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ÖZET: Bu çalışma, Şanlıurfa yöresindeki sığırlarda Hypodermosis’in seroprevalansını belirlemek amacıyla yapıldı. Şanlıurfa Merkez, 
Suruç, Siverek, Viranşehir ve Akçakale ilçelerinden rasgele seçilmiş 300 sığıra ait serum örnekleri ticari bir ELISA test kitiyle incelendi. 
Sonuçta, 300 sığırın 116 (% 38,6)’sı seropozitif bulundu. Seropozitiflik oranları; yaşa, ırka, cinsiyete ve odaklara göre % 11,6-70,0 arasında 
değişti. Irklara göre yapılan değerlendirmede, melez ırklarla kültür ırkının seropozitiflik oranları arasında istatistiksel olarak önemli bir 
fark bulundu (P<0.001). Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede ise seropozitiflik oranları arasında önemli bir fark bulunmadı. Yine yaşa 
ve odaklara göre yapılan değerlendirmelerde, 1 yaşın altındaki hayvanlarla 1 yaş ve üzeri hayvanlar arasında (P<0.01), Viranşehir ve 
Akçakale ile diğer odaklar arasında istatistiksel olarak önemli farklar (P<0.001) bulundu. Sonuç olarak Şanlıurfa yöresindeki sığırlarda 
hypodermosis yönünden yüksek oranda seropozitiflik saptandı. 
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Seroprevalence of Hypodermatosis in Cattle in the Province of Sanliurfa (Turkey) 
SUMMARY: The aim of this study was to determine the seroprevalence of hypodermatosis in cattle in the province of Sanliurfa. For 
this purpose, sera samples were randomly collected from 300 cattle in the towns Sanliurfa, Suruç, Siverek, Viransehir and Akçakale. The 
sera were analyzed using a commercial ELISA kit. Out of the 300 cattle, 116 (38.6%) were found to be seropositive. Seropositivity rates 
ranged from 11.6-70.0 % according to age, race, gender and origins. In regard to race, significant difference (P<0.001) was found be-
tween seropositivity ratios of pure breed and crossbreed animals. No significant difference was found between seropositivity ratios as a 
result of gender difference. Also, with regard to age and origins, significant differences (P<0.01) were found between animals aged<1 
and aged≥1 and in animals from Akçakale as well as Viransehir and other regions (P<0.001). As a result, high seropositivity for hypo-
dermatosis in cattle of the Sanliurfa Province has been detected. 
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GİRİŞ
Hypodermosis, Hypoderma  bovis ve  Hypoderma lineatum 
türü sineklerin  larvaları tarafından sığırlarda oluşturulan deri 
myiasis’idir. Mevsimsel olarak sonbahar, kış ve hatta ilkbahar 
aylarında enfeste hayvanların dorsal ve lumbal bölgelerinde 
görülen derialtı şişlikleriyle (warble) karakterize olan paraziter 
bir hastalıktır (19). Tropikal ve subtropikal bölgelerde çok 
yaygın olup, sığırlarda süt ve et verimi düşüklüğüyle, deride 
oluşturduğu hasarlardan dolayı önemli ekonomik kayıplara yol 
açmaktadır (8, 12).  

Hypodermosis’in yayılışı ve bu hastalığa sebep olan etkenlerin 
enfestasyon oranı, iklim ve coğrafi konumu birbirinden farklı 
ülke veya bölgelere göre değişmektedir (22). Son yıllarda 
hypodermosis’in kontrolü için gösterilen çabalara rağmen, 
hastalık hala Amerika, Kanada, Afrika, Avrupa ve Asya’da 
yaygın olarak görülmektedir (19). Türkiye’de yapılan bazı 
epidemiyolojik araştırmalarda da hypodermosis’in sığırlar 
üzerindeki yaygınlık oranının % 3,5-57,8 arasında değiştiği 
belirtilmiştir (4, 9, 21, 22). 

Hypoderma larvalarının varlığı, sonbahar ve kış mevsimlerinde 
enfeste hayvanların sırtında ikinci ve üçüncü dönem larvaların 
palpasyonuyla ya da karkasın iç organları ve derialtı dokularının 
muayenesiyle tespit edilebilir (12). Ayrıca birçok ülkede enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) tekniği kullanılarak hastalı-
ğın serolojik teşhisi de yapılmaktadır (3, 10, 13, 16, 17, 19).  
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Yapılan bu çalışma ile Şanlıurfa yöresindeki sığırlarda 
hypodermosisin seroprevalansı belirlenmeye çalışıldı. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, Şanlıurfa Merkez, Suruç, Siverek, Viranşehir ve 
Akçakale ilçelerine 2003 yılı Eylül-Aralık döneminde gidile-
rek, hayvan barınaklarından rasgele seçilmiş ve her odaktan 
60’ar adet olmak üzere toplam 300 sığırdan kan örnekleri 
alındı. Örnek alınan hayvanların 100’ü Holştayn, Simental ve 
Montofon ırklarından, 200’ü ise melez ırklardan, 150’si dişi, 
150’si erkek ve 124’ü bir yaşın altında 176’sı ise bir ve bir 
yaşın üstündeki hayvanlardan oluşmaktaydı. 

Belirtilen odaklara gidilerek hayvanların yaş, ırk ve cinsiyetle-
ri kaydedildi ve vena jugularisinden vakumlu cam tüplere 10 
ml kan alınıp, protokol numarası verilerek laboratuvara geti-
rildi. Laboratuvarda 3000 RPM’de 10 dakika santrifüj edilerek 
serumları ayrıldı. Elde edilen bu serum örnekleri plastik 
mikrotüplere aktarılıp, numara verilerek testler yapılıncaya 
kadar – 20 °C’de derin dondurucuda saklandı. Çalışmada, 
ticari ELISA test kiti (ELISA Hypodermosis Bovine Serum 
Screening, Version: P0611/08) kullanıldı ve test prosedürüne 
uygun olarak testler yapıldı. Okuma işlemi otomatik bir 
mikroplate okuyucusunda (Molecular Devices VERSAmax), 
450 nm dalga boyunda gerçekleştirildi. Test sonucunda optikal 
dansitesi okunan örneklerin % inhibisyon değerleri test prose-
düründe bildirilen formülle hesaplandı. 

Örneğin Optikal 
Yoğunluğu (O.D) - Negatif kontrol 

(O.D) 
% inhibisyon = 100 x 

(Pozitif kontrol 
(O.D) - Negatif kontrol 

(O.D) 

Yukarıda belirtilen formüle göre yapılan hesaplama sonucun-
da test örneği % inhibisyon değeri ≤ % 45 ise sonuç negatif,   
≥ % 55 ise de sonuç pozitif olarak kabul edildi. 

Test sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler, Statistical Packet for 
Social Sciences (SPSS) paket programında x2 testi ile yapıldı. 

BULGULAR 

Şanlıurfa yöresinde ELISA ile hypodermosis yönünden ince-
lenen 300 sığırın 116 (%38,6)’sı seropozitif bulundu. Örnekle-
rin alındığı odaklara göre seropozitifliğin dağılımı Tablo 1’de 
verilmiştir.  

Tablo 1’de görüldüğü gibi Şanlıurfa Merkez, Viranşehir, Sive-
rek, Suruç ve Akçakale olmak üzere 5 yerleşim biriminin her 
birinden alınan 60 serum örneğine bakıldığında, Şanlıurfa Mer-
kez’de 22 (%36,6), Viranşehir’de 42 (%70,0), Siverek’te 27 
(%45,0), Suruç’ta 18 (%30,0) ve Akçakale’de ise 7 (%11,6) 
hayvanda seropozitiflik tespit edildi. Seropozitifliğin odaklara 
göre dağılımına bakıldığında, belirtilen oranlara göre Viranşehir 
ve Akçakale ile diğer odaklar arasında istatistiksel olarak önemli 
bir fark bulunurken (P<0.001), Şanlıurfa Merkez, Siverek ve 
Suruç arasında önemli bir farklılık olmadığı görüldü. 

Tablo 1. Sığırlarda Seropozitifliğin Odaklara Göre Dağılımı 

Yerleşim 
Birimleri 

Seropozitif 
Hayvan Sayısı 

(%) 

Seronegatif 
Hayvan Sayısı 

(%) 
Toplam 

Merkez 22 (% 36,6) a 38 (% 63,4) 60 

Viranşehir 42 (% 70) b 18 (% 30) 60 

Siverek 27 (% 45) a 33 (% 55) 60 

Suruç 18 (% 30) a 42 (% 70) 60 

Akçakale 7 (% 11,6) c 53 (% 88,4) 60 

Genel 116 (% 38,6) 184 (% 61,4) 300 

Aynı sütunda değişik harfler (a, b, c) taşıyan değerler arasındaki  
farklar önemlidir (P<0.001). 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ırklara göre yapılan değerlendir-
mede, kültür ırkı 100 sığırın 16 (%16,0)’sında ve 200 melez 
sığırın 100 (%50,0)’ünde seropozitiflik saptandı. Yapılan ista-
tistiksel değerlendirmeye göre kültür ırkındaki seropozitiflik 
oranı ile melez ırkların oranları arasında önemli bir fark oldu-
ğu belirlendi (P<0.001). Hayvanlarda seropozitiflik oranına 
yaş açısından bakıldığında, 6 aylıktan 1 yaşına kadar olan 124 
hayvanın 38 (%30,6)’i, 1 yaş ve üzeri olan 176 hayvanın da 78 
(%44,3)’inde seropozitiflik görüldü. Bu değerler arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemli bulundu (P<0.01) (Tablo 2). 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, cinsiyete göre yapılan değerlen-
dirmede, test edilen 150 dişi sığırın 56 (%37,3)’sında, 150 
erkek sığırın ise 60 (%40,0)’ında seropozitiflik tespit edildi. 
Yapılan istatistiksel değerlendirmede bu oranlar arasında ö-
nemli bir fark olmadığı görüldü. 

Tablo 2. Sığırlarda Seropozitifliğin Irka, Yaşa ve Cinsiyete Göre 
Dağılımı 

Irk Yaş Cinsiyet Hayvan 
Sayısı Melez Kültr ≥12  

Ay 
6-11 
Ay D E 

Genel

Seropozitif
(%) 

100
(50) 

16 
(16) 

78 
(44,3) 

38 
(30,6) 

56 
(37,3) 

60
(40) 

116
(38,6) 

Seronegatif  
(%) 

100
(50) 

84 
(84) 

98 
(55,7) 

86 
(69,4) 

94 
(62,7) 

90
(60) 

184
(61,4) 

Toplam 200 100 176 124 150 150 300 

P *** ** -  

(-) : Önemsiz ; **: P<0.01 ; ***: P<0.001 ; D: Dişi ; E: Erkek 

TARTIŞMA  

Türkiye hayvancılığında sığır yetiştiriciliği önemli bir yer 
tutmaktadır. Hypoderma larvalarıyla enfeste olan sığırların et 
ve süt verimleri düşmekle birlikte, bu larvaların deride açtıkla-
rı delikler sonucu deri kullanılamaz hale gelmektedir. Bu yüz-
den hem yetiştiriciler hem de ülke ekonomisi olumsuz yönde 
etkilenmektedir.  

Hypodermosis’in tanısı için, klinik muayene sadece bir kez 
yapıldığı takdirde hastalığın prevalansı gerçek değerinden çok 
daha düşük bir değerde çıkmakta ve bu da yanıltıcı olmakta-
dır. Bu yüzden sonbahar ve kış mevsimi dönemlerinde hastalı-
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ğın enfestasyon oranının doğru olarak elde edilebilmesi için 
birçok kez inspeksiyonla klinik parazitolojik muayene yapıl-
malıdır (11). Serolojik teşhis ise, canlı hayvanlarda göç halin-
deki larvaları kolay ve etkili bir teşhis olanağı sağlamaktadır. 
Böylece, Hypoderma larvaları henüz ekonomik kayıplara (et, 
süt ve deri kaybı gibi) neden olmadan, sağaltım yapma imkanı 
elde edilmektedir (3, 11). Hayvanlarda klinik olarak 
hypodermosis’in tanısı larvaların ancak sırt derisi altına gel-
dikten sonra konulabileceğinden, hastalığın hayvanlardaki 
gerçek yaygınlığını ortaya koymak için serolojik olarak mua-
yene yapıldı. 

Hypoderma lineatum’un birinci dönem larvalarından ekstrakte 
edilen ve antijenik özelliği H. bovis’in antijenine de benzeyen 
kollagenazın ortaya çıkarılmasından bu yana sığırlarda 
hypodermosis’i tespit etmek için immunodiffüzyon, hemaglü-
tinasyon ve ELISA gibi çeşitli serolojik testler geliştirilmiştir 
(3). Ayrıca  Western blott tekniğinin de Hypoderma enfestas-
yonunun teşhisinde kullanılabileceği belirtilmektedir (2). An-
cak son zamanlarda ELISA, büyük çaptaki immunoepidemi-
yolojik incelemeler için toplu süt veya serum örnekleri üzerin-
de uygulanmaktadır. Ticari süt örnekleri üzerinde de uygula-
nabilen ELISA testi basit olması, hızlı bir şekilde uygulana-
bilmesi ve fiyatının da uygun olması gibi birçok avantajlara 
sahiptir (16, 19). Ayrıca ELISA tekniği hypodermosis’in teş-
hisinde hassas bir gösterge olduğundan, her bölgede hastalığın 
durumunun değerlendirilmesine, salgınların kontrol edilmesi-
ne ve ithal edilen sığırlarla ilişki içinde olan, hypodermosisten 
ari bölgelerin muhafaza edilmesine olanak vermektedir (11, 
15). Bu araştırmada da hypodermosis’in seroprevalansını be-
lirlemek üzere ticari ELISA test kiti kullanıldı.   

Hypoderma enfestasyonundan 4-8 hafta sonra, kanda oluşan 
antikorlar tespit edilebilecek düzeye gelir ve üçüncü dönem 
larvaların hayvanların sırtında görünmesinden 14 hafta sonra-
sına kadar teşhis edilebilecek düzeyde kalmaya devam eder 
(15, 23). Bu nedenle hypodermosis’in serolojik teşhisinde 
örneklerin alınma zamanı önemlidir. Bu zaman ülkelere göre 
değişmektedir, örneğin, Kuzey Avrupa’da bu zamanın Ekim 
ayı sonundan Şubat ve Mart aylarına kadar olan süreçte, Fran-
sa’da (3)  Şubat ve Mart ayları, Polonya’da (5) ise Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında hypodermosis’e karşı oluşan antikor sevi-
yesinin çok yüksek olduğu ve bu dönemlerin örnek almak için 
uygun zaman olduğu ifade edilmiştir. Türkiye’de bölgelere 
göre yapılan epidemiyolojik çalışmada (22), da bahsedildiği 
gibi Hypoderma sineklerinin sığırların kıllarına bıraktıkları 
yumurtalardan çıkan larvaların Temmuz-Eylül ayları arasında 
deriyi delerek derialtı dokusuna girdikleri belirtilmiştir. Bu 
çalışmada, enfestasyondan 4-8 hafta sonra kanda oluşabilen 
antikorları tespit etmek amacıyla, bölgenin iklimi de gözönüne 
alınarak hayvanlardan Eylül-Aralık döneminde kan alındı. 

Türkiye’deki sığırlarda hypodermosis’in yaygın olduğu bildi-
rilmektedir. Sayın ve arkadaşları (21), Orta ve Doğu Anado-
lu’da yaptıkları klinik parazitolojik bir incelemeyle 26500 

sığırın 5928’ini enfeste bulmuşlardır. Celep ve Gürsoy (4), 
Samsun yöresinde 1500 sığırın %55,0’ini, Samsun ve Amasya 
yöresinin altı farklı bölgesindeki sığırların incelenmesiyle de 
%57,8’ini klinik olarak enfeste bulmuşlardır. Trakya bölge-
sinde Gülanber ve ark. (9), tarafından 365 sığır üzerinde yapı-
lan incelemede enfestasyon yaygınlığı %3,5 ve enfestasyon 
yoğunluğu ise 10,2 olarak tespit edilmiştir. Yine Sayın ve 
arkadaşlarının (22), Türkiye’nin değişik coğrafik bölgelerinde 
yaptıkları klinik parazitolojik bir incelemeye göre, Hypoderma 
enfestasyonu yaygınlığının Karadeniz’de %28,3, Marmara’da 
%8,0, Ege’de %41,6, Akdeniz’de %33,0, İç Anadolu’da 
%38,9, Doğu Anadolu’da %41,9, Güneydoğu Anadolu’da 
%47,8 olduğu görülmüştür. 

İtalya’nın güney bölgelerinde ELISA tekniği ile yapılan bir 
araştırmada, hastalığın yaygınlığı % 85,0 olarak bulunmuştur 
(16). Lonneux ve ark. (13), 1990-91 yılları arasında Belçi-
ka’da 1344 sığırda % 86,4 oranında ve Lüksemburg’da ise 
1230 sığırda % 43,0 oranında bir pozitiflik elde etmişlerdir. 
Martinez-Moreno ve ark. (14), tarafından 1992-93 yılları ara-
sında Batı İspanya’da 1668 sığırın direk klinik muayenesinde 
enfestasyon oranı % 9,5, ELISA ile yapılan incelemede ise 
%42,3 olarak bulunmuştur. Yine ELISA ile yapılan diğer bazı 
çalışmalarda; Papadopoulos ve ark. (18), 1996 yılında Yuna-
nistan’ın farklı bölgelerinden topladıkları 4200 sığır serumun-
da %37,4 oranında, Ragelbono ve ark. (19), İtalya’nın kuze-
yinde %43,3 oranında, Haine ve ark. (10) ise Belçika’da 390 
sığır sürüsü üzerinde yapılan incelemede %48,7 oranında 
seropozitiflik tespit etmişlerdir. Türkiye’de sığırlarda 
hypodermosis’in seroprevalansı ile ilgili bir yayına rastlan-
mamıştır. Bu çalışmada ise serolojik olarak ELISA ile incele-
nen 300 sığırın 116’sı (%38,6) seropozitif  bulundu. 

Hypoderma enfestasyonlarına karşı ırklar arasında duyarlılık 
farkının olup olmadığı bazı çalışmalarda araştırılmıştır. 
Colwell (7), tarafından yapılan bir çalışmada, ırklar arasında 
hastalığa karşı olan duyarlılıkta bir fark görülmemiştir. Buna 
karşın   bazı ırkların daha fazla sayıda Hypoderma larvası 
taşıdığını belirten araştırmalarda bulunmaktadır (1, 17). 
Charbon ve ark. (6), tarafından yapılan bir incelemede derisi 
ince olan hayvanların daha ağır bir şekilde enfeste olduğu 
ifade edilmiştir. Bu çalışmada ise melez ırklardaki 
seropozitiflik oranlarının (%50,0) kültür ırkında tespit edilen 
seropozitiflik oranından (%16,0) önemli derecede yüksek 
olduğu görüldü. Bu durumun bakım koşullarıyla ilgili olduğu 
düşünülebilir. Kültür ırkı hayvanlar genellikle kapalı mekan-
larda barındırılmakta ve paraziter sağaltımları düzenli bir şe-
kilde yapılmaktadır, ancak melez ırklara ait çoğu hayvan yaz 
mevsimi süresince meraya çıkarılmakta ve paraziter sağaltım-
larına da pek fazla önem verilmemektedir. Bunun yanı sıra 
bazı yetiştiriciler tarafından 1 yaşın altındaki çoğu melez hay-
van sağlık durumu kontrol edilmeden çeşitli bölgelerden top-
lanarak yöreye getirilmektedir. 
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Martinez-Moreno ve ark. (14), Batı İspanya’da hypodermosisin 
epidemiyolojisi üzerine yaptıkları bir araştırmada, 1 yaşın 
üstünde olan sığırlarda Hypoderma larvalarına karşı oluşan 
antikor miktarının, 1 yaşın altında olan genç hayvanlardakin-
den daha yüksek seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Robertson 
(20), daha önce enfeste olmuş hayvanların belli düzeydeki 
antikor titresine sahip olduklarını ve tekrar eden yeni bir 
enfestasyonun ilk 30 gününde ise bunun belirgin bir pik yaptı-
ğını belirtmiştir. Bu çalışmada ise 1 yaşın üstündeki hayvan-
larda seropozitiflik oranının, 1 yaşın altındaki hayvanlardan 
daha yüksek olduğu tespit edildi. Bunun da daha önce 
enfestasyonu geçirmiş hayvanların vücudunda rezidüel bulu-
nan antikorlara bağlı olarak ortaya çıktığı sanılmaktadır. Ayrı-
ca, bir yaş altındaki hayvanların  Hypoderma sineklerinin aktif 
olduğu aylarda meraya çıkmamış oldukları düşünülebilir. 

Hypoderma enfestasyonunun yayılışı ile coğrafik bölgeler 
arasında görülen farklılık, yetiştirme yöntemlerine bağlı olabi-
lir. Yapılan bazı araştırmalarda, Hypoderma sineklerinin aktif 
olduğu yaz mevsimi süresince meraya çıkarılan hayvanlarda 
enfestasyona yakalanma riskinin daha fazla olduğu bildirilmiş-
tir (16, 19). Bu çalışmada da toplu halde  meraya çıkarılan 
hayvanlarda seropozitiflik oranının diğer odaklara göre daha 
yüksek, meraya çıkarılmayıp ta kapalı yerde tutulan hayvan-
larda ise seropozitifliğin düşük çıkması, ilgili literatürlerle 
paralellik göstermektedir. 

Sonuç olarak, Şanlıurfa yöresindeki sığırlarda hypodermosisin 
yaygın olarak görüldüğü ve bu yaygınlığın Hypoderma sinek-
lerinin aktif olduğu yaz mevsimi döneminde hayvanların me-
raya çıkarılması ve paraziter sağaltımın düzenli bir şekilde 
yapılmamasıyla arttığı kanaatine varıldı. 
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