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Ürogenital Myiasis

Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis

Barış KUZGUNBAY1, Tahsin TURUNÇ1, Tuba TURUNÇ2, Şule ÇOLAKOĞLU3, Hakan ÖZKARDEŞ1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

İnsanlarda, Psychoda albipennis adlı sinek türünün neden olduğu ürogenital myiasis oldukça nadir görülmektedir. Bu olgu sunumunda,
23 yaşında bir erkekte Psychoda albipennis’in neden olduğu ürogenital myiasis rapor edilmiştir. Kliniğimize idrarında küçük, beyaz renk-
li hareketli kurtçuk benzeri halkalar görme yakınması ile başvuran olgunun yapılan idrar tahlilinde iki adet Psychoda albipennis larva-
sına rastlanılmıştır. Olgunun, idrar yolu antiseptiği uygulaması sonucunda yakınmaları ortadan kaybolmuştur. Spesifik tedaviye gerek
göstermeyen ve oldukça nadir görülen bu olgu ürogenital myiasise dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
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SUMMARY
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Urogenital myiasis, which is caused by the insect Psychoda albipennis, is rarely seen in humans. In this report, we describe urogenital
myiasis caused by Psychoda albipennis in a 23-year-old man. Two Psychoda albipennis larvae were detected in the urine examination
of the patient, who referred to our hospital claiming to have seen small, white, active particles like larva. The complaints of the pati-
ent disappeared after urinary system antiseptic treatment. This rarely seen case, which does not require specific treatment, is reported
to call attention to urogenital myiasis.    
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GİRİŞ

Insecta sınıfı, Diptera dizisine bağlı sineklerin lar-
valarının çeşitli organlarda, dokularda ve deride para-
zitlenmesiyle meydana gelen tabloya myiasis denil-
mektedir. Normal şartlarda bazı sinek türleri, larvala-
rının gelişimi için çöp, leş, lağım gibi ayrışmakta olan
organik yapıları tercih etmektedir. Ancak canlı üzerin-
de uygun beslenme alanı olarak kullanabileceği irin-
leşmiş, ayrışmış organik içerikten zengin, infekte do-
kulara da larva veya yumurtalarını bırakabilmektedir.
Bu durum fakültatif-şarta bağlı myiasis olarak tanım-
lanmaktadır[1-3]. Fakültatif myiasis olgularına tropik
ve subtropik bölgelerde yaşayan insanlarda, özellikle
de sıcak mevsimlerde rastlanmaktadır. Ürogenital
myiasis, insanlarda nadiren görülen, tanısı ve oluştur-
duğu reaksiyonlar bakımından özel bir konuma sahip
olan fakültatif myiasis olgularından biridir. Hem ülke-
mizde hem de dünyada çeşitli sinek türlerine bağlı ge-
lişen ürogenital myiasis olguları bildirilmiştir[4-7]. Bu
yazıda, Psychoda albipennis’in etken olduğu bir üro-
genital myiasis olgusu sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

Kliniğimize 23 yaşında bir erkek hasta, bir hafta-
dır süren idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma ve
hem tuvalet taşında hem de iç çamaşırında beyaz
renkli hareketli küçük parçalar görme yakınmaları ile
başvurmuştur. Alınan öyküsü ve yapılan fizik muaye-
nesinde hastanın altta yatan bir başka hastalığının ol-
madığı, Adana şehir merkezinde yaşadığı, şebeke su-
yu kullandığı, sosyoekonomik ve hijyen durumunun
orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Kontaminasyon ris-
kini elimine etmek amacıyla infeksiyon hastalıkları ta-
rafından gözetim altına alınan hastanın, ağzı kapaklı
steril idrar kültür kabına yardımcı personel refakatin-
de verdiği idrar örneğinde iki adet hareketli larvaya
rastlanılmıştır. Bu larvaların, %70’lik etil alkol içerisi-
ne alınarak mikroskop altında parazitolog eşliğinde
yapılan incelenmesi sonucunda yassı görünüme sa-
hip, kenarları dişçikli, üzeri kısa tüylerle ve pullarla
kaplı, dorsal yüzünde plaklar, son halkasında sifon ve
bir çift stigma içeren Psychoda albipennis’in dördün-
cü dönem larvaları oldukları anlaşılmıştır (Resim 1).
Larvaların atılmasını sağlamak amacıyla hastaya yedi
gün süreyle üriner sistem antiseptiği olarak nitrofu-
rantoin tedavisi verilmiştir. Olgunun takip eden dö-
nemlerde herhangi bir şikayeti kalmamış, yapılan
kontrol idrar tetkikinde de larvaya rastlanılmamıştır.

TARTIŞMA

İnsanlarda fakültatif ürogenital myiasis olguları,
genelde Musca ve Fannia cinsi sineklerin larvalarına
bağlı görülmekle beraber nadiren Psychoda albipen-
nis kaynaklı da olabilmektedir. Avrupa’nın ılıman ikli-
me sahip kısımlarında sıklıkla bulunduğu bilinen
Psychoda albipennis türü sineklerin, ülkemizde de
Ankara, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa gibi iller
başta olmak üzere değişik bölgelerde yaygın olarak
bulunduğu bildirilmiştir[8]. Büyüklüğü 2 mm’yi geçme-
yen gri-kahverenkli ergin Psychoda albipennis sinek-
leri evlerde, özellikle nemli tuvalet ve banyolarda bu-
lunmaktadır. Sineğin dört larva dönemi bulunmakta-
dır. Sineğin larvaları nemli ve kirli alanlarda, bozul-
makta olan sebze ve meyvelerde, çöp yığınlarında ve
kanalizasyonla sulanan bitkilerin olduğu yerlerde ya-
şamayı tercih etmektedir. İnsanlarda myiasis açısın-
dan çok fazla öneme sahip olmayan bu sinek, bazen
yumurtalarını ürogenital açıklığa bırakmakta ve dola-
yısıyla fakültatif ürogenital myiasise neden olabilmek-
tedir. Buna bağlı olarak mesanede inflamasyona yol
açabilmektedir[2]. Ürogenital myiasisin hemen her za-
man kötü kişisel hijyen koşulları ile birlikte görüldüğü
bildirilse de, bizim sunduğumuz olguda hastamızın
sosyoekonomik durumu ve hijyen koşulu orta düzey-
de idi[4]. Bir başka olasılık da evdeki sinekler tarafın-
dan taharet suyuna bırakılan yumurta ve larvanın,
hasta taharetlenirken meatus çevresine tutunmuş ol-
ması ihtimalidir. Bizim olgumuzda da açık kap içeri-
sinde taharet suyu kullanılıyor olması böyle bir ihtima-
li düşündürse de ailesinden benzer şikayet olmaması
bizi bu durumdan uzaklaştırmaktadır. Daha önce Tür-
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Resim 1. Psychoda albipennis’in dördüncü dönem
larva görüntüsü.



kiye’de Psychoda albipennis’in neden olduğu üç üro-
genital myiasis olgusu bildirilmiştir[3,9,10]. İlk olarak
1995 yılında Ankara’da 13 yaşında bir erkek çocuk-
ta bildirilmiştir[9]. Bunu takiben 2004 yılında Sakar-
ya’da 21 yaşında bir kadında görülmüştür[10]. En son
olarak 2008 yılında Eskişehir’de mesanesinden ame-
liyat olan 50 yaşındaki bir kadında ameliyattan bir ay
sonra ürogenital myiasis tespit edilmiş, antibiyotik ve
üriner antiseptik ile tedavi edilmiştir[3]. Bizim olgumuz
Adana’dan bildirilen ilk olgudur. Myiasisin klasik teda-
visi; ilgili dokuya antiseptik, komplikasyonlara karşı
antibiyotik ve dokuya göre antiparaziter ilaç uygulan-
masıdır[3]. Bizim olgumuzda da, hastanın ürogenital
sisteminde bulunabilecek larvaların düzgün şekilde
atılımını sağlamak amacıyla üriner sistem antiseptiği
olarak nitrofurantoin kullanılmış ve bir hafta içerisin-
de hastanın şikayetleri ortadan kalkmıştır. 

Sonuç olarak; üriner sistem yakınmaları ile başvu-
ran ve özellikle kötü hijyen koşullarına sahip olan ol-
gularda ürogenital myiasis olabileceği düşünülmeli,
tam idrar örnekleri bu açıdan incelenmeli ve uygun
tedavi verilmelidir. 
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