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KEDİ CHEYLETİELLOsİs'İNİN İVERMECTİN İLE
SAGALTIMI

ArifKurtdede1 ZekiAlkan 2

Treatment of Cheyletiellosis with ivermectin

Tülin İlhan)

Summary: Cat cheyletiellosis, as a clinical study, was carried out in 8 mix
hreed cats aging 8 months to 2 years old. Tlıe owners Iıad pm ritic reddish pa-
pules on their arms, legs and ahdomens. One of the 8 cats had mild sca/ings
and 7 cats had mild scalings and severe pmritis tlırough vertehral column.

The diagnosis of feline clıeyletiellosis was hased on the clinical signs and
tlıe demonstration of the mites in tlıe supeıficial skin scrapings and coat hrush-
ings in five cats. 1vermectin was injected suhcutaneously at a dose rate of 400
mcg/kg. hody weight once in 7 cats and was repeated at the same dose 15 days
later in one cat exhihiting severe pruritis yet.

The intensity of pruritis and scalin!(s decreased gradually during 15 days
and disappeared hy the 30 days af ter treatment.

Özet :Klinik hir çalışma olan kedi clıeyletiellosis'i 8 ay -2 yaşlı melez 8 ke-
dide gerçekleştirildi. Kedi sahiplerinin kol, hacak, gö,~üs ve karınıarında kaşln-
tllt, kırmızı papüller vardı. Bir kedide kolumna vertehralis hoyunca hafif kepek-
lenme ve şiddetli kaşlntl saptandı.

Kedi cheyletiellosis'inin tanısı,S kedideki klinik hulgular, yüzeysel deri ka-
zıntısı ve tü)'lerin fırçalanmasıyla sa,~/anan materyalde akarların tanınmasıyla
konuldu.

Kedi cheyletiellosis'inin sa!Jaltımlııda 400 mcg/kg dozunda ivermectin derj-
altı uygulandı. Yalnızca şiddetli kaşlntl gösteren hir kedide aynı doz 15 gün son-
ra tekrarlandı. Kaşlntl ve kepeklenmenin YO,~unlu,~u,sa,~altım sonrası 15 gün
içinde kademeli olarak azaldı ve 30.gün civarında ortadan kalktı.

Giriş
Cheyletieııosis, kedi, köpek, tavşan ve insanlarda Cheyletieııa spp. akarları

tarafından oluşturulan bir dermatozdur (1,3,6,9, ı ı, 14). Akarlar deri yüzeyin-
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de yerleşir, keratin döküntüsü ve doku sıvısıyla beslenirler. Yaşam siklusunu
konakçı vücudunda 35 günde tamamlarlar (I, 4, 8, i I).

Kedilerde cheyletiellosis'i oluşturan tür C. blakei'dir. Akarlar enfeste kedi-
ye temas eden veya kediyle aynı ortamda bulunan insan ve hayvanlara bulaşabi-
lir. Şiddetli enfestasyonlara genç kedilerde ve kedilerin toplu halde birarada ba-
rındıkları yerlerde rastlanır (l, 7, 9, 12). Klinik bulgular çoğunlukla boyun,
kuyruk ve sırt bölgesinin dorsalinde kaşıntı, hafif kepeklenme, küçük papüller
tüy dökülmesi ve kabuklanmalardır. Kaşıntı e~işkin kedilerde seyrek, genç kedi.
lerde sık ve şiddetlidir (l, 4, 5, 9, i i, 12, 14). Insanlardaki cheyletiellosis'de kol,
bacaklar, göğüs, karın ve belde kaşıntılı kınnızımsı papüller görülür (I, 3, 6, 8,
14).

Histo-patolojik muayenede lezyon spongiotik ve hiperplastik dermatitis
olarak tanımlanmaktadır (I, 2, 8).

Cheyletiellosis'in tanısı, kolumna vertebralis boyunca belirlenen prurıtls,
kepeklenme ve tüy dökülmesi gibi klinik bulgularla birlikte akarın identifiye
edilmesiyle konur. Bu amaçla derinin yüzeysel kazıntısı, deriye selobant yapış-
tınna ve tüylerin fırçalanmasıyla sağlanan materyal de veya dışkının f1otasyonla
yapılan kontrolunda akar veya yumurtası aranır (1,3,8,9, 12, 14, IS). Ayırıcı
tanıda kulak uyuzu, pire enfestasyonu, demodikoz göz önünde tutulmalıdır (I,
2,8).

Cheyletialle spp. akarları insektisitlerin çoğuna duyarlıdır. Kedilerde rote-
non, pyrethrin, derris, malathion, ronnel, methylcarbamat, carbaryl ve amİtraz
gibi ilaçlarla vücudun tamamının 5-7 gün ara ile 3-4 kez yıkanması önerilmek-
tedir. Ayrıca hastanın temas ettiği tüm hayvanların, barınakların ve eşyaların in-
sektisitlerle pulvarize edilmesi gerekmektedir (1, 3, 8, ıo, 13).

İvennectin'in 200-300 mcg/kg dozunda 35 gün arayla iki kez deri altı uy-
gulanmasının başarılı sonuç verdiği bildirilmektedir (2, ıo, 13).

Bu araştınnada hafif kepeklenme ve/veya kaşıntı gösteren, temas ettiği di-
ğer kedi ve insanlarda da kaşlOtılı dermataza neden olan kedilerin cheyletiello-
sis yönünden kontrolünün önemini vurgulamak ve sağaltımlarında Ivennectin'in
400 mcg/kg gibi değişik bir dozunun etkinliğini araştınnak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Bu araştırmanın materyalini AÜ Veteriner Fakültesi Kliniklerine getirilen
8 ay-2 yaşlı 3'ü erkek, 5'i dişi melez ırktan 8 kedi oluşturdu.

Anamnez alındıktan sonra kedilerin deri ve tüylerinin klinik muayenesi ya-
pıldı. Kolumna vertebralis boyunca uzun tüyler kesildi ve yüzeysel deri kazıntı-
sı alındı. Bölgedeki tüyler diş fırçası ile fırçalanarak toplanan materyal üzerine
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%lO'luk KOH solusyonu damlatılarak 15 dakika beklendi ve mikroskopta ekto-
parazitler arandı.

Enfekte kedi ile temas eden hayvan sahiplerinden birinde karın bölgesin-
den alınan deri kazıntısında akarlar arandı.

SağaItım, ivermectin'in (ivomec, Topkim) 400 mcg/kg'lık dozda derialtı bir
kez veya i5 gün ara ile iki kez uygulanmasıyla yapıldı. Kedilerin barındıkları
yer ve temas ettiği eşyalar %O.2'lik Phoxim (Sebacil, Bayer %50'lik Phoxim
emülsiyonu) ile 2 hafta arayla iki kez pulvarize edildi.

Cheyletiellosis'in bulaştığı insanlar doktor önerisi ile vücut ları nı Gamma
benzene hexachloride (Kwell. Ali Raif) ile yıkadılar ve giysilerini sıcak suda yı-
kayıp ütülediler.

Kediler sağaitım sonrası bir ay süre ile izlendiler.

Bulgular

a. Anamnez Bulguları: Evinde kedi besleyen bir ailenin 4 bireyinin kol ve
bacaklarının iç yüzü, göğsün üst kısmı ve karında toplu iğne başı büyüklüğünde
kırmızı renkli, kaşıntılı çok sayıda papüllerin meydana geldiği, ailenin hekime
başvurduğu ve yapılan muayene sonucu ektoparazitten şüphe edildiği, kedi ile
ilgili olarak hafif kepeklenme dışında herhangi bir şikayetleri olmamasına rağ-
men Veteriner Hekime başvurmalarını önerdiği anlaşıldı.

Araştırmanın materyalini oluşturan diğer 7 kedinin bir arada yaşadıkları,
kedilerde kaşıntı ve aynı evde yaşayan 3 kişinin kol ve bacaklarının iç yüzünde
kaşıntılı, kırmızı renkli küçük lezyonların bulunduğu. başvurdukları hekimin an-
tihistaminik önerdiği anemnezden öğrenildi.

b. Klinik Muayene Bulguları: Temas ettiği insanlarda kaşıntılı dermatoza
neden olan kedinin klinik muayenesinde hayvanın sağlıklı olduğu belirlendr ko-
lumna vertabralis boyunca deride hafif kepeklenme dışında patolojik bir lezyo-
na rastlanmadı. Tüyler parlak ve düzgündü. Lokal veya genel tüy dökülmesine
rastlanmadı. Yüzeysel deri kazıntısı ve tüylerin fırçalanmasıyla elde edilen ma-
teryalde 3 erişkin Cheyletiella spp. ve akara ait bir yumurta saptandı.

Kliniğe kaşıntı şikayet i ile getirilen 7 kedinin klinik muayenesinde, boyun,
sırt ve kuyrok derisinin dorsalinde hafif kepeklenme gözlendi. Deri ve tüylerden
alınan materyallerin 3'ünde 2, birinde i Cheyletiella spp. belirlenirken, 3'ünde
akara rastlanmadı.

Kaşıntılı dermatozu bulunan bir kedi sahibinden sağlanan deri kazıntısında
akar belirlenemedi.



278 A. KlJRTDEDE.Z. ALKAN.T. iUIAN

co Sağaitım Sonuçları: İvermectin uygulanan kedilerin Tsinde kepeklen-
me veya kaşıntının birinci hafta sonunda azaldığı ve bir ay içinde şikayetlerin
tamamen ortadan kalktığı, bir kedide ise iyileşmenin ancak ikinci ivermectin en-
jeksiyonundan iki hafta sonra sağlandığı belirlendi. Sağaitımdan bir ay sonra ilk
muayenede akar belirlenen 5 kedi ile akar belirlenemeyen 3 kediden alınan deri
kazıntısı ve tüy örneklerinde akara rastlanmadı. Hayvan sahiplerindeki kaşıntıh
dermatozun, insektisit banyosundan 3 gün sonra iyileşmeye başladığı, deride
belirlenen lekelerin bir ay içinde kaybolduğu kaydedildi.

Tartışma ve Sonuç

Son yıllarda ektoparaziter bir hastalık olan cheyletiellosis'e, diğer ülkelerde
olduğu gib.i. (1,6) ülkemiz kliniklerinde de karnivor hayvanlarda (3, 15) rastlan-
maktadır. üzellikle erişkin kedilerde asemptomatik seyretmesi, kedilerin tü yle-
rini yalaması nedeniyle infestasyonun yoğunluğunun azalması, hayvan sahiple-
rindeki kaşıntının genellikle pire infestasonuna bağlanması ve lezyonlarda akara
rastlanma oranının düşük olması, cheyletielIosis insidensinin düşmesine neden
olmaktadır (I, 6-8, i I). Benzer olarak bu araştırmada cheyletiellosisli bir kedide
hafif kepeklenme dışında başka bir semptoma rastlanmadı. Ayrıca kedilerin
5'inde ancak i-3 adet akar belirlenirken, 3'ünde akara rastlanmaması, araştırıcı-
ların bildirimlerine (2. 3. 9, ıo) uymaktadır.

Cheyletiellosis'li insanlardaki dermatozun sağaItımsız iyileşmesi. lezyonun
gecikmiş hipersensitivasyon sonucu oluştuğu bildirimini desteklernekte (I, 6, 8)
ve insanlardaki lezyonlarda akara rastlanma oranındaki düşüklüğe açıklık ka-
zandırmaktadır (3. 6, 8). Bu araştırmada bir kedi sahibindeki lezyonda akara
rastlanmaması ve kedilerin sağaltımından sonra kaşıntılı lezyonun geçmesi, çe-
şitli araştırıcıların bildirimlerine (3, 6, 14) uymaktadır. Ayrıca araştırıcıların
vurguladıkları gibi (I, 8), kaşıntılı dermatoz anemnezi bulunan 8 kedide cheyle-
tiellosis'ten şüphelenildi ve kesin tanı 5 kedide akarın identifikasyonuyla konul-
du.

Cheyleti~llosis'in erişkin kedilerde asemptomatik seyredebileceği. gençler-
de ve toplu halde yaşayanlarda kaşıntılı dermatoza neden olabileceği bildirimle-
rine (I, 4. 9) benzer olarak bu araştırmadaki 2 yaşlı bir kedide hafif kepeklenme
dışında dikkati çekecek deri lezyonu ve kaşıntı belirlenmezken. 8 ay- i yaşlı 7
kedide kaşıntı ve kepeklenme saptandı.

Kedilerde birçok ektoparazitin sağaitımında kullanılan ivermectin'in kedi
cheyletiellosis'inde 200-300 mcg/kg dozunda 35 gün ara ile iki kez uygulanma-
sının başarılı sonuç verdiği rapor edilmektedir (2. ıo, i3). Bu çalışmada iver-
mectin'in 400 mcg/kg dozunda bir kez derialtı uygulandığı 8 kedinin Tsinde bir
kez, birinde iki kez enjeksiyonundan sonra şikayetlerin azalması ve daha sonra
ortadan kalkması, bu uygulamanın oldukça başarılı olduğunu düşündürmekte-
dir.
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Sonuç olarak, kedilerde kolumna vertebralis boyunca belirlenen kaşıntı ve
kepeklenıne1erde, temas ettiği diğer hayvan ve insanlara bulaşma anemnezi de
dikkate alınarak cheyletiellosis'in düşünülmesinin gerektiği, derinin yüzeysel
kazıntısı ve tüylerin fırçalanmasıyla sağlanan materyalde akara rastlanmayabile-
ceği, sağaitırnda ivennectin'in 400 mcg/kg lık dozunun bir veya iki kez uygu-
lanmasının yeterli olacağı kanısına vanldı.
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