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GİRİŞ
Güney Avrupa’da yaşayan Testudo kaplumbağalarının 
Palearktik türleri, Testudo hermanni (T. hermanni 
hermanni, T. hermanni boettgeri), Testudo graeca 
(T. graeca graeca, T. graeca ibera) ve Testudo 
marginata’dır. Akdeniz Mahmuzlu kaplumbağasının 
(T. graeca) Kuzey Afrika, Güney İspanya, İsrail, 
Suriye, Kuzey Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, 
Türkiye, Transkafkasya, Rusya ve İran’da görüldüğü 
bildirilmiştir (1,2). 
Türkiye’de Testudo cinsine ait dört alt tür 
bulunmaktadır. Bunlardan T. graeca ibera Karadeniz 
Bölgesi hariç geniş bir dağılıma sahipken, T. graeca 
terrestris Türkiye’nin güneyinde, T. graeca anamurensis 

Türkiye’nin güneybatısında dağılım göstermektedir. 
Türkiye’nin doğusunda dağılım gösteren T. graeca 
armeniaca ise diğer bir alt tür olup, hakkında sınırlı 
düzeyde bilgi mevcuttur (3,4). Literatür bilgilerle 
karşılaştırıldığında, kaplumbağalardaki parazitik 
enfeksiyonlarla ilgili çalışmalar son zamanlarda dikkat 
çekmeye başlamıştır. Testudo cinsi kaplumbağalarda 
görülen nematodlar Pharyngodonidae, Atractidae, 
Ascarididae ve Capillaridae ailelerinde yer almaktadır. 
Ancak bu nematodlarla ilgili veriler parazitlerin 
taksonomi ve morfolojisi ile ilgili olup, parazitlerin 
biyolojisi, epidemiyolojisi, konak-parazit-çevre 
etkileşimi ve bireysel risk faktörleri ile ilgili bilgiler 
yetersizdir (5).
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Seven nematodes collected from a crushed turtle were brought to Selçuk University Faculty of Veterinary Parasitology Department. 
A few of them were transparented in lactophenol approximately for three weeks. After the parasites were cleared, their head 
regions were examined microscopically in apical and lateral positions. The posterior ends of the samples were also examined to 
separate male and females. According to the results of the microscopic examinations, it was found that five of seven parasites were 
female and remain two were male and parasites were identified as Angusticaecum holopterum (Rudolphi, 1819) considering their 
morphological characteristics.
Keywords: Angusticaecum holopterum, ascarid, nematode, Testudo graeca, turtle

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na ezilmiş bir kaplumbağanın içerisinden çıkarılan yedi adet 
nematod getirilmiştir. Parazitlerin birkaç tanesi şeffaflandırma amacıyla laktofenole konulmuş ve yaklaşık olarak üç hafta boyunca 
bu şekilde bekletilmişlerdir. Parazitler saydamlaştırıldıktan sonra mikroskobik olarak apikal ve lateral pozisyonlarda incelenmiştir. 
Ayrıca dişi ve erkekleri ayırmak için örneklerin posterior uçları incelenmiştir. Mikroskobik inceleme sonucu laboratuvara 
getirilen yedi parazitin beşinin dişi, diğer ikisinin ise erkek olduğu belirlenmiş ve parazitler morfolojik özellikleri dikkate alınarak 
Angusticaecum holopterum (Rudolphi, 1819) olarak teşhis edilmiştir.
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Ceylan C, Dik B, Ceylan O. Bir Kaplumbağada (Testudo graeca) Angusticaecum holopterum (Rudolphi, 1819) 
Olgusu.. Turkiye Parazitol Derg 2020;44(1):64-7.
Cite this article as:

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

 Ceylan Ceylan,     Bilal Dik,     Onur Ceylan

A Case of Angusticaecum holopterum (Rudolphi, 1819) in a Turtle 
(Testudo graeca)

Bir Kaplumbağada (Testudo graeca) Angusticaecum 
holopterum (Rudolphi, 1819) Olgusu

DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6598

https://orcid.org/0000-0001-8072-2983
https://orcid.org/0000-0002-7553-5611
https://orcid.org/0000-0002-3514-5221


Turkiye Parazitol Derg 2020;44(1):64-7 65

Türkiye’de, omurgalıların nematodları üzerine yapılan bir 
çalışmada kara kaplumbağalarında (Testudo graeca iberia) üç 
cinse ait 12 nematod türüne (A. holopterum, Tachygonetria 
conica, T. dentata, T. longicollis, T. macrolaimus, T.microstoma, 
T. robusta, T. stylosa, T. thupari, T. uncinata, T. vivipara, Atractis 
dactyluris) rastlanmıştır. Yapılan bu araştırmada incelenen sekiz 
kaplumbağanın hepsinde A. holopterum’un larva veya erginleri 
tespit edilmiş, larvaların genel olarak akciğerlerde, erginlerin ise 
bağırsaklarda saptandığı bildirilmiştir (6). Daha önceleri Ascaris 
holoptera ve Angusticaecum brevispiculum gibi isimlerle bilinmekte 
olan A. holopterum, çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere dünyanın 
birçok yerinden ve farklı kaplumbağa türlerinden bildirilmiştir. A. 
holopterum; Testudo marginata, T. horsfieldii, T. graeca ibera, T. graeca 
graeca, T. hermanni, Chelonoidis denticulata, Kinyxix belliana, Emys 
orbicularis, Terrapene carolina gibi birçok kaplumbağa türünden 
rapor edilmiştir (7). Angusticaecum holopterum yaklaşık olarak 
13-17 cm uzunluğunda, 6,51-7,79 mm özefagus uzunluğuna 
sahip bir kaplumbağa askaritidir (8). Kaplumbağaların 
bağırsaklarında yaşadığı bildirilmekle birlikte, yapılan akciğer 
dokusu incelemelerinde A. holopterum larvalarına rastlandığı 
belirtilmektedir. Bu durum parazitin yaşam döngüsü içerisinde 
vücutta göç geçirdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir 
(6,9). A. holopterum’un Türkiye’deki kaplumbağalarda varlığı ile 
ilgili çalışma sayısı oldukça azdır. Bu nedenle hazırlanmış olan bu 
olgu sunumunun konuyla ilgili çalışan bilim insanlarına faydalı 
olması amaçlanmıştır. 

OLGU SUNUMU
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim 
Dalı’na ezilmiş bir kaplumbağanın içerisinden çıkarılan yedi 
nematod getirilmiştir. Kaplumbağa ezilmiş olduğu için parazitlerin 
hangi organdan alındığı anlaşılamamıştır. Laboratuvara getirilen 
parazitler ilk olarak makroskobik ve mikroskobik olarak 
incelenmişlerdir. Daha sonra parazitlerin birkaçı laktofenole 
konulmuş ve yaklaşık olarak üç hafta boyunca saydamlaşmaya 

bırakılmıştır. Parazitler şeffaflandırıldıktan sonra mikroskobik 
olarak baş bölgeleri apikal ve lateral pozisyonlarda incelenmiştir. 
Ayrıca, dişi ve erkekleri ayırmak için vücudun posterior uçları 
incelenmiştir. Aynı zamanda parazitlerin boyları da bir cetvel 
yardımıyla ölçülmüş ve fotoğrafları çekilmiştir. Mikroskobik 
inceleme sonucu, laboratuvara getirilen parazitler, ilgili literatürler 
(8,10) doğrultusunda A. holopterum olarak teşhis edilmiştir. 
Parazitlerin dudak yapıları ile erkek bireylerin spikülüm yapısına, 
preanal ve postanal papillaların sayısına, gubernaculumun 
bulunup bulunmaması durumuna bakılarak; beşinin dişi diğer 
ikisinin ise erkek olduğu gözlenmiştir. Dişi A. holopterum’ların 
16,5-22 cm, erkeklerin ise 11,5-12,5 cm uzunlukta oldukları 
belirlenmiştir. Yine erkeklerde gubernakulumun olmadığı, altı çift 
preanal papillanın bulunduğu ve spikülümlerin eşit olduğu tespit 
edilmiştir.
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Resim 1. Angusticaecum holopterum’un baş ve boyun yapısı, 
orijinal

Resim 2. Erkek Angusticaecum holopterum’un spikül yapısı, 
orijinal

Resim 3. Dişi Angusticaecum holopterum’un genital çıkıntısı, 
orijinal
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 TARTIŞMA
Angusticaecum holopterum, Türkiye’de ve diğer bazı ülkelerde 
çeşitli kaplumbağa türlerinde bildirilmesine rağmen bu nematod 
ile ilgili çalışma sayısı yetersizidir. Bu çalışmada da T. graeca 
türü kaplumbağaların bağırsaklarında yaşayan A. holopterum 
nematodu teşhis edilmiştir. Laboratuvara getirilen askaritlerin 
spikülüm, preanal ve postanal papilla sayıları, gubernaculumun 
olup olmaması, dudak yapısı ve boyları ile ilgili morfolojik 
ölçümler teşhis amacıyla kullanılan literatürlerle (8,10) uyumlu 
bulunmuştur. Zalesny ve ark. (8) dişi A. holopterum’ların 
boylarının 128-165 mm aralığında olduğunu bildirmiştir. Bu 
çalışmada incelenen dişi örneklerden birinin 22 cm olduğu 
gözlenmiştir (Resim 5). Her ne kadar bu örneğin uzunluğu 
Zalesny ve ark. (8) nın bildirilerine oranla daha büyük olsa 
da, morfolojik özelliklerinin A. holopterum’la aynı olmasından 
ötürü bu dişi nematod da A. holopterum olarak teşhis edilmiştir. 
Testudo cinsi kaplumbağa popülasyonu üzerinde sınırlayıcı 
etkisi olan parazitlerin rolleri yeterince anlaşılamamıştır. Bu 
kaplumbağaların Helmintofauna üyeleri arasında birçok tür 
bildirilse de, dünyanın değişik yerlerinde ve Türkiye’de T. graeca 
üzerine yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır (5,11). Irak’ta 
aralarında T. graeca terrestis’in de bulunduğu bazı sürüngenlerde 
helmint faunasını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada 
T. graeca terrestis kaplumbağalarının ince bağırsakları ve 
midelerinde A. holopterum’a rastlanmıştır. Bu nematodun dışında 
yine mide ve ince bağırsaklarda Atractis dactyluris ve rektumda 
ise Tachygonetria nicolleri tespit edilmiştir. A. holopterum’un 

neden olduğu enfeksiyonlara erkek kaplumbağaların %27,3’ünde, 
dişi kaplumbağaların ise %36,4’ünde rastlanmıştır (12). 
Almanya’da yapılan bir çalışmada son yıllarda pet hayvanı 
olarak kullanımı yaygınlaşan kaplumbağalarda protozoon ve 
helmint enfeksiyonlarının yaygınlığı 19 farklı türde ve 1005 
adet kaplumbağada araştırılmıştır. İncelenen kaplumbağa 
dışkılarında en fazla oxyurid nematodların (%43,18) ve ardından 
ise ikinci sırada Angusticaecum spp.’nin (%0,01) teşhis edildiği 
bildirilmiştir. Araştırmada 12 kaplumbağada Angusticaecum teşhis 
edilmiş ve bu nematodun bulundukları kaplumbağa türleri ise T. 
hermanni, Stigmochelys pardalis, Centrochelys sulcata ve bir kısmı 
ise bilinmeyen kaplumbağa türleri olarak sıralanmıştır. Çalışmada 
ayrıca ölü olan 49 adet kaplumbağaya nekropsi yapılmış ve bunların 
14’ünün (%28,6) şiddetli paraziter enfeksiyona bağlı olarak 
öldükleri bildirilmiştir (13). İspanya’nın güneyinde 2010 yılında 
yapılan bir çalışmada; kafeste bakılan ve serbest yaşayan 107 
kaplumbağanın dışkı incelemelerinde toplam 16 Oxyurid türü ve 
askaritlerden A. holopterum tespit edilmiştir. Oxyurid familyasına 
bağlı türlerin yumurta ve erişkilerinin oranları %94 ve %70 olarak 
tespit edilirken; askarit yumurtalarının ve erişkinlerinin oranı 
ise %26 ve %5 olarak tespit edilmiştir (11). Nevşehir ili sınırları 
içerisinde Kapadokya’da yapılan bir çalışmada; dışkılama sırasında 
anüsten dışarı atılırken ve dışkıların makroskobik incelemeleri 
sırasında gözlenen Angusticaecum spp., Kaplumbağa Vadisi’ndeki 
dişi bireylere ait dışkı örneklerinin %40’ında, erkek bireylere ait 
dışkı örneklerinin ise %50’sinde gözlenmiştir. Angusticaecum spp. 
örnekleri Nar Vadisi’nde ise dişi bireylere ait dışkı örneklerinin 
%50’sinde, erkek bireylere ait dışkı örneklerinin %100’ünde 
gözlenmiştir (14). Yıldırımhan ve ark. (1) yapmış oldukları 
çalışmada; Bursa’da incelemiş oldukları T. graeca’ların sindirim 
sisteminde A. dactyluris, A. holopterum, Mehdiella microstoma, M. 
uncinata, T. conica, T. dentate ve T. longicollis tespit etmişlerdir. 
Schad ve ark. (8)’da Türkiye’de T. graeca ibera türü kaplumbağalarda 
A. holopterum varlığını bildirmişlerdir. Bu çalışmaların dışında 
Türkiye’de A. holopterum’un T. graeca türü kaplumbağalarda 
varlığıyla ilgili başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada 
kaplumbağanın kendisi incelenemediğinden, diğer helmint 
türleriyle enfekte olup olmadığı hakkında bir yorum yapılamamış, 
sadece laboratuvarımıza getirilen örnekler incelenebilmiştir. Bu 
incelemeler sonucu örneklerin A. holopterum olduğu anlaşılmıştır. 
Bu olgu sunumu Türkiye’de T. graeca’larda A. holopterum’un 
varlığının bildirildiği ender çalışmalardan birisi olup, çalışma A. 
holopterum’a ait çeşitli morfolojik yapıları gösteren fotoğraflarla 
zenginleştirilmiştir. 

SONUÇ 
Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası (T. graeca) Avrupa, Asya ve 
Afrika kıtalarında dağılım göstermesine ve Batı Palearktik’te en 
yaygın kaplumbağa türü olmasına rağmen, savunmasız türler 
olarak sınıflandırılmakta ve küresel popülasyonu azalmaktadır. 
Popülasyondaki azalmanın sebeplerinden bir tanesinin de 
parazitler olduğu düşünülmekte olup, bu durumun önlenebilmesi 
amacıyla gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yapılan 
taramalar neticesinde kaplumbağa helmintleri ile ilgili sınırlı sayıda 
kaynağa ulaşılmıştır. Kaplumbağa helmintlerinin Türkiye’deki 
yaygınlığını belirlemek amacıyla daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 
vardır. İlerde kaplumbağalarla ilgili yapılabilecek çalışmalara katkı 
sağlaması açısından bu makale yazılmış ve çeşitli resimler ile de 
zenginleştirilmiştir.

Resim 4. Angusticaecum holopterum’un dudak yapısı, orijinal

Resim 5. Angusticaecum holopterum, dişi, orijinal
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* Etik

Hasta Onayı: Makalede açıklanan parazitler, fakültemizde 
okumakta olan bir öğrenci tarafından parçalanmış halde bulunan 
ölü bir kaplumbağanın içinden toplanarak bize getirilmiştir. Bu 
sebeple hasta onay bilgisi mevcut değildir.
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