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DEMODİcOSls'Lİ KÖPEKLERt:" PHoxİM tLE SAGALTlMI ÜZERİNDE
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A study on the treatment of canine demodicosİs wİth phoxim.

Summary: This survey was carried out on 8 dogs with demodi-
Cusis. in the some areas of the .lkin, lıair loss, scrau'hing and hyperemia
were estimated. The skiıı scrapifıg taken from lesions were mixed with
20 percent KOH and Demodex canİs was detected microscopically.

In t/w treatment of the seven out of 8 dogs, O. i5 percent phoxim
solution was used five times at three days intervals. Before each appli-
cation skin scraping examinations were repeated. During the treatment
no toxic reactİons were determİned. Twenty days after the fİfth appli-
cation it was obscrved that new hair were grown and no D. canis----
was İn the lesions. In the dog left without treatment severe demodi-
cosis was improved. No reclIrrcnce occured during two months after
the last treatment.

Özet: Bu çaltşma demodicosisli sekiz köpekte yapıldı. Derinin
bazı bölgelerinde kıl döküntüsü, kaşl/1tl ve hiperemi ııardı. Lezyonlar-
dan alınan deri kazmtıları ~;,;20'lik KOH ile karıştmldı ve mikroskopta
Demodex canis belirlendi.

Köpeklerin yedisinin sağaltl/1111ıda,~~ O. 15 phoxim solüsyonu üç
gün arayla beş kez kullal1lldı. Her uygulamadan önce deri kazıntısı
muayeneleri tekrarlandı. Toksik bir reaksiyon belirlenmedi. Beşinci
uygulamadan yirmi gün sonra yeni kilların çıktığı ve lezyonlarda
D. canis'İn bulunmadığı gözlendi. Sağaltmısız bırakılan köpek te şiddetli
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demodicosis gelişti. Son uygulamadan iki ay sonrasma kadar nükse
rastlanmadı.

Giriş

Del110dex canis'in herhangi bir deri lezyonu bulunmayan köpek-
!erin çoğunda kıl follikülleri ile yağ bezlerinde bulunduğu bildiril-
mektedir (2, 3, 5, 6). Kötü bakım ve besleme, enfeksiyöz hastalıklar
ile savunma mekanizmasının zayıflaması gibi stres faktörlerinin
varlığında D. canis'in sayısının arttığı ve epitel katmanında kepek-
lenme, değişik büyüklükte papül ve nodüller ile püstüllere (sekonder
bakteri enfeksiyonu) neden olduğu bilinmektedir (2, 5). Kontak
sonucu bulaştığı belirtilen demodicosis'e genellikle 3-9 aylık genç
köpeklerde rastlandığı, ekstremitelerin kemik çıkıntıları üzel'ini ör-
ten deri ile, göz ve ağız etrafındaki deride kıl dökülmesi ve kızarık-
lıkla karckterize sınırlı 'ezyonların görüldüğü belirtilmektedir (3, 8).
Normal bakım ve besleme şartlarında seksüel erişkinliğe ulaşan
sağlıklı köpeklerde bu !ezyonların kendiliğinden iyileşebileceği veya
generalize olarak toksemi ve kaşeksi sonu ölüme neden olabileceği
bildirilmektedir (3, 5).

Demodicosis'in sağaitımında çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır (I,
4). Sikovec (8), bir organofosfat bilcşiği olan phoxim'in (OO-diethyl-
cyanobenzylidine-amino-oxyphosphonothioate) D. canis'e karşı et-

---
kili olduğunu, yan etkisİnin bulunmadığını, deri ve mukozalarda
irritasyon yapmadığını vurgulamaktadır.

Bu araştırma ülkemizde son yıllarda kullanıma sunulan phoxim'-
in köpek demodicosis'inde etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metot

Araştırma materyalini 6-9 aylık, her iki cinsten 7-12 kg. canlı
ağırlıklı sekiz melez köpek oluşturdu. Köpekler denemelerde kul-
lanılmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinden sağlandı.
Askaridiozis'e karşı ağız yoluyla piperazin citrate (Piperoxine, Top-
kim ı()()mg / ml) 200 mg / kg canlı ağırlık dozda verildi ve Rabisin
(Rohone Merioux) kuduz aşısı uygulandı. Direkt güneş ışığı görmeyen
bokslarda bakılan köpekler yemek artıklarıyla beslendiler. Önlerinde
sürekli olarak su bulunduruldu.
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Demodicosis'in tanısı lezyonlu bölgelerden derin olarak alınan
kazıntıların birkaç damla ~~ 20'lik KOH ile karıştırıldıktan sonra
mikroskopda D. canİs'in görülmesi ile konuldu. Kazıntılarda mantar
sporlarının bulunup bulunmadığı araştırıldı.

Hasta köpeklerin biri sağaltılmadı. Sebacil (Bayer, Phoxim)'in
% O. i5'lik solüsyonu hazırlanarak 7 köpek, üç gün arayla, beş kez,
sünger yardımıyla, deri ve kıllar tamamen ıslanıncaya kadar ilaç-
landI. Her uygulamadan önce lezyonlu bölgelerden alınan kazıntı-
larda D. canİs'in varlığı araştırıldı. Son uygulamadan sonra köpekler
iki ay süre ile gözetim altında tutuldular, deri kazıntıları alındıktan
sonra resmi bir kuruma verildiler.

Bulgular

Değişik araştırmalarda kullanılmak amacıyla iki-dört aylık iken
bakıma alınan 8 köpekten üçünde dirsek eklemini örten deri kısmında
kıl dökülmesi, kızarıklık ve kaşıntı ilc karektcrize lezyonların varlığı
farkedildi. Bu bölgelerden alınan kazıntılarda D. canİs'e rastlandı.
Yaklaşık bir ay sonra diğer köpeklerde de benzer lezyonların varlığı
gözlendi ve demodicosis tanısı konuldu. Bu süre içinde ilk üç köpeğin
lezyonlarında kızarıklığın kaybolup kabuklanmanın başladığı, ayrıca
ön .ve arka ekstremitelerin diğer bölgelerinde ve yanak ile boyun
altı derisinde furunkulozis'in şekillendiği dikkati çekti. Denemede
kullanılacak sekiz köpekten ayrı ayrı alınan kazıntılarda D. canİs
belirlenirken mantar sporlarına rastlanmadı. Birinci, ikinci, ve üçüncü
ilaçlamadan sonra yapılan muayenelerde etkene rastlanırken dör-
düncü uygulamadan sonra rastlanmadı ve köpekler üç gün sonra
beşinci kez ilaçlandi. Bu dönemde papullerin ve kaşıntının kaybol-
duğu, kabuklanmanın ise devam ettiği belirlendi. Bu uygulamadan
on gün sonra kıl1arın çıkmaya başladığı, vücudun herhangi bir bölge-
sinde yeni bir lezyona rastlanmadığı, yirmi gün sonra yeni kll1arııı
çıktığı, eski lezyonlu bölgelerden yapılan kazıntılarda etkenin bulun-
madığı gözlendi.

Sağaitımsız bırakılan bir köpekde deri Iczyonlarının ekstremite-
ler, göz ve ağız etrafındaki deri ile boyun, göğüs, karın altı derisine
yayıldığı, kazıntılarda bol miktarda D. canİs'in bulunduğu belirlendi.

Köpeklerde iki ay süre ile nüks olaylarına rastlanmadı. Kıllar
tamamen çıktı ve yapılan kazıntılarda etken görülmedi.
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Sağaitımsız bırakılan köpekdc ise hastalığın şiddetlendiği göz-
lendi.

Tartışma ve Sonuç

Sağlıklı ve deri lezyonu bulunmayan köpeklerin çoğunda az
sayıda D. canis'e rastlanabileceği, stres sayılabilecek şartlarda yetiş-
tirilen köpeklerde demodicosis ile ilgili bulguların ortaya çıkabileceği
bildirilmektedir (2,5). Bu bildirimlere benzer olarak 2---4 aylık iken
beslenmeye başlanılan bu çalışmadaki köpeklerin deri ile ilgili her-
hangi bir sorunları bulunmazken direkt güneş ışığı almama, yetersiz
beslenme ve nemli zemin gibi şartlarda iki ay içinde demodicosis'in
oluştuğu saptandı. Hastalarda gözlenen lezyonlar literatürlerde bil-
dirildiği gibi (3, 7), öncelikle ekstremite ve yüz derisinde lokal lezyon-
lar şeklindeydi. Daha sonra papuller şekillendi.

Georgi ve ark. (3) demodicosisli köpeklerde kaşıntı görülmedi-
ğini bildirmelerine karşın, Dinçer ve ark. nın (I) bildirdikleri gibi
bu çalışmada kullanılan köpeklerde kaşıntı gözlendi. Sıkovec (8)
ise, kaşıntının bazı vakalarda bulunduğunu bildirmektedir.

Demodicosis'de çeşitli ilaçların kullanılabileceği bildirimlerinin
(I ,4) yanısıra son yıllarda kullanıma sunulan pohxim 'in de başarılı so-
nuçlar verdiğine işaret edilmektedir (8).

Phoxim'in % O. i konsantrasyonda hazırlanıp yedi gün arayla
5-8 kez uygulandığında herhangi bir yan etkisinin görülmediği ve
demodicosis'li köpeklerin tamamının klinik olarak iyileştiği bildiri-
mine (8) benzer olarak bu çalışmada yedi köpekde phoxim ile ilaç-
lama sonucu köpeklerin tamamı iyileştiler. Phoxim % 0.15 konsant-
rasyonda üç gün ara ile beş kez kullanılmasına karşın hiç bir toksikas-
yon belirtisine rastlanmadı. Ayrıca dördüncü uygulamadan sonra
lezyonlu bölgelerden alınan kazıntılar da etkene rastlanamadı. İlaç-
lamanın tamamlanmasından sonra iki ay süre ile bekletilen köpeklerde
nüks olaylarının görülmemesi ve sağaltımsız bırakılan bir köpekte
demodicosis'in yayılması sağaltımın etkinliği göstermektedir kanısına
varıldı.

Bu araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda papül,
kepeklenme ve kaşıntılı lezyonlara neden olan köpek demodicosis'inin
phoxim'in % O. i5'lik konsantrasyonda hazırlanan solüsyonu ile
sağaltımında toksik bir reaksiyona rastlanmayacağı ve lezyonların
15-20 gün içinde tamamen iyileşeceği söylenebilir.
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