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Bir Koyunda Çok Sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761,
Diptera: Oestridae) Larvasından Kaynaklanan Kavikol
Myiasis Olgusu
Uğur USLU, Bilal DİK
Selçuk Üniversitesi veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya

ÖZET: Bu makalede, bir koyunun patolojik muayenesinde, başın uzunlamasına ikiye ayrılması sırasında, nasal boşluklarda, meatus nasi
medialisde ve sinuslarda çok sayıda Oestrus ovis larvasının tespit edilmesi üzerinde durulmuştur. Belirtilen bölgelerden 87 adet (%76,
32) birinci dönem, 25 adet (%21, 93) ikinci dönem ve 2 adet (%1, 75) üçüncü dönem olmak üzere, toplam 114 adet O. ovis larvası toplanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Oestrus ovis, kavikol myiasis, koyun

Cavicola Myiasis Caused by many Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) Larvae in a Sheep
SUMMARY: When the head of a sheep was split into two along its longitudinal axis during a pathological examination, a large number
of Oestrus ovis larvae were found in the nasal cavities, middle nasal meatus and sinuses of the sheep. A total of 114 Oestrus ovis larvae
were collected, including 87 (76.32%) first stage larvae, 25 (21.93%) second stage larvae and 2 (1.75%) third stage larvae from the regions given above.
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GİRİŞ
Oestrus ovis, larvaları koyun ve keçiler başta olmak üzere
birçok hayvanda kavikol myiasis neden olan bir sinektir (8,
15, 16, 19, 21, 22). Bazı araştırıcılara (4, 12, 21) göre Oestrus
ovis enfestasyonu Fransa’da %33,15–65 arasında değişmektedir. Bu oran, Zimbabwe’de %21,9 (18), Cezayir’de %67,4 (3),
Libya’da %22,6 (13), İtalya’da %91 (19), Sicilya’da %55,8
(8), Ürdün’de %58 (1), Suudi Arabistan’da ise %5,9 (2) olarak
tespit edilmiştir.
Oestrus ovis, insanlarda seyrek olarak opthalmomyiasis (6, 7,
14, 16, 17, 20) ve nasomyiasis’e (9) neden olmaktadır. Dinçer
(11) Türkiye’de O. ovis larvalarından kaynaklanan 8
opthalmomyiasis, bir gastric myiasis ve bir otomyiasis olgusu
olduğunu ve ayrıca Yetkin ve ark. atfen gingivitisli bir atın diş
etlerinde bu parazitin larvalarına rastlandığını bildirmiştir.
Larvalar koyun ve keçilerde burun boşluğunu tıkayarak, solunum güçlüğü, muko-purulent akıntı, aksırık ve tıksırık, başın
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sağa-sola sallanması ve diş gıcırdatma gibi sinirsel belirtilere
yol açarlar. Ağır enfestasyonlarda ölüme neden olabilirler (5,
10). Ayrıca O. ovis enfestasyonlarının koyunlarda et veriminde 4.6 kg, yapağı veriminde 200-500 gr, süt veriminde ise
%10 kayba neden olduğunu belirtmişlerdir.
Koyun ve keçilerde O. ovis larvalarına genellikle az sayılarda
rastlanmaktadır. Gabaj ve ark (13) Libya’da, 1 489 koyun ve
320 keçide yaptıkları bir çalışmada, koyunların %22,6, keçilerin
%18,4 oranlarında enfekte olduklarını, larva sayısının koyunlarda 1-14, keçilerde ise 1-11 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Bununla birlikte, bazı çalışmalarda larva sayılarının çok fazla
oldukları da dikkat çekmektedir. Caracappa ve ark (8) Sicilya’da
yaptıkları bir çalışmada, bir koyunda en çok 92 O.ovis larvasına
rastladıklarını belirtmişlerdir. Yilma ve Dorchies (21) O. ovis
larvalarını en çok Ekim (%38,97), en az Haziran (%9,13) aylarında tespit etmişler ve bir koyundan en fazla 159 larva topladıklarını bildirmişlerdir. Scala ve ark (19) ise inceledikleri 566
koyunun %91’inin O.ovis ile enfekte olduğunu ve bir koyunda
en çok 152 larvaya rastladıklarını rapor etmişlerdir.
Her ne kadar, O. ovis’in Türkiye’de, koyun ve keçilerde yaygın olduğu bildirilmişse de (11), yapılan literatür taramasında,

Koyunda kavikol miyiasis

Türkiye’de koyun ve keçilerde O. ovis’in yaygınlığı ile ilgili
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu olgunun sunumunun yayınlanmasının yararlı olacağı kanaatine
varılmıştır.
OLGU
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılan bir çalışma
sırasında, Patoloji Laboratuarına getirilen bir koyunun başı,
derisi yüzüldükten sonra mengeneye alınmış ve elektrikli testere ile uzunlamasına ikiye ayrılmıştır. Sinuslar, konhalar,
nasal pasaj, septum ve meatus nasi medialis makroskobik
olarak muayene edilmiştir. İncelenen bölgelerde çok miktarda
larvaya rastlanmıştır. Bu larvalar bir pensle toplanarak fizyolojik tuzlu su içinde temizlenmiş ve daha sonra %10’luk formol içine alınmıştır. Toplam 114 adet larva toplanmış ve mikroskobik muayene sonucu bu larvaların O. ovis larvası oldukları tespit edilmiştir.

larvasına rastladıklarını belirtmişlerdir. Scala ve ark (19) inceledikleri 566 koyunun %91’inin O.ovis ile enfekte olduğunu
ve bir koyunda en çok 152 larvaya rastladıklarını rapor etmişlerdir. Yilma ve Dorchies (21) ise, bir koyundan en fazla 159
O. ovis larvası topladıklarını bildirmişlerdir. Bu çalışmalarda
(19, 21) rastlanan larva sayıları yüz elliden fazla ise de, rastlanan olgu sayısı, incelenen hayvan sayısına oranla çok düşüktür. Bu çalışmada ise tespit edilen O. ovis larvalarının sayısı
yukarıda (19, 21) belirtilen sayılardan düşüktür. Türkiye’de
O. ovis’in yaygınlığı bildirilsede bir koyunda ilk kez bu kadar
O. ovis larvasına rastlanmıştır.

Nazal pasaj ve septumda 22, meatus nasi medialiste 50, konha
ve sinuslarda ise 42 adet larvaya rastlanmıştır. Nasal pasaj ve
septumdan toplanan larvaların tamamı I. dönem larva iken,
meatus nasi medialisten toplanan larvaların 45’i birinci, 5’i
ikinci, konha ve sinuslardan toplanan larvaların ise 20’si birinci, 20’si ikinci ve 2’si de üçüncü dönem larva olarak teşhis
edilmiştir.

Oestrus ovis larvalarının koyunlarda et, süt ve yapağı verimlerinde %10’lara varan ekonomik kayıplara sebep oldukları
(10), bu hayvanların burun boşluklarını tıkayarak solunum
güçlüğüne, sinirsel belirtilere ve ağır enfestasyonlarda ölüme
neden olabildikleri bilinmektedir (5, 10). Bu çalışmada da
tespit edildiği gibi, çok sayıda O.ovis larvası solunum yollarını
tıkayarak solunum güçlüğüne, mukoprulent burun akıntısına
ve üst solunum yollarında yangısal reaksiyonlara, beyine ulaşarak sinirsel bozukluklara ve ölümlere yol açabilmekte ve
ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de, O.ovis’ le ilgili epidemiyolojik çalışmaların yapılarak,
bu türe bağlı zararların hesaplanması ve gerekli önlemlerin
alınması gerekmektedir.

Larvaların morfolojik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

KAYNAKLAR

I. dönem larva: Dorso-ventral basıktır. Uzunluğu 1.41-3.38
mm arasında değişmektedir. Ventral yüzde, segmentlerin arka
kenarlarında, geriye dönük çift sıralı kitini dikenler mevcuttur.
Vücudun ön ucunda, ventrale dönük, orak şeklinde 2 adet
siyah renkte çengel bulunmaktadır.Arka uçta 2 tane stigma
mevcuttur. Son segmentin arka ucunda, iki taraflı ayrılmış 1012 adet kitini, küt ve ventral olarak kıvrılmış dikenler bulunmaktadır.
II. dönem larva: İkinci dönem larvalar beyaz renkte ve 3.5 10 mm uzunluğundadır. Ventral segmentlerde düzenli olarak
sıralanmış dikenler vardır. Peritremlerin köşeleri yuvarlağımsı
olup üçgene benzemektedir.
III. dönem larva: Üçüncü dönem larvalar 11-15 mm uzunluğunda ve genç iken krem rengindedir. İkinci segmentin dorsal
yüzünde çeşitli sayılarda küçük dikenler bulunurken, diğer
segmentlerde bu dikenler seyrektir. Ventral segmentlerde sağlam dikenler bulunur. Bu dikenler 3.segmentte düzensiz iken,
diğerlerinde düzenlidirler. Posterior peritrem dairesel olup,
kanal tamamen kapanmıştır ve ortasında düğmeye benzer bir
oluşum bulunmaktadır.
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çalışmada, larva sayısının koyunlarda 1-14, keçilerde ise 1-11
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