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Setaria'ların evcil hayvanlarımızda yayılışı üzerinde yurdumuzda
yapılan sistematik çalışmalar sınırlıdır. Bu durumu dikkate alarak
bu parazit gurubunun' dağılış oranı ve bulduğumuz türlerİn mor-
folojileri üzerine eğilmeyi uygun bulduk.

Olgun Setaria'ların normal halde periton boşluğunda bulundu.
ğu olaylarda hayvanlarda patolojik .bir etki meydana getirmediği
kabul edilmektedir. Ancak eski yazarların bazılarının bildirdiğine
göre, Setaria equina tektırnaklılarda anemi ve zafiyetlc seyreden bir
peritonitişe sebep olabilmektedir.

Genel olarak olgunları zararsız ncmatodlar kabul edilmelerine
karşılık bazı Setaria larvaları, Uzak Doğu ve Rusya:da koyun ve keçi-
lerde epizootik cerebrospinal nematodiasis (Lumbar paralysis) mey-
dana getirmektedir. Bu hastalık Japonya, Kore ve Seyland'ta normal
halde sığırlarda yaşayan Artionema digitata, Sovyetlerde ise A.
labiato - papillosa larvalarının yukarıda bildirilen küçük ruminant-
ların merkezi sinir sistemindeki muhaceretleri sonucu oluşmaktadır.
Buna ilaveten A. digitata larvaları Uzak Doğu, Rusya ve İsrail'de
atlarda "Kumri" adı verilen cerebrospinal nematodiasis'inde amili
olmaktadır. Innes ve Saunders (4) bu olayları, bir parazitin normal
olmayan konakçılarda bulunmasına atfetmektedir. Hakikatta da
koyun, keçi ve atta bu hastalığın oluşumuna sebep olduğu kabul edi-
len A. digitata aslında sığırların bir parazitidir.

İleride bildirmekte olduğumuz araştırma sonuçlarına göre, mua-
yene ettiğimiz hayvanlar arasında olan at, sığır ve mandalarda Se
tariose'un yayılışı küçümsenemez. Bu bakımdan özellikle koyun ve
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keçilerimizde ve hatta atlarda cerebrospinal nematodiasis olayla-
rının mevcudiyeti henüz tesbit edilmemiş olmakla beraber varlığı da
büyük bir ihtimal dahilindedir. Oytun (6) Konyadan gönderilen ve
bir katırın gözünden alındığı bildirilen nematod'un Setaria equina
olduğunu yazmaktadır. Normal lokalizasyondan başka bir yerde rast-
lanan ve ophtalmie vermineUs'a sebep olan bu olay gibi dikkatli
muayenelerle daha yenilerinin buna ilavesi her zaman muhtemeldir.

Atlarda olgun Setaria'ların yurdumuzdaki yayılışı ile ilgili geniş bir
çalışma Alibaşoğlu ve Yalçıner (I) tarafından yapılmıştır. Genel halde
Ankara ve yöresinde 28 yıl içinde bu hayvanlarda görülen bütün
hastalıkları kapsıyan bu çalışmada yazarlar (I), yaptıkları i 352 at
otopsisinin on dördünde (% I) S. equina'ya rastlamışlardır.

Setaria'lar üzerinde esaslı revizyonlar 1'959 yılında Yeh Liang-
Sheng (I o) ve i 966 senesinde Desset (3) tarafındin yapılmıştır. Bi-
rinci yazar (LO) Setarinae familya altını Skrjabinofilaria, Hyracone-
ma, Setaria, Papillosetaria ve Artionema cinslerine ayırmışolup
bunlardan ikinci ve beşinci cinsler yeni ihdas edilerek bu familya al~
tına bağlanmıştır. Desset (3) ise Yeh Liang-Sheng'in kurduğu cins-
leri cins altlarına ayırmayı ön görerek, cervikal papillerin (Dierids)
morfolojilerinin Setaria türlerinin teşhisine yardımcı olduğunu bil-
dirmektedir. Yamaguti (9) ise, Thwaite (7) gibi 'bütün nevileri
Setaria cinsi altında toplamaktadır.

Lapage (5) antiloplarda görülmekte olan Setaria homlıyi'nin
koyunlarda da bulunduğunu yazmakta, Williams (8) S. cervinin sı-
ğır, bizon, manda, keçi,geyik ve koyunlarda görüldüğünü, Böhm ve
Supperer( 2), S. digitata'yı S. cervinin bir sinonimi olarak kabul edil-
mesini ön görmekte, Yeh Liang-Sheng (I o) ise S. digitatayı yeni
kurduğu Artionema cinsine ithal ederek A. digitata adı altında Bovi-
nae'lere ait bir tür olduğunu, S. cervinin A. altaica'nın birsinoni-
mi bulunduğunu ve bu türün Cervidae'lerde görüldüğünü ileri sür-
mektedir.

Materyal ve Metod'
,;

çalışmamız 44 at, 250 manda, 409 keçi, 5012 sığır xe 10.000
koyun olmak üzere 15.715 hayvan üzerinde yapılmıştır. Muayene
edilen atların 42 si yerli, biri safkan, değeri ise yarım kan araptır.

Mandaların hepsi yerli, keçiler ise tiftiktir. Sığırların IS'i Mon-
tofon melezi, 74'ü Boz, 206'sı Güney sarısı, 723'ü Doğu kırmızısı ve
3994'ü ise Yerli Karadır. Koyunların tümü Akkaramandır.
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Gev~ getiren hayvanların hepsi Et ve Balık Kurumu Ankara
Kombinası kesim salonuna getirilen,' atlar ise Veteriner Fakül-
tesi Patoloji Kürsüsüne otopsi yapılmak üzere gönderilen hay-
vanlardır.

Bunların gogus ve karın bo~lukları açılarak üzerinde çalı~ılan
nematod'lar aranmı~tır. Her hayvandan elde edilen parazitler fizyo-
lojik su içine alınarak kürsümüze getirilmi~ ve bunların üzerine,
kaynama derecesine yakın 70 derecelik alkol dökülerek tesbit ed~-
dikten sonra ~effaflanmak üzere laktofenole alınmı~lar, burada 24
saat bekletildikten sonra muhtelif organlarının ölçüleri alınarak
te~hisleri yapılmı~tır.

Muayenesi yapılan hayvanların geldikleri iller a~ağıdaki ha-
ritada gösterilmi~tir.

Sonuçlar

Yukarıda bildirilen teknikle bakıları yapılan 44 atın yirmisinde
(% 45 '45) Setaria equina tesbit edilmi~tir. Parazit bulunan bu hay-
vanların yedisi kısrak, onüçü erkek attır. Tek tırnaklılarda bir hay-
vanda (Atta) en çok, ikisi erkek, onyedisi di~i olmak üzere 19 adet
Setaria equina bulunmu~tur. Aynı parazite en az olarak bir kısrakta,
biri erkek diğeri di~i 2 Setaria equina'ya rastlanml~tır. Bu parazitler
4-1 7 ya~larındaki atlarda görülmü~tür. Parazitli 20 attan toplam
olarak. 129 S.equina elde edilmi~ olup bunun 22 (% 17.05) si erkek,
1°7 (% 82 .94) si ise di~idir.

Muayenesi yapılan 250 mandanın be~inde (% 2) Artionema la-
biato-papillosa görülmü~ olup bu parazite en fazla Amasya me~eli
bir manda ineğinde hepsi di~i olmak üzere 9 adet rastlanml~tır. En
az ise Ankara orijinli bir manda ineğinde i tane erkek tesbit edil-
mi~tir. Parazitli be~ manda da toplam olarak 14 A. labiato-papillo-
sa bulunmu~ olup bunun dördü (% 28.57) erkek, onu (%- 71 .42)
di~idir.

3994 Yerli Kara sığırın 35 (% 0.. 87) sinde A. labiato-papillosa
ya rastlanmı~tır. Bu parazit 2 düve, 4 inek, 8 öküz ve 21 tosunda
görülmü~tür. Bu sığır ırkında bir hayvanda (Öküz) en çok 19 erkek,
3 1 di~i olmak üzere 50 A. labiato-papillosa tesbit edilm.l~ olup bu
hayvan çorum me~elidir. Kara sığırlarda en az olarak bu nematoda
bir öküzde 1 tane bulunmu~tur. Erkek olan bu par~ziti t~ıyan hay-
van Yozgat ilinden gelmi~tir.

723 Doğu kırmızısı sığırın 18 (% 2 .48) inde aynı parazite
rastlanmıştır. Bu nematodıar, 7 inek, 9 öküz ve 2 tosunda bulunmuş-
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Setariose bakımından muayenesi yapılan hayvanların geldikleri illeri gösterir harita
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tur. Bir hayvanda ı ı erkek ve 2ı dişi olmak üzere en çok 32 adet
A. labiato-pa-pillosa görülmüş olup bu. öküz Gümüşhane menşelidir.
'En az parazite ise (ı adet dişi) Doğu Kırmızısı inekte rastlanmış
olup, bunun geldiği yer Erzurum'dur.

206 Güney Sarısı sığırın dördünde (% ı .g4-) A. labiato-papillo-
sa gö'rülinüş olup bu nematod bu ırka ait üç inek ve bir öküzde
bulunmuştur. Kırşehir menşeli bir öküzde en çok 3 erkek ve 9 dişi
olmak üzere ı 2 adet, en az ise Adana orijinli bir inektc ilç adet dişi
A. labiato-papillosa bulunmuştur.

74-Boz ırk sığırın ise birinde (%' i .35) bu parazite rastlanmış-
tır. Çorumdan gelen bu öküzde iki erkek ve onüç dişi olmak üzere
[5 nematod bulunmuştur.

15.' Montofon melezinde Artionema'ya rastlanmamıştır.

Toplam olarak 5012 siğırın 58 inde (% i '15) A. labiato-papillo-
sa görülmüştür. Bu hayvanlardan toplam olarak 4-8g parazite rast-
lanmış olup bunun '157 adedi (% 32.1) erkek, 332 si (% 67 .8g) dişi-
dir.

Yukarıda bildirilen teknikle bakımıarı yapılan Lo .000 koyun
ve 4-0g keçide bu türnematodlara rastlanmamıştır.

Bulduğuınuz paraziderin ınorfolo jik özellikleri.
i

Setaria equina (Abildgaard, i 789) Railliet ve Henry, ıgı i.

(Resimler i, 2, 3, 4-, 5, 6.).

Genel' karakterleri: Nisbeten büyük nematodlardır. Her iki ucu
incelenerek sonlanmaktadır. Kare şeklinde olan ağız deliği belirli
peribuccal taçla kuşatılmıştır. Bu delikdorsal ve ventral peribuccal
çıkıntı ve bir çift lateral dudakla ta~viye edilmiştir. Bu dudaklar ya-
rım ay şeklindedir. Dorsal ve ventral çıkıntıların submedianında
dört sivrilik görüıti~. Baş sekiz dairevi papil ve iki lateral amfitle tec-
hiz edilmiştir. Oesophagus iki kısımdan yapılmış olup anterior bölü-
mü kısa ve dardır. Posterior kısmının genişliği birleştiği barsak kut-
rundan fazladır.

Dişilc::rig2-112 mm. uzunlukta olup oesophagusla. barsağın bir-
leştiği noktadaki genişlikleri 872 .64--gogfl.' dur. Kutikula 8-9 fi.. ka-
lınlığıncia Olup, subkutikuler ince çizgiler göstermektedir. Oesopha-
gus Lo .5-13 mm. uzunlukta olup anterior kısmı 754--972 !L. posterlor
bölümü ise g.74-6-12. 110 mm .. uzunluğundadır. Si~ir halkası ön
nihayetten 218-236 fi.. servikal papiller ise 4-72.68-581 .76 fi.',uzak-
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hktadır. Vulva deliği civarı kutikula kalınlaşması sonucu belirli olup
ön nihayetten.599-65i (l. mesafede yer amıştır. Düz halde geriye sey~
reden vaginanın uzunluğu 391-500' (l. dur. Parazitin ,arka nihayeti
tek kıvrım göstermektedir. Bükülmüş. olan kuyruk bölgesinin arka
uçtan uzaklığı 390-500 (l. dur. Kuyruk ucu pürüzlü küçük bir bu-
tonla sonlimmaktadır. Kuyrukta ayrıca arka nihayetten 81 (l. uzak-
lıkta iki caudo -lateral çıkıntı mevcuttuE Uter~staki znikrofilerlerin
ıızun~u~u2 18-254 (l: geniş,liğ~İse4 .5~6.3 (l. dur.

Erkekler 57-64 mm. uzun, oesophaguS'unbarsakla birleştiği
yerdeki genişlikleri 490-499 (l. dur. Kutikula 5 '4-6'3 (l. kalınlığın-
da;.~lüp caudal bölge 'hariç, di,izdür. Cimdal bölgede ise ventral satıhta
birbirineyaklaşmış küçÜk kabartılar vardır. Kü.çük lateral caudal
kanatlar bir müddet devamdan sonra gözden kaybolurlar. Oesop-
hagus 8.::gmm. uzunlukta olup antcrior kısmı 699-745: (l. posterior
bölümü ise 7.301-8.282 mm. uzunluktadır. Sinir, halkası:,ön niha-
yetten 200-2?9 (l. servik.-alpapiller ise 481-518 (l•.uzaklıktadır. (Şekli
ilgili ı;-esimdegösterilmiştir.). Bükülmüş olan kuyru~ kısmının uzun:-
luğu ı09- ı 2;; (l. dur. Dört çift prekloakal ve dört çift de postkloakal
olmak ü~ere sekiz çift latered caudal papi! mevcuttur. Bundan ayrı
olarak bir tane median prekloakal ve yine median bir a~et postkloa-
kal papil vardır. Sağ spikülüm kısa olup 227-245 (l. uzunluktadır ve
pençe biçizninde sonlanmaktadır. B.unun arasından 607-63.7:(l. uzun-
lukta olan sol spikülÜm kaymaktadır. Bu spikülüm 327-347 (l.

uzunluğunda proximal bii sapa maliktir. Keskin -bir bükülmeden
sonra daralarak 280-290 (l. uzunluğunda bıçak ağzı şeklinde so:ruanır.
Bu distal kısmın üzeri tamamen bir meİiıbra~la örtülü olup memb-
ran spikülün ucundan 27-28 (l. dışarı -taşmaktadır. Her iki spikülüm
de arka 'uçtan haJif halde dışarı taşmaktadır ..Kuyruk bir veya birden
fazla spiral şeklinde kıvrım yaparak sonlanmaktadır. Arka uçtan
36-:-45 (l. uzaklıkta iki caudo -lateral çıkıntı vardır.

Artionema lahiato - papillosa (Perroncito, ı 882) .

. (Resimler 7, 8, 9, ıo, ı ı, ı2).

Genel karakterleri Her iki uç incelenerek sonlanmaktadır. Kut~~
kula düzdür. Ağız deliği peribuccal taç ve bir çift lateral dudakla
çev'riliclir. Peribuccal taç çatallanmiş iki çıkıntıya malik olup bun-
ların her birinin uçları dışarı doğru eğilmiştir. Lateral'den bakıldiğı
zamanperibuccal taç yarım ay şeklinde görülmektedir. Baştan bakıl-
dığında lateralomuzlar çıkıntı halinde göze çarpmaktadır ve bun-
larınüzerinde sekiz submediaiı papi! ile iki tanelateral amfit yer al-
mıştır. Oesophagus'un arka kısmı barsakla aynı kuturdadır.
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D~i1eri 65-103 mm. uzun olup, oesophagus'un barsakla bir-
leştiği noktadaki g'cnişlikleri 654 '48-7°9 .02 .fL. dur. Kutikula 5 .4-
6.3 fL. kalındır. Oesophagus 8-10.5 mm. uzun olup anterior kısmı
754-g27 fL. posteriôr bölümü ise 7.246-9.573 mm. dir. Sinir halkası
ön nihayetten 217-273 fL. servikal papiller ise 463-572 fL. uzaklıkta-
dır. Vulva ön nihayetiten 590-845 fL. mesafededir. Vagina 345-409
fL. uzunluğunda olup çoğunda bir evvelki türde olduğu gibi düz halde
geriye seyretmekte, bazı numunelerde ise geriye dönü,ş~ öne doğru
hafif bir ilerleme takip etmekte, ve sonradan posteriorda uterus'la
birleşmektedir. Bu nematodun arka nihayeti hafif bir bükülme gös-
termektedir. Kuyruk 400-581 fL. uzunlukta olup değişik sayıda ve
iki sıra halinde dikenlerle sonlanmaktadır. Dış sıradaki dikenler içte-
kilerden büyüktür. Arka uçtan 100-127 fL. uzaklıkta iki caudo late-
ral çıkın tı mevcuttur. Vterusraki mikrofilerlerin uzunluğu 236-273 fL.,
genişliği ise 5 .4-7.2 fL. dur.

Erkekleri 42-53 mm. uzun olup oesophagus'un barsakla birleş-
tiği yerdeki genişlikleri 397-472 fL. dur. Kutikula 5.4 -6.3 fL. kalın-
lıktadır. Oesophagus 7.5 - 8 .5 m;IIl. uzun olup anterior bölümü 709-
790 fL. posterior kısmı ise 6 .737-7 .791 mm. uzundur. Sinir tasması
ön nihayetten 200-272 fL. servikal papiller ise 454-539 fL. uzaklıkta-
dır. Bükülmüş olan kuyruk arka uçtan 172-208 fL. uzaklıktadır. Trans-
versal olarak uzanan büyük bir median prekloakal papi! mevcuttur.
Dört çift prekloakal, dört çift de postkloakal olmak üzere sekiz çift
,caudal papil mevcuttur. Son dört çift papilden bir ve üçüncüler
diğerlerine nazaran daha küçüktürler. Prekloakal papillerin son çifti
'geriye kalan diğer üç çiftten daha uzakça olup kloakaya daha yakın
bir lokalizasyona maliktir. Kısa olan sağ spikulün 118-127 fL. uzun-
lukta olup distal nihayete doğru bir oluk şeklinde bükülmüştür. Sol
spikulüm 363-409 fL. uzunlufta olup, 255-282 fL. uzunlukta üzeri
noktalı bir sapla, uca doğru gittikçe incelen i 18-127 fL. uzunluğunda
ve bıçak ağzına benziyen distal bir kısma maliktir. Bu bölüm distal
uçtan 173-219 fL. taşan ince bir membranla örtülüdür. Arka nihayet-
ten 63-81 fL. uzaklıkta iki caudo lateral çıkıntımevcuttur. Arka uçta
bulunan caudal kanatlar incelenerek sonlanmaktadır. Bir veya bir-
den fazla bükülme yapan kuyruğu n iç yüzünde kutikii'ler kıvrıntılar
mevcut olup bunlar sona yaklaştıkca küçülerek kaybolmaktadır.

Tartışına

Türkiye'de özellikle atlarda, ve daha az nisbette olmak üzere
büyük ruminantlarda olgun Setaria'ların yayılışı küçümsenmeyecek
bir orandadır. Bu dağılış nisbetine mukabil yurdumuzda ehli hay-
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vanlar arasında Setaria'ların larva şekillerinden mütevellit bir
cerebrospinal nematodiasis olanağı bildirilmemiştir.

Innes ve Saunders (4), bu olayları aslında bir parazitin normal
olmayan konakçılarda bulunmasına atfederek b'una A.' digitata'yı
misal. olarak göstermektedir.

Oytun'ın (6) ise, aslında tek tırnaklıların bir paraziti olan ve
normal"haJde periton boşluğunda bulunan Setana equina'ya bir
katınu gözünde rastlandığını bildirmesi, bazan bu nematodun ke-
sin konakçılarda dahi anormal lokalizasyonlar' gösterebileceğini is-
patlamaktadır.

Alibaşoğlu ve Yalçın er (I), bize nazaran daha fazla miktarda
muayene imkanı buldukları at otopsilerinde S. equina'nın yayılış
nisbetini % i bulduklarını bildirmektedirl~r. Biz is'ebu oranı atlarda.
% 45 .45 olarak tesbit' ettik. .

Servikal papillerin (Dierids) morfolojik yapılarının de'ğişik tür-
lerde özellik gösterdiği hususunu dikkata alan Desset (3)' in ileri
sürdüğü iddialar ilişikteki resimlerde görüldüğü gibi bizim teşhis-
lerimizde de yardımcı elamanlar olmuştur. Bu bakımdan' bu' Ü.ir-
lerin tayinini yaparken bu papillerin yapılarındaki özellikleri 'daima
göz önünde tuttuk. ' ,

Küçük runiina~tlarda miktarı onbini. aşa1:-.muaY~!1e yapt'ıği~
rruZ . halde bunlarda herhangi bir Setaria ,türüne rastlayamadık.
Bu bakımdan Lapage (5) ın koyunlarda bulunduğunu bildirdiği S.
hornbyi hakkında herhangi bir mütalaa serdedecek durumda degiliz.

i • ,.

Ancak olg!1nları ba)<.lmındanmenfi b~lduğu!Uuz bu tü~.h~yvanlarda,
orijini sığır veya manda olan Setaria larvalarının bulurunası .ihtimali-
ni yani cerebro - spinal nematodiasis'i hatırdan 'çıkarmam"ak ihtiyatlı

J .'. "."

bir hareket olur kanısındayız. Esasen bu çalışmanın başlıca gayesi de,
yukarıda bildirilen hastalığa sebep olan Sctari~ türlerinin y~rdumuz
evcil . h,ayvanlarında~i. yayılışını tesbittir. .

.Teşhisi güç ve yurdumuzda üzerine henüz değinilmemiş olan bu
konuyu ihmal etmemek ve sebepleri bulurunayan neurolojik defekt
olaylarında bu hastalık ihtimalini hatırdan uzak tutmamak lazımdır .

• 1 L \.

Özet

Türkiyede setariose'un yayılışı bakımından muayenesi yapılan
44 atın % 45 .45 inde Setaria equina, 250 mandanın % 2 sinde, ve
5° i 2 muhtelif ırk sığırın % I. i 5 inde Artionema, labiato-papillosa
tesbit edilmiş, LO .000 koyun ve 409 tiftik keçisinde ise bu nematod
türlerine rastlanmamıştır. .,
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Bulunan bu nevilerin morfolojileri incelenerek orijinal resım-
leri camera lucida yardımı ile çizilmiştir.

Summ.ary

Setariosis in Turkey
, i •. )'

This paper reports a study ofth~, distribution of different Seta-
ria spp. in domestic animals in this i:öuntry. For this purpose 44 hor-
ses, 250 buffaloes, 50 i 2 cattle, ıo .000 sheep 'and 409 Angora goats
were examined. 45 .45 .% of the horses wcrc found' infected with
Setana equina. 2 % of the buffaloes and i .15 % of the cattle were
imccted with Artionem~ labiato-papillosa. No Sctaria was found in
either sheep or goats. .

: The maximum number of Setaria found in horses was 19, 9 in
buffaloes, and 5° in cattle.

!n spite of the wide distribution of mature Setaria s.P.F.:.iIl;Turkey,
no cerebro spinal nematodiasis has ever be~n reported inthis ~öuntry.

Zusamnıenfassung,

Setariose in der Türkei

Die Yerbreitung der verschiedenen Setaria spp. bei den Haus-
tieren in der Türkeİ wurde bei 44 Pferden, 250 Büffeln, 5012 Rin-
dem, ıo .000 Schafen und 409 Angoraziegcn untersucht. 45' .45 %
der Pferde waren mit Setaria equina infiziert. 2 % der Büffel und
ı. 15 % dcr Rinder waren mit Artionema labiato-papillosa infiziert.
Keİne Setarien wurden bei Schafen und Ziegengefunden .

. Die höchstc Anzahl der gefundenen Exemplare waren beim
Pfet~ 19, beİm Büffel warcn es 9 und beim Rind 50.

Trotz der weiten Yerbreitung von adulten Setaria spp. İn der
Türkci, ist bisher kcine Cerebro-Spinale-Nematodiasis in diesem
Land beschrieben.
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5

Setaria equina (Abildgaard, 1789)

6

1- Dişi ön nihayeti.2- Dişi arka nihayeti. 3- Ön nihayetin cepheden görünüşü. 4- Ön
nihayetindeki dierid'lerin görünüşü.' 5- Dierid'in lateral görünüşü. 6-. Erkek arka nihay~ti.
1- Anlerior end of female. 2- Postcrior cnd of female. 3- En face view of the antcrior
end. 4- The location of die~ids on the anterio( end. 5--: Lateral view of dierids. 6- Posterior
end of male. .
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7

~i

8

\

10 II 12

Artionema labiato-papiııosa (Perroncito, 1882)

7- Dişi ön nihayeti. 8- Dişi arka nihayetinin lateralden görünüşü. 9- Ön nihayetinin dı>rso-
lateral görünüşü. lO"':Ön nihayetindeki dierid'lerin görünüşü. 11- Dierid'in lateral görünü-
şü. 12- Erkek arka nihayetinin ventral görünüşü.

7- Anterior end of female. 8- Lateral view of female posterior end. 9- Dorso - lateral
view of the anterior end. 10- The loeation of dierids on the anterior end. ı1- Lateral
view ofdierids. 12- Ventral view ol ma1e posterior end.
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