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VAN VE YÖnEsiNDE EvciL HAYVANLARllA EKTOPARAZİTEH 
DERMATİTisLER· 

Serdar Deg:er l Sa mi Taşç ı 2 Yakup Akgül) İsmail A1kan4 

Ectojlarasilic Dcrnı"tit ies or Donıestic ıınimab in Vıın ıınd Around. 

Summar")': This sıudy was carried oul to deteriliine and trem c1iniclıl 

disorders farıııed ııS a result of sellSonal nclivilies of actopıımsytes II'hich Ctlııse 
dermatitis in doıııestic aniıııals in and arouncl Vtm. 

A-f a resulı il II'n.f observed ılım genem/~y tick. mite and lice infesımion.f 
forll/ed ecıopnrasytes derıııaıi tis in doıııestic aniıııals. Miıl' and !ice iııfeSlnfiolıS 

were encoumred niL a/ong ıhe year. 
The inJeste{1 aniıııa/s 1I'ere seen ıo halil! recoııered iııııııedime~v after 

diıııinistration of drııgs of i \lerıııecfin group. 

Ö7.ct: Bıı çalışıım I'(ın Ile )'(jresinde evcil hayvanını,da (Ienl/ntilislere 
neden olan ekzopnm!itlerin mevsimsel aktiviıe leri ile. OIUŞ/trN/ııkla/'1 klinik 
bozuklukları/espit etmek ve S(/gııltmnk nıııaC{vllI.VIlP,IIıı'şflr. 

Sonııç ofnmk f/ıın ı'e y6resinde eııcil ha1wanltırr/(J ek:opnraziıer 

derıııaıilisleri genel olıırnk kene. 11.1111; Ile bit enfestnsyonlnrlııın şekillendirdiği 
belirlenmiş oltlp bıı enfesınsyonltl/'a yılm her mevsiminde msıloıııhlıg ı /espit 
edilmişıir. 

Eııfek/e hayvanların ivermektiıı grubıı ilaçlor/a snğnıııl",nlarıııdan kısa 
bir siire sonm eski snglıklorına k0l1uşıııklarl g<Jzlenıııiştir . 
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Giriş 

Evcil hayvanların vücudu çeşitli etkilere karşı korunmak üzere deri ile 
sarılmıştır. Bazen deri hormonal, neurogen. enfeksiyöz, allerjik ve pmnziter 
nedenlere ba~lı olarak yangılamıbili r. Deride meydana gelen bu yangılara 
dernıatitis adı verilmektedir (l,2). 

Evcil hayvanların enfeksiyöz derınatitislcr; arasında ekzoparazitlcrin 
neden oldı,ığu derillafHis olaylarına çok sık rastlandıgı ve b.unları n büyük ekonomik 
kayıplar meydana getirdigi bildirilmektedir (3,8). 

Güler (6) koyun ve keçilerde dermatitis meycL1na getiren u}"uz etkenlerin 
%90' lnda Psoroptes ovis tespit etmiştir. 

Göksu (4) Rhipieephalus bursa isimli kenenin Akdeniz ve Karadeniz 
çevresindeki ülkelerde, Rhipicephalus s.1lıguineus ıürünün ise bütün dünya cL1 
yaygın olduğunu , bu kenelerin tehlikeli haswlık etkenleri ni hu)'vaıılara 

taşıd ı klarını ve deride leıyoııln r meydana getirdiği ni bi ldirmektedir. 
Güler (7) Orııilhodorus lahoreıısis ' iıı koyunlarda çok yaygın ofdu~UIlU , bu 

kenelerin kan emme ve hastalı k etkenlerini taşımaları yanında koyunlarda kene 
felci ile deride allerjik rc.1ksiyonlar ıııeycL1na getirdiğini tespit etmiştir. 

Sayın (1 i) Aııkara ve yöresindeki sı ğırlarda Anoplura ve Mallophag.1 
soylanna ba~ı bit türleri üzerine yaptığı sistematik araştırmalarda 0/039 oranıncLı 
Phithriasis (bit enfestasyonıı) 5.1ptanmışl1r. , 

Aynı araştırıcı sığırla rcL1 Phthriasis'e neden olan biı Hiıiinün en fazla 
Damalina (Bovicola) bovis o ldu~uJlu bildi rmektedirler. Bu çalış ına ; sığ ı rlarda 

Phtlıriasis vakalarının sonbaharda arttığını , kış ve ilk bahar başlangıcında 
maximum seviyeye eriştiğini , yaz aylarında ise ender görilldUğilnü vurgulamakta, 
Phthriasis'e neden olım bit türlerinin hayvanlarda çok yoğun bulunduğu 

durumlarda huzursuı1uk. kaşeksi . halsi7jik ve muhtelif deri lezyonları ile 
dermatitislerin şekillendiği , bununla beraber kıl dökülmeleriyle birlikte hayvanları 
hasl..1 lıklara predispoze hale getirdiğini bildiri lmektedir. 

Göksu ve Özeııcil (5) kuzu ve koyunlarda Rhipp icephıı l ııs sanguineus adlı 
keneııin dış kulak dcrisi üzerinde Otitislere neden olduğunu • keza aynı kenenin 
köpeklerde lokal deri lel)'onlan ve toxemi 'ye yol açtıklarını beli rtmektedirler. 

Aynı araşurıcılar Rhipiccphalus 5.1nguineus' lara bağlı lezyonların en çOk 
dış kulağın iç yüzünde mcycL1M geldiğini , Rhipicephalus bursa adlı kenenin ise 
kulaktan başka kuynık a l t ı , koltuk a ltı . pcria l"k"ll ve inguinal bölgelerdeki deri 
üzerinde tek başlarına merci mek veya nohut büyüklüğünde küçük deri Iczyonları 

oluşturduklarını bildi rmektedirler. 
Karaer(9) kenelerin zonın lu bir ekıoparazit o ldu~unu ve konakçllannd,,1l 

kan emmleri sırasınd" salgıladıkları toksinlerden do layı deride allerji ve felçler 
şekillendirdiklerini , konakçı derisinde yarala r açarak deri myiasis 'i (myiasis 
exterma) meydana getiren sineklerin invazyonuna zem in h"ı.ırladıklarını. deri ve 
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yapa~ının kalitesini düşürdüklerini ve önemli has talık etkenlerini taşıdıklarını 
belirtmiştir . 

Taşçı ve Topçu (12), Van ve yöresi sı~ı rl arında Phthriasis 'e 0/061 ,66 
oranında rastladıklarını 'ıe bunlardan %38, 09'unda Mallophaga , o/08'inde ise 
Anoplura türlerinin enfestasyona sebep olduklarını belirterek enfesıasyon oranının 

en fazla kışın ve sonbaharda arttığını bildirmişlerdir. 
Aynı araştınc ılar bitlerin hayvanlarda huzursuzluk, kaşcksi , tüy dökülmesi 

ve deride allerjik reaksiyonlar meydana getirdiklerini tespit etmişlerdir. 

Or ve Ark (l O). ise kedi ve köpeklerde en sık rastlanan paraziter deri 
hastalık la rı a rasında Dcnıodex uyuzu nun bulundu~uııu ve ivcrmektin grubu 
ilaçların sa~ıl uında etkili oldu~unıı beli rtmişlerdir . 

Bu çalışma ; Van ve yöresinde evcil hayvanlarda derıııatit i s meydana 
getiren ektoparazitlerin hangi türler olduğunu, bunların hangi ay ve mevsimlerde 
en fazla görüldüğünü . eveil hayvanlara başta deri olmak üzere verdikleri zararları 

tespit ederek ivcrmektin gnıbu ilaçların ıedavide etkiııli~ini araştırmak amacıyla 
yapılmıştır. . 

Mate ryal Metot 

Bu Ç<1 lışmada , materyal Yüzüncü Yıl Üniversi tesi, Veteriner Fakültesi 
poliklinikleri ııc muyanc için getiri len hayvanlar ilc Van çevresindeki 5 köy 
(Bardakçı . Göllü. Dönerdcre. Bakımıı . Topraktaş) den toplanmıştır. 

Veterine, ftlkllllt!Si poliklinik l eriııc 1992-93 yılları arasında getirilen 65 
koyun. 45 sığır. lô köpek ve 8 kedi ile Van ve çevresindeki 5 köydeki 125 koyun. 
35 sığ ı r ve 12 köpek klinik ve paTa2~i to lojik yönden muayene edilmiş , klinik tablo 
ilgili protokole kay ı t edil mişt ir. Uyuz şüphesi bulunan hayvanlardmı biri bistüri 
yard ımı ile I e-ı)'onlu bölgeden deri hafif kaynayıncaya kadar kazınt ı alınmışt ır . 

Daha sonra bu kazıntı parazitolqji laboratuvarında % 10-30' luk KOH ile i şleme tabi 
tuıuLmuş ve preparat hazı rlanarak mikroskopıa kontrolleri yapılm ı ştı r. Kene 
enfestasyonu şüphes i bulunan ha~'vanla rda ku lak içleri , perianal ve inguinal 
bölgeler ile kuynık a lt ı dikkatlice muayene edilm iş biı enfesıasyon u için ise uygun 
bir tarakla kl1!ar taranarak toplaııa n ekıop.ırazitier %70' lik alkol içerisinde 
laboratuvara getirilmişlerdif. 

Laboratuvarda kene ve bit ıü r l e ri kloral hidrat solüsyonunda (K loml hidrat 
.ı.0 gr-Asetik asil 30 ce) i hafta bekletilerek şeffaflandırılmış keneler direkt sterco 
mikroskOpıcL. bitler ise kanada balsamı ile preparat hazı rlandıkta n sonra bi ııokiiler 

mikroskopla teşhis "e identifiye edilmiş l e rdir. 
Ayna eklaparaziıer yönden müsbet bulunan hayvan lar klinikçiler 

ıataftnd~n l'~~n zruOO \bç\<ırl:o. \e'd~ ~ıwmş \:e-km»k ~l'Ii:im»" di:i2eHp
dÜ7-clmediği takip edilmiştir . 
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Bulgular 

Veteriner Fakültesi plikliniklerine ektoparazi! şüphesi ile getiri len 
hayvanların sonuçları tablOol 'de sunulmuştur. 

TablOol : Veteriner Fakültesi poliklinikıerine getirilen hayvanlarda 
ektoparaliter muayene sonuçları . 

Hayvan Muayene 
Ciıısi edileıı hayvan Bulunan Ektop.ırazit türleri ve % si 

.5<1),ISI 
Kene Uyu, Biı 

Enfestasyonu Enfesıasyon Eııfestasyoııu 

u 
Koyun 65 38(58,46) 9(%13.84) 6(%9 .23) 

R.bursa P .ovis B.Ovis 
R. ıuıanicus 5.0\'ls 
O.lahorensi s 

Sıg.ır 45 22(o/ıA8 .88) 3(0/06,66) 15 (%33.33) 
H.a.excm1alum C.bovis D.bovis 
H.a.all.:1to licuın 
Dermacentor soo. 

Köpek 18 3(%16,60) 8(0/044,4) -
R.sane.uineus D.c.1nis 

Kedi 8 - 3(%37,5) 
N.c.1ti 

Tabloya göre kli ıı ig.e getirilen hayvanla rdan kedilerde ya l nız uyuı., koyun 
. ve sıg.ırlarda yüksek oranda kene, bit, köpeklerde ise kene ve uyuz 
enfestasyonlarına rastlanılmıştır. 

KLiNiK BULGULAR 
Keııe enfestasyo nunda; anenıi , konjuktivalarda solgunluk. vücut ısında 

a ruş, deride a Uerji. mercimek ya da nohut büyüklüğünde deri l eıyonları . dış kulak 
derisi üzerinde Oıitis ve lokal deri lezyonları . 

Uyuı enfesıasyonunda; kaşeksi. baş ve vücut derisinin kireç görünümü 
a larak kalınlaşması , deride kalın kıvrımla rın şekillenmesi ve kabuk ba~laınası , 

hayvanlarda iştahsızlık , huzursuzluk ve devamlı kaşınmıı arzusu. 
Bi! enfesıasyonunda: tü)' dökülmesi. huwrsuıluk . kaşeks i deride allerj ik 

reaksiyonla r kılların birbirine karışarak mal bir görünüm almas ı gibi klinik tablo 
tesbit ed ilmiştir. 
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Tablo · 2 : Köylerde ınuayene edilen hayvanlarda bulunan ektoparazi ı ler ve bulunuş 
oranları. 

Hayvan Muayene 
Cınsi edilen hayvan Tespit edilen ekıopara7j ı türleri ve % si 

sayı s ı 

Kene Uyu, Bit 
Enfestasyonu Enfcsıasyon Enfestasyonu 

u 
Koyun 125 84(0/067,2) 19 (%15,2) 8 (0/a6,4) 

Rbursa P .ovis B.Qvis 
R.turanicus S.ovis 
O.la horensis 

Sıgır 35 14 (0/040) 4(%1 1,42) 12 (0/034,28) 
H.a.excavalum C.bovis D.bovis 
H.a.anatolicum 
Dermacentor spp .. 

Köpek '2 4(%33.3 ) 4 (0/033.3 ) -
R.sanguineus D.canis -

Tablo-2 ' de de görüldügü üzere koyun , s ı gır ve köpekler taranmış olup bu 
hayvanlarda kene, uyuz ve bit enfesıasyonu de~işik oranlarda tespit edilm iş sadece 
köpeklerde bit enfcstasyoııuna rastlanılınam ı ştır. 

Köpeklerde enfekte bulunan hayvanlar ivermekti n grubu ilaçla rla tedaviye 
alııım ı ~ olup tedavi sonucunda ö7..ellikle uyuz ve keııe enfestasyonla rı b.1şta olmak 
üzere hayvanların yenidcn eski sağlıklarına kavuştukla rı gözlenmiştir. 

Tan ışma "c Sonuç 

Evci l hayva nların vücudunu d ış etki lere karş ı konımak üzere d ı ştan saran 
deri paraliter nedenlere bağlı olarak yangı lanabilir. (Deride meydana gelen bu 
yangı ta ra dermatitis adı verilmektedir (1 ,2). 

Ekıoparazi ıcr dermatitisler a rasında uyuz, kenc ve bi ı enfcsıasyonuna 

nedcn olan ıürle r önemli yer ;utmakt.1d ırlar. Bu partızi ııe r hayvanlara hasta lık 

etkenlerini taşımala rı yanında otitis, küçük dcri lezyonları , allerji, anemi, kaşeks i , 
huzursuzluk . ttiy ve yapagıııın doknl ıııC!>i gibi kli nik bozuklukla ra )'O l ııçıır l ar . 

Güler (6) koyun ve keçilerde dermati ıis meydana getiren u~'uz vakalarının 
%70' inde Psoroptes ovis'e rası la nd ığın ı. Or ve a rkadaş l arı ( 10) ise . kedi \'e 
köpeklerde görülen deri hasta lı kları içerisinde Demodex uyuzunun önemli bir yer 
teşk il eııi gi n i bildirmekledirler. 

Bu çalışmada gerek poliklinige getirilen ve gerekse köylerdc muayene 
edilen koytın ve kuzulard:! hcm Psoroptes ovis'e hem de Sareaptes ovis'e 
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rastlanı lnuşur. Bu etkenlerin özellikle kış aylarında hayvanların toplu halde 
bulunduğu ağı! ve ahır gibi barınaklarda önemli bir yetiştiricilik problemi olduğu 
tespit edilmiştir. Bununla beraber Psoroptes ovis ' in koyunlarda daha yüksek 
bulunması Güler' in (6) bulgularını doğrular niteliktedir. Sığırlarda uyuz 
enfestasyonları daha az nisbette görulmekle birlikte etken olarak ehorioptes bovis'e 
rastlanılmıştır. 

Bu araştırmada ayrıca köpeklerde Demodex canis'e, kedilerde ise kulak 
uyuzu etkeni olan Notecdres cati'ye rastlamlmıştır. Bu durum Van ve yöresinde 
köpeklerde Demodicosİs'in daha büyük sorun oladuğunu ortaya koymaktadır. 

Değişik araştırıcı lar (4,5.7 ,9) · KUzı.i , koyun ve köpeklerde y<ıygın olan kene 
türlerinin R. sanguineus, R.bur5<1, R.turanicus ve Ornİthodorus lalıorensis 

olduğunu , sığırlarda ise Hyalomma, Dermacentor, Haemophysialis gibi türlerin 
sıklıkla göruldügünü ve enfekte hayvanlarda dermatitis, otitis, kene felci , toxaemie. 
allerji, anemi gibi klinik semptomlara neden oldukları belirtmişlerdi r. 

Bu çalışmada genelolarak diğer araştırıcılara pmalcl olarak kuzu ve 
koyunlarda Rbursa, R.turanicus ve O.1ahorcsis, sığırlarda Hyalomma anatolicum 
anatolicum, H.amıtolicum excavatum, Dermacenlor spp, köpeklerde ise 
R.sanguineus türlerine rast l a1l1lnııştlT. 

Rhipicephalus ve Hyolomma türlerinden kaynak tamın enfastasyonla rın 

Ni5<1n ayı başından temmuz sonuna kadar göruldüğü , Ornithodorus lahorensis ve 
Derınacentor türlerine ise genellikle kış ayları içerisinde ratlanı l dığı tespit 
edilmiştir. Kenelerin oldukça yiiksek nispette yaygın bulunması Van ve yöresinde 
kene enfastasyonla rı ııın yeıişıiricilik açısından büyük problem olduğumı 

göstermektedir. 
Ayrıca gerek poliklinikte gerekse köylerde ınuayene edilen hayvanlarda bit 

lezyonlarına en fazla sonbahar ye kış aylarında (%33,3) rastlanılınış olup klinik 
olarak Sayın (ll) ile Taşçı ve Topçu (12) gibi araştırıcı l arla benzer bulgular tespiı 
edilmiştir . 

Keııe enfestasyonları ; yılın her mevsiminde görülmekle beraber R.bursa. 
R. turaııicus, R. S<ıııguineus, H~'oloıııma a.excavatum. Hyolomma a.anatolicuııı. 
ilkbahar yc yaz aylarında , Denmıcentor ve Ornithodonıs lahorensis'e isc kış 

ay larında hayvanlar üzerinde rastlanıldığı , bu kenelcriıı hayvanlarda anemi. 
toksemi, felç , deri lezyonla rı . otitis, huzursuzluk, vücut ısısı artışı meydana 
getirdikleri tespit edilmi ştir. 

Uyuz enfestasyon larına sebep olan türkrin Psoroptes ovis, başta olmak 
üzere Sarcoptes o\'is, Chorioptes ovis, Demodex caııis , 'e Notoedres cati o lduğu 

tesbit edilmiştir. 
Ayrıea uyuza yaka lanmış hayvanlarda kaşeksi , tüy ve kıl dökü lmesi. 

derinin kireçlenerek kalınlaşınası , iştahsızlık , devamlı kaşınma isteği gibi klinik 
bulgular tespit edilmiştir. 

Bit enfestasyonlarıııa ise Bovicola bovis ve Bovicola ovis türlerinin neden 
olduğu ve eııfeste hayvanlarda tüy 'ıe yapağının dökülmesi yanında deride allerj i ve 
dermatitisleriıı şekillendigi tespit edilmiştir. 
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Bu bulgulara dayanarak Van ve yöresi nde ektopara7iter dermatitislerin 
yetiştiricilik aç ısından büyük problem olduğu, ancak bu parazitlerin sık lıkla 
görüldô:ğü mevsimler öncesinde yapılacak ektoparaziter mücadelenin meydıma 
gelecek zararl arı asgariye i ndircceği kanaatine vanldı_ 
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