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VAN VE YÖRESİNDE HYI)ODI-:RlHOsis·
Sami Taşçı l

Yakup Akgül)

lIyl)Odermosis in Van and Around
Summary: This study has been done to deıerıııine the species causing
their seasonal activities, incidences and prope,- larvicid and
spraying time in Van and sOlfrounding.
!ılaterials have been collected frOIll aliiilials al solıroıımJiııg villages and
Van ıııunicipal slaughter house and identificed in Inboroıory.
In conclusion, spccies responsible for Hypoderıııa ll"os foııııd to be
IJypoderıııa bovis and Hypoderııın lineatum in cnttle of Van an~1 soıım/mdings
Hypoderıııa boııis antı Hypoderııın lineatum incııdent was nboUl 65 %. /1 1I'as
observed ıhat the jlies caıısing hypoderıııosis iıı Vali and soııroıındings lays eggs on
lınir of ıhe aniıııals. In t!ıe end of Jıı~V Hypoderıııosis iıı Van and Aroıınd and the
begining ofAuglıst lııolıılıS. Larva eretlcl, the /11'$~ ııınfıwation aflel" Sepıeıııber.So,
ıhe ıııosl proper spraying /iıııe for !ıypodermosis is ılıe end ofSııııım er or Septeıııbel'
ÔZCl:Bu çalışma Van ve yoresiııde hypoderıııosis'e neden olan mr/er ile
bunlarin mevsimsel aktivite/erini, insidens/erini ortaya çıknmlOk ve /Xlra=ite karşı
ytlredeki en/lygun i/aç/ama zaııınnını tespit etıııe/.; amacıyın yapılııııştır.
Maıerya/ çevre kOy/er i/e Van belediye ıııe=bahasında kesilen !ıayvan/nrdnn
ıop/aıııııış ve Inboratııvarda identiflye edilmiştir.
Son ııçta; Van ve yaresiilde sığır/arda hypoderıııosis'ten sarııııılıı tür/erin
Hypoderıııa bo ı'is ve Hypoderma lineatum olduğu enfestasyonıın % 65 gibi yüksek
bir insidensi buIlinduğu lesbil eıli/ıııiştir. Hypoderıııosis 'e sebep o/an sinek/erin
Vali ve yOresinde Te 11l11l u z sonu ile Ağıı S t o s ayı başlarında yumurta/ar",ı
hayvanların kıl/arı üzerine bıraktıkları /anıalarm ise Ey i il i ayından itibaren /.
dOnelii olgııııluga erişlik/eri tesbit ediIiliiştir.
Bıı durum g(jz (jnline alındığında Hypoderıııosis 'l! karşı en "yg/m ilaç/ama
zolllolllll/ll yaz sollu veya Ey i ii i başlnl'lntla olabileceği knl/natine \larıIiliıştır.
Iıypoderıııosis,
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Giriş

Türkiye hayvan popülasyonu yönünden dünyanın say ı lı Üıke l eri arasında
yer al masına ra~mcn parazitcr hastalıkl ar bu hayvanlardan eldc edilen vcrim payını
çok düşünnektedir.
Paraziter hastalıklar arasında yer alan Hypodermosis; Hypoderma ve
Przhevalskiana türleriyle meydana gelen bir enfesıasyoıı olup, daha çok sığır ve
keçilerde görülmektedir (6,8,11 ,12,17). Hastalık, halk arasında Nokra, Okra,
Büvelek, imiç adlarıy la tanınır. Hypoderma larvaları dericilik sektörüne büyük
zarar vermekte, deriııin dclinerek işlenip kullanılmasını engellemektedir. Bunun
sonucu olarakta milyarlarla ifade edilen ckonomik kayıplara neden o l maktadır. Bu
parantin larvalan vücuttaki göçleri esnasında zaman zaman spinal kanalda ölerek
salg ıladıkları toksinlerden dol ayı hayvanlarda anaflaktik ve toksik şoktan ölümlere
sebebiyct vermektedir. Aynca paranıli hayvanların et ve süt veriminde azalma ile
gelişmelerinde gerileme göze çarpmaktadır (6,8,9, Il).
Hypoderınosis konusunda en detaylı çalışma l ar Zumpt (18) adlı araştırıcı
tarafından
1962 yılında gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de isc Hypodcrmosis
konusunda ilk temel çalışma Kurtpınar (9) tarafından yapılmışur . Bu araştırıcı
Hypodenna türlerinin lal"Va!arının deridc bozukluklara sebep olduğunu bildirmiştir.
Türkiye'de şimdiye kadiır yapılan çalışmalarda Sı ğırlarda I1ypoderıııa bovis
ve Hypoderma Iineatuın'a , keçi ve koyunlarda ise Pr.llıevalskiana silenus ıürlerine
rastlanıldığı bildirilmiştir ( 10.13, 14. i 5, 16 ).
Kalkan "c Kunpınar (8.9) sığırlarda Hypodermosis'in % 50-67 oranında
yaygın olduWıllU tesbit ederek Hypoderma enfcstasyoıılıırından sorumlu türlerin
Hypoderma bovis oldu~unu bildirmişlerdir. Dah<ı sonraları yapılan çalışmalarda
Hypoderma linealum'un da sığırlarda yaygın bir tür olduğu tesbit edilm i ştir
(9,10,11)

Göksu (6) kıl keçi lerinde Hypodermosis oranını
Göksu ve Dinçer (5) koyunlarda Hypodermosis'in
olduWınu bildirmişlerdir.
Say ın ve arkadaşları
Hypodermosis'ten sorumlu lünin Po.hevalskiana

% 53 olarak tesbit etmiştir.
% 2.37 oranında yaygın
(14) Ankara keçilerinde
silenus olduğu n u tesbit

etmi şl erdir.

Hypoderma sineklerinin yaz aylarında yumurta yumurt l ad ı kları ve larvaların
daha çok N i s a n .- M ayı S aylarında 3. döneme (olgun hale) erişt i kler i
bildi rilmektedir. Bununla beraber olgun sineklerin iseJıl ayı S başından Teli/ //iuz
sonuna kacL1r faaliyet gösterdikleri ,ce yumurttamak için sakin, sıçak ve güneşli
günleri tercih ettikleri belirtilmektedi r (9,10,11 ).
Hypoderına lineatum'un 1. dönem larvalarına genellikle Ey i ü 1- Ş 1/ b a i
ayları arasında özefagus mukozasında, Hypoderma bovis'in I.dönem larvalarına ise
spinal kanalda K a s i 11/ - N i s a n ayları arasında rastla nıl dığ ı tesbit edilmi ştir
(Il).
fındık
larva l arına

(9.ll).
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ve ceviz büyüklüğü n de şişkinlikleri oluşturan 2. dönem Hypoderma
sırt derisi ıı in yan tarafında ve altında rastl anıld ı ğı bildirilmektedir

Ercho\' (4)'a göre bu hastalık sı~ı rlara yalnız yaz aylarınd.-ı geçmektedir.
(7)'ya göre Hypoderma bovis larva l arı Ara Iı k ay ında vücuua göç ederler.
O c a .': ve Ş /i bat aylarında s ı rt kısmına geli r ve Mar i ay ında da şişlikler
görülür.
Hypodcrmosis sadece Türkiye'de bir sorun olmamakta diğer ülkelerde de
o l dukç.ı yaygın bu l unmaktadır. ingiltf"re'de % I I - 36, İt.:ılya'da % 20 - 24 ,
Fransa'da % 20 ora nı mL-ı yaygın oıdu~ bildirilmektedi r (1 ,2,3).
Hypodermosis'te mevsimsel aktiviteııin yörelere göre iyi tesbit edi lmesi
mücadele a macıyla ya pılacak ilaçlama açısında n büyük önem taşımaktıldır . Zira
zamansız yapılan ilaçlama çoğu 7..aman larva l a rın . vücut göçü es n as ında . spinal
kanalda ölmesine dola yısıyla felçlere ve ani ölümlere scbebiyet vcrebilınckıedir.
Bu ça lı ş ma: Hypodermosis'in Van ve yöresindeki insidensi ile IllC'o' si ınsel
aktivitesini tesbit edip yöre hayvancılıtma ne ölçüde za ra r , 'crdigini ortaya
çıkarmak ve Hypodermosis'le ya p ıl acak mücadele de yöredeki en uygun ilaçlama
zamanın ı tesbit etmek amacıyla ya p ılm ı ştır.
Hakkı

MatcI'~' al YC

Metot

materyal. Van il merkezine bagıı olarak seçilen 5 pilot
Dönerdere. Bardakçı) 280 eanlı hayvan iLC Van
mczbahasında kesi mi yapılan 350 baş sığır ü7.erinden ıoplanııııştır.
Bunun için ayda birkez pilot köylere g idilmiş "C ca nlı hayva nlar üzerinde
olgunlaşmış Hypoderma larvalan elle sı kıl arak, )lIl1lurtaları ise sık dişli bir tarak
vasıta s ı yl a top l anmıştır. Araştırma süresince haftnda bir defa Va n Belediye
mezbaha sı na gidilmiş ve burada kesi len hayvanların derileri, spinal ka na Jları ve
özefagu slarında o l gunlaşlIlış ve göç halinde olan larva lar toplanarak %. 70'Iik alkol
içerisine al!llmış ve teş h is edilmek üzere laboratuva ra geıiöl nıi şle rdir.
nulgular
Bu

köydeki
belediye

araştı rm ada

(Merkez.Oöııü. Bnkımlı.

Muayene edilen canlı s ı ~ırların ye rl eş im birimlerine göre
durumları Tnblo - I'de gösterilmiştir:

dağılım i nn

, ·c enfeksiyon
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TablOol : Muayene edilen C:1nlı
Yerleşiın

50

65

70
42
45
59

66

sıg ı rların Hypode rnıa

hay. S.1V.
50
43
35
21
18
167
O
O
O
O
O

91

ve yerleşim birimlerine göre dag ılı mlan.
3.dÖnem Üzerindeyumurta
larva sayıS ı bulunan ha '. say.
22 1
25
99
ıo
62
12
65
8
38
14
485
69

o ran l arı

35
30
25
29
252

ilc enrestasyoıı

66

O

92

737

Mua.ed. Hypoderına' lı Toplanan ı.dönem ı.dönem
hav . say ı s ı
ve % larva savısı 'iarva sayısı larva savısı
7;
66
354
i33
134

Bardakcı

50
40
280

birimi
MerkC"J:
IGöllü

Bakırnlı

Dönerdere
'o)lam

~

Tabloda n görülccegi üzere muayene edilen 280 baş sı ğır üzerinden 737 adet
Hypoderma larvası toplanııııştır. Bu larva lardan 252 adeti 2. dönem ve 485 adetinin
ise 3. dönem larva o ldu~ tesbit edilmişti r. Hayvanlar üzerinden topla nan larva
sayıları , hayvan say ı la rına oranlandığ ında en yüksek enfestasyon ni speti Bardakçı
köyünde, en düşük enfestasyon nisbeti nin ise Dönerdere köyünde olduğu tesbit
ed i lmiştir.
Pilot bölgelerden Göllü köyünde sadece Hypodenna bovis'in
yumurtalanna, diger merkezierde ise hem Hypodcrma bovis hem de Hpoderma
Iincatum yumurtalarına hayvanla r üzerinde rast1anıl m ı şıır.
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•

t

sayısı

vücuttil

buludu~'u

böl!!clcr

ve %'si l.dÖlıcm larva
2,dönem larva 3.döneın larva
70 4 (özefags, dit~ram, ı03 (:L~ derisi 346 ( ~ı~ derisi
perikard kesesi
altında
ltında
.

Lan'aların

mezbahada kesilen hayvanlardaki larva sayıları ve "ücüUn bulundukları bölgeler göster ilmi ştir.

Kesilen hayvan $.;1\,1$1 Bulunan larva
350
93

T<ıblo-2'dc

Tabloda görülecegi üzere 350 baş sıgırın vücutlarında i . dönem larvalara özafagus,
diaframa ve perika rt kesesinde rastlamldıgı halde 2., 3. dönem larvalar sadece sırt
derisi a ' t ında tesbit ed ilm işt ir.
TablOo3'de ise toplanan l arvaların aylara göre dagılımları, dönemleri ve
vücutta bulunduk l arı yerler gösteri lmi şti r .
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3'

I'
I'

28

Kasım
Ara lık

Üç,k
Şubat

Toplam
*) Spina! kanal

+ ) S ırt dcrisi altında

0) S ırt dirisi yım taraflilrında

• ) Özefagus Illukazas ı

Ekim

4'
4'

o

Eylül
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o

lt

H

5+
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o

..

o

o

o

o

o

o

A~usıos

Haziran
Temmuz

o

II'

N isan
Mav ı s

o

4'

Man
H

II,lineatum

n.hovis

l.safha

250+
650+
800+
300+
222

80+

o

o

o

o

o

o

140+

H.bo\'is

ve vücutla

220+
146

440+

200+
450+

50+

o

o

o

o

o

o

100+

145+
87+
35+

203+
90+

o

341

468

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

55+

o

58+
88+

32+

H.lincatum
26+

3 . saOıa

yerler

H.bo\'is

bulunduk ları

n,lincatum

2. sallıa

Hypodcfm<ı larva l arının dağılımları

A\'lar

Tablo-3 : Aylara göre

Eki

III -

arasında,

Tablo-3'den görüleceği üzere Hypoderma OOvis'in L dönem l arva l a rı na
N i s n n ayları arasında , 2. dönem larvaları na E k i //i - Ai n r tayları
3 . döııem larvalara ise ,14 art - H n zir n n
ayl arı a ras ında

rastla nı lm ı şt ı r .

Hypoderma Iineatum'un l.dö neııı larvalanna E yı ü i - o c a k ay l a rı ile
H. linca ı um'un 2.dönem larva l a nıı a E le i 11/ _ A,f n ,. f
ayları arasında , 3. dönem larvalarına ise Mar i - Haz ira n ay l arı arasında
rastlanı l dığı tesbit ed il miştir.

Nisan

ayında rast !:mıhn ı ştır.

Tart ışma ı'e

Sonuç

Düııyanııı çeşi tl i ülkelerinde olduğu gibi TUrkiye'de de Hypodermosis önemli
bir yetiştirid problemidir. Her yı l bu has talıktan meydana gCIcn ekonomik kay ıplar
milyarlarla ifade edilmektedir.
Türkiye'ni n değ i ş i k bölgelerinde yapı lıııı çalışma larda sı ğ ırla rda H. OOvis ve
H. lineatum türlerine rastl a nıld ığ ı b il dirilm işt ir ( 1,2,3.4 ). Van ve yöresi nde
yaptığıımz bu çalışmada ; H. OO\'is ve H. lincatum'un s ı ğırlarda Hypodermosis'ten
sorumlu ıÜrler olduğu yumurta ve lanıalarından tesbit edilmiştir.
Kalkan ve Kurtpına r ( 8,9 ), sığır l a rıLı Hypodcrmosis'in yayılışının % 50-67
oranında o l duğunu bildirmiştir. Bu araştırmada Vali ve yöresinde hasta lı ğın % 65
nisbetinde yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç adı geçen parazitiıı Van ve
yöresinde önemli bir yetişticici problemi olduğunu ortaya ç ı ka rtmaktadır .
Yapıl .. n çeşitli araştırma l arda ( 3, 11 . 12, 18 ), Hypodecma sineklerinin yaz a y
la r i n d a yumurta y u murtla d ı kl arı ve larvalanııın daha çok tV isan - M n Y i S
ayla rında 3. döne me er i ştik leri belirtilmektedir. Van ve yöresinde ise l anra l arın
3.dö nc ıne er i ş meleri Mar i aY11lda baş l a m ak ta , en fazla M ayı say ıııda
artmaktad ı r. Bazen bu durum H n z i ,. a n ay ının so nla rına kadar u zama k tad ır.
Van ve yöresi nde kış mevsimi diger bölgelere göre daha uzun sürmekıe . yaz
aylarındaki s ı cak lı k l ar ise ancak T eli/ //i 1/;
ay ından itiba ren
mevsi m
no rma ıı erine erişmektedir . Bu nedenle ergin sineklerin aktiviteleri en razla Teli/lllu;
sonunda veya A
u S i o s baş l arında artmakta ve yumurta yumurtlamaya
başlamaktadır . Hypoderma yumurtala rı ha}'\'anlarııı üzerinde ancak bu aylarda
görülmektedi r. Bu durum. H. bovis ve H. l ineeı l um'un biyoloj ik s i klusumııı diğer
bölgelere göre biraz daha geç ıa ma ml nnabileceği sonucunu akın getirmeklcdir.
M uh ıelif ça lı ş malar ( 3, 11.1 8 )'da H . li neat u ın'un i. dönem larva l a rı na
genelli kle E y i ii 1- Ş 1/ b 'lI t ay l a rııı da·, · ö7.oragus mUkOl..:1S ında , H . .OOvis'e ise
K n s i 11/ -N i s () il ay l arı aras ııı da sp i mıl kn nalda raslianıldı tı bild iril mesine
rağme n ; bu ç.ı lı şmada H. li ııeatunı'un i. dönem lanra l a rın a en fazla Ey Iıı i - Ocnk
aylarındn diarmma ve özefagus mukozasında, H. OOvis'in ı. dönem larva l arına ise
E k i 11/ - N i s a n ay l arı arasmda çotunlukla spinal kanal içerisinde
rastlanılm ı şt ır. Bu sonuçlar; sığırlarda Hypoderma türlerinin geli ~meleriyıe ilgili
literatürlerIc büyiik bi r benzerlik içerisindcdir. Hypoderma türlerinin ı . dönem
larvalarına sırt derisinin yan tmaf1arında ve altında ratlanıld ı ğı bildirilmekıedir. Bu

t
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çalışmada

derisinin

ise 2. dönem H. bovis ve H. lincatum

larva l a rı na ço~ nl u kl a sırt

altı nda rast lad ı k.

Sonuç olarak Van ve yöresinde s l Aırl a rda Hpodcrmosis'ten soru mlu
türlerin H.bovis ve H. lincalum oldugu ve bu enrcstasyonun % 65 gibi yüksek bir
insidcnslc yaygın o ldu~u tesbit edi l mi ş tir. Vali ve yöresinde Hpode rnı a si neklerinin
aktif olarak Te 11/ 11/ 1/ Z sonunda veya A g LI S ( o s ba şlarında yuıııu na la rını
hayva nların kıllarının üzerine b ı rak ııkla rı , Hypoderma l arva l arı nı n ise E y i Ü i
ayından itibaren 1. dönem, Ekim-Mnrt ayla rı aras ında 2.dÖnem ve Mnrt-Temmu::
aylan arasında 3.dönem olgu nluğa erişti kıeri tespit edil mi şti r.
Bu durum gözönüne alı ndı ğında Hpodcrma türleri ne ka rş ı Van ve yöresinde
E y i ıi i ay ı başları nda veya Yaz sonunda yapılacak i l aç lı mücadelenin bu
parazitlerin vücut içerisindeki gclişmelerini e n ge ll eyccc~i için daha uygun o l <ıc<ığı
kanaatin i taş ımak tay ı z.
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