
Zoonotik Microsporum canis İnfeksiyonu

Erman OR, Alev Akdoğan KAYMAZ, Tamer DODURKA, Hüseyin TAN
İ.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Avcılar 34850, İstanbul-TÜRKİYE

N. Yakut ÖZGÜR
İ.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Avcılar 34850, İstanbul-TÜRKİYE

Geliş Tarihi: 09.05.1997

Tr. J. of Veterinary and Animal Sicences
23 (1999) 293-296
© TÜBİTAK

293

Özet: Herhangi bir deri problemi ile İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları kliniğimize getirilen kedi ve köpeklerde-
ki dermatomikoz insidensini belirlemek amacı ile yapılan bu çalışma dermatomikoz tanısı konulan 79 köpek ve 24 kedi üzerinde
yürütüldü. Hasta hayvanlardan alınan deri örneklerinin mikolojik kültürleri Mikrobiyoloji A.D. laboratuvarında yapıldı. Vakaların
%65’inde Microsporum canis, %20’sinde M. nanum ve %15’inde ise Candida spp. tespit edildi. Dermatomikozlu 3 yaşlı, erkek Siyam
kedisinde sahibine de bulaşan zoonotik Microsporum canis infeksiyonu saptandı.

Anahtar Sözcükler: Kedi, Microsporum canis, Zoonoz.

Zonotic Microsporum canis Infection

Abstract: This study was made on 79 dogs and 24 cats with dermatomycosis were came to the clinic of Internal medicine of
Veterinary Faculty, Istanbul University with complaint of a skin problem to detect the incidence dermatomycosis. Mycological cul-
tures were made from the skin samples of infected animals in the laboratory of Microbiology Department. 65% of Microsporum
canis, 20% M. nanum and %15 of Candida spp. was diagnosed in all cases. It was diagnosed zoonotic M. canis infection in 3-years
old, male Siamese cat with dermatomycosis, was infected of the cat owner.
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Giriş

Hayvanlarda görülme insidensi yüksek olan zoofilik
dermatofitler, insanları nadiren infekte eden fungal
organizmalardır (1). Çeşitli araştırıcılar (2-4) dış bakıda
sağlam olan kedilerde %15-30.4, köpeklerde ise %18.4-
75 oranında dermatofit saptadıklarını ve bunların
çoğunun M.canis olduğunu bildirmektedirler. Katoh ve
arkadaşları (5), hiç bir lezyon bulunmayan bir köpekten
19 yaşındaki bir genç kıza M.canis’in bulaştığını
bildirmişlerdir. Yapılan araştırmalar sonucu
dermatomikozisli kedi ve köpeklerde patojen etken olarak
en çok M.canis, M.gypseum, Trichopyton mentagrophytes
var. granulare ve T.verrucosum türü dermofitler izole
edildiği bildirilmitir (2, 4, 6, 7). Pintori ve arkadaşları (7)
toplam 315 kedi ve 2148 köpek üzerinde yürüttükleri
çalışma sonucunda 120 deri lezyonu bulunan kedi ve
köpekten, 22 kedi ile 12 köpekte infeksiyon etkeni olarak
M.canis izole etmişlerdir. Sparkes ve arkadaşları (8),
1956-1991 yılları arasında 8349 kedi ve köpeği
dermatofit infeksiyonları yönünden incelemişler, 3407
kediden 894’ünde (%26) ve 4942 köpekten 474’ünde
(%10) dermatofit türü mantarları izole etmişlerdir.
Araştırıcılar kedilerin %92’sinde, köpeklerin ise %65’inde

M.canis izole etmişlerdir. Dermatofitlerin daha çok
sonbahar aylarında ve 1 yaşından küçük kedilerde
görüldüğünü belirten araştırıcılar infeksiyonun görüldüğü
kedi türleri arasında Siyam kedilerinin (%22) dördüncü
sırada yer aldığını bildirmişlerdir.

İnsan dermatomikozlarında, özellikle genç bireylerde
antropofilik dermatofitlere nazaran zoofilik
dermatofitlerin daha fazla oranda görüldüğü
bildirilmektedir (9-11). Badillet (12), 1956-1975 yılları
arasında Paris’te yaşayan insanların %17’sinde zoofilik
karakterde dermatomikoz infeksiyonu tespit etmiştir.
Aynı araştırıcı dermatomikozis nedeni olarak M.canis izole
edilen vakaların %80’inin kedi, %10’unun ise köpek
olduğunu bildirmektedir. Katoh ve arkadaşları (13) ise
yaptıkları bir araştırmada M.canis infeksiyonu saptanan
insanların %93.8’inin evlerinde kedi beslediklerini
saptamışlardır.

Zoofilik fungal infeksiyonların antropofilik mantar
infeksiyonlarına göre daha çok inflamatuvar karakterli
olduğu bildirilmektedir (1). Mikotik bir infeksiyonun
tanısı %10’luk KOH ile hazırlanan deri kazıntısının direkt
olarak mikroskopla incelenmesi ve mikolojik kültürü
yapılarak konulur (1, 13, 14). İnfeksiyonun tedavisinde
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çeşitli topikal ve oral antifungal ilaçların kullanımı
önerilmektedir (1, 7, 15-17).

Zoofilik karakterli bir dermatomikoz olan M.canis
infeksiyonun bir Siyam kedisi ve sahibinde aynı anda
seyretmesi, evlerinde kedi ve köpek besleyen
hayvanseverlerin bu tür bazı mantar etkenlerinin hasta
sahiplerine de bulaşabileceği konusunda uyarılması
açısından önemli olduğu görüşündeyiz.

Materyal ve Metod

Çalışma kliniğimize getirilen ve yaşları 1 ile 5 arasında
değişen 79 adet köpek ve 24 adet kedi üzerinde
yürütüldü. Hasta sahiplerinden alınan anamnez ile
hastaların hepsinde hafiften şiddetliye doğru değişen
derecelerde kaşıntı ve vücudun çeşitli yerlerinde kıl
dökülmelerinin olduğu öğrenildi. 103 hasta sahibinden
sadece birinde aynı zamanda kedisinde de görülen
lezyonlara benzer lezyonların olduğu anamnezi alındı.

Bütün hayvanların lezyonlu bölgelerinden steril petri
kutularına deri kazıntısı ve kıl örnekleri alındı.
Örneklerden direkt mikroskopik inceleme ve mikolojik
kültür yapıldı. Direkt inceleme için, kıl örnekleri lam
üzerine damlatılan iki damla %10 KOH çözeltisine
konularak üzerine lamel kapatıldı ve 30 dakika
bekletildikten sonra mikroskopta incelenerek, kılların
çevresinde sporların varlığı araştırıldı.

Mikolojik kültür için deri kazıntısı örneklerinden
Sabouraud Dextrose Agar’a (SDA) ekimler yapılarak 25
C’dea 15 gün süreyle inkübasyona bırakıldı. Bu süre
sonunda SDA’da oluşan koloniler morfolojik olarak
incelendi ve bu kolonilerden laktofenol pamuk mavisiyle
lam-lamel arası preparatlar hazırlanarak mikroskopta
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Şekil 1-2. Microsporum canis’li kedide deri lezyonlarının görünümü.

Şekil 3. Hasta sahibinde görülen Microsporum canis infeksiyonu
deri lezyonları.
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incelendi. Üreyen mantarların koloni ve mikroskopik
görünümlerine göre bilinen yöntemlerle cins ve türleri
saptandı (18).

Bulgular

Mikotik infeksiyon tanısı konulan hayvanların
sahiplerinden alınan anemnezde hastaların hepsinde
hafiften şiddetliye doğru değişen derecelerde kaşıntı ve
vücudun çeşitli yerlerinde kıl dökülmelerini olduğu
öğrenildi.

Mikolojik incelemeler sonucunda kedi ve köpeklerin
%65’inde M.canis, %20’sinde M.nanum ve %15’inde
Candida türü mantar etkenleri izole edildi.

M.canis infeksiyonu saptanan kedinin sahibinin
kolunda tek taraflı kırmızı renkte ve kepekli karakterde
yaygın kaşıntılı lezyonlar olduğu gözlendi.

Dermatomikoz tanısı konulan köpekler 10 mg/kg,
kediler ise 5-7 mg/kg oral ketokonazol ile 10-35 gün
arasında değişen sürelerde tedavi edildi. M.canis saptanan
hasta sahibine ise doktoru tarafından flukonazol (150
mg/gün, 10 gün) tedavisi uygulandı.

Tartışma

Dermatomikozis; zoofilik, antropofilik ve geofilik
olarak bulaşan çeşitli dermatofitlerin derinin epidermal
tabakasında meydana getirdiği bir infeksiyondur (7, 19).
Sağlıklı kedi ve köpeklerde dermatofitlerin görülme
oranının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir (2, 4, 5).
Bourdzı-Hatzopoulou (2), klinikman normal 559 köpeğin
%75’inde, 225 kedinin ise %15’inde Microsporum ve

Trichophyton genusuna ait mantar türleri saptadığını
bildirirken, Zaror ve arkadaşları (4) klinik belirti
göstermeyen köpeklerin %18.4’ünde, kedilerin ise
%30.4’ünde M.canis izole ettiklerini belirtmişlerdir.
Katoh ve arkadaşları (5) herhangi bir deri lezyonu
bulunmayan köpeklerden dahi kısa süreli temas sonucu
mantar etkenleri bulaşabileceğini bildirmektedirler.

Dermatofit türlerinin tespiti amacı ile hayvan (2, 6, 7)
ve insanlar (4, 8, 9, 11) üzerinde yapılan çalışmalarda en
sık M.canis’in, daha az oranda ise M.nanum,
T.mentagrophytes, M.equinum, T.equinum ve
T.verrucosum’un infeksiyon oluşturduğu gözlenmiştir.
Bizim hastalarımızda ise mikolojik incelemeler sonucu
daha çok M.canis infeksiyonu, daha az olarak da M.nanum
ve Candida türleri izole edildi.

3 yaşlı Siyam kedisinde saptadığımız deri lezyonlarının
Radentz’in (1) aksine inflamatuar bir yapıda olmadığı
gözlendi. Kedinin kaldığı evde iki kişinin kedi ile temasta
bulunmasına rağmen, sadece birinde M.canis’le ilgili deri
lezyonları saptandı. İnfeksiyonun sadece bir kişide
görülmesinin bu kişinin bireysel immunitesine ve kedi ile
olan temas yoğunluğuna bağlı olduğu düşünüldü. Daha
önce yapılan çalışmaların (1, 7, 15-17) doğrultusunda,
hastaya uygulanan ketakonazol tedavisi ile deri lezyonları
kayboldu ve hasta tamamı ile iyileşti.

Sonuç olarak, insanlara bulaşma riski de göz önünde
bulundurularak sağlıklı ve dermatomikozlu kedi ve
köpeklerde M. canis infeksiyonlarının insidensi üzerine
çalışmaların arttırılması ve hayvan sahiplerinin
hayvanlarını düzenli olarak Veteriner Hekim kontrolünde
tutmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelerinin
gerektiğini düşünmekteyiz.
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