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LİNOGNATHUS AFRİCANUS'A (Aı"iOPLURA) KARŞI FENVALERAT,
FLUMETHRİN VE AMİTRAZ'IN ETKİSİ ÜZERİNE İN-VİTRO DENEMELER

Nazir Dummnhl Sıtkı Güler 1 Hasan Ydma:ı2

The efficacy of Fenvalerat, Flumethrin and Amitraz against the sucking lice
Linognathus africanus in in.vitro trials

Sumnıary: The ~fficacJ' of'Fenualer"t, Flumdhrhı (md Amitra:;:against
the sucking lice Linognathus afl'icanııS ;;;as asse.7sedin iit-iıi[ro hials. Fen-
valerat as 0.005 a.f O. OL FlamethI'in as 0.0015 and 0.003 and Amitra:;,
as O. 0104 and 0.0208 percent concentratiol!s were used ;n-vitro tests at the
contaet. three and six mil/utes.

Both of Fenvalerat and Flumethrin wıırefol/nd to be elleetii'e and the efficacy
of Amitra:;, was 90-100 percent ;n both concentratioııs against Linognathus
afl'icanus. An important dinerence W{l' not found between two conceiZtrations
in terms of eJji'eaC)'.

Özet: Koyun ve keçilerin kan emici (Anoplura) bitlerinden Linognathus
africanus'a karşı Fenvalt'Tat, Flumethrin (Lı Amitl'llz'm in-vitro etkisi
araştırılmıştır. Fenvalerat % 0.005 ve % O. OL, Flumethrin % 0.0015 oe
% 0.003) Amitra:;, ise % O. Oi04. ve % 0.0208 konsantras.-vonlarda d'lldır.
ma, 3 dakik'l ve 6 dakik!! siire ile u.vgulcmmı[tır.

İlaçl:.ımadan 48 saat sonra yapırın kontrollerde Fenvalerat ııe Flurnethrin'
in her iki dozda da tam bir etki)'e sahip oldu/lu, Amitra:;,'zn etkisinin ise
% 90-100 arasında değiştiiji giirülmüştiir. Kullanılan dozlar ve kullanma
süreleri arasında etU yiiniindm iiJlı'mli bir farklılık bulimmamıştz1'.

Giriş

Evcil hayvanlarda önemii verim düşüklüğü ve ekonomik kayıp-
lara sebep olan Malloplıaga ve Anoplura grubuna bağlı ısırıcı ve kan
emici bitlerle mücadele amacı ilc kullanılacak insekti~it ilaçlarm, her
yıl yenilerinin piyasaya çıktığı bir gerçektir.

i Prof. Dr., Fırat Ünivcrsitesi, Vctcrincr Fakültesi, Parazitoloj; Anabilim Dalı, Elazığ.

2 Araş. Gör., Yüzüncü Yıl Üni"crsitesi, Vetcrincr Fakültesi, l'arazitoloji Anabilim
Dalı, Van.
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Bu amaçla son yıllara kadar klorlu hidrokarbon, karbamat ve
organik fosforlu insektisiticr kullanılmıştır (3,5,6,8,9, IZ).

Günümüzde bu grup ilaçlaını yerin(~ sentetik ve doğal ilaçların
tercih edildiği, bu ilaçlardan sentetik pyrl"thcoidlerin bugün olduğu
gibi, önümüzdeki on yıl i(~erisinde ve clalı:ı. sGnraki yıllarda da geniş
kullanım ala.nı bulac<,.ğ"lileri sürülmcktedir (9).

Saha şartlarında sığırlarda bit enfestasyonlarına kaqı bu grup
ilaçlardan Cyholothrin, Cyperıııcthrin \"e Flumet.hrin (7,1 L IZ), ko-
yunlarda ise Cypcr11lcthrin ilc IZ:i, % 13.7 Tetrachlorvinpho5 veya
% 8.5 Cypermcthrin içeren Polymcr matrix kulak küpelerinin (4)
etkinliği araştırılmıştır.

Ayrıca, fvcrmectin'in % I'jik ~olüsy()nu, 200 mg/kg duzda deri
altı yolla verilmek ,mretiyle sığırlardaki Solmo/nt/s capillatus'un çeşitli
safhalarına etki~ji \"(' koruma süresi ilc ilgili denemeler yapılmı)tı. (1).

Bu çalışmada, yurdumuzda çeşitli ektoparazitlere karşı yaygın
olarak kullanılan Fenvalcrat, Flumcthrin ve Amitraz'm Elazığ yöre-
sinde koyun ve keçilerde yaygın olarak bulunan Liru;gnathuf afdcanus'a
karşı ('tkinliğinin in-vitro denemelerle araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Denemede kullanılan bitler (r. africanur), Elazığ'ın Sivriee ilçe-
sinde yoğun bit cnfestasyonuna maruz kalmış koyunlardan temin
edilmiştir. Bu koyunlar üzerinden yapağı ilc birlikte alınan bitler
kavanoza yerleştirilerek, kısa süre içerisinde laboratuvara getirilmiş,
bir fırça yardımı ile yapağı içerisinden seçilerek petri kutusuna alın-
mıştır. Stereo.mikroskop altında eanh ve aktir olan erişkin bitler aY1-
rılmış, bu bitlerden 15-22 adetlik 18 grup olusturulmuş ve ilaçlanmak
üzere Z6°C ısı ve % 85 nisbi neme ayarlı etiive yerleştirilmiştir. A~'-
rıca 60 adet bit ıçeren bir grup daha oluşturularak kontrol amacı ile
aynı etüve konmuştur.

Oluşturulan 18 gruptan 6'sı sentetik pyrethroid fenvalerat
% 10.4, 6'sı sentetik py.ethroid Flumethrin EC % 6 ve G'sıda Amit-
raz % IZ. 5 ilc ilaçlamaya tabi tutulmustur.

Bu gruplar ile, kullanılan ilaçların dozları ve bitlerin, hazırlanan
ilaç solüsyonu içerisindeki kalış süreleri Tablo i 'de gösterilm:ş:ir.

Denemede kullan :lan her;) ilacın Tablo 1 'de gösterilen konsant-
ra"yonlardaki solüsyonları ayrı ayrı h2.zlrlanmış, daha sonra petri
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Tablo i. İn vitro denemelerde LinogııallılH afi-iealllls'a karşı kullanılan ilaçlar. konsantras-
yonları ve ilaçlama süreleri.

Amitraz

Flumeılırin

- --- -- - ------- - ---------I_Gr~pl~ ~ı~~~~~~~~ç __
i Fenvalerat
2
3
4
5
6
7
8
9
Lo
il
12
13
14
15
16
17
18

IJaeın konsantras-
yonıı (%)

O.OOi

0.01

0.0015

0.003

0.0104

0.0208

İlacolama süresi

Daldırma
3 dakika
6 "
Daldırma
3 dakika
G "
Daldırma
3 dakika
6 "
Daldırma
3 dakika
() "
Daldırma
3 dakika
rı "
Daldıı'ma
3 dakika
rı "--------1-------- ------------------------------------

19 Kontrol

kutularına ayrı!mış clan bitler, gruplar halinde siizgeçlere konarak
ilgili solüsyonlara daldıl'ıımış ve helirlenen süre boyunca ilaç içerisin-
de beklet;ldikten ~onra kurutma kağıtları üzerine alınmış, üzerkrin-
deki ilaç solüsyonu emilelikten sonra ilgili petri kutularına yerleşti ri-
lerek, etüvc aktarılmıştır.

tıaçlama saatini takibeden 4., 12., 24. ve 48. ~aatlerde kontrol
da dahil tüm gruplar stereo-mikro-skop aıtında incelenmiş, ölmüş
olan bitler sayılarak protokala kaydedilmiştir.

Bulgular

Fenvalerat'ın L. n.friCaliU\ üzerine etkisi ilc ilgili bulgular Tahlo
2'de gösterilmiştir. Bııradan izlenebileceği gibi, ilacın % 0.005 ve
% O.OL'lik solüsyonları kullanılmış, bitler bu solüsyona yalnızca dal-
dınlmış veya solüsyon içinde 3 dakika ya da 6 dakika süre ile bekle-
tilmiş olup ilaçlamadan 48 saat sonra yapılan kontrollerde her iki
dozda da tüm birlerin öldüğü görülmüştür.

Flumethrin ile yapılan deneme ilc ilgili bulgular Tablo 4'te gös-
terilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi % O.0015'lik solüsyonla daldırma,
3 ve 6 dakika süre ile ilaçlanan bitlerden sadece birer tanesinin canlı
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Tablo 2. İn vitro denemelerde Fenvalerat'ın Linognathus afrieanus'a etkisi.

llacın konsant- İlaçlama Her gruptaki Tedaviden sonraki canlı bit sayıları

rasyon u (%) süresi bit sayısı 4. saat 12.saat 24. saat 48. saat
---- ------- ---- ---- ---- ----
Daldırma 15 15 LO 5 O

0.005 3 dakika 20 20 13 5 O
6 dakika 15 14 9 2 O

Daldırma 15 14 9 3 O
0.01 3 dakika 15 14 ii 4 O

6 dakika 16 iS 9 3 O

kaldığ'!, % O.003'lük solüsyonla daldırma ve 3 dakika süre ile ilaçla-
nan tüm bitlcrin öldüğü, 6 dakika süre ile ilaçlanan 19 bitten sadece
bir tanesinin canlı kaldığı, bu ilaçla yapılan denemede canlı kaldığı
tespit edilen bitlcrin çok az tepki verdiği ve hareketlerinin anormal ol-
duğu gözlenmiştir.

Tablo 3. İn vitro denemelerde FIlImethrin'in Lin'gııat!ıus afrieanus'a etkisi.

i İlacın konsant- İlaçlama H k'l Tedaviden sonraki canlı bit sayılarıer grupta i

rasyon Li (%) süresi _~it sayısı __ ~~~~ı~2~~~ -=-~~~48. sa~--
Daldırma 16 14 LO 7 i-

0.0015 3 dakika 17 15 13 7 i-
6 dakika iS 13 9 4 i-

Daldırma 15 ii 8 1- O
0.003 3 dakika 21 20 12 6 O

6 dakika 19 16 8 6 i-
------- ---- -60-'-55- -4-1-1Kontrol - 60 60

*: Çok az tepkili ve haraketleri anormal

Amitraz ile yapılan deneme ile ilgili bulgular Tablo 4'te veril-
miştir. Buradan izlenebileceği gibi ilaçlamadan 48 saat sonra yapılan
kontrollerde % O.OL04'lük soIüsyonda daldırma suretiyle ilaçlanan
17 bitten sadece bir tanesinin canlı kaldığı ve bunun çok az hareketli
olduğu, 3 ve 6 dakika süre ile ilaçlanan tüm bitlerin öldüğü,
% O.0208'lik solüsyonda daldırma suretiyle ilaçlanan 21 bitten 4 ta-
nesinin canlı kaldığı ve bunların 2 tanesinin çok az tepki verdiği, 3
ve 6 dakika süre ile ilaçlanan bitlerden ise sadece birer tanesinin canlı
kaldığı görülmüştür.
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Tablo 4. İn vitro denemelerde Amitraz'ın Linogıuıt/ıus afrieanus'a etkisi.

ilacın konsant- ilaçlama Her gruptaki
Tedaviden sonraki canlı bit sayıları

rasyonu (%) süresi bit sayısı 4. saat 12. saat -=-4. saat ı 48~ saat
-- --------

Daldırma 17 17 14 8 i-
0,010+ 3 dakika 18 16 13 6 O

6 dakika 16 15 10 7 O

Da1dırma 21 21 18 11 2+2*
0.0208 3 dakika 22 21 19 9 1

6 dakika 20 19 15 7 i

ı---=--. --- -----
Kontrol 60 60 60 55 41

* : Çok az tepki1i ve haraketleri anormal

Araştırmada 60 adet L. afrieanus ilaçlanmadan bekletilmiş, bunla-
rın deneme süresince kontrolleri yapılmış, 24 saat sonunda 5 adet, 48
saat sonunda ise 19 adet bitin öldüğü, geri kalan 41 adet bitin canlı
ve hareketli oldukları tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Sığır, koyun ve keçi gibi evcil hayvan larda kan emlCl ve ısmeı
hitlere karşı mücadele amaCl ilc birçok ilaç kullanılmıştır.

Türkiye'de, Damalirda limbata ile enfeste 105 Ankar€l. keçisinin bir
Amitraz uygulaması ilc bu parazitten arındığı, Linegnathus vituli ile
enfeste 65 sığırı hu bitlerden temizlemek için 7 gün ara ile iki Amitraz
tedavisinin gerektiği ortaya konmuş, bu denemelerde ilaç solüsyonu-
nun, bir litre suya 1.7 cm3 Amitraz katılmak suretiyle hazırlandığı
bildirilmiştir (8). İskoçya'da ise sığır bitlerine karşı Lindan ihtiva
eden toz, 250 ppm Amitraz ihtiva eden sprey ve % 20 Phosmat kap-
sayan po ur-on formulasyon ile yapılan mücadele neticesinde sığırlar
üzerinde birkaç L. vituli'nin can lı kaldığı tespit edilmiştir.

Bu araştırmada Amin"az'ın % 0.0104 ve % 0.0208'lik solüsyon-
larının değişik sürelerde L.~lrieallus'a etkisi araştırılmış ve yukarıda
değinilen araştırma sonuçlarına benzer neticeler elde edilmiştir.

Günümüzde sentetik pyrethroidlcr diğer ektoparazitler ile bir-
likte, bitlere karşı da geniş kullanım danı bl\lmu~tur (3,7,10,11,12).

İngiltere'de Damalinia bovis, L. vitııli, l!aemato/Jinus eurystemus ve
S. eaıbillatus ilc enfeste sığırlarda 250 ppm Cyhalothrin veya 1000 ppm
Cypermethrin içeren ilaçlarla yapılan sprey tedavi neticesinde
tam bir kontrol sağlandıği 1,12), saha sartlarında Flumetlırin % i
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pour-on'ın 1 mg/kg dozda Bovicola bovis'e (ll), 2 mg/kg dozda ise
L. vituli ve H. eurysternus'a karşı tek uygulama ile tam bir etki gösterdiği
(7,11) ve uzun 8üre boyunca (32 gün) hayvanlarda bit enfestasyonu-
nun görülmediği (7) ortaya konmuştur.

Koyunlarda D. ovis enfestasyonuna karşı 5 mg/kg dozda Cyper-
methrin pour-on'm % 99-100 oranında etkili olduğu (3), buna karşı-
lık % 8.5 Cypermethrin ihtiva eden Polymer matrix kulak küpeleri
uygulanan koyunlarda, kontroller ilc kıyaslandığında D. ovis mikta-
rının 16 haftanın sonunda % 89, 38 haftanın sonunda ise % 85
oranında düştüğü, fakat koyunların hiçbirinde bitIerin tamamen
eradike edilmediği (4) görülmüştür.

Çeşitli sentetik pyrethroidler ilc yapılan bu saha çalışmalarının
yanında, sığırların H. eurysternus, L. vituli ve B. hovis türlerine karşı,
değişik dozlarda Flumethrin in-vitro denenmiş, 100 ppm etkin mad-
deli konsantrasyonda 60 dakika, LOppm dozda ise 120 dakika sonra
tüm bitIerin dönüşümsüz bozukluklara veya ölüme mahkum olduğu
bildirilmiştir (10).

Yaptığımız çalışmada sentetik pyrethroidlerden Fenvalerat 50
ve 100 ppm, Flumethrin ise 15 ve 30 ppm dozlarda l.. ajricaııus'a karşı
in-vitro denenmiş ve bitler daldırma, 3 ve 6 dakika süre ile ilaca maruz
bırakılmıştır. Fe.ıvalerat ile ilaçlananıarın tümünün 48 saat içinde
öldüğü, Flumethrin ilc 30 ppm dozda daldırma ve 3 dakika süre ile
ilaçlanan bitlerin öldüğü, aynı dozda 6 dakika süre ile ilaçlanan bit-
lerden bir tanesi ile, 15 ppm dozda daldırma, 3 ve 6 dakika süre ile
ilaçlanan bitlerden birer tanesinin henüz ölmediği, fakat bu bitlerin
çok az tepki verdiği ve hareketlerinin anormalolduğu görülmüş, kul-
lanılan dozlar ilc ilaçlama süreleri arasında ilaçlaiın etkisi yönünden
önemli bic fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, diğer ülkelerde oldu,ğu gibi, yurdumuzda da gü-
nümüzde ve önümüzdeki yıllarda, diğer ektoparazitler ile birlikte ev-
cil hayvanlarda görülen Mallophaga ve Aaoplura grubuna bağlı bit-
!erlc mücadelede, sentetik pycethroidlerin önemli bir yer tutacağı ka-
naati ortaya çıkmıştır.
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