
Sivrisinek ve Phlebotomus mücadelesinde 

veya parazit hastalıkların anlatılmasında kullanılan 

ve de pek anlaşılmayan iki kavram vardır.

Bu kavramlar ; “vektör” ve “konak”dır.



VEKTÖR NEDİR?

Herhangi bir bulaşıcı hastalık etmeninin 

yayılmasına aracılık eden ve taşıyıcı durumunda olan 

canlılara vektör verilen addır.

Sivrisinekler, Tatarcıklar, Karasinekler, Keneler, 

Bitler, Pireler, Hamam böcekleri vb).



Sivrisinek ve Phlebotomus



Phlebotomus Spp. (Tatarcık): 

Ülkemizde en fazla bulunan ve vektör 

olan türler; Ph. papatasi, Ph. sergenti ve Ph. 

tobbi’dir. Bunların yanın da Ph. major 

syriacus, Ph. brevis, Ph. halepennis, Ph. 

kazeruni gibi türlerde yaygındır.



ERİŞKİNLER

Phlebotomus’lar; kahverengimsi, dar vücutlu, 

uzun bacaklı, vücudun üzerinde dik duran dar 

yaprak şeklinde kanatlı, uzun antenli ve tüm vücudu 

tüylerle kaplı, 2-5 mm boyundaki küçük sineklerdir. 

Ağız yapıları kan emmek için özelleşmiş kısa 

hortum şeklindedir. Sadece dişileri kan emer. Bu 

nedenle baş yapıları kondukları yüzeyde deriyi 

hortumları ile delip kan emebilmek için göğüs 

kısmına dik olarak bağlanmış durumdadır.







Phlebotomus’larla Mücadele Yöntemleri

Mekanik Önlemler:

Evlerde Phelebotomların  saklanabileceği duvar 

çatlakları ortadan kaldırılmalı.

Evlerin, hayvan ahırlarının etrafında organik madde 

artıklarının olduğu üreme alanları yok edilmeli.

Foseptik çukurların dış ortam ile teması kesilmeli. 

Evlerde köpek besleniyorsa köpeklere böcek kovucu 

insektisitlerin sürüldüğü tasmalar takılmalı.

Hayvan ahırları, mümkün ise ev içleri kalıcı 

insektisitlerin katıldığı boyalarla veya kireçle 

badanalanmalı.

Kemiricilerin yuvaları dağıtılmalı.



Kimyasal Yöntemler

Phelebotomlarla mücadelede en etkili yöntemlerden 

biridir. Ancak kullanılan insektisitin iyi seçilmesi

gerekir. Özellikle kullanılan insektisite dirençlilik varmı-

yokmu bunun bilinmesi gerekir. 

İnsektisit kullanımında iki yöntem vardır. 



1.Kalıcı (Rezidüel) Püskürtme:

Endofilik (mesken içerilerinde yaşayan) türler için etkili 

bir mücadelede yöntemidir.

Etkisi; insektisite, doza, uygulama yapılan yüzeye göre 

değişir.  Bu yöntemle hayvan ahırları, tuvaletler komple 

yapılabilir. Ancak ev içlerinde daha çok tavan ve tavan 

altındaki 1.5 m’lik alanlar yapılmalıdır. Daha aşağılarda 

evde yaşayanların teması ile insektisitlerin etki süresi 

azalır. Dezavantajı; ev halkı ev içlerine insektisit 

atılmasından hoşnut olmayabilir. Kullanılan insektisitler 

leke yapabilir ve insektisit atılımından sonra silinerek 

temizlemeye çalışılır.



2.Havaya Püskürtme:

Endofilik türlerin yanın da ekzofilik türler için de etkili 

bir yöntemdir.  Sivrisineklerle yapılan çalışmalarda etkili 

olduğu bildirilmesine rağmen Phlebotomlarla bu 

konuda çalışmalar yetersizdir. Yine de hastalık görülen 

yerleşim yerlerinde kısa aralıklarla ilaçlamanın 

yapılması etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Uygulanan bu yöntemin iki tipi vardır. Bunlar;

ULV ve Sislemedir.



TIBBİ ÖNEMİ

Phlebotomus’lar diğer kan emen böceklerde 

olduğu gibi insanlarda da soktukları yerlerde 

“Harara” denilen yerel ateşli yangılı ve allerjik deri 

reaksiyonlarına sebep olmaktadırlar. Bunun yanında 

en önemlisi Leishmania ve Arbovirus (Tatarcık 

humması) enfeksiyonlarına neden olurlar.

Leishmania; ülkemizde yaygın olup Zoonotic 

cutaneous leishmaniasis (Şark çibanı) ve Zoonotic 

visceral leishmaniasis (Kala-azar) olarak iki tip 

halinde görülür.





A- Cutaneous leishmaniasis (ŞARK ÇIBANI)

Phlebotomus’un kan emdiği yerlerde sivilce 

şeklinde başlayan yaralar oluşur. Tedavi edilmez ise 

ancak bir yılda iyileşen büyük yaralar haline dönüşür.

Bu olay enfekte (hasta) bir kişiden 

Phlebotomus’un kan emmesi ile yeniden insanlara 

bulaşarak siklus yeniden  başlar. Ancak kemiricilerin 

ve köpeklerin de ara konak olduğu söylenmektedir.  





zamanla büyür,

üzeri kurutlanır

ülserleşir

ve skar ile iyileşir.





Mukozal tutulum

Oral tutulum



B-Visceral leishmaniasis (Kala-azar):
Ülkemizde ikinci sıklıkta görülen Leishmania 

hastalığıdır. Deride yaralar oluşturmaz ancak karın şişliği 

ve yüksek ateş ile karakterizedir. Hasta kişide özellikle 

karaciğer ve dalak büyümesi vardır. Kontrol edilemeyen 

inatçı ateş buna eşlik eder. Parazit kemik iliğinde oluşan 

lökositlerde gelişir. Tanı ancak kemik iliğinden alınan 

materyalin direk preparatı yada kültürü yapılarak 

mikroskop ile konur.

Tedavi edilmez ise hastanın yaşamı sona erebilir.

Enfeksiyonun yayılması Cutaneous 

leishmaniasis’deki gibi Phlebotomus’larla olur.  Enfeksiyon 

kaynağı insan olabildiği gibi kemirici ve köpeklerin ara 

konak olarak rezervuar oluşturduğu kesindir.



Kala Azar’ın rezervuarı
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