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An outbreak of eaeeaı triehostrongylosis and Ma110phaga
infeetions in pheasants (Phasiands eolehieus) around

Samsun area of Turkey

Suınınary: Heavy Trichostrongylus tenuis infections wcre observed among pheasants
which were kept in captivity around Samsun area of Turkey. The birds successfulIy treated
by giving 25 mg. tetramisole.

Lice infcstation of the same flock due to Goniodes colchici was brought under control
by dipping the birds in 0.15 % a~ueous solution of Neguvon twice with a 7 day intervaI.

Özet: Samsun bölgesinde çoğaltılmaya çalışılan sülünler arasında çıkan sekal tric-
hostrongylose olaylarında etkeni!,! Trichostrongylus tenuis olduğu saptanarak, bu hayvanlar
25 mg. tetramisole'le başarılı olarak sağıtılmış ve ölüm olayları bu tedavi sonucu tamamiyle

durmuştur. ,

Ayni hayvanlar değişik derecede Goniodcs colchici ile de enfekte bulunuyorlardı. Tür-
kiye'de ilk defa görülen bu bit türüne karşı Neguvon'un sudaki % 0.5 solusyonu ile bir hafta
aralıkla yapılan iki banyodan olumlu sonuçlar alınmıştır.

Giriş

Samsun'da Orman Bakanlığına bağlı Gelemen fidanlık müdürlü-
ğünde muhafaza edilen ve Bafra bölgesinden yakalanan toplam 9 sü-
lünden iki di~i ve bir erkek birer ay aralıkla ölmü~lerdir. Ölen hayvan-
ların birinin sekumlarından toplanan helmintler te~hisleri yapılmak
üzere bize gönderilmi~lerdir. Bu materyali muayeneden bir müddet
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sonra yukarıda bildirilen yere gidilerek sağ kalan sülünlerden dı~kı
alınmı~ ve hepsi de dı~ parazitler bakımından gözden geçirilerek bun-
ların deği~ik derecede bit enfeksiyonu taşıdıkları saptanmı~tır.

Ölen bir sülünün sekumundan alınıp gönderilen nematodların ya-
pılan bakılarında hepsinin de Trichostrongylus tenuis olduğu anla~ıl-
mı~tır.

Bu parazite yurdumuzda ilk defa ı953 yılında Ergün ve Merdi-
venci 3 kırmızı ve çil kekliklerin kör ve ince barsaklarında rastlamı~-
lardır. Ergün 4, i 956 yılında Ankara ve yöresindeki 9 ilde muayene
ettiği tavukların yukarıda bildirilen organlarında aynı parazitin dağı-
lı~ını % 0.2 bulmuştur. Merdivenci 6, 1967 de yayınladığı çalı~ma-
sında Marmara bölgesinde T. tenuis'e tavuklarda % 0.5ı, hindilerde
% o. i 7, ördeklerde % 2. i ve kazıarda ise % 2.3 oranında rast1amı~tır.
Aynı yazar 7 bu nematoda Samsun'da evcil bir kazda, Marmara
bölgesinin Avrupa kesiminde İpsala'da bir yabani kazla, Babaeski'de
bıldırcında da tesadüf etmi~tir. Biester ve Schwarte ı, bu parazitin
morfoloji, biyoloji ve patogenitesi üzerİnde durmakta ve sülünlerden
alınan T. tenuis'le evcil hindi ve tavukların ba~arı ile enfekte' edildi-
ğini bildirmektedirler.

Ghenne (5), kekliklerde T. tenuis'ten mütevellit körbarsak tric-
hostrongylose'unu tetramisole vererek ba~arı ile sağıtmış ve bu parazit-
ler tamamiyle dü~ürülmüşlerdir.

Brohmer, Ehrmann ve Ulmer ı, Orta Avrupa'da sülünlerde bu-
lunan yedi Mallophaga türü arasında Goniodes colchici'yi de saymak-
tedırlar.

Materyal ve Metod

70 derecelik alkol içinde Samsun'dan gönderilen ve ölen bir sülü-
nün sekumundan alındığı bildirilen toplam 225 nematod, suda temiz-
lenip alkolden arındıktan sonra saydamlaşmak üzere 24 saat laktofe-
nole bırakılmışlar ve bu süre sonunda mikroskopta te~hisleri yapılmış-
tır.

Samsun'a gidildiğinde kalan sülünlerin hepsi de ayrı ayrı kafes-
lere alınarak dışkıları toplanmış ve bunların her gram dışkısındaki T.
tenuis yumurtalarının sayımları yapılmıştır.

Bundan ayrı olarak dış parazitler bakımından deği~ik oranda en-
feksiyonlu görülen bu sülünlerin kanat altı, kloaka ve göğüs bölgesin-
den pensle toplam i 70 bit toplanarak % LO formol içine alınmışlardır.
Kürsüde bunlar sudan geçirilerek temizlendikten sonra helmintlerde
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olduğu gibi bunlar da saydamlaşmak üzere 24 saat laktofenolde bekle-
tilmişler ve bu süre sonunda teşhisIeri yapılmıştır.

Ölen üç sülünün kalp, dalak ve karaciğerinden, % LO koyun kanı
katılmış kanlı agara ve serumlu buyyon'a ekimler yapılmıştır.

Vasati ağırlıkları 550 gram olan altı sülüne jelatin kapsül içinde
25 mg. tetramisole verilmiş ve sağıtılmadan sonra birer hafta aralıklar-
'la dışkı muayeneleri yapılmıştır.

Taşıdıkları T. tenu is yumurtaları bakımından dışkının menfi bu-
lunduğu saptanıp bu parazit yönünden sağıtıldıkları anlaşıldıktan
sonra altı sülün birer hafta aralıkla Neguvon'un sudaki % 0.15 solus-
yonu ile iki defa banyo edilmişlerdir.

Sonuç

Bir sülünden toplanıp teşhisIeri yapılmak üzere gönderilen 225

nematodun hepsinin de Trichostrongylus tenuis (Mehlis, 1846) olduk-
ları saptanmıştır. Morfolojileri gerek klasik kitaplardaki i ve gerekse
yurdumuzda yabani ve evcil kanatlılarda bulunduğu bildirilen 3, 4, 6, 7

T. tenuis'in tarifierine tamamiyle uyan bu nemat<?dun Türkiye'de
sülünlerde görülmesi ilk defa belirtilmiş olmaktadır.

Değişik derecede bit enfeksiyonu taşıyan altı sülünden toplanan
Mallophaga'ların hepsinin de Goniodes colchici Denny, 1842 olduğu bu
yayın ile yurdumuzda ilk defa saptanmış olunmaktadır.

Ölen sülünlerin birisinin bakteriyolojik muayenesinde haemolytic
stafilokok'lar saptanmış olup bu etkeni n de, ölüme iştirak ettiği kanı-
sına varılmıştır.

Her gram dışkıda 1000-2000 Trichostrongylus tenuis yumurtası
taşıyan altı sülünün tetramİsolc'le sağıtıldıktan bir hafta sonra dışkı-
larındaki yumurtalar gittikçe azalarak on beşinci günde sıfıra inmiş ve
bu hayvanlarda ölüm durmuştur.

Bit invaziyonları da Neguvon tatbikinden sonra ortadan kalkmış-
tır.

Tartışnıa

Türkiye'de gerek evcil ve gerekse bazı yabani kanatlılarda Tric-
hostrongylus tenuis'den mütevellit trichostrongylose olayları Ergün
ve Merdivenci tarafından 3, 4, 6, 7 bildirilmiş ve morfolojilerinin ta-
rifleri yapılmıştır. Bizim sülünlerde bulduğumuz aynı tür nematod'lar-
la yukarıdaki araştırıcıların diğer. kanatlılarda buldukları T. tenuis'.
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ler arasında morfolojik yönden herhangi bir fark göremedik. Öyle an-
laşılıyor ki bu nematod, kanatlılar arasında konakcı farkı gözetmek-
sizin geniş bir yaydış alanına sahiptir. Hatta Biester ve Schwart ı

ın sülünlerden alınan bu nematodıa evcil hindi ve tavukların kolay-
lıkla enfekte edilebildiklerini bildirmeleri, bu türün biyolojik variyas-
yonlarının da bulunmadığını ve kolaylıkla bir konakcı türünden di-
ğerine geçip invaziyon meydana getirebildiğini göstermektedir. Bu
durumu teyit eden başka bir husus ta Samsun bölgesinde evcil bir
kazda Merdivenci 7 tarafından görülen bu nematodun aynı bölgede
sülünlerde de ras!lanması ve hatta hastalık meydana getirerek ölüme
sebep olabilmesi keyfiyetidir.

Ghenne s nin kekliklerde körbarsak trichostrongylose'unun sa-
ğıtılmasında 25 mg. tetramisole vererek elde ettiği iyi sonuçları he-
men hemen aynı ağırlıkta olan sülünlerdeki bu parazitin sağıtlmasında
biz de sağlamış olduk. Hayvanlar ilaçlamadan onbeş gün sonra hem
klinikman iyileşmişler ve hem de bu sürenin sonunda dışkıları bu ne-
matod yumurtası yönünden menfi olmuştur. Orta Avrupada sülünler-
de görülen bit türleri arasında bulunduğu Brohmer ve arkadaşları 2

tarafından bildirilen Goniodes colchici'yi biz de Samsun bölgesindeki
altı sülünden topladığımız materyalde saptamış bulunuyoruz. Bu hay-
vanlardan toplanan Mallophag'aların tümü de sadece bu türe ait bu-
lunmaktaydı.
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