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Pitriyazis Palpebrarum Tedavisinde
“Çay Çiçeği Yağı”          
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ÖZET

ABSTRACT

“Tea Tree Oil” in the Treatment of Phthiriasis Palbebrarum 

Bu olguda her iki göz kirpiklerinde pitriyazis palpebrarum olan hasta sunulmaktadır. Kırk dokuz yaşında kadın hasta 2 aydır göz kapak-
larında kaşıntı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın hikayesinden şikayetleri için son iki aydır çeşitli ilaçların kullanıldığı öğrenildi.
Biyomikroskopik muayenede göz kapağı kenarında kızarıklık, kirpik diplerinde kırmızı-kahverengi bit yumurtaları ve canlı bitler izlendi. Çay
çiçeği yağı ile kirpik kenarlarına 3 kez temizlik önerildi. Kontrol vizitinde tüm yumurta ve bitlerin yokolduğu görüldü.    

Anahtar Kelimeler: Bit, Bit Yumurtası, Pitriyazis palpebrarum, Çay çiçeği yağı 

A case with phthiriasis palbebrarum in both eyelashes is presented. A 49-year-old female patient was admitted to our clinic with itching
complaint of both eye lids for 2 months. It has been learned from the patient's anamnesis that various medications have been used for the com-
plaints over the past two months. On the biomicroscopic examination, hyperemia of the lid margin, and several red-brown nits and live lices
attached to the lashes were detected. Cleaning with Tea Tree Oil was recommended on the margin of eyelashes three times a day. The control
visit revealed that all the lice and nits were completely removed.
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Giriş

Bitler, kanla beslenen ektoparazitlerdir ve insan vücudu dışın-

da 2 günden fazla yaşayamazlar. Yumurtaları ise kıl gövdesine ya-

pışarak insan vücudunda 1 ay kadar yaşamlarını sürdürebilirler.1,2

Kirpik diplerinde toplanan kahverengimsi granüler birikimlerle

beraber bit yumurtalarının ya da bitlerin kirpik üzerinde görülme-

si pitriyazis palpebrarum tanısı için yeterlidir. 

Bu sık görülen bir klinik durum değildir. Literatürde birçok te-

davi yöntemi tarif edilmesine rağmen çay çiçeği yağının (ÇÇY) te-

davide kullanımı ile ilgili bir bilgiye rastlamadık. Bu olguyu sun-

mamızın amacı günlük pratikte giderek daha fazla yer tutmaya

başlayan kapak temizleyici solüsyonlarından olan ÇÇY’nin pitri-

yazis palpebrarum tedavisindeki etkinliğini göstermektir.  

Olgu Sunumu

Kırkdokuz yaşında kadın hastanın son 2 aydır devam eden her

iki göz kirpik diplerinde kaşıntı ve kapaklarda kızarıklık şikayeti

mevcuttu. Daha önce gittiği bir merkez tarafından antibiyotik ve

steroid içeren damla ve ılık su ile kapak pansumanı önerilmiş fa-

kat şikayetlerinin devam etmesi üzerine polikliniğimize başvurdu.

Hastanın yapılan biyomikroskopik muayenesinde alt ve üst kirpik

diplerinin hiperemik olduğu ve kirpik boyunca uzanan sarı renkli

hareketli bitlerle beraber kirpikleri içine alan kırmızı-kahverengi

yumurtaları tespit edildi (Resim 1). Diğer ön segment ve arka seg-

ment muayenesinde herhangi bir patolojiye rastlanılmadı. Vücu -

dun diğer bölgelerinde bulunabilecek pitriyazis için hasta derma-

toloji kliniğine konsülte edildi. Burada yapılan muayenesinde, vü-
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cudunun başka bölgelerinde bit veya yumurtalarına ait bir bulguya
rastlanmadı. Laboratuvar incelemesinde, Hepatit B, C ve HIV’ye
ait serolojik testler negatif olarak bulundu. Hasta yalnız yaşadığı
için aileden bulaş düşünülmedi.

Hastaya sistemik bir tedavi başlanmadan ve mekanik debrid-
man yapılmadan ÇÇY %7,5 şampuan (Blafaritto®,Jeomed,
Türkiye) ile tedavi başlandı. ÇÇY emdirilmiş kulak pamuğu ya da
bezle, günde 3 kere 3-5 dakika süre ile hafifçe masaj yaparak alt
ve üst kirpiklere bunu uygulaması ve sonrasında durulaması öne-
rildi. Hasta 1 hafta sonra kontrole çağrılmasına rağmen muayene-
ye gelmedi. İki hafta sonra yapılan muayenesinde sol göz üst ka-
pak kirpik dibinde ölü bir bit dışında bit ya da yumurtalarına rast-
lanılmadı. Bu ölü bit penset yardımıyla alındı. Hastaya, tedavisine
10 gün daha devam etmesi ve kontrole gelmesi söylendi. Son ya-
pılan muayenesinde her iki gözde doğal olarak değerlendirildi ve
tedavisi sonlandırıldı. 

Tartışma

Pitriyazis palpebrarumda kirpik, bit ve yumurtanın mekanik
olarak uzaklaştırılması ve kirpiklerin kesilmesi yaygın olarak kul-
lanılan tedavidir. Pitriyazis palpebrarum tedavisi ile ilgili literatür-
de argon lazerle bit ve sirkelerin öldürülmesi, kriyoterapi, petrola-
tum (beyaz vazelin) jel, pilokarpin %4’lük jel, fluoreseinli göz
damlası, topikal gamma benzen hekzaklorid, antihelmintik oral
ivermektin, fizostigmin, lindan, sarı merkürik oksit (%1), malathi-
on damla (%1), malathion şampuan (%1) ve permetrin şampuan
(%1) tedavileri bildirilmiştir.3-5

Kirpiklerin kısa kesilip bit ve yumurtalarının mekanik olarak
uzaklaştırılması çoğu vakada yeterli olabilir. Uygun hastalarda bit-
ler için yüksek, yumurtalar için daha düşük enerji ile direkt argon
lazer uygulanabilir. Petrolatum (beyaz vazelin) bileşiklerinin gün-

de 2 defa hasta tarafından kirpiklere uygulanması; oküler yüzey ra-
hatsızlığı yapmaması, yaygın ve ucuz olması nedeniyle tedavide
kullanılabilir. Vücut veya saçında bit tespit edilen hastalar gamma
benzen hekzaklorid içeren şampuanlarla tedavi edilmelidir.
Etkilenen bölgelere tek seferlik uygulama yeterli olur. Phthirus pu-
bis tanısı konulduktan sonra hastalığın ilişki içerisindeki diğer ki-
şilere bulaşmasını engellemek için kişisel hijyen kurallarına uyul-
ması ve kişisel kullanım malzemelerinin ayrı tutulması gerekir.
Kişisel eşyaları 55ºC’den fazla sıcaklıkta yıkanıp, 5 dakikadan faz-
la süreyle ütülenmelidir. Bu sayede tüm erişkin bitler ve yumurta-
ları ölür. Çatlamamış yumurtaların kontaminasyonunu engellemek
için hastanın kullandığı diğer kumaş materyaller 7-10 gün plastik
torbalar içinde saklanmalıdır.2-6

Kirpik biti saptanan hastalarda phthirus pubiste saptanırsa di-
ğer vücut alanlarının taranması ve aile bireyleri ile ilişki içinde ol-
duğu kişilerin kontaminasyon açısından muayene edilmesi gerekir.
Özellikle erişkin yaştaki hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalık
riski için ek tetkikler yapılmalıdır. Bundan dolayı cinsel yolla bu-
laşan sifiliz, hepatit B ve hepatit C virüsleri ile HIV açısından has-
ta araştırılmalıdır. Olgumuzun serolojik tetkikleri negatif idi. 

Çay çiçeği yağı, melaleuca alternifolia yapraklarından elde
edilen doğal, toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen bir
yağdır. Kirpik diplerine uygulandığında antidemodeks etkinin ya-
nında antibakteryel, antifungal, antiviral, antiakaryal, antiprotozo-
al ve antienflamatuvar etkileri gösterilmiştir. Düşük konsantras-
yonda bakteriyostatik, %1’lik konsantrasyonda ise bakterisidaldir
ve birçok bakteri ÇÇY’na karşı duyarlıdır.7-8 Demodeks, piloseba-
se ünitelerde yerleşen ve toplumda yaygın bulunan (popülasyonda
60 yaşında %84, 70 yaş üstünde %100 görülür) ortak yaşayan sap-
rofit bir ektoparazittir. Kronik blefarit, meibomian bez hastalığı ve
şalazyonun en önemli sebeplerindendir. ÇÇY’nın bir ektoparazit
olan demodeks üzerine doz bağımlı olarak in vitro ve in vivo öl-
dürücü etkisi gösterilmiştir.8,9 Bu çalışmalarda ÇÇY’nın içinde bu-
lunan terpinen-4-ol’ün demodeks miteları, bakteriler ve fungal or-
ganizmalar üzerine en öldürücü bileşen olduğu gösterilmiştir.
Sitop laz mik membran üzerinden etkisinin olduğu düşünülse de, bu
mitisidal etkisiyle ilgili mekanizma açık değildir. Kapaklara yerle-
şen bitlerinde saprofit bir ektoparazit olduğu düşünülürse ÇÇY’
nın aynı mitisidal mekanizmalarla bitler ve yumurtaları üzerine et-
ki ettiği düşünülebilir. Bu amaçla olgumuza ÇÇY tedavisi başla-
dık. Olgumuzda sadece ÇÇY ile elde edilen tedavi başarısının bu-
nun göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız literatür tara-
masında pitriyazis palpebrarum tedavisinde ÇÇY tedavisi ile ilgili
bir yayına rastlamadık. Bu olgu sunumunun sonucuna göre pitri-
yazis palpebrarumda ÇÇY tedavisi başarılı ve non-toksik bir teda-
vi olarak kabul edilebilir. Bunun in vivo ve in vitro çalışmaların
yanı sıra daha çok vakanın dahil edildiği klinik çalışmalarla göste-
rilmesi uygun olacaktır.

Resim 1: Sağ ve sol gözde alt ve üst kirpiklerde sarı renkli bitler ve
kızılımsı kahverengi bit yumurtaları
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