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Two Sisters With Phthiriasis Palpebrarum: Case Report

İki Kız Kardeşte Pitriyazis Palpebrarum: Olgu Sunumu

VAKA SUNUMU / Case Presentation

Özlem TEZOL1, Yağmur DENİZ2 , Yonca ÖZKAN ARAT3 , Songül YALÇIN4

ABSTRACTÖZ
Phthiriasis palpebrarum is a manifestation caused by Phthirus pubis 
on the eyelids and eyelashes. We report two sibling cases of phthiria-
sis palpebrarum, who were misdiagnosed and treated as hordeolum 
and allergic blepharoconjunctivitis. A 4-year-old and a 20-month-
old female siblings visited the hospital and complained of redness 
and itchiness on the bilateral eyes. Ophthalmologic examination 
revealed hyperemia in the eyelash margins, and lice and nits atta-
ched to the lashes. Parasitological examinaton revealed Phthirus 
pubis. Therapy achieved by pure vaseline application on the margin 
of eyelahes three times a day for two weeks. No recurrence was seen 
during 2 months follow-up. A detailed investigation was performed 
and revealed no sign of sexual abuse. Recently buyed toys and dres-
ses were investigated. The transmission was reasoned as extended 
family and crowded life conditions. Sexual abuse should be excluded 
in children with phthiriasis palpebrarum, parents should be warned 
about household hygiene and personal hygiene. 

Pitriyazis palpebrarum, Phthirus pubis (kasık biti)’in göz kapakla-
rı ve kirpiklerde oluşturduğu klinik tablodur. Burada hordeolum ve 
alerjik blefarit tanılarıyla yanlış tedavi edilmiş, kardeş iki pitriyazis 
palpebrarum olguları sunulmaktadır. Dört yaşında ve 20 aylık iki kız 
kardeş her iki gözde kızarıklık ve kaşıntı yakınmalarıyla hastaneye 
getirildi. Oftalmolojik incelemede her iki kirpik diplerinde kızarıklık, 
kirpiklere yapışık bit ve yumurtaları görüldü. Parazitolojik incele-
mede Phthirus pubis saptandı. İki hafta süreyle saf vazelinin günde 
3 kez kirpik diplerine uygulanmasıyla tedavide başarı sağlandı. İki 
aylık izlemde rekürrens olmadı. Cinsel istismar açısından ayrıntılı 
değerlendirme yapıldı, istismar bulgusuna rastlanmadı. Eve yeni 
alınan oyuncaklar ve kıyafetler sorgulandı. Bulaş geniş aile yapısı 
ve kalabalık yaşam koşullarıyla açıklandı. Pitriyazis palpebrarum 
saptanan çocuklarda cinsel istismar dışlanmalı, ebeveynler ev hijye-
ni ve kişisel hijyen konularında uyarılmalıdır. 
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GİRİŞ 
Pitriyazis palpebrarum, kirpiklerin Phthirus pu-
bis isimli kasık bitinin erişkin ve yumurtaları ile 
enfestasyonudur (Linnaeus, 1758). P. pubis cinsel 
ya da yakın fiziksel temas ile bulaşır ve bulaş kötü 
hijyen koşulları ile ilişkilidir. Pitriyazis palpebra-
rum göz kapaklarında kaşıntı ve kızarıklık, kirpik 
diplerinde çapaklanma şeklinde bulgu verir. P. 
pubis’in yarı saydam yapısı ve kirpik diplerindeki 
derin yerleşimi tanıyı zorlaştırır. Olgular çoğun-
lukla blefarit tanısı ile hatalı tedaviler alırlar ve 
tedavi başarısızlığı nedeniyle araştırılırlar (1,2).

Çocuklarda pitriyazis palpebrarum tanısı varlığın-
da cinsel istismar dışlanmalıdır ve bulaş kaynağı 
olan erişkin tespit edilmelidir (3). Burada geniş 
aile yapısı nedeniyle kötü hijyen koşullarında ya-
şayan ve pitriyazis palpebrarum tanısı  alan iki kız 
kardeş olguları sunulmaktadır. 

Olgular
Dört yaşında ve yirmi aylık iki kız kardeş gözler-
de kızarıklık, kaşıntı ve çapaklanma yakınmaları 
ile Göz Hastalıkları Polikliniği’ne getirildi. Dört 
yaşında olan hastanın farklı hastanelerde horde-
olum veya alerjik blefarokonjunktivit tanıları al-
dığı, tekrarlayan anti-alerjik, topikal antibiyotik 
ve steroid tedavilere rağmen yakınmalarının 1 
yıldır devam ettiği öğrenildi. Küçük kız kardeş 
de 2 aydır aynı tanılarla benzer tedaviler almak-
taydı. Hastaların  kirpik diplerinde ve konjunkti-
valarında hiperemi mevcuttu. Biyomikroskopik 
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inceleme ile kardeşlerin her ikisinde bilateral, 
kirpiklere yapışık çok sayıda bit ve yumurtaları 
görüldü. Kirpiklerin ve bitlerin bazıları mekanik 
olarak uzaklaştırıldı ve parazitolojik incelemede 
P. pubis’in erişkin formları ve yumurtaları tespit 
edildi. Tedavi olarak saf vazelin başlandı. 

Hastalar tanı aldıkları gün Sosyal Pediatri Polik-
liniği’nde ayrıntılı anamnez ile değerlendirildi. 
Hastaların anne, baba, çocuklar ve babaanne, de-
deden oluşan geniş ailede yaşadıkları, akrabala-
rın sık ziyareti nedeniyle evin genellikle kalaba-
lık olduğu, dedenin her gün kıraathaneye gittiği, 
oturma odasının ve banyo malzemelerinin ortak 
kullanıldığı öğrenildi. Hastaların göz bulguları 
hariç fizik inceleme bulguları normal değerlendi-
rildi, saç ve kaşlarında, aksiller ve pubik bölgele-
rinde bite veya yumurtasına rastlanmadı. Anneyle 
yapılan görüşme ve  hastalarda cinsel istismara 
işaret eden klinik belirti, davranış veya tepkilere 
rastlanmaması neticesinde tanı kötü hijyen koşul-
larına bağlandı. Eve son yıllarda alınan ve çocuk-
ların kullanımında olan oyuncakların, kıyafetlerin 
ve battaniyelerin araştırılması istendi. Aile birey-
lerinin pediculosis pubis açısından incelenmesi, 
evdeki olası tüm fomitelerin bit ve yumurtaları-
nı eradike edecek şekilde temizlenmesi, kişisel 
hijyene ve ev hijyenine dikkat edilmesi önerildi. 
Saf vazelinin günde 3 kez kirpik diplerine uygu-
lanmasıyla ikinci hafta sonunda kirpiklerin bit ve 
yumurtalarından tamamen temizlendiği görüldü. 
İki aylık izlem süresince rekürrens olmadı. 

Tartışma 
Bitler kanla beslenen ektoparazitlerdir ve Phthi-
rus pubis  insanlarda hastalık yapan üç bit türün-
den biridir. P. pubis sıklıkla erişkinlerde görülür 
ve cinsel temas sırasında bulaşır; hijyen koşulları-
nın kötü olduğu ortamlarda ortak kullanılan mal-
zemeler, enfekte kıllar veya yakın temas ile de 
bulaşabilir (4). P. pubis sıklıkla enfekte erişkinle 
yakın temas sonucu çocuğa geçer. Ebeveynlerin 
göğüs ya da aksiller kıllarından doğrudan bit bu-
laşı olur ve bitin çocuklarda en sık enfestasyon 
bölgesi kirpiklerdir (5). Turow VD babanın göğüs 
kıllarının bulaş kaynağı olduğu 5 yaş ile 9 aylık 
olan iki kız kardeş olgularını sunmuştur (6). Bi-
ler ve ark. ambliyopi nedeniyle kapama tedavisi 

uygulanan 8 yaşındaki erkek hastada tek taraflı 
pitriyazis palpebrarum saptamış; hastaya bulaş 
aynı yapışkan göz kapama bandının tekrarlayan 
kereler kullanılmasıyla ve babada genital pitriya-
zis pubis varlığıyla açıklanmıştır (7). Yi ve ark. 
6 yaşındaki kız hastanın bulaş kaynağı olarak 
kontamine pelüş oyuncak bildirmiştir (8) . Bura-
da sunulan olguların yaşadığı kalabalık ev ortamı 
hijyen koşullarının yetersizliğine yol açmış ola-
bilir. Oturma odasının, havluların ortak kullanı-
mı; hastaların zaman zaman dede ve babaanneyle 
uyuması bulaş ile ilişkili olabilir.  

Çocuklarda pitriyazis palpebrarum sebebi cinsel 
istismar sırasındaki doğrudan temas olabilir. Bu 
nedenle pitriyazis palpebrarum tanısı konan her 
çocukta cinsel istismar dışlanmalıdır. Literatürde 
babası  tarafından cinsel istismara uğradığı sap-
tanan 4 yaşında kız olgu sunulmuştur (3). Ayrın-
tılı bir anamnezle istismar şüphesi uyandığında 
sosyal hizmet merkezi ile iletişime geçilmeli ve 
çocuğun güvenliği sağlanmalıdır. Bizim olguları-
mızda anne ile yapılan ayrıntılı görüşmede istis-
mar şüphesi uyanmadı ve bulaş kötü hijyen koşul-
larıyla açıklandı.

Olgularımızdan küçük olan çocuğa büyük kar-
deşten bulaşın gerçekleştiği düşünüldü. Büyük 
kardeşin yakınmalarının 1 yıldır devam ediyor 
olması, bulaş kaynağının yakın zamanda alınmış 
bir oyuncak ya da kıyafet olabileceği düşüncesini 
desteklemedi.

Çocuklarda P. pubis enfestasyonu sıklıkla iki ta-
raflı olur ve alerjik blefarokonjunktivit ya da ato-
pik dermatit tanılarıyla karışır. Keklikçi ve ark. 9 
aylık erkek olgu sunumlarıyla tedaviye dirençli 
blefarokonjunktivit olgularının ayırıcı tanısında 
pitriyazis palpebrarumun düşünülmesi gerektiği-
ni vurgulamıştır (9). Burada sunulan hastaların 
da literatürdeki olgularla benzer şekilde topikal 
steroid, antibiyotik ve sistemik antihistaminik 
kullanma öyküleri vardı (10). Doğru tanı için bi-
yomikroskop veya dermatoskop ile dikkatli ince-
leme yapılmalıdır. Tedavide bit ve yumurtalarının 
ince forseps ile mekanik olarak uzaklaştırılması, 
kirpiklerin kırpılması veya koparılması, kriyote-
rapi, argon lazer fotokoagulasyon, %20 floresein 
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göz damlası, %0.25 fizostigmin,%1 lindan, vaze-
lin, %1 sarı civa oksit, %1 malathion damla ve 
%1 malathion şampuan, oral ivermektin ve %4 
pilokarpin damla kullanılabilir (7,8). Sunulan ol-
gularda saf vazelin ile tedavi başarısı sağlandı, 
yan etki görülmedi. Tedaviyle birlikte kıyafetle-
rin, havluların, yatak takımlarının, tüylü oyuncak-
ların en az 55˚C sıcaklığındaki suyla yıkanması 
ve kurutma makinesinde kurutulması, kaynatıla-
mayacak eşyaların kuru temizlemeye verilmesi ya 
da sızdırmaz plastik torbalarda en az 2 hafta bek-
letilmesi önerildi (11). Oküler yüzey rahatsızlığı 
yapmayan, kolay ulaşılabilir ve ucuz olan saf va-
zelin (petrolatum bileşikleri) kullanımı ve hijyen 
koşullarının iyileştirilmesi ile pitriyazis palpebra-
rumun tedavi edilebileceği görüşündeyiz.

Sonuç olarak; tedaviye dirençli blefarit olgula-
rında pitriyazis palpebrarumun akla getirilmesi 
erken tanı ve tedavi fırsatı sağlayacak, aile içinde 
enfestasyonun yayılmasını engelleyecektir. 
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