itibaren podozoma, ilk iki çift bacağın arkasına kadar 

Propodozoma, ikinci iki çift bacağın arkasına kadar da Metapodozoma olarak 

adlandırılır. Metapodozoma ve bunun gerisinde kalan opistozomanın ikisine birden 

Histerozoma (Hysterosoma) denir (Şekil 3.27). 

 
 

Şekil 3.28: Akarlarda çeşitli vücut bölgeleri (Ornithonyssus sp., Dermanyssidae) (Faust ve 
ark., 1968'den değiştirilerek). 

 
 Propodozomanın dorsalinde gözler, bazılarında (Trombidiformes alt-

takımına dahil bazı uyuz etkenlerinde) solunum açıklıkları, duyu kılları, 

ventralinde ise ilk iki çift bacak ekstremitesi ve nadiren cinsiyet açıklığı yer alır. 

Cinsiyet açıklığı çoğunlukla metapodozoma kısmındaki bacaklar arasındadır.  
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Ağız aletleri (Rostrum), ısırıcı (çiğneyici) veya delici-emici tiptedir. 

Isırıcılarda keliserlerin ucu çengel veya makas şeklindedir. Delici-emicilerde ise 

oldukça ince, sivri veya keneler [Ixodides (Metastigmata) alt-takımı]'de olduğu 

gibi konağın derisini delmek için kuvvetli dikenler ile donatılmıştır. Bu tip ağızda 

pedipalplerin kaide parçaları, üst dudak (Labrum) ile birlikte keliserler (=Üst 

Çene) için bir kılıf oluştururlar. Böylelikle bu kılıf içinde ileri-geri hareket 

edebilirler. Keliserleri saran kılıfın hemen altında silindir veya koni şeklinde olan 

ve öne doğru uzanan bir yapı daha bulunur. Buna Hipostom (=Alt Çene veya Alt-

Dudak) denir. Hipostomun dış yüzeyinde konağın derisine tutunmaya yarayan, 

uçları geriye doğru dönük, çok sayıda sivri diş ve iç kısmında ise boydan boya 

uzanan bir emme kanalı bulunur. Keneler konağın derisini keliserleri ile deldikten 

sonra, açtıkları kanala hipostomlarını sokarak kan emerler. Pedipalpleri 3-5 

parçalıdır. Bazılarında körelmiştir. Ergin (=İmago) ve nimflerinde bacak sayısı 4, 

larvalarında 3 çifttir. Bacakların şekilleri sürünme, tutunma, yürüme veya yüzme 

gibi değişik kullanılış tarzlarına göre farklılıklar gösterir. Uçlarında pençe ödevi 

gören bir çift tırnak ve çoğunlukla bunların aralarında yapışma işlevine yardımcı 

yastıkçık (Pulvillus) adı verilen kabartı şeklinde oluşumlar bulunur. Sert 

kenelerde (Ixodidae ailesi) birinci çift bacağın tarsus segmentinin dorsalinde 

Haller Organı denen, içinden çok sayıda kıl çıkan bir çukurluk bulunur. 

Konakların çıkardığı yağ asitlerine duyarlı bir koku alma organı olarak iş görür. 

Uyuz etkenleri (Sarcoptiformes ve Trombidiformes alt-takımları) ve keneler 

(Ixodides alt-takımı)'de vücudun ventrali, şekli ve sayısı dahil oldukları aileye 

göre farklı olan kitin plaklarla örtülüdür. Eşeysel açıklıkları taşıyan plaklar 

bacakların arkasında (Opistozoma'da) veya arasında (Metapodozoma'da) bulunur. 

Vücutlarının üzerinde sınıflandırmada önemli ölçütler olarak kullanılan, çoğu 

duyu işlevine sahip, seta denen tüy ve dikenler ile, pürtükler ve çukurluklar 

bulunur. Akarların renkleri çok çeşitlidir, bazıları renksiz ve saydamdır. 
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 Sindirim sistemleri böceklerde olduğu gibi genelde ön, orta ve son 

bağırsak olmak üzere üç bölgeden oluşmakla birlikte, beslenme biçimlerine göre 

büyük değişiklikler gösterir. Ön bağırsakta, yutak kaslı ve emme ödevi görür. Kan 

emenlerde tükürük bezleri iyi gelişmiş olup, salgısı kanın pıhtılaşmasını önler. 

Orta bağırsağa kör bağırsaklar (=gastrik çekumlar) açılır ve kan emilince çok dallı 

bir hal alır. Son bağırsak rektum halinde genişleyerek anüsle dışarı açılır. 

Rektuma, boşaltım organı olan çoğunlukla iki adet uzun malpigi borusu boşalır 

[yumuşak keneler (Argasidae ailesi)'de malpigi boruları yoktur, bunun yerine 

ikinci çift koksaların kaidesine açılan salgı bezleri boşaltım işini yüklenir]. 

Trombidiformes alt-takımında ise orta bağırsağın ucu kapalıdır. Bu nedenle son 

bağırsak buraya açılan malpigi boruları ile sadece boşaltım ödevi görür.  

 Sinir sistemleri, beyin ve ventral ganglionların birleşmesi ile özofagusun 

etrafını kuşatan bir ganglion kitlesi halindedir. Solunum trakelerle ve bunların 

dışa açıklıkları olan stigmalar veya spiraküllerle gerçekleşir. Stigmaların yeri ve 

sayısı akar sistematiğinde önemli ölçütlerdir. Eşeysel dimorfizim ve iç döllenme 

görülür. Çoğunluğu ovipar, az bir kısmı ovovivipardır (Merdivenci, 1969; 1973; 

Öktem ve Baran, 1977; Storer ve ark. 1979; Barnes, 1987; Salman, 1995). Beş alt-

takımı mevcuttur (Storer ve ark. 1979): 

 
Subordo 1. Onychopalpida (Notostigmata, Tetrastigmata),  

Subordo 2. Mesostigmata (Gamasida) (=Akarcıklar),  

Subordo 3. Ixodides (Metastigmata) (=Keneler, Hayvan Keneleri), 

Subordo 4. Trombidiformes (Prostigmata) (=Ot Uyuzu Etkenleri veya  

      Ot Keneleri),  

Subordo 5. Sarcoptiformes (Astigmata, Cryptostigmata) (=Uyuz Etkenleri) 
 
 Bunlardan predatör ve serbest yaşayan Onychopalpida dışındakiler 

parazitolojik açıdan oldukça önemlidir. 
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Subordo 1: Mesostigmata (Gamasida) (=Akarcıklar) (Şekil 2.27) 

 Vücutlar ince, yumuşak ve saydam bir kitinle örtülüdür. Pedipalpleri 

büyük, keliserleri ince ve uzundur. Hipostom dişsiz ve ucu sivridir. Bacakların 

yan tarafında 1 çift solunum deliği (stigma=spirakül) taşırlar. Stigma plağı yoktur. 

3 ailesi (Dermanyssidae, Laelaptidae ve Gamasidae) parazitolojik açıdan 

önemlidir (Chandler, 1958). Dermanyssidae ve Laelaptidae kuş ve 

kemirgenlerin yuvalarında yaşar ve bunlardan kan emerek parazitlik yapar. 

Gamasidae ailesi ise kemirgenleri ısırarak, tularemi virüsünü taşır. Örnek olarak 

Dermanyssidae ailesinden Dermanyssus gallinae'yi verebiliriz. 

 

Species: Dermanyssus gallinae 

 Tavuk ve güvercinlerin parazitidir. Kümes ve güvercinliklerde bulunur. 

Bazen insana da saldırır. İnsanı ısırması aşırı kaşındırıcıdır. Yaz aylarında çok 

hareketlidir ve hayvanları sarar. Gececidir. Gündüzleri duvar çatlaklarında ve 

yuvalarda gizlenir. Sokulan yerlerde kızarıklık ve şişlik meydana gelir 

(Merdivenci, 1973). 

 

Subordo 2: Ixodides (Metastigmata) (=Keneler, Hayvan Keneleri) 

 Boyları 3-30 mm arasında değişen iri akarlardır. Dişli hipostomlarının 

bulunması, stigmalarının ventral tarafta üçüncü ve dördüncü bacak koksalarının 

arasında, metapodozoma bölgesinde (Argasidae=Yumuşak Keneler'de) veya 

dördüncü bacak koksalarının hemen gerisinde, opistozoma bölgesinde 

(Ixodidae=Sert Keneler'de) yerleşmesi ve birinci çift bacaklarının tarsuslarının 

üst tarafında birer duyu çukuru (Haller Organı) taşımaları ile diğer akarlardan 

ayrılırlar. Hayvan ve insanlardan kan emerler. Toksi-allerjik etki yaparak, felçlere 

(Kene Paralizi veya Felci) sebep olabilecekleri gibi, bazı virüs, bakteri, protist 

hastalık etkenlerini hayvanlar arasında taşıyıp insana da bulaştırırlar. İki aile, 

Argasidae ve Ixodidae halindedir.  
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Familia 1: Ixodidae (=Sert Keneler) 

 Ixodidler, argasidlerden temel olarak vücutlarının dorsal ve ventral 

taraflarında kalınca kitin plakların olması, kapitulumlarının üstten bakıldığında 

görülmesi, tarsal tırnaklar arasında yastıkçık (Pulvillus)'ların bulunması ile ayırt 

edilirler. Palpleri argasidlerde olduğu gibi 4 parçalı olmakla birlikte, farklı olarak 

enine kesitte köşeli görünürler. Argasidlerde enine kesit yüzü yuvarlaktır. 

Kapitulumun kaidesinde dişilerde dorsal tarafta bir çift delikli alan (Poroz 

Bölge) bulunur. İdiyozoma (=esas vücut) oval şekilli ve sırt karın yönünde biraz 

basıktır. Dorsal tarafta, kalkan şeklinde bir kitin plak yer alır. Buna Skutum 

(Scutum) denir. Argasidlerde bu plak bulunmaz. Erkeklerde skutum vücudun 

dorsal tarafının tamamını, dişide ise sadece ön kısmı örter. Erkeklerde 

çoğunlukla (Ixodes ve Boophilus cinsleri hariç) skutumun arka kenarında Festun 

(Festoon, Fisto) adı verilen köşeli bölmeler bulunur. Gözler basittir. Ixodes ve 

Haemaphysalis cinslerinde hiç yoktur. Dorsal tarafta propodozomanın iki 

yanında yerleşirler. Genital açıklık ventralde, orta hattın ön kısmında ve 

podozoma bölgesinde bulunur. İki solunum deliği (Stigma=Spirakül) dördüncü 

koksaların arkasındadır ve Spiraküler Plak (Peritrem) denen kitinsel bir yapı ile 

kuşatılmıştır (argasidlerde bu plak yoktur). Anüs ventralde ve arkada, opistozoma 

bölgesindedir. Vücudun ventral tarafında değişik şekil, büyüklük ve pozisyonda 

olan kitin plaklar bulunur. Her biri özel bir isim alır. Ülkemizde 7 cinsi (Ixodes, 

Hyalomma, Rhipicephalus, Boophilus, Dermacentor, Amblyomma, 

Haemaphysalis) mevcuttur (Merdivenci, 1969). Çoğu larva, nimf ve ergin 

dönemlerinde geçici ve dönemli olarak, balıklar hariç çeşitli omurgalılar ve 

özellikle memelilerden kan emerler. Bunun dışında zamanlarının çoğunu toprakta 

geçirirler. Bununla birlikte Boophilus cinsine dahil türler ileri derecede 

konaklarına bağımlılık gösterir. Burada sadece Ixodes ve Rhipicephalus cinsine 

dahil birer örnek görülecektir (Chandler, 1958; Merdivenci, 1973; Özkan, 1978). 
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Species 1: Ixodes ricinus 

 Ülkemiz dahil Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'da dağılış 

gösterir. İnsan dahil çeşitli evcil ve yabani memeliler (koyun, keçi, sığır, manda, 

at, eşek, köpek, kedi, domuz, tilki, sıçan, kirpi, tavşan, v.s.) üzerinde veya toprak 

üzerinde bulunurlar. Diğer bütün kenelerde olduğu gibi, yumurta safhası dışındaki 

bütün safhalarda (larva, nimf ve ergin) konaklarından dönemli olarak kan emerek 

geçinirler. 

Morfoloji: Ixodes ricinus'da gözler bulunmaz. Erkeklerin ventral tarafı kitin 

plaklar ile örtülüdür. Skutumun arka kenarında festun yoktur. Kapitulum büyük, 

hipostom ve palpler uzundur. Palplerin 1. ve 4. parçaları küçüktür. 4. palp 

parçası ancak ventralden bakıldığında ayırt edilir. Ergin erkek 2-2.4x1.1-1.3 mm, 

ergin dişi 4.2-11.4x3.2-6.6 mm'dir. Oval şekilli ve parlak koyu kahverengi 

yumurtaları 0.3-0.5 mm, üç bacaklı larvaları ortalama 0.2 mm, dört bacaklı 

nimfleri ise aç veya kan emmemiş durumda iken 1.5-2 mm boyundadır. Dişilerde 

büyüklük çok değişir. Çünkü dişiler erkeklere oranla çok daha fazla kan emerler. 

Patogenez ve Vektörlük: Konaklarından mideleri tamamen kanla doluncaya dek 

ayrılmazlar. Bu nedenle kansızlığa (anemi) neden olurlar. Isırdıkları zaman diğer 

bütün keneler tarafından gerçekleştirildiği gibi 3 türlü etki meydana getirirler. 

Bunlar İrritasyon (=tahriş), Paraliz (=toksik salgıları sonucu oluşan kene felci) ve 

Vektörlük'tür. Çeşitli bakteri (Tularemi, Bruseloz, Veba, Dönek Humması 

etkenleri), Rickettsia (tifüs etkenleri), virüs (Kene Humması ve Ensefalit 

etkenleri), hatta Babesia cinsi piroplazmid protistlere (Sporozoa, Piroplasmida) 

vektörlük yaparak hastalık bulaştırırlar (Chandler, 1958, Faust ve ark., 1968; 

Merdivenci, 1969; 1973; Özkan, 1978; Kreier ve Baker, 1987; Altıntaş, 1994). 
 

Species 2: Rhipicephalus sanguineus (Köpek Kenesi) (Şekil 3.29) 

 Kozmopolit dağılış gösterir. Köpeklerde daha sık olacak şekilde, çeşitli 

evcil ve yabani memelilerde (koyun, keçi, sığır, manda, deve, at, eşek, köpek, 
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kedi, domuz, tilki, sıçan, kirpi, tavşan, v.s.) ve ender olarak da insanda parazitlenir. 

Kan emmediği zamanlar toprakta rastlanır. 

 
 

Şekil 3.29: Rhipicephalus sanguineus. A: Ergin erkek (dorsalden), B: Ergin erkek 
(ventralden), C: Ergin dişi (anterodorsalden) (Merdivenci, 1969'dan).  

 
Morfoloji: Ixodes ricinus'dan farklı olarak göz ve erkeklerin idiyozoma kısmının 

ventralinde, sağlı-sollu ikişer Adanal Plak vardır. En dışta yerleşenlere Akse-

suar Plak denir. Erkekte skutumun arka kenarında Festun bulunur. Ortadaki, 

diğerlerinden daha büyüktür (buna Parma da denir). Kapitulum küçük, hipostom 
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ve palpler kısa-kalıncadır. Palplerin 2.  parçası diğerlerine oranla nispeten 

küçük olup, ventral tarafta geriye doğru kalınca bir çıkıntı taşır. Palplerin 

tamamı gerek dorsal, gerekse ventralden kolaylıkla ayırt edilir. Ergin erkek 2.4-

3.4x1.2-1.7 mm, ergin dişi 3.2-13x1.7-7 mm'dir. Ixodes ricinus'da olduğu gibi, 

dişilerde büyüklük çok değişir. Çünkü dişiler erkeklere oranla çok daha fazla kan 

emerler (Chandler, 1958; Merdivenci, 1969; 1973; Özkan, 1978). 

Patogenez ve Vektörlük: İrritasyon ve kene felci yapar. İlave olarak, çeşitli 

Babesia türleri (örneğin B. bigemina, B. bovis, B. caballi, B. equi) yanında, 

Theileria cinsine dahil bazı piroplazmid sporozoon türleri (örneğin T. parva, T. 

ovis) için biyolojik vektör (ara konak) ödevi görür. Böylece bilhassa evcil büyük 

baş hayvanlarında görülen değişik Teyleriyoz (Theileriose)'ların bulaşmasına da 

neden olur (Chandler, 1958; Merdivenci, 1969; 1973; Kreier ve Baker, 1987). 

 

Familia 2: Argasidae (=Yumuşak Keneler) 

 İdiyozoma (=esas vücut, gövde) bölgesinde dorsal ve ventral tarafta kitin 

plakların bulunmaması bu ailenin en önemli özelliğidir. Kapitulum larva safhası 

hariç, bütün evrelerde vücudun ventral tarafındadır. Bu nedenle üstten 

bakıldığında görülmez. İdiyozoma sırt-karın yönünde iyice yassı ve üstten 

bakıldığında ovalimsidir. Yumuşak kenelere ilişkin diğer önemli özellikler 

Çizelge 3.2'de özetlenmiştir. 4 cinsi (Argas, Otobius, Antricola ve Ornithodoros) 

mevcuttur. İnsana da saldırabilen türler, Argas ve Ornithodoros cinslerinde 

sınıflandırılır. Argas cinsi memelilere oranla kuşlarda daha yaygın olarak 

bulunurken, Ornithodoros öncelikle memelilerde parazitlenir (Chandler, 1958). 

Her iki cins de dönümlü humma spiroketlerine vektörlük yaparlar ve yumurtaları 

ile bunları nesilden nesile aktarırlar (Transovaryal Enfeksiyon). 

 Argas persicus kümes hayvanlarının yaygın parazitidir. Kuşların 

spiroketozu (dönümlü humma)'nun vektörüdür. Zaman zaman insandan da kan 
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emer. Otobius cinsi sığırların kulak memelerinde yaşar. Bazen insana da 

saldırabilir (Chandler, 1958; Merdivenci, 1973; Çetin ve ark., 1978). 

 

Çizelge 3.2: Sert (Ixodidae) ve yumuşak kenelerin (Argasidae) ayırımında kullanılan belli 
başlı karakterler (Merdivenci, 1973'den değiştirilerek). 

 

 Ixodidae (=Sert Keneler) Argasidae (=Yumuşak Keneler) 

1 Bütün gelişim evrelerinde kapitulum 

(Gnatozoma) üstten bakıldığı zaman 

görülür. Terminalde yerleşir. 

 

Kapitulum, larva safhası hariç üstten 

bakıldığı zaman görülmez. Ventralde 

yerleşir. Bununla birlikte larvalarda 

terminaldedir. 

2 Palplerin enine kesit yüzü köşelidir. Palplerin enine kesit yüzü yuvarlaktır. 

3 Eşeysel dimorfizm barizdir. Eşeysel dimorfizm belirsizdir. 

4 İdiyozoma'nın dorsalinde dişilerde daha 

küçük olmakla birlikte kalkan şeklinde  

kitin plak (=Skutum) vardır. 

İdiyozoma (=Esas Vücut)'nın dorsalinde 

böyle bir kitin plak (=Skutum) yoktur. 

 

5 Tarsal tırnaklar arasında yastıkçık 

(=Pulvillus) bulunur. 

Tarsal tırnaklar arasında yastıkçık 

(=Pulvillus) yoktur. 

6 Solunum açıklıkları (=stigmalar) dördüncü 

koksanın gerisinde (Opistozoma'da)'dir. 

Solunum açıklıkları (=stigmalar) dördüncü 

koksanın önünde (Metapodozoma'da)'dir. 

 
Subordo 3: Trombidiformes (=Ot Uyuzu Etkenleri, Ot Keneleri) 

 Erginleri 2 mm kadar bir boya sahiptir. Ağzın üzerinde veya yakınında 1 

çift stigma bulunur. Bazen stigma hiç yoktur. Pedipalpleri büyük ve serbesttir. 

Kavrama veya duyu organı olarak iş görür. Keliserler tırnak biçiminde ve uçları 

sivridir. Kalpleri yoktur. Ağız yapıları ısırıcı ve sokucu-emici tiptedir. Çoğu 

bitkiler ile omurgalı-omurgasız hayvanlarda parazittir. Az bir kısmı serbest yaşar. 

Karasal türler yanında, sucul olanları da vardır. 

 Bitkilerin, yumru ve yapraklarında gal oluşumuna neden olan türler 

(örneğin Eriophyes spp.) yanında, kaşındırıcı deri lezyonlarına sebep olan Güz 

Uyuzu (Çalılık Uyuzu) etkeni olan türler (Trombicula spp.) ve Folikül Uyuzu 

etkeni türler (Demodex spp.) bu alt-takım içinde sınıflandırılır. 
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 Parazitolojik açıdan önemli aileleri Tetranychidae (=Yaprak Uyuzları) 

Eriophyidae (=Gal Akarları), Tarsonemidae, Demodicidae (=Kıl Dibi Akarları), 

Trombiculidae ve Pyemotidae'dir. (Merdivenci, 1973; Storer ve ark., 1979; Unat, 

1979; Barnes, 1987; Salman, 1995). 
 

Familia 1: Tetranychidae (=Yaprak Uyuzları, Örü Akarları) 

 Yumuşak vücutlu, küçük ve oval şekillidirler. Bitkiler üzerinde yaşarlar 

ve bitki öz sularını emerek büyük zararlara neden olurlar. Çoğunluğu barınma ve 

düşmanlarından korunma amacıyla çok ince ağlar örer. Ülkemizde de sık görülen 

türleri vardır. Bryobia praetiosa diğer türlerden farklı olarak ağ yapmaz.  

Avrupa'da meyve ve sebze bahçelerinde yaygındır. Bazen insan derisine de 

saldırarak eritem oluşturur (Barnes, 1987; Salman, 1995). 
 

Familia 2: Eriophyidae (=Gal Akarları) 

 Erginlerinde, diğer akarlardan farklı olarak 2 çift bacak bulunur. 

Vücutları kurtçuk şeklinde olup, opistozoma segmentlidir. Bitkiler üzerinde 

parazitlenirler. Eriophyes vitis (=Erinos) üzümlerde görülen Erinos Hastalığı'nın 

etkenidir. İlkbaharda asma yapraklarının alt yüzeyinin epidermisini delerek, öz 

suyu ile geçinir. Öz sunun emildiği yerde önce bir papil, daha sonra bir çöküntü 

oluşur. Çöküntünün içinde çok sayıda beyaz tüyler çıkar ve yaprak kurur.  

 

Familia 3: Tarsonemidae 

 Pedipalpleri körelmiş, keliserleri iğne şeklindedir. Çoğu bitki zararlısı 

olmakla birlikte, Tarsonemus humanis, insanların ürogenital sisteminde yaşar ve 

özellikle bayanlarda küçük tümörlerin meydana gelmesine neden olur. 

 

Familia 4: Demodicidae (=Kıl Dibi Akarları, Folikül Uyuzu Etkenleri) 

 Vücutları ince ve uzun olup bir kurtçuk görünümündedir. Opistozoma 

bölgelerinin uzun ve segmentli oluşu ile kolaylıkla tanınırlar. 
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Species: Demodex folliculorum (=Folikül Uyuzu Etkeni) (Şekil 3.30) 

 İnsan ve evcil memelilerde (kedi, köpek, v.s.), bilhassa yüzde olmak 

üzere kıl foliküllerinde ve derideki yağ bezlerinde yaşar. Normal olarak patojenik 

etkisi yoktur. Bununla birlikte bazı hallerde, hafif kaşıntı ve dermatite sebep 

olabileceği bildirilmektedir. Vücudun arka kısmı, geriye doğru bir kuyruk gibi 

uzamıştır. Keliserler kısa kalın ve makas gibidir. Pedipalpleri 2 parçalı, bacakları 

çok kısa, kalın ve 3 eklemlidir. Nimf ve erginleri 4 bacaklı, larvaları 3 bacaklıdır. 

Erginler ortalama 0.4 mm boyunda olup, dişiler erkeklerden daha uzundur 

(Merdivenci, 1973; Storer ve ark., 1979; Unat, 1979).  

 
 

Şekil 3.30: Demodex folliculorum. A: Ergin dişi, B: Enfekte kıl folikülü kesiti. a=uyuz 
etkenleri, b=kıl, c=yağ bezi (Merdivenci, 1973'den değiştirilerek).  

 
Familia 5: Trombiculidae 

 Yumuşak vücutlu, oldukça hareketli ve tüylü akarlardır. Erginleri serbest 

yaşar. Larvaları balıklar hariç, diğer omurgalılarda parazittir. Bacakların 

uçlarında, tıpkı Anoplura (=Kıl Bitleri, Emici Bitler)'da olduğu gibi çengel 

şeklinde 1 çift tırnak bulunur. 
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Species: Trombicula autumnalis (=Güz veya Çalılık Uyuzu Etkeni) 

 Bu tür yurdumuzda çok yaygındır. Kırmızı renklidir. Erkeği 0.3 mm, 

dişisi 0.4 mm boyundadır. Yaz ve sonbahar aylarında çayır, bahçe ve otlaklarda, 

bunların larvaları bulunur. Larvaları en çok tavşan ve küçük kemirgenler ile 

kuşlara, bazen de insanlara saldırır. Ekin, ot biçenlerde, avcı ve çobanlarda sık 

görülür. Derideki ince kıvrımlı ve nemli bölgelere keliserleriyle tutunarak 

yapışırlar. Tükürük salgıları ile deride delik açarak, Stratum germinativum'a 

uzanırlar ve hücreleri eriterek doku sıvılarını emerler. Buralarda eritem, kaşıntılı 

papiller ve yaralar belirir. Kaşıntı bilhassa geceleyin daha fazladır. Larvaların 

yaptığı bu kaşıntılı lezyon ve dermatitlere Trombikuliyaz (Trombidiyoz), bazen 

de Güz Uyuzu veya Çalılık Uyuzu denir. Ayrıca bazı Akarcık Tifüsü etkenlerini 

(Rickettsia) insana bulaştırabilirler (Merdivenci, 1973; Storer ve ark., 1979). 

 
 
 

Şekil 3.31: Trombicula autumnalis larvası'nın dorsalden ve (A) ventralden (B) görünüşü 
(Merdivenci, 1973'den değiştirilerek).  

 
Familia 6: Pyemotidae (Pediculoididae) 

 Bu aile pek çok açıdan Tarsonemidae ailesine benzerdir. Elipsoidal 

şekilli, yumuşak vücutlu, palpleri iyice küçük, keliserleri sivri kıskaç biçiminde 

olan akarlardır. Hipostomları ince ve uzundur. I. ve II. koksalar arasında sopa 
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şeklinde bir organ bulunur. I. ve II. çift bacaklar vücudun ön yarısında, III. ve IV. 

çift bacaklar ise vücudun arka yarısında bulunur. Larvaları dişinin torba 

şeklindeki opistozoma bölgesinde yumurtadan çıkar ve burada gelişirler. 
 

Species: Pyemotes ventricosus (=Arpa Uyuzu Etkeni) (Şekil 3.32) 

 Gebe olmayan dişi 0.2 mm uzunluğundadır. Bununla birlikte gebe dişi, 

opistozoma bölgesi (abdomen)'nin büyümesinden dolayı 1.5 mm'lik bir boya 

ulaşabilir. Erkekleri dişilerden daha küçük olup, boyu 90-150 µm'dir.  

 İnsan ve hayvanlarda yalnız dişisi parazitlenir. Döllenmiş dişi, deriye 

yapışır. Deriye sokulan dişinin uterusunda, yumurtalardan larvalar çıkar. 

Opistozoması 10-20 kat kadar bir balon gibi şişer. Opistozoma içinde uterusda 

gelişen larvalar, opistozoma duvarında açılan delikten dışarı çıkarak genç 

bireyleri oluştururlar. Bunların çoğu dişidir. Az sayıdaki erkek delikten çıkma 

sırasında dişileri döller ve konaktan ayrılırlar. Dişilerin bir kısmı ise yeniden ayni 

konağı enfeste edebilir. Dişi P. ventricosus'un insan derisine yapışarak 

parazitlenmesi sonucu Arpa Uyuzu adı verilen dermatitler gelişir. 

 
 

Şekil 3.32: Pyemotes ventricosus. A: Virjin dişi (dorsalden), B: Kısmen gebe dişi (Chandler, 
1958'den değiştirilerek). 
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Subordo 4: Sarcoptiformes (=Uyuz Etkenleri) 

 Boyları 1 mm'den küçüktür. Keliserleri çiğnemeye elverişli olup, makas 

biçimindedir. Palpleri basittir. Bacakların kaide parçası vücut içine gömülüdür. 

Vücudun çeşitli bölgelerinde diken şeklinde kıllar bulunur. Solunum delikleri 

(stigma), trakeleri ve kalpleri kaybolmuştur. Gaz değişimi doğrudan vücut yüzeyi 

ile yapılır.  

 Büyük bir kısmı bitkisel ve hayvansal besinler üzerinde, bir kısmı 

çürümekte olan yaprak döküntüleri ve toprak içinde, diğer bir kısmı ise 

omurgalıların özellikle memelilerin derileri üzerinde ve içinde yaşar. Önemli 

aileleri Acaridae, Sarcoptidae (=Uyuz Akarları), Psoroptidae (=Post Akarları)'dir 

(Storer ve ark., 1978; Barnes, 1987; Salman, 1995). 

 

Familia 1: Acaridae 

 Vücut genellikle yuvarlak, nadiren yassıdır. Çürümekte olan organik 

maddeler ve depolanmış besin maddeleri üzerinde yaşarlar. Acarus siro (=Un 

Akarı) bayat un, peynir ve pastırma gibi besinler üzerinde bulunur. Kaşıntıya ve 

ağız kenarlarında iltihaplanmalara neden olabileceği gibi, besinlerle birlikte ağız 

yolu ile alınması durumunda Mide ve Bağırsak Nezlesi adı verilen rahatsızlıklara 

neden olur. 

 

Familia 2: Sarcoptidae (=Uyuz Akarları) 

 Mikroskobik akarlardır. Derileri yumuşak olup, ağız aletleri bir delme 

konisi şeklindedir. Keliserleri makaslıdır. Pedipalpleri ve yürüme bacakları kısa 

ve küttür. Vücutları segmentsizdir. Bacakların uçlarında tutunma plağı şeklinde 

Saplı Pulvillus (yastıkçık)'lar [I. ve II. bacak çiftinde] ve uzun sert kıllar [III. ve 

IV. bacak çiftinde] bulunur. Vücudun sırt tarafında ise sivri uçlu kabartılar, çeşitli 

bölgelerinde kıl ve dikenler mevcuttur. Omurgalılarda, özellikle memelilerin 

derileri üzerinde ve içinde tüneller açarak yaşarlar. En önemli cinsleri memelilerde 
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yaygın olan Sarcoptes ve kuşlarda, bilhassa tavuklarda yaşayan Cnemidocoptes'dir 

(Chandler, 1958; Salman, 1995).  
 

Species: Sarcoptes scabiei (=İnsan Uyuz Akarı) (Şekil 3.33) 

 Kozmopolit dağılış gösterir. Bu tür insan dışında kedi, köpek, tavşan, 

geviş getiren memeliler, atlar ve domuzların derisinde de yaşar ve Uyuz Hastalığı 

(Skabiyez)'na neden olur. Uyuz, akarların deri içinde parazitlenmesi sonucu allerji 

ile oluşan kabarcıklı ve özellikle geceleri artan kaşıntılı, keratozlu deri 

lezyonlarıdır. 

Morfoloji: Ergin erkeği 0.25 mm, dişisi 0.50 mm boyundadır. Vücut dorso-

ventral şekilde yassılaşmış olup, geniş ve oval şekillidir. Kitin örtüsü parlak sarı 

renkli ve yumuşaktır. Keliserleri kısa, kıskaç (makas) biçiminde ve uçları sivridir. 

Pedipalpleri kısa ve 3 parçalıdır. Hipostom iyi gelişmiştir. Opistozoma enine sık 

çizgilidir. Göz bulunmaz. Ergin ve nimfleri 4, larvaları 3 çift bacaklıdır. 

Patogenez: Uyuz akarı insan ve diğer  konaklarının derisinde açtığı tünellerde 

parazitlenir. Genellikle ellerde, parmak aralarında, koltuk altlarında ve karın 

bölgesinde yerleşir. Deri altında açtığı tünelin ucunda, deri üstüne rastlayan 

bölgede içi sıvı ile dolu parlak kabarcıklar meydana getirir. Bu sıvı içinde canlı 

akarlar yaşar. Bu nedenle kabarcıklar patladığı zaman, parazit bir yerden diğer bir 

yere bulaşabilir. İnsanda yaşayan uyuz etkeni sadece insanı, hayvanlarda 

yaşayanlar ise sadece hayvanları bulaştırır. İnsandan insana bulaşma, kirli 

çamaşırlar ve temas yolu ile gerçekleşir. Uyuz akarı, deri altında açtığı tünellerde 

doku ve doku kırıntıları ile geçinir. Dışkıları siyah renklidir. Tüneller içinde 

dışkıladıklarından, uyuz hastalığına yakalanmış kişilerin derisinde bir 

pigmentasyon, esmerleşme söz konusudur. 

 Psoroptidae (=Post Akarları) ailesine dahil türler memelilerin deri 

parazitidir. Psoroptes ovis koyunların uyuz akarı, Psoroptes cuniculi ise ada 

tavşanlarının uyuz akarıdır (Chandler, 1958; Merdivenci, 1973; Salman, 1995). 
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Şekil 3.33: Sarcoptes scabiei. A: Dişi [dorsalden], B: Erkek [ventralden] (Chandler, 1958'den 
değiştirilerek).  
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4. PARAZİTOLOJİDE BAZI PROBLEMLER 
 
1. Aşağıdaki bilimcilerden hangisi parazitolojinin babası olarak kabul edilir? 

(a) C. Chagas      (b) F. Redi        (c) L. Margulis         (d) A. Leeuwenhoeck         (e) P. Puytorac 

2. Aşağıdakilerden hangisi simbiyotik ilişkilerden değildir? 

(a) Parazitizm          (b) Kommensalizm          (c) Mutualizm           (d) Forezi         (e) Biyokori 

3. Aşağıdaki hangi canlı çiftleri arasındaki birliktelik mutualizm olarak ele alınamaz? 

(a) Hipermastigid kamçılı-Termit  (b) Alg-Fungus (Likenlerde)    (c) Deniz Şakayığı-Yengeç 

(d) Entamoeba histolytica-İnsan  (e) Sünger-Yengeç 

4. Fakültatif mutualizm aşağıdaki hangi terim ile eş anlamlıdır? 

(a) Parazitizm     (b) Kommensalizm     (c) Mutualizm     (d) Simbiyozis    (e) Protokooperasyon 

5. Bir diğer canlı ile birlikte veya eşit derecede serbest yaşayabilme özelliğine sahip organizmaları 

aşağıdaki deyimlerden hangisi tanımlar? 

(a) Zorunlu simbiyont    (b) Fakültatif simbiyont    (c) Ektoparazit    (d) Endoparazit   (e) hiçbiri 

6. Hipermastigid kamçılılar ile termitler arasındaki birlikteliği en iyi tanımlayan terim hangisidir? 

(a) Endokommensalizm      (b) Zorunlu Mutualizm       (c) Mutualizm      (d) hepsi      (e) hiçbiri 

7. "Parazitler için doğada kaynak rolü oynayan konak veya konaklara ......(I)......, parazit veya 

simbiyontu bir konaktan diğerine taşıyan konaklara ise ......(II)..... denir". Cümleyi tamamlayan 

uygun ikili sırasıyla (I/II) hangisidir? 

(a) Ara konak/Vektör  (b) Son konak/Ara konak (c) Vektör/Rezervuar 

(d) Rezervuar/Vektör   (e) Son Konak/Rezervuar 

8. "Parazit ara konak içinde gelişip çoğaldığı taktirde .....(I)..... taşınımdan sözedilir. Bu tip taşınımda 

ara konak ....(II).... vektör olarak adlandırılır". Cümleyi tamamlayan uygun ikili sırasıyla (I/II) 

hangisidir? 

(a) Siklik/Biyolojik   (b) Mekanik/Biyolojik (c) Non-siklik/Biyolojik  

(d) Mekanik/Mekanik   (e) Hiçbiri 

9. İnsanda görülen zoonozlar (=hayvan hastalıkları) arasında miyazlar hangi tiptendir? 

(a) Envazyon      (b) Enfestasyon       (c) Enfeksiyon      (d) Protozooz      (e) hiçbiri 

10. "Kenelerle meydana gelen parazitlik hangi tip zoonozdur? ...(I).... Akarlar tarafından oluşturulan 

rahatsızlıklara .....(II).... denir". Paragrafı tamamlayan ikili sırasıyla (I/II) hangisidir? 

(a) Enfeksiyon/Akariyoz  (b) Envazyon/Akariyoz   (c) Helmintoz/Akariyoz 

(d) Enfestasyon/Protozooz   (e) Enfestasyon/Akariyoz 

11. Canlıların sınıflandırılmasında bugün için kullanılan "Beş Alem Sistemi" ilk kez hangi araştırıcı 

tarafından öne sürülmüştür? 

(a) C. Linnaeus    (b) H. E. Copeland      (c) E. Haeckel    (d) R. H. Whittaker      (e) L. Margulis 
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12. Beş alem sınıflandırmasında protozoonlar hangi alem içine dahil edilir? 

(a) Plantae         (b) Monera            (c) Fungi           (d) Animalia            (e) Protista (Protoctista) 

13. Yaşam döngüsünde görülen konak sayısı dikkate alındığında Giardia lamblia (I), Taenia 

saginata (II) ve Diphyllobothrium latum (III) hangi tip formlara örnek olurlar? 

          I           /         II              /        III 

  (a) Diheteroksen     /    Poliheteroksen /   Monoksen  

  (b) Digenetik          /    Poligenetik       /   Monogenetik 

  (c) Monogenetik     /    Poligenetik       /    Digenetik 

  (d) Monoksen         /   Diheteroksen     /    Poliheteroksen 

  (e) Poliheteroksen  /   Diheteroksen     /    Monoksen 

14. Aşağıdakilerden hangisi, parazit hastalıklarının isimlendirilmesinde etkenin cins isminin sonuna 

ek olarak gelmez? 

(a) -tosis                      (b) -asis                       (c) -iosis                      (d) -ase                     (e) -ose 

15. Leishmania tropica tarafından oluşturulan Şark Çıbanı bilimsel olarak nasıl isimlendirilir? 

(a) Leishmania tropicase  (b) Leishmaniasis tropica (c) Leishmaniose tropicasis  

(d) Leishmaniasis Donovani (e) hiçbiri 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Protista aleminin kapsamına girmez? 

(a) Mavi-Yeşil Algler   (b) Kamçılı Funfuslar   (c) Rhizopoda   (d) Protozoonlar   (e) Ciliophora 

17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, birbirlerinin sinonimi olmayan isimleri içerir? 

(a) Rhizopoda/Sarcodina  (b)  Mastigophora/Flagellata           (c) Ciliophora/Ciliata 

(d) Sporozoa/Sarcodina  (e) Protista/Protoctista 

18. Hangisi kamçı (Flagellum) ve sil (Cilium)'lerin ikisine birden verilen isimdir? 

(a) Pseudopodium       (b) Mastigonem      (c) Lobopod      (d) Undulipodium     (e) Retikulopod 

19. Aşağıdakilerden hangisi Amoebida (Adi Amipler) takımına dahil protistler için yanlıştır? 

(a) Yaşam döngülerinde kamçılı safhalar görülmez. 

(b) Entamoeba cinsi hariç, mitokondrilere sahiptirler. 

(c) Parazitolojik açıdan Entamoebidae ve Acanthamoebidae aileleri önemlidir. 

(d) Entamoebidae ailesinde kontraktil vakuol yoktur. 

(e) Bütün türlerde kistik safhalar görülür. 

20. "Nukleus kılıfının hemen altında,, çevresel şekilde düzenlenmiş kromatin materyali" hangi amip 

cinsinin özelliğidir? 

(a) Endolimax          (b) Iodamoeba          (c) Entamoeba         (d) Dientamoeba      (e) Hiçbiri 

21. Günümüzde, Rhizopoda şubesinden Mastigophora şubesine taşınmış olan cins hangisidir?.  

(a) Endolimax          (b) Iodamoeba          (c) Entamoeba         (d) Dientamoeba      (e) Hiçbiri 
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22. İnsanda ağız ve üst yutak bölgesinde yaşayan apatojenik amip türü hangisidir? 

(a) Entamoeba histolytica  (b) Entamoeba coli  (c) Entamoeba hartmanni 

(d) Entamoeba ranarum  (e) Entamoeba gingivalis 

23. Entamoeba cinsine dahil türlerin ayırt edilmesinde hangi özellik önemlidir? 

(a) Kromatoid Cisimcikler         (b) Glikojen Vakuolü         (c) Olgun Kistlerdeki Nukleus Sayısı 

(d) Kromatin Materyali         (e) Hepsi 

24. Aşağıdaki Entamoeba türlerinden hangisinin olgun kistlerinde 4 nukleus bulunur? 

(a) Entamoeba histolytica  (b) Entamoeba coli  (c) Entamoeba muris   

(d) Entamoeba gallinarum (e) Entamoeba gingivalis 

25. Entamoeba histolytica'nın yaşam döngüsünde hangisi görülmez? 

(a) Trofozoit            (b) Metakistik Trofozoit         (c) Prekist            (d) Kist         (e) Pseudokist 

26. İnsanda  amipli ve kanlı sürgünlere (=dizanteri) sebebiyet verebilen protozoon hangisidir? 

(a) Entamoeba histolytica  (b) Entamoeba coli  (c) Entamoeba suis 

(d) Giardia lamblia  (e) Hepsi 

27. Entamoeba histolytica'nın yaşam döngüsünde, hangi form dokuları istila eder? 

(a) Minuta            (b) Metakistik Trofozoit           (c) Prekist            (d) Kist           (e) Hematofaj 

28. Aşağıdakilerden hangisi Entamoeba histolytica için yanlıştır? 

(a) Olgun kistleri 4 nukleusludur. 

(b) Patojen olan Histolitik Formu dokuları istila eder ve eritrositlerle geçinir. 

(c) Kistlerinde Glikojen Vakuolü ve çubuk şekilli Kromatoid Cisimcikler meydana gelir. 

(d) Metakistik Trofozoitler dokularda şekillenir. 

(e) Amipcik (=Amöbül) adı verilen Metakistik Trofozoitlerine dışkıda rastlanabilir. 

29. Hangi amip türü, dişlerdeki diş taşı miktarı ve periodontal hastalığın gelişmesi ile orantılı bir 

bulunma durumu sergiler? 

(a) Entamoeba gingivalis   (b) Entamoeba coli  (c) Entamoeba hartmanni   

(d) Trichomonas hominis  (e) Trichomonas tenax 

30. Naegleria fowleri'nin sistematikteki yeri (Classis / Ordo / Familia) hangisidir? 

(a) Lobosea / Amoebida / Entamoebidae  (b) Rhizopoda / Amoebida / Acantamoebidae 

(c) Lobosea / Amoebida / Vahlkampfiidae (d) Lobosea / Schizopyrenida / Vahlkampfiidae 

(e) Rhizopoda / Schizopyrenida / Vahlkampfiidae 

31. Aşağıdakilerden hangisi Naegleria fowleri için yanlıştır? 

(a) Primer Amibik Meningoensefalit (PAM, Menenjit)'e neden olur. 

(b) Koku alma siniri yolu ile bağırsağa geçerek hastalık yapar. 

(c) 28-36 oC arasındaki sularda Kamçılı formundadır. 

(d) Patojen olan formu Amip şeklidir. 

(e) Kötü besin şartlarında Kist haline döner. 
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32. Naegleria fowleri'nin yaşam döngüsünde hangi safha görülmez? 

(a) Amip Formu           (b) Kamçılı Form           (c) Kist            (d) Trofozoit            (e) Trofokist 

33. Naegleria fowleri'nin insana bulaşması hangi yolla olur? 

(a) Deriden        (b) Vektör aracılığı ile         (c) Nasal Yolla        (d) Transovaryal       (e) Hiçbiri 

34. İnsanda menenjit yapmayan amip hangisidir? 

(a) Entamoeba coli  (b) Acanthamoeba castellani   (c) Naegleria fowleri 

(d) Naegleria gruberi  (e) Naegleria jadini  

35. Aşağıdakilerden hangisi dinoflagellatların özelliği değildir? 

(a) Nukleusları mezokaryotik tiptedir. 

(b) Fotosentetik türleri brevetoksin, saksitoksin gibi güçlü eksotoksinler oluşturur. 

(c) Denizlerde kızıl su (Red Tide) durumuna neden olurlar. 

(d) Yaşam döngülerinin en azından bir kısmında, birbirine dik açıda uzanan 2 kamçılıdırlar. 

(e) Bilinen kontraktil vakuol sistemlerine sahiptirler. 

36. Aşağıdakilerden hangisi dinoflagellatlar için doğrudur? 

(a) Nukleusları prokaryotik tiptedir. 

(b) DNA materyali daima kromozom halinde yoğunlaşır. 

(c) DNA materyali daima kromatin halinde bulunur. 

(d) Bütün türler fotosentez yapar. 

(e) Plastidlerinde bu gruba özgü olan "klorofil a" adı verilen pigment maddesi bulunur. 

37. Hangisi dinoflagellatlarda görülen özelleşmiş beslenme organellerinden değildir? 

(a) Tentakül             (b) Pusul             (c) Lamellipodium             (d) Pedunkul           (e) Rhizoid 

38. Hangisi dinoflagellatların plastidlerinde görülen nişasta depolama bölgelerine verilen isimdir? 

(a) Ocellus              (b) Pusul             (c) Lamellipodium             (d) Pyrenoid             (e) Rhizoid 

39. "Kabuklu (=Tekalı) dinoflagellatlar ...(I).... takımında, çıplak dinoflagellatlar ise  .....(II).... 

takımında sınıflandırılır". Cümleyi tamamlayan ikili sırasıyla (I/II) hangisidir? 

(a) Diniferida/Syndinida  (b) Diniferida/Blasinidae         (c) Syndinida/Diniferida 

(d) Syndinida/Syndinidae  (e) Dinoflagellata/Syndinida 

40. Aşağıdakilerden hangisi sığıntı (=kommensal) olarak yaşayan amiplerden değildir? 

(a) Entamoeba coli  (b) Entamoeba gingivalis   (c) Endolimax nana  

(d) Naegleria fowleri  (e) Iodamoeba buetschlii  

41. "Kopepodların midesinde parazitlenen dinoflagellat ...(I).... , vücut boşluğu ve iskelet kaslarında 

parazitlenen dinoflagellat ise  .....(II).... cinsi içinde sınıflandırılır". Cümleyi tamamlayan ikili 

sırasıyla (I/II) hangisidir? 

(a) Blastodinium/Paracalanus (b) Blastodinium/Syndinium      (c) Blastodinium/Cyclops 

(d) Syndininium/Cyclops   (e) Syndinium/Blastodinium 
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42. "Blastodinium spinulosum'da kabuk içinde bulunan genç birey ikiye bölünür. Öndekine 

beslenmeye devam ettiği için ...(I)...., arkadakine üremeyle ilgili olduğu için  .....(II).... adı 

verilir. Arkadaki hücreden .....(III).... adı verilen ardışıl bölünmelerle çok sayıda Sporosit 

şekillenir. Bunlar daha sonra enfeksiyöz formlar olan .....(IV).... şekillendirirler". Yukarıdaki 

paragrafı tamamlayan uygun seçenek hangisidir? 

   I      II          III        IV 

 (a) Gonosit Trofosit     Gamogoni  Gametosit 

 (b) Dinospor Gonosit     Şizogoni  Sporosit 

 (c) Trofosit Gonosit     Palisporogenez  Dinospor 

 (d) Trofosit Gonosit     Palisporogenez  Şizozoit 

 (e) Hiçbiri 

43. "Syndinium turbo kopepodların . ....(I)..... yaşar.  .....(III).... eriterek, .....(III).... neden olur". 

Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir? 

   I         II          III 

 (a) Vücut Boşluğunda  Böbrekleri    Kısırlığa 

 (b) Midesinde   Mideyi     Ülserlere 

 (c) Sölomda   Beyni     Menenjite 

 (d) Vücut Boşluğunda  Kasları     Kısırlığa 

 (e) Vücut Boşluğunda  Kasları     Ülserlere 

44. Hangisi Mastigophora şubesine dahil alt-şubelerden değildir? 

(a) Metamastigophora   (b) Diplomonadea  (c) Oligomastigophora  

(d) Parabasala    (e) Hiçbiri 

45. Tripanozomlar hangi kamçılı (Mastigophora) takımı içinde sınıflandırılır? 

(a) Proteromonadida  (b) Diplomonadida  (c) Kinetoplastida 

(d) Trichomonadida    (e) Hiçbiri 

46. "Bir veya 2 heterodinamik ve heterokont kamçıya sahiptirler. Nukleus etrafında kıvrılan fasulye 

biçimli tek mitokondri bulunur. Kinetoplast ve paraflagellar çubuk, keza aksostil ve kosta 

taşımazlar". Bu tanım hangi takım için geçerlidir? 

(a) Proteromonadida    (b) Diplomonadida  (c) Kinetoplastida 

(d) Trichomonadida   (e) Hiçbiri 

47. Hangisi ülkemizdeki kertenkelelerin kalın bağırsağında yaygın olarak bulunan kamçılı türüdür? 

(a) Entamoeba invadens    (b) Karotamorpha bufonis         (c) Proteromonas lacertae 

(d) Karotamorpha testudinis (e) Proteromonas longifila  

48. Yaşam döngüsünde bir Trofokist safhası bulunan kamçılı hangisidir? 

(a) Giardia       (b) Trichomonas        (c) Hexamita       (d) Proteromonas       (e) Dientamoeba  
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49. "Kamçılılarda mitokondrial DNA'nın yoğunlaşması ile meydana gelen yapıya ......(I)...... denir. 

Bu şekildeki bir yapıya sahip olan kamçılılar ......(II)..... takımı içinde sınıflandırılır". Paragrafı 

tamamlayan uygun ikili sırasıyla (I/II) hangisidir? 

(a) Kinetozom/Kinetoplastida  (b) Aksostil/Trichomonadida 

(c) Parabasal/Trichomonadida  (d) Kinetoplast/Kinetoplastida 

(e) Rhizoplast/Proteromonadida 

50. Tatlı su balıklarının solungaçlarında ektoparazit olarak yaşayan ve balık kültürlerinde ciddi 

kayıplara neden olan kinetoplastid kamçılı hangisidir? 

(a) Cryptobia        (b) Bodo         (c) Trypanoplasma         (d) Ichthyobodo       (e) Trypanosoma  

51. Rhizoplast hangi kamçılı takımının diagnostik (=ayırt ettirici) özelliğidir? 

(a) Proteromonadida    (b) Diplomonadida   (c) Kinetoplastida 

(d) Trichomonadida   (e) Hiçbiri 

52. Opisthomastigot form hangi tripanosomatid kamçılı cinsinin yaşam döngüsünde görülür? 

(a) Leishmania    (b) Trypanosoma    (c) Herpetomonas    (d) Leptomonas     (e) Phytomonas 

53. Tatlı su balıklarının kanında parazitlenen ve tripanozomları andırmasına karşın 2 kamçı taşıyan 

kinetoplastid kamçılı hangisidir? 

(a) Trypanosoma rajae  (b) Trypanoplasma borreli            (c) Cryptobia helicis 

(d) Leptomonas oncopelti  (e) Phytomonas elmasiani 

54. "Trypanosomatidae ailesine dahil kamçılılar ....(I).... bir yaşam döngüsüne sahiptirler. Bu 

şekillerden .....(II).... formda serbest kamçı bulunmaz. Omurgasız konaklarda .....(III).... , 

omurgalı konakta ise .....(IV).... yerleşir". Paragrafı tamamlayan uygun seçenek hangisidir? 

   I      II          III       IV 

 (a) Monomorfik Sferomastigot    Hücre dışı Hücre içi 

 (b) Monomorfik Amastigot    Hücre dışı Hücre içi 

 (c) Polimorfik Amastigot    Hücre içi Hücre dışı 

 (d) Polimorfik Sferomastigot    Hücre dışı Hücre içi 

 (e) Polimorfik Amastigot    Hücre dışı Hücre içi 

55. Aşağıdakilerden hangisi Trypanosomatidae ailesine dahil kamçılılarda görülen yaşamsal formları 

ayırt etmede önemli bir özellik değildir? 

(a) Kinetoplast konumu  (b) Kinetoplast büyüklüğü       (c) Kamçı Cebi derinliği 

(d) Dalgalı Zar'ın mevcudiyeti (e) Serbest Kamçının bulunup bulunmaması 

56. Aşağıdakilerden hangisi Tripanosomatidae ailesine dahil monoksen kamçılılardan değildir? 

(a) Blastocrithidia     (b) Crithidia     (c) Herpetomonas      (d) Leptomonas     (e) Phytomonas 

57. Aşağıdakilerden hangisi Tripanosomatidae ailesine dahil heteroksen kamçılılardandır? 

(a) Blastocrithidia   (b) Crithidia    (c) Herpetomonas     (d) Leptomonas    (e) Endotrypanum 
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58. Köpek piresinin bağırsağında yaşayan monoksen trypanosomatid kamçılı hangisidir? 

(a) Leptomonas oncopelti       (b) Blastocrithidia gerridis      (c) Rhychoidomonas drosophilae 

(d) Trypanosoma lewisi       (e) Leptomonas ctenocephali 

59. Su yüzeyinde yüzücü böceklerin (Gerris cinsi) bağırsağında parazitlenen kamçılı hangisidir? 

(a) Leptomonas oncopelti       (b) Blastocrithidia gerridis       (c) Rhychoidomonas drosophilae 

(d) Herpetomonas muscarum                   (e) Leptomonas ctenocephali 

60. Son konak olarak bitkilerin lateksinde parazitlenen kamçılılar hangi cinse dahildir? 

(a) Crithidia     (b) Phytomonas     (c) Herpetomonas     (d) Leptomonas      e) Endotrypanum 

61. Meyve sineklerinin ergin ve larvalarının bağırsağında parazit olarak yaşayan kamçılı hangisidir? 

(a) Leptomonas oncopelti       (b) Blastocrithidia gerridis       (c) Rhychoidomonas drosophilae 

(d) Herpetomonas muscarum                     (e) Leptomonas ctenocephali 

62. Tembel Hayvanlar (Bradypus sp.)'ın eritrositlerinde parazitlenen kamçılı hangisidir? 

(a) Leishmania donovani           (b) Blastocrithidia gerridis         (c) Endotrypanum schaudini 

(d) Herpetomonas muscarum                     (e) Leptomonas ctenocephali 

63. Tembel Hayvanların eritrositlerinde parazitlenen Endotrypanum cinsinin ara konağı hangisidir? 

(a) Pire                     (b) Kene                     (c) Tatarcık                    (d) Çeçe                  (e) Sülük 

64. Aşağıdakilerden hangisi Leishmania cinsini, Leptomonas cinsinden farklı kılar?.  

(a) Yaşam döngüsünde kistik amastigotların bulunmaması. 

(b) Vektörünün bir Diptera türü olması. 

(c) Diheteroksen oluşu. 

(d) Amastigot formların hücre içi konumlanması. 

(e) Hepsi. 

65. "Leishmania donovani kompleksine dahil türler insanda ......(I)...... etkenidir. Ülkemizde bu 

komplekse dahil ......(II)..... tür veya alt-türü bulunur". Paragrafı tamamlayan uygun ikili 

sırasıyla (I/II) hangisidir? 

(a) Visceral Leşmaniyöz / donovani           (b) Deri Leşmaniyözü / donovani 

(c) Deri Leşmaniyözü / infantum           (d) Visceral Leşmaniyöz / infantum          (e) hiçbiri 

66. Hangisi Leishmania donovani infantum ile oluşan hastalığa verilen isimlerden değildir? 

(a) İç Organlar Leşmaniyözü        (b) Kala-azar   (c) Kara Humma  

(d) Visceral Leşmaniyöz         (e) Espundia 

67. Aşağıdakilerden hangisi Leishmania donovani kompleksine dahil kamçılılar tarafından insanda 

oluşturulan hastalık belirtilerinden değildir? 

(a) Ateş          (b) Kansızlık           (c) Hepatosplenimegali (=Karaciğer ve Dalak Büyümesi) 

(d) Terleme ve Titreme                  (e) Derinin katlanma yaptığı yerlerde koyu renk oluşumu 
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68. "İnsanlarda özellikle burun bölgesindeki deri ve mukoz zarlarda tahrip gücü yüksek lezyonlar 

oluşturan Leishmania türü . .............(I)............. 'dir. Yaptığı hastalığa .............(II)............. 

adı verilir. .........(III).........'da dağılış gösterir". Yukarıdaki paragrafı tamamlayan uygun 

seçenek hangisidir? 

      I         II              III 

 (a) L. braziliensis  Şark Çıbanı  Orta ve Güney Afrika 

 (b) L. braziliensis  Visceral Leşmaniyöz Yakın Doğu ve Asya 

 (c) L. donovani  Espundia   Orta ve Güney Afrika 

 (d) L. braziliensis  Mukokutanöz Leşmaniyöz O. ve G. Amerika 

 (e) L. donovani  Orman Çıbanı  Yakın Doğu ve Asya 

69. "Pianbois" aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlıdır ?.  

(a) Şark Çıbanı           (b) Kala-azar        (c) Kara Humma      (d) Orman Çıbanı       (e) Espundia 

70. "Trypanosoma" cinsinin yaşam döngüsünde hangi form kesinlikle görülmez? 

(a) Tripomastigot     (b) Promastigot     (c) Epimastigot       (d) Opistomastigot       (e) Amastigot 

71. "Trypanosoma" cinsinin yaşam döngüsünde hangi form kesinlikle görülür? 

(a) Tripomastigot      (b) Promastigot     (c) Sferomastigot     (d) Opistomastigot     (e) Amastigot 

72. Kamçılılarda, farklı fizyolojik şartlara göre oluşan şekil değişikliklerine verilen ad hangisidir? 

(a) Metaboli            (b) Metameri            (c) Hemimetaboli           (d) Anaboli             (e) Hiçbiri 

73. Trypanosoma grayi'nin ara konak ve son konağını sırasıyla işaret eden seçenek hangisidir?.  

(a) Sülük/Vatoz      (b) Çeçe Sineği/Timsah      (c) Sülük/Kurbağa      (d) Pire/Fare     (e) Hiçbiri 

74. Kurbağa tetarının metamorfozu ile birlikte, şekil değiştirerek yaprak şeklini alan Trypanosoma 

türü hangisidir? 

(a) T. avium             (b) T. rajae           (c) T. mega            (d) T. rotatorium           (e) T. percae  

75. "Memelilerde yaşayan tripanozomlarda, vektörün dışkısı ile bulaşma ....(I).... seksiyonunun 

özelliğidir. Bu seksiyona dahil tripanozomlardan ...(II).... alt-cinsi esas olarak insektivor 

yarasalara özgü bir tür grubu olmakla birlikte, ....(III)... türü insanda parazitlenir". Yukarıdaki 

paragrafı tamamlayan uygun seçenek hangisidir? 

       I            II              III 

 (a) Salivaria  Schizotrypanum  Trypanosoma cruzi 

 (b) Stercoraria  Herpetosoma  Trypanosoma lewisi 

 (c) Salivaria  Trypanozoon  Trypanosoma cruzi 

 (d) Stercoraria  Schizotrypanum  Trypanosoma cruzi 

 (e) Stercoraria  Trypanozoon  Trypanosoma brucei 
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76. Hangi seçenek memelilerde yaşayan tripanozomlardan Salivaria seksiyonu için doğrudur? 

(a) Metasiklik tripomastigotlar, vektör olan böceklerin arka bağırsağında gelişir. 

(b) Memeliye bulaşma, dışkılamaya dayalı kontaminatif yöntemlerle gerçekleşir. 

(c) Megatrypanum, Herpetosoma ve Schizotrypanum olmak üzere 3 alt-cinsi mevcuttur. 

(d) Metasiklik tripomastigotlar, Glossina sp.'nın tükrük bezi veya hortumunda gelişir. 

(e) Önceleri Lewisi grubu olarak ele alınmıştır. 

77. Hangi seçenek memelilerde yaşayan tripanozomlardan Stercoraria seksiyonu için doğrudur? 

(a) Metasiklik tripomastigotlar, vektör olan böceklerin arka bağırsağında gelişir. 

(b) Memeliye bulaşma, vektörün tükrüğü içindeki kamçılıların kana enjeksiyonu ile gerçekleşir . 

(c) Duttonella, Nannomonas ve Trypanozoon alt-cinsleri bu seksiyona dahildir. 

(d) Metasiklik tripomastigotlar, Glossina sp.'nın tükrük bezi veya hortumunda gelişir. 

(e) Önceleri Brucei-Evansi grubu olarak adlandırılmıştır. 

78. Sıçanlarda yaşayan Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi'nin vektörü hangi omurgasız 

grubundandır? 

(a) Diptera (=Sinekler)  (b) Hemiptera (=Yarım Kanatlılar)   

(c) Siphanoptera (=Pireler)   (d) Acarina (=Keneler)     (e) Anoplura (=Kıl Bitleri) 

79. Aşağıdaki Trypanosoma alt-cinslerinden hangisi Salivaria seksiyonu içinde sınıflandırılır? 

(a) Megatrypanum      (b) Herpetosoma     (c) Schizotrypanum     (d) Pycnomonas     (e) Hepsi 

80. Aşağıdaki Trypanosoma türlerinden hangisi omurgasız konağında patojeniktir? 

(a) T. vivax                 (b) T. cruzi                 (c) T. rangeli               (d) T. suis                (e) Hepsi 

81. Stercoraria seksiyonuna dahil memeli tripanozomları arasında omurgalı konağında hücre içi 

yerleşmesi ve çoğalması bakımından Endotrypanum cinsini andıran tür hangisidir? 

(a) T. vivax               (b) T. cruzi              (c) T. rangeli             (d) T. suis          (e) T. rotatorium 

82. Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi hangi hastalığın etkenidir? 

(a) Chagas                 (b) Uyuku                 (c) Kala-azar                 (d) Dorin               (e) Caderas 

83. "Dorin Hastalığı . ....(I).... gibi memelilerde görülür. Trypanosoma cinsinin ...(II).... alt-cinsine 

dahil. ....(III)... tarafından oluşturulur. Bilhassa subkutanöz ve submukoza aşırı sayıda 

çoğalarak ....(IV).... neden olur. Yukarıdaki paragrafı tamamlayan uygun seçenek hangisidir? 

   I           II             III        IV 

 (a) At, Eşek Trypanozoon    T. equinum  Kala-azar'a 

 (b) Fare, Sıçan Herpetosoma    T. lewisi  Ödemlere 

 (c) Koyun, Keçi Herpetosoma    T. evansi equiperdum Sıtmaya 

 (d) At, Eşek Trypanozoon    T. evansi equiperdum Ödemlere 

 (e) Fare, Sıçan Trypanozoon    T. evansi evansi  Kısırlığa 
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84. Afrika'daki evcil ve yabani domuzlarda patojenik olan Trypanosoma türü ve taşıyıcısını belirten 

seçenek hangisidir? 

(a) T. (Nannomonas) simiae / Glossina   (b) T. (Pycnomonas) suis / Glossina  

(c) T. (Pycnomonas) suis / Rhodnius (d) T. (Trypanozoon) equinum / Rhodnius 

(e) Hiçbiri 

85. Yaşam döngüsünde, gerek biyolojik gerekse mekanik vektör bulunmayan tek Trypanosoma türü 

veya alt-türü hangisidir? Bu türde bulaşma nasıl gerçekleşir?. Uygun ikiliyi içeren seçeneği 

belirleyiniz. 

(a) T. (Duttonella) vivax / biyolojik taşınım         (b) T. (Pycnomonas) suis / mekanik taşınım 

(c) T. (Trypanozoon) evansi evansi / biyolojik taşınım 

(d) T. (Trypanozoon) evansi equiperdum / Cinsel temasla            (e) Hiçbiri 

86. Aşağıdakilerden hangisi Brucei grubuna dahil tripanozomlar için yanlıştır?.  

(a) Yaşam döngülerinde, biyolojik vektör olarak daima çeçe sinekleri (Glossina sp.) bulunur. 

(b) Önceleri Lewisi grubu olarak ele alınmıştır. 

(c) Bazen ısırıcı dipterler mekanik vektörlük yapar. 

(d) Omurgalı kanındaki tripomastigotlar polimorfiktir (Uzun+Tıknaz Formlar görülür). 

(e) Vektör olan sinekler omurgalıdan Tıknaz Formları aldıkları taktirde bulaşırlar. 

87. Trypanosoma cinsinde omurgasız konakta oluşan enfeksiyöz (=bulaşıcı) formlar aşağıdakilerden 

hangisidir? 

(a) Amastigot      (b) Promastigot     (c) Epimastigot     (d) Metasiklik Tripomastigot    (e) Hiçbiri 

88. Hangi seçenek Brucei grubuna dahil tripanozomlarda görülen tıknaz formlar için doğrudur? 

(a) Vektörde gelişmeye devam eden formlardır             (b) Mitokondrileri işlevseldir  

(c) Kinetoplastları büyüktür           (d) Omurgalı kanında bölünme geçirmezler              (e) Hepsi 

89. Hangi seçenek Evansi grubuna dahil tripanozomlar için doğrudur? 

(a) Mitokondrileri işlevseldir.                  (b) Omurgalı kanındaki tripomastigotlar monomorfiktir.  

(d) Kinetoplastları büyüktür ve daima mevcuttur.      (c) Biyolojik vektörü vardır.        (e) Hiçbiri. 

90. Tripanozomların memeli konaklarındaki bağışık sistemden kurtulmak için kullandıkları strateji 

hangisidir? 

(a) Ablastin üretimi   (b) Antijenik Varyasyon    (c) Antikor Üretimi 

(d) Metaboli    (e) Hiçbiri. 

91. "Tripanozoma Şankırı" (=Sert Çıban) Uyuku Hastalığı'nın hangi döneminde görülür? 

(a) Meningoensefalitik Dönem (b) Terminal Dönem          (c) Hemolenfatik Dönem  

(d) Hepsinde   (e) Hiçbirisinde 

92. Uyuku Hastalığı'nda, tripomastigot formların dolaşan kanı terkederek merkez sinir sistemi ile 

kalp dokusunu istila ettikleri döneme verilen isim hangisidir? 

(a) Meningoensefalitik Dönem (b) Terminal Dönem                     (c) Hemolenfatik Dönem  

(d) Latent Dönem  (e) Hiçbirisi 
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93. Aşağıdakilerden hangisi Trypanosoma evansi equiperdum için yanlıştır? 

(a) Biyolojik vektörü yoktur.      (b) Mekanik vektörü yoktur       (c) At ve eşeklerde parazitlenir. 

(d) Çeçe sinekleri tarafından taşınır.  (e) Genital bölgede ödemlere neden olur. 

94. Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi'li insan enfeksiyonlarının teşhisinde, laboratuvarda 

üretilen reduviid böceklerin kullanıldığı yöntem hangisidir? 

(a) Kan-Agar Kültürü         (b) Ksenodiyagnoz        (c) Aglutinasyon       (e) Elisa       (d) Hiçbiri 

95. "Kamçılılardan ....(I).... alt-şubesinde golgi ve mitokondrilerin her ikisi de bulunmazken,. 

...(II).... alt-şubesinde sadece mitokondriler yoktur. Bunun yerine ...(III)... adı verilen solunum 

ve detoksifikasyon organelleri bulunur". Paragrafı tamamlayan seçenek (I/II/III) hangisidir? 

       I             II              III 

 (a) Metamastigophora  Oligomastigophora  Parabasal Aparey 

 (b) Oligomastigophora  Parabasala  Parabasal Aparey 

 (c) Metamastigophora  Parabasala  Hidrogenozom 

 (d) Metamastigophora  Oligomastigophora  Hidrogenozom 

 (e) Parabasala   Metamastigophora  Parabasal Aparey 

96. Aşağıdakilerden hangisi insanın ince bağırsağında yaşayan patojenik kamçılıdır?.  

(a) Chilomastix mesnili       (b) Enteromonas hominis             (c) Retortamonas intestinalis 

(d) Giardia lamblia      (e) Trichomonas hominis 

97. Kuyruksuz kurbağa tetarları, semenderler ve kaplumbağaların kalın bağırsak kısımlarında 

yaşayan ve ülkemizde de bulunan Hexamita türü hangisidir? 

(a) H. nelsoni       (b) H. columbae       (c) H. meleargidis      (d) H. intestinalis      (e) H. muris 

98. Hindilerin bağırsağında yaşayan ve Katarrhal Enteritis'e sebep olan Hexamita türü hangisidir? 

(a) H. nelsoni       (b) H. columbae        (c) H. meleargidis     (d) H. intestinalis      (e) H.muris 

99. Kamçılılarda nukleusla ilişkili kamçı sistemlerine verilen ad hangisidir? 

(a) Monad             (b) Karyomastigont            (c) Mastigont             (d) Aksostil            (e) Kosta 

100. "Trypanosoma brucei gambiense ...(I).... tarafından taşınır ve  .....(II)....'da dağılış gösterir". 

Cümleyi tamamlayan ikiliyi içeren uygun seçenek sırasıyla (I/II) hangisidir? 

(a) Glossina palpalis/Doğu Afrika   (b) Glossina morsitans/Doğu Amerika 

(c) Glossina morsitans/Doğu Afrika     (d) Glossina palpalis/Orta ve Batı Afrika      (e) Hiçbiri 

101. "Trypanosoma brucei rhodosiense ...(I).... tarafından taşınır ve  .....(II)....'da dağılış gösterir". 

Cümleyi tamamlayan ikiliyi içeren uygun seçenek sırasıyla (I/II) hangisidir? 

(a) Glossina palpalis/Doğu Afrika  (b) Glossina morsitans/Doğu Amerika 

(c) Glossina morsitans/Doğu Afrika       (d) Glossina palpalis/Orta ve Batı Afrika     (e) Hiçbiri 
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102. Yeşilbaş Ördeklerde bağırsak duvarına yapışarak yaşayan ve bağırsakta ülserlere, kolitlere, keza 

kanlı sürgünlere (=dizanteri) sebep olan kamçılı hangisidir? 

(a) Hexamita intestinalis   (b) Chilomastix mesnili      (c) Hexamita columbae  

(d) Octomitus salmonis  (e) Cochlosoma rostratum 

103. Diplomonadina alt-takımına dahil parazitolojik açıdan önemli olmayan cins hangisidir? 

(a) Hexamita        (b) Octomitus        (c) Spironucleus        (d) Giardia        (e) Hepsi  önemlidir. 

104. Alabalıklarda patojenik olan Diplomonadida takımına dahil kamçılı hangisidir? 

(a) Hexamita intestinalis      (b) Chilomastix mesnili       (c) Hexamita columbae  

(d) Octomitus salmonis      (e) Cochlosoma rostratum 

105. İnsanda yağlı sürgün, karın ağrısı, kilo kaybı ile özellenen hastalık ve etkeni olan kamçılıyı 

içeren seçenek hangisidir? 

(a) Hexamita intestinalis/Hekzamitiyaz          (b) Trichomonas vaginalis/Trikomoniyaz 

(c) Giardia lamblia/Giyardiyaz        (d) Cochlosoma rostratum/Koklomoniyaz        (e) Hiçbiri 

106. İnsan bağırsağında, yağların ve yağda çözünür vitaminlerin (A, D, E, K) emilimini önleyen ve 

bu nedenle yağlı sürgünlere sebep olan parazit hangisidir? 

(a) Hexamita intestinalis   (b) Trichomonas vaginalis             (c) Giardia lamblia 

(d) Trichomonas tenax   (e) Entamoeba coli 

107. Aşağıdakilerden hangisi insanda ağız boşluğunda yaşayan kamçılı türüdür? 

(a) Trichomonas vaginalis  (b) Trichomonas hominis             (c) Giardia lamblia 

(d) Trichomonas tenax   (e) Entamoeba gingivalis 

108. Beş adet ön kamçı+ bir adet dalgalı zar taşıyan Trichomonas türü ve dahil olduğu alt-cinsi 

içeren seçenek hangisidir? 

(a) T. vaginalis/Trichomonas  (b) T. hominis/Pentatrichomonas 

(c) T. hominis/Tritrichomonas  (d) T. tenax/Trichomonas  

(e) T. fotus/Tritrichomonas 

109. Sığırlarda düşüklere neden olan kamçılı hangisidir? 

(a) Trichomonas vaginalis (b) Trichomonas hominis       (c) Trichomonas foetus 

(d) Toxoplasma gondii   (e) Entamoeba bovis 

110. Aşağıdakilerden hangisi Trichomonas vaginalis tarafından oluşturulan hastalıklardan değildir? 

(a) Vaginit                (b) Prostit                (c) Üretrit                (d) Kolit                 (e) Endometrit 

111. "Tipik olarak 3-5 adet serbest ön kamçıya ve geriye doğru uzanarak dalgalı zar şekillendiren 

bir posterior kamçıya sahiptirler. İskelet elemanı olarak hücreyi gergin tutmaya yarayan 

Aksostil ve Kosta adı verilen mikrotübül yapısında organeller mevcuttur ". Bu tanım hangi 

takım için geçerlidir? 

(a) Proteromonadida    (b) Diplomonadida         (c) Kinetoplastida 

(d) Trichomonadida    (e) Hiçbiri 
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112. Aşağıdakilerden hangisi Trichomonadida takımına dahil kamçılılar için yanlıştır? 

(a) Aksostil ve Kosta adı verilen iskelet elemanlarına sahiptirler. 

(b) Hiçbir türünde kist oluşumu görülmez. 

(c) Enerji organelleri olarak Hidrogenozomlar bulunur. 

(d) Solunum organelleri Mitokondrilerdir. 

(e) Urogenital sistemde yaşayan türleri cinsel temasla bulaşır. 

113. Aşağıdakilerden hangisi Trichomonadida takımına dahil kamçılılarda dalgalı zarın alt 

tarafında, dalgalı zarın uzunluğu boyunca uzanan destekleyici yapıdır? 

(a) Pelta            (b) Aksostil            (c) Parabasal             (d) Kosta            (e) Paraflagellar Çubuk 

114. Trichomonas vaginalis insanda normal olarak patojenik değildir. Bununla birlikte bazı koşullar 

altında patojen özellik kazanır. Aşağıdakilerden hangisi bayanlarda bu patojenliğin 

gelişmesinde etkili faktörlerden değildir? 

(a) Hormonlar     (b) Glikojen Miktarı      (c) pH (=Asidite)       (d) Doğum     (e) Bakteri Florası 

115. Hangisi Trichomonas türünde 3 ön serbest kamçı ve ancak vücudun ortasına kadar uzanabilen 

kısa bir dalgalı zar bulunur? 

(a) Trichomonas vaginalis (b) Trichomonas gallinae      (c) Trichomonas foetus 

(d) Trichomonas lacertae   (e) Hiçbiri 

116. Aşağıdakilerden hangisi sürüngenlerde yaşayan kamçılılardan değildir? 

(a) Proteromonas lacertae             (b) Trypanosoma grayi        (c) Herpetomonas muscarum 

(d) Trichomonas lacertae           (e) Hiçbiri 

117. Entamoeba histolytica'nın sistematikteki yeri (Ordo / Familia) hangisidir? 

(a) Amoebida / Entamoebidae  (b) Amoebida / Acantamoebidae 

(c) Amoebida / Vahlkampfiidae  (d) Schizopyrenida / Vahlkampfiidae  

(e) Schizopyrenida / Vahlkampfiidae 

118. Histomonas meleargidis'in sistematikteki yeri (Subphylum / Ordo) hangisidir? 

(a) Oligomastigophora / Trichomonadida (b) Metamastigophora / Trichomonadida 

(c) Parabasala / Trichomonadida  (d) Parabasala / Amoebida             (e) Hiçbiri 

119. Tavuk Nezlesi (=Kuş Trikomoniyazı) hangi kamçılı tarafından oluşturulur? 

(a) Trichomonas gallinae         (b) Dientamoeba fragilis  (c) Histomonas meleargidis 

(d) Trichomonas foetus              (e) Trichomonas lacertae 

120. Hindilerin baş kısımlarının daha koyu bir hal alması ile özellenen ve "Karabaş" adı verilen 

hastalığa sebep olan kamçılı (I) ve vektörünü (II) sırasıyla (I/II) işaret eden şık hangisidir? 

(a) Dientamoeba fragilis / Enterobius vermicularis (=İnsan Anüs Kurdu) 

(b) Histomonas meleargidis / Heterakis gallinarum (=Tavuk Bağırsak Kurdu) 

(c) Hexamita meleargidis / Heterakis gallinarum 

(d) Dientamoeba fragilis / Heterakis gallinarum  

(e) Histomonas meleargidis / Enterobius vermicularis 
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121. Hangisi Sporozoa şubesini karakterize eden "Apikal Kompleks" elemanlarındandır? 

(a) Konoid             (b) Roptriler             (c) Apikal Halka            (d) Mikronemler          (e) Hepsi 

122. "Apikal Kompleks" elemanlarından ileri doğru uzatılabilen ve konak hücreye nüfuz etmede, 

tutunmada iş gören yapı hangisidir? 

(a) Konoid          (b) Roptriler           (c) Apikal Halka           (d) Mikronemler          (e) Mikropor 

123. Hangisi, Sporozoa'da "Apikal Kompleks" elemanlarından ileri doğru uzatılabilen ve konak 

hücreye nüfuz etmede, tutunmada iş gören organele verilen isimlerden değildir? 

(a) Konoid          (b) Mukron           (c) Epimerit             (d) Mikronem           (e)  a, b ve c şıkları 

124. Aşağıdakilerden hangisi Sporozoa şubesinin sınıflarından değildir? 

(a) Blastogregarinea       (b) Gregarinea        (c) Coccidea        (d) Hematozoea        (e) Eimeriida 

125. Toprak solucanlarının seminal vesikülleri (=testisleri) içinde yaşayan parazit hangisidir? 

(a) Monocystis lumbrici   (b) Eimeria tenella              (c) Isospora canis 

(d) Sarcocystis lindbergi   (e) Syndinium turbo 

126. Toprak solucanlarının seminal vesikülleri (=testisleri) içinde yaşayan parazit sporozoonlar için 

aşağıdaki maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 

 I. Eugregarinida takımından Septatina alt-takımına dahildirler. 

 II. Bunlar Monocystis cinsine dahildirler. 

 III. Olgun trofozoitlerine Sporadin adı da verilir.  

 IV. Kuyruk kısımları hariç testislerde oluşan bütün spermleri fagosite ederler. 

 V. Yaşam döngülerinde Sizigi görülmez. 

(a) I, II               (b) I, II, III                (c) II, III, V                (d) I, II, III, V               (e) II, III, IV 

127. "Sporozoonların tamamı ...(I).... haricinde, yaşam döngüleri boyunca  .....(II).... 

organizmalardır". Cümleyi tamamlayan ikiliyi içeren seçenek hangisidir? 

(a) Sporozoitler / Diploid  (b) Gamontlar / Haploid              (c) Zigot / Haploid 

(d) Merozoitler / Diploid  (e) Zigot / Diploid 

128. Aşağıdakilerden hangisi Monocystis cinsinin yaşam döngüsünde görülmez? 

(a) Trofozoit            (b) Merozoit            (c) Sporokist           (d) Sporozoit            (e) Gametokist 

129. "Toxoplasma gondii'nin esas, son yahut birincil konağı hangisidir? 

(a) Kedi          (b) Köpek          (c) Tüm Sıcakkanlı Omurgalılar          (d) Memeliler        (e) Fare 

130. "Sporozoonların yaşam döngüsünde ardışıl meydana gelen eşeysiz çoğalmaya ilişkin çoğa 

bölünme olayları [ ....I..... ve ....II....] ile eşeyli çoğalmaya ilişkin çoğa bölünme olayları [ 

...III.... ] görülür. Cümleyi tamamlayan uygun  seçenek  sırasıyla (I /II / III) hangisidir? 

(a) Merogoni / Sporogoni / Gamogoni     (b)  Gamogoni / Sporogoni / Merogoni  

(c) Merogoni / Gamogoni / Sporogoni        (d) Şizogoni / Gamogoni / Sporogoni        (e) Hiçbiri 

131. Monocystis'in dahil olduğu alt-takım (I) ve takımı (II) içeren seçenek (I/II) hangisidir? 

(a) Septatina/Eugregarinida       (b) Septatina / Eimeriida              (c) Aseptatina / Eugregarinida 

(d) Aseptatina / Eimeriida         (e) Aseptatina / Haemosporida 
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132. "Toxoplasma gondii'de sporogoni esas olarak ......(I)...... gerçekleşir. Olgun ookist içinde 

...(II)... adet Sporokist, herbir sporokist içinde ise ...(III)... adet Sporozoit gelişir". Paragrafı 

sırasıyla (I/II/III) tamamlayan seçenek hangisidir? 

(a) Kedide/4/2       (b) Dış Ortamda/4/2       (c) Kedide/2/4       (d) Dış Ortamda/2/4      (e) hiçbiri 

133. "Toxoplasma gondii rastlantısal yahut ikincil konaklarında (örneğin insan) ilk olarak hangi 

hücreler içerisine girerek gelişimine devam eder? 

(a) Bağırsak Epitel Hücreleri  (b) Monosit+Makrofajlar      (c) Eritrositler 

(d) Karaciğer Parankim Hücreleri  (e) Limfositler 

134. "Toxoplasma gondii hangi takıma dahildir? 

(a) Eugregarinida    (b) Piroplasmida     (c) Eimeriida    (d) Haemosporida    (e) Trichomonadida 

135. "Toxoplasma gondii insan kanında, monositler içine girerek ......(I)...... adı verilen eşeysiz ikiye 

bölünmelerle, içinde çok sayıda zoit bulunan .....(II)..... adlı formları oluşturur. Diğer 

dokularda ise bu yapıya karşılık gelen .....(III)..... gelişir". Paragrafı sırasıyla (I/II/III) 

tamamlayan seçenek hangisidir? 

       I         II         III 

 (a) Simmetrogenik Bölünme  Pseudokist  Trofokist 

 (b) Homothetogenik Bölünme  Pseudokist  Gerçek Kist 

 (c) Endodyogeni   Pseudokist  Gerçek Kist 

 (d) Endodyogeni   Gerçek Kist  Pseudokist 

 (e) Endodyogeni   Trofokist   Pseudokist 

136. Hangisi insanda Toxoplasma gondii'ye ait gerçek kistlerden serbest kalan zoitlere verilen özel 

isimdir? 

(a) Takizoit              (b) Merozoit              (c) Bradizoit             (d) Trofozoit            (e) Hiçbiri 

137. Hangisi Toxoplasma gondii'ye ait pseudokistlerden serbest kalan zoitlere verilen özel isimdir? 

(a) Takizoit              (b) Merozoit              (c) Bradizoit             (d) Trofozoit            (e) Hiçbiri 

138. Aşağıdakilerden hangisi Kongenital Toksoplazmoz'da enfekte bebeklerde görülen tipik 

vakalardan değildir? 

(a) Mikrosefali    (b) Hidrosefali    (c) Megasefali 

(d) Körlük veya Kısmi Görme Bozuklukları   (e) Hepatosplenimegali 

139. Aşağıdakilerden hangisi Toxoplasma gondii'nin insana bulaşma yollarından değildir? 

(a) Ookistlerin kontaminatif yollarla ağızdan alınması 

(b) Ookistlerin soluk alma esnasında akciğerlere alınması 

(c) Beslenme zinciri yoluyla pseudokist veya gerçek kistlerin ağızdan alınması  

(d) Genital açıklıkların ookistlerle kontamine olması 

(e) Plasenta aracılığı ile pseudokist veya zoitlerin embriyoya geçmesi (Kongenital) 
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140. Aşağıda maddeler halinde verilmiş olan ailelerden hangisi veya hangileri Haemosporida 

takımına dahil kan sporozoonlarındandır? 

 I. Plasmodiidae,    II. Haemoproteidae,     III. Leucocytozoidae,     IV. Eimeriidae, 

 V. Monocystidae,    VI. Balantiidae. 

(a) I, II, V              (b) I, II, III              (c) II, III, V,             (d) I, II, III, V               (e) IV, V, VI 

141. Haemosporida takımına dahil ailelerden hangisi, tek cinsi (Saurocytozoon) haricinde sadece 

kuşlarda bulunur? 

(a) Leucocytozoidae   (b) Haemoproteidae   (c) Plasmodiidae 

(d) Eimeriidae     (e) Monocystidae 

142.  Merogoni fazının esas olarak lökositler içinde gerçekleştiği Haemosporida ailesi hangisidir? 

(a) Leucocytozoidae   (b) Haemoproteidae    (c) Plasmodiidae 

(d) Eimeriidae     (e) Monocystidae 

143. Merogoni fazının son konağın belli doku hücreleri ve eritrositlerinde gerçekleştiği, 

Gametogoninin ise sadece eritrositler içinde meydana geldiği sporozoonlar hangi aileye 

dahildir? 

(a) Leucocytozoidae   (b) Haemoproteidae     (c) Plasmodiidae  

(d) Eimeriidae    (e) Monocystidae 

144. Kuşları parazitize eden Plasmodium türleri, aşağıda maddeler halinde verilmiş olan sivrisinek 

cinslerinden hangisi veya hangileri tarafından taşınıp bulaştırılırlar? 

 I. Anopheles,      II. Phlebotomus,       III. Culex,       IV. Culicoides,         V. Tabanus. 

(a) I, II, V                  (b) I, II, III                    (c) I, III                     (d) III, IV                 (e) Hepsi 

145. Kuş ve sürüngenleri enfekte eden Plasmodium türlerinde Primer Eksoeritrositik Merogoni 

hangi hücreler içinde gerçekleşir? 

(a) Damar Endotel Hücreleri+Makrofajlar   (b) Eritrositler  

(c) Karaciğer Parankim Hücreleri    (d) Lökositler                      (e) Hepsi 

146. "Memelileri parazitize eden Plasmodium türlerinde ilk merogoni döngüsü. ....(I)....'nde 

gerçekleşir. Buna ...(II).... merogoni fazı adı verilir. Bunun sonucunda oluşan merontlara 

....(III).... , merozoitlere ise ....(IV).... denir". Paragrafı tamamlayan seçenek hangisidir? 

   I       II          III       IV 

(a) Damar Endotel Hücreleri Eksoeritrositik    Kriptomeront Kriptozoit 

(b) Karaciğer Parankim Hücreleri Eksoeritrositik    Fanerozoik Fanerozoit 

(c) Kırmızı Kan Hücreleri  Eritrositik      Meront  Merozoit 

(d) Kırmızı Kan Hücreleri  Eritrositik     Kriptomeront Kriptozoit 

(e) Karaciğer Parankim Hücreleri Eksoeritrositik    Kriptomeront Kriptozoit 
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147. Aşağıdakilerden hangisi memelilerde yaşayan Plasmodium türleri için yanlıştır? 

(a) Tekrar eden eksoeritrositik merogoni döngüleri görülmez. 

(b) Omurgalı kanında tekrar eden eritrositik (=intraeritrositik) merogoni döngüleri sözkonusudur. 

(c) Parazitlerin omurgalı kanında hiç görülmeme döneminden sonra yeniden ortaya çıkmaları, 

enfeksiyonun başlangıcında karaciğerde şekillenen dormant sporozoit safhalarından 

(Hipnozoit) kaynaklanabilir.  

(d) Parazitlerin omurgalı kanında hiç görülmeme döneminden sonra yeniden ortaya çıkmaları 

şeklindeki nüksetmeler, yüzey antijenlerini değiştirerek ve/veya kapalı kan kapillerlerinde 

antibadilerden saklanmak suretiyle, konağın savunma mekanizmalarını atlatabilen 

intraeritrositik safhalardan kaynaklanabilir. 

(e) Hiçbiri 

148. "Memelileri enfekte eden Plasmodium türlerinin taşıyıcısı ...(I).... 'dir. Vektör tarafından 

memeli kanından hortum aracılığı ile alınan ve vektörde gelişmeğe devam eden safha ise 

.....(II)....'lerdir". Cümleyi tamamlayan ikiliyi içeren en doğru seçenek (I/II) hangisidir? 

(a) Dişi Anopheles/Gametosit  (b) Erkek Anopheles/Gametosit    (c) Anopheles/Gametosit 

(d) Dişi Anopheles/Gamet  (e) Erkek Anopheles/Gamet 

149. Memeli Plasmodium türlerinin sivrisinekteki gelişimini sırasıyla özetleyen seçenek hangisidir? 

(a) Gametosit-Gamet-Zigot-Ookinet-Ookist-Sporozoit 

(b) Gamet-Gametosit-Zigot-Ookinet-Ookist-Sporozoit 

(c) Zigot-Gamet-Gametosit-Ookinet-Ookist-Sporozoit 

(d) Zigot-Ookinet-Ookist-Gametosit-Gamet-Sporozoit 

(e) Ookinet-Ookist-Zigot-Gametosit-Gamet-Sporozoit 

150. Aşağıdaki Plasmodium türlerinden hangisi İnsanda görülen sıtmanın etkenidir? 

(a) P. vivax            (b) P. malariae            (c) P. ovale            (d) P. falciparum           (e) Hepsi 

151. Aşağıdaki Plasmodium türlerinden hangisi İnsanda öldürücü patojenliğe sahiptir ? 

(a) P. vivax            (b) P. malariae            (c) P. ovale          (d) P. falciparum       (e) P. berghei 

152. Aşağıdaki Plasmodium türlerinden hangisi Fare ve Sıçanlarda öldürücü patojenliğe sahiptir ? 

(a) P. vivax           (b) P. malariae             (c) P. ovale         (d) P. falciparum        (e) P. berghei 

153. Aşağıdaki Plasmodium türlerinden hangisinde Eritrositik Merogoni döngüsü 72 saat sürer? 

(a) P. vivax           (b) P. malariae             (c) P. ovale         (d) P. falciparum        (e) P. berghei 

154. "Schüffner Tanecikleri" adı verilen sıtma pigmentleri hangi Plasmodium türünde görülür ? 

(a) P. vivax        (b) P. malariae         (c) P. cynomolgi         (d) P. falciparum        (e) P. berghei 
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155. İnsanda parazitlenen Plasmodium türlerinden hangisinde gerek eritrositik gerekse sporogonik 

eşeysiz çoğalma süresi en uzundur ? 

(a) P. vivax           (b) P. malariae             (c) P. ovale         (d) P. falciparum        (e) P. berghei 

156. Gametositleri "orak" şeklinde olan Plasmodium sp. hangisidir? 

(a) P. vivax           (b) P. malariae             (c) P. ovale         (d) P. falciparum        (e) P. berghei 

157. Olgun Trofozoitleri "şerit veya bant" şeklinde olan Plasmodium sp. hangisidir? 

(a) P. vivax           (b) P. malariae             (c) P. ovale         (d) P. falciparum        (e) P. berghei 

158. Dolaşan kanda sadece Genç Tofozoitleri ile Olgun Gametositleri'ne rastlanan Plasmodium sp. 

hangisidir? 

(a) P. vivax           (b) P. malariae             (c) P. ovale         (d) P. falciparum        (e) P. berghei 

159. Asenkronize eritrositik merogoni döngüleri hangi Plasmodium türünün karakteristiğidir? 

(a) P. vivax           (b) P. malariae             (c) P. ovale         (d) P. falciparum        (e) P. berghei 

160. Aşağıdakilerden hangisi insanı enfekte eden Plasmodium türleri için yanlıştır? 

(a) P. malariae haricinde, diğer türlerde intraeritrositik merogoni süresi 72 saattir. 

(b) P. falciparum haricinde, hiçbirisi öldürücü patojenlik sergilemez. 

(c) P. falciparum öldürücü patojenliğini esas olarak, eritrositlerin yüzeyinde kılcal damarları 

tıkayacak değişiklikleri yaparak gerçekleştirir.  

(d) P. ovale, P. falciparum ve P. vivax'da intraeritrositik merogoni döngüsünün süresi 48 saattir. 

(e) P. ovale ve P. vivax insanda İyi Huylu Tersiana Sıtması'nın etkenidir. 

161. Aşağıdakilerden hangisi Plasmodium falciparum'la enfekte olmuş insanlarda, aşırı sayıda 

eritrositin parçalanması ile idrarda meydana gelen tipik komplikasyondur? 

(a) Splenimegali        (b) Terleme ve Titremeli Ateş               (c) Serebral Sıtma 

(d) Kara Su Humması         (e) Hepsi 

162. İnsan ve domuzlarda kanlı ishallere sebep olan siliyat hangisidir? 

(a) Balantidium coli  (b) Entamoeba coli  (c) Entamoeba histolytica 

(d) Balantidium elongatum (e) Ichthyophthirius sp. 

163. Protistler arasında hermafroditizmin hangi özel şekli (I)? Hangi protist grubunda görülür (II)?. 

Cümleyi tamamlayan ikiliyi içeren seçenek (I/II) hangisidir? 

(a) Simmetrogenik Çoğalma/Mastigophora (b) Homothetogenik Çoğalma/Ciliophora 

(c) Konjugasyon/Ciliophora   (d) Endodyogeni/Sporozoa  

(e) Konjugasyon/Mastigophora 

164. Balantidium coli'nin sistematikteki yerini (Classis/Ordo) sırasıyla içeren seçenek hangisidir? 

(a) Trichostomatida / Vestibuliferea  (b) Vestibuliferea / Trichostomatida 

(c) Hymenostomatida / Ophryoglenina (d) Vestibuliferea / Trichomonadida 

(e) Mastigophora / Trichomonadida 
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165."Nuklear Dualizm=Nuklear İkililik" hangi protist sınıfını karakterize eder? 

(a) Ciliophora        (b) Dinoflagellata        (c) Mastigophora        (d) Sporozoa       (e) Rhizopoda 

166. Balantidium coli insanda normal olarak ....(I).... 'da sığıntı olarak yaşar. Ancak ....(II).... aşırı 

sayıda çoğalması ile patojenik özellik kazanır". Paragrafı tamamlayan seçenek hangisidir 

(I/II)? 

(a) İnce Bağırsak / Bazı Bakterilerin  (b) Kalın Bağırsak / Bazı Bakterilerin 

(c) İnce Bağırsak / Bazı Kamçılıların  (d) Kalın Bağırsak / Bazı Kamçılıların 

(e) Kalın Bağırsak / Bazı Sporozoonların 

167. Aşağıdakilerden hangisi Platyhelminthes (=Yassı Kurtlar) şubesi için doğrudur? 

 (a) Vücut boşlukları (=sölom) pseudosöl tiptedir. (b) Dolaşım sistemleri vardır. 

 (c) Boşaltım Nefridyumlarla gerçekleşir.   (d) Sindirim sistemleri tam gelişmiştir. 

 (e) Schistosoma cinsi hariç, hermafrodittirler. 

168. Aşağıdakilerden hangisi helmithlerin ortak özelliklerinden değildir? 

(a) Hücreleri dokular ve organlar oluşturmak üzere özelleşmiştir. 

(b) Çizgili kasları yoktur.   (c) Eklemli eklentileri yoktur. 

(d) Bilateral simetri gösterirler.      (e) Tamamı hermafrodittir. 

169. Aşağıdaki şubelerden hangisi helminthler içerisine dahil edilmez? 

(a) Platyhelminthes    (b) Acanthocephala    (c) Nematoda     (d) Echinodermata     (e) Annelida 

170. Gelişiminde Akantor, Akantella ve Kistakant safhaları görülen helminth şubesi hangisidir? 

(a) Platyhelminthes     (b) Acanthocephala     (c) Nematoda     (d) Nematomorpha    (e) Annelida 

171. Domuzlarda yaşayan, bazen insana da bulaşan dev hortumlu Acanthocephala türü hangisidir? 

(a) Rhopalura granosa   (b) Gordius aquaticus     (c) Moniliformis dubius 

(d) Gigantorhynchus hirudinaceus  (e) Hirudo medicinalis 

172. "Gordioid Larvası" hangi helminthlerin yaşam döngüsünde  görülür? 

(a) Platyhelminthes    (b) Acanthocephala     (c) Nematoda     (d) Nematomorpha     (e) Annelida 

173. Aşağıdakilerden hangisi Platyhelminthes (=Yassı Kurtlar) şubesinin sınıflarından değildir? 

 (a) Turbellaria          (b) Trematoda             (c) Cestoda        (d) Secernentea           (e) Hepsi 

174. Aşağıdakilerden hangisi Trematoda (=Karaciğer Kelebekleri) için doğrudur? 

(a) Uterus bir delikle dışarı açılır. (b) İşlevsel bir vagina mevcuttur. 

(c) Sindirim sistemleri yoktur (d) Vücutları segmentlidir. 

(e) Birinci ara konağı kopepodlardır. 

175. Aşağıdakilerden hangisi Cestoda (=Şeritler) için yanlıştır? 

(a) Uterusun ucu kapalıdır.  (b) İşlevsel bir vagina mevcuttur. 

(c) Sindirim sistemleri yoktur.  (d) Vücutları segmentlidir. 

(e) Monoksen parazitlerdir. 
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176. Gelişiminde "Çatal Kuyruklu Serkarya larvaları" bulunan parazit cinsi hangisidir? 

(a) Fasciola        (b) Dicrocoelium          (c) Opisthorchis         (d) Schistosoma        (e) Hiçbiri 

177. Schistosoma cinsine dahil kan kurtları, Fasciola cinsine dahil karaciğer kelebeklerinden hangi 

larva safhasının bulunmaması ile farklıdırlar? 

(a) Mirasidyum              (b) Serkarya              (c) Sporosist             (d) Redya              (e) Hiçbiri 

178. "Schistosoma hematobium insanın ....(I).... yaşar ve yumurtaları ....(II).... içinde dışarı atılır". 

Cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir (I/II)? 

(a) İdrar Kesesinde / İdrar   (b) İdrar Kesesi Venasında / İdrar 

(c) Bağırsak Duvarında / Dışkı  (d) Bağırsak Duvarı Venalarında / Dışkı 

(e) İdrar Kesesi Venasında / Dışkı 

179. Aşağıdakilerden hangisi Schistosoma hematobium'un insanda parazitlenmesi sonucu ortaya 

çıkan rahatsızlıklardan değildir? 

(a) İdrar yollarında tıkanma         (b) Ürogenital sistemde iç kanama        (c) Miyelit ve Menenjit 

(d) Bağırsak Delinmesi            (e) Allerji 

180. Schistosoma haematobium'un sistematikteki yeri (Phylum/Classis/Ordo) hangisidir? 

(a) Platyhelminthes/Trematoda/Strigeatida      (b) Nemathelminthes/Cestoda/Strigeatida 

(c) Platyhelminthes/Cestoda/Cyclophyllidea     (d) Nemathelminthes/Trematoda/Strigeatida  

(e) Nemathelminthes/Trematoda/Cyclophyllidea 

181. Schistosoma haematobium'un gelişimini sırasıyla özetleyen seçenek hangisidir? 

(a) Yumurta-Onkosfer-Sporosist-Serkarya-Şistozomül-Ergin 

(b) Yumurta-Mirasidyum-Sporosist-Redya-Serkarya-Şistozomül-Ergin 

(c) Yumurta-Mirasidyum-Sporosist-Serkarya-Şistozomül-Ergin 

(d) Yumurta-Mirasidyum-Sporosist-Serkarya-Metaserkarya-Ergin 

(e) Yumurta-Onkosfer-Sporosist-Redya-Serkarya-Şistozomül-Ergin 

182. "Serkaryaları basit kuyrukludur. Erginde bağırsaklar esas olarak iki kola ayrılmakla birlikte, 

herbir kol ilave yan kollara sahiptir. Testisler oldukça büyük ve dendritik olup, vücudun arka 

kısmını doldururlar". Bu tanım hangi cins için geçerlidir? 

(a) Schistosoma         (b) Dicrocoelium         (c) Opisthorchis        (d) Fasciola         (e) Taenia 
183. Fasciola hepatica'nın gelişimini sırasıyla özetleyen seçenek hangisidir? 

(a) Yumurta-Onkosfer-Sporosist-Serkarya-Metaserkarya-Ergin 

(b) Yumurta-Mirasidyum-Sporosist-Redya-Serkarya-Şistozomül-Ergin 

(c) Yumurta-Mirasidyum-Sporosist-Redya-Serkarya-Metaserkarya-Ergin 

(d) Yumurta-Mirasidyum-Sporosist-Serkarya-Metaserkarya-Ergin 

(e) Yumurta-Onkosfer-Sporosist-Redya-Serkarya-Şistozomül-Ergin 

184. Birinci ara konağı Zebrina veya Helicella cinsine dahil bir tatlı su salyangozu, İkinci ara konağı 

ise Formica cinsine dahil bir karınca türü olan parazitik trematod hangisidir?  

(a) Schistosoma mansoni        (b) Dicrocoelium dendriticum              (c) Opisthorchis sinensis 

(d) Fasciola hepatica        (e) Schistosoma haematobium 
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185. Birinci ara konağı sucul olan sestodlarda, yumurta içinde gelişen larva tipi hangisidir?  

(a) Onkosfer         (b) Karasidyum         (c) Mirasidyum         (d) Serkarya         (e) Redya 

186. "Sestodların çoğunda vücut, bir baş (= ....I....), kısa bir boyun ve ....II.... olarak adlandırılan 

ardışıl bölmelerden oluşan bir gövde (= ....III....) kısmından yapılmıştır". Yukarıdaki cümleyi 

sırasıyla tamamlayan (I/II/III) en uygun seçenek hangisidir?  

(a) Kapitulum/ Segment/İdiyozoma  (b) Prostomium/ Proglotis/İdiyozoma  

(c) Skoleks/ Proglotis/Strobila (d) Skoleks/ Segment/İdiyozoma (e) Hiçbiri 

187. Aşağıdaki şerit türlerinden hangisi monoksendir?  

(a) Hymenolepis nana     (b) Dipylidium caninum            (c) Diphyllobothrium latum 

(d) Taenia saginata     (e) Echinococcus granulosus 

188. Aşağıdakilerden hangisi Cestoda (Şeritler) sınıfına dahil yassı kurtlardan değildir?  

(a) Hymenolepis nana     (b) Dipylidium caninum (c) Diphyllobothrium latum 

(d) Fasciola hepatica     (e) Echinococcus granulosus 

189. Taeniidae ailesine dahil sestodların gelişiminde görülen ara konağı (I) ve yumurta içinde 

gelişen larva tipini (II) sırasıyla (I/II) içeren seçenek hangisidir?  

(a) Balık/Onkosfer  (b) Balık/Karasidyum (c) Kopepod/Korasidyum 

(d) Memeli/Korasidyum  (e) Memeli/Onkosfer 

190. Aşağıdakilerden hangisi Taeniidae ailesine dahil sestodların gelişiminde ara konak olan 

memelilerin iç organlarında, kese içinde gelişen larva tiplerinden değildir?  

(a) Sistiserkus         (b) Sönurus        (c) Sistiserkoid         (d) Ekinokokkus         (e) Kist Hidatik 

191. 3-5 adet proglotisten yapılmış bir Strobila kısmına sahip sestodlar hangi cinse dahildir?  

(a) Hymenolepis   (b) Dipylidium  (c) Diphyllobothrium    (d) Taenia    (e) Echinococcuss 

192. Pseudophyllidea takımına dahil sestodların gelişiminde görülen ara konakları sırasıyla içeren 

seçenek hangisidir?  

(a) Tatlı Su Kopepodu/Memeli     (b) Tatlı Su Kopepodu/Tatlı Su Balığı 

(c) Tatlı Su Balığı/Memeli        (d) Tatlı Su Salyangozu/Karınca                 (e) Kuş/Memeli 

193. Taenia solium'un gelişiminde insanda çeşitli iç organlarda şekillenen Sistiserkus Larvası 

(=Cystisercus cellulosae), beyinde oluştuğu taktirde nasıl adlandırılır?  

(a) Cystisercus bovis            (b) Cystisercus racemosus         (c) Echinococcus hydatidosus 

(d) Cryptocystis trichodectis         (e) Hiçbiri 

194. "Skoleksinde Rostellum ve 2 sıra çengel bulunur. Strobila 1000'den daha az sayıda proglotisten 

yapılmıştır. Olgun proglotislerinde uterus yan dallarının sayısı 7-13 arasında değişir". Bu 

tanım aşağıdaki türlerden hangisi için geçerlidir? 

(a) Taenia saginata   (b) Taenia solium                     (c) Dipylidium caninum 

(d) Echinococcus granulosus  (e) Hymenolepis nana 
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195. Echinococcus hydatidosus (=Hidatik Kist) hangi helmint tarafından oluşturulur?  

(a) Taenia saginata   (b) Taenia solium      (c) Dipylidium caninum 

(d) Echinococcus granulosus  (e) Hymenolepis nana 

196. Merkez sinir sistemi, göz veya kalp gibi yaşam için önemli organlara yerleşmesi durumunda 

ölümlere ve kemik dokuda yerleşmesi durumunda kemiklerin kolayca kırılabilir bir özellik 

kazanmasına sebep olan şerit hangisidir?  

(a) Taenia saginata   (b) Taenia solium      (c) Dipylidium caninum 

(d) Echinococcus granulosus  (e) Hymenolepis nana 

197. Aşağıdakilerden hangisi Echinococcus granulosus'un son konaklarındandır?  

(a) Koyun                   (b) Sığır                      (c) İnsan                      (d) Köpek                    (e) At 

198. Echinococcus granulosus son konaklarına hangi şekil ile bulaşır?  

(a) Hidatik Kist          (b) Yumurta          (c) Sönurus           (d) Sistiserkoid         (e) Pleroserkoid 

199. Echinococcus granulosus insana hangi şekil ile bulaşır?  

(a) Hidatik Kist          (b) Yumurta           (c) Ergin            (d) Sistiserkoid           (e) Pleroserkoid 

200. Echinococcus granulosus kurt, köpek ve çakallara hangi şekil ile bulaşır?  

(a) Hidatik Kist          (b) Yumurta             (c) Ergin          (d) Sistiserkoid           (e) Pleroserkoid 

201. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Dipylidium caninum'un ara konaklarındandır?  

 I. Köpek Biti,     II. Köpek Kenesi,     III. Kedi Piresi,      IV. Köpek Piresi,     V. Fare Piresi 

 (a) I, II, IV                  (b) I, III, V                  (c) II, V                (d) I, III, VI               (e) Hepsi 

202. "Erginde skoleksin ön ucunda 4-7 sıra halinde düzenlenmiş gül dikeni şeklinde çengellerin 

bulunduğu bir rostellum taşır. Her proglotiste bir çift genital aparey ve gonopor bulunur. 

Olgun proglotislerde uterus parçalanarak, içerisinde 5-15 yumurta içeren Yumurta Kapsülleri 

halinde bulunur". Bu tanım aşağıdaki türlerden hangisi için geçerlidir?  

(a) Taenia saginata   (b) Taenia solium       (c) Dipylidium caninum 

(d) Echinococcus granulosus  (e) Hymenolepis nana 

203. Aşağıdakilerden hangisi Nemathelminthes (=Yuvarlak Kurtlar) şubesi için yanlıştır? 

 (a) Vücut boşlukları (=sölom) pseudosöl tiptedir. (b) Dolaşım sistemleri vardır. 

 (c) Sinir ve boşaltım sistemleri mevcuttur.   (d) Sindirim sistemleri tam gelişmiştir. 

 (e) Çoğunlukla ayrı eşeylidirler. 

204. Erkeklerinde kopulasyon organı bulunmayan Nematod hangisidir?, bu durumda çiftleşme 

organı olarak iş gören yapı nedir? 

 (a) Trichuris trichura/Fazmid    (b) Trichinella spiralis/Kloak 

 (c) Trichinella spiralis/Postanal Papilla    (d) Enterobius vermicularis/Kloak 

 (e) Ascaris lumbricoides/Fazmid 

205. Aşağıdaki nematod takımlarından hangisi Adenophorea (Aphasmidia) sınıfına dahildir? 

 (a) Rhabditida          (b) Strongylida           (c) Ascaridida          (d) Spirurida         (e) Enoplida 
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206. Ağır enfeksiyonlarda rektumun dışarı doğru sarkmasına (Prolapsus) sebep olan nematod 

hangisidir? 

(a) Trichinella spiralis   (b) Trichuris trichura (c) Enterobius vermicularis 

(d) Ascaris lumbricoides   (e) Ancylostoma duodenale 

207. Bilhassa geceleyin gebe dişinin anüs bölgesinde yumurtlaması sırasında, salgıladığı maddelerle 

şiddetli kaşıntılara ve deride yırtılmalara neden olan helmint hangisidir? 

(a) Trichinella spiralis   (b) Trichuris trichura (c) Enterobius vermicularis 

(d) Ascaris lumbricoides   (e) Ancylostoma duodenale 

208. Genç kurtlarının (=larvalarının) kaslarda yerleşmesi sonucu miyozit, ağrı, solunum bozukluğu 

ve kas tutulmalarına, ender olarak merkez sinir sistemine yayılma durumunda ise menejitlere, 

keza gözde yerleşme durumunda ise göz dışı ödemlere sebep olan nematod hangisidir? 

(a) Trichinella spiralis   (b) Trichuris trichura (c) Enterobius vermicularis 

(d) Ascaris lumbricoides   (e) Ancylostoma duodenale 

209. Parazitler yaşam döngüleri boyunca sahip oldukları konak sayısına göre ayrıldığı tipleri, örnek 

vererek aşağıdaki çizelge üzerinde işaret ediniz. 
 

Parazit Tipi Konak Sayısı Örnek Tür ve Konakları 

........................... 1 .......................................................................... 

........................... 2 veya 2’den fazla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

........................... 2 .......................................................................... 

........................... 3 veya daha fazla .......................................................................... 
 
210. Kamçılı protozoonlar şubesine dahil alt-şubelerin isimlerini, bu şubeler arasında golgi 

(parabasal), mitokondri ve hidrogenozomların bulunup bulunmadığını aşağıdaki tablo üzerinde 

işaret ediniz [Mevcut için "+", yok demek için "-" işaretini kullanınız]. 
 

Alt-Şube Golgi Mitokondri Hidrogenozom 

1. ................................    

2. ................................    

3. ................................    

    
 

211. “Apikal kompleks” hangi protozoon şubesini karakterize eder? Sinonimi ile birlikte yazıp, bu 

kompleksi oluşturan organellerin sadece isimlerini yazınız. 

Şube: ................................................. (Syn. ..........................................................................) 

Organellerin isimleri: ........................... / .......................... / ......................... / ...................... 
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212. İnsan bağırsağında yaşayan kamçılıların neler olduğunu ve bunlardan hangisinin patojenik 

olabileceğini yatığı hastalığı belirtiniz.  

Tür 1: ....................................    Tür 2: ....................................    Tür 3: ................................ 

Tür 4: .....................................   Patojen Tür (5): .................................................................... 

Patojen Türün Yaptığı Hastalık: ............................................................................................. 

213. Uyku hastalığı (=Tripanozomiyaz)’na sebep olan parazitlerin bilimsel isimlerini, her birinin 

vektörlerini ve dünyanın neresinde dağılış gösterdiklerini aşağıdaki çizelge üzerinde yazınız. 
 

Parazitin Bilimsel İsmi Vektörünün Bilimsel İsmi Dünya’daki Dağılışı 

1.   

2.   
 

214. Taenia saginata (=Sığır Şeridi, Silahsız Şerit) ve Taenia solium (=Domuz Şeridi, Silahlı 

Şerit)'da strobiladaki proglotis sayısı ile olgun bir proglotiste görülen uterus yan dallarının 

sayılarını yazınız. 

Karakterler Taenia saginata Taenia solium 

Strobiladaki proglotis Sayısı   

Olgun ProglotisteUterus Yan Dallarının Sayısı   
 

215. Eucestoda (=Gerçek Şeritler) alt-sınıfının yaşam döngüsünde yumurta içinde gelişen larva 

tiplerini, hangi larvanın hangi takımda görüldüğünü, her bir takıma birer örnek cins vererek 

aşağıdaki çizelge üzerinde özetleyiniz.  
 

Larva Tipi Takım Örnek Cins 

   

   

   
 

216. Mallophaga (=Tüy-Post Bitleri, Çiğneyici Bitler) takımına dahil alt-takımlar ile bunlara dahil 

ailelerin sadece Latince isimleri aşağıdaki çizelgeyi kullanarak yazınız. 
 

Takım Alt-takım Aile 

 1. ............................................ 1. ............................................ 

Mallophaga 2. ............................................ 1. ............................................ 

  2. ............................................ 
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217. Pirelerin Sistematikteki Yerini (Sadece sınıf, takım) ve Fare, İnsan, Kedi ile Köpek Pirelerinin 

Bilimsel isimlerini yazınız. 

 Sınıf: ................................................................ Takım: ......................................................... 

 Fare Piresi : ............................................. İnsan Piresi: ............................................... 

 Kedi Piresi : ............................................. Köpek Piresi: ............................................. 

218. Ön kısmı kıl gibi ince, arka kısmı kalınca yapılı olan ve bu bakımdan bir kamçı yahut kırbaca 

benzeyen nematod türünün adını, sistematikteki yerini (sadece sınıf, takım, aile) ve ağır 

enfeksiyon durumunda bağırsak sisteminde meydana getirdiği şekil bozukluğunu yazınız. 

Tür: ...........................................    Sınıf: ................................ Takım: ................................ 

Aile: ..........................................    Şekil Bozukluğu: ...........................................................:.. 

219. Miyaz nedir ? Kısaca açıklayıp, rastlantısal miyaza örnekler verip, etkenlerini belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

220.  Sert keneler ve Yumuşak kenelerin dahil olduğu ailelerin Latince isimlerini yazarak, bu 2 aileyi 

birbirinden farklı kılan özellikleri aşağıdaki çizelge üzerinde karşılaştırarak özetleyiniz. 

 

 ........................................ (=Sert Keneler) ................................. (=Yumuşak Keneler) 

1   

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

 

5   

 

6   
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221. Sülüklerin sistematikteki yerini, sadece şube, sınıf ve takımların adlarını yazıp, iç parazitlik (=iç 

hirudiniyaz) yapan sülüğün bilimsel ismini ve dahil olduğu takımı işaret ediniz.  

  Şube: .................................................. Sınıf: .............................................................. 

  Takım 1: ............................................ Takım 2: ........................................................ 

  Takım 3: ............................................ Takım 4: ........................................................ 

  İç Parazitlık Yapan Tür: ............................................ (Takım: ...................................) 

222. Memelilerde yaşayan tripanozom alt-cinslerini ve bunların dahil oldukları seksiyonların adlarını 

yazınız. 

 

Seksiyon 1........................ Seksiyon 2........................ 

Alt-cins 1. ........................................ Alt-cins 1. .............................................. 

Alt-cins 2. ........................................ Alt-cins 2. .............................................. 

Alt-cins 3. ........................................ Alt-cins 3. ............................................... 

 Alt-cins 4. ............................................... 
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5. ÖZETLEYİCİ LEVHALAR 
 
Levha 1: Cestoda (Şeritler) sınıfının yaşam döngüsünde yumurta içinde gelişen 

larva tipleri (Orijinal). 
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Levha 2: Proteocephaloidea ve Pseudophyllidea takımlarına dahil sestodların 

yaşam döngülerinin karşılaştırılması (Orijinal). 
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Levha 3: Cyclophyllidea takımına dahil sestodların yaşam döngülerinin 

karşılaştırılması (Orijinal). 
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6. FOTOGRAFİK LEVHALAR 
 

LEVHA 1 
1. Entamoeba histolytica (Trofozoit ve Prekist formları) (Hematoksilin-Eosin). 
2. Naegleria fowleri (Amip formlar) (Protargol). 
3. Blastodinium spinulosum (Sporosit, Trofosit, Gonosit kitlesi) (Hematoksilin-Eosin). 
4. Syndinium sp. ile enfekte olmuş bir Cyclops’un şefaf hal almış ve bozulmaya başlamış vücudunun 

genel görünümü (Hematoksilin-Eosin). 
5. Syndinium turbo (Plazmod Cyclops’un ekstremitelerine nüfuz etmiş halde) (Hematoksilin-Eosin). 
6. Proteromonas lacertae (Trofozoit) (Protargol). 
7. Leishmania donovani infantum (Kültürdeki Promastigotlar ve oluşturdukları rozet yapısı) 

(Giemsa). 
8. Trypanosoma (Trypanozoon) brucei (İnsan kanında Tripomastigotlar) (Giemsa). 
 

LEVHA 2 
9. Hexamita intestinalis (Trofozoit) (Protargol). 
10. Lamblia(=Giardia) intestinalis (Trofozoitler) (Giemsa). 
11. Trichomonas lacertae (Kamçılar, Dalgalı Zar, Pelta) (Protargol). 
12. Trichomonas lacertae (Aksostil, Kosta, Hidrogenozomal Granüller, Nukleus) (Wright). 
13. Trichomonas vaginalis (Metaboli ve İkiye Bölünme) (Giemsa). 
14. Toxoplasma gondii (Yay şekilli Trofozoitler ve Takizoit içeren bir Pseudokist) (Giemsa). 
15. Toxoplasma göndii (Patlamış bir pseudokistten serbest kalan Takizoitler) (Giemsa). 
16. Plasmodium vivax (Olgun Şizont) (Giemsa). 
17. Balantidium elongatum (Trofozoit) (Hematoksilin-Eosin). 
18. Balantidium coli (Trofozoit) (Demirli Hematosilin). 
19. Balantidium coli (Kist) (Demirli Hematoksilin). 
 

LEVHA 3 
20. Fasciola hepatica (Ergin) (Hematoksilin-Eosin). 
21. Dicrocoelium dendriticum (Ergin) (Hematoksilin-Eosin). 
22. Taenia solium (Skoles ve Boyun: vantuz lar, çengeller) (Hematoksilin-Eosin). 
23. Dipylidium caninum (Olgun Proglotis: Urogenital sistem, Yumurta Kapsülleri) (Hematoksilin-

Eosin). 
24. Trichinella spiralis (Çizili kasta Trişin Larvası) (Hematoksilin-Eosin). 
25. Enterobius vermicularis (Erkek Birey) (Osmium tetraoksit-Orange G). 
26. Cimex lectularius (Erkek) (Altıntaş, 1994’den). 
27. Shistosoma sp. (Çiftleşme halindeki erkek ve çok sayıda dişi birey) (Altıntaş, 1994’den). 
28. Pediculus humanus (Dişi) (Altıntaş, 1994’den). 
29. Phthirus pubis (Dişi) (Altıntaş, 1994’den). 
30. Pulex irritans (Dişi) (Altıntaş, 1994’den). 
31. Rhiphicephalus sanguineus (Dişi) (Lakto-fenol şefaflaştırma). 
 
 
 
NoT: Levha 3’de yer alan 26-30 no’lu fotoğraflar Altıntaş (1994)’den alınmıştır. Diğer bütün 

fotograflar ise orijinaldir. 
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8. DİZİN 
 

-A- 
Abdomen, 250, 252-254, 256, 259-263, 

266, 272, 274, 278, 279, 283-
285, 297 

Abiyogenez, 1 
Ablastin, 78, 310 
Acanthamoeba castellani, 16, 304 
Acanthamoebidae, 16, 302 
Acanthara, 35 
Acanthobdella, 243, 244 
Acanthobdellida, 244 
Acanthocephala, 175,176, 319 
Acanthopodina, 16 
Acaridae, 298 
Acarina, 147, 167, 251, 283, 284, 309 
Acarus siro, 298 
Acron, 242 
Actinocephalus, 132 
Actinodinium, 36, 37 
Actinopoda, 335 
Adanal Plak, 291 
Adbazal, 48 
Adelea, 136 
Adeleida, 139, 147 
Adeleidae, 136 
Adeleidler, 135 
Adelina, 136 
Adenophorea, 218, 323 
Adi Sıçan, 77 
Adi Yassı Sülük, 244 
Aedagus, 254 
Aedes, 240 
Agamococcidiida, 135 
Aggregatidae, 138 
Aglutinasyon, 95, 146, 311 
Ağız Kapsülü, 226, 227,229, 236 
Ağustos Böcekleri, 252 
Akantella, 177, 319 
Akantor, 177, 319 
Akarcık Tifüsü, 296 
Akarcıklar, 284, 287, 288 
Akariyaz, 10 
Akariyazis, 10 
Akariyoz, 10, 301 
Akarlar, 10, 251, 283, 284, 285, 299, 301 
Akiba, 166 

A. caulleryi, 166 
Akinetoplastik, 48, 53 
Aksesuar Plak, 291 

Aksostil, 96, 102, 110-116, 305, 306, 311, 
313 

Aksostil Kapsülü, 111 
Akut Malignant Tersiyana Sıtması, 161 
Algae, 11, 13, 14 
Amastigot, 53, 55-64, 69, 80, 95, 306-308, 

310 
Amblycera, 257 
Amblyomma, 289 
Amblypigi, 284 
Amfid, 216, 218, 219, 225 
Amfiezma, 31 
Amfiezmal vakuol, 33 
Amfipod, 177 
Amipler, 14, 19, 23 
Amipli Dizanteri, 20 
Amoeba proteus, 15 
Amoebophyra, 35, 37 
Amoebotaenia, 208 
Amoebul (Amöbül), 20, 23, 303 
Amöbiyaz, 20 
Amphid, 216 
Amphioxus, 131 
Amyloodinium, 36 
Anas platyrhyncus, 98 
Ancylostoma, 226, 228, 323 

A. braziliense, 228 
A. caninum, 228 
A. duodenale, 226, 227, 323 

Ancylostomatidae, 226 
Ancylostomidae, 216, 226 
Ancylostominae, 226 
Anguina, 225 
Anguispira alternata, 50 
Animalia, 11, 12, 175, 302 
Ankilostomiyaz, 227, 228,  
Annelida, 130, 132, 175, 242, 319 
Annelidler, 132, 134, 138, 171, 175, 242, 

243 
Anopheles, 9, 149, 150, 154, 162, 240, 

271, 272, 316, 317 
Anopheles maculipennis elutus, 271 
Anopheles sacharovi, 271, 272 
Anopheles stephensi, 162 
Anoplocephalidae, 200 
Anoplura, 251-253, 259, 295, 309 
Ansilostomiyaz, 10, 227, 228 
Ansilostomiyazis duodenale, 10, 227, 228 
Ansilostomoz, 10, 227, 228 
Anthropogen yayılım, 82, 226 
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Antijenik varyasyon, 88, 310 
Antimon (Rastık Taşı), 64 
Antipigidyal Kıl, 279 
Antomyidae, 276 
Antony van Leeuwenhoeck, 107 
Antricola, 292 
Anüs Biti, 263 
Anüs Kurdu, 120, 232, 314 
Apandisit, 202 
Aphasmidia, 218, 323 
Apicomplexa, 123, 125 
Apikal Halka, 125, 314 
Apikal Kompleks, 123, 125, 126, 314, 324 
Apodinium, 36, 37 

A. chattoni, 36 
Apostomatia, 169 
Apostomatida, 171 
Apterygota, 254 
Aptes Bozan, 201 
Ara (İntermediyer) Konak, 8, 54, 87, 123, 137, 

147, 162, 177, 180, 181, 184, 186-
189, 192-198, 200-212, 227, 230, 
232-240, 280, 283, 301, 307, 308, 
320-322, 327-229 

Arachnida, 250, 283, 284 
Arachnoid, 29 
Araneida, 251, 283, 284 
Archigregarinia, 131 
Archigregarinida, 131 
Argas, 292 
Argas persicus, 292 
Argasidae, 167, 287, 288, 292, 293 
Arpa Uyuzu Etkeni, 297 
Arthropoda, 36, 250, 332 
Artiodactyla, 260 
Asalak, 1, 2, 6 
Ascaridae, 229 
Ascaridia, 229 
Ascaridia galli, 229 
Ascaridida, 225, 229, 323 
Ascarididae, 229 
Ascaridiinae, 229 
Ascarinae, 229 
Ascaris, 7, 229, 230, 231, 323 
Ascaris lumbricoides, 8, 230, 231, 323 
Ascetospora, 123, 124 
Ascidiacea, 132 
Ascothoracica, 251 
Aseptatina, 132, 315 
Askaris, 230 
Askarit, 230 
Askariyaz, 231 
Aspiculuris tetraptera, 232 

Aspidobothrea, 180 
Assidler, 132 
Astigmata, 287 
Astomaphorida, 169, 171 
Astomatoz, 169 
At Biti, 258 
At Sinekleri, 274 
Atabrin, 205, 214 
Atrisit, 94 
Axostyl, 110 
 
-B- 
 
Babesia, 147, 167, 168, 290, 292 

B. bigemina, 168, 292 
B. bovis, 168, 292 
B. caballi, 292 
B. canis, 168 
B. divergens, 168 
B. equi, 168, 292 
B. gibsoni, 168 

Babesiidae, 166, 167 
Bacillus, 275 
Bağırsak Boşluğu Şekli, 22 
Bağırsak Kurdu, 230, 314 
Bağırsak Miyazı, 276, 277 
Balantidium coli, 172, 174, 318, 319 

B. duodeni, 172, 174 
B. elongatum, 172, 174, 318 

Balantidiyal Dizanteri, 172 
Balantiidae, 172, 316 
Balanus, 2 
Balık Sülükleri, 243, 244 
Balık Şeridi, 8, 195, 198 
Basis capituli, 285 
Baş Bezi, 216 
Baştan Dikenliler, 175, 176 
Batrachoeps, 43 
Berenil, 94 
Besnotia, 137, 141, 143 
Beyaz Beneklilik, 171 
Bilharzia, 182 
Bilharziasis, 183 
Biochory, 2 
Birlikte yaşam, 1, 5, 6 
Bit Dönek Humması, 262 
Bit Tifüsü, 262 
Bitki Bitleri, 252 
Biyokori, 2, 23, 301 
Biyolojik ışıma, 30 
Biyolojik Taşınım, 9, 310 
Biyolojik Vektör, 9, 86, 90, 94, 281, 283, 

292, 310, 311 
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Biyoluminesans, 30 
Blasinidae, 37, 304 
Blastocrithidia, 54, 55, 58, 60, 306 

B. familiaris, 58, 60 
B. gerridis, 58, 307 

Blastodiniidae, 37 
Blastodinium, 35, 36, 37, 38, 39, 304, 305 

B. spinulosum, 38, 39, 305 
Blastogregarinea, 130, 314 
Blastogregarinida, 128, 130 
Blastosöl, 178 
Blattidae, 111, 122 
Bodo, 48, 306 
Bodonidae, 48 
Bodonina, 48 
Boophilus, 289 
Borrelia, 248, 262 
Bos, 201, 331, 332 
BOS (Beyin-Omurilik Sıvısı), 28, 92, 95 
Boşaltım Poru, 180, 217 
Bothridium, 194 
Bothrium, 194, 198, 200 
Boyama-Testi, 146 
Böcekler, 19, 23, 56-61, 69, 79-81, 95-97, 

101, 111, 122, 131, 134, 148, 149, 
164, 176, 177, 210, 212, 213, 225, 
229, 237, 251, 242-257, 264, 267, 
274, 278, 284, 287, 307, 309, 311 

Böyüler, 284 
Brachycera, 268, 274 
Bradizoit, 145, 315 
Bradypus, 61, 307 
Branchellion, 244 
Brucei Grubu, 86, 87, 310 
Brucella, 275 
Bruseloz, 290 
Bryobia praetiosa, 294 
Bryophyta, 11 
Bubalus, 201 
Bufo, 101 
Bulbus (Soğancık), 231-233, 236 
Bullinus truncatus, 184 
Burun Miyazı, 277 
Büyük Karaciğer Kelebeği, 186 
Büyük Karaciğer Kelebekleri, 185 
Bythinia, 189 
 
-C- 
Calliphora, 276, 277 

C. vomitoria, 276 
Calliphoridae, 276 
Calonymphidae, 114 
Calyptosporidae, 138 
Camalanus, 237 

Camallanina, 236, 237 
Canalis gynaecophorus, 182 
Capillaria, 219, 259 
Capillaria columbae, 259 
Capitulum, 285 
Caput, 250 
Carassius auratus, 189 
Carinamoeba, 150 
Caryosporidae, 138 
Catastomus, 52 
Cepedea, 123 
Cephaloidophora, 132 
Cephalon, 250, 252 
Cephalopoda, 176 
Cephalothamnium, 50 
Ceratophyllus fasciatus, 77 
Ceratopogonidae, 269 
Cercaria, 181 
Cercopithecus, 83 
Cercus, 254 
Cerebral ganglion, 242 
Cestoda, 178, 179, 194, 320, 321, 327 
Cestodaria, 194, 195 
Chaeta, 242 
Chagas Hastalığı, 79, 80, 265, 309 
Charlos CHAGAS, 79, 301 
Chelicer, 283 
Chelicerata, 250, 283 
Chilomastix, 96, 97, 98, 102, 311, 312 

C. bettencourti, 97 
C. caprae, 97 
C. caulleryi, 97 
C. cuniculi, 97 
C. intestinalis, 97 
C. mesnili, 97, 98, 102, 311, 312 

Chilopoda, 251 
Chiroptera, 165 
Chloroquine, 161 
Choanomastigot, 53 
Choanomonadea, 42 
Choanotaenia, 208 
Cholecystitis, 110 
Chondrichthyes, 54 
Chondronema, 225 
Chordata, 36, 132 
Chromadorida, 218 
Chromomastigophorea, 42 
Chytriodinium, 36, 37 
Cilia, 169 
Ciliophora, 14, 35, 122, 168, 302, 319 
Cilium, 13, 169,302 
Cimex hemipterus, 266 
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Cimex lectularius, 266, 267 
Cimiciase, 267 
Cimicidae, 252, 264, 265 
Cimicosis, 267 
Cingulum, 31 
Cirripedia, 251 
Cirrus, 178 
Clausocalanus, 38 
Clonorchiasis sinensis, 189, 190 
Clonorchis sinensis, 189, 191 
Clypeus, 257, 265 
Cnemidocoptes, 299 
Cnidaria, 33, 124 
Coccidea, 126, 130, 134, 314 
Coccidia, 19 
Coccidiosis, 141 
Coccidium, 35, 40 
Cochlosoma, 96, 98, 312 

C. rostratum, 98, 312 
Cochlosomidae, 96, 98 
Coelenterata, 33, 35, 124 
Coenob, 13 
Coleoptera, 252, 254 
Columba livia, 119, 165 

C. palumbus, 165 
Columbicola columbae, 258 
Columbiformes, 119 
Congolense grubu, 82 
Conoid, 125 
Copepoda, 37, 40, 251 
Copulatory bursa, 226 
Costa, 113, 115 
Costia, 49 
Coxa, 253 
Crithidia, 53, 55, 57, 306, 307 

C. fasciculata, 57, 60 
C. oncopelti, 58 

Crithidia Formu, 54 
Crustacea, 2, 36, 37, 40, 212, 250, 251 
Crypthecodinium, 35 
Cryptobia, 50, 51, 306 

C. helicis, 50, 51, 306 
Cryptobiidae, 48, 50 
Cryptocaryon, 172 
Cryptocerata, 264 
Cryptocystis trichodectis, 209, 322 
Cryptomonadea, 42 
Cryptosporididae, 138 
Cryptosporidium, 141 
Cryptostigmata, 287 
Ctenidium, 278 
Ctenocephalides canis, 56, 209, 212, 282, 

283 

Ctenocephalides felis, 209, 282 
Ctenoid, 278 
Culex, 150, 240, 271, 272, 273, 316 

C. pipiens, 271, 272, 273 
Culicidae, 148, 269, 271 
Culicoides, 150, 164, 165, 166, 316 
Cutaneous Leishmaniasis, 64 
Cüce Şerit, 212 
Cyanobacteria, 11, 13 
Cyclophyllidea, 195-197, 200, 320, 329 
Cyclopoida, 251 
Cyclops, 38, 40, 198, 238, 304 
Cyclorrhapha, 268, 274-276 
Cyprinidae, 36, 189 
Cyprinus, 52 
Cystisercus bovis, 202, 322 
Cystisercus cellulosae, 205, 322 
Cystisercus racemosus, 205, 322 
Cytriodinium parasiticum, 36 
 
-Ç- 
Çalılık Uyuzu, 293, 296 
Çeneli Sülükler, 247, 249 
Çenesiz Yutaklı Sülükler, 249 
Çengelli Kurtlar, 216, 226, 228 
Çıplak Amipsiler, 15 
Çift Kanatlılar, 267 
Çiftleşme Kesesi, 226, 227 
Çiğneyici (=Isırıcı) Ağız, 252 
Çiğneyici Bitler, 251, 257, 325 
Çimlenme Tabakası, 206 
Çimlenme Kapsülleri, 206 
Çimlenme Zarı, 196, 206 
Çin Karaciğer Kelebeği, 187, 189 
Çiyanlar, 176, 251 
Çok Bacaklılar, 251 
 
-D- 
Dactylosomidae, 167 
Dalgalı zar, 50, 53-55, 70, 71, 75, 77, 83, 

96, 102, 112-116, 306, 312, 313 
Davaineidae, 200 
DCL, 64, 65 
Deme, 86, 91 
Demodex, 295 

D. folliculorum, 295 
Demodicidae, 294 
Deng Humması, 271, 273 
Deniz Solucanları, 242 
Dermacentor, 289 
Dermanyssidae, 285, 288 
Dermanyssus gallinae, 288 
Deutocerebrum, 256 
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Deutomerit, 130 
Devescovinidae, 114 
Diaptomus, 198 
Diarrhea, 110 
Dicrocoeliasis, 193 
Dicrocoeliidae, 190 
Dicrocoelium, 190, 192, 193, 320, 321 
Dicrocoelium dendriticum, 192, 193 
Didelphis, 76 
Didimophyes, 132 
Diemyctylus, 43 
Dientamoeba, 113, 119 

D. fragilis, 113, 119 
Diffuse Cutaneous Leishmaniasis, 64 
Diffuz Deri Leşmaniyözü, 64, 65, 68 
Difillobotriyazis, 199 
Digenea, 179, 180-182 
Digenetik, 8, 55, 180, 302  
Diheteroksen, 8, 54, 55, 59-61, 176, 302, 

307 
Diheteroksen (=Digenetik) Formlar, 8 
Dikinetid, 111 
Dikrosöliyaz, 193 
Dilepididae, 200, 201, 208 
Dinenympha, 111, 112 
Diniferida, 34, 35, 37, 39, 304 
Dinoflagellata, 12, 13, 14, 30-37, 39, 41, 

127, 304, 319 
Dinoflagellidea, 37 
Dinokaryon, 33, 37, 38, 40 
Dinomastigot, 36 
Dinomonodea, 37 
Dinophyceae, 30 
Dinospor, 35, 38, 40, 41, 305 
Dioctophymatina, 219 
Diphyllobothriasis, 199 
Diphyllobothriidae, 198 
Diphyllobothrium latum, 8, 195, 198, 200, 

302, 321 
Dipilidiyaz, 210, 257, 279, 280 
Dipilidiyazsis kaninum, 210 
Diplomonadea, 99, 305 
Diplomonadida, 99, 101, 106, 305, 312, 

313, 
Diplomonadina, 100, 312 
Diplopylidium, 208 
Diptera, 8, 57, 61, 75, 82, 85, 86, 93, 148, 

149, 251-253, 256, 267, 307, 309 
Dipylidiasis caninum, 210 
Dipylidium, 195-196, 208, 327, 329,  

D. caninum, 196, 208, 209, 210, 211, 
217, 279, 280, 283, 321-323 

Dirofilaria immitis, 273 

Distomum lanceolatum, 192 
Dithiazanine, 190 
Diyare, 110 
Dizanteri Siliyatı, 172 
Doğrudan Gelişim, 211, 212 
Doku Parazitliği, 3, 4 
Doku Piresi, 279 
Dolaylı Gelişim, 212 
Dolaylı İmmunofluoresans, 95 
Domuz Şeridi, 204, 324 
Domuz Tenyası, 204 
Dorylaimina, 219 
Dorylaimus, 219 
Dönek Humması, 262, 290 
Dracunculiasis, 239 
Dracunculus medinensis, 237-239 

D. ophidensis, 237 
Drakunkuliyaz, 262 
Drosophila, 58 
Duboscquella, 35, 40 
Dura mater, 29 
Duttonella, 78, 81, 82, 84, 309, 310,  
Düz Kanatlılar, 251, 252 
 
-E- 
Echinococcus, 195, 201,205, 275, 321 

E. granulosus, 205, 207, 208, 321-323 
Echinococcus hydatidosus, 206, 322 
Echinophthiriidae, 260 
Echinostomida, 182, 185 
Edagus, 254 
Eimeria, 137, 138, 139, 141-143, 314 

E. bovis 139 
E. bucephalae, 139 
E. canis, 139 
E. irresidua, 139 
E. necaterix, 139, 143 
E. steidae, 139, 143 
E. tenella, 139, 143 
E. truncata, 139, 143 

Eimeriida, 136, 138, 150, 153, 314, 315 
Eimeriidae, 138, 316 
Eimeriidler, 136, 137, 140 
Ekinokokkus Larvası, 197, 321 
Eklem Bacaklılar, 250 
Eksflagellasyon, 153 
Eksoeritrositik Merogoni, 148, 151, 153-

156, 316, 317 
Eksogen Yavru Keseler, 206, 207 
Eksternal Göz Miyazı, 277 
ekstranuklear, 34 
Ektoparazitizm, 2 
Ektosimbiyozis, 2 
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Elasmobranchii, 54 
Elefantiyaz, 241, 271 
Elephantiasis, 241 
ELISA, 295 
Embadomonas, 96 
Emici Bitler, 251, 259, 295 
Emici Disk, 106, 109 
Emigrant (Göçücü) Nukleus, 170  
Emys orbicularis, 101, 244, 245 
Endodiyogeni, 136, 137, 144, 147 
Endokommensalizm, 3, 301 
Endolimax, 16, 21, 302, 304 
Endolimax nana, 21, 304 
Endometrit, 115, 233, 312 
Endoparazitizm, 2 
Endosimbiyozis, 2 
Endotrypanum, 54, 55, 61, 306, 307, 309 

E. schaudinni, 61, 307 
Enfeksiyon, 9, 19, 36, 81, 83, 90, 104, 118, 

143, 145, 146, 159, 160, 166, 214, 
233, 292, 301 

Enfestasyon, 9, 79, 259, 261, 267, 301 
Enoplida, 218, 219, 323 
Enoplina, 219 
Ense Tarağı, 278 
Ensefalit, 290 
Entamoeba, 4, 15-17, 19, 21, 302, 303 

E. apis, 19 
E. blattae, 19 
E. bovis, 19, 312 
E. chattoni, 19 
E. coli, 18, 21, 25, 26, 303, 312, 318 
E. gallinarium, 18, 303 
E. gingivalis, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 

303, 304, 312 
E. hartmanni, 18, 21, 303 
E. histolytica, 4, 18, 20, 21, 23, 24, 

173, 275, 301, 303, 313, 318 
E. invadens, 18, 305 
E. moshkovskii, 17, 18 
E. muris, 18, 303 
E. ovis, 19 
E. polecki, 19 
E. ranarum, 18 
E. suis, 19 

Entamoebidae, 16, 302, 303, 313 
Entamöbiyaz, 20 
Enterobius, 229 

E. vermicularis, 120, 232, 234, 314, 323 
Enterobiyaz, 233 
Enteromonadidae, 99 
Enteromonadina, 99 
Enteromonas, 99, 101 

E. hominis, 99, 101, 102, 311 
Enteropneusta, 132 
Entodiniomorphida, 7, 336 
Entomoloji, 10, 331, 336 
Envazyon, 9, 301 
Enzime Bağlı Bağışıklık Ölçümü, 95 
Epifarinks, 268 
Epimastigot, 54, 55, 58, 60, 61, 69, 71-73, 

77, 78, 80, 83, 90, 303, 310 
Epimerit, 130, 131, 134, 314 
Epiteka, 31 
Epizom, 31 
Erinos, 294 
Erinos Hastalığı, 294 
Eriophyes, 93 
Eriophyidae, 294 
Eriophytes vitis, 294 
Eristalis, 276 
Eritrositik (=İntraeritrositik) Merogoni, 

148-151, 154-160, 162-164, 317, 
318 

Erodinium, 35 
Erpobdella, 249 
Eski Dünya Deri Leşmaniyözü, 65, 68 
Eski Dünya Maymunları, 83 
Eski Gregarinler, 131 
Espundia, 65, 68, 307, 308 
Estivasyon Dönemi, 271 
Etidiyum, 94 
Eucestoda, 194, 195, 197, 325, 327 
Eucoccidia, 135 
Euglenidea, 42 
Eugregarinia, 128, 131, 132 
Eugregarinida, 131, 132, 314, 315 
Eukinetoplastik, 48, 53 
Euphorbiaceae, 59 
Ev Sineği, 275 
Evansi Grubu, 86, 92, 309, 310 
 
-F- 
Fagositoz, 13, 111, 112, 115, 117,148 
Fagotrofik formlar, 15 
Fakültatif (=Seçenekli) Simbiyontlar, 3, 15, 

16, 27, 171, 301 
Fakültatif Mutualizm, 5, 6, 7, 301 
Fakültatif Parazitlik, 5, 171, 225 
Fanerozoik, 151, 317 
Fannia, 276, 277 
Fasciola, 185, 186, 320, 321 

F. dendritica, 192 
F. gigantica, 185 
F. hepatica, 185, 186, 187, 192, 193, 

321 
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Fasciolasis, 187 
Fasciolidae, 185 
Fasigyn, 110 
Faskiyolaz, 187 
Fazmid, 216, 218, 225, 237, 323 
Felicola subrostrata, 258 
Felis domestica, 143 
Femur, 253, 278 
Fenantridinyum, 94 
Festoon, 289 
Festun, 289, 291 
Fışkırtma (Ejakülatör) Kanalı, 217 
Fibröz Tabaka, 196, 205, 206 
Fil Hastalığı, 241, 271, 273 
Filaria, 239 

F. bancrofti, 239 
F. medinensis, 237 

Filariasis, 241 
Filariform, 215, 228 
Filariina, 236, 239 
Filariyaz, 241, 271 
Filarya, 239 
Filopod, 14, 15, 16 
Fisto, 289 
Fitiriyaz, 263 
Flagellata, 42, 302, 336 
Flagellum, 13, 31, 302 
Flagyl, 110 
Folikül Uyuzu, 293, 295 
Folikül Uyuzu Etkenleri, 293, 294, 295 
Forezi, 2, 3, 6, 301 
Formica fusca, 192 
Fotoototrof, 34, 39 
Fotoototrofik beslenme, 15, 34 
Francesco REDİ, 1 
Frenkelia, 137 
Frons, 278 
Frontal Bölge, 278 
Frontal Sizigi, 130 
Fungi, 11, 302 
 
-G- 
Gal Akarları, 294 
Gamasida, 287, 288 
Gamasidae, 288 
Gametik (Terminal) Mayoz, 35 
Gametogami, 169 
Gametogoni, 127, 140, 143, 149, 153, 316 
Gametokist, 128-130, 314, 316 
Gametosit, 128, 129, 140, 149, 152, 153, 

155, 158, 163-166, 305, 317, 318 
Gamogoni, 127, 128, 130-136, 144, 147, 

150, 155, 305, 315 

Gamont, 128-134, 140, 147, 163, 167, 314 
Gamontokist, 128-133, 147 
Gamontokistli Gregarinler, 131 
Gamontokistsiz Gregarinler, 130 
Ganyaulax tamarensis, 30, 32 
Gasterophilus, 277 
Gastrik valv, 255 
Gastrik çekum, 71, 287 
Gastrodermis, 178 
Gastrophilidae, 276 
Gastropoda, 176 
Genal, 278, 280, 282 
Genal Tarak, 278, 282 
Gentian violet, 190 
Geocorisae, 264 
Geophilomorpha, 251 
Gerçek Akrepler, 251, 284 
Gerçek Gregarinler, 132 
Gerçek Koksidler, 129, 135, 152 
Gerçek Nüksetme, 151, 160 
Gerçek Örümcekler, 251, 283, 284 
Germinal Tabaka, 206 
Gerris, 58, 307 
Giardia, 7, 99, 100-102, 106-110, 302, 303, 

305, 311, 312 
G. agilis, 107, 108 
G. bovis, 107 
G. canis, 107 
G. cati, 107 
G. caviae, 107 
G. duodenalis, 107 
G. equi, 107 
G. intestinalis, 7, 107 
G. lamblia, 102, 107, 108-110, 302, 

303, 311, 312 
G. muris, 101, 107, 108 
G. simoni, 107 

Gigantomonas, 113 
Gigantorhynchus hirudinaceus, 177, 319 
Ginekoforik Kanal, 182, 183 
Giovanolaia, 150 
Giyardiyaz, 10, 107, 312 
Glikojen Vakuolü, 17, 18, 21, 303 
Glikokaliks, 88 
Glossina, 71, 80, 85, 86, 91, 92, 274, 275, 

309-312 
G. morsitans, 71, 92, 274, 275, 311, 312 
G. palpalis, 92, 274, 275, 311, 312 

Glossiphonia, 71, 72, 244-246 
G. complanata, 244-246 

Glossiphoniidae, 244 
Gnathobdellida, 247 
Gnathosoma, 285 
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Gnatozoma, 285, 293 
Gonglyonema, 237 
Gonopod, 254 
Gonopor, 194, 217 
Gonosit, 37-39, 305 
Gordioid, 176, 319 
Gordius aquaticus, 176, 319 

G. medinensis, 237 
Göçmen Sıçan, 77 
Göz Kurdu, 239 
Göz Miyazı, 277 
Gregarina, 132 
Gregarinea, 130, 131, 314 
Güvercin Biti, 258 
Güvercinler, 102, 104, 119, 165, 258, 259, 

288 
Güz Uyuzu, 293, 296 
Gymnoamoebia, 15 
Gymnocerata, 264, 265 
Gymnodinium, 30, 31, 34-36 

G. breve, 30 
G. microadriaticum, 31 

Gyrodiniform, 41 
 
-H- 
Haemadipsidae, 247 
Haemamoeba, 150 
Haemaphysalis, 289 
Haematodinium, 36, 40 
Haemocystidium, 165 
Haemogregarina, 136 
Haemogregarinidae, 136 
Haemonchus, 226 
Haemopis sanguisuga, 247 
Haemoproteidae, 148, 149, 164-166, 316 
Haemoproteus, 165 

H. columbae, 165 
H. palumbis, 165 

Haemosporida, 124, 128, 129, 136, 147, 
148, 166, 315, 216 

Haemotopinidae, 260 
Halkalı Kurtlar, 178, 242 
Haller Organı, 286, 288 
Halter Organı, 253, 267 
Haplopleuridae, 260 
Haplozoon, 36, 37 
Haptomonad, 57-59 
Hayvan Keneleri, 287, 288 
Hekzakant, 195, 327-329 
Helicella candidula, 192, 321 
Helix aspersa, 50 
HELMINTHES, 175 
Helmintiyaz, 10, 175 

Helmintiyazis, 10, 175 
Helmintoloji, 10, 336 
Helmintose, 10, 175 
Helmintoz, 10, 175 
Helodrilus foetidus, 133 
Hem, 148, 149 
Hematofaj, 22, 276, 303 
Hematozoea, 124, 129, 130, 147, 314 
Hemichordata, 132 
Hemiclepsis, 52, 70, 71 
Hemielitra, 264, 265 
Hemimetaboli, 264, 307 
Hemiptera, 57-59, 61, 76, 79, 251, 252, 

264, 278, 309 
Hemolenfatik Dönem, 91, 310, 311 
Hemoroid plexus, 183 
Hemozoin, 148, 149 
Hepatik Portal Vena, 184, 201, 204, 206, 

230 
Hepatit B, 267 
Hepatocystis, 164 

H. kochi, 164 
Hepatosplenimegali, 63, 184, 308, 316 
Hepatozoon, 136 

H. muris 136 
Hermafroditizm, 170, 319 
Herpetomonas, 54, 55, 57, 306, 307, 309 

H. muscarum, 57, 60, 307, 313 
Herpetosoma, 74, 75, 76-78, 84, 90, 308, 309 
Heterakidae, 229, 233 
Heterakiose, 236 
Heterakis, 120, 121, 229, 233 

H. gallinarum, 120, 235, 236, 314 
H. gallinae, 235  

Heterakiyoz, 236 
Heterodera, 225 
Heterodinamik, 42, 43, 45, 48, 305 
Heterogenetik, 8 
heterokont, 42, 43, 45, 305 
Heteroksen, 8, 124, 134, 135, 137, 138, 

147, 180, 195, 200, 300, 307 
Heteroksen simbiyozis, 8 
Heteroptera, 251, 264, 332 
heterotrof, 13, 34, 39, 42, 112, 170 
Heteroxenous, 8 
Hexamita, 99, 100-105, 305, 311, 312 

H. batrachorum, 101 
H. columbae, 102, 104, 107, 311, 312 
H. intestinalis, 101, 102, 103, 106, 

108, 113, 311, 312, 312  
H. meleargidis, 101-103, 109, 311 
H. muris, 102 
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H. nelsoni, 107 
H. salmonis, 105 
H. ovatus, 101 

Hexamitiasis meleargidis, 104 
Hexamitidae, 100 
Hexapoda, 251 
Hibernasyon Dönemi, 271 
Hidatidozis, 205, 207 
Hidatik Kist, 205-207, 322 
Hidatik Kum, 207 
Hidatik Sıvı, 207 
Hidrogenozom, 112, 115, 116, 311, 313, 

314, 324, 
Hidrosefali, 146, 316 
Himenolepiyaz, 214, 279, 280 
Hindi Hekzamitiyazı, 104 
Hiperparazit, 9 
Hiperparazitizm, 9 
Hipnozoit, 152, 154, 160, 317 
Hipodermis, 215-217 
Hipofarinks, 264, 268 
Hipokon, 31, 36 
Hipostom, 286, 288, 290, 291, 296, 299 
Hipoteka, 31, 36 
Hipozom, 31, 36 
Hippoboscidae, 72, 75, 165 
Hirudin, 243 
Hirudinea, 242 
Hirudiniasis, 248 
Hirudinidae, 247 
Hirudiniyaz, 248 
Hirudo medicinalis, 247-249, 319 
Histerozoma, 285 
Histolitik Form, 22, 303 
Histomonas, 113, 120, 121 

H. meleargidis, 120, 121, 236, 313, 314 
Histomoniasis, 119, 120 
Histomoniyaz, 120 
Holotrikoz, 169 
Homoptera, 252,  
Homothetogenik (Enine İkiye Bölünme), 

125, 170, 315, 319 
Hortum Kılıfı, 268 
Hortumlu Sülükler, 244 
Huffia, 150 
Hyalomma, 289 
Hydrocorisae, 264 
Hymenolepiasis, 214 
Hymenolepidiidae, 200, 201, 211 
Hymenolepis, 195, 321 

H. anatina, 212 
H. carioca, 234, 235 

H. diminuta, 212, 279, 280, 283, 315, 
316 

H. fasciculata, 212 
H. nana, 196, 200, 212-215, 217, 221, 

235, 238, 280, 283, 318, 321-323 
H. setigera, 212 

Hymenoptera, 57, 251, 253 
Hymenostomatia, 171 
Hymenostomatida, 171, 172, 319 
Hypermastigidea, 121 
Hypnozoit, 152 
Hypoderma, 277 
Hypodermatidae, 276 
Hypostomata, 169, 171 
Hyrax, 68, 260 
Hysterosoma, 285 
 
-I, İ- 
Ichthyobodo, 48, 49, 306 

I. necator, 49 
Icthyobdellidae, 244 
Icthyophthirius, 172 
Idiosoma, 285 
IFAT (Indirekt Fluoresans Antikor Testi) 

146 
Insecta, 212, 250, 251 
Iodamoeba, 16, 21, 302 

I. buetschlii , 21, 304 
Ischnocera, 257, 258 
Isoptera, 4, 111, 122 
Isospora, 137, 138, 141, 142, 144, 314 

I. bigemina, 141 
I. hominis, 141 

Ixodes, 289 
I. ricinus, 290, 291, 292 

Ixodidae, 167, 286, 288, 289, 293 
Ixodides, 286-288 
İç Hirudiniyaz, 248, 326 
İç Organlar Leşmaniyözü, 63, 271, 307 
İçten İkiye Tomurcuklanma, 137, 144 
İdiosinkratik, 33 
İdiyozoma, 285, 289, 291-293, 321 
İdrar Yolları Miyazı, 276 
İkiz türler, 86, 87, 90, 94 
İlksel Koksidler, 135 
İnkübasyon (=Gelişme) Dönemi, 159, 160 
İnsan Baş Biti, 261 
İnsan Kasık Biti, 263 
İnsan Piresi, 212, 280, 325 
İnsan Uyuz Akarı, 299 
İnsan Vücut Biti, 261 
İnternal Göz Miyazı, 277 
İnternal Otoenfeksiyon, 212, 213 
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İplik Antenli Tüy-Post Bitleri, 258 
İrritasyon, 25, 73, 173, 257, 274, 290, 292 
İzogami, 129 
izogamoz, 131 
izopod, 177 
Janicki-tip parabazal aparey, 112, 115, 116, 

121 
Jansiyan Moru, 190 
Joyeuxiella, 208 
 
-K- 
Kabuk Bezi, 179, 200 
Kabuklular, 2, 36, 37, 176, 198, 238, 243, 

251 
Kala-azar, 63, 64, 270, 271, 307-309 
Kamçı Cebi, 46, 48, 53-55, 100-102, 306 
Kamçı Oluğu, 100, 102, 104 
Kamçılı Akrepler, 284 
Kamçılı Örümcekler, 284 
Kamçılı Protistler, 42 
Kamçılılar, 4, 14, 15, 30, 43-48, 55, 60-64, 

71, 77, 96-102, 105, 112, 119-123, 
301, 306-309, 311, 313, 319, 324 

Kan Sporozoonları, 147, 316 
Kapalı Mitoz, 34, 45, 11 
Kapalı Pleuromitoz, 127 
Kapitulum, 285, 289, 290-293, 321 
Kaplumbağa Yassı Sülüğü, 245 
Kara Humma, 10, 63, 64, 271, 307, 308 
Kara Sinek, 275 
Kara Su Humması, 161, 318 
Kara Yarım Kanatlıları, 264 
Karabaş, 120, 314 
Karaciğer Kelebekleri, 179, 180, 185, 190, 

320 
Karina, 217, 280, 281 
Karoten, 33, 34 
Karotomorpha, 43, 45 

K. bufonis, 46, 47, 336 
K. swezyi, 46 
K. testudinis, 46 

Karyogami, 169, 170 
Karyolysus, 136 
Karyomastigont, 95, 96, 99-101, 110-113, 

311 
Karyorelicta, 171 
Kas Trişini, 217, 223 
Katarrhal Enteritis, 104, 311 
Kaudo-Frontal Sizigi, 130 
Kedi Biti, 258 
Kedi Piresi, 209, 282, 322, 325 
Kelebekler, 251, 252 

Keliser, 283, 284, 286, 288, 293-299 
Kendiliğinden Oluş, 1 
Kene Humması, 168, 290 
Kene Paralizi, 288 
Keneler, 69, 167, 251, 284, 286-288, 289-

293, 301, 309, 326, 336, 337 
Kıç Kurdu, 232 
Kıl Bitleri, 251-253, 259, 295, 309 
Kıl Dibi Akarları, 294 
Kıl Kurdu, 10, 232 
Kıl Yılanı, 176 
Kıl Yiyenler, 258 
Kılıflı Kurtçuk, 228 
Kılsı Kurtlar, 175, 176 
Kırbaç Kurdu, 220 
Kızıl su (Red-tide), 30, 304 
Kızıl Su Humması, 168 
Kineti, 169 
Kinetid, 42, 112 
Kinetoplast, 42, 46, 48-55, 70-77, 80-83, 

89, 93, 94, 305, 306, 310 
Kinetoplastida 47, 305, 306, 313 
Kinetoplastidea, 42, 46  
Kinetozom, 37, 40, 42-46, 50-52, 54, 120-

122, 169, 306 
Kist, 15-22 
Kistakant, 177, 319 
Klipeus, 257-259 
Klonorkiyaz, 189, 190 
klorofil a, 34, 304 
Klorokuin, 161 
Klossiella, 136 
Klossiellidae, 136 
Koanomastigot, 53, 55, 57-60 
Koksa, 253, 278, 288, 289, 293, 296 
Koksidiyoz, 139, 141, 143 
Koksidler, 128, 129, 134, 135, 137, 141, 

143, 147, 150, 152 
Kolesistitis, 110 
Kommensalizm, 3, 6, 7, 13, 301 
Kompleman-Fiksasyon Reaksiyonu, 146 
Konak, 2, 8, 301 
Konjenital Toksoplazmoz, 146 
konjugant, 170 
Konjugasyon, 170 
Konoid, 125, 126, 130, 147, 148, 167, 314 
Kopepod, 8, 37-41, 194, 197-199, 237, 

238, 251, 304, 305, 320-322 
Koprofaj, 23 
Korasidyum, 195, 198, 199, 321, 327, 328 
Kosta, 96, 102, 113, 115, 116, 122, 305, 

311, 313 
Kot, 113, 115 
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Kök Bacaklı Protistler, 14 
Köpek Biti, 209, 211, 258, 322 
Köpek Kenesi, 290, 322 
Köpek Piresi, 56, 209, 211, 212, 282, 307, 

322, 328 
Köpek Şeridi, 209 
Köpek Tenyası, 209 
Kör Sinekler, 269 
Kriptomeront, 154, 317 
Kriptozoik, 151 
Kriptozoit, 154, 317 
Kritidya, 54, 55 
Kromatoid Cisimcikler, 17-19, 21, 22, 25, 

303 
Kronik Latent Dönem, 146 
Ksantin, 34 
Ksenodiagnoz, 95 
Kuartana (=Dört Gün) Sıtması, 157, 159 
Kuinin, 161 
Kulak Miyazı, 277 
Kum Sinekleri, 269 
Kursak, 119, 235, 243 
Kurtçuk Dermatozu, 225 
Kuş Dizanteri Kamçılısı, 98 
Kuş Trikomoniyazı, 119, 313 
Kutikül tabakası, 180, 196, 215, 242 
Küçük Ejderha, 237 
Küçük Karaciğer Kelebeği, 192 
Küçük Karaciğer Kelebekleri, 190 
Küçük Semender, 46, 101 
 
-L- 
Labium, 252, 264, 268 
Labrum, 252, 264, 268, 272, 286 
Lacerta parvula, 116 

L. rudis, 43, 116 
Lacertidae, 116 
Lacertilia, 116 
Laelaptidae, 288 
Lamblia intestinalis, 107 
Lamellipodium, 34, 304 
Lankesterella, 137 
Lankesterellidae, 138 
Larva Migrans, 228 
Lateral Epidermal Çıkıntı, 217 
Laudakia stellio, 43 
Laura, 251 
Laurer Kanalı, 179 
Lecudina, 132 
Leishman-Donovan cisimcikleri, 62 
Leishmania, 8, 53, 55, 61, 63-68, 270, 271, 

302, 306-308 
L. aethiopica, 65, 68, 73, 76 

Leishmania braziliensis kompleksi, 64 
L. b. braziliensis, 64, 65, 68 
L. b. guyanensis, 64, 68 
L. b. panamensis, 64, 68 

Leishmania donovani kompleksi, 63, 307, 
308 

L. donovani, 63, 65-67, 68, 271, 307, 308 
L. d. chagasi, 63, 68 
L. d. donovani, 63, 68 
L. d. infantum, 63, 68 

Leishmania mexicana kompleksi, 64 
L. mexicana, 68 
L. m. amazonensis, 64, 65, 68 
L. m. garnhami, 64, 68 
L. m. mexicana, 64, 68 
L. m. pifanoi, 64, 65, 68 
L. m. venezuelensis, 64, 68 
L. major, 65, 68 
L. tropica, 64, 65, 68, 270, 302 

Leishmaniasis donovani, 10, 63, 302 
Lekeli Humma, 262 
Lepidoptera, 251, 252 
Leptocimex bouneti, 266 
Leptomonad, 54, 55 
Leptomonas, 54, 55, 56, 59-61, 306, 307 

L. ctenocephali, 56, 307 
L. oncopelti, 56, 60, 306, 307 

Leşmaniyaz, 10 
Leşmaniyazis, 10 
Leşmaniyoz, 10 
Leşmaniyöz, 63-66, 68, 269, 270, 271, 307, 

308 
Leuciscus, 52 
Leucocytozoidae, 148, 149, 165, 166, 316 
Leucocytozoon, 166 

L. simondii, 166, 269 
Lewisi grubu, 73, 309, 310 
Lignognathidae, 260 
Limnatis nilotica, 247, 248, 249 
Linstowiidae, 200 
Lithobiomorpha, 251 
Loa, 239 
Lobopod, 14-16, 27, 302 
Lobopodlu Amipsiler, 15 
Lobosea, 15, 303 
Lophius, 2 
Lophomonadida, 122 
Lucilia, 275 
Lumbricus castaneus, 132, 133 

L. rubellus, 132, 133 
L. terrestris, 132 

Lusiferaz, 30 
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Lusiferin, 30 
Lymnaea, 186 

L. truncatula, 186 
 
-M- 
Macaca, 162 

M. rhesus, 162 
Makrogamet, 128, 129, 136, 140, 142, 144, 

147, 153 
Makrogametosit, 129, 140, 153, 155 
Makrogamont, 129, 135, 147, 155, 176 
Makronukleus, 168, 170 
Maksil (Maksilla), 252, 264, 268 
Maksillar palp, 257, 258, 271, 272 
Mallophaga, 251-253, 257, 259, 325 
Malpigi Boruları (Tüpçükleri), 134, 167, 

255, 287  
Mandibula, 268 
Mandibulata, 250, 251 
Mandibül, 251, 252, 257, 260 
Mansonia, 240 
Marmota, 105 
Mastigomycota, 11, 13 
Mastigonem, 42, 44, 302 
Mastigont, 96, 121, 311 
Mastigophora, 14, 42, 302, 305, 319 
Mauremys caspica, 101, 244, 245 
Maurer Yarıkları, 158 
Median Cisimcik, 109 
Medine Kurdu, 237 
Megasefali, 104, 146, 316 
Megatrypanum, 74, 75, 84, 309 
Mehlis Bezi, 179 
Mekanik Taşınım, 9, 82, 275, 310 
Mekanik Vektör, 9, 82, 85, 86, 259, 275, 

276, 310, 311 
Melanodermi, 64, 260, 261 
Melarsoprol, 92 
Meloidogyne, 225 
Membranel, 169 
Menenjit, 16, 28, 29, 92, 184, 224, 303-

305, 320 
Menenjit Amibi, 28 
Meni Kesesi, 178, 217 
Meningoensefalitik Dönem, 92, 95, 310, 311 
Menopon gallinae, 258 
Menoponidae, 257 
Mermis, 219 
Merodinium, 40 
Merogoni, 127-132, 134-136, 140, 143, 

144, 148-151, 153-162, 164, 165, 
168, 315-318 

Merositler, 164 
Merozoit, 123, 125, 126, 128, 129, 139, 

142, 144, 151, 152, 154, 155, 157, 
159, 163, 167, 168, 314, 315, 317 

Mesocestorididae, 200 
Mesostigmata, 287, 288 
Mesozoa, 11, 175, 176 
Metacoronympha, 113 
Metagenez, 13, 179 
Metakist, 20, 23 
Metakistik Trofozoit, 20, 23, 303 
Metakriptozoik, 151 
Metamastigophora, 95, 305, 311, 313 
Metamer, 242, 247 
Metamerizm, 242, 308 
Metamorfoz, 70, 71, 80, 179, 211, 251, 254, 

256, 284, 308 
Metanotum, 253 
Metapodozoma, 285, 286, 288, 293 
Metaserkarya, 181, 187, 190, 192, 320, 321 
Metasiklik Form, 69 
Metasiklik tripomastigot, 69, 71-73, 75-77, 

79, 80, 83, 89, 90, 309, 310 
Metastigmata, 167, 286-288 
Metastrongylus, 226 
Metatripanozom, 69 
Metazoa, 11 
Metronidazol, 110, 118 
Mezokaryot, 33, 304 
Mezonotum, 253, 269 
Microchiroptera, 78 
Microfilaria nocturna, 240 
Microspora, 123, 124 
Microtus arvalis, 78 
Mide ve Bağırsak Nezlesi, 298 
Mikrofilarya, 240, 260 
Mikrogamet, 123, 128, 129, 136, 140, 142, 

144, 153, 155, 167 
Mikrogametosit, 129, 140, 153 
Mikrogamont, 129, 135, 136, 147, 148, 

155, 167 
Mikromastigot, 53, 55 
Mikronemler, 125, 126, 314 
Mikronukleus, 123, 168, 169, 170, 173 
Mikropor, 126, 127, 314 
Mikrosefali, 146, 316 
Miksotrofi, 13 
Minuta, 22, 105, 303 
Mirasidyum (Miracidium) Larvası, 180, 

182-184, 186, 189, 192, 320, 321 
Misk Sıçanları, 107 
Mitokondrial DNA, 42, 46, 306 
Miyaz, 9, 10, 274, 275, 276, 277, 301, 325 
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Miyazis, 11 
Miyoepitel, 215 
Mollusca, 35 
Monadenia fidelis, 50 
Monera, 11, 302 
Moniliformis dubius, 177, 319 
Monocercomonadidae, 114 
Monocercomonoidae, 111 
Monocercomonoides, 11 
Monocystis, 132, 135, 314, 315 

M. lumbrici, 132, 133, 134, 314 
M. ventrosa, 132, 133, 134 

Monofiletik, 123 
Monogenea, 180 
Monogenetik, 7, 55, 302 
Monoksen, 7, 55, 56, 58, 60, 124, 131, 134, 

135, 137-140, 144, 180, 196, 302, 
306, 307, 320, 321 

Monoxenous, 7 
Mucocutaneous Leishmaniasis, 65 
Mukoid tıkaç, 220 
Mukokutanöz Leşmaniyöz, 65, 308 
Mukron, 130, 131, 134, 314 
Muridae, 162, 213 
Musca domestica, 275, 277 
Muscidae, 82, 274, 276 
Myasis, 9, 10, 268, 274, 276 
Mycobacterium, 275 
Myriapoda, 212, 250 
Myxomycota, 11, 13 
Myxospora, 123, 124 
 
-N- 
Naegleria, 27, 28, 29, 303, 304 

N. fowleri, 27, 28, 29, 303, 304 
N. gruberi 29 
N. jadini, 29 

Nannomonas, 74, 81, 82, 83, 84, 309, 310 
Natrix, 224 
Naxogyne, 110 
Necator, 226 

N. americanus, 226, 227 
Necatorinae, 226 
Nectonema, 176 
Nefridyum, 176, 178, 242, 319 
Nekatoriyaz, 227, 228 
Nektomonad, 57, 58, 60 
Nemathelminthes, 175, 215, 320, 323 
Nematocera, 149, 252, 268, 269 
Nematoda, 35, 175, 215, 319 
Nematodlar, 121, 175, 215-218, 225, 228, 

231, 233 
Nematomorf, 176 

Nematomorpha, 175, 176, 319 
Nematosist, 33 
Neogregarinia, 131, 134 
Neogregarinida, 131, 134 
Neolignognathidae, 260 
Neresheimeria, 36, 37 

N. catenata, 36 
Nervus olfactorius, 28 
Nil Humması, 271 
Nitrimidazin, 110 
Nitrotiyazol, 119, 121 
Noctiluca, 30, 34, 35 
Noctiluca miliaris, 30 
Noctilucidae, 34 
Norveç Sıçanı, 107 
Nosodeme, 91 
Notila, 112 
Notostigmata, 287 
Notum, 253 
Novyella, 150 
Nöbet, 154, 155, 157-160, 205 
Nuklear dualizm, 168, 319 
Nukleoid, 46 
Nukleozom, 34 
Nyctheria, 165 
 
-O, Ö- 
Obligat (=Zorunlu) Simbiyontlar, 3, 276 
Occipital (Oksipital) Bölge, 278 
Ocellus, 33, 252, 304 
Octomitus, 99-101, 104, 312 

O. pulcher, 105 
O. salmonis, 105, 312 

Oesophagostomum, 226 
Oestridae, 276 
Oestrus ovis, 277 
Oksipit, 278 
Oksiyuraz, 233 
Oligochaeta, 132, 242 
Oligohymenophorea, 169, 171 
Oligoket, 171, 194, 242 
Oligomastigophora, 42, 305, 311, 313 
Oligotrikoz, 169 
Oncopeltus, 56, 58 
Oncoserca volvulus, 269 
Ondatra zibethica, 107 
Onkosfer, 195-197, 202, 204, 206, 209, 

211, 213, 320, 321, 327-329 
Ontogenetik Rekapitulasyon, 69 
Onychopalpida, 287 
Oodinium, 35-37 

O. cyprinodontium, 36 
O. fritillariae, 36 
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Ookinet, 128, 147, 148, 153, 167, 317 
Ookist, 127, 128-133, 136-145, 148, 153, 

167, 315-317 
Ootip, 179, 200 
Opalina, 123 
Opalinata, 122 
Opalinler, 122 
Ophidiella, 150 
Ophiotaenia perspicua, 197 
Ophryoglenina, 171, 172, 319 
Opilionida, 284 
Opisthomastigot, 54 
Opisthorchiasis, 190 
Opisthorchidae, 187 
Opisthorchiida, 182, 187 
Opisthorchis, 189, 191, 320, 321 

O. felineus, 189 
O. sinensis, 187, 189, 191, 321 

Opisthosoma, 285 
Opistomastigot, 54, 55, 57, 58, 60, 308 
Opistorkiyaz, 190 
Opistozoma, 283, 285, 286, 288, 290, 293, 

294, 297, 299 
Orman Çıbanı, 65, 308 
Ornithodoros, 292 
Ornithomyia avicularia, 72 
Ornithonyssus, 285 
Orthoptera, 101, 111, 122, 251, 252 
Ostrakod, 177 
Ostrea,  
Ot Keneleri, 287, 293 
Ot Uyuzu Etkenleri, 287, 293 
Otobius, 292, 293 
Otogami, 170 
Ototrofi, 13, 30, 36, 42 
Ovidukt, 178, 200, 217 
Ovijektör, 226 
Ovipari, 218, 232, 254 
Ovipozitor, 254 
Ovovivipar(i), 218, 222, 232, 238, 240, 

254, 287 
Oxymonadea, 110 
Oxymonadida, 111 
Oxymonadidae, 111, 112 
Oxymonas, 112 
Oxyrrhis marina, 33 
Oxyuridae, 217, 229, 231, 233 

Oxyuris equi, 232 
O. vermicularis, 232 

Ozmoregülasyon, 33, 169 
Ozmotrofi, 13, 34 
Ökaryot, 11, 13, 31, 33, 34 
Ön Vücut, 177 

Örü Akarları, 294 
Örümceksiler, 251, 283 
 
-P- 
Palisporogenez, 37, 38, 39, 305 
Palpigradi, 284 
PAM, 28, 303 
Pankinetoplastik, 48 
Papilla, 216, 224, 235, 236, 238, 323 
Paraaksiyal=Paraflagellar Çubuk, 42, 46, 

305, 313 
Paraaksostil, 111 
Parabasala, 112, 305, 311, 313 
Parabazal Cisimcik, 44, 109, 112, 113, 115, 

115 
Parabazal Filament, 112, 113, 115, 116 
Paracalanus parvus, 38, 40, 304 
Paraflagellata, 122 
Parahaemoproteus, 165 
Paraliz, 288, 290 
Paramyxea, 124 
Parapod, 243 
Parascaris, 229 
Parasitosis, 9 
Parazit, 1, 2, 6-9, ... 
Parazitemi, 87, 89, 91 
Parazitlik, 1, 2, 3, 6, 9, 219, 225, 248, 250, 

274, 276, 281, 283, 284, 288, 301, 
326 

Parazitofor Vakuol, 126, 158 
Parazitoz, 9 
Parazoa, 11 
Parma, 291 
Pars prostatica, 178 
Partenogenez, 181, 218, 254 
Passalurus ambigiuus, 232 
Pasteurella, 275, 279-281 

P. pestis, 279-281 
Patojen, 4, 14, 18-20, ... 
Pediculidae, 260 
Pediculoididae, 296 
Pediculosis, 261 
Pediculus capitis, 260, 261 
Pediculus humanus, 260, 261, 262 

P. h capitis, 261 
P. h. corporis, 261 
P. h. humanus, 261 

Pediculus inguinalis, 263 
Pedikuloz, 261 
Pedipalp (Pedipalpus), 283, 286, 288, 293-

295, 298, 299 
Pedogami, 170 
Pedunkul, 34, 35, 125, 283, 304 
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Pelajik, 37, 40, 176 
Pelikül, 31, 33, 38, 46, 125-127, 132, 169, 

170 
Pellusid, 36 
Pelta, 111-113, 313 
Pelto-aksostilar, 122 
Pentatrichomonas, 114, 312 
Peridinea, 30 
Peridiniidae, 34 
Peridinin, 34 
Periplast, 38 
Peristom, 169, 170 
Peritonitis, 121 
Peritrem, 289 
Peritrofik zar, 89, 90, 255 
Pfeifferinellidae, 138 
Phacochoerus, 83, 85 
Pharyngobdellida, 249 
Pharynx, 62, 243 
Phasmid, 216 
Phasmidia, 216, 225 
Phenicia, 275 
Philasterina, 171 
Philopteridae, 258 
Phlebotominae, 269 
Phlebotomus, 61, 72, 150, 269, 316 

P. major, 271 
P. papatasii, 270 

Phoresis, 2 
Phthiraptera, 259 
Phthiriasis, 263 
Phthirus pubis, 260, 263, 264 
Phyllopharyngea, 169 
Physopsis africanus, 184 

P. globus, 184 
Phytomonadea, 42 
Phytomonas, 53, 55, 59-61, 306, 307 

P. elmasiani, 59, 60, 306 
P. leptovasorum, 59 

Pia mater, 29 
Pianbois, 65, 308 
Pigidyum, 242, 278, 279 
Pilorik valv, 255 
Pinositoz, 13, 111, 112 
Pipistrellus, 78, 84 
Pire Dermatiti, 280 
Pireler, 77, 209, 211, 213, 251, 252, 255, 

278-280, 283, 309, 325 
Piriform, 43, 97, 106, 115, 117 
Piroplasmida, 124, 128, 129, 147, 148, 166, 

290, 315 
Piroplazmidler, 129, 147, 148, 166, 167, 

290, 292 

Piscicola, 52, 70, 244 
Piscicolid, 243 
Piscicolidae, 244 
Placobdella, 244 

P. catenigera, 245 
Plagiorchiida, 182, 190 
Plantae, 11, 302 
Plasmodiidae, 8, 148, 149, 150, 166, 316 
Plasmodium, 9, 126, 149, 150, 152, 154-

164, 248, 273, 316-318 
P. (Haemaoeba) gallinaceum, 164 
P. (Laverania) falciparum, 154, 155, 

158, 161 
P. (Plasmodium) cynomolgi, 162 
P. (Plasmodium) gonderi, 162 
P. (Plasmodium) knowlesi, 162 
P. (Plasmodium) malariae, 154, 155, 

157, 159 
P. (Plasmodium) ovale, 154, 155, 157 
P. (Plasmodium) vivax, 154, 155, 156, 

157, 162 
P. (Sauramoeba) mexicanum, 150 
P. (Sauramoeba) agamae, 150 
P. (Vinckeia) berghei, 162 
P. berghei, 163, 317, 318 
P. b. chabaudi, 163 
P. b. vinckei, 163 
P. b. yoeli, 151, 152, 163 
P. cynomolgi, 151, 152 
P. falciparum, 163, 317, 318 
P. malariae, 157, 317, 318 
P. ovale, 151, 152, 317, 318 
P. vivax, 151, 152, 163, 317, 318 

Plathelminthes, 175 
Platyhelminthes, 35, 175, 178, 319, 320 
Plazmodendrit, 38 
Pleroserkoid, 196, 197, 199, 200, 322, 328 
Plethodon, 43 
Pleura, 253, 261, 278 
Pleural (=Paratergal) plaklar, 261 
Pleurit, 253 
Pleuron, 253 
Podosoma, 285 
Podozoma, 285, 289 
Polar filamentler, 124 
Polar Halka, 125, 126 
Poliembriyoni, 179, 254, 371 
Poliheteroksen, 8, 302 
Poliketler, 130, 132, 242 
Polikinetoplastik, 48, 49 
Polistomatoz, 169 
Polychaeta, 130, 242 
Polychromophilus, 165 
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Polyhymenophora, 171 
Polykrikos, 33 
Pontobdella, 70 
Poroz Bölge, 289 
Post Akarları, 298, 299 
Postabdomen, 283 
Posteronuklear Form, 89 
Post-Kala Azar Dermal Leşmanoid, 64 
Praeritrositik, 151 
Preabdomen, 283 
Preaksostil, 111 
Prehensil, 34 
Prekist, 20, 22, 23, 26, 303 
Prekloakal vantuz, 231, 233, 235, 236 
Prelarva, 223 
Prepatent Dönem, 152, 159 
Prescutum, 253, 268 
Presoma, 177 
Primer Amibik Meningoensefalit, 28, 29, 

303 
Primer Eksoeritrositik, 151, 316 
Primer Sporosistler, 184 
Proboscidiella, 112 
Proboscis, 52, 62, 176, 177, 243, 268 
Profilaktik Asit, 121 
Proglotis, 179, 194, 196-202, 206, 208-

211, 213, 321, 322, 324 
Proglottid, 179, 194 
Prokaryot, 11, 33, 304 
Prolapsus, 221, 323 
Promastigot, 54-62, 67, 69, 308, 310 
Pronatal Tarak, 278, 280 
Pronotum, 253, 266, 278 
Propodozoma, 285, 289 
Proserkoid, 195, 199, 200, 211 
Prostat Bezi, 178 
Prostigmata, 287 
Prostit, 115, 312 
Prostomata, 171, 172 
Prostomium, 242, 243, 321 
Protelien Parazitler, 276 
Protelien parazitlik, 276 
Proteocephaloidea, 195, 197, 328 
Proteocephalus amblopiti, 197 
Proteromonadidae, 43 
Proteromonadea, 42 
Proteromonadida, 43, 305, 306, 313 
Proteromonas, 43, 305, 313 

P. lacertae, 43, 44, 47, 305, 313 
P. longifila, 43, 305 
P. uromastixi, 43 

Protidiyum, 94 
Protista, 11, 12, 13, 14, 168, 302 

Protistoloji, 10 
Protocerebrum, 256 
Protococcidia, 135 
Protococcidiida, 135 
Protoctista, 11, 12, 13, 302, 336 
Protodinium, 35, 37 
Protomerit, 130 
Protonefridyum, 178, 180, 182, 185 
Protoperidinium, 34 
Protoplazmik kitle, 15 
Protozoa, 11, 13, 14, 330, 331, 333 
Protozooloji, 8, 10, 14, 332 
Protozooz, 10, 301 
Protozoozis, 10 
Proventrikulus, 62, 90, 255 
Prozoma, 283 
Prysonymphida, 110 
Pseudokist, 137, 144, 147, 167, 303, 315, 

316 
Pseudophyllidea, 195, 197, 322, 328 
Pseudopodium, 13, 14, 302 
Pseudoscorpionida, 284 
Psoroptes cuniculi, 299 
Psoroptes ovis, 299 
Psoroptidae, 298, 299 
Psychodidae, 61, 269 
Pterygota, 254, 256 
Pulex irritans, 212, 280-283 
Pulicidae, 279 
Pulicosis, 280 
Pulikoz, 279, 280 
Pulmonata, 50 
Pulvillus, 286, 289, 293, 298 
Pusul, 33, 304 
Pycnomonas, 74, 81, 83, 84, 309, 310 
Pyemotes ventricosus, 297 
Pyemotidae, 294, 296 
Pygidium, 242, 272 
Pyrmnesea, 42 
Pyrocystidae, 37 
Pyrsonympha, 111, 112 
Quinacrine hydrochloride, 205, 214 
 
-R- 
Rana, 44, 333 
Raptidiform, 216, 228, 233, 236 
Ratlantısal (Rastgele) Miyaz, 276, 325 
Rattus norvegicus, 77, 107 

R. rattus, 77 
Red tide (Kızıl Su), 30, 304 
Redia, 181 
Reduviidae, 76, 79, 95, 265, 311 
Redya, 181, 187, 188, 189, 320, 321 
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Reptilia, 116 
Reseptakulum (Receptaculum) seminis, 

178, 179, 182 
Retikuloendotelyal Sistem (R.E.S.), 63  
Retikulopod, 14, 302 
Retinoid, 33 
Retortamonadea, 96 
Retortamonadida, 96 
Retortamonadidae, 96, 98 
Retortamonas, 96, 98 

R. blattae, 97 
R. caviae, 97 
R. gryllotalpae, 96 
R. intestinalis, 96, 98, 102, 311 

Rezervuar, 8, 63-65, 68, 79, 108, 115, 121, 
166, 281, 301 

Rhabdias, 225 
Rhabditida, 225, 322 
Rhabditina, 225 
Rhabditis, 225 

R. pellio, 225 
Rhabtitis, 225 
Rhipicephalus, 289, 290, 291 

R. sanguineus, 290, 291 
Rhizocephala, 251 
Rhizoid, 36, 304 
Rhizoplast, 43-47, 306 
Rhizopoda, 14, 302, 303, 319 
Rhodnius prolixus, 76, 79, 265, 310 
Rhopalura granosa, 176, 319 
Rhoptria (Rhoptrieler), 125 
Rhynchobdellida, 244 
Rhynchodida, 171 
Rhynchoidomonas, 55, 58, 60 

R. drosophilae, 58, 60 
Rhynchomonas, 48, 49 
Ricinulei, 284 
Rickettsia, 248, 262, 279, 290, 296 

R. mooseri, 279 
Rodentia, 18, 163, 281 
Roptri, 126 
Roptriler, 125, 126, 314 
Rostellum, 200, 201, 204-205, 208-211, 

213, 322 
Rostrum, 112, 286 
 
-S, Ş- 
Sabit Makrofajlar Sistemi, 63 
Saccinobolus, 112 
Sacculina, 251 
Safra Humması, 168 
Sağlam Deri Miyazı, 277 
Sahil Humması, 168 

Salivaria, 73, 75, 77, 80, 95, 308, 309 
Salmo, 105 
Salmonella, 172, 248, 275 
Samorin, 94 
Saplı Pulvillus, 298 
Saprotrof, 284 
Sarcocystidae, 138 
Sarcocystis, 137, 141, 143, 314 

S. lindbergi, 314 
Sarcodina, 14, 302 
Sarcophaga, 277 
Sarcophagidae, 276 
Sarcoptes, 299, 300 

S. scabiei, , 299, 300 
Sarcoptidae, 298 
Sarcoptiformes, 286, 287, 298 
Sarı Humma, 271, 273 
Sauramoeba, 150 
Saurocytozoon, 149, 166, 316 
Schellackia, 137 
Schistosoma, 178, 182, 183, 319, 321 

S. bovis, 183 
S. haematobium, 183, 320, 321 
S. intercalatum, 183 
S. japanicum, 183, 184 
S. mansoni, 183 
S. spindale, 183 

Schistosomiasis, 183 
Schistosomulum, 184 
Schizopyrenida, 27, 303, 313 
Schizotrypanum, 74, 75, 77, 78, 84, 308, 

309, 311 
Schuffner tanecikleri, 155, 157, 158 
Scolex, 179, 194 
Scolice, 206 
Scolopendromorpha, 251 
Scorpionida, 251, 283, 284 
Scutellum, 253, 268 
Scuticociliatida, 171 
Scutigeromorpha, 251 
Scutum, 253, 268, 289 
Secernentae, 216, 218, 225 
Sedanter Form, 13, 33 
Sedimenter, 13 
Sefalon, 250 
Sefalotoraks, 250, 283, 284, 285 
Segmentli Kurtlar, 175, 242 
Sekonder Sporosistler, 184 
Sensilyum, 279 
Sentrioller, 37, 127 
Septatina, 132, 314, 315 
Serkarya, 181-185, 187-192, 320, 321 
Serkus, 254 
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Sert Keneler, 167, 286, 288, 289, 293, 326 
Sestodlar, 179, 194, 199, 201, 205, 280, 

321, 322, 328, 329 
Seta, 216, 242-244, 286 
Sferomastigot, 54, 55, 70, 306, 308 
Shigella, 275 
Sığıntılık, 3, 6 
Sığır Biti, 258 
Sığır Sineği, 274 
Sığır Şeridi, 8, 201, 324 
Sığır Tenyası, 201 
Sıtma, 8-10, 64, 136, 148-151, 154, 155, 

157-165, 167, 271, 273, 309, 317, 
318 

Sıtma Pigmenti, 148, 149, 155, 159, 166, 
318 

Sıtma Sivrisineği, 271 
Silahlı Şerit, 204, 324 
Silahsız Şerit, 201, 324 
Siliyatlar, 3, 7, 14, 31, 33, 35, 122, 123, 

127, 168-171, 173 
Siliyatür, 169 
Simbiyont, 2-4, 7, 8, 15-17, 27, 30, 31, 61, 

147, 171, 301 
Simbiyozis, 1-3, 5, 6, 8, 301 
Simikoz, 267 
Simisiyaz, 267 
Simmetrogenik İkiye Bölünme, 42, 44, 123, 

315, 319 
Simondia, 165 
Simuliidae, 269 
Simulium, 166, 269 
Sindbis Humması, 273  
Singami, 123, 129 
Sinsisyal Epidermis, 177 
Sinsisyal Örtü, 178 
Siper Humması.262 
Siphanoptera, 77, 251-253, 278, 309 
Sir, 169 
Sirrus, 178, 210 
Sirrus Kesesi, 178, 210 
Sistiserkoid, 196, 209, 210-213, 321, 322 
Sistiserkus, 196, 202, 204, 205, 321, 322 
Siştozomül, 184 
Sitofarinks, 49-52 
Sitokinez, 45, 99, 141 
Sitostom, 42, 48-52, 96, 97, 99, 100, 102, 

106, 112, 115, 116, 127, 169, 173 
Sitostomal (Oral) Oluk, 97, 100 
Sivrisinekler, 10, 148-151, 154, 155, 164, 

165, 240, 252, 269, 270-272 
Siyah Sinekler, 166, 269 
Sizigi, 130, 131, 133-137, 147, 314 

Skabiyez, 299 
Skoleks, 179, 194, 198, 200-206, 208-214, 

321, 322 
Skolis, 206 
Skrjabinema ovis, 232 
Skutum, 289-291, 293 
Soğancık, 219, 2311-233 
Sokucu-Emici (=Delici-Emici) Ağız, 252, 

259, 260, 268, 278, 293 
Solenodinium, 35 
Solifugae, 284 
Somatonem, 44 
Sorex, 260 
Sorokarp, 15 
Sönob, 13 
Sönurus Larvası, 197, 321, 322 
Sperm Kanalı, 178, 217, 224 
Sphaeromastigot, 54 
Spikül, 217, 219, 220, 222, 227, 229, 230, 

232, 233, 235, 236, 238, 240 
Spirakül, 256, 263, 287-289 
Spiraküler Plak, 289 
Spironucleus, 99-101, 312 
Spirurida, 225, 236, 323 
Spirurina, 236, 237 
Splenektomi, 160, 167 
Splenimegali, 63, 160, 184, 308, 316, 318 
Sporangiumlar, 15 
Sporoblast, 136, 141 
Sporogoni, 127, 129-136, 140, 144, 147, 

148, 150, 153, 155, 156, 315, 318 
Sporokinet, 167 
Sporokist, 127, 129-134, 136-139, 141, 

142, 144, 167, 314, 315 
Sporont, 168 
Sporoplazma, 124 
Sporosist (Sporocyst) Larvası, 180, 181, 

184, 186-189, 320, 321 
Sporosit, 38, 39, 305 
Sporozoa, 14, 123-126, 129, 290, 302, 314, 

319 
Sporozoit, 123-125, 127-134, 136-142, 144, 

148, 151-154, 168, 314, 315, 317 
Sporulasyon, 35-37, 41, 140, 142 
Spuriyöz (Taklitçi) Enfeksiyon 19 
Stasyoner Nukleus, 170 
Stercoraria, 73-76, 79-81, 308, 309 
Sternit, 253, 278-281 
Sternum, 253, 280 
Stigma, 33, 167, 256, 263, 287, 288, 289, 

293, 298 
Stikozom, 222, 224 
Stilet, 187, 190, 249, 254 
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Stilus, 254 
Stomoxys, 82, 237, 274  
Stratum germinativum, 296 
Stri, 43, 45, 47 
Strigeatida, 182, 320 
Strobila, 179, 194, 198, 201, 204, 205, 209, 

211, 213, 321, 322, 324 
Strongylida, 225, 226, 323, 
Strongylidae, 216 
Strongyloid, 216, 228 
Strongyloides, 225 
Stylus, 254 
Su Yarım Kanatlıları, 264 
Subkutikula, 215 
Suctoria, 169 
Suctorida, 35, 169 
Sulcus, 31 
Suramin, 92, 94 
Sülükler, 48, 52-54, 61, 69, 70-72, 242-

249, 326 
Sütleğengiller, 59 
Syndinida, 36, 40, 304 
Syndinidae, 40 
Syndinid, 36, 41 
Syndinien Mitoz, 40 
Syndinium, 35, 36, 40, 304 

S. turbo, 40, 41, 305, 314 
Syngami, 169 
Syngamus, 226 
Sypacia obvelata, 232 
Syrphidae, 276 
Syzygy, 130 
Şarbon, 274 
Şark Çıbanı, 10, 64, 270, 302, 308 
Şeçenekli (Fakültatif, Yarı Özel) Miyaz, 

276 
Şeritler, 178, 179, 194, 195, 197, 200, 205, 

215, 216, 245, 283, 320, 325, 327 
Şeritli Semender, 101 
Şistozomiyaz, 183 
Şizogoni, 127, 128, 305, 315 
Şizozoit, 123, 125, 305 
 
-T-  
Tabanidae, 75, 82, 86, 93, 274 
Tabanus, 82, 274, 316 
Taenia, 8, 195, 201, 203, 204, 302, 321-

324 
T. canina, 209 
T. elliptica, 209 
T. saginata, 8, 201, 203, 204, 321-324 
T. solium, 203, 321-324 

Taeniarhynchus saginatus, 201 

Taeniasis saginata, 202 
Taeniasis solium, 204 
Taeniidae, 196, 200, 201, 321 
Tahta Kuruları, 56, 58, 252, 265, 267, 278 
Takizoit, 144, 147, 315 
Tarsonemidae, 294, 296 
Tarsonemus humanis, 294 
Tarsus, 253, 258-260, 263, 266, 278, 286, 

288 
Taşıyıcı, 8, 71, 82, 275, 280, 281, 310, 317 
Tatarcık, 62, 67, 270,307 
Tatarcık (=Papatya) Humması, 270 
Tatarcıklar, 61, 62, 72, 150, 269, 270 
Tavuk Biti, 258 
Tavuk Nezlesi, 119, 313 
Tejeraia, 76 
Tembel hayvan, 61, 68, 307 
Tenebrio, 212, 213 
Tentakül, 30, 34, 35, 169, 186, 304 
Tenyazis, 202, 204, 214 
Tenyazis saginata, 202 
Tenyazis solyum, 204 
Tepe Halkası, 125 
Tergit, 253, 278, 279 
Tergum, 253 
Terminal Dönem, 92, 310, 311 
Tersiyana (=Üç Gün) Sıtması, 154, 155, 

159 
Testa, 15, 31 
Testudo graeca, 101 
Tetrahymena, 171 
Tetrahymenina, 171 
Tetrameres, 237 
Tetramitus, 27 

T. rostratus, 27 
Tetranychidae, 294 
Tetrastigmata, 287 
Teyleriyoz, 292 
Thamnomys surdaster, 162 
Theileria, 168, 292 

T. annulata, 168 
T. ovis, 292 
T. parva, 168, 292 

Theileriidae, 166, 167 
Theileriose, 292 
Thelasoma, 229 
Thelezia, 237 

T. rhodesi, 237 
Thorax, 250, 252 
Thysanoptera, 254 
Tıbbi Sülük, 247 
Tıknaz Formlar, 78, 87, 89, 93, 310 
Tibia, 253, 278 
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Tinidazol, 110 
Toksoplazmoz, 10, 143, 145, 146, 316 
Toksoplazmozis, 10, 145 
Tomurcuklanma, 56, 136, 137, 144, 170, 

179, 194, 197, 206 
Toprak ve Tatlı Su Solucanları, 242 
Topuz Antenli Tüy-Post Bitleri, 257 
Toraks, 250, 253, 256-261, 263, 268-270, 

274, 278 
Toxocara, 229 
Toxoplasma, 137, 138, 141, 143, 144, 147 

T. gondii, 143-147, 312, 414-316 
Tracheophyta, 11 
Trachobdella, 70 
Trakeler, 256, 263, 287, 298 
Trakeoller, 256 
Traktus, 38 
Transovaryal Bulaşma (Enfeksiyon), 167, 292 
Travmatik Miyaz, 277 
Trematoda, 178, 179, 180, 189, 320 
Trepomonas, 100, 101 
Triaenophorus, 197 
Triatoma infestans, 265 
Triatominae, 265 
Trichina spiralis, 222 
Trichinella, 217, 219, 222, 

T. spiralis, 217, 222, 224, 323 
Trichinellasis, 223 
Trichinellidae, 222 
Trichiniasis, 223 
Trichocephalus hominis, 220 
Trichocephalus trichura, 220 
Trichodectes canis, 209, 258 

T. pilosus, 258 
T. scalaris, 258 

Trichodectidae, 258 
Trichodina, 3 
Trichomonadea, 113 
Trichomonadida, 112, 113, 119-121, 305, 

306, 313, 315, 319 
Trichomonadidae, 114 
Trichomonas, 102, 113, 114, 116, 305, 

312, 313 
T. foetus, 114, 118, 312, 313 
T. gallinae, 114, 119, 313 
T. hominis, 102, 114, 303, 311, 312 
T. intestinalis, 102 
T. lacertae, 114, 116, 117, 313 
T. tenax, 114, 303, 312 
T. vaginalis, 114, 117, 118, 119, 312, 

313 
Trichonympha, 122 

Trichonymphida, 122 
Trichostomatida, 7, 172, 319, 334 
Trichostrongylus, 226 
Trichurata, 219 
Trichuriasis, 220 
Trichuridae, 217, 219 
Trichuris, 219-221 

T. leporis, 219 
T. trichura,219, 220, 221, 323 
T. vulpis, 219 

Trikiniyaz, 223 
Trikinoz, 223 
Trikuriyaz, 220 
Trilobita, 250 
Triodopsis albolabris, 50 

T. tridentata, 50 
Tripanoplazmi, 48, 52 
Tripanozom şankırı, 91 
Tripanozomiyaz, 79, 91, 94, 95, 265, 274, 324 
Tripanozomiyazis bruseyi gambiense, 10 
Tripomastigot, 55, 58-60, 69-73, 75-83, 87-

90, 308-311 
Trişin, 217, 222, 223 
Tritocerebrum, 256 
Tritrichomonas, 114, 312 
Triturus vittatus, 101 

T. vulgaris, 46, 101 
Trochanter, 253 
Trocheta, 249 
Trofokist, 44, 304, 305, 315 
Trofosit, 37, 38, 305 
Trofozoit, 16-18,20-28, 42, 44, 45, 47, 97-

110, 113-121, 123, 125, 128-134, 
139, 142, 144, 145, 147, 148, 152, 
154, 157, 158, 166, 168, 172-179, 
303, 304, 314, 315, 318 

Trokanter, 253, 278 
Trokofora, 242 
Trombicula, 293, 296 

T. autumnalis, 296 
Trombiculidae, 292, 295 
Trombidiformes, 285-287, 293 
Trombidiyoz, 296 
Trombikuliyaz, 296 
Trypanoplasma, 48, 50, 51, 306 
Trypanoplasma borreli, 51, 52, 306 
Trypanosoma, 4, 8, 47, 48, 53-55, 61, 68-

78, 80, 82-84, 87, 92, 94, 95, 246, 
248, 265, 275, 305-313 

T. (Duttonella) uniforme, 82 
T. (D.) vivax, 81, 82, 84, 85, 310 
T. (D.) vivax viennei, 82 



GENEL PARAZİTOLOJİ 358 

T. (Herpetosoma) lewisi, 76, 77, 84 
T. (H.) microti, 78 
T. (H.) muscuculi, 76, 78, 84 
T. (H.) nobiasi, 78 
T. (H.) primatum, 78 
T. (H.) rangeli, 76, 77, 84, 90 
T. (Megatrypanum) cyclops, 75, 84 
T. (M.) melophagium, 75, 76 
T. (M.) theileri, 75, 84 
T. (Nannomonas) congolense, 83, 84 
T. (N.) simiae, 83 
T. (Pycnomonas) suis, 83, 88 
T. (Shizotrypanum) cruzi, 78, 77, 78, 

79, 84, 95 
T. (S.) dionisii, 78, 84 
T. (Trypanozoon) brucei kompleksi, 87 
T. (T.) brucei s.l., 87, 88, 89, 90, 92, 

93, 95 
T. (T.) brucei, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 

92, 95 
T. (T.) brucei gambiense, 86, 87, 90, 92 
T. (T.) brucei rhodosiense, 86, 90 
T. (T.) evansi, 85, 86, 87, 92, 93, 94 
T. (T.) evansi equiperdum, 92, 94 
T. (T.) evansi evansi, 92, 94 
T. (T.) equinum, 85, 86, 87, 92, 94  
T. (T.) equiperdum, 86, 87 
Trypanosoma avium, 72 
T. brazili, 246 
T. brucei, 4, 47, 74, 275, 308, 311, 312 
T. brucei gambiense, 275 
T. brucei rhodosiense, 275 
T. congolense, 74 
T. cruzi, 74, 265, 308 
T. danielewski, 70 
T. evansi, 53, 74, 311 
T. equinum, 74 
T. grayi, 71, 72, 308, 313 
T. lewisi, 4, 74, 307, 308 
T. mega, 70, 72 
T. melophagium, 74 
T. percae, 72, 70 
T. primeti, 246 
T. rajae, 54, 70, 72, 306 
T. ranarum, 246 
T. rangeli, 61, 73, 74, 265 
T. rotatorium, 70, 72, 246 
T. simiae, 74 
T. suis, 74 
T. theileri, 74 
T. uniforme, 74 
T. vittatae, 246 
T. vivax, 74 

Trypanosomatidae, 53, 55, 61, 306, 307 
Trypanosomatina, 48, 53 
Trypanosomiasis, 10, 79, 91 
Trypanozoon,74, 81, 84, 86-89, 92, 94, 

308-310 
Tubulina, 16 
Tularemi, 274, 288, 290 
Tunga penetrans, 279 
Tungidae, 279 
Tunguyaz, 279 
Tunicata, 36 
Turbellaria, 179, 320 
Tür içi (İntraspesifik) Parazitizm, 2 
Türler arası (İnterspesifik) Parazitizm, 2 
Tüy Yiyenler, 258 
Tüy-Post Bitleri, 251, 252, 257, 258, 325 
Tylenchina, 225 
Tylenchus, 225 
 
-U, Ü- 
Un Akarı, 298 
Undulipodium, 13, 31, 42, 302 
Undulipodyal aparey, 42 
Urethrit, 115 
Uropygi, 284 
Urospora, 132 
Uyku Hastalığı, 4, 91, 92, 275, 324 
Uyuz Akarları, 298 
Uyuz Etkenleri, 284-287, 295, 298 
Uyuz Hastalığı, 299 
Uzun Antenli Sinekler, 269 
Uzun Bacaklı Örümcekler, 284 
Uzun Formlar, 74, 87, 89, 90, 93 
Üretrit, 115, 312 
Üriner Miyaz, 276 
Ürogenital (Üriner) Miyaz, 276, 277 
 
-V, W, X- 
Vaginit, 115, 233, 312 
Vahlkampfia, 27 

V. paturxent, 27 
Vahlkampfiidae, 27, 303, 313 
Varyant Antijenik Tip, 88 
Vas deferens, 178, 200, 210, 217 
VAT, 88 
Veba, 279, 280, 281, 290 
Veba Piresi, 281 
Vegetatif, 28 
Vektör, 8, 54, 59, 61, 69, 70-73, 76-82, 85, 

86, 89, 90, 93, 94, 120, 129, 131, 
136, 147, 148, 150, 151, 156, 162, 
165-167, 236, 246, 249-251, 257, 
259-265, 267-272, 274-277, 279-
284, 290, 292, 301, 304, 307-311, 
313, 317, 324 
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Vena cava, 223 
VERMES, 175 
Vertebrata, 36 
Vestibuliferea, 172, 319 
Vestibulum, 169 
Vestibül, 169, 172, 173 
Vibrio, 275 
Vinckeia, 150, 162 
Visceral Leishmaniasis, 63 
Vivax grubu, 81 
Vorticella, 3 
VSG, 88, 89 
Vukereriyaz, 241 
Vulva, 217, 220, 222, 224, 227, 229, 232, 

233, 235, 238, 240 
Wuchereria, 239, 241 

W. bancrofti, 239, 241, 273 
Wuchereriasis, 241 
Xenodiagnosis, 95 
Xenopsylla cheopis, 77, 212, 281 
 
-Y, Z- 
Yakarca, 270 
Yalancı Akrepler, 284 
Yalancı Kist, 137, 144 
Yalancı Nüksetme, 160 
Yalancı Sölom, 176, 177, 215 
Yalancı Vivipar, 222, 254 
Yalayıcı-Emici (=Çiğneyici-Emici) Ağız, 252, 

268 

Yanak Tarağı, 278, 282 
Yapışma Diski, 102, 106, 109 
Yaprak Uyuzları, 294 
Yaralı Deri Miyazı, 277 
Yarı-Açık Mitoz, 96, 99 
Yarım Kanatlılar, 251, 264, 309 
Yassı Kurtlar, 175, 178, 179, 319-321 
Yassı Sülük, 71, 72, 244 
Yatak Tahta Kurusu, 266 
Yavru Sporosistler, 184 
Yeni Dünya Deri Leşmaniyözü, 64, 65 
Yeni Gregarinler, 131, 134 
Yeşilbaş Ördek, 98, 312 
Yumurta Kanalı, 178 
Yumurta Kapsülleri, 208, 211, 322 
Yumuşak Keneler, 167, 287, 288, 292, 293, 

326 
Yuvarlak Kurtlar, 53, 175, 215, 217, 323 
Zar Kanatlılar, 251, 254 
Zebrina detrita, 192 
Ziemann Tanecikleri, 157, 158 
Zigotik (Sinsisyal) Mayoz, 35, 45, 127 
Zoonosis, 9 
Zoonoz, 9, 65, 301 
Zorunlu (Obligat, Özel) Miyaz, 276 
Zorunlu Mutualizm, 5-7, 301 
Zorunlu Simbiyontlar, 16, 17, 171 
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