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KEDİLERDE KULAK UYUZUNUN (Otodektik otitis)
SAGAL TIMıNDA İVERMECTİN'İN KULLANIMI

ZekiAlkan! Arif Kurtdede 2

Treatment of feline Gtodectic otitis with ivermectin.

Ali Bumin)

Summary: LO household cats whi('h refen'ed for head shakinf: and ear
serachinf: otodeeric otitis was diaf:nosed in the ear cana/s hy otoscopic exami-
nation with thiek, waxy hrown discharf:e.

Otodectie otitis was treated hy a ('ofton tipped app/ication (mechanica//y)
and ivermeetin (underskin. 400 mCf:/kr,).

The intensity of pruritis and deposits in ear cana/s deereased r,radua//y
durinf: the ftrst week and disappeared ahout the third week after ivermeetin in-
jection.

Reinfestation was not ohserved durinR the three months after the com-
meneement of therapy.

Özet:Bu çalışmada. şiddetli ku/ak kaşlntlsı o/an LO kedide otodektik oti-
tis'den şüphe/eni/di. Otoskop/a muayenede. kulak kanalındaki koyu kahverenf:i
hirikinti üzerinde hareket/i. heyaz uyuz etken/erinin f:örü/mesiy/e teşhis kondu.
Otodektik otistis'in saia/tımı; ivermeetin'in 400 mex/kf: dozda deria/tı tek enjek-
siyonu ve pamuk swap/arla mekanik temizlik yapı/arak saR/andı.

Ku/ak kanalındaki kaşlntl ve hirikinti; ivermeetin uyf:u/amasından hir hafta
sonra aza/dı ve yak/aşık 3 hafta sonra tamamen kayho/du.

Saia/tımm tamam/anmaslndan sonraki 3 ay içinde reinfestasyon meydana
Re/medi.

Giriş

Köpek ve kedilerde Otodectes cynotis tarafından oluşturulan kulak uyuzu-
na otitis olgularının yaklaşık yarısında rastlandığı bildirilmektedir (1,5, 9, 10).

Otodectes cynotis, genellikle dış kulak yolunda, bazen de baş, boyun, ku-
lak çevresi ve kuyruk derisinde yüzlek olarak yerleşip epidermal dökünıü ve do-
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ku sıvısıyla beslenmektedir. Yaklaşık 21 günde ergin hale gelen etkenin yaşam
süresinin 2 ay olduğu belirtilmektedir (1, 5, 9, 10). Hastalığın insidensi genç
hayvanlarda yüksek olup bulaşma direkt temasla olmaktadır (1, 10).

Otodektik otitis'de en önemli semptom olan kulak kaşıntısına parazitin me-
kanik irritasyonu, ürettiği toksik madde ve dokularda ortaya çıkan allergenler
neden olmaktadır. Sebaseöz ve senıminöz bezlerde ve epidermisde hiperplazi,
hiperkeratozis ve akantozis ile kulak yolunda kırmızı, kahverengi, nemli biri kin-
ti oluşur (5,6,9, 12). Bazı hastalarda boyun ve kuynık bölgesinde kıl dökülme-
si ve dermatitis görülebilir. Nadiren de olsa asemptomatik taşıyıcılara rastlan-
maktadır (8, 12). Kulaktaki lezyon histolojik olarak akut dönemde minimal
nonsuppuratif dermatitis, kronik dönemde ise irritasyon yıkımlanması şeklinde
tanımlanmaktadır (6). Sekunder enfeksiyonlar kedilerde seyrek görülür (5, 12).

Hastalığın tanısı anemnez, fiziksel muayene bulguları ve kulaktaki birikin-
tinin mikroskobik kontrolunda etkenin veya yumurtasının görülmesiyle konur.
Otoskopla yapılan muayenede etken beyaz renkli, hareketli lekeler şeklinde gö-
rülür (5, 8, lO, 12).

Sağaitırnda dış kulak kanalındaki birikintinin mekanik temizliği, en az iki
hafta süreyle ve haftada 3 kez akarisid (Carbaryl, Rotenin, Amitraz gibi) ilaçla-
rın lokal uygulanması ayrıca haftada bir kez hastanın tüm vücudunun, temas et-
tiği malzemenin ve çevresindeki diğer hayvanların antiparaziter ilaçlarla yıkan-
ması önerilmektedir (5, 9, i I).

Son yıllarda at ve sığırların birçok nematod ve artropodlarına karşı kulla-
nılmak üzere üretilmiş olan ivermectin'in kedilerin kulak uyuzuna karşı 400
mcg/kg dozunda bir kez veya 200 mcg/kg dozunda iki hafta ara ile iki kez deri-
altı uygulamasının başarılı sonuç verdiği bildirilmektedir (3, 4, 7, 9, i 1,13).

Toksik etkisi olasılığından dolayı 500 mcg/kg'ın üzerindeki dozlar öneril-
mernekte, genç kedilerde düşük dozların kullanılması uygun görülmektedir (4,
7,13).

Bu çalışmada, kedilerde otodektik otitis olgularında alışılmış yöntem olan
akarisid ilaçların lokal uygulanmasına bir alternatif olarak; Ivermectin'in 400
mcg/kg, derialtına tek doz enjeksiyonu ile sağaltımı amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada, AÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniğine ge-
tirilen 6 aylık ile 5 yaşlı, 8'i Ankara, 2'si melez ırktan ve her iki cinsiyetten 10
kedi kullanıldı.

Kedilerin klinik muayeneleri ve otoskapla kulak kontrolları yapıldı.

Kulak uyuzu etkenine karış kedilerin hepsine 400 mcg/kg dozda ivermeetin
(İvomec, Topkim) bir kez derialtı enjekte edildi. Ayrıca kulak yolundaki biri-
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kintiler port koton ile temizlendi. Birikintinin yumuşaniası için her kulağa gün-
de iki kez 3'er damla Gliser'in damlatıldı. Mekanik temizlik 3 gün ara ile tekrar-
landı. Hastalar 21 gün süresince 3 gün ara ile kontrol edildiler. Ayrıca ivermec-
tin enjeksiyonundan sonra kediler 3 ay süre ile izlenerek nüks oluşup
oluşmadığı araştınldı.

Bulgular

Baş sallama ve kulak kaşıntısı şikayeti ile getirilen kedilerde otoskopla ya-
pılan muayenede dış kulak yolunda koyu kahve, siyah renkli balmumu kıvamın-
da birikinti, kabuklanma, yer yer kırmızılık ve erozyonlara rastlandı. Muayene
sırasında kedilerin ağrı duydukları ve kulaklarını kaşıdıkları dikkati çekti. Dış
kulaktaki birikinti üzerinde beyaz gri renkli hareketli lekeler belirlendi. Birikin-
tilerden alınan örneklerin ışık mikroskobik bakısında Otodeetes cynotis'in erkek
ve dişileri (Resim) görüldü.

Resim: Oıodecıes cynotis (x ıo3)
Figure: Oıodecıes cynoıis (x ı03)

İvermeetin enjesiyonundan 3 gün sonra yapılan kontrolda hareketsiz ve de-
forme, 6 gün sonra sadece deforme uyuz etkenlerine rastlanırken daha sonraki
kontrollarda etken belirlenemedi. Kulaktaki birikinti, kulak ve baş sallama gibi
otodektik otitisde gözlenen bulguların ivermectin enjeksiyonundan 3 gün sonra
azaldığı, yaklaşık 2 ~aftadan sonra kulak yolunun tamamen sağlıklı bir görü-
nüm aldığı saptandı. lvermeetin uygulamasını takiben 3 ay süreyle izlenen kedi-
lerde nüks görülmedi.
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Tartışma ve Sonuç

İvennectin, 1980 yılında at ve sığırlarda kullanılmak üzere geliştirilen etki-
li bir antiparaziter ilaçtır (9). Son yıllarda kedilerin kulak uyuzuna karşı kulla-
nıldığında iyi sonuç verdiği bildirilmektedir (3, 7, 9, i3). Bazı araştırıcılar kedi-
lerde kulak uyuzu etkenlerinin 21 günde ergin hale geldiklerini göz önünde
tutarak ivennectinin 200 mcg/kg dozunda 2 hafta ara ile 2 kez uygulamasını (3,
7, 9, 13), bazıları ise 400 mcg/kg'lık tek uygulamanın yeterli olacağını savun-
maktadırlar (2, 3, ll). Bu araştınnada otodektik otitis tanısı konulan iO kedide
ivennectin'in 400 mcg/kg dozunda bir kez derialtı enjeksiyonundan sonra uyuz
etkenlerinin ortadan kalkması ve diğer klinik bulguların tamamen düzelmesi, bu
uygulamanın başarılı olduğunu göstermektedir.

İvennectin uygulanan kedilerde toksikasyona işaret sayılabilecek herhangi
bir semptoma rastlanmaması, çeşitli araştırıcıların bildirimlerine benzer olarak
(9, ll) kedilerin 400 mcg/kg'lık dozu tolere edebileceği kanısını uyandırmakta-
dır (3, 5, 9, ı2). Çeşitli araştınnaların yanısıra bu araştırma sonucu ivermectinin
tek dozda kulak ve vücudun diğer kısımlarındaki deriye yerleşmiş olan uyuz et-
kenIerini ortadan kaldırmasının akarisit'lerle yapılacak sağaltıma göre daha pra-
tik ve oldukça etkili bir yöntem olduğu fikrini vermektedir.

Sonuç olarak, anemnez ve otoskopik muayene bulguları ile tanısı kolayca
konulan kulak uyuzunda ivennectin'in 400 mcg/kg lık dozunun bir kez uygulan-
masının, başarılı sonuç verdiği kanısına varıldı.
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