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ÖZET: Bu çalışma, Linognathus vituli ve Bovicola bovis ile doğal enfeste 14 danada cypermethrin (sipermetrin)’ in etki düzeyini sap-
tamak amacıyla yapılmıştır. Sipermetrin (%10) sulandırılarak %0,1’lik çözelti elde edilmiş ve enfeste hayvanlara bu çözelti iki kez uygu-
lanmıştır. L. vituli’ler ilk uygulamadan sonraki dördüncü günde ve son uygulamadan sonraki ikinci günde tamamen ölü bulunmuştur. 
Her iki uygulamadan sonraki birinci günde tüm B. bovis’ler ölü olarak bulunmuştur. Bu çalışmada uygulanan dozda sipermetrinin L. 
vituli ve B. bovis enfestasyonlarına karşı 24-35 günlük periyodlarda koruyucu etkinlik gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler : Linognathus vituli, Bovicola bovis, Sipermetrin, dana, tedavi. 

Treatment of Linognathus vituli and Bovicola bovis Infestations of Calves with Cypermethrin 
SUMMARY: This study has been conducted to determine the efficacy level of cypermethrin on the 14 calves that were naturally in-
fested by Linognathus vituli and Bovicola bovis. A 10% solution of cypermethrin was diluted to 0.1% and applied to infested animals 
twice. All L. vituli were found to be dead after the fourth day of the first application and the second day of the second application. After 
the first day of application, all of the B. bovis were found dead at the end of each treatment. This study confirmed the protective efficacy 
of cypermethrin against L. vituli and B. bovis showing that infestation is prevented for a period of about 24-35 days following admini-
stration of cypermethrin at this dose. 
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GİRİŞ
Sığırlarda kan emen (Anoplura) ve tüy yiyen (Mallophaga) 
bitler, hayvanları huzursuz edip verimlerini düşürerek ekono-
mik kayıplar oluşturmakta (2, 7, 26, 28), hatta genç buzağılar-
da ölümlere sebep olmaktadırlar (15, 17). 

Phthiraptera dizisi ve Mallophaga takımında yer alan Bovicola 
bovis, sığır ve buzağıların kıllarını yiyerek tüyler arasında 
yaşamaktadır. Aynı dizinin Anoplura takımında bulunan 
Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes 
capillatus sığır derisi üzerinde kan emen bit türleridir (13, 24). 
Bitler sığırlarda tüylerin dökülmesine sebep olup, hayvanlarda 
kaşıntı ve huzursuzluk yaratmalarının yanı sıra, sürekli yalan-
ma sonucunda midede trikolit oluşumuna ortam hazırlamakta-
dırlar. Ağır enfestasyonlarda hayvanlarda anemi görüldüğü de 
bildirilmektedir (13, 17, 24, 28). 

Sığırlarda bit türleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olup, 
bunlarla ilgili tedavi çalışmaları yapılmaktadır (14, 17, 18). 
Avustralya (26), ABD (4, 9, 27) ve İngiltere (14)’de, B. bovis, 
H. eurysternus, L. vituli, S. capillatus türlerinin yaygın olduğu 
bildirilmektedir. Norveç’ te yapılan bir çalışmada sığır sürüle-
rinde %5-27 oranlarında B. bovis ve L. vituli türlerine rastlan-
dığı tespit edilmiştir (16). Kanada’da sığırlarda en yaygın bit 
türünün L. vituli olduğu, buzağılarda %57-95 oranlarında yay-
gınlık gösterdiği bildirilmektedir (5). Türkiye’ de sığırlarda bit 
türleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, B. bovis, Bovicola 
caprae, Bovicola ovis, H. eurysternus, L. vituli, S. capillatus, 
Haematopinus tuberculatus, Eomenacanthus stramineus, 
Haematopinus quadripertusus türleri ile enfestasyonlar tespit 
edilmiştir (3, 8, 15, 21, 22, 25). 

Değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda (1, 6, 12, 19) sığırlarda 
sipermetrinin, Haematobia irritans ve kene mücadelelerinde 
kullanıldığı bildirilmektedir. Rothwell ve ark. (19), 
sipermetrinin zeta formunun pour-on kullanımıyla sığırlarda 
dört hafta boyunca H. irritans’ ın kontrolünün sağlandığını 
bildirmektedirler. Güneybatı Avustralya’ da bit kontrolünde 
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sipermetrinin zeta formunun pour-on uygulaması (1-2.5 
mg/kg) ile yapılan çalışmada B. bovis, H. eurysternus, L. vituli 
S. capillatus’ un başarılı kontrolü sağlanmıştır (20). 

Kaufman ve ark. (10), sipermetrin ile aynı gruptan olan 
cyflutrinin (23), 0,12 ml/kg dozda L. vituli enfestasyonunda 
%90’dan daha büyük bir oranda tedavi başarısı sağladığı ve 
ilacın etkisinin 21-35 gün devam ettiğini bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada, çevre ve memeli hayvanlar üzerinde minumum 
düzeyde toksisite gösterdiği , artropodlar üzerinde sinir bloke 
edici ve öldürücü özellikleri olduğu bildirilen (11, 23), sente-
tik pretroitlerden olan sipermetrinin bitler üzerindeki etkisinin 
ve etki süresinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygu-
lama Çiftliğinde yetiştirilen 14 adet danada şiddetli kaşıntı 
olduğunun Anabilim Dalımıza bildirilmesini takiben, ahıra 
gidilerek ektoparaziter muayene yapılmıştır. Bu amaç ile hay-
vanların tüyleri aralanmış, tüyler arasında hareket eden bitler 
görülmüş, hayvanların çoğunun cidago ve boyun bölgesindeki 
tüylerin dökülmüş olduğu tespit edilmiştir. 

Hayvanların tüyleri arasında hareketli olarak görülen bitler, 
alkol emdirilmiş bir pamuk parçası ile toplanmıştır. Hareketli 
olmayan bit türlerinin toplanması amacı ile bitlerin baş kısım-
larını deriden bırakmalarını sağlamak üzere bitlerin üzerlerine 
gliserin emdirilmiş pamuk uygulanmış, bitler pens yardımıyla 
toplanmış, tümü %70’lik alkol içerisine konulmuştur. Bitlerin 
tür identifikasyonu literatürde (13, 15, 24) belirtilen morfolo-
jik özelliklere göre streo mikroskop altında yapılmıştır. Tedavi 
öncesinde yapılan mikroskobik incelemeler sonucunda sapta-
nan bit türlerinin 24 gün ara ile iki kez uygulanan tedavisi; 
sentetik piretroitlerden olan sipermetrinin, hazırlanan %0,1 lik 
çözeltisinin hayvanların yoğun bitli bölgelerine bir sünger 
yardımıyla sürülerek yapılmıştır. Tedavi sonrasında her gün 
tekrar ahıra gidilerek bitlerin canlılık durumları incelenmiş ve 
hayvanların genel durumları kontrol edilmiştir. Tedavinin 
tamamlanmasından sonraki günlerde hayvanların kontrolleri 
yapılarak enfestasyonun tedaviden sonra yeniden başladığı 
süreler, iki ilaçlama sonrasında da belirlenip, etken maddenin 
koruyuculuk süreleri saptanmaya çalışılmıştır. İlk tedaviden 
24 gün sonra enfestasyonun görülmesi üzerine hayvanlara 2. 
kez tedavi uygulanmış, kontrolleri yapılmıştır. 

BULGULAR 

Yaptığımız fiziki muayaneler sonucunda bit taşıyan danaların 
huzursuz oldukları, sürtünüp kaşındıkları, kaşınan yerleri sü-
rekli yaladıkları ve cidago bölgesindeki kılların döküldüğü 
tespit edilmiş, hayvanların tüyleri arasında gezinen, deri üzeri-
ne yapışarak kan emen bitler görülmüştür. 

L. vituli, preskapular bölge, cidago bölgesi ve median hat üze-
rindeki lumbal bölgede saptandı. B. bovis ise daha çok lumbal 
bölgede görülmüştür. L. vituli türünün yoğunluğu 1 cm2 alan-

da 2 adet ile 10 cm2 alanda 10-20 adet arasında değişmekteydi. 
B. bovis ise 1cm2’lik alanda 2 adet ile 10 cm2 alanda 15-20 
adet olarak tespit edilmiştir. 

İlk ilaçlamanın ertesi günü ahıra gidilerek yapılan muayenede 
kaşıntının bittiği, huzursuzluğun kaybolduğu gözlenmiş, tüyler 
aralanarak göz ile yapılan bit sayımlarında L. vituli’ lerin 
%40’ının, B. bovis’ lerin ise tümünün öldüğü tespit edilmiştir. 
İlaçlamadan sonraki ikinci gün göz ile yapılan bit sayımların-
da L. vituli’ lerin %60’ ının, üçüncü gün yapılan muayenede 
ise %70’ inin ölü olduğu görülürken dördüncü gün yapılan 
muayenede canlı bite rastlanmamıştır. 

Tedaviyi takip eden 24. günde hayvanların tekrar kaşındıkları 
görülmüş, tüyler aralanarak yapılan muayenede 1 cm2‘lik a-
landa bir, 10 cm2 lik alanda 10-20 adet tüy yiyen ve kan emen 
bit türlerine rastlanmıştır. Aynı gün sipermetrin uygulaması 
tekrarlanmış, kontroller yapılmıştır. İkinci tedaviden sonraki 
ilk günde hayvanlar üzerinde B. bovis görülmezken, 
L.vituli’ye çok az (10 cm2’de 1 bit) rastlanmıştır. Ancak ikinci 
günde hepsinin öldüğü saptanmıştır. İkinci ilaçlamayı takip 
eden 35. günde hayvanların yapılan kontrollerinde her iki bit 
türüne de rastlanmıştır. 

TARTIŞMA 

Sığırlarda, bit enfestasyonları dünyanın değişik ülkelerinde 
yaygın olup, bunlarla ilgili tedavi çalışmaları yapılmaktadır (4, 
9, 14, 17, 18). Türkiye’de de sığırlarda bit enfestasyonları 
klinik olarak dikkate alınması gereken düzeylerde yaygın ola-
rak görülmektedir (8, 22, 25). 

Piretrum çiçeklerinin ekstraksiyonu ile elde edilen doğal 
piretrinlerin yüz yılı aşkın süredir kullanılmakta olduğu ve 
mükemmel sayılabilecek derecede insektisidal etkinliğe sahip 
olan piretrinlerin memelilerdeki toksisitesinin düşük olduğu 
bildirilmektedir. Doğal piretrinlerin ışığa karşı dayanaksız 
olması, ışığa dayanaklı ekonomik koşullarda üretilen, sentetik 
piretroidlerin hazırlanmasına yönelik araştırmaların yoğunlaş-
tırılmasına neden olmuştur. Bu araştırmalar neticesinde 1979 
yılında sentetik piretroitlerden sipermetrin, deltametrin ve 
envalerat sentezlenmiştir (11, 23). 

Dünyanın değişik ülkelerinde yapılan araştırmalarda (1, 6, 12, 
19) sipermetrinin sığırlarda H .irritans ve kene mücedelerinde 
kullanıldığı bildirilmektedir. Rothwell ve ark. (20) 
sipermetrinin zeta formunun pour on uygulanması ile B. bovis, 
H. eurysternus, L. vituli ve S. capillatus’ un kontrolünde başarı 
sağlamışlardır.  

Kaufman ve ark. (10), sipermetrin ile aynı grupta olan 
cyfluthrinin, L. vituli enfestasyonlarında %90’dan daha büyük 
bir oranda tedavi başarısı sağladığını, ilacın etkisinin 21-35 
gün devam ettiğini bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada ilk ilaçlamada sipermetrinin kan emen bit türle-
rine %100’e yakın olan etkisi ilaçlamadan sonra 4. günde gö-
rülürken, ikinci ilaçlamada bu etki ikinci günde elde edilmiş-
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tir. Bu sonuç Kaufman ve ark. (10)’ın bildirdiği %90’lık etki 
ile bir paralellik göstermektedir. Hayvanların re-enfestasyon-
ları ilk ilaçlamada yirmi dördüncü günde olduğu halde yapılan 
ikinci ilaçlamada geri dönüş otuz beşinci günde olmuş, bu 
bulgu Kaufman ve ark. (10) ile Rothwell ve ark. (20) tarafın-
dan yapılan çalışmaların bulguları ile benzerlik göstermiştir. 

Dünyanın değişik ülkelerinde ektoparazitlerle mücadele için 
kullanılan sipermetrinle, yapılan bu çalışmada başarılı sonuç-
lar sağlanmış, hayvanları 24-35 gün süre ile tekrar eden 
enfestasyonlardan koruduğu, ilacın arka arkaya iki kez kulla-
nımıyla daha uzun bir süre koruma sağladığı görülmüştür. 
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