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ÖZET
Nematomorpha larvaları eklembacaklıların zorunlu parazitleridir. Erginleri doğada serbest yaşayan bu
canlılar, sporadik olarak evcil hayvan (kedi ve köpek) ve insanlarda yalancı-parazitizm olgularına neden
olmaktadır. Normal şartlarda sağlık açısından fazla önemi olmayan nematomorpha’lar rastlansal parazitizm
olguları nedeniyle bazen Veteriner ve Tıbbi parazitoloji alanına girmektedir. Literatür taramamıza göre, şu
ana kadar insanlarda 22 ve hayvanlarda ise 2 türe ait yalancı-parazitim vakaları bildirilmiştir. Bu çalışmayla
birlikte, nematomorpha türlerine veteriner ve tıbbi parazitoloji açısından dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nematomorpha, kılsı solucanlar, at kılı solucanları, yalancı-parazitizm

OVERVIEW ON NEMATOMORPHA: PSEUDO-PARASITISM
CASES IN DOMESTIC ANIMALS AND HUMANS, AND THE
SITUATION IN TURKEY
ABSTRACT
Nematomorpha larvae are obligate parasites of arthropods. These organisms, whose adults live free in
nature, sporadically cause pseudo-parasitism phenomena in pets (cat and dog) and humans.
Nematomorphas, which are not very important for health under normal conditions, are sometimes included
in the field of Veterinary and Medical parasitology due to incidental parasitism cases. According to our
literature review, cases of pseudo-parasitism belonging to 22 species in humans and 2 species in animals
have been reported so far. This study aimed to draw attention to nematomorpha species in terms of
veterinary and medical parasitology.
Keywords: Nematomorpha, hair worms, horsehair worms, pseudo-parasitism

GİRİŞ
Nematomorpha (nema, nematos: iplik + morphe, biçim) şubesinde bulunan helmintler
halk arasında tel solucanı, kıl solucanı, kıl kurdu ve at kılı solucanları olmak üzere çeşitli
şekillerde adlandırılmıştır [1, 2]. Dünya çapında geniş bir dağılım göstermelerine rağmen,
bu türlerin biyolojileri yeterince açıklığa kavuşturulamamıştır [3]. Nematomorpha
şubesi’nde, Gordiaceae (tatlı su kıl kurtları) ve Nectonematoidae (tuzlu su kıl kurtları)
olmak üzere iki sınıf altında 350’nin üzerinde tür tanımlanmıştır [4, 5]. Bunlardan sadece
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5 tür Nectonematoidae sınıfında bulunurken, geri kalan türler Gordiaceae sınıfında yer
almaktadır [6]. Bunun yanı sıra dünyada yaklaşık 2000 nematomorpha türü olduğu
tahmin edilmektedir [7].
Tablo 1. Nematomorpha cinsleri [7, 8]
Gordiaceae
Nectonematoidae
Acutogordius
Lanochordodes
Nectonema
Gordius
Neochordodes
Beatogordius
Noteochordodes
Chordodiolus
Paleochordodes (fosil cins)
Chordodes
Pantachordodes
Cretachordodes (fosil cins) Parachordodes
Dacochordodes
Paragordius
Digordius
Progordius
Euchordodes
Pseudogordius
Gordionus
Pseudochordodes
Karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip olan nematomorpha’ların filogenetik ilişkileri
yeterince ortaya çıkartılamamıştır. Genellikle nematodlarla kardeş grup kabul edilir ve
Ecdysozoa üst-şubesi altında sınıflandırılır. Yapılan bazı moleküler ve filogenetik
çalışmalarda da Nematoda, Onychophora, Tardigrada ve Loricifera gruplarıyla yakın
akraba olarak gösterilmektedir [3, 9].
Nematomorpha’lar zaman zaman nematodlarla karıştırılsa da aralarında bazı önemli
farlılıklar bulunmaktadır. Nematodlarda bulunan sefalik papil, amfid, lateral epidermal
kord, spikülüm ve boşaltım sistemi gibi yapılar nematomorpha’larda bulunmaz. Nematod
dişilerinin aksine nematomorpha’larda genital açıklık posterior uçta bulunur. Larvalarda
da nematodların aksine gerçek bir metamorfoz vardır [5, 8].
Biyoloji
Bu şubede bulunan türlerin larvaları omurgasızlarda (gordiidler, peygamber devesi,
cırcır böceği, hamam böceği gibi karasal eklembacaklılar; nektonematidler yengeç ve
karides gibi deniz kabukluları) parazit olarak yaşarken, erginler doğada serbest ve serbest
olarak yaşarlar [3, 10]. Konak özgüllükleri yeterince bilinmemektedir. Ancak tanımlanan
çoğu Gordiaceae türü Coleoptera, Mantodea ve Orthoptera takımlarının üyelerinden
toplanmıştır [11]. Amfimiktik yani her iki cinsiyete ait gametlerin birleşmesiyle meydana
gelen bir üreme vardır. Yaşam döngüleri beş aşamadan oluşur; yumurta, pre-parazitik
dönem/serbest yaşayan larvalar, parazitik kistler, omurgasız olan konaklarda bulunan
parazitik dönem ve son olarak da doğada serbest olarak yaşayan dioik/iki evcikli veya
partenogenetik erginler [8]. Genç gordiidler çoğunlukla karada yaşayan
eklembacaklıların zorunlu parazitleri olmakla birlikte, bazen kist aşamasında paratenik
arakonak da kullanabilirler [14]. Kurbağa ve balıklarda paratenik arakonaklık;
yumuşakça, balık ve semenderlerde ise hiperparazitizm vakaları bildirilmiştir [5, 12, 13].
Erginler konaktan ayrıldıktan kısa bir süre sonra cinsel ergenliğe ulaşır ve daha sonra dişi
ve erkek gordiidler birbirlerini bulur ve çiftleşir. Birkaç veya daha fazla sayıda birey
biraraya gelerek oluşan düğümlenmeler gözlemlenebilir. Bu düğümler birden fazla türü
içerebilir. Bu tarz düğümler çoğunlukla Gordius ve Gordionus cinslerinde
gözlemlenmiştir. Diğer cinsler hakkında çok fazla gözlem ve bilgi bulunmamaktadır. Bu
düğümler birden fazla türü de içerebilir [5, 15]. Erkek, spermleri dişinin posterior ucunda
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biriktirir. Şu ana kadar yapılan gözlemler erkeklerin spermayı enjekte etmediği, dişinin
posteriorunda biriktirdiğini (psödo-kopulasyon) ve daha sonra iç döllenme meydana
geldiğini göstermiştir [8]. Ayrıca Kenya’da bulunan Paragordius obamai’nin ise
partonegenez yoluyla çoğaldığı keşfedilmiştir [14]. Dişiler, yumurtaları tek tek veya
kümeler halinde ve ürettiği bir salgıyla bir arada tutarak bırakır. Yumurtadan çıkan preparazitik dönemler morfolojik olarak erginlerden oldukça farklıdır. Gelişimlerini
tamamlayabilmek için bir konağa ve sucul yaşam alanına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca
gelişimlerinde paratenik arakonak da kullanabilirler [11].

Şekil 1. Gordiidlerin yaşam çemberi ([5]’den uyarlanmıştır).
Çiftleşme sonrası türlere göre, 4-15 gün arasında değişen aralıklarla sayıları milyonları
bulan çok fazla sayıda yumurta bırakırlar [16, 17, 18]. Nectonematoidae türlerinde ise,
sadece kopulasyon gerçekleşir. Erkekler posterior ince uçlarını dişilerin genital açıklığına
sokar ve çiftleşme meydana gelir [19]. Nectonema türlerinde çiftleşme sadece birkaç kez
gözlemlenmiştir, daha fazla bilgi ve gözleme ihtiyaç vardır.
Sindirim sistemleri körelmiş olup dolaşım, solunum ve boşaltım sistemleri yoktur.
Beslenme larval dönemde kütikül yoluyla konaklarından absorbsiyon ile gerçekleşir.
Ergin aşamalarında ise kütikülün koruyuculuk haricinde bir görevi yoktur, yani besin
alımı gerçekleşmez [5, 8, 20]. Serbest yaşayan dönemlerinde yaşamsal faaliyetlerini
gerçekleştirebilmek için muhtemelen paraziter dönemde geçirdiği 1-8 aylık süre
içerisinde depoladıkları enerjiyi kullanmaktadırlar [21]. Çünkü bağırsak hücreleri
parazitik aşamada besin alımında aktifken, serbest yaşam döneminde aktif değildir [22].
Morfoloji
Bu şubenin üyeleri ortalama 20–40 cm uzunlukta ve 0,5-3 mm genişlikte olup
silindirik bir gövde yapısına sahiptir. Ancak, bazen olağanüstü durumlarda uzunlukları 2
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metreyi de aşabilmektedir. Genellikle koyu renk tonlarına sahiptirler. Nadiren de olsa
beyaz renkte olabilirler [5, 11]. Genellikle dişiler erkeklerden uzun ve kalındır [23].
Gordiaceae: Anterior kısımlar yuvarlak, posterior kısımlar ise yuvarlak ya da birkaç
kaudal lobdan oluşan bir yapıyla sonlanır. Posterior uç cinsiyetler arasında farklılık
gösterir. Kloakal açıklık erkeklerde ventralde bulunurken, dişilerde terminalde veya
subterminalde bulunur [5]. Gordius, Gordionus, Paragordius ve Parachordodes gibi
cinslerin erkeklerinde posterior uç iki loba ayrılmıştır. Bu lobların uzunluğu genellikle
çaplarının iki katı kadardır. Lobların uç kısmı genellikle yuvarlak sonlanırken,
Acutogordius cinsinde ise neredeyse sivri olacak şekilde sonlanır. Dişilerde posterior uç
genellikle yuvarlak sonlanır, ancak Paragordius dişilerinde ise bir adet dorsal, iki adet de
lateroventral lob bulunur. Kloakal açıklık da bu lobların arasında bulunur [8]. Kütikül
altında epidermis ve onun da altında boyuna kaslar bulunur. Ağız gövdenin anteriorunda
bulunur.
Nectonematoidae: Bu grubun üyelerine ait bilgiler gordiidlere nazaran daha sınırlıdır.
Nectonematoidler, gordiidler ile benzer morfolojik ve biyolojik özelliklere göstermekle
[24] beraber, morfolojik veriler çoğunlukla Nectonema agile ve N. munidae türlerine
dayanmaktadır. Erkekler dişilerden daha kısa olmakla beraber, erkekler 10–270 mm,
dişiler ise 34–960 mm arasında değişmektedir. Çapları ise yaklaşık 1 mm kadardır.
Dişilerde anterior ve posterior uçlar yuvarlak, erkeklerde ise posterior kısım ventrale
doğru kıvrılır ve belirgin bir incelme gösterir. Kütikül üzerinde dorsal ve ventral orta hat
boyunca uzunlamasına setalar haricinde herhangi bir yapı bulunmaz. Bu setalar
Nectonema cinsi için karakteristiktir [8].
Tür tanımı
Standart tür tanımında kütiküler yapı (areolalar) ve erkeklerin anterior ve posterior ucu
taksonomik karakter olarak kullanılır. Areola yüzeyleri pürüzsüz ya da tüberkül veya
setalar içerebilir. Ayrıca areolalar aralarında da bu yapılar olabilir. Nematomorpha
örnekleri %5’lik formalin veya %70’lik etil alkol içerisinde muhafaza edilir. Moleküler
çalışmalarda ise %95-100’lük etil alkolde saklanır. Örneklerin anterior, posterior ve orta
kısımları yaklaşık 5–10 mm aralığında kesilmelidir [5]. Alkol serilerinden sonra
laktofenol veya gliserin ile preparat hazırlanıp, immersiyon yağıyla birlikte 100x
büyütmede ışık mikroskobu altında incelenir [8, 11]. İstenildiği durumda Kanada balsamı
ile kalıcı preparat hazırlanabilir. Çoğu zaman ışık mikroskobu altında bu yapıları görmek
mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda taramalı elektron mikroskobu kullanılmaktadır.
Geleneksel yöntemde tür tanımı, kütikülün bir bölümünü bistüri veya kesici bir araç ile
kesip, bitişik dokunun (epidermis ve kas tabakası) çıkarılması ve bu parçanın ışık
mikroskobu altında incelenmesiyle gerçekleştirilir. Bu yapılar tam anlamıyla
görülemediği durumlarda ise elektron mikroskobundan yararlanılır. Daha önce ışık
mikroskobu ile yapılan birçok tanımlamanın daha sonradan sinonim olduğu ortaya
çıkmıştır [25]. Taramalı elektron mikroskobu (SEM), türlerin tanımı için çok önemli olup
nematomorpha taksonomisinde bir standart haline gelmiştir. Bu grubun üyelerinde
yüksek oranda polimorfizm de görülmektedir [26]. Nematomorpha’larda, genellikle
türlerin uzun boyutlu olmaları, inceleme yapılan yerin tür ve araştırıcıya göre değişmesi
ve kütikül yapısının gövdenin farklı kısımlarında değişkenlik göstermesinden dolayı gibi
nedenler tür tanımını zorlaştırabilmektedir [25]. Işık mikroskobu ile elde edilen

114

Eren ve Umur.: Nematomorpha Üzerine İnceleme: Evcil Hayvan ve İnsanlardaki Yalancı-parazitizm olguları ve Türkiye’de ki
Durum

tanımlama başarısı büyük ölçüde örneği hazırlama becerisine bağlıdır. Doğru tanımlama
için hem erkek hem de dişi örneklerinin birlikte incelenmesi gerekir. Bazı türlerde ise
sadece erkek örneklerden de tanımlama yapılabilmektedir [5, 11]. Ayrıca
nematomorpha’larda tanımlama amacıyla moleküler teknikler de kullanılmaktadır [27,
28, 29].
Larvalarda tür tanımı ise erginlere nazaran daha az çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar
larvaların boyutları, kist yapısı, posterior kısım, halka veya kanca sayısı gibi morfometrik
ve sayısal verilerin tanımlamada kullanılabileceğini göstermektedir [30, 31].
Konak-Parazit İlişkileri
Nematomorpha üyelerinin, sonkonak olan omurgasızları enfekte etmede 4 yol
kullandığı bilinmektedir. Enfeksiyon, larvaların direkt olarak sonkonak tarafından gıda
ve su ile yutulması, larva veya kist bulaşık vejetasyonun tüketilmesi, larvaların konak
derisine penetrasyonuyla veya pasif olarak sindirilen larvaların sindirim epiteline penetre
olmasıyla gerçekleşir [8]. Şu ana kadar Gordiaceae sınıfı üyelerine ait yapılan
bildirimlerin çoğunluğu Coleoptera (Carabidae, Silphidaei, Tenebrionidae) Mantodea ve
Orthoptera takımlarını içermektedir. Bunların haricinde Arachnida (Araneae), Diplopoda
ve Chilopoda sınıfları; Blattodea, Dermaptera, Diptera, Odonata ve Trichoptera
takımlarına ait bildirimler de vardır [17, 32, 33, 34, 35, 36]. Nectonematoidae sınıfı
üyelerine ait bildirimlerin tamamı ise Decapoda (Crustacea) takımında bulunan türlerden
yapılmıştır [37, 38, 39, 40].
Nematomorpha Cinsleri ve Bazı Karakteristik Özellikleri
Gordius ve Acutogordius cinslerinin erkeklerinde, posterior uçta bulunan post-kloakal
hilal şekli karakteristiktir. Gordius’larda anterior uçta sivrilik daha az olup, beyaz bir
başlık (cap) ve koyu bir yaka bulunur. Posterior loblar genişliğinden biraz uzundur.
Kloakada sirküler dikenlerler bulunmaz [41,42].
Chordodes dişi ve erkeklerinde anterior uçta incelme olmaz, bununla birlikte beyaz bir
başlık ve koyu bir yaka bulunmaz. Posterior uç loblara ayrılmamıştır. Erkeklerde kloakal
açıklık, sirküler dikenler ile çevrilidir. Taçlı areolalar bu cins için karakteristiktir. Bu
cinsteki areolar tip çeşitliliği, diğer türlere nazaran da yüksektir [26, 43, 55].
Paragordius cinsinde dişilerin üç kuyruk lobu, erkeklerin ise iki kuyruk lobu ve bu
lobların ince ve uzun olmasıyla diğer cinslerden ayrılır. Bu cinsin yanısıra Digordius
dişisinde üç, Pseudogordius dişisinde ise simetrik iki lateral, bir dorsal ve küçük bir
ventral olmak üzere dört kuyruk lobu vardır [6, 44].
Parachordodes erkeklerinde posterior uç iki lobdan oluşur. Kloakal açıklığın
anteriorunda sirküler dikenler ve seta dizileri bulunur. Dişilerin posteriorunda dorsalden
ventrale uzanan median oluk bulunabilmektedir. Süperareolaların varlığı Parachordodes
için tanımlanırken karakteristik olarak düşünülmüş, ancak bu cinsin karakteristik
tanımlayıcı özellikleri yeterince ortaya çıkarılmadığından daha fazla çalışılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır [34, 42, 45].
Gordionus cinsinde erkek posterior ucu Parachordodes erkeklerine benzer, ancak
karakteristik olarak yapışkan siğiller içerir. Siğiller kloakın yaklaşık 500 µm önünde ve
ventral median hattın her iki tarafında bulunur. Dişilerde ise posterior uç yuvarlaktır [42,
46].
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Semigordionus cinsi kütiküler yapı ve posterior ucun şekli açısından Gordionus
cinsine benzerdir. İki cins arasındaki fark, kloakal açıklığın önündeki seta alanlarının
median olarak buluşması ve çok sayıda küçük siğil benzeri yapının anteriora doğru
uzanmasıdır [41].

Şekil 2. Yaygın olan bazı cinslerin morfolojik ayrımları ([42, 44, 47]’dan uyarlanmıştır).
Beatogordius cinsinde areolalar uzunlamasına bulunur ve muhtemelen bu cins için
karakteristiktir. Bu areolalar bazı türlerde dikey areolarla birleşir. Beatogordius türlerinde
anterior uç silindirik yapıda olup, beyaz bir başlık ve koyu bir yaka bulunur. Kloakal
açıklığın önündeki seta dizileri hilal şeklinde bir dizilime sahip ve posterior uç genellikle
yuvarlaktır [48].
Paragordionus cinsi mega areolaların varlığı ile karakterize edilmiş olmasına rağmen
daha detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır [42, 49].
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Euchordodes cinsi erkeklerinde posterior uç loblara ayrılmamış, kloakal açıklığın
önünde düzensiz dağılımlı seta alanları bulunur. Kütikül üzerinde areola ve mega
areolalar bulunur. Bu cinse ait karakteristik özellik şu an için bilinmemektedir. Bu yüzden
monofiletik bir grup oluşturması da olası değildir [34, 42].
Güney ve Kuzey Amerika dağılımlı Neochordodes ve Pseudochordodes cinslerinin
tanımlanmasında ve ayrımında bazı problemler vardır. İki cinste de anterior uçta sivrilme
vardır. Erkeklerde posterior uç loblara ayrılmaz ve düzensiz olarak dağılmış ince setalar
içerir. Neochordodes cinsinde tek tip areola, Pseudochordodes de ise iki tip areola vardır
[50]. Ancak bu iki cinsin içinde de genel özelliklere uymayan istisnai türler de
görülmektedir [42].
Lanochordodes cinsi için ayrıntılı bir anahtar yoktur. Erkeklerin posterior ucu loblara
ayrılmamıştır. Tek tip kütiküler yapı içerdiği belirtilmiştir. Asya kıtasında tanımlanan
diğer bir cins olan Progordius için de ayrıntılı bir anahtar mevcut değildir. Paragordius
özelliklerine benzerdir [6].
Spinochordodes cinsine ait de yeterli derecede bilgi yoktur. Areol tipleri ve dağılım
modelleri, Spinochordodes için karakteristik gibi görünmekle beraber benzer özellikler
Lanochordodes, Pantachordodes ve Dacochordodes cinslerinde de vardır. Bu cinslerin
aydınlatılması için yeni çalışmalar yapılması gerekmektedir [42].
Noteochordodes cinsinde yuvarlak veya değişken şekillere sahip iki tip areola varlığı
bildirilmiştir. Erkeklerde posterior uç loblara ayrılmamıştır [51].
Chordodiolus cinsinde tek tür tanımlanmış, ancak daha sonra yapılan çalışmalarda
yanlış tanımlandığı ortaya çıkartılmış ve Beatogordius cinsine aktarılmıştır [52].
Tuzlu sularda bulunan Nectonema cinsinde ise anterior uçlar yuvarlak olup posterior
uçlarda loblanma olmaz. Kütikülde dorsal ve ventral yüzeyinde uzunlamasına bulunan
setalar haricinde bir yapı bulunmamaktadır [19, 54, 55].
Paraziter Manipülasyon
Enfeksiyonun konak davranışındaki meydana getirdiği değişiklikler, bazen parazitin
hayatta kalma başarısı veya bulaşma olasılığını arttırma gibi, parazitin faydasına olacak
şekilde gelişir. Manipülasyon hipotezi olarak da adlandırılan bu olay, evrimsel süreçte
parazitlerin bir kazanımıdır. Bu fenomen Toxoplasma gondii, Dicrocoelium dendriticum
ve Dirofilaria immitis gibi birçok parazit türünde de gözlemlenmiştir [56]. Gordiidlerde
de parazitik evrelerinin sonuna doğru karasal eklembacaklı konaklarının davranışlarını
manipüle ederek, sucul ortamlara doğru yönelmesine ve konaklarının ölümüne neden
olmaktadır. Bunun sonucunda parazitler, hayatta kalma ve üreme başarısını artırarak
biyolojik döngüsünü devam ettirmede avantaj sağlamaktadır [57, 58].
Pseudo-parazitizm
Nematamorpha şubesi üyelerinin hem veteriner parazitoloji hem de tıbbi parazitoloji
açısından normal şartlar altında fazla bir önemi yoktur. Ancak, bazı durumlarda bu türler
içme suları veya bulaşık gıda yoluyla insan ve hayvanlar tarafından yutulur ve pseudoparazitizm olarak adlandırılan olgu şekillenir [59]. Pseudo-parazitizm, genel anlamda
parazit olmadığı halde parazitlerle karıştırılabilen ve bulunduğu rastlantısal konağa ait bir
parazit sanılması olayıdır [2]. Bizim ulaşabildiğimiz kaynaklara göre, şu ana kadar
dünyada insanlarda 22, hayvanlarda ise iki türden kaynaklanan pseudo-parazitizm
olguları bildirilmiştir (Tablo 2 ve 3). İnsan vakaları genellikle sindirim sistemi kaynaklı
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olmakla beraber vajina, göz, kulak ve üretra kaynaklı vakalar da bildiririlmiştir. Hayvan
vakaları ise kusma ve dışkı kaynaklıdır [10, 60].
Tablo 2. Hayvanlarda bildirilen Nematomorpha vakaları
Tür ve Konak
Gordius cf. ogatai- Kedi
Gordiidae sp.- Kedi
Chordodes koreensis- Köpek
Gordius sp.- Köpek

Ülke
Japonya
ABD
Güney Kore
Güney Kore

Kaynak
[6]
[62]
[63]
[64]

Tablo 3. İnsanlarda bildirilen Nematomorpha vakaları
Tür
Beatogordius inesae
Beatogordius raphaelis
Chordodes capensis
Chordodes skorikovi
Chordodes sp.
Dacochordodes bacescui
Gordionus alpestris
Gordionus sp.
Gordius aquaticus
Gordius gesneri
Gordius perronciti
Gordius reddyi
Gordius robustus
Gordius trifurcatus
Gordius varius
Gordius violaceus
Gordius sp.
Neochordodes columbianus
Neochordodes sp.
Parachordodes megareolatus
Parachordodes pustulosus
Parachordodes wolterstorffii
Parachordodes sp.
Paragordius areolatus
Paragordius esavianus
Paragordius varius
Paragordius sp.
Pseudogordius tanganyikae

Ülke
Arjantin
Güney Afrika
Güney Afrika
Sri Lanka
Malezya
Bosna-Hersek
Fransa
Kanada
ABD, Almanya, İtalya,
İrlanda, Romanya
Almanya
Almanya
Hindistan
ABD
ABD
ABD
Fransa, Güney Kore,
İtalya, Japonya, Malezya
Kolombiya
Çin
Güney Kore
İtalya
İngiltere
Çin, Japonya
Gana
Brezilya, Meksika
ABD, Kanada
Brezilya
Tanzanya

Kaynak
[6]
[48]
[65]
[66]
[67]
[60]
[6]
[6]
[6, 68]
[34]
[34]
[70]
[71,72]
[6]
[73]
[6]
[6,7 4, 75, 76, 77]
[6]
[78]
[79]
[6]
[80]
[81, 82]
[65]
[52, 99]
[6, 50, 83]
[86]
[44]

Türkiye’de Durum
Dünyada 300’ün üzerinde tür tanımlanmasına rağmen Türkiye’de yapılan çalışmalar
sınırlı sayıdadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Gordius aquaticus, G. pioltii, Gordius
sp. ve Gordionus turkensis türleri rapor edilmiştir [2, 87, 88, 89, 90]. Ayrıca Ankara,
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Antalya, Aydın, İstanbul ve Samsun şehirlerinde içme suları ve tatlı su kaynaklarında
Gordius aquaticus’un varlığı bildirilmiştir [91]. Kişisel duyumlara göre Amasya’da
askerlerde bu tip vakalar görüldüğü bildirilmiş, ancak literatürde herhangi bir pseudoparazitizm vakası tespit edilememiştir.

Fotoğraf. Doğada serbest yaşayan nematomorpha ergini (Fotoğraf: Tolga Coşkun
izniyle, Sinop, Aralık 2020)
Bunun yanı rsıra internet tabanlı fotoğraf paylaşım platformlarında Çanakkale,
İstanbul, İzmir, Malatya ve Sinop şehirlerinden Nematomorpha erginlerine ait fotoğraf
ve video paylaşımları tespit edilmiştir.
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