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Nadir Görülen Olgu: Skabiese Bağlı Lökositoklastik 
Vaskülit

A Rare Case: Scabies-related Leukocytoclastic Vasculitis
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ÖZ

Skabies, Sarcoptes scabiei’nin neden olduğu kaşıntılı bir kutanöz parazitozdur. Lökositoklastik vaskülit (LCV) erişkinlerde sık görülen vas-
külit olup sıklıkla idiopatiktir ancak enfeksiyon, otoimmün hastalıklar, malinite veya ilaçlara bağlı gelişebilir. Literatürde skabiese bağlı 
LCV ile ilgili az sayıda olgu bildirilmiştir. Skabiese bağlı olduğunu düşündüğümüz LCV olgumuzu literatür incelemesi eşliğinde tartışmayı 
istedik. Altmış iki yaşında erkek hasta iki gündür olan öksürük, balgam, ateş ve bacaklarında bir buçuk aydır olan kaşıntılı döküntü 
şikayetleri ile başvurdu. Pnömoniye yönelik tedavi başlandı. Kaşıntılı makülopapüler ve purpurik döküntüleri olan hastaya skabies tanısı 
konuldu. Hastanın eşinde de kaşıntılı cilt lezyonlarının olduğunu öğrendik. Topikal permetrin tedavisi başlandı.

Vaskülitik lezyonlarından alınan cilt biyopsisinde lökositoklastik vaskülit tespit edildi. Kitlesel malinite, otoimmün hastalıklar, infeksiyöz 
nedenler ekarte edildi. Topikal tedavi ile vaskülitik lezyonların iyileştiği görüldü. Hastamızda topikal permetrin tedavisi ile vaskülitik 
lezyonların iyileşmesi, diğer nedenlerin ekarte edilmesi ve eşinde benzer şikayetlerin olması ile skabies ve skabiese sekonder gelişen LCV 
tanısını düşündük. Özellikle kaşıntılı lezyonlarda skabiese bağlı LCV gibi nadir görülen komplike bir olguda iyi alınan anamnezin tanıyı 
kolaylaştıracağını düşündük.
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ABSTRACT

A Rare Case: Scabies-related Leukocytoclastic Vasculitis

Derya YAPAR1, Özlem AKDOĞAN1, Nurcan BAYKAM1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Hitit University, Corum, Turkey

Scabies is an itchy cutaneous parasitosis caused by Sarcoptes scabiei. Leukocytoclastic vasculitis (LCV) is a common vasculitis in adults 
and is often idiopathic but may develop due to infection, autoimmune diseases, malignancy, or drugs. Few cases of scabies-related 
LCV have been reported in the literature. We present a case of LCV, which we thought to be related to scabies, in light of the literature 
review. A 62-year-old male patient presented with complaints of cough, sputum, fever, and itchy rash on his legs for one and a half 
months. Treatment targeting pneumonia was initiated. He was diagnosed as scabies with pruritic maculopapular and purpuric erup-
tion. We learned that itchy skin lesions were present in the spouse, as well. Topical permethrin treatment was initiated on both the 
patient and the spouse. Skin biopsy of the vasculitic lesions was reported as leukocytoclastic vasculitis pathologically. Mass malignancy, 
autoimmune diseases, infectious causes were excluded. Vasculitic lesions regressed with topical treatment. Improvement of the vasculitic 
lesions with topical permethrin treatment, exclusion of other causes, and presence of similar complaints in the patients’ spouse have 
led us to the diagnosis of scabies and LCV secondary to scabies. LCV due to scabies, which is a rarely seen condition especially in itchy 
lesions, is a challenging diagnosis. A detailed anamnesis would facilitate diagnosing such cases.
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GİRİŞ

Skabies Sarcoptes scabiei’nin neden olduğu 
herhangi bir zamanda 100 milyondan fazla insa-
nın etkilendiği tahmin edilen paraziter bir enfes-
tasyondur[1]. Çoğu zaman nedeni idiopatik olsa da 
infeksiyon, ilaç, malignitelere bağlı Lökositoklastik 
vaskülit (LCV) gelişebilir. 2017 yılından beri Dün-
ya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün ihmal edilen tropikal 
hastalıklar listesinde olan skabiesin LCV ile ortaya 
çıkması oldukça nadirdir. Bu nadir görülen olgu 
eşliğinde skabiese bağlı vaskülit ile ilgili olarak 
literatürü gözden geçirdik.

OLGU SUNUMU

Altmış bir yaşında erkek hasta iki gündür ateş, 
öksürük ve döküntü şikayeti ile acil servise yakın-
ları tarafından getirilmiş. Hastanın bacaklarındaki 
kaşıntılı, kırmızı renkli döküntüsünün 1.5 aydır 
olduğu öğrenildi. Koroner arter hastalığı (KAH), 
konjestif kalp yetmezliği (KKY), diabetes mellitus 
(DM) ve serebrovasküler olay (SVO)’a bağlı hareket 
ve konuşma bozukluğu olan hastanın fizik muaye-
nesinde bilinç açık, oryante ancak SVO sekeline 
sekonder olarak kooperasyon kısıtlı idi. Vital bul-
gularında vücut sıcaklığı 38°C, tansiyon arteriyel 
100/70 mmHg, nabız 110/dk idi. Fizik muaye-
nesinde özellikle alt ekstremitede makülopapüler 
döküntü ve palpable purpuraları, sağ akciğer baza-

linde ral tespit edildi (Resim 1). Diğer sistem mu-
ayeneleri normaldi. Laboratuvar tetkiklerinde beyaz 
küre 12.000 mm3, nötrofil 10.200 mm3, eozinofil 
oranı %5.8, hemoglobin 12 g/dL, platelet sayısı 
296.000/mm3, alanin transaminaz (ALT) 10 IU/L; 
aspartat aminotransferaz (AST) 7 IU/L; BUN 33 
mg/dL; kreatinin 1.5 mg/dL; CRP (C-Reaktif Pro-
tein) 95 mg/dL, prokalsitonin (PCT) 1.5 ng/mL 
olarak tespit edildi. Hepatit markerleri, HIV 1-2, 
CMV, EBV, parvovirüs B19, Legionella pneumop-
hila, Chlamydia pneumoniae negatifti. Proteinürisi 
yoktu. PA akciğer grafisinde sağ akciğer bazalinde 
minimal infiltratif görünüm mevcuttu. Hastaya top-

Resim 1. Hastanın alt ekstremitesindeki makülopapüler ve 
purpurik döküntüler.
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lum kökenli pnömoni ön tanısı ile ampirik olarak 
seftriakson 2 x 1 g IV tedavisi başlandı. Hastanın 
eşinin de uzun süredir kaşıntı şikayetinin olduğu 
öğrenildi. Hastaya ve eşine skabiese yönelik topikal 
permetrin %5’lik solüsyon başlandı. Alt ekstremite-
lerde sadece skabies ile açıklanamayan döküntüler-
den vaskülit açısından cilt biyopsisi alındı. Vaskülit 
açısından istenen otoimmün markerler, C3, C4, 
ANA, Anti-dsDNA, RF, C-ANCA, P-ANCA, LKM, 
anti-kardiyolipin Ig, lupus antikoagülan antikorları 
ve tümör markerleri negatif olarak sonuçlandı. To-
raks BT’de ve batın USG’de kitle tespit edilmedi. 
Antiskabietik tedavi sonrası hastanın vaskülitik dö-
küntülerinin kaybolduğu gözlendi. Alınan biyopsinin 
patolojik incelemesinde dermis damar duvarlarında 
lenfosit, nötrofillerden oluşan infiltrasyon, fibrinoid 
nekroz ile eritrosit ekstravazasyonu saptandı ve 
LCV tanısı konuldu. Eş zamanlı olarak hastanın 
eşinde de semptom ve bulgularda gerileme olduğu 
görüldü. Taburculuğu planlandığı sırada hasta akut 
inferior miyokard infarktüsü (MI) geçirdi. Acil ko-
roner anjiyografi ile stent uygulanmasına rağmen 
hasta eksitus oldu.

Skabiese bağlı lökositoklastik vaskülit, mekaniz-
ması muhtemelen immünolojik reaksiyon sonucu 
gelişebilen nadir bir klinik durumdur. Hastanın eş 
zamanlı pnömonisinin olması bakteriyel infeksiyon-
ları akla getirse de anamnezinde vaskülitik dökün-
tünün daha uzun süredir olması, eşinde skabies 
olması, antiskabietik tedavi sonrasında döküntüleri-
nin gerilemesi bize bu olguda skabiese bağlı LCV 
geliştiğini düşündürtmüştür.

TARTIŞMA 

Sarcoptes scabiei var. hominis ile gelişen ska-
bies ihmal edilmiş yaygın bir paraziter hastalık-
tır[1]. Yaygın olarak klasik ve Norveç skabies 
olmak üzere klinik durumları vardır[2]. Kutanöz 
küçük damar vasküliti veya aşırı duyarlılık vasküliti 
olarak da bilinen LCV erişkinlerde en sık görülen 
vaskülittir[3]. LCV, kutanöz vaskülitlerin birçoğu-
nun tipik histolojik modelidir. Histolojik olarak 
üst dermisteki küçük venüller etrafındaki lokalize 
baskın nötrofillerin infiltratı ile karakterize akut 
bir vaskülit şeklidir[4]. LCV’nin oluş mekanizması 
net değildir[5]. Etiyolojsi %50 oranında idiopatik-
tir. Ancak LCV gelişiminde %15-20 infeksiyonlar, 
%15-20 inflamatuvar hastalıklar, %10-15 ilaçlar, 
%5 oranında malignite rol oynar[6]. Mikrobiyolojik 

ve serolojik incelemelerinde etken tespit edile-
meyen hastamızda pnömoniye bağlı şikayetlerinin 
döküntülerine göre daha kısa süredir olması nede-
ni ile LCV etiyolojisinde pnömoniyi ekarte ettik. 
İngilizce literatürde skabiese bağlı vasküliti olan 
on iki olguya rastladık. Olguların çoğu erkekti (n: 
8) ve çoğu 65 yaş (28-84 yaş) üzerindeydi[7-15]. 
Bizim olgumuz ise 61 yaşında erkek hasta idi. 
Bu olguların üçünde DM, birinde AIDS ve birer 
tanesinde B-hücreli lenfoma, KKY ve KAH gibi 
komorbid hastalıklar mevcuttu[8,9,11,13,14]. Bizim 
hastamızın da literatürdeki olgularla benzer şekilde 
KKY, KAH, DM gibi birden fazla komorbiditesi 
vardı. B-hücreli lenfoması olan hasta dışındaki 
tüm olgularda vaskülite neden olabilecek kitle-
sel malinite ekarte edilmiştir[11]. Bizim hastamızın 
da görüntüleme yöntemlerinde kitlesel kitle tespit 
edilmedi ve tümör markerleri negatif idi. Ska-
biese bağlı vaskülitin mekanizması muhtemelen 
immünolojik reaksiyon sonucudur. Literatürdeki 
bazı olgularda ANA, lupus antikoagülan, anti-
kardiolipin antikorları, nonspesifik ANCA pozitif 
olarak tespit edilmiştir[10-12,14]. Ancak olgumuzun 
otoimmün markerlerinin negatif olması otoimmün 
hastalıkları ekarte ettirmiştir. Literatürdeki skabiese 
bağlı vaskülit tanısı alan olguların histopatolo-
jik incelemelerinde iki olgu dışında LCV tespit 
edilmiştir[7,14]. Hatta bazı biyopsilerde parazit de 
gösterilmiştir[9-14]. Bizim olgumuzun histopatolojik 
incelemesinde LCV tespit edilmesine rağmen pa-
razit gösterilememiştir. Literatürdeki bazı olgularda 
ivermektin tedavisi verildiği bildirilmiştir ama ülke-
mizde insanlar için paraenteral ivermektin tedavisi 
yoktur. Birkaç hastaya sistemik steroid tedavisi 
de verilmiştir[7,10,13]. Hastamıza skabies tedavisi-
ne yönelik sadece topikal permetrin tedavisi ve-
rildi. Skabies tedavisi ile ciltteki döküntüleri ile 
semptomların gerilemesi, diğer nedenlerin ekarte 
edilmesi ile hastalarda skabiese bağlı LCV olduğu 
düşünülmüştür. Benzer şekilde topikal tedavi ile 
döküntülerin solması, kitlesel malinite ve otoim-
mün hastalıkların ekarte edilmesi nedenleri ile 
bizim olgumuzdaki LCV’nin skabise sekonder ge-
lişmiş olabileceğini düşündürtmüştür. Literatürdeki 
olguların beraber yaşadığı insanlara skabies tanısı 
konulmamıştır[7-14]. Literatürden farklı olarak bi-
zim hastamızın eşine de skabies tanısı konuldu. 
Topikal permetrin tedavi ile semptom ve bulgula-
rının gerilediği görüldü.
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SONUÇ

LCV’nin etiyolojisinde farklı nedenler olabilir. 
Skabies yaygın olsa da skabiese bağlı LCV olgu-
ları oldukça nadirdir. Özellikle kaşıntılı vaskülitik 
cilt lezyonu olan hastalarla ile birlikte çevresin-
deki insanların bu açıdan sorgulanmasının nadir 
ve komplike LCV olgularında tanıyı, dolayısı ile 
tedaviyi kolaylaştıracağı kanısındayız.
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