
ÖZ

Diptera dizisindeki sinek larvalarının genital ve üriner kanala yerleşmesi ile oluşan ürogenital miyaz olguları fakültatif tarzda olup, insanlarda 
nadiren karşılaşılmaktadır. Bu olguda, 20 yaşındaki bir kadında Psychoda albipennis’in neden olduğu ürogenital miyaz olgusu sunulmuştur. 
Hasta, bulantı, kusma, idrar yapma esnasında yanma şikayetleri ve idrarı içinde hareketli kurtçuklar gördüğü iddiası ile hastanemize başvur-
muştur. Hastanın idrarından toplanan 5 adet larva mikroskobik olarak incelenmiş ve P. albipennis in 4. dönem larvası oldukları tespit edil-
miştir. Antibiyotik ve idrar yolu antiseptiği uygulamaları sonrasında hastanın şikayetlerinin kaybolduğu görülmüştür. Ürogenital şikayeti olan 
hastalarda miyaz etkenlerin dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 316-8)
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ABSTRACT

Urogenital myiasis cases occurring with the settlement of larvae of flies belonging to the order Diptera are facultative and are rarely en-
countered in humans. In this study, urogenital myiasis caused by Psychoda albipennis in a 20-year-old female patient was presented. The 
patient was admitted to our hospital with complaints of nausea, vomiting, and dysuria and claimed that she saw motile larvae in her urine. 
Five larvae collected from the patient’s urine were microscopically examined, and they were identified as fourth-stage larvae of Psychoda al-
bipennis. Complaints of the patient ceased after the application of an antibiotic and urinary antiseptic. It was concluded that myiasis should 
be considered in patients with urogenital complaints. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 316-8)
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Siirt’te Bir Kadın Hastada Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) 
Kaynaklı Ürogenital Miyaz
Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) in a Woman in Siirt

316 Olgu sunumu / Case Report

GİRİŞ

Insecta sınıfına bağlı Diptera dizisindeki bazı sinek türlerinin 
larvalarının, insan ve omurgalı hayvanların canlı dokularında 
patolojik lezyonlar oluşturması miyaz olarak tanımlanmakta-
dır. İnsanlarda miyaz olgularına, hijyen koşullarının kötü 
olduğu tropik ve subtropik bölgelerde daha sık rastlanmak-
tadır (1, 2). 

Miyaz etkenleri gelişmeleri için genellikle, çürüyen hayvan 
dokuları, çöp ve lağım suları gibi organik atıkların bulundu-
ğu ortamları tercih etmektedir. Fakat bazı durumlarda hay-

van ve insan vücudunda üreyebileceği uygun alanlara, yara 
ve irinleşmiş bölgelere larva ve yumurtalarını bırakmaktadır-
lar. Bu şekilde oluşan enfestasyonlar fakültatif (istemli) miyaz 
olarak isimlendirilmektedir. Bunun dışında zorunlu (obliga-
tor) ve rastlantısal (accidental) vakalar da meydana gelebil-
mektedir. Klinik olarak ise; kutanoz, eksternal, travmatik, 
furunkular, oftalmik, aural, kavikol, gastrikol, intestinal, 
urogenital ve yara miyazı olarak tanımlanmaktadır (1,3). 

Larvaların genital (vajen, vulva, penis) ve üriner kanala yer-
leşmesi ile oluşan ürogenital miyaz olguları fakültatif tarzda 
olup, insanlarda nadiren karşılaşılmaktadır (4). Psychoda 



albipennis, Dermatobia hominis, Eristalis tenax, Wohlfahrtia 
magnifica ve Lucilia sericata’nın neden olduğu ürogenital miyaz 
olguları bildirilmiştir (1, 2, 5, 6). Ülkemizde daha sık rastlanan 
Psychoda albipennis’in erişkinleri, 1,5-2 mm büyüklüğünde 
sineklerdir. Genellikle kirli, çürümüş sebze ve meyvelerin bulun-
duğu alanlarda, nemli banyo ve tuvaletlerde yaşamaktadır (1). 

Bu çalışmada, bir kadın hastada Psychoda albipennis’e (Diptera: 
Nematocera: Phlebotomidae) bağlı ürogenital miyaz olgusu 
sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

Siirt’in Pervari ilçesinin bir köyünde ikamet eden 20 yaşında kadın 
hasta beş aydır devam eden bulantı, kusma ve idrar yapma esna-
sında yanma şikayetleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun 
Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Polikliniğine başvurmuştur. Hasta, 
idrarını yaparken idrar sıvısı içinde hareketli kurtçuklar gördüğü-
nü ifade etmiştir. Üroloji polikliniği tarafından miyaz lehine bir 
bulgu elde edilmediği belirtilmiştir. Üriner sistem ultrasonografi-
si normal gözlenmiş ve hastaya periyodik aralıklarla kontrol öne-
rilmiştir. Ayrıca hastanın Psikiyatri Servisinde konsültasyonu yapıl-
mış ve major depresyon tanısı konulmuştur. Daha sonra takip 
amacıyla Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde yatırılan hastanın 
idrarında kurtçuklara rastlanmıştır. İdrar ile dışarı çıkan 5 adet 
larva %70’lik etil alkol içerisine alınarak tür tayini için Parazitoloji 
Laboratuvarına gönderilmiş ve burada yapılan mikroskobik ince-
leme sonucunda kurtçukların Psychoda albipennis’in dördüncü 
dönem larvaları olduğu tespit edilmiştir (Resim 1). Hastaya anti-
biyotik ve idrar yolu antiseptiği tedavisi uygulanmıştır. Takip 
eden dönemde hastanın şikayetlerinin kaybolduğu görülmüştür. 

TARTIŞMA

Gerek Ülkemizde ve gerekse dünyanın tropikal ve subtropikal 
iklim bölgelerinde bulunan farklı ülkelerinde zaman zaman insan-
larda miyaz olgularına rastlanmaktadır. Bu olgular fakültatif ya da 
rastlantısal olarak meydana gelmektedir (1, 7). Kırsal kesimlerde, 
kişisel ve çevresel hijyen şartlarının kötü olduğu ortamlarda ve 
özellikle sineklerin yoğun olarak bulunduğu yaz aylarında daha 
sık karşılaşılmaktadır. Bu hastalarda kaşıntı, ağrı, yangı ve sekon-
der bakteri enfeksiyonları görülebildiği gibi, asemptomatik ola-
rak da seyredebilir (1, 8, 9). 

Ürogenital miyaz olguları fakültatif tarzda olup, insanlarda nadi-
ren karşılaşılmaktadır (4). Üriner sistemin dışarı açılan kısmı olan 
orificium externa’nın yakınına bırakılan larva veya yumurtalardan 
çıkan larvalar idrar yollarına girerler. Daha sonra yukarı doğru 
çıkarak, gittikleri yerlerde miyaz adı verilen ve doku kayıpları ile 
karakterize lezyonlara sebep olurlar (1, 7, 10). 

P. albipennis özellikle Avrupa’nın ılıman iklime sahip kısımlarında 
daha yoğun görülmektedir (7). İnsanlarda pek çok sinek türüne 
ait larvalar ürogenital miyaza sebep olmasına rağmen (2, 5, 6), 
ülkemizde Trabzon (8), Eskişehir (11), Kırşehir (12), Ankara (4), 
Sakarya (10), İstanbul (9) ve Diyarbakır’dan (13) bildirilen olgular-
da P. albipennis saptanmıştır. 

Psychoda albipennis, yumurtalarını 30-40’lı gruplar halinde evler-
de tuvalet ve banyolar başta olmak üzere nemli ve kirli alanlara, 
çöplüklere, bozulmakta olan meyve-sebzelere, lağım sularının 
olduğu ortamlara bırakırlar. Larvaları hafif silindirik, gri beyaz 

renkte, üzerleri soluk ve kısa tüylü olup, dört gelişim dönemi 
bulunmaktadır (1, 11). Bu hastanın da idrarında tespit edilen lar-
vaların P. albipennis’in dördüncü dönem larvası olduğu görül-
müştür. Bu sineklerin, idrar yapma esnasında yumurtalarını hasta-
nın idrar yolu girişine bıraktığı düşünülmüştür. 

Ürogenital miyaz hastalarında kaşınma, yanma, hematuri ve ağrı 
gibi semptomlara rastlanmaktadır (1, 7, 10). Bu olguda, idrar 
yapma esnasında yanma şikayetine ilaveten bulantı ve kusma 
görülmüş, ancak hematuriye rastlanmamış olup, bunun nedeni 
enfestasyonun az sayıda larva ile oluşmasına bağlanmıştır. 

Miyaz larvalarının hastanede yatış sürecinde alınması, yalancı para-
zitlik ihtimalini ortadan kaldırması açısından önemlidir. Bazı durum-
larda, evlerde tuvaletlerde üremesini devam ettiren P. albipennis 
larvalarının idrar yapma esnasında görülmesi, bunların idrardan 
çıktığı yanılgısına da sebep olabilmektedir (14). Bu olguda, larvala-
ra hastanın hastanede yatış sürecinde alınan idrar örneklerinde 
rastlanmış olması, yalancı parazitlik ihtimali ortadan kaldırmıştır. 

Tedavide, hastanın ürogenital sisteminde bulunabilecek diğer 
larvaların atılımını sağlamak amacıyla idrar yolu antiseptiği ve 
sekonder bakteri enfeksiyonları için antibiyotik uygulamaları 
yapılmıştır. Tedaviden sonra hastanın bu sorununa yönelik şika-
yetlerinin kaybolduğu görülmüştür. 

SONUÇ

Ürogenital şikayeti olan hastalarda miyaz etkilerinin dikkate alın-
ması gerekmektedir. Ayrıca hastaların, kirli ve nemli ortamlarda 
sinek larvaları ile enfeste olabilecekleri konusunda bilgilendiril-
meleri de yararlı olacaktır. 

Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı hastadan alınmıştır.
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Resim 1. a-c. Psychoda albipennis’in dördüncü dönem larvası 
(a), ön (b) ve arka nihayet (c)
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