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Bir Arap Bülbülünde (Pycnonotus xanthopygos)
Diplotriaena monticolae Yamaguty, 1935
(Fam: Filariidae) Olgusu
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ÖZET: Hatay'da otopsisi yapılan bir Arap Bülbülünün (Pycnonotus xanthopygos) göğüs boşluğundan 8 dişi ve 5 erkek olmak üzere
toplam 13 adet nematod toplanmıştır. Parazit laktofenolde şeffaflandırıldıktan sonra mikroskop altında incelenmiş ve önemli kısımların
ölçümleri yapılmıştır. Bulunan parazitler Filariidae ailesinden Diplotriaeninae alt ailesinden Diplotriaena monticolae Yamaguty, 1935
(Fam: Filariidae) olarak teşhis edilmişlerdir. Bu olgu Türkiye'de bülbüllerde tespit edilen ilk bulgu olması nedeniyle önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Arap Bülbülü, Helminth, Filariidae, Diplotriaena monticolae

A case of Diplotriaena monticola (Yamaguty, 1935) in the White-Spectacled Bulbul (Pycnonotus xanthopygos)
SUMMARY: In Hatay, 13 nematodes (8 ♀ and 5 ♂) were observed in the thoracic cavity of a white-spectacled bulbul (Pycnonotus
xanthopygos). The parasites were cleared with lactophenol and then investigated under the light microscopy and important morphological parts of parasites were measured. The parasites were identified as Diplotriaena monticola Yamaguty, 1935 (Fam.: Filariidae) under the
subfamily of Diplotriaeninae. It is important because this case is the first report of this infection in a white-spectacled bulbul in Turkey.
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GİRİŞ
Arap bülbülü (Pycnonotus xanthopygos) Akdeniz kıyı bandında, Antalya ovası ile Çukurova ve Hatay ilinin kıyı bölümlerinde yoğun olarak bulunan bir kuş türüdür. Yuvalarını park
ve bahçelerde bulunan 16 farklı ağaç tipine, özellikle de palmiye ve fıstık çamına yaparlar. Ağırlıklı olarak bitkisel besinlerle beslenen Arap bülbülünün, 13 takıma ait 24 farklı böcek
türünü yediği tespit edilmiştir (4).

de geliştikten sonra kalp ve pulmoner arterler yoluyla L4 veya
L5 halinde akciğerlere göç etmektedirler. Daha sonra arteriel
sistemin dışına geçerek hava keselerini istila etmekte ve ergin
hale gelmektedirler. Amerika kargalarının (Corvus
brachyrhynchos) hava keselerinde D. tricuspis isimli
nematodun erişkinlerine infeksiyondan 30- 60 gün sonra rastlanıldığı bildirilmektedir (1, 7).

Diplotriaenid nematodlar reptillerin ve kuşların hava keselerine yerleşen oldukça büyük nematodlardır (1). Akciğerlerden
farinkse gelen yumurtaları, sindirim sistemine geçerek dışkıyla
dış ortama atılmaktadır. Arakonakçı olarak çekirgeleri kullanan nematodların son konakçılardaki gelişmesi sadece
Diplotriaena tricuspis isimli türde çalışılmıştır (1, 2, 7). Çekirgelerle vücuda alınan bu nematodlar, hepatik portal sistem-

Bu makale Arap Bülbülünün göğüs bölgesinden elde edilerek
teşhis edilen Diplotriaena monticolae ile ilgili bir olgu sunumunu içermektedir.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Hatay'da ölen bir Arap Bülbülü (Şekil 1, 2) otopsi muayenesi
için MKÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD laboratuarına
getirilmiştir. Bülbülün tüm iç organları taşlık, akciğer, karaciğer, karın ve göğüs boşluğu, ince bağırsaklar ile beraber
makroskopik olarak muayene edilmiştir. Bağırsak içeriği bir
petri kutusuna süzgeç yardımıyla süzülerek içerik olası parazitler yönünden incelenmiştir. Bulunan parazitler bir pens
yardımıyla toplanarak %70’lik alkol içerisinde muhafaza edilmiş, laktofenolde şeffaflandırıldıktan sonra ilgili literatürle-
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rin ışığında (15, 16) mikroskop altında teşhisleri yapılarak
önemli kısımların ölçümleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir (Şekil 3d).
BULGULAR
Hatay'da otopsisi yapılan Arap Bülbülünün göğüs boşluğundan (Şekil 2) 8 adet dişi ve 5 adet erkek olmak üzere toplam
13 adet nematod toplanmıştır.
Mikroskobik incelemeler ve yapılan ölçümlere göre; erkek
parazitin uzunluğunun 1.7-1.9 cm (ort. 1.8 cm), dişinin uzunluğunun 3.3-4.3 cm (ort. 3.8 cm) olduğu gözlenmiştir. Hem
erkek hem de dişi parazitlerin arka ucunun küt olarak sonlandığı, dişinin arka kısmına kadar tamamen içinin yumurtalarla
dolu iki kol halinde uterus dallarıyla kaplı, erkeğin ise arka
kısmında birbirine eşit olmayan iki spikuluma sahip olduğu
gözlenmiştir (Şekil 3c). Ön ucu kalın, arka ucu sivrilerek sonlanan sağ spikulum 788.5-807.5 µm (ort. 795.0 µm) uzunluğundadır. Kalın ve kıvrımlı olduğu gözlenen sol spikulum ise
daha kısa olup, 503.5-617.5 µm (ort: 548 µm) uzunluğundadır.
Dişide özefagus civarında olan vulva ön uca yakın ve önden
475.0-712.5 µm (ort: 626.9 µm) uzaklıktadır (Şekil 3a, b). Her
iki cinsiyetin ön uçtan genişliği 209-266 µm (ort: 232 µm), orta
kısımdan genişliği ise 570-741 µm (ort: 645 µm) kalınlığındadır. Yapılan ölçümde ön kısımdaki kitini yapıların boyu 133171 µm (ort: 152 µm) ölçülmüştür. Tüm bu yapılan ölçümler ve
literatür taraması sonucunda bu parazitin Filariidae ailesinden
Diplotriaeninae alt ailesinden Diplotriaena monticolae
Yamaguty, 1935 olduğu kanısına varılmıştır (Şekil 3).
TARTIŞMA
Türkiye' de kanatlı helmint enfeksiyonlarına yönelik sınırlı da
olsa çalışma vardır. Bu konudaki çalışmalar daha çok tavuk,
kaz, ördek, keklik, bıldırcın, güvercin gibi evcil ve yabani
kanatlılar üzerinde yapılmış olup (5, 8-12), bülbül gibi süs
hayvanlarına yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Dünya’da
süs kuşlarının Diplotriaenid nematodlarına ilişkin çalışmalar
az sayıdadır. Bunların büyük çoğunluğu vaka takdimi, bir
kısmı da yayılışa yönelik çalışmalardır. Kanada’da toplanan
4404 karganın (Corvus brachyrhynchos) 211’inin, D. tricuspis
ile enfekte olduğu bildirilmiştir (6). Amerika’da bir alacakarganın (Cyanocitta cristata) akciğer ve hava keselerinde 9 adet
D. tricuspis’e (17), Suudi Arabistan’da 12 mynah kuşun
(papagan gibi meyve ya da böcek ile beslenen veya yumuşak
yem yiyen kuşlar) (Gracula sp.) akciğer ve hava keselerinde
3-8 adet Diplotriaena divergens’e (18) rastlanmıştır. Brezilya’daki kafes kuşlarının (Passeriformes) vücut boşluklarında
Diplotriaena americana ve D. bargusinica (13), balıkçıl kuşlarında ise D. sokolowi (14) türleri teşhis edilmiştir. Bu çalışmada nekropsisi yapılan Arap Bülbülünün göğüs boşluğundan
8 adet dişi ve 5 adet erkek nematod elde edilmiş olup, bu
nematod D. monticolae olarak teşhis edilmiştir. Farklı yerlerde
ve değişik kanatlılarda yapılan ve farklı türler olarak bildirilen
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yukarıdaki parazitlerin aynı türler olma ihtimali yüksektir.
Yapılmış çalışmalarda (6, 13, 14, 17, 18) yukarıda bahsedilen
Diplotriaenid türlerinin morfolojik özelliklerine yönelik literatürlere rastlanmamıştır. D. monticolae’nin teşhisine ilişkin
literatür bilgi şu şekildedir. Parazitin ağız yapısı basit, dudaksız ve iki lateral, dört submedian papil ile çevrelenmiştir.
Kütikülası düzdür. Uzunca olan özefagusun ön kısmının her
iki yanında iki adet çatallı kitini yapı bulunmaktadır. Erkeğin
arka kısmı yuvarlaktır ve farklı yapılardaki spiculumlar birbirine eşit uzunlukta değildir. Spikulumlardan birinin ön kısmı
kalındır. Arka kısmı düzdür ve incelerek sonlanır. Diğer
spikulum ise bundan daha kısa ve dalgalı yapıdadır. Dişide
vulva önde ösefagus yakınındadır. Parazitin üremesi ovipar
yolla olup, yumurtası ise ince kabuklu ve embriyonludur (2, 3,
15, 16).
Eski literatürlerde (15, 16) yanlışlıkla vücut boşluğuna yerleştiğinden bahsedilen bu nematodların kuşlarda genellikle
abdominal ve torasik hava keselerinde bulunduğu bildirilmektedir (1, 7, 17, 18). Güvercinlerle yapılan deneysel çalışmalarda erişkin D. tricuspis’lere peritonda, plevral kavitede ve derialtı dokularda yaygın rastlanmıştır (3). Bizim incelememizde
nematodların Arap Bülbülünün göğüs boşluğunda bulundukları, kısa bir süre içerisinde de göğüs boşluğundaki organların
altına gizlendikleri görülmüştür.
Bu vaka Türkiye'den bildirilen ilk bulgu olma özelliğini taşımakta, kanatlılarda özellikle de süs kuşlarında parazitlenen ve
onların ölümüne yol açan bir çok nematodla birlikte
Diplotriaenid nematodlarla ilgili çalışmalara duyulan ihtiyaca
dikkat çekmektedir.
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