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ÖZET

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Poliklinikleri’ne yaralanma şikayeti ile getirilen rottweiler cinsi bir erkek köpeğin sağ arka 
tarafının muayenesinde 27 adet myiasis larvalarına rastlanılmıştır. Bu larvalar bulundukları yerlerden toplandıktan sonra ağız parçaları ve posterior 
stigmalar disekte edilmiştir. Myiasis bölgesinden elde edilen larvaların mikroskobik incelenmesi sonucu Lucilia spp. 3. dönem larva oldukları 
saptanmıştır. Bölgede eritem, ödem ve peteşiyal kanamalar gibi patolojik bozukluklar gözlenmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 109-11)
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ABSTRACT 

A male Rottweiler dog was brought to the Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Clinics with the complaint of injury. On examina-
tion, on the right rear side of the dog, Myiasis larvae were found. Twenty-seven were collected and larval mouth parts and posterior stigmas 
were dissected. Upon microscopic examination, the larvae of the dog were identified as third stage Lucilia spp. In the region where larvea 
were located, erythema, edema, and petechial hemorrhages were observed as pathological disorders. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 109-11)
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Bir Köpekte Travmatik Myiasis Olgusu
A Case of Traumatic Myiasis in a Dog

GİRİŞ

Diptera dizisinde yer alan Calliphoridae, Sarcophagidae, 
Oestridae, Hypodermatidae, Gasterophylidae ailelerine 
bağlı sinek larvalarının insan ve hayvanların vücut ve doku 
boşluklarında oluşturdukları enfestasyonlar myiasis olarak 
tanımlanmaktadır (1-5). 

Myiasis ilk defa 1840 yılında Hope tarafından tanımlanmasın-
dan günümüze kadar geçen süreçte farklı birçok olgu ile kar-
şımıza çıkmıştır. Myiasis zorunlu, fakültatif ve rastlansal olabilir. 
Myiasis larvaları deri, deri altı, yumuşak dokular, ağız, mide, 
bağırsak, ürogenital sistem, burun, kulak ve gözde parazitle-

nebilirler. Genellikle mevsimsel olarak gözlenen myiasis olgu-
ları ilkbahar sonları ve yaz başlarında ortaya çıkmakta ve yaz 
ortalarında sayıları en yüksek olarak görülmektedir. Erişkin 
sinekler, Nisan-Eylül ayları arasında görülürken, larval enfes-
tasyonlara en fazla Haziran-Eylül ayları arasında rastlanmakta-
dır. Dünyada ve Türkiye’de insan ve hayvanlarda Diptera lar-
valarına bağlı çeşitli myiasis vakaları bildirilmiştir (6-13). 

Myiasis hayvanlarda iştahsızlık, huzursuzluk, kilokaybı, anemi 
gibi birçok sağlık problemine yol açtığı gibi tedavi masrafla-
rından dolayı da ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiği bil-
dirilmiştir (1).



Calliphoridae ailesinde yeralan insektlerin dişileri yumurtalarını 
genellikle taze ya da çürümüş ve kokuşmuş organik maddelere 
bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar bırakıldıkları yerde larval 
gelişimlerini tamamlarlar. Calliphoridae ailesinden Lucilia yeryü-
zünde yaygın olarak görülen türleri bulundurmaktadır. Lucilia 
türlerinin larvaları hayvanlarda travmatik ve genital myiasise, 
insanlarda ise oral, intestinal, nasopharyngeal, travmatik, aural, 
vaginal myiasis’e neden olarak kaşıntı, ağrı, yangı, sekonder bak-
teriyel enfeksiyonlara, eosinofili ve kızarıklığa yol açmaktadır. 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda L. sericata türünün yaygın oldu-
ğu bildirilmiş olup, larvalarının myiasis etkeni olarak koyun, sığır, 
kedi, köpek ve ceylanda saptandığı belirlenmiştir (2, 6, 11-15). 

Gerek hayvanlarda gerekse insanlarda myiasis olgu sunumları ile 
ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; en sık olarak Lucilia spp. 
larvalarına rastlanıldığı görülmüştür. Bu çalışmada da benzer 
şekilde Lucilia spp. larvaları saptanmıştır. Ancak köpeklerde 
Lucilia spp. larvaları tarafından oluşturulan travmatik myias olgu-
su çok nadir görülmektedir. Bundan dolayı olgunun yayınlanması 
uygun görülmüştür.

OLGU SUNUMU

Adnan Menderes Üniversitesi veteriner fakültesi polikliniklerine 
yaralanma şikayeti ile getirilen rottweiler cinsi bir erkek köpeğin 
sağ arka tarafının muayenesinde bir travma tespit edilmiş ve bu 
bölgede myiasis larvalarına rastlanılmıştır. Bu larvalar bulunduk-
ları yerlerden uygun şekilde toplanmıştır. Larvalar laboratuvarda 
Kahle sıvısına alınmış sonra %80’lik etanol’a bırakılmıştır. Daha 
sonra 12 saat boyunca oda ısısında KOH’da bırakılan larvalar 
absolut alkol’e alındıktan sonra ağız parçaları ve posterior stig-
malar disekte edilmiştir. Hazırlanan preparatlar mikroskopta 
incelenerek, ilgili literatürlerle (3-5) teşhis değerlendirmeleri 
yapılmıştır. Myiasis bölgesinden elde edilen 27 adet larvanın 
makroskobik ve mikroskobik incelenmesi sonucu Lucilia spp. 3. 
dönem larva oldukları saptanmıştır (Şekil 1-3).

Bölgede eritem, ödem ve peteşiyal kanamalar gibi patolojik 
bozukluklar gözlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Myiasis; diptera dizisinde yer alan insektlerin larvalarının insan ve 
hayvanların dokularında patolojik reaksiyonlar ve lezyonların olu-
şumuna neden olması şeklinde tarif edilmiştir (1-3).

Myiasis larvaları evcil hayvanlarda ciddi sağlık problemlerine yol 
açmakta ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (3-10). 

Türkiye’de şimdiye kadar travmatik myiasise neden olan 24 sinek 
türü tespit edilmiştir. Myiasis etkenleri içinde özellikle 
Calliphoridae ve Sarcophagidae ailelerindeki türler ön plana 
çıkmaktadırlar. Bu ailelerdeki myiasis etkenlerinden zorunlu para-
zit olanlar canlı konakların üzerinde ya da içinde yaşarken, isteğe 
bağlı myiasis etkeni olarak bilinen Lucilia sericata larvalarının, 
nekrotik dokuların bulunduğu kirli ve akıntılı yaraları tercih ettiği 
belirtilmiştir (1, 14). Bu larvaların irritasyona, eksudasyona ve sal-
gıladıkları proteolitik enzimler ile doku yıkımlarına neden olduk-
ları bildirilmiştir. Ayrıca myiasis’in iştahsızlık, huzursuzluk, kilo 
kaybı, anemi gibi birçok sağlık problemine yol açtığı ve tedavi 
masraflarından dolayı ülke ekonomilerine ciddi zararlar verdiği 
bildirilmiştir (1, 4, 15, 16). Travmatik myiasisten etkilenen hayvan-
lar tedavi edilmezse intoksikasyon, septisemi, şok, histoliz veya 

sekunder enfeksiyonlardan dolayı ölüm oluşabileceği de ifade 
edilmiştir (2, 5, 8, 17-20).

Köpekler üzerine yapılan çalışmalar dikkate alındığında; Lucilia 
sericata’nın neden olduğu oral myiasis, Wohlfartia magnifica’nın 
neden olduğu travmatik myiasis ve Calliphora vomitoria türünün 
neden olduğu göz myiasis vakaları saptanmıştır (6).

Şekil 1. Lucilia spp. üçüncü dönem larvaları

Şekil 3. Posterior stigma

Şekil 2. Cephalo-Pharyngeal Scleton
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Bu çalışmada ise; Rottweiler cinsi bir erkek köpeğin sağ arka 
tarafının muayenesinde 27 adet Lucilia spp 3. dönem larva bulu-
nan travmatik myiasis olgusuna rastlanılmıştır. Köpeklerde Lucilia 
cinsi larvalar tarafından oluşturulan travmatik myiasis olgusu çok 
nadir görülmektedir. Bundan dolayı olgunun yayınlanması uygun 
görülmüştür.

SONUÇ

Köpeklerdeki önemli bozukluklar ve ekonomik kayıplara sebebi-
yet vermesi açısından myiasis vakalarının engellemesi amacıyla 
sineklerin üremesinde büyük öneme sahip olan kadavraların ve 
organik maddelerin açıkta bırakılmaması, uygun bir şekilde 
muhafazası ve imhası noktasında tedbirlerin alınması ayrıca hay-
vanların bakım ve besleme şartlarının düzeltilmesi gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. 
Çıkar Çatışması
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