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GİRİŞ
Bitler (Phthiraptera) dünya genelinde köpeklerde 
enfestasyonlara sebep olan, iklimin pire ve keneler 
için elverişsiz olduğu soğuk iklime sahip ülkelerde 
yaygın olarak görülen ektoparazitlerdendir. 

Bitler konak spesifiteleri oldukça yüksek zorunlu 
ektoparazitler olup, beslenme şekillerine göre 
çiğneyici bitler (Ischnocera, Amblycera) ve emici 
bitler (Anoplura) olarak ayrılırlar. Bitler hayatlarının 
tamamını konak üzerinde geçirirler ve bazı türler 
konak vücudunda belirli yerleri tercih ederler. 

This case report was prepared to give information about Linognathus setosus (von Olfers, 1816) detected on a 2-year-old male 
Rottweiler breed dog which was brought to a private veterinary clinic due to restlessness and itching. Lice were found especially 
on the head, neck and back regions of the dog in the examination for ectoparasites. Four female, 2 male and 9 nymph lice were 
collected from dog. The collected lice were preserved in eppendorf tubes containing 70% ethanol (C2H5OH) and  were sent to the 
Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine Selçuk University for species identification. In the laboratory, the lice 
were left to be transparent in a 10% potassium hydroxide solution and passed through a series of alcohols (70% - 99% ethanol), 
glued onto the slide with Canadian balsam and examined microscopically. Lice were identified as L. setosus. Although this species 
has been reported in Turkey, there is no article about its morphological structure, biology and prevalence. Therefore,  detailed 
informations about the morphological features of L. setosus are given to inform veterinarians and scientists working in this field.
Keywords: Anoplura, blood-sucking louse, dog, Linognathidae, Rottweiler 

Bu olgu sunumu; özel bir kliniğe huzursuzluk ve kaşıntı sebebiyle götürülen 2 yaşında, erkek, Rottweiler ırkı bir köpekte tespit 
edilen Linognathus setosus (von Olfers, 1816) hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ektoparazitler yönünden muayenesi 
yapılan köpeğin özellikle baş, boyun ve sırt bölgelerinde bitlere rastlanmıştır. Köpek üzerinden 4 dişi, 2 erkek ve 9 nimf olmak 
üzere 15 bit toplanmıştır. Toplanan bitler %70 etanol (C2H5OH) içeren eppendorf tüplere konularak tür identifikasyonu için Selçuk 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı’na gönderilmiştir. Gönderilen bitler laboratuvarda %10 potasyum 
hidroksit solüsyonunda saydamlaştırılıp alkol serilerinden (%70 - %99 etanol) geçirildikten sonra Kanada balsam ile lam üzerine 
yapıştırılmış ve mikroskobik olarak incelenmiştir. Bitler L. setosus olarak teşhis edilmiştir. Bu türün Türkiye’de görüldüğü 
bildirilmekle birlikte; morfolojik yapısı, biyolojisi ve yaygınlığıyla ilgili herhangi bir makaleye rastlanmamıştır. Bu nedenle bu 
alanda çalışan bilim insanları ve veteriner hekimleri bilgilendirmek amacıyla L.setosus’un morfolojik özellikleri hakkında ayrıntılı 
bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anoplura, kan emici bit, köpek, Linognathidae, Rottweiler 
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Konaklarından ayrıldıklarında birkaç günden fazla hayatlarını 
devam ettiremezler. Bu nedenle bitlerde bulaşma doğrudan temas 
yoluyla olmaktadır. Bununla birlikte kontamine fırçalar, taraklar 
ve çeşitli malzemeler de bulaşmada rol oynamaktadır (1-3).
Köpeklerde Linognathus setosus (von Olfers, 1816), Heterodoxus 
spiniger (Enderlein, 1909) ve Trichodectes canis (De Geer, 1778) 
olmak üzere üç bit türü tespit edilmiştir. Bu türlerden; kan 
emici bir bit türü olan L. setosus ile çiğneyici bir bit türü olan T. 
canis, H. spiniger’e oranla daha yaygın olarak görülmektedir (3). 
Her iki türün de erişkinleri ve sirke olarak bilinen yumurtaları 
çıplak gözle görülebilmesinden dolayı bitlerin dışında kalan 
diğer ektoparazitlerden ayırt edilmeleri oldukça kolaydır. Kan 
emici bitler sindirim sistemlerindeki kanın miktarına bağlı 
olarak genellikle çiğneyici bitlerden daha büyüktürler ve ayrıca 
renkleri de gri ile koyu kırmızı arasında değişmektedir. Kan emici 
bitlerin baş genişlikleri torakstan daha dardır ve ağız yapıları kan 
emmek için uzamıştır. Çiğneyici bitlerde ise baş torakstan daha 
geniştir. Ayrıca kan emici bitlerden farklı olarak sarı renktedirler 
ve kan emici bitlere kıyasla daha yavaş hareket ederler (4). 
L. setosus köpeklerde pedikülozise sebep olmasının yanı sıra 
çeşitli patojenlere de vektörlük yapması bakımından da önem 
taşımaktadır (5).
L. setosus özellikle köpeklerin boyun, omuz ve kulak bölgelerine 
yerleşmektedir. Hafif enfestasyonlar küçük irritasyonlara 
sebep olurken şiddetli enfestasyonlarda deride irritasyon ve 
kaşıntı, anemi, uykusuzluk, sinirlilik, alopesi ve tüylerde mat bir 
görüntü meydana gelmektedir. Enfestasyonlar genellikle hijyen 
koşullarının iyi olmadığı yerlerde barındırılan köpeklerde daha 
yaygın olarak görülmektedir (1,3). 
Türkiye’de Linognathidae ailesi içerisinde 7 türün varlığı 
bildirilmiştir. Bu türleri L. africanus (Kellog and Paine, 1911), 
L. vituli (Linnaeus, 1758), L. ovillus (Neumann, 1907), L. pedalis 
(Osborn, 1896), L. setosus (Von Olfers, 1816), L. stenopsis 
(Burmeister, 1838) ve Solenopotes capillatus (Enderlein, 1904) 
olarak sıralamak mümkündür (6). L. setosus’un Türkiye’deki 
köpeklerde varlığı ile ilgili bilgi bulunmakla birlikte (6,7), bu 
konuda yapılmış herhangi bir çalışma veya olgu sunumuna 
rastlanmamıştır. Bu olgu sunumu Türkiye’de L. setosus’un 
varlığının bildirildiği ilk çalışma olması bakımından önem 
taşımaktadır. Bu nedenle L.setosus’un morfolojik özellikleri 
hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, bu alanda çalışan bilim 
insanlarını ve veteriner hekimleri bilgilendirmek amacıyla bu 
makale hazırlanmıştır.

OLGU SUNUMU
Kocaeli’deki özel bir veteriner kliniğine 2018 Mart ayında 
ektoparazit enfestasyonuna bağlı kaşıntı ve huzursuzluk şikayeti 
ile götürülen 2 yaşında, sahipli, erkek, Rottweiler ırkı bir köpeğin 
genel klinik muayenesi yapılmış ve köpeğin özellikle baş, boyun ve 
sırt bölgelerinde bitlere rastlanmıştır (Şekil 1). Görülen bitlerin bir 
kısmı pensle toplanarak içerisinde %70 etanol bulunan eppendorf 
tüplere konulmuş ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 
Paraziyoloji Anabilim Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Bitler %10 
potasyum hidroksit solüsyonunda saydamlaştırılıp, distile suda 
yıkandıktan ve alkol serilerinden (%70 - %99 etanol) geçirildikten 
sonra Kanada balsamı ile lamlara yapıştırılmış ve Leica DM 
750 marka ışık mikroskobunda incelenmişlerdir. Mikroskobik 
incelemeler sonunda ilgili literatürler (8,9) yardımıyla, bitlerin L. 

setosus olduğu tespit edilmiştir. Köpek üzerinde L. setosus’ların 
dişi, erkek ve nimflerinin yanı sıra setalara yapıştırılmış çok 
sayıda yumurtaya da rastlanılmıştır. Köpeğin üzerinden dört dişi 
(Şekil 2A), iki erkek (Şekil 2B), dokuz nimf ve çok sayıda yumurta 
(Şekil 2C) toplanmıştır.

Morfolojik Özellikleri
Bu çalışmada toplanan dişi ve erkek L. setosus’lara ait bazı 
morfolojik yapılar ve ölçümler Şekil 3’te gösterilmiştir. 
Ölçümlerde dişi L. setosus’ların ortalama büyüklüğünün 2,34 
mm olduğu belirlenmiştir. Morfolojik incelemelerde başın 
uzunluğunun genişliğinden biraz daha fazla olduğu, antenlerin 
neredeyse başın orta kısmından çıktığı, preantennal bölgenin iyi 
gelişmiş, lateral kenarlarının düz ve apeksin ise küt sonlandığı 
belirlenmiştir. Ayrıca postantennal bölgenin lateral kenarlarının 
birbirlerine paralel oldukları belirlenmiştir. Abdomenin geniş ve 
oval yapıda, ince setalarla kaplı olduğu ve ventral yüzeye göre 
dorsal yüzeyinde daha sık seta bulunduğu gözlenmiştir (Şekil 
3A). Gonopofizlerin kısa ve geniş yapıda olduğu, posterior 
marginlerinin geniş ve yuvarlağımsı olduğu görülmüştür. Ayrıca 
kısmen uzun bir seta sırasına sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 
3B). Erkek L. setosus’ların da genel olarak dişiye benzemekle 
birlikte, daha küçük bir vücut yapısına sahip olduğu görülmüştür. 
Abdomenin dişiye kıyasla daha az setalı (Şekil 3C) olduğu ve 
dorsal yüzeyin posterior kısımlarının neredeyse setasız olduğu 
belirlenmiştir. Genitalianın iyi gelişmiş ve kalkan şeklinde olduğu 
görülmüştür (Şekil 3D). Belirlenen özellikler ve ölçümler sonucu 
elde edilen bulguların Ferris (8) ve Tuff (9)’in belirtmiş olduğu 
morfolojik özelliklerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 2. Linognathus setosus: dişi (A), erkek (B), yumurta (C), 
orijinal 

Şekil 1. Linognathus setosus ile enfeste köpek, orijinal
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TARTIŞMA
T. canis, L. setosus ve H. spiniger gibi bit türleri köpeklerde 
pedikülozise neden olurlar. Bunlardan L. setosus kan emerek 
beslenmekte, diğerleri ise epidermal doku kalıntıları ve sebaceous 
sekresyonlarla beslenmektedir. Bit enfestasyonlarında kaşıntı, 
alopesi, huzursuzluk, sinirlilik, anemi ve tüylerde matlaşma 
gibi çeşitli bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. L. setosus 
enfestasyonları Spaniel, Basset Hounds ve Afghan Hounds gibi 
uzun tüylü köpek ırklarında nispeten daha sık görülmektedir 
(10-12). Bu olguda da enfeste köpekte benzer klinik semptomlar 
ile karşılaşılmıştır. Rottweiler ırkı köpek özellikle kaşıntı ve 
huzursuzluk problemi nedeniyle kliniğe götürülmüştür. Bu 
olguda farklı olarak daha çok Spaniel, Basset Hounds ve Afghan 
Hounds gibi uzun tüylü köpek ırklarında rastlanan L. setosus 
enfestasyonuna bu kez kısa tüylü bir köpek ırkı olan Rottweiler’de 
rastlanmıştır.
Dünya genelinde L. setosus’un yaygınlığı ve tedavisine yönelik 
yapılan birçok çalışma mevcuttur (13-19). Kumsa ve ark. (18) 
Etiyopya’da yapmış oldukları bir çalışmada incelemiş oldukları 
200 adet köpeğin %97’sinin en az bir ektoparazit ile enfeste 
olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmada birçok pire ve kene türünün 
yanı sıra 3 farklı bit türü (L. setosus %1,5, H. spiniger %5, T. 
canis %0,5) ile karşılaşmışlardır. Ayrıca enfestasyona sebep 
olan tür çeşitliliğinin tespiti ve bu türlerin zoonoz patojenlerin 
bulaşmasındaki rollerinin belirlenmesi konusunda ileri 
çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. İran ve Irak sınır 
bölgesinde yapılan başka bir çalışmada ise L. setosus’un yaygınlığı 
%20,57 olarak tespit edilmiştir (16). L. setosus’un Türkiye’de 
de görüldüğüyle ilgili kaynaklar mevcut olsa da, nerede ve ne 
zaman tespit edildiğiyle ilgili bilgiler yetersizdir (6,7). Türkiye’de 
sadece 1965 basımı bir kitap (7) ve bu kitabı kaynak gösteren bir 
derlemede (6) varlığı bildirilen L. setosus’un yaygınlığı veya varlığı 
ile ilgili başka herhangi bir literatüre rastlanmamıştır. Bu makale, 
daha önce Türkiye’deki köpeklerde varlığı bildirilmesine rağmen 
enfestasyonun nerede ve ne zaman olduğu ile ilgili bilgilerin 
yetersiz kaldığı L. setosus enfestasyonu hakkındaki ilk makaledir. 
Bu çalışmada, bu türün morfolojik özellikleri hakkında bilgi 
verilmiş ve ayrıca ilgili şekillerle makale desteklenmiştir. 

SONUÇ
Sonuç olarak; Türkiye’deki köpeklerde bit türleriyle ilgili yeterince 
araştırma bulunmamakta, belirtilen türlerin yaygınlıkları ve 
zararları bilinmemektedir. Bu nedenle, bu konularda daha 
kapsamlı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca daha 
çok İskandinav ülkeleri gibi soğuk iklim şartlarında yaşayan 
köpeklerde enfestasyonlara sebep olan kan emici bitlerin 
Türkiye’de de enfestasyonlara sebep olabileceği unutulmamalı ve 
bu yönde gerekli tedbirler alınmalıdır.
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