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Elazığ ve Çevresinde Sığır, Koyun ve Keçilerde
Myiasisler ve Bunların Tedavileri*
Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE

Geliş Tarihi: 05.03.1997

Özet: Bu araştırma, 1994, 1995 yıllarında Elazığ Merkez, Sivrice, Kovancılar ve Baskil ilçeleriyle Salkaya köyünde sığır, koyun ve
keçiler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma süresince 52 myiasis vakası tespit edilmiştir. Vakaların 47 (%90.38)’si koyunlarda, 5
(%9.62)’i de sığırlarda görülmüş, keçilerde herhangi bir myiasis vakasına rastlanmamıştır. Myiasislerin; 22 (%42.31)’si her iki yılın
Haziran ayında, 10 (%19.23)’u Mayıs ayında, 9 (%17.31)’u Temmuz ayında, 8 (%15.38)’i Eylül ayında ve 3 (%5.77)’ü de Ağustos
ayında görülmüştür. Yaralardan toplanan larvalardan yapılan preparatların incelenmesi sonucunda, yaraların 51 (%98.08)’nin W.
magnifica, 1 (%1.92)’nin de L. sericata larvaları tarafından oluşturulduğu tespit edilmiştir.
Diğer taraftan, nekrotik dokuları uzaklaştırılan ve uygun antiseptiklerle yıkandıktan sonra negusant püskürtülen yaraların tamamının
iyleştikleri görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Sığır, Koyun, Keçi, Eksternal myiasis, Tedavi.

Myiasis Cases and Their Treatments in Cows, Sheep and Goats in Elazığ Province
Abstract: This study was carried out on cows, sheep and goats in Salkaya Village, Kovancılar, Baskil and Sivrice towns and in Elazığ
during 1994 and 1995. Fifty two myiasis cases were detected throughout the study. Forty seven (90.38%) and 5 (9.62%) of the
cases were determined in sheep and cows respectively, no myiasis case was encountered in goats. Twenty two (42.32%) of the cases
were seen in June during 1994 and 1995, 10 (19.23%) in May, 9 (17.31%) in July, 8 (15.38%) in September and 3 (5.77%) in
August. Identification of the collected larvae showed that 51 (98.08%) and 1 (1.92%) of the wounds were caused by W. magnifica
and L. sericata respectively.
The wounds, cleared of necrotic tissues and rinsed with the suitable antiseptics before the spraying with negusant, were fully cured.
Key Words: Cow, Sheep, Goat, External myiasis, Treatment.

Giriş
Myiasis “Bazı diptera larvalarının insan ve hayvanların
doku veya doğal boşluklarında parazitlenmeleri, belirli
zamanlarda konakçının ölü ve canlı dokuları ile
beslenmeleri ve buralarda lezyonlara sebep olmaları”
şeklinde tarif edilmiştir (1, 2).
Myiasislerin oluşması ve sıklığı, sinek ve duyarlı
hayvan populasyonu ile iklim ve ekolojik faktörlere ve
kemircilerle kenelerin varlığına bağlıdır (3, 4). Sinekler
ilkbahar sonu ile yaz başlangıcında görülürler. Yaz
ortalarında sayıları en üst seviyeye çıkar.Yazın sıcak ve
kuru günlerde sayıları oldukça azalır. Sonbahar
başlangıcında tekrar çoğalırlar. Yağışlı geçen yaz
günlerinde ve sonbahar yağmurlarından sonra da sayıları
artabilir. Erişkin sinekler, Nisan-Eylül ayları arasında
görülür. Gelişmeleri için ortalama 15-34˚C’lik bir ısıya
ihtiyaç vardır. Larval enfestasyonlara en fazla Haziran-

Temmuz aylarında rastlanır (5-11). Footrot gibi
bakteriyel enfeksiyonlar, Dermatophilus congolensis’in
sebep olduğu uyuz kastrasyon, sezeryan, kuyruk çıkarımı,
kırkım ve kenelerin ısırık yaraları myiasisin gelişmesinde
rol oynar. İdrar ve dışkıyla bulaşık vücut bölgelerindeki
bakteriyel aktivite myiasisi başlatan temel faktördür (3,
12, 13). Larvaların gelişmesi için en uygun ortam, pH’nın
8-9 olduğu ortamlardır (14). Enfestasyondan en çok
vücudun arka kısımları (breech strike) az olarak da
preputium civarı (pizzle strike), başın kıvrımlı bölgesi (poll
strike) ve vücudun üst kısımları (body strike) etkilenir.
Koyunlar diğer hayvanlara, gençler de yaşlılara göre
myiasise daha hassastırlar. Özellikle doğumdan sonra
oluşan yaralar ve intrauterin içerik sebebiyle dişi
koyunlarda daha fazla myiasis olaylarına rastlanır. Bundan
dolayı, koyunlarda yaklaşık %30 civarında telefat
meydana gelebilir (3).

*Bu makale, TÜBİTAK tarafından desteklenen VHAG-1065 no’lu araştırma projesinden özetlenmiştir.
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Larvalar canlı dokularla beslenemeyip, ölü hücreler,
eksudat ve sekresyonla beslenirler. Yaptıkları irritasyon ve
salgıladıkları enzimlerle hücre tabakalarında kolaylıkla
yıkımlara sebep olup, eksudasyonu uyarırlar. Larvalar kısa
bir süre içerisinde subcutisi delip epidermise ulaşırlar.
Larvaların çıkardıkları enzimler ve lezyonda oluşan toksik
maddeler emilir. Genellikle tedavi edilmeyen hayvanlar
intoksikasyon, septicaemia, şok, hystolysis ve sekunder
enfeksiyon sonucu ölürler (2, 15, 16).
Blowflylar oluşturdukları enfestasyonlar nedeniyle
hayvanlarda bir çok klinik belirtiye ve ekonomik zarara
yol açarlar. Yün kaybına sebep olan myiasis (wool strike)
koyun yetiştirilen birçok bölgede ciddi bir problemdir (12,
15, 17). Yapılan çalışmalar (12, 15, 17-20), myiasislerin
yün, et kaybı, pahalı tedavi ve kontrol tedbirleri ve
ölümler nedeniyle her yıl milyonlarca dolarlık zarara
yolaçtığını göstermiştir. Bugüne kadar cutaneous
myiasisin tedavisinde birçok ilaç denenmiş, kontrolü
maksadıyla uygun tedbirler geliştirilmiştir (5, 6, 15, 2130).
Bu çalışma, Elazığ ve çevresinde bulunan sığır, koyun
ve keçilerdeki myiasislerin tespiti ve bunların oluşmasına
sebep olan primer türlerin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu araştırma, 1994 ve 1995 yıllarında Elazığ Merkez,
Sivrice, Kovancılar ve Baskil ilçeleriyle Salkaya köyünde
yürütülmüştür. Her yıl sineklerin aktif olarak uçuştukları
Nisan-Ekim ayları arasında ayda bir kez olmak üzere
belirlenen odaklara düzenli olarak gidilmiştir. Odaklardaki
mevcut sığır, koyun ve keçiler myiasis yönünden düzenli
olarak muayene edilmişlerdir. Ayrıca, bu yörelerde çalışan
Veteriner Hekimlerle hayvan sahiplerinin bildirdikleri
myiasis vakalarına da ulaşılmıştır. Belirlenen myiasis
vakalarıyla ilgili bilgiler protokollere kaydedilmiştir.
Gözüken larvalar ince bir pens yardımıyla alındıktan
sonra yaralardaki nekrotik dokular uzaklaştırılmıştır.
Daha sonra uygun antiseptiklerle yıkanan yaralara larvisid
ve bakterisid etkili toz halinde negasunt (coumaphos 3 gr
+ propoxur 2 gr + sulphanilamide 5 gr + intersad 100 gr)
püskürtülmüştür. Toplanan larvalar cam şişelere
konularak üzerleri etkilenip en kısa süre içerisinde
laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarda larvalardan
bazıları preparat yapılmak üzere ayrılmıştır. Bu maksatla,
1-2 adet larva bir petri kutusu içerisine konulup
üzerlerine %70’lik sıcak alkol dökülerek tespit edilmiştir.
Tespit edilen larvalar iyice soğutulduktan sonra taze alkole
alınmışlardır. Bir bistüri yardımıyla farklı birkaç yerinden
yarılan büyük larvalarla, bir toplu iğne yardımıyla farklı
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birkaç yerinden delinen küçük larvalar şeffaflandırılmak
üzere içerisinde %30’luk potasyum hidroksit (KOH)
bulunan petri kutularına alınıp şeffaflanıncaya kadar
bekletilmişlerdir. Daha sonra şeffaflaştırılan larvalar,
distile sudan geçirilip kurutma kağıdında kurulanmışlardır.
Bu larvalarda tür ve dönemi belirleyen morfolojik
karakterleri ortaya koyacak bölümler, stereo-mikroskop
altında diseke edilmiştir. Bu bölümler iyi bir kırılma
indeksine sahip olan ve preparatın uzun bir zaman
bozulmadan kalmasını sağlayan methocellulose 5 gr +
polyethylene glycole (carbovax 4000) 2 gr + diethylene
glycole 1 ml + %95’lik ethyle alcohol 100 ml + distile su
75 ml karışımından oluşan CM Medium ile lam üzerine
monte edilmiştir (2, 31, 32). Hazırlanan preparatlar
mikroskopta incelenmiş, larvaların morfolojik özellikleri
dikkate alınarak (1, 2) tür tayinleri yapılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın yürütüldüğü 1994, 1995 yıllarında
gerek yöredeki Veteriner Hekimlerin bildirdikleri, gerekse
araştırma odaklarındaki hayvanların kontrolü sonucunda
toplam 52 myiasis vakası tespit edilmiştir. Vakaların 47
(%90.38)’sinin koyunlarda, beşinin de (%9.62) sığırlarda
bulunduğu tespit edilmiştir. Keçilerde herhangi bir myiasis
vakasına rastlanmamıştır. Vakaların 22 (%42.31)’si her
iki yılın Haziran ayında, 10 (%19.23)’u Mayıs ayında,
dokuzu (%17.31) Temmuz ayında, sekizi (%15.38) Eylül
ayında ve üçü (%5.77) Ağustos ayında görülmüştür.
Myiasis vakalarına en yüksek oranda dişi koyunlarda
(%82.97) ve dişi sığırlarda (%80) rastlanmıştır. Yine en
yüksek oranda myiasis; dişi koyunların kuyruk bölgesinde
(%51.92), erkek koyunların tırnak arasında (%87.5),
dişi sığırların vulva ve çevresinde (%40) bulunmuştur.
Sadece bir erkek sığırda gözde myiasis tespit edilmiştir.
Vakaların yedisinden (%13.46) toplanan birinci dönem,
42 (%80.77)’sinden toplanan ikinci dönem ve
tamamından(%100) toplanan üçüncü dönem larvalardan
hazırlanan preparatların incelenmesi sonucunda, yaraların
51 (%98.08)’inin W. magnifica, 1’inin de (%1.92) L.
sericata larvaları tarafından oluşturulduğu saptanmıştır
(Tablo 1), (Şekil 1, 2, 3, 4).
Tartışma
Dünyanın birçok ülkesinde hayvanlarda önemli bir
sorun olduğu bildirilen eksternal myiasislerden ileri gelen
ekonomik kayıplar hakkında yapılmış birçok araştırma
mevcuttur. Örneğin, Tontis (33), Lucilia sericata’nın Orta
Avrupa’da sporadik olarak seyreden myiasislere yolaçtığını
ve genellikle primer etken olmadığını bildirmiştir. Vogt ve
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Tablo 1.

Sığır ve Koyunlarda Tespit Edilen Myiasis Vakaları.
Yara

Toplanan

Tespit Edilen

No

Tarih

Hayvan
Türü

Cinsiyeti

Bölgesi

Larva

Tür

L ,L
2 3
L
3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L
3
L
3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L ,L
1 2 3
L ,L
2 3
L ,L ,L
1 2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L ,L
1 2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L
3
L ,L ,L
1 2 3
L ,L ,L
1 2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L
3
L
3
L
3
L
3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L
3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L
2 3
L ,L ,L
1 2 3
L ,L ,L
1 2 3
L
3

W. magnifica

1

Mayıs 94

Koyun

Dişi

Kuyruk

2

“

“

“

“

3

“

“

“

“

4

“

“

“

“

5

“

“

“

“

6

Haziran 94

“

“

“

7

“

“

Erkek

“

8

“

“

Dişi

“

9

“

“

“

“

10

“

“

“

“

11

“

“

“

“

12

“

“

“

“

13

“

“

“

“

14

“

Sığır

“

Tarsal Eklem

15

“

Koyun

“

Sacral Bölge

16

Temmuz 94

“

“

Kuyruk

17

“

“

“

“

18

“

“

“

Meme

19

“

“

“

“

20

Eylül 94

“

“

Kuyruk

21

“

“

“

“

22

Mayıs 95

“

Erkek

Tırnak Arası

23

“

“

“

“

24

“

“

“

“

25

“

“

Dişi

Kuyruk

26

“

“

“

Sacral Bölge

27

Haziran 95

“

“

Meme

28

“

“

“

Kuyruk

29

“

“

“

“

30

“

Sığır

“

Vulva

31

“

Koyun

“

Meme

32

“

“

“

“

33

“

“

“

“

34

“

“

“

“

35

“

“

Erkek

Tırnak Arası

36

“

“

“

“

37

“

“

“

“

38

“

“

“

“

39

Temmuz 95

“

Dişi

Kuyruk

40

“

“

“

“

41

“

“

“

“

42

“

“

“

“

43

“

“

“

“

44

Ağustos 95

“

“

meme

45

“

Sığır

“

Vulva

46

“

“

“

Carpal Eklem

47

Eylül 95

Koyun

“

Meme

48

“

“

“

“

49

“

“

“

“

50

“

“

“

Kuyruk

51

“

“

“

“

52

“

Sığır

Erkek

Göz

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
L. sericata
W. magnifica
“
“
“
“
“

L : 1. dönem larva, L : 2. dönem larva, L : 3. dönem larva
1
2
3
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Woodburn (34), Avusturalya’da L. sericata’yı, L.
cuprina’nın oluşturduğu myiasis yaralarında sekunder
etken olarak tespit etmişlerdir. French ve ark. (23),
İngiltere’de L. sericata’nın sebep olduğu myiasislerin
%1.5-1.6 oranlarında bulunduğunu belirtmişlerdir. Dear
ve ark. (12), Yeni Zellanda’da myiasisin büyük bir
problem olduğunu, 1976-1984 yıllarında tespit edilen 91
vakanının %37.4’ünde L. sericata’nın varlığını
saptamışlardır. Kostov ve ark. (35), Bulgaristan’da tespit
ettikleri myiasis vakalarında L. sericata ve W.
magnifica’nın larvalarına rastladıklarını, myiasis
vakalarının koyunlarda %16-18 oranında görüldüğünü
belirlemişlerdir. Wall ve ark. (36), İngiltere’de 32 vakadan
topladıkları larvaların laboratuvarda gelişmelerini
sağladıktan sonra yaraların 26 (%81)’sını sadece L.
sericata’nın, dördünü (%13) L. sericata ile L. caesar’ın
birlikte oluşturduklarını tespit etmişler ve myiasis

Şekil 1.

Koyunda Tırnak Arasındaki Myiasisin Görünüşü.

vakalarının başlıca sorumlusunun L. sericata olduğunu
belirtmişlerdir. Over ve ark. (37), Hollanda’da koyunlarda
görülen myiasis vakalarının başlıca sorumlusu olarak L.
sericata’yı göstermişlerdir. Göksu ve ark. (38), ülkemizde
L. sericata’nın larvalarına Ekim ayında kurban derilerinin
üzerinde rastladıklarını ve iklimin nispeten kurak geçtiği
ülkemizde larvaların koyunlarda gelişmesi için gerekli
uygun ortamı bulamadıkları görüşünü belirtmişlerdir. Bu
araştırmada, araştırma süresince tespit edilen 52 myiasis
vakasından sadece birinde (%1.92) L. sericata larvaları
görülmüştür. Buradan, L. sericata’nın myiasislerin
oluşmasında primer etken olmasına rağmen, yörede
primer etken olmadığı kanaatine varılmıştır.
Kunichkin ve ark. (24), Güneydoğu Kazakistan’da
1973-1980 yılları arasında koyunlarda W. magnificia’nın
sebep olduğu myiasislerin %24 civarında bulunduğunu ve
en yüksek enfestasyonun (%8) Mayıs ve Haziran
aylarında görüldüğünü belirtmişlerdir. Isimbekov ve
Zhanuzakov (6) ise Kuzeydoğu Kazakistan’da W.
magnifica larvalarıyla enfeste koyunların ortalama %20
oranında bulunduğunu, insidensin Mayıs-Eylül ayları
arasında görüldüğünü ve enfestasyonun Haziran-Temmuz
ayları arasında en yüksek seviyeye ulaştığını
bildirmişlerdir. Kostov ve ark. (35) Bulgaristan’da
koyunlarda myiasis vakalarının Mayıs-Ekim ayları arasında
görüldüğünü belirtmişlerdir. Tolokonnikov (30), Rusya’da
altı çiftlikte bulunan 2376 koçun %22’sinin, kastre
edilmiş 12806 erkek koyununun %10’unun, 5620 dişi
koyunun %6’sının ve 4143 kuzunun %4’ünün W.
magnifica larvalarıyla enfeste bulunduğunu, Isimbekov ve
Zhumabekov (7), Semipalatinsk bölgedeki koyunların
%15-30’unda W. magnifica’nın sebep olduğu myiasislere
rastladıklarını,
Podmogil’naya
(27),
Orenburg
Bölgesindeki 16000 koyunun %3-8’inde kırkım sonrası
Şekil 2.
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Koyunda Kuyruk Altındaki
Myiasisin Görünüşü.
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oluşan
yaralarda
W.
magnifica
larvalarıyla
enfestasyonunun meydana geldiğini bildirmiştir. Lehrer ve
ark. (39), Romanya’nın güney ve batısındaki bölgelerde,
iklimin sıcak ve kurak geçtiği yıllarda koyunların %8095’inin W. magnifica larvaları ile enfeste olduklarını
belirtmişlerdir. Martinez ve ark. (40), İspanya’da 1983 ve
1984 yılı yaz aylarında muayene ettikleri 2794 keçinin 63
(%2.3)’ünde ve 804 koyunun 35 (%4.2)’inde W.
magnifica’nın sebep olduğu myiasislere rastlamışlardır.
Janbakash ve ark. (41), İran’da Tahran Mezbahasında
1973-1974 yılları arasında kesilen koyun karkaslarında
iki koyunun kuyruk bölgesinde W. magnifica larvalarını
bulduklarını bildirmişler ve bu türün İran’daki koyunlarda
myiasis oluşturan primer etken olduğunu ifade
etmişlerdir. Hadani ve ark. (42), İsrail’de inceledikleri
koyunların 66’sında W. magnifica’nın sebep olduğu

Şekil 3.

Sığırda Gözdeki Myiasisin
Görünüşü.

Şekil 4.

Sığırda Vulvadaki Myiasisin
Görünüşü.

myiasisleri tespit etmişler ve enfestasyonun çoğunlukla
Eylül ayı ile Ekim ayının ilk yarısında görüldüğünü
vurgulamışlardır. Zumpt (2), Porschinsky (196)’ye atfen
W. magnifica’nın larvalarının sıcak kanlı vertebrataların
obligatör paraziti olduğunu ve diğer Sarcophagidae
türlerinin aksine kadavralarla organik maddeler üzerinde
gelişemiyeceğini belirtmiştir. Kurtpınar (25), Ankara ve
yöresinde W. magnifica larvalarına Haziran ayından Ekim
ayına kadar ki dönemde rastlamış ve 12 myiasis vakası
bildirmiştir. Bu araştırmada, en düşük oranda (%0.3)
yakalanan bu sineğin sadece dişilerine rastlanmış olup,
ortalama sıcaklığın 21.9˚C, nisbi nemin %42.4 ve yağış
miktarının cm2 ’ye 7.9 mm3 olduğu Haziran ayında en
yüksek oranda (%0.02) bulunduğu görülmüştür.
Yakalanan sinekler içinde bu sineklere çok az oranda
rastlanmasına rağmen, tespit edilen 52 myiasis vakasının
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51 (%98.08)’inde larvalarının görülmesi bu türün
larvalarını kadavralarla organik maddeler üzerine değil,
canlı dokular üzerine bıraktığını ve bu türün, yörede
myiasisi başlatan primer etken olduğunu ortaya
koymuştur. Bununla birlekte, oluşturduğu myiasis
olaylarının en yüksek oranda (%42.31) Haziran ayında
görülmesi ilgili literatürlere uyum sağlamıştır.
Spradbery ve ark. (43), myiasisin Umman’da önemli
bir sorun olduğunu ve Kasım 1989-Ağustos 1990
tarihleri arasında rastladıkları 98 myiasis vakasının
çoğunluğunun (%47) perianal bölgede daha sonra da
(%24) başta görüldüğünü, ayrıca enfestasyon oranının
keçilerde %65, koyunlarda ise %34 oranında
bulunduğunu bildirmişlerdir. Nielsen (9), Danimarka’da
koyunlarda tespit ettiği 75 myiasis vakasından %80’nin
vücudun arka bölümünde meydana geldiğini bildirmiştir.
Lehrer ve ark. (39), Romanya’da tespit ettikleri myiasis
vakalarında larvaların en fazla tercih ettiği vücut
bölgelerinin vulva, prepisyum, tırnaklar arası bölge ve
orbita olduğunu bildirmişlerdir. Martinez ve ark. (40),
Güney İspanya’da tespit ettikleri myiasis vakalarının
koyun (%85.3) ve keçilerin (%33.3) genital bölgelerinde
en yüksek onada görüldüğünü belirtmişlerdir. Hadani ve
ark. (42), İsrail’de koyunlarda tespit ettikleri 66 vakanın
46’sının avricular bölgede, 11’inin vulva ile birlikte
perineal bölgede, beşinin kuyrukta, ikisinin boyunda,
birinin kuyruk kökünde ve birinin de tırnaklar arası
bölgede görüldüğünü bildirmişlerdir. Bu araştırmada, iki
yıl boyunca 52 vakanın tespit edilmesi, ülkemizde
myiasisin yaygın olacağını düşündürmektedir. Myiasis
vakaları en yüksek oranda (%90.38) koyunlarda ve daha
sonra da sığırlarda (%9.62) rastlanmış ve bu durumun
ilgili literatürlere uyum sağladığı görülmüştür. Sığırlarda
saptanan beş myiasis vakasının ikisi vulvada, biri tarsal
eklem bölgesinde, biri carpal eklem bölgesinde ve biri de
gözde görülmüştür. Bu durumun da ilgili literatürlere
uyduğu anlaşılmıştır. Ancak, koyunlarda saptanan 47
myiasis vakasından 27’sinin kuyruk bölgesinde, 11’inin
meme bölgesinde, yedisinin tırnaklar arası bölgede ve
ikisinin de sacral bölgede bulunması literatürlerin aksine
koyunlarda genital bölgede myiasislerin daha az
görüldüğünü ortaya koymuştur. Koyunlarda yüksek
oranda (%90.38) myiasislerin görülmesinin, bu
hayvanların zayıf ve savunmasız olmaları, yün
kırkımlarının sıcak ve kurak mevsimlere bırakılması,
kırkım esnasında yeterince dikkat edilmeyerek vücutta
yaraların oluşması ve bu yaraların uygun bir şekilde tedavi
edilmemelerinden; dişi koyunlarda daha yüksek oranda
(%82.97) myiasislerin görülmesinin ise bu hayvanların
ağır olan kuyruklarının gerek idrar ve feçesle gerekse
doğum sonrası artıklarla kirlenmesi sonucu hassas
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duruma gelmesinden ve meme bölgelerinin kolaylıkla
yaralanmasından kaynaklandığı kanaatine varılmıştır.
Ayrıca, yörede görülen piyeten v.s. gibi enfeksiyonların da
koyunlarda tırnak arası myiasislerin oluşmasında etkili
olduğu gözlenmiştir. Dişi sığırların vulvar bölgelerinde
%40 oranında myiasis vakalarının görülmesinin sebebinin
de bu hayvanların doğumları esnasında oluşan yaraların iyi
temizlenmemesi ve idrar ile daha komplike bir hal
almasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bugüne kadar myiasisin tedavi ve kontrolünde bir çok
ilaç ve metot denenmiştir. Anderson ve Simpson (21) ve
French ve ark. (23), myiasisin korunma ve tedavisinde
kuyruğun kesilmesinin ve koruyucu insektisitlerden
cyromazine veya diazinon uygulamasının etkili olduğunu
belirtmişlerdir. Ciolca ve Zarzara (22), yaralardaki
larvaların toplanmasından sonra %0.5 trichlorphon
(neguvon) uygulamasının etkili olduğunu bildirmişlerdir.
Hadani ve ark. (42), tedavide %2 lindane + %0.05
pyrethrum + %0.25 piperonyl butoxide + çam yağı
karışımı ile %2 dieldrine + %10 morino balığı karaciğer
yağı + %0.1 quarternary amonnium + çam yağı
karışımının etkili olduğunu belirtmişlerdir. Hadani ve ark.
(5), wohlfahrtiosisin tedavisinde diazinon ile sinerjisti olan
çam yağı içindeki pyrethrumu etkili bulmuşlardır.
Isimbekov ve Zhanuzakov (6), larvalarla enfeste yaraların
tedavisinde diphos (temephos), sulfidofos (fenthion),
propoxur
ve
neocidol
(diazinon)’un
%2’lik
emülsiyonlarının yüksek oranda etkili olduğunu ve 5-7
günlük bir koruma sağladığını belirtmişlerdir. Korunmada
ayrıca, yaraların yoğun olarak görüldüğü HaziranTemmuz aylarında her 10-15 günde bir olmak üzere
%1’lik fenthion, propoxur, temephos veya %0.1’lik
diazinon’un koyun başına 1 lt olarak uygulamasının da
etkili
olduğunu
kaydetmişlerdir.
Barınakların
ilaçlanmasında ise aynı ilaçların 1-1.5 lt/m2 hesabıyla
kullanılmasını tavsiye etmişlerdir. Jensen ve Swift (15),
tedavi ve korunma maksadıyla hayvanların kuyruklarının
kesilmesinin, dişi koyunların doğumu müteakip arka
kısımlarının kurulanmasının ve myiasisten etkilenmiş
vücut bölgelerine 12-14 hafta süreyle %0.04’lük diazinon
spreyi uygulamasının etkili olduğunu söylemişlerdir.
Kunichkin ve ark. (24), myiasisin kontrolü için %0.5
trichlormetaphos-3, %0.05 neocidol veya %1 chlorophos
emülsiyonlarını tavsiye etmişlerdir. Kurtpınar (25),
myiasisin tedavisinde gliserinli borik asiti etkili bulmuştur.
Lonsdale ve ark. (26), yaptıkları deneysel
araştırmalarında cyromazine’in %10’luk solüsyonundan
50-100 mg/kg CA hesabıyla pour-on uygulamasının
koyunlarda 8-9 haftalık bir korunma sağladığını ortaya
koymuşlardır. Podmogil’naya (27), myiasisten en fazla
etkilenmiş yaraların bile aerosol trichlorphon
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uygulamasından sonraki bir hafta içinde tamamen
iyleştiğini belirtmiştir. Simetskii (28) ve Tolokonnikov
(30), kesik yaraları sonucu oluşan myiasislerin tedavisinde
crotoxyphosun %2’lik yağlı solüsyonlarını içeren
aerosolun 4-5 gün süreyle veya diazinonun %1’lik aköz
emülsiyonunun üç gün süreyle kullanılmasının etkili
olduğunu ifade etmişlerdir. Soulsby (29) ve Zumpt (2),
myiasisin tedavisinde DDT, HCH, %0.05 bromophosethyl, %0.042 carbophenothion, %0.05 chlorfenvinphos,
%0.05 coumaphos, %0.04 diazinon, %0.04
dichlophenothion, %0.0125 dursban ve %0.05 butacarb
kullanılmasını tavsiye etmişlerdir. Bu araştırmada, tespit
edilen myiasis yaralarının üzerine toz halindeki negasunt
(coumaphos 3 gr + propoxur 2 gr + sulphanilamide 5 gr
+ intersad 100 gr) püskürtülmüş ve sonuçta yaraların
tamamen iyileştikleri görülmüştür.
Sonuç olarak, Elazığ ve çevresinde W. magnifica’nın
myiasislerin oluşmasında etkili olduğu, L. sericata’nın ise
sadece bir myiasis vakasında görülmesinden dolayı primer
etken olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları

myiasis etkenlerinin ülkemiz hayvanlarında hastalıklara ve
önemli ekonomik zararlara yol açabileceğini göstermiştir.
Bu nedenle, myiasis vakalarında tedavi ve korunma
yöntemlerinin geliştirilmesine ve etkin spesifik ilaçların
belirlenmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca, yöredeki hayvan
yetiştiricilerinin bu konuda bilgilendirilmesi, sineklerle
mücadele, kırkımların uygun zamanlarda yapılması,
yaraların vakit geçirilmeden tedavi edilmesi, sezeryan ve
diğer operasyonların uygun aseptik şartlar sağlandıktan
sonra yapılması, açıkta bulunan ve sineklerin
çoğalmasında etkili olan çöp, kadavra ve diğer organik
maddelerin gömülmesi gibi mücadele yöntemlerinin
anlatılması gerekmektedir. Bununla birlikte, yörede ağır
kuyruğa sahip koyun türlerinin yetiştirilmesi sebebiyle
kuyruk myiasisleri daha çok görüldüğünden, hayvanlar
devamlı olarak kontrol edilmelidirler. Ülkemizde eksternal
myiasisin varlığı konusunda kapsamlı bir araştırmaya
rastlanmamıştır. Bu nedenle, değişik yörelerde
hayvanlardaki myiasisler tespit edilmeli ve bunların
oluşmasına sebep olan primer türler belirlenmelidir.
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