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Özet: Anoplocephalosis, atlarda Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna ve Paranoplocephala mamillana
türleri tarafından oluşturulmaktadır. Gelişmelerinde Oribatidae familyasına bağlı gözsüz akarları ara konak olarak kullanan bu türlerde larva formları cysticercoid şeklinde olup, enfeksiyon bu cysticercoidleri taşıyan akarların ağız yolu ile
alınması ile şekillenir. Atlarda bu sestodların oluşturduğu enfeksiyonlar genelde az sayıda görülmekle birlikte, belirli bir
hastalık nedeni olmamaktadır. Ancak, bazı bölgelerde görülen yaygınlık hayvanların genel durumunu etkilemekte hatta
ölümlere neden olabilmektedir. Bu enfeksiyonların kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde sağaltımı, etkeni saptamakla mümkün olmakta, bu da genel olarak dışkı yoklamalarında, yumurta veya halkaların saptanmasına ve serolojik
yöntemlerle etkenin identifiye edilmesine dayanmaktadır. Atlarda anoplocephalosis’in sağaltımında niclosamide,
bithionol, bithionol asetat, dichlorphen, resorantel, pyrantel pamoate, pyrantel embonate (tartarate), praziquantel,
morantel gibi anthelmintikler kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anoplocephalosis, at, sağaltım
Cestod Infections in Horses and Therapy Alternatives
Summary: Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna and Paranoplocephala mamillana are the cause of
anoplocephalosis in horses. Cysticercoid is the larval form of these species using Oribatid mites as an intermediate
host and the infection occurs by ingestion of cycticercoid infected mites. Generally these cestods do not cause an
important disease and are rarely seen in horses. But the common incidence in some regions effect the general health
status of animals sometimes causing deaths. The control and efficient treatment of these kinds of infections can be
achieved by detection of eggs and proglottids in feces and serologically identification of agents. Anthelmintics like
niclosamide, bithionol, bithionol asetate, dichlorphen, resorantel, pyrantel pamoate, pyrantel embonate (tartarate),
praziquantel, and morantel are used for the treatment of cestod infections in horses.
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Giriş
Atlarda helmintlerden ileri gelen paraziter enfeksiyonlar oldukça geniş bir yayılış göstermektedir.
Sestod enfeksiyonlarının yayılışı trematodlara
oranla fazla, nematodlara oranla daha azdır (1,25).
Atlarda sestod enfeksiyonlarından en çok
A.perfoliata türüne rastlandığı, bunu A.magna’nın
izlediği
gözlenmiştir.
Paranoplocephala
mamillana’nın ise daha sınırlı bir yayılış gösterdiği
dikkati çekmektedir (5,27). Türkiye’de atlardaki
sestod enfeksiyonları üzerine yapılan çalışmalar
sınırlıdır. Ancak diğer ülkelerdeki gibi A.perfoliata
sestod enfeksiyonları içinde en yaygın tür olmuştur
(2,3,18,20).
1. Morfoloji
1.1. Anoplocephala perfoliata
Olgunların vücut uzunluğu 2,5-4 cm’dir. Vücut genişliği 8-14 mm arasında olup ortalama 10 mm’dir
(7,25). Skolekste 4 adet yüzeysel çekmen bulunmakta ve bunların her birinin posteriorunda bu türe
karakteristik özellik veren, sarkık vaziyette, lappet
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olarak isimlendirilen, küpe benzeri çıkıntılar bulunmaktadır. Yumurtaları 65-80 m çapında (25) gayri
muntazam küresel bir şekilde olup, onkosferi kuşatan armut biçimli apareyin (pyriform aparat) uçları
birbiriyle kesiştikten sonra geriye, onkosfere doğru
bir kıvrım yapar (7). Pyriform aparat geniş ve 48
m uzunlukta olup bu uzunluk yumurta yarıçapının
uzunluğuna eşittir. Dışkıdaki yumurtalar altın sarısı
renginde, gebe halkadakiler ise renksizdir (25).
1.2. Anoplocephala magna
Olgun parazitler 80 cm uzunluğa, 2-5 cm kadar
genişliğe erişebilirler (7,25). Anteriorda bulunan
geniş ve küt skoleks iyi gelişmiş 4 yuvarlak çekmen taşır. Çekmenlerin gerisinde küpe benzeri
çıkıntılar (lappet) bulunmaz (25). Yumurtaları 5060 m çapında (7,25), ince kabuklu olup, pyriform
aparat zayıf şekillenmiş ve uzunluğu yumurta yarıçapından daha kısadır. Onkosferi kuşatan armut
biçimli apareyin iki ucu da kısadır. Yumurta rengi
açık yeşildir (7).
1.3. Paranoplocephala mamillana
Atlarda görülen en küçük şerittir. Vücut uzunluğu
6-50 mm, genişliği 4-6 mm’dir (7,25). Skoleks dar
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olup, 4 adet yuvarlak çekmen taşır. Bu çekmenlerin ortasında yarık şeklinde oluşumlar bulunur.
Küpe benzeri çıkıntılar bulunmaz (25). Yumurtaları
51x37 m çapında, ince zarlıdır. Pyriform aparatı
iyi şekillenmiş olup, uzunluğu yumurta yarıçapından büyüktür. Onkosferi kuşatan armut biçimli
apareyin kolları belirgindir, birbiriyle birleşmez ve
bu kollardan biri diğerinden daha kısadır. Yumurta
rengi dışkıda sarı kahverengi, gebe halkalarda ise
açık yeşildir (7,25).
2. Biyoloji
Tek tırnaklı sestodlarının hepsinde gelişim
indirekttir. Ara konakçıları oribatid akarlardan
Ceratozetidae,
Notospididae,
Liacaridae,
Galumnidae, Carabodidae familyalarına bağlı türlerdir (25). Olgun halkalar dışkı ile dışarı atılır,
fakat yumurtalar çoğunlukla halkaların intestinal
bölgeden atılımını takiben parçalanması ile serbest kalırlar (5). Bu yumurtalar oribatid akarlar
tarafından beslenme esnasında alınır ve yaklaşık
18C0 olan vücut boşluğunda gelişime başlar (7).
Cysticercoidler 145-150. günde gelişir (5). Atlar, bu
cysticercoid taşıyan akarları, beslenme sırasında
otlarla birlikte alır, 6-10 hafta içinde ince bağırsakta olgun şeritler meydana gelir (5,7,25). Olgunlarının yaşam süreleri bir kaç aydır (5).
3. Klinik ve Patogenez
Klinik belirtiler parazit sayısına bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Sestodlar, genellikle az sayıda
görülmekte ve belirli bir hastalık nedeni olmamaktadır. Ancak, bazı bölgelerde görülen yaygınlık
hayvanların genel durumunu etkilemekte hatta
ölümlere neden olabilmektedir (25).
Hafif enfeksiyonlarda herhangi bir klinik belirti gözlenmezken, orta düzeydeki enfeksiyonlarda, büyüme ve gelişmede gerilik, anorexia, karında şişme,
kıllarda matlaşma ve diare şekillenmektedir. Ağır
vakalarda ise sestodların metabolitleri tarafından
intoksikasyon ortaya çıkabilmekte, epileptik nöbetlerin ortaya çıkması ile genellikle hayvanlarda
ölüm görülmektedir (7,25).
Sestodlardan en fazla görülen A.perfoliata, genel
olarak ileo-caecal bölge, ince bağırsağın son kısmı, caecum ve colonun üst kısımlarında yoğunlaşmakta (5,7,17,21), skoleksini bağırsak duvarına
gömerek
şiddetli
erozyon,
ülser,
ödem,
granülasyon doku artışı, valvulanın tıkanmasına
neden olabilmektedir (5,21,27). Bunun yanında
ince bağırsak rupturu, ileo-caecal, caeco-caecal
veya caeco-colic invaginasyonlar, colonic
ve
caecal torsiyon, ileal kalınlaşma ve obstrüksiyonlar
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gibi bozukluklara
(17,21,27).

yol

açtıkları

bildirilmiştir

Anoplocephala magna en patojen tür olup (7) ince
bağırsağın son kısımlarında yerleşir (7,17). Bu
şeritle enfekte hayvanlarda kataral enterit ve bağırsak rupturlarının şekillendiği, buna bağlı olarak
kısa sürede peritonit ve ölüm görülebileceği kaydedilmiştir (17).
İnce bağırsağın ön kısımlarında, bazen de midede
görülebilen P.mamillana’nın hayvanlarda herhangi
bir patojenik etki meydana getirmediği bildirilmektedir (7,17).
4. Teşhis
4.1. Canlı Hayvanlarda Teşhis
4.1.1. Dışkı Muayenesi
Atlarda yerleşen sestodların yumurtalarının dışkı
muayenelerinde tanınması kolay olmasına karşın,
bilinen dışkı bakısı teknikleri ile yumurtaların saptanmasının zor olduğu bildirilmektedir (5,6,26).
Sestod enfeksiyonlarının koprolojik teşhisinde ortaya çıkan bu güçlüğün, yumurtaların herhangi bir
özelliğinden değil, olgun şerit halkalarının sporadik
olarak dışarı atılmaları, dışkı içinde düzensiz dağılım ve yumurtaların halkalarda tutulu kalmasıyla
ilişkili olduğu belirtilmektedir (19,23).
Atlarda sestod enfeksiyonlarının teşhisinde dışkı
bakı
yöntemlerinden
flotasyon
yöntemi
sedimentasyon yöntemine göre daha çok tercih
edilmiştir (6,18,26). Fakat Lyons ve ark. (12)
flotasyon tekniğinin de istenilen başarıyı sağlamadığını, otopsi bakılarında % 54 oranında enfeksiyona rastlandığı halde, flotasyon yöntemi ile dışkı
bakısı sonucunda ancak % 31 oranında enfeksiyon
tespit
edilebildiğini
bildirmişlerdir.
Anoplocephala perfoliata’nın koprolojik teşhisi
amacıyla yapılan çalışmalarda çeşitli teknikler kullanılmıştır (6,16,19,26). Sedimentasyon + santrifüj
flotasyon yönteminin, sedimentasyon ve tek
flotasyon yöntemlerine, santrifüj flotasyon yönteminin normal flotasyon yöntemine göre sestod yumurtalarını saptamada daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (16,19,26).
4.1.2. Serolojik teşhis
Atlarda anoplocephalosis’in serolojik teşhisi amacıyla ELISA, SDS-PAGE, Western blot analizleri
gibi teknikler kullanılmıştır. Equide serumunda
A.perfoliata karşı oluşan antikorları saptamak için,
bu şeridin skoleks ve E/S (excretory/secretory)
antijeninden yararlanıldığı bildirilmektedir (8,9,22).
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Ancak yapılan serolojik taramalarda en fazla % 68
oranında pozitif sonuç elde edildiği, sonuçların
dışkı bakı yöntemlerine (% 7,5-61) göre belirgin bir
üstünlük taşımadığı kaydedilmiştir (6,16,26).
4.2. Otopsi Muayenesi
Otopsi bakısının dışkı bakısına göre daha kesin
olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Atlarda otopsi ile sestod enfeksiyonlarının teşhisi ilgili bölgede,
meydana gelen patolojik lezyonların görülmesi ve
sestod türlerinin saptanması ile yapılmaktadır
(12,21,25).
5. Tedavi
Atlarda şerit tedavisinde kullanılan ilaçlar, parazitlerde nöromuskuler kavşaklarda felç meydana
getirerek, enerji metabolizmasını bozarak, glikoz
emilimini engelleyerek veya taşınmasını önleyerek
parazitin atılımını sağlar (14,15).
5.1. Niclosamide
Ağız yoluyla 200-300 mg/kg doz oranında kullanıldığında, atlarda bulunan tüm gelişme dönemlerindeki anoplocephalidlere etkili olduğu, 50 mg/kg
doz oranında uygulanmasında ise skoleksin ayrılmayıp, strobilanın uzaklaştığı bildirilmektedir (10).
Hayvanlar bir gece öncesinden aç bırakıldıktan
sonra ilaç uygulanır (7,10).
5.2. Bithionol
Ağız yoluyla 7 mg/kg doz oranında kullanılır. 10
mg/kg doz oranında kullanıldığında hem
A.perfoliata’ya hem de A.magna’ya iyi bir etki gösterdiği bildirilmektedir (7).
5.3. Bithionol acetate
Ağız yoluyla 10 mg/kg doz oranında kullanılır (7).
5.4. Dichlorphen
Ağız yoluyla 25 mg/kg doz oranında kullanılır.
Bithionol, bithionol acetate ve dichlorphen ile tedavilerden genelde 36 saat sonra A.perfoliatalar ‘ın
dışarı atıldığı ve hayvanlarda herhangi bir yan etkinin görülmediği bildirilmektedir (7).

A. YILDIRIM

5.6. Morantel - Trichlorphone
Tetrahydropyrimidine
derivelerinden
olan
morantel’in 6 mg/kg ve trichlorphone’nun 30 mg/kg
doz oranlarının pasta formülasyonu şeklinde uygulanmasından A.perfoliata’ya kısmi bir etki gösterdiği belirtilmekte, bu etkinin de morantel bileşiğinden
olduğu ve 6 mg/kg doz oranın artırılması ile bu
etkinin de artacağı kaydedilmektedir (4).
5.7. Pyrantel pamoate
Tetrahydropyrimidine
derivelerinden
olan
pyrantel’in pyrantel pamoate bileşiği, nematod
enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Saha çalışmaları sonucunda, standart
doz oranında (6,6 mg/kg) sestod enfeksiyonlarına
da etkili olduğu bildirilmektedir. İki kat doz oranının
(2x6,6 mg/kg) daha iyi derecede bir etkinlik gösterdiği belirtilmekte, ilacın pasta formülasyonu ile
tedavide
ortalama
%
88,
süspansiyon
formülasyonu ile % 75 oranında bir sonuç elde
edildiği, toplam etkinliğin ise % 87 olduğu kaydedilmektedir (11).
5.8. Pyrantel embonate (tartarate)
Nematosidal doz oranının iki katı miktarda (38 mg/
kg, oral) A.perfoliata’ya % 93 oranında bir etki gösterdiği, fakat P.mamillana’ya bu doz oranında herhangi bir etki göstermediği kaydedilmiştir (24).
5.9. Praziquantel
Son zamanlarda sestod enfeksiyonlarında etkili bir
şekilde kullanılan ilaçlardan biridir. Anoplocephala
perfoliata ile enfekte 24 atta 0,5 mg/kg
praziquantelin oral olarak kullanımı sonucu, 18
atta % 93-100, 2 atta % 80 ve % 85, 1 atta % 70
ve 3 atta da % 20 veya daha altı etkinlik değeri
saptanmış, toplam ortalama etkinliğin, bu doz oranında % 85 olduğu bildirilmiştir (13).
Praziquantel’in kedi ve köpeklerde şerit tedavisinde ticari bir şekilde kullanıldığı, atlar için ekonomik
olmadığı fakat Avustralya’da A.perfoliata’nın kontrolü için marketlerde bulunduğu bildirilmektedir.
Atlarda
P.mamillana’ya
karşı
pyrantel
embonate’nin etkisizliğinin ortaya çıkmasından
sonra 1 mg/kg doz oranındaki praziquantel’in %
89-100 arasında etkili olduğu kaydedilmiştir
(10,24).

5.5. Resorantel
Ağız yoluyla 65 mg/kg doz oranında uygulanır (7).
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