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ÖZET: Bu çalışma doğaya rastgele atılmış sığır kesim artıklarında myiasis sineklerinin gelişebileceğini göstermek amacıyla yapıldı. 
Bunun için doğaya atılmış sığır kesim artıklarının yaklaşık 250 gram ağırlığındaki bir parçası üzerinde rastlanan  larvalardan 11’i teşhis 
amacıyla  %70’lik alkole alındı; geri kalan 20 larva ise gelişmelerinin diğer aşamalarını tamamlamaları için kesim artığı ile birlikte 
tabanında kum bulunan üzeri tülbentle örtülü bir kap içine konuldu. Daha sonra bu kap doğaya korumalı  bir şekilde bırakıldı ve 
larvaların günlük gelişimleri takip edildi. Bu larvalardan 21 gün sonra pupaların, 28 gün sonrada erişkin sineklerin oluştuğu gözlendi. 
Teşhis anahtarları yardımıyla, başlangıçta %70’lik alkole alınan 11  larvadan 5’inin 3.dönem Calliphora vicina, 3’ünün 2. dönem, 
3’ünün de 3. dönem Muscina stabulans olduğu, doğaya korumalı olarak bırakılan 20 larvadan gelişen 18 sineğin ise tamamının  C. vicina 
olduğu tespit edildi.  

Anahtar sözcükler: Calliphora vicina, Muscina stabulans, myiasis sinekleri, sığır  

The Remains of Cattle Slaughtered in the Open Fields Provided the Growth Medium for the Myiasis Fly 
SUMMARY: This study has been carried out to show that myiasis flies can grow on the carelessly discarded remains of slaughtered 
cattle. For this purpose, 11 larvae that were found on a piece of cattle remains that weighed 250 grams was put into 70% alcohol for 
identification; and the remaining 20 larvae were put into a pot containing sand on the bottom. The pot was covered with a piece of cloth 
in order to let them complete their growth. Later the pot was put outside so that the larvae could develop under natural conditions and 
daily growth of the larvae was determined. Pupas were produced by the larvae after 21 days and adult flies, after 28 days. With the help 
of identification keys, it was determined that out of the eleven larvae that were initially put into 70% alcohol, 5 larvae were third period 
Calliphora vicina and 3 larvae, second period. The remaining 3 larvae were third period Muscina stabulans. All of the 18 flies that de-
veloped from the 20 larvae in the covered pot outside were C. vicina.  
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GİRİŞ
Myiasis; bilindiği gibi bazı sinek larvalarının omurgalı hayvan 
veya insanların canlı yada ölü dokuları, vücut sıvıları veya 
hazmedilmiş gıdaları ile beslenmeleri sonucu, bu konaklar 
üzerinde oluşturdukları olumsuzluklar olarak tanımlanır. 
Myiasis zorunlu, bulunulan ortama göre değişken veya 
rastlansal davranış biçimlerine sahip sinek larvaları tarafından 
oluşturulabilir (7, 24 ). 

Myiasis’e neden olan sinekler Diptera dizisi, Syrphidae, 

Phoridae, Piophilidae, Muscidae, Calliphoridae, 
Sarcophagidae, Oestridae, Hypodermatidae, Gasterophilidae, 
Cuterebridae, Anisopidae, Psychodidae ailelerinde yer alırlar 
(7,24). Bunlardan  Calliphoridae ve Muscidae ailelerinde yer 
alan  sineklerin  dişileri, yumurtalarını genellikle çürümüş ve 
kokuşmuş organik maddelere, et ve canlı dokular üzerindeki 
sıyrık ve yaralara, ölüm sonrası uygun koşullar altında  taze 
kadavralar üzerine bırakırlar, yumurtadan sonraki gelişmeleri 
olan larva dönemlerini burada tamamlarlar  (6, 10, 24). 
Calliphoridae ailesinden C. vicina ve Muscidae ailesinden M. 
stabulans  Holoarktik türler olup yeryüzünde çok yaygın ola-
rak bulunurlar (24). Hem C. vicina  larvaları hem de M. 
stabulans larvaları  hayvanlarda  traumatik myiasis’e (6, 24), 
insanlarda ise, traumatik, intestinal, genital, üretral, gingival 
ve vesicular myiasis’e neden olurlar (3, 4, 12, 24). 
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C. vicina ve M. stabulans  türlerinin Türkiye’de bulunduğu, bun-
lardan C. vicina’nın hem insanlarda hem de hayvanlarda myiasis 
etkeni olarak saptandığı bildirilmiştir (1, 5, 12, 16, 19, 23).  

Bu çalışma, doğaya rastgele atılmış sığır kesim artıklarında 
myiasis sineklerinin gelişebildiğini göstermek amacıyla ya-
pılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, Kurban Bayramında doğaya rastgele atılmış 
sığır kesim artıklarından 250 gram ağırlığındaki bir parçası 
üzerinde rastlanan larvaların gelişmeleri takip edilmiş hem 
larva hem de erişkin aşamada tür teşhisleri yapılmıştır. Larva-
lardan 11’i teşhis amacıyla %70’lik alkole alınmış; geri kalan 
larvalar ise gelişmelerinin diğer aşamalarını tamamlamaları 
için kesim artığı ile birlikte, tabanında kum bulunan, üzeri 
tülbentle örtülü bir kap içine konulmuştur. Daha sonra, bu kap, 
doğaya korumalı ve günlük kontrolleri yapılabilecek şekilde 
bırakılmış ve böylece larvaların günlük gelişmeleri pupa ve 
erişkin sinek oluşuncaya kadar takip edilmiştir.  

Larvalar laboratuvarda preparat yapılmak üzere bir petri kutusuna 
konulup, üzerlerine %70’lik sıcak alkol dökülerek tesbit edilmiş-
lerdir. Tesbit işleminden sonra larvalar iyice soğutulduktan sonra, 
içerisinde temiz bir alkol bulunan şişelere konulmuştur. Larvalar 
bir bistüri yardımıyla birkaç yerinden delindikten sonra %30’luk 
Potasyum hidroksit bulunan petri kutularında şeffaflanmaya bıra-
kılmış ve şeffaflanan larvalar distile su ile yıkanıp kurulandıktan 
sonra tür ve dönemini belirleyen morfolojik özelliklerini verecek 
kısımlar olan cephalopharyngeal skleton ve posterior stigma’lar 
stereo mikroskop altında diseke edilmiştir. Larvalara ait bu kısım-
lar preparatın uzun süre bozulmadan kalmasını sağlamak amacıy-
la CM Medium ile lam üzerine monte edilmiştir (19, 24). Hazırla-
nan preparatlar mikroskopta incelenmiş, ilgili literatürler (19, 24) 
yardımıyla larvaların morfolojik özellikleri dikkate alınarak tür 
tayinleri yapılmıştır. 

 Tür tayini için larvalarda peritrem ile posteriör stigma yarıkla-
rına ve cephalopharyngeal skleton yapılarına; erişkin sinekler-
de ise thoraks, abdomen ve scutellum’un renklerine ve  yapıla-
rına bakılmıştır (6, 19, 24). 

 

 

Şekiller 1a. Calliphora vicina üçüncü dönem larvanın cephalopharyngeal skeleton (x 253.3) yapısı, 1b. C. vicina üçüncü 
dönem larvanın posterior stigması ( x 347.2 ), 2a. Muscina stabulans üçüncü dönem larvanın cephalopharyngeal skeleton (x 

132.8 ) yapısı, 2b. M. stabulans üçüncü dönem larvanın posterior stigması (x 95 ). 
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BULGULAR 

Laboratuvara getirilen 11 örneğin makroskobik ve mikrosko-
bik bakısında, 5’inin 3.dönem (Şek.1a ve 1b) C. vicina; 
3’ünün  2.dönem, 3’ünün de 3. dönem (Şekil 2a ve 2b) M. 
stabulans larvaları olduğu tespit edilmiştir. 

Doğaya, korumalı olarak bırakılan 20 larvadan, 21 gün sonra 
18 pupanın (%90) oluştuğu, bunlardan da 28 gün sonra tama-
mı C. vicina olan 9 erkek ve 9 dişi erişkin sineğin geliştiği 
görülmüştür.  

TARTIŞMA  

Dünya’da olduğu gibi, Türkiye’de de myiasis olguları insan ve 
hayvanlarda sıklıkla görülmektedir (1, 7, 8, 11-13, 18, 22). 
Özellikle kırsal alanlarda ve kentlerin varoşlarında yaşayan 
insan ve hayvanlarda myiasis’in görülme sıklığı daha fazladır. 
Bu durum tamamen alt yapı ve yaşam kültürü ile ilişkilidir. 
Alt yapısı eksik olan bu yörelerdeki insanlarda, özellikle te-
mizlik kültürü bizzat kendilerinde olduğu gibi, çevre ile ilgili 
olarak da fazla gelişmemiştir. Buna bağlı olarak, myiasis si-
nekleri insanların yapamadığı temizliği yapmak amacıyla, 
bulundukları bu yerlerde istem dışı da olsa insan sağlığını 
tehdit edebilirler (14). Bununla ilgili olarak insanlarda bildiri-
len myiasis olgularından ophtalmomyiasis, nasomyiasis 
otomyiasis, traumatik, intestinal, akciğer, üriner, gingival, 
eksternal, ürogenital myiasis olgularına (3, 4, 6, 7, 11-13, 15, 
20 - 22, 24) Türkiye’de de rastlanmıştır (7, 11-13, 22).  

Hayvanlarda ise, genellikle cuticole myiasis başta olmak üze-
re, cavicole ve gastricole myiasis  gerek dünyada ve gerekse 
Türkiye’de tespit edilmiştir (2, 7, 9, 17, 19). Bu myiasis etken-
leri giriş bölümünde de ifade edildiği gibi Diptera dizisinden 
Calliphoridae, Sarcophoridae, Muscidae, Fannidae, Oestridae, 
Hypodermatidae, Gasterophilidae, Psychodidae ailelerinde yer 
alırlar (7, 24). Bunlardan Calliphoridae ailesinden C. vicina ve 
Muscidae ailesinden M. stabulans türlerinin de sadece ölü 
dokularda değil, taze yaralarda da insan ve hayvanlarda 
myiasis etkeni olabileceği bilinmektedir (6, 10, 24). 

Sonuç olarak çevreye biliçsizce atılan, çürümeye, kokuşmaya 
terk edilen her türlü organik ve inorganik  maddeler üzerinde 
myiasis etkenlerinin gelişebileceği ve bunların insan ve hay-
vanların sağlığını tehdit edebileceği unutulmamalıdır. 
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