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Özet

Cheyletiella kedi, köpek ve tavşanların derisinde yaşayan bir akar 
cinsi olup yüksek oranda bulaşıcılığa sahiptir. İnfeste hayvanlar-
da kaşıntı ve kepeklenme şeklinde hastalığa yol açabilir, ancak 
sıklıkla asemptomatik olduğundan parazitten şüphelenilmedi-
ği takdirde tanı koymak güçtür. İnfeste hayvan sahiplerinin de 
%2’si infeste olmaktadır. Dermatoz, insanlarda infeste hayvanla 
temas eden bölgelere özgü eritemli, kaşıntılı, bazıları nekrotik 
özellikte papüller şeklinde görülmektedir. Bu olgu sunumunda 
infeste köpekle temas sonrasında Cheyletiella dermatiti gelişen 
bir olgu dolayısıyla bu dermatoza dikkat çekilmek istenmiştir. 
Klimik Dergisi 2012; 25(3): 127-9.

Anahtar Sözcükler: Akarlar, parazitoz, Cheyletiella, dermatit.

Abstract

Cheyletiella is a highly contagious genus of mites that live on the 
skin of cats, dogs, and rabbits. It can cause pruritus and dandruff 
in infested animals, however, it is difficult to diagnose this derma-
tosis in unsuspected cases since it is usually asymptomatic. The 
rate of infestation in infested pet owners is 20%. The dermatosis 
is seen as erythematous, pruritic and some necrotic papules on 
contact regions with the animal. In this case report, our objec-
tive is to draw attention to Cheyletiella dermatosis by presenting 
a case in which Cheyletiella dermatitis developed after contact 
with an infested dog. 
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Giriş
Şeyletielloz kedi, köpek ve tavşanların derisinde ya-

şayan Cheyletiella akarlarının neden olduğu bir derma-
tozdur. Başlıca üç tür akar hastalıktan sorumlu olup C. 
yasguri köpeklerde, C. blakei kedilerde ve C. parasitivo-
rax tavşanlarda infestasyon etkenidir (1). Aşırı derecede 
bulaşıcı olan bu akar, hayvanların sırt derisinde hafif eri-
temle birlikte ince beyaz kepeklenme şeklinde seyreder-
se de her zaman fark edilmeyebilir. İnfeste hayvanlarda 
değişen derecelerde kaşıntı vardır ancak sıklıkla asemp-
tomatik taşıyıcılık da olabilir (1). Bu nedenle hayvanlar-
da sık görülen bir akar olmasına rağmen tanı her zaman 
kolay koyulamayabilir. İnsanlardaysa genellikle hayvanla 
temas eden bölgelere yerleşen eritemli, kaşıntılı, bazıları 
nekrotik, çoğunlukla gruplar halinde papüller izlenmek-
tedir (2-5). Bu olgu sunumunda Cheyletiella dermatiti 
tanısı konulan bir kadın hasta sunularak her zaman ko-

layca akla gelemeyebilen bu dermatoza dikkat çekilmek 
istenmiştir. 

Olgu 
Elli beş yaşında kadın hasta sol kolunda ve karnının 

sol yarısında bir haftadır olan kaşıntılı kırmızı döküntü-
ler nedeniyle başvurdu. Şikayetlerinin sokakta bulduğu 
bir köpek yavrusuna evinde bakmaya başladıktan 1-2 
gün sonra ortaya çıktığı öğrenildi. Hastamız köpeğin sırt 
derisinde kepeğe benzer beyaz döküntüler olduğunu ve 
köpeğin şiddetli bir şekilde kaşındığını, bu nedenle kö-
peğe banyo da yaptırdığını, ancak kaşıntı geçmeyince 
köpeği barınağa teslim ettiğini belirtti. Özgeçmişinde ve 
soygeçmişinde özellik yoktu. Sistemik muayenesi doğal-
dı. Dermatolojik muayenesinde köpeği kucağında taşır-
ken temas ettiği alanlarla uyumlu olarak sol kolunda ve 
karnının sol yarısında, az oranda da sağ kolda eritemli, 



kaşıntılı, deriden hafif kabarık, bazılarının üzeri krutlu, 1-5 mm 
boyutlarında çok sayıda papüller ve papüloveziküller izlendi 
(Resim 1). Tam kan sayımı, kan biyokimyası ve eritrosit sedi-
mantasyon hızı normal sınırlar içerisinde olan hastadaki eri-
temli papüllerden yapılan deri “punch” biyopsisinde, yüzeyel 
dermiste perivasküler lenfositlerden oluşan seyrek eozinofil 
içeren iltihabi hücre infiltrasyonu görüldü (Resim 2). Mevcut 
anamnez ve bulgular eşliğinde hastaya Cheyletiella derma-
titi tanısı konuldu. Köpeğin veteriner hekim tarafından mua-
yenesinde, yüzeyel deri kazıntısı yöntemiyle alınan örneğin 
mikroskopik incelemesinde Cheyletiella akarları tespit edildi 
ve topikal spermetrin solüsyonuyla tedavi edilmesi sağlandı. 
Hastaya mevcut lezyonlar için antihistaminik tedavisi ve evin 
genel temizliği önerildi. Hastanın şikayetleri 1 ay içinde aza-
larak kayboldu. 

İrdeleme
İnsanlarda Cheyletiella dermatiti ilk olarak 1918 yılında 

bildirilmiştir (6). Hastalığın gerçek insidansı bilinmemektedir. 
Ancak akar yüksek oranda bulaşıcı olup infeste hayvanların 
sahiplerinin de %20’si infeste olmaktadır (7). Aslında sık kar-
şılaşılmasına rağmen infeste hayvanlar çoğu kez asempto-
matik olduğundan, parazitten şüphelenilmediği takdirde tanı 
koymak oldukça zordur. Cheyletiella dermatiti olan 37 olgu-
nun sunulduğu bir çalışmada içlerinden sadece 2 tanesinin 
dermatit kaynağı olarak besledikleri hayvandan şüphelendik-
leri bildirilmiştir (2). Sunduğumuz olgudaysa, köpek sempto-
matik olduğundan ve temastan kısa bir süre sonra şikayetler 
başladığından, hastanın kendisi köpekten geçen bir bulaşıcı 
hastalıktan şüphelenmişti. Köpeğin veteriner hekim tarafın-
dan muayenesiyle de tanı doğrulanmıştı.

Cheyletiella akarının yumurta, larva, iki nimf ve erişkin 
evrelerden oluşan gelişim siklusu aynı konak üzerinde geç-
mekte ve yaklaşık 21 gün sürmektedir (7,8). Larva, nimf ve 
erişkin erkek akarlar konaktan ayrıldığı takdirde 48 saat içinde 
ölürken; erişkin dişilerin ve muhtemelen yumurtaların konak 
dışında en az 10 gün daha yaşayabildikleri gösterilmiştir (9). 
Nadiren de olsa ev içinde özellikle mobilyalar, döşeme, şil-
te ve yorganlarda bu şekilde serbest yaşayan akarlar olabilir 
(3,10). İnsandaysa akar saptanmaz, çünkü akar insanda tünel 
kazmaz veya çoğalmaz. Sadece yakın fiziksel temas esnasın-
da ısırıp, hızlıca konak hayvana geri dönmektedir. Bu davranış 
“ısır ve kaç” davranışı olarak adlandırılmaktadır (3). Erişkin 
akar 590 µm uzunluğunda ve 250 µm genişliğinde olup çıplak 
gözle zor fark edilir büyüklüktedir. Yumurtalar bit yumurtası 
gibi hayvanın kıl şaftına sıkıca tutunmuştur. Ancak 120x80 µm 
boyutlarında olup çok daha küçüktür (8). Cheyletiella akarları 
sadece beslenirken konağa sıkıca yapışmaktadır. Bunun dışın-
da hayvanın deri yüzeyinde, kepeklerin ve hücre döküntüle-
rinin altında hızlı bir şekilde hareket ederek yalancı tüneller 
kazmaktadır. Bu hareketlilik canlı ve yer değiştiren kabuklar 
izlenimi verdiğinden hastalık “yürüyen kepek” olarak da ad-
landırılmaktadır (1,2).

Cheyletiella dermatiti insanlarda tipik olarak infeste hay-
vanla temas eden bölgelere uyar tarzda eritemli, şiddetli 
kaşıntılı, çoğunlukla küme yapmış, bazıları nekrotik papüller 
ve papüloveziküllerden oluşmaktadır (2-5). Literatürde ati-
pik olarak büllöz, vezikülobüllöz tipte lezyonlar ve sistemik 

tutulumlu bir olgu da bildirilmiştir (11-13). Sunulan olguda 
lezyonlar tipik olup hastanın köpeği kucağına alması ve tutuş 
şekliyle ilişkili olarak çoğunlukla sol kol ve karnın sol yarısın-
da yerleşmişti. 

Hayvanlarda akarın tespiti selofan band yöntemi, yüzeyel 
deri kazıntısı, kıl ve kepeklerin fırçalanması gibi yöntemlerle 
elde edilen materyallerin mineral yağ veya %10 potasyum 
hidroksidle mikroskopik olarak incelenmesi yoluyla yapılmak-
tadır (1,7). İnfeste hayvanların tedavisinde lindan, permetrin, 
DDT, malation gibi çeşitli pestisidler kullanılabilir (14,15). Akar 
insanlarda yaşamadığından insan tedavisi gerekli değildir. Et-

Resim 1. Eritemli, deriden hafif kabarık, bazılarının üzeri krutlu, 1-5 
mm çaplı çok sayıda papüller.

Resim 2. Yüzeyel dermiste perivasküler lenfositlerden oluşan seyrek 
eozinofil içeren iltihabi hücre infiltrasyonu (HEx40).
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kenin uzaklaşmasından sonra insanlarda lezyonlar 1-3 hafta 
içinde kendiliğinden gerilemektedir (7). Bu nedenle sunulan 
olguya da herhangi bir antiparaziter tedavi önerilmemiş ve 
hastanın şikayetleri köpeğin evden ayrılmasından sonra 1 ay 
içinde spontan olarak azalarak tamamen kaybolmuştur. An-
cak evin içinde serbest yaşayabilen akarlar nedeniyle hayvan 
sahibinin de tedavi edilmesi gerekliliğini öne süren görüşler 
de vardır (13). Ayrıca hayvanın yaşam alanının ve evdeki dö-
şeme, yatak ve mobilyaların temizliği de hem serbest akarları 
uzaklaştırmak hem de reinfestasyonları önlemek açısından 
mutlaka yapılmalıdır. Hastamız da köpeğin evden ayrılması 
sonrasında halı, koltuk, yatak ve döşemelerin temizliğini ya-
parak kalan serbest akarları elimine etmeye çalışmıştı.

Sonuç olarak kedi ve köpek gibi evcil hayvan besleme ora-
nının günden güne arttığı ülkemizde asemptomatik taşıyıcı 
olabilen hayvanlar ve parazitten şüphelenilmemesi gibi ne-
denlerle tanısı kolay atlanabilecek bir durum olan Cheyletiel-
la dermatiti bu olgu vesilesiyle anımsatılmak istenmiştir. Bu 
tür semptomları olan hastaların temasta bulundukları hay-
vanların da veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi uygun 
olacaktır. 
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