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Giriş

Rhinoestrus purpureus eski dünyanın Palearktik kesimine ait
bil' türdür. Fakat muhaceret yoluyle Ethiopion kesimindeki ve uzak
doğu bölgesindeki ülkelere de yayılmıştır (15). Rusya, İran, Avus-
turya, Fransa, İtalya, İspanya, Cezayir ve diğer bazı Afrika ülkelerin-
de bu parazite rastlanmaktadır (2,4, ro, 15). Nearktik ve Australasian
bölgelerinde bu tür bulunmamakt.adır (15).

Rhinoestrus purpureus'un larvaları parazit olarak at, merkep
ve katırların burun boşluğu, pharinx ve İarinx gibi vücut bölgelerinde
yaşarlar (1,2,4,5,7,8,9,10,11,15). Rusya'da atlarda (1,4,7), Afrika'da
(Chat) merkeplcrde (5) bu. parazit oldukça sık görülür. Bununla
beraber Fransa, İspanya, İtalya, Cezayir, İran, Rusya ve Türkiye'de
de insanların gözünde larvaları bulunmuştur (2,3,6,10,12,14,15)'

• Rhinoestrus purpureus'un tarihçe, biyoloji, patoj~nite ve mücadelesi
üzerinde bazı araştırıcılar inceleme yapmıştır (1,7,8,15).

Rhinoestrus pu~pureus'un Türkiy~'deki enfestasyon derecesi,
görüldügü mevsimler, 'bulunduğu konakcılar ve bölgeler üzerinde
geniş çapta özel bir araştırma yapılmamıştır (14). Aiıcak bu parazi-
tin yurdumuzda görüldüğü bildirilmiş (1 1), fakat kimin tarafından,
hangi konakcıda ve hangi bölgede bulunduğu ve ensidensi kaydedil-
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memıştır. Yalnız bir şahsın gözünde bu parazıtın larvasının bulun-
duğunu bildiren ayrı bir kayıta rastlanmıştır (6). Son zamanda
Gastrohpilus enfestasyonu yönünden Neguvon ile tedavi edilen at-
ların % 0,59 nun dışkısında Rhinoestrus purpureus larvalarının bu-
lunduğu, enfeste atların Çukurova ve Samsun bölgesine ait olduğu
bildirilmiştir (, 3). Bu arada çeşitli bölgelerde (Çukurova ve Samsun
dahil) Neguvon tedavisine tabi tutulan 265 merkep ve '5 katırın hiç bi-
risinin dışkısında Rhinoestrus purpureus larvasına rastlanmamıştır(, 3).
Halbuki, daha öncede belirtildiği gibi, bu parazitin bazı ülkelerde
merkep ve katırlarda bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur.

Bütün bu hususlar göz önüne alınarak, Rhinoestrus purpureus'un
hüküm sürdüğü Çukurova bölgesinde, merkeplerde enfestasyonu
tesbit gayesiyle bu çalışma yapılmıştır. Memleketimizde, merkeplerin
Rhinoestrus purpureus ile enfeste olduğunu ortaya koyması ve Negu-
von'un bu parazitin mücadelesinde -kullanılabileceği ini:mcını kuv-
vetlendirmesi bakımından bu çalışmanın neşredilmesi uygun görül-
müştür.

Materyal ve Metod

Rhinoestrus purpureus enfestasyonu yönünden araştırmaya tabi
tutulan merkepler 40 adet olup, çukurova harası ve hara civarındaki
köylere aitdirler.

Enfestasyon yönünden muayene edilecek hayvanlar akşamdan
- ahıra bağlanıp aç bırakılmış, sabahleyin bunlara Neguvon ile karış-
tırılmış yem verilmiştir. Neguvon % ro oranında suya katılarak
solusyon haline getirilmiş ve bu solusyon, her '00 kg. ağırlığa 35 cc.
isabet edecek şekilde, hayvanların yemine katılmıştır. İlaç verilen
merkepler 5 gün ahırda bırakılmış, bu süre zarfında dışkılarında
Rhinoestrus larvalarının çıkıp çıkmadİğına bakılmıştır. Ayrıca hay-
vanların burun deliklerinden de larva düşüp düşmediği kontrol
edilmiştir.

Enfekte hayvanlardan düşen larvalar toplanmış, canlı olup ol-
madıkları incelendikten sonra % 7° lik alkol ihtiva eden şişelere ko-
narak laboratuvara getirilmişlerdir. Laboratuvarda stereozoom mik-
roskop ile larvalar teşhis edilmiştir.

Sonuç

'967 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Neguvon ile
ilaçlanan 40 merkepten 2 (% 5) tanesinin dışkısında Rhinoestrus
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purpureus'un larvaları bulunmuştur. Bu iki merkepten biri ilaçlı
yem verildikten 28 saat sonra, diğeri de 52 saat sonra larva düşürmeye
başlamıştır. Larvaların düşmesi vakanın birinde 4 saatte, diğerinde
ise 7 saatte sona ermiştir. Merkeplerden birinin dışkısından 4 larva,
diğerininkinden de 6 larva toplanmıştır. Gerek enfekte olan 2 hayva-
nın ve gerekse diğerlerinin burun deliklerinden herhangi bir larva
düşmemiştir. Enfekte hayvanlardan birine Temmuz ayının son 'haf-
tasında, diğerine ise Ağustos ayının son haftasında rastlanmıştır.
İlaçlama yapıldıktan sonra larva düşüren veya düşürmeyen merkep-
lerin öldürülüp otopsilerinin yapılması imkan dahilinde olmamıştır.
Toplanan IO adet larvanın da 3. safhada, olgunlaşmış larvalar olduğu
anlaşılmıştır. Bunların, dışkıdan toplandıkları zaman tamamen öl-
müş, kısmen hazma uğramış, pörsük bir durumda oldukları görül-
müştür. Hayvanları öldürerek otopsi yapmak imkanı olmadığı için
larvaların normalolarak vücutda bulundukları yerler tayin edile-
memiştir.

Uzunluklarının i 5-24 mm. olması, halkaların ventral ve dorsal
yüzlerinde diken sıralarının bulunması, 2. segmentin dorsal ve ventral
yüzünde dentiküllerin, 3. ve 4. segmentlerin dorsal yüzlerinde 2-3
sıra dikenlerin görülmesi, 3. ve 4. segmentlerin dorsal yüzlerinde
fasılasız, 5. ve 6. segmentlerinkinde ise fasılalı 2-3 sıra, dikenlerin
bulunması, 7. ve 8. segmentlerin yanlarında diken gruplarının mev-
cudiyeti, g., IO., II. ve 12. segmentlerin dorsal yüzlerinin ön kısım-
larında dikenlerin bulunmaması, 3. den i 2. ye kadar olan halkaların
ventral yüzlerinin ön taraflarında fasılasız 3-5 sıra dikenIerin olması
ve bunlara ilaveten latero-ventral ve anal şişliklerde diken gruplarının
görülmesi ile bu larvaların Rhinoestrus purpureus'un 3. safhasına
ait olduğu anlaşılmıştır (Şekil: ı).

Tartışma

Rhinoestrus purpureus'un at, merkep ve katırlarda bulunduğuna
dair klasik kitaplarda kayıtlara rastlanmaktadır (2,g,ıo,1 1,15). Fakat
bu parazitinmerkeplerde meydana getirdiği enfestasyon oranı üzerin-
de fazla sayıda bir çalışma yoktur. Bununla beraber Afrika'nın Chat
bölgesinde yapılan araştırmalarda merkeplerin % 20, 8g nun bu
parazit ile enfeste oldukları anlaşılmıştır (5). Türkiye'de bugüne
kadar merkeplerde görüldüğüne dair bir kayıt yoktur (I 4). Hatta
son zamanda muhtelif bölgelere mensup (Çukurova ve Samsun dahil)
olan ve Neguvon ile tedavi edilen 265 merkepin dışkısında bu para-
zitin bulunmadığı, buna mukabil aynı metodla Çukurova ve Samsun
bölgesindeki bazı atlarda görüldüğü bildirilmiştir (I 3).



538 Fahrİ Sayın.

Bu araştırma ile Çukurova'c1a rastladığımız 2 vaka, Rhinoestrus
purpureus'un yurdumuzda merkeplerde de enfCstasyon meydana
getirdiğini göstermektedir. Önceki çalışmada (I 3) Çukurova ve Sam-
sun bölgesinde, aynı metod kullanıldığı halde, parazitin atlarda bu-
lunup merkeplerde bulunmamasını izah etmek zordur. Gerek önce-
ki (I 3) ve gerekse bu neşriyatımız, bu koııuda, bir ön bildiri olarak
kabul edilmelidir. Zira 'yurdumuzda tek tırnaklılarda Rhinoestrus
purpureus'un enfestasyan derecesini tam olarak ortaya koymak için
çeşitli bölgelere mensup, fazla sayıda hay\;mların tedaviden sonra
öldürülüp burun boşluğu, pharinx ve larinx nalüyelerinde parazit
larvalarının aranması ve bu işleminde çeşitli mevsimIerde yapılması'
gereklidir. Gerek önceki (ı3) ve gerekse bu nqriyatda zikrettiğimiz
bulgular memleketimizde Rhinoestrus İmrpureus'un bulunduğunu
ve bu parazitin insana ilaveten (6) at ve merkeplerimizde de enfes-
tasyon hasıl ettiğini ortaya koyması bakımından önem taşırlar. Ayrıca
diğer memleketlerde denendiğine dair hiç bir kayıta rastlayamadığı-
mız Neguvon'un, bu parazitin mücadelesindeki güçlükleri ortadan
kaldıracak, etkili bir ilaç olabileceği inancını yaratmasıbakımından
da kıymet kazanırlar. Yalnız Neguvon'un parazitlcr üzerindeki tesir
derecesini tayin için tedavi edilen hayvanların, larva düşürsün veya
düşürmesin, öldürülerek kontrol edilmesi ve vücutlannda parazit
taşıyıp taşımadıklarının araştırılması gereklidir. Fazla para istiyen
böyle bir araştırmayı bugün için yapmak imkanına sahip değiliz.
Yalnız yurdumuzda at, merkep ve katırların Rhinoestrus purpureus
ile enfestasyon oranları, parazitin bulunduğu bölgeler ve bu parazitin
Neguvon ile mücadelesi üzerinde daha detaylı çalışmalara ihtiyaç
bulunduğu kanısındayız.

Özet

1967 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Çukurova
harası ve civarındaki köylerde merkeplerde Rhinoestrus purpureus
cnfestasyonu yönünden bir araştırma yapılmıştır. Bu gaye için mer-
keplere yemlc Neguvon verilmiş (35 mg. jKg.) ve ilaç verildikten
sonra 5 gün süre ile dışkılarında parazit larvalarının düşüp düşmediği
araştırılmıştır. Bu araştırma 40 merkep üzerinde y,ı.pılmıştır. Bu mer-
keplerden 2 sinin (% 5) dışkısında Rhinoestrus purpureus larvaları
bulunmuştur. Böylece bu 'parazitin yurdumuzda insan ve atlara ila-
veten merkeplerde de infestasyon meydana getirdiği anlaşılmıştır.
Elde edilen larvalar tarif edilmiş ve konu üzerindeki önemli noktalar
tartışılmış tır.
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Rhinoestrus Purpureus Infestation of
Donkeys in Turkey

During the period from July to Septembel', 1967 a total of 40
donkeys wc re investigated for the larvae of Rhinoestrus purpureus
in the Çukurova State Farm whieh is loea'ted in the southem part of
Turkey. The animals were fed with Neguvon at the rate of 35mg.jkg.
body weight to diseover the larvae of Rhinoestrus purpureus. The
feees and nasal diseharges of treated anİmals whİeh were kept for. 5
days under observation were searehed for expelled larvae. Of 4°
donkeys, 2 (5%) expclled the larvae in their feees 28 and 52 hours
after the beginning of the treatment. One of infested donkeys dischar-
ged 4 larvae, the other 6 larvae. The larvae were in their third stages
and were nearly digested. The deseription of the larva was given in
the artiele and its picture was drawn.

This artİele is a prcliminary note on the presence of Rhinoestrus
purpureus infestation of donkeys in Turkey. it also reveals that Negu-
von promises an effect on the larvae of Rhinoestrus purpureus for their
control. The prevalance of Rhinoestrus purpureus and its control
with Neguvon should be İnvestigated further in this country.
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b
Şekil: ı. Rhinocstnıs purpurcus (Brauer)'in 3. devirde bulunan larvası; a: ventralden

görünüş, b: dorsalden görünüş. x 3.33
Fig.: I. Third lan'al stage of Rhinoestrus purpureus (Brauer) a: ventral view,

b: dorsal view. x about 3.33
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