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A CASEO F VOHLFAHRTIA MAGNİFİCA M YASISS  
UMMARY
A Wohlfahrtica magnifica rnyasis case, taking place över on 
advanced Boşal celi carsinoma lesion located on The preauri- 
cular region o f an aged patient, living in a. distont rural regi- 
on is presented.
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Tarafından etkenin neden olduğu bir otomyazis ol
gusu tartışılmıştır (14). Yaptığımız kaynak taramalarına 
göre bugüne kadar bildirilen başka bir Wolılfalırtİa miy- 
azı yoktur. Bu makalede preauriküler bölgede gelişen 
gecikmiş bir basal hücreli karsinom zemininde yerleşim 
kazanan ve etkeni Wohlfahrtica magnifica olan bir miy- 
az olgusu sunulmaktadır.

OLGU BİLDİRİMİ
H.K., 78 yaşında bir erkek hasta olup, sol preaurikü

ler bölgede üç yıl önce başlayan küçük bir lezyon nede
niyle bir başka hastanenin Dermatoloji kliniğine başvur
muş. Hasta belirli zaman aralıkları ile takibe alınmış; 
ancak, uzak kırsal kesimde yaşadığı için kontrollara ge
lememiş ve tedaviyi bırakmış.

Kimsesiz olduğu için komşuları tarafından polikli
niğimize getirilen hastanın sol kulak önünde akıntı, 
koku ve yara içinde bir şeylerin hareket etmesi şeklinde 
şikayetleri vardı (şekil 1). yapılan muayenesinde; sol 
preauriküler bölgede 7x9 cm boyutlarında, çok ağır ko

OZET
Uzak kırsal kesimde yay ay on yaylı bir hastada, preauriküler 
bölgede gelişen gecikmiş bir bazal hücreli karsinom lezyonun- 
do yerleyim kazanan, etkeni Wolfahrtia magnifica olan bir 
rnyasis olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Basal hücreli kans e r~My as is -

Woh!fah rtica magnifica

kulu, ortası ülsere, nekrotik materyal ve krutlar ile ka
planmış, kenarları kabarık lezyon saptandı (şekil 1 a-b).

Debridmaıı için nekrotik materyal ve krutlar kaldı
rıldığında, lezyonun ortasının hareketli larvalarla dolu 
olduğu gözlendi (şekil 1 c). Gerekli mekanik temizliğin 
somasında larvukırdan örnek alındı ve insİzyonel biopsi 
yapıldı, spesimenler Mikrobiyoloji ve Patoloji Anabilim 
dallarına gönderildi.

Mikrobiyoloji Anabilim dalınca yapılan tetkik sonu
cu larvanın Wohlfahrtia cinsi bir sineğe ait ve muhteme
len ülkemizde bulunan Wohlfahrtia magnifica türünün 
üçüncü evre kavası olduğu kanaati belirtildi.

Histopatolojik tetkik sonucu lezyonun Bazal hücreli 
kanser olduğu (pat. prot. no. 21965) saptandı.

Hastaya operasyon önerildi, izin isteyerek hazırlık 
yapmak üzere evine gönderilen hasta, muhtemel sosyo
ekonomik nedenlerden ötürü bir daha kliniğimize baş
vurmadı.
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Şekil I  a) Preaurikiiler bölgede lezyonun görünümü, b) Nekroze orta alan kaldırıldıktan sonra larvaların görünümü, c) Larvalarm 
yakından görünümü, d) Pansumanlardan üç gün sonra yaranın larvalardan temizlenmiş hali.
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Şekil 2 a) Wohlfahrita Magnifica, b) Wohlfahrita Magnifica larvası

TARTIŞMA

Yaralı deri miyazına neden olan diptera türlerinden 
gastrophilus larvalannın seğmenden üzerinde bulunan 
enine siyah çizgilenmeler (2), Hypoderma larvalannın 
ağızlannda belirgin kancalı dikenlerin varlığı (2), Cochi- 
omyia hominivorax larvalarmın segmentierinde üç sıra 
dikenin bulunması ve bu sineğe daha çok Orta ve Güney 
Amerika'da rastlanması (15), Fannia larvalannda her 
segmentte kayık küreği benzeri uzantılann varlığı ve bu 
uzantılann son segmentte iki misli uzunlukta olup, üç 
olarak bulunması, Ön uçlannın incelerek iki çıkıntı ile 
sonlanması (15), gibi özellikler, saptadığımız larvanın 
farklı bir cins olduğunu ortaya koymaktadır.

Olgumuzda tesbit ettiğimiz larvaları, genel yapısı ve 
büyüklüğü, ayrıca meydana geürdiği patolojik tabloya 
bakarak yara miyazına neden olan sarcophagidae ailesi 
bir sineğin larvası olarak belirledik. Bu ailede bulunan 
sarcophaga ve Wohlfahrtia cinslerinin larva özellikleri 
dikkate alındığında, genel yapısı ve büyüklüğü, arka uç 
orta çukurluk, segmenüerin yapıları ve etkenin oluştur-
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duğu klinik olgu değerlendirildiğinde, larvanın Wohl- 
fahrtia cinsi bir sineğe ait olduğu sonucuna varılmaktadır.

Wohlfahrtia magnifica (Schinner 1862) kül ren
ginde, 10-14 mm boyutunda vivipar bir sinektir. Bu si
neğin dişileri 150 kadar larva doğurur. Dokuları oyarak 
giren larvalar süratle gelişerek 5-7 gün içinde 3. larva 
aşamasına gelir. Çene, boyun, omuz ve göğüste derin 
lezyonlar yapüğı bildirilmiştir (1,6,7,8,9,10,11,12).

Ülkemizde miyaz etkeni sineklerin oldukça yaygın 
bulunması, klimatolojik ve sosyo-kültürel koşulların el
verişliliği dikkate alınırsa miyaz olgularına özellikle kır
sal kesimde sıkça rastlanması gerekir. Muhtemelen ilgil
ilerce konu hakkında yeterli bilginin olmaması, bu 
olguların gözden kaçmasına yol açmaktadır.

Bu olu sunusuyla konuyu anımsatmayı ve bir kez 
daha dikkat çekmeyi amaçladık.
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