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Özet: Koruyucu hekimlik, ruminantlarda endoparazit olarak yaşayan helmint hastalıklarını önlemek ve maksimum ve-
rim elde etmek amacıyla önemlidir. Aşı çalışmaları henüz başarıya ulaşmadığından antihelmintik kullanımı, üretim ka-
yıplarının azaltılmasına, zoonoz hastalıkların önlenmesine katkı sağlayan ve hala en sık başvurulan yöntemdir. Bunun-
la birlikte ruminantlarda helmint enfeksiyonlarının kontrolü antihelmintik mücadele ve alternatif kontrol yöntemlerinin eş
zamanlı ve bilinçli yapılmasıyla sağlanabilir. Bilinçsiz ve düzensiz antihelmintik uygulamaları etkili bir kontrolü engelle-
mekte ve ilaçlara karşı direnç gelişmesine neden olmaktadır. Antihelmintik ilaç kullanımının temel amacı, konakçının
parazit yükünü mümkün olduğunca azaltmaktır. Kullanılacak ilacın seçiminde parazitin gelişme dönemi, ilacın etki
spektrumu, terapotik indeksi, verilme kolaylığı, fiyatı ve kalıntı bırakıp bırakmayacağı gibi kriterler dikkate alınmalıdır.
Mücadele etkili ilaçlarla ve uygun zamanda yapılmalıdır. Tedavide etki spektrumu dar olan ilaçlar başka ilaçlarla kombi-
ne edilmeli veya geniş spektrumlu ilaçlar tercih edilmelidir. Pratik uygulamada ruminantlar yılda iki kez tedavi edilirler.
Tedavide doğru doz uygulamasına, kullanım sıklığına ve ilaç rotasyonuna dikkat edilmesi, ilaçlara karşı direnç gelişimi-
ni önleyerek daha az antihelmintik kullanımı sağlayacaktır. Bu derlemede antihelmintik ilaçların etki mekanizması, etki
spektrumu, etken maddeleri ve bunların ticari preparatları ile gebelik, laktasyon ve kesim öncesi kullanımında dikkat
edilecek hususlar tablolarla özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antihelmintik ilaçlar, koruyucu hekimlik, pratik uygulama, ruminant

Preventive Medicine in Ruminants: II. Endoparasitic Control

Summary: Preventive medicine is important to avert helminth diseases living in ruminants as endoparasite and to
achieve maximum productivity. The usage of anthelmintic is still the most common method used that contributes to the
reduction of production losses and prevention of zoonotic diseases because vaccine studies have not succeeded yet.
However, the control of helminth infections in ruminants may be achieved by consciously and simultaneously applying
anthelmintic and alternative control methods. Unconscious and irregular applications of anthelmintic prevent an
effective control and lead to the development of drug resistance. The main purpose of anthelmintic drug use is to
decrease to the parasite burden on the host as much as possible. The criteria that need to be taken into account/
consideration when choosing an antihelmintic drug are the growth period of parasite, the action spectrum of drug,
therapeutic index, ease of administration, price, and whether it leaves a residue. Anthelmintic treatments should be
performed with effective drugs at the right time. Narrow-spectrum drugs should be combined with other appropriate
medications, or broad-spectrum drugs should be preferred for treatment. In practice, ruminants are treated twice a
year. Attention to the application of the correct dose, frequency of use, and drug rotation in treatment will result in less
usage of anthelmintic by preventing the development of drug resistance. In this review, the action mechanism of
anthelmintic drugs, the action spectrum, the active ingredients and their commercial forms, as well as precautions for
their usage during pregnancy, lactation, and pre-slaughter period are summarized in tables.

Key Words: Antihelmintic drugs, practical applications, preventive medicine, ruminant

Giriş

Evcil hayvanlarda görülen infeksiyöz hastalıklar
veteriner hekimlik ve hayvancılık sektörünü doğru-
dan, halk sağlığını ise zoonotik infeksiyonlar nede-
niyle dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Hastalık orta-
ya çıkmadan önce alınacak önlemler olarak tanım-

lanan koruyucu hekimlik, çiftlik hayvanlarını birçok
infeksiyöz (viral, bakteriyel, paraziter, fungal) ve
zoonoz hastalıklardan korumanın en pratik ve eko-
nomik yöntemidir. Koruyucu hekimlik, bölgede
veya hayvanda hastalık ortaya çıkmadan önce
önlemler almakla mümkün olur. Bu önlemler iç ve
dış parazitlere yönelik antiparaziter mücadele,
viral, bakteriyel ve fungal etkenlere karşı ise spesi-
fik aşı uygulamaları olarak özetlenebilir.Geliş Tarihi/Submission Date : 05.10.2012

Kabul Tarihi/Accepted Date : 18.02.2013

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 1(1) 1- Olgu Sunumu
J  Fac Vet Med Univ Erciyes 1(1) 1- Case ReportERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University
Derleme / Review ArticleDerleme / Review Article

10(2), 10710(2), 107--116, 2013116, 2013



108

Ruminantlarda endoparaziter kontrol… Erciyes Üniv Vet Fak Derg 10(2) 107-116, 2013

Ruminantlarda endoparaziter hastalıkların çoğun-
luğunu helmint infeksiyonları oluşturur. Helmint
infeksiyonları sığırcılık yapılan ülkelerde verim
kaybının önemli bir nedenidir (4). İngiltere’de üç
endemik koyun hastalığından biri olarak kabul edi-
len gastrointestinal helmintlerden kaynaklanan
ekonomik kaybın 84 milyon pound gibi yüksek bir
maliyete ulaştığı tespit edilmiştir (23). Ayrıca zoo-
noz özellikli helmint hastalıkları hala önemini koru-
maktadır (10). Haemonchus contortus gibi bazı
mide bağırsak kılkurtlarının sekresyon ve ekskres-
yonlarına karşı %50 civarında koruma sağlayan bir
aşı olmasına rağmen (26), helmint infeksiyonlarına
karşı klinik pratikte kullanılabilecek bir aşı henüz
geliştirilememiştir (18,19). Bu nedenle antihelmin-
tik kullanımı parazitlere bağlı üretim kayıplarının
azaltılmasına katkı sağlayan ve hala en sık başvu-
rulan yöntemdir. Özellikle, tedaviden ziyade koru-
yucu amaçla kullanımı ile epidemiyolojik kontrolün
sağlanması iş gücünü azaltacağından oldukça
etkili bir yoldur (22). Bu derlemenin konusu rumi-
nantlarda endoparazit helmintlerin mücadelesinde
yaygın kullanılan antihelmintiklerle ilgili pratik ve
uygulama değeri olan bilgileri sunmaktır.

Endoparaziter İlaç Uygulamaları
İlk antihelmintik phenothiazin 1930 yılında üretil-
miştir. Thiabendazol ve levamizol gibi etken mad-
delerin üretildiği 1960 yılından 1980 yılına kadar
geçen 20 yıl içerisinde bunlara yeni ürünlerin de
eklenmesiyle antihelmintikler ruminant yetiştiricili-
ğinde devrim niteliğinde bir etki oluşturmuş ve gi-
derek yaygınlaşmıştır. Günümüzde antihelmintik
kullanımı olmadan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği-
nin verimli olamayacağı düşünülmektedir (27).
Bununla birlikte helmint infeksiyonlarının tam kont-
rolü antihelmintik mücadele ve alternatif kontrol
yöntemlerinin eş zamanlı (14,18,19) ve bilinçli ya-
pılmasıyla (3) sağlanabilir. Stott (28), bir tarımsal
işletmede hastalıkların kontrolüne yönelik çalışma-
ların iyi organize edilmesi halinde, o tarımsal işlet-
menin devamlılığının da aynı derecede iyi olacağı-
na dikkat çekmiştir.
Paraziter hastalıklarla mücadele, genellikle bilinç-
siz ve düzensiz antihelmintik ilaç uygulamaları
tarzında yapılmakta, bu durum etkili bir kontrolü
engellemekte ve özellikle ilaçlara karşı direnç ge-
lişmesine neden olmaktadır (3,7). Antihelmintik ilaç
kullanımının temel amacı, konakçının parazit yükü-
nü mümkün olduğunca azaltmaktır. Kullanılacak
ilacın seçiminde parazitin gelişme dönemi, ilacın
etki spektrumu, terapotik indeksi, verilme kolaylığı,
fiyatı ve kalıntı bırakıp bırakmayacağı gibi kriterler
dikkate alınmalıdır (17). Mücadelenin etkili ilaçlar
kullanılarak uygun zamanda yapılması da önemli-
dir (14).

Antihelmintiklerin etkinliği genel olarak kullanılan
ilaca, hayvan ve parazit türüne, gıda alımı ve ilaç
arasındaki ilişkiye göre farklılık göstermektedir.
Enjektabl antihelmintiklerin etkinliğini uygulandığı
bölge bile etkileyebilmektedir. Son araştırmalara
göre antihelmintiklerin etkinliğini belirleyen iki
önemli faktör tespit edilmiştir. Ostertagia cir-
cumcincta gibi bazı helmintlerin benzimidazol gru-
bu antihelmintiklerin metabolizmasını, emilimini ve
atılımını azalttığı, buna karşın gıdalarla birlikte
verilen antihelmintiklerin etkisini önemli derecede
artırdığı anlaşılmıştır. Antihelmintiklerin etkinliğini
hayvanların iştahsızlığı ve yeterince su içmemesi
gibi durumlar etkileyebilmektedir. Ruminantlarda
midedeki sindirimin gıda alımıyla birlikte artış gös-
termesi nedeniyle gıdalarla birlikte verilen oxfenda-
zol gibi antihelmintiklerin emilimlerinin arttığı, aksi-
ne durumlarda ise azaldığı gösterilmiştir (21). En-
doparazitlerin maruz kalma süresi de antihelminti-
ğin etkinliğini artırmaktadır. Bu nedenle rumen içi
bolus olarak kullanılan ürünler konakçıda ilacın
metabolizmasını değiştirerek etkisini uzatmakta ve
böylece mera döneminin uzun bir sürecinde kont-
rol sağlanması mümkün olabilmektedir (22).

Antihelmintik ilaçların etki mekanizması
ve spektrumu

Antihelmintiklerin klinikte optimal kullanımında
ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özellik-
lerinin göz önünde bulundurulması gereklidir. Kul-
lanılan ilaçların etkisinin dozaja, hedef patojenlere,
konak türlerine ve infeksiyon yerine bağlı olarak
değiştiği bildirilmektedir. Triklabendazol ve klorsu-
lon gibi etki spektrumu dar olan (21) ve Fasciola
hepatica gibi (12) belli bir türe spesifik ilaçların
özel durumlar haricinde kullanım alanı bulunma-
maktadır (4). Bu nedenle dar spektrumlu ilaçlar ya
başka ilaçlarla kombine edilmeli veya tedavide
geniş spektrumlu ilaçlar tercih edilmelidir (22). Ör-
neğin endoparazitlerin tedavisinde levamizol trikla-
bendazol kombinasyonunun yüksek derecede etki-
li olduğu bildirilmiştir (35). Geniş spektrumlu anti-
helmintik kullanımının birçok ülkede sığırlardaki
klinik parazitizm vakalarını önemli ölçüde azalttığı,
buna karşın farkına varılmadığı için subklinik etki-
lerinin hala önemli bir problem olduğu ifade edil-
mektedir (34).

Ruminantlarda kullanılan antihelmintikler genellikle
sindirim sistemi nematodları, akciğer kılkurtları,
Moniezia, Fasciola ve Dicrocoelium gibi helmintle-
rin kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Koyun ve
keçilerdeki helmintlerde benzimidazol direnci geliş-
mişse antihelmintik ilaçların seçiminin oldukça zor
olacağı bildirilmektedir. Hayvanlarda nematodla
birlikte Moniezia veya kelebek infeksiyonu varsa iki
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farklı ilaç kullanılmalıdır. Eğer nematod, Moniezia
ve kelebek infeksiyonları birlikte seyrediyorsa 3
farklı antihelmintik ilacın kullanılması gerekebilir
(6).

Trematod, cestod ve nematodlara karşı kullanılan
ilaçların etki şekillerine göre sınıflandırılması Tablo
1’de (12,13), etki spektrumlarına göre sınıflandırıl-
ması ise Tablo 2’de (22) verilmiştir.

Makrosiklik laktonlar olarak da isimlendirilen aver-
mektinler ve milbemisinler oldukça etkili ve geniş
spektrumlu antihelmintiklerdir. Ancak ruminant
cestodlarına ve karaciğer kelebeklerine etkileri
yoktur (22). Veteriner hekimlik açısından tüm dün-
yada ruminantların önemli parazitlerinden biri olan
karaciğer kelebeklerinin tedavisinde 5 farklı sınıf
ilaç kullanılabilir. Bunlar; halojenli phoneller

Etki Mekanizması Nematod Trematod Cestod

Karbonhidrat ve/veya
enerji metabolizmasını
bozanlar

Cyanine Boyaları - Pyrvinium, Dithi-
azinine İodide

Antimon Bileşikleri,
Salicylinalides, Clorsulon

Dichlorphene,
Bithionol vs

Mikrotubullerin
polimerizasyonunu en-
gelleyenler

Benzimidazoller, Phenothizanine,
Prebenzimidazoller, Febantel, Thi-
ophanate

Benzimidazoller Benzimidazoller

Membran fonksiyonunu
bozanlar Diethylcarbamazine Hetolin, Praziquantel Epsipyrantel

Praziquantel
Protein sentezini inhibe
edenler --------- Emetine, Diamphenetidine Paromomycine

Nörotransmitter
fonksiyonu bozanlar

Haloxan, Levamizol, Pyrantel, Ok-
santel, Piperazine, Doramektin,
Milbemisin Oksim, Moksidektin,
Selamektin, İvermektin,

Bromophenos Metrifonate, Dich-
lorvos, Pyrantel

Tablo 1. Antihelmintik ilaçların etki mekanizmasına göre sınıflandırması

Tablo 2. Antihelmintik ilaçların etki spektrumuna göre sınıflandırılması

Sınıf İlaçlar Genel Etkileri

Avermektin
İvermektin, Abamektin,
Doramektin, Eprinomektin,
Selamektin

Gastrointestinal nematodlar, akciğer kıl kurtları,

Milbemisin Moksidektin, Milbemisin Oksim Gastrointestinal nematodlar, akciğer kıl kurtları

Pro-Benzimidazoller Febantel, Netobimin, Thiofanat Gastrointestinal nematodlar, akciğer kıl kurtları,
şerit, kelebek (netobimin)

Benzimidazol (Thiazoller) Thiabendazol, Cambendazol Gastrointestinal nematodlar

Benzimidazole
(Karbamatlar)

Albendazol, Fenbendazol,
Mebendazol, Parbendazol,
Flubendazol, Trichlabendazol,
Oxibendazol

Gastrointestinal nematodlar, albendazol ve trikla-
bendazol kelebeklere karşı etkili

İmidazothiazol Levamizol, Tetramizol Gastrointestinal nematodlar

Tetrahidropiyrimidin Morantel, Pirantel Gastrointestinal nematodlar

Organik Fosforlular Triklorfon, Halokson, Diklorvos,
Naftalofos Gastrointestinal nematodlar

Salisilanidler Klosantel, Oksiklozanid,
Rafoksanid, Niklozamid

Kelebeklere etkili,
Klosantel Haemonchus’a karşı etkili

Nitrofenolik Bileşikler Nitroksil Kelebekler ve Haemonchus’a karşı etkili

Benzoenedisulfonamidler Klorsulon Kelebeklere etkili

Pirazinaiquinolin Praziquantel, Epsiprantel Şeritlere özellikle E. granulosus

Heterosiklik Bileşikler Piperazin, Dietilkarbamazin Sığırlarda akciğer kıl kurtlarına karşı etkili
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(nitroksinil, bithionol), salicylanidler (rafoksanide,
oxyclozanide, closantel), benzol sulphamidler
(c lorsu lon) ,  phenoxya lkene der ive le r i
(d iamphenetide) ve benzimidazol lerdi r
(triklabendazol, albendazol vs) (13). Halojenli phe-
noller, chlorsulon ve salicylanideler genç karaciğer
kelebeklerine etkisizdir. Aksine diamphenetide ve
triklabendazole genç ve erişkin Fasciola hepati-
ca’ya etkilidir ve kemoprofilaksi amacıyla kullanıla-
bilir (12). Ancak albendazole gibi bazı benzimida-
zole grubu ilaçların gastrointestinal nematodlara
ve kelebeklere, fenbendazolun ise Moniezia gibi
ruminant cestodlarına karşı yüksek dozlarda kulla-
nıldığında etkili olduğu bildirilmektedir (6).

Praziquantel iki husus hariç, tüm erişkin ve larval
cestod türlerine karşı etkili ve tercih edilen ilaçtır.
Bununla birlikte, koyunlardaki Coneurus larvaları
sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Özel-
likle insanlardaki alveoler kist ve kistik echinococ-
cosis vakaları yüksek dozlarda albendazole, me-
bendazole veya praziquantel ile veya bunların
kombinasyonlarıyla tedavi edilebilir. Tedavinin
yeterli olmadığı durumlarda ise cerrahi müdahale
gerekebilir (13). Hayvanlarda bu cestod larvaları-
nın tedavisi ekonomik değildir.

İmidathizoller akciğer kıl kurtları üzerinde etkisiz
olduğu gibi Moniezia veya kelebekler üzerinde de
etkisizdir. Tetrahidroprimidinler sindirim sistemi
strongilidleri üzerinde etkili olmasına karşın akci-
ğer kıl kurtları üzerine tamamen etkisiz olduğu
bildirilmiştir (6).

Antihelmintik ilaçların etken maddeye
göre dozları ve ticari ürünler

Antihelmintikler sindirim kanalı, solunum yolları,
karaciğer, kalp gibi organlara yerleşen iç parazitleri
etkileyen ilaçlardır. Bu ilaçlar parazitleri konakçının
vücudunda öldürerek veya vücuttan uzaklaştırarak
etkilerini gösterirler. Antihelmintik ilaçlar toz, tablet,
pasta, jel şekillerinde ağızdan verilebildiği gibi deri-
ye dökme, damlatma veya banyo şeklinde, yem
katkı maddesi, parenteral injeksiyon ve uzun etkili
formülasyonlar halinde rumen içi yolla da uygula-
nabilirler (16).

Trematod, cestod ve nematodlara karşı tek veya
kombine etkili antihelmintiklerin etken madde ve
hayvan türüne göre dozları ve ticari ürünler Tablo
3 ve 4’te verilmiştir (15, 16, 20, 33).

Antihelmintik ilaçların kullanımında
dikkat edilecek hususlar

Mckellar ve Jackson (22), ruminantlarda çok görü-
len nematodların biyolojilerinde prepatent sürenin

yaklaşık olarak üç hafta olduğunu, bu nedenle
antihelmintiklerin üç hafta aralıklarla kullanımı ha-
linde nematodlar yumurtlama aşamasına gelme-
den ilacın etkisini göstereceğini ve mera kontami-
nasyonunda azalma sağlanacağını belirtmektedir.
Ancak bu ideal bir uygulamadır. Gastrointestinal
helminthosis baharın sonu ve yazın başlangıcında
merada kışlayan larvaların alınmasıyla, yazın orta-
sı ve sonrasında ise dişi koyun ve keçilerde peri-
parturient yükselme sonrası meradaki infektif lar-
vaların alınmasıyla olmak üzere yılda iki kez oluşur
(30).

Pratikte ruminantlarda paraziter mücadele eğer
koruma amacıyla yapılıyorsa ilaçlama meraya çık-
madan önce ve meradan ahıra dönüşte yapılarak
mevcut parazitlerin taşınması önlenmelidir. Buna
göre ruminantlar yılda iki kez tedavi edilirler. Eğer
ektoparazitler varsa ayrıca kontrol edilmelidir (6).
Fasciolosisin yaygın görüldüğü bölgelerde rutin
uygulamada ilkbahar ve sonbahar aylarında uygu-
lanan tedaviler yetersiz kalabilir. Bu bölgelerde
hayvanlara meraya çıkmadan önce olgun parazit-
lere (Şubat-Mart), merada otlamaya başladıktan 8
hafta sonra genç parazitlere, bundan 4 hafta sonra
ise sağ kalan olgunlara ve yaz infeksiyonunda
alınan genç parazitlere karşı sonbahar sonlarında
olmak üzere stratejik amaçlı 4 kez tedavi yapılma-
sının gerekliliği vurgulanmaktadır (32).

Antihelmintik uygulamaları ciddi bir maliyet ve yo-
ğun iş gücü gerektirirler. Ayrıca hayvanlarda ve
çevrede ilaç kalıntısı bırakırlar (34). Bu nedenle
antihelmintik ilaçların gebelik ve laktasyonda kulla-
nımına ve uygulama sonrası kesim süresine titiz-
likle riayet edilmesi gereklidir. Antelmintiklerin kul-
lanım sürelerine ilişkin bilgiler Tablo 5’de verilmiştir
(5).

Antihelmintik ilaçlar ve direnç gelişimi

Paraziter hastalıkların kontrolünde en geçerli yön-
temlerden biri uygun ve etkili bir antiparaziter ilaç
tedavisidir. Ancak ilaçlara karşı parazitlerde oluşa-
bilecek direnç unutulmamalıdır. Genel anlamıyla
antiparaziter direnç, önerilen dozda uygulandığın-
da konaktaki parazit popülasyonunun büyük bir
kısmını elimine edebilen antiparaziter ilaca karşı,
zamanla aynı parazit popülasyonunda kalıtsal bir
duyarsızlığın şekillenmesidir (31). Çırak (9), uzun
süre ilaç uygulamasının parazitlerde zamanla di-
renç gelişimine yol açabileceğini belirterek parazit-
lerle mücadelenin tek başına ilaçla yapılamayaca-
ğına dikkat çekmiştir.

Antihelmintiklere dirençli parazit popülasyonlarının
oluşumunda tedavi zamanı, kullanım sıklığı, anti-
helmintik grubunun  seçimi  ve  değiştirilme  sıklığı,
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Tablo 3. Trematod, cestod ve nematodlara karşı etkili antihelmintikler

Etken Madde
Doz

Ticari Ürün
Sığır Koyun

Triklabendazol

Oksiklozanid

Albendazol

Clorsulon
Rafoxsanid

7,5 mg/kg

10 mg/kg

10 mg/kg

3-7 mg/kg
7,5 mg/kg

10 mg/kg

10 mg/kg

15 mg/kg

3-7 mg/kg
20 mg/kg

Lebek KS %10 Oral®/Galenka (100 mg/
ml-100 ml)

Balbend K® Tb/Bavet (300 mg)
Balbend S® Tb/Bavet (1200 mg)
Vetalben Fort-K® Tb/Vetaş (300 mg)
Alborex® Tb/Galenka (100 mg)
Valbazen® Tb/Pfizer (600 mg)
Valbazen K® Tb/Pfizer (76 mg)

Ranide® Tb/Topkim (150 mg)

Praziquantel

Bunamidin
hydroxynaphtoat

10-15 mg/kg

----

10-15 mg/kg

25-50 mg/kg

Şeridif® Tb/Ceva Dif (150 mg)
Niklovet Forte® Tb/Vetaş (250 mg)
Tenikur® Tb/Topkim (250 mg)
Tenisil Forte® Tb/Teknovet (300 mg)
Mansoil® Forte Tb/Bayer (300 mg)
Prazivet® Tb/Egevet (50 mg)

Levamizol

Fenbendazol

Thiabendazol

Piperazin bileşikleri
Pyrantel
Mebendazol
Tetramizol
Oksfendazol

8 mg/kg

5 mg/kg
50-100 mg/kg

(tek doz)
20 mg/kg
(10 gün)

200 mg/kg
25 mg/kg
20 mg/kg

10-15 mg/kg
5 mg/kg

8 mg/kg

5 mg/kg

200 mg/kg
25 mg/kg
20 mg/kg

10-15 mg/kg
5 mg/kg

Levamin Toz® Tb/Vilsan (150 mg)
Levadif® Tb/Ceva Dif (150 mg)
Nilverm Toz® Tb/Ceva Dif (150 mg)
Actipar® Enj/Alke (ml/100 mg)
Dewo® İnj. 100 ml/Aydın (ml/117,9 mg)
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Etken Madde
Doz

Ticari Ürün
Sığır Koyun

Praziquantel 50 mg
Fenbendazol 500 mg

10-15 mg/kg
5 mg/kg

10-15 mg/kg
5 mg/kg

Aniprazol KK® Tb/Bavet

Oksfendazol 375 mg
Oksiklozanid 750 mg

4,5-5 mg/kg
10 mg/kg

7,5 mg/kg
10 mg/kg

Helminoks® Tb/Vetaş
Klozak ® Tb/Sanovel
Oksavil-F® Tb/Vilsan

Oksfendazol 112 mg
Oksiklozanid 600 mg

4,5-5 mg/kg
10 mg/kg

7,5 mg/kg
10 mg/kg

Okzan ® Tb/Ceva Dif

Oksfendazol 250 mg
Oksiklozanid 750 mg

4,5-5 mg/kg
10 mg/kg

7,5 mg/kg
10 mg/kg

Okzan F ® Tb/Ceva Dif

Oksfendazol 300 mg
Oksiklozanid 600 mg

4,5-5 mg/kg
10 mg/kg

7,5 mg/kg
10 mg/kg

Oksavet ® Tb/ Vilsan
Kurtsanid 300® Tb/Bavet

Oksfendazol 250 mg
Oksiklozanid 600 mg

4,5-5 mg/kg
10 mg/kg

7,5 mg/kg
10 mg/kg

Zaroks® Tb/Sanovel

Oksfendazol 100 mg
Oksiklozanid 275 mg

4,5-5 mg/kg
10 mg/kg

7,5 mg/kg
10 mg/kg

Pasthelmin®Oral Pasta / Alke

Levamizol HCl 375 mg
Oksiklozanid 750 mg

8 mg/kg
10 mg/kg

8 mg/kg
10 mg/kg

Zelensin® Tb/Sanovel
Levazanid ® Tb/Vetaş

Levamizol 300 mg
Oksiklozanid 600 mg

8 mg/kg
10 mg/kg

8 mg/kg
10 mg/kg

Vilpar® Tb/Vilsan

Triklabendazol 600 mg
Levamizol HCl 375mg

7,5 mg/kg
8 mg/kg

10 mg/kg
8 mg/kg

Lorfen ® Tb/Sanovel
Parsival® Tb/Provet
Levatrizol® Tb/Vetaş
Baymizol® Tb/Bayer

Triklabendazol 200 mg
Levamizol HCl 150 mg

7,5 mg/kg
8 mg/kg

10 mg/kg
8 mg/kg

Pasthepan ®Oral Pasta/Alke

Rafoksanide 150 mg
Thiabendazol 2000 mg

7,5 mg/kg
100 mg/kg

20 mg/kg
100 mg/kg

Rabenzole® Tb /Topkim

İvermectin 10 mg
Klorsen  100 mg

0,2 mg/kg
2 mg/kg

0,2 mg/kg
2 mg/kg

İvomec F® Enj/Novakim

Praziquantel 200 mg
İvermectin 4 mg

10-15 mg/kg
0,2 mg/kg

10-15 mg/kg
0,2 mg/kg

Teniapast®Oral Pasta / Alke

Rikobendazole 4-7,5 mg/kg 4-7,5 mg/kg Rizal® Enj./Sanovel

Eprinomectin 0,5 mg/kg ----- Eprinex®Pour On/Novakim

Tablo 4. Kombine etkili antihelmintik ilaçlar
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Etken Madde
Kullanımı

Gebelik Laktasyon Kesim Süresi

Triklabendazol Gebeliğin ilk 1/3 kullanılmaz Kullanılmaz 28 gün

Oksiklozanide Kullanılır 4 gün 28 gün

Albendazole İlk 1,5 ay kullanılmaz 3 gün Sığır: 14 gün, Koyun: 10 gün

Clorsulon Kullanılmaz Kullanılmaz 7 gün

Rafoxsanide Kullanılır Kullanılmaz 28 gün

Hexachlorophene Kullanılmaz Kullanılmaz -

Hetolin Kullanılır Kullanılır Kullanılır

Febantel Kullanılır 4 gün 14 gün

Fenbendazol İlk 1,5 ay kullanılmaz
Sığır: 5 gün,
Koyun: 7 gün

Sığır: 21 gün,
Koyun: 14 gün

Mebendazol Kullanılmaz Kullanılmaz Koyun, Keçi: 14 gün

Netobimin
Sığır: ilk 7 hafta,
Koyun: ilk 5 hafta

Sığır: 5 gün,
Koyun: 2 gün

-

Oxfendazol Kullanılmaz 5 gün
Sığır: 28 gün,
Koyun: 21 gün

Praziquantel Kullanılır Koyun: Kullanılmaz 0 gün

Levamizol Kullanılır Kullanılmaz 14-28 gün

İvermectin İlk 1 ay kullanılmaz Kullanılmaz
Sığır: 35 gün,
Koyun: 42 gün

Doramectin Kullanılır Kullanılmaz
Sığır: 42 gün,
Koyun: 46 gün

Moxidectin Kullanılır Kullanılmaz 14-42 gün

Eprinomectin Kullanılır Kullanılır Sığır: 21 gün

Abamectin - Kullanılmaz 42 gün

Thiabendazol Kullanılır 3 gün 14 gün

Tablo 5. Antihelmintik ilaçların gebelik, laktasyon ve kesim öncesi kullanımı
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düşük doz uygulaması, hayvanların antihelmintik-
lere dirençli nematodlarla bulaşık merada otlatıl-
ması gibi faktörler önemli yer tutmaktadır (2, 24,
25). Üstelik bir kimyasal grup içindeki direncin gru-
bun diğer üyelerine karşı da gelişebileceği ifade
edilmektedir (22).

Direnç gelişimi özellikle koyun ve keçi parazitlerin-
de önemli bir problemdir. Sığırlarda direnç henüz
büyük bir problem değildir. Ancak, antihelmintikle-
re dirençli helmint populasyonlarının gelecek yüz-
yılda sığır üreticileri için de önemli sorun olacağına
dikkat çekilmektedir (34). Benzimidazol, levamizol
ve avermektinlere karşı dünyanın büyük bölümün-
de nematod populasyonlarının dirençli olduğu bil-
dirilmektedir (22). Küçük ruminantlarda trichost-
rongylidae ve atlarda strongylidae infeksiyonların-
da benzimidazoller, levamizol, pyrantel, makrolid
laktonlara karşı, sığırlarda ise ivermektinlere karşı
direnç gelişimi bildirilmektedir. Yine halojenli fenol-
ler ile salicylanidlere karşı dünya genelinde büyük
direnç problemleri vardır (12,13). Türkiye’de rumi-
nantlarda antihelmintik direnciyle ilgili çalışmalar
yok denecek kadar azdır. Tınar ve ark. (31), Mar-
mara bölgesinde sadece bir koyun çiftliğinde tetra-
mizole karşı direnç geliştiğini, bunun dışındaki
koyun ve keçi çiftliklerinde gastro-intestinal nema-
todlarda thiabendazol, albendazol ve ivermektine
karşı direnç gelişimi olmadığını bildirmişlerdir.

Koyun endoparazitlerine karşı antihelmintik direnç
tespit edildiği durumlarda; benzimidazollerin yerine
closantel ve organik fosforluların kullanımı (11,
29), salicylanidlerin ise chlorsulon, triklabendazole
ve luxabendazole gibi antihelmintiklerle kombine
edilerek kullanılması tavsiye edilmektedir (12, 13).
Farklı parazit popülasyonlarına aynı zamanda ma-
ruz kalınması durumunda hedef parazitlere karşı
etki mekanizması ve farmakokinetik karakteri farklı
ilaçların kombine kullanımının direnç oluşumunun
geciktirilmesinde çok etkili bir yol olduğu bildiril-
mektedir (22). Bununla birlikte, veteriner hekimlikte
kullanılan antihelmintiklere karşı direncin kolayca
kırılabilmesi için farklı etki yöntemlerine sahip yeni
antihelmintiklere daima ihtiyaç olabileceği ifade
edilmektedir (12).

Burgu ve Karaer (5) direnç oluşumunu engellemek
veya geciktirmek için doğru doz uygulamasına,
kullanım sıklığına ve ilaç rotasyonuna dikkat edil-
mesi gerektiğini ifade etmişlerdir. İlaç direncini
yenebilmek için özellikle bir yıldan az süreli hızlı
ilaç rotasyonu tercih edilir. Ayrıca aynı amaca yö-
nelik olarak sürü yönetimi, otlak yönetimi gibi alter-
natif kontrol yöntemleri kullanılır. Böylece hastalık-
ların önlenmesinde uygun antihelmintiklerin kulla-
nımı sayesinde daha az ilaç kullanılmak suretiyle

popülasyondaki direnç gelişimi yavaşlatılır (3, 6, 8,
27).

Alternatif Kontrol Yöntemleri

Parazitlerle mücadelede ilaçla yapılan sağaltım ya
da koruyucu uygulamaların maliyeti ve çeşitli za-
rarlı etkileri, alternatif yöntemleri cazip kılmaktadır
(3). Aşağıda paraziter enfestasyonların kontrolün-
de etkili alternatif kontrol yaklaşımlarıyla ilgili bilgi-
ler kısaca verilmiştir (3, 27);

- Dirençli ırklar yetiştirilmesi,

- Beslenme desteği kombinasyonları (beslenme,
bakır ve benzeri iz element ilavesi),

- Sürü yönetimi (değişik mevsimlerde otlatma se-
çenekleri, nöbetleşe otlatma, karışık otlatma, hay-
vanların ahırda tutulması),

- Otlak yönetimi (sürü yoğunluğu, rotasyonel otlat-
ma, otların kompozisyonu, otların temizlenmesi,
hava durumu).

Otlak yönetimi helmintlerin kontrolünde uygulanan
önemli yöntemlerdendir. Özellikle sütten kesme
sonrası buzağı ve kuzularda güvenli otlakların kul-
lanımı paraziter kontrolün en önemli parçasıdır.
Alternatif veya karışık otlamanın kullanımı sığırlar-
da daha yaygındır. Ancak koyunlardaki infeksiyo-
nun kontrolünde otlak yönetiminin tek başına etkili
olmadığı, antihelmintik tedavi ve alternatif yöntem-
lerle birlikte uygulanması gerektiği ifade edilmekte-
dir (6).

Kondanse tanen içeren bitkilerin protein sindirimini
dolayısıyla immun direnci ve mide bağırsak kılkurt-
larının larva gelişimini engellemek suretiyle antipa-
raziter etkiye sahip oldukları bildirilmiştir (1). Kon-
danse tanenlerin, yem bitkisi olarak kullanılan
ağaç ve çalıların yaprak ve gövdesinde, beyaz
yonca, kırmızı yonca gibi bazı bitkilerde ise sadece
çiçeğin taç yapraklarında bulunduğu bildirilmiştir.
Kondanse tanen içeren bitkilerin bulunduğu mera-
larda otlayan hayvanlarda nematodların gram dış-
kıdaki yumurta sayısının azalmasına bağlı olarak
mera kontaminasyonununda azalacağı ve antihel-
mintik kullanımına daha az ihtiyaç duyulacağı be-
lirtilmektedir (1, 26). Yine nematodları yiyerek sayı-
larını azalttığı tespit edilen Duttingtonia flagrans
gibi bazı mantarların biyolojik ajan olarak kullanıla-
bileceği bildirilmiştir (26).

Sonuç

Ruminantlarda helmint hastalıklarını önlemek ve
maksimum verim elde etmek amacıyla koruyucu
hekimlik, antihelmintiklerin pratikte yılda iki kez
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kullanımıyla yapılabilmektedir. Bu kontrolün başa-
rısı alternatif kontrol yöntemleriyle birlikte ve bilinçli
yapılmasıyla mümkündür. Aksine kullanımlar hel-
mintlerde antihelmintik direnci gelişmesine ve ilaç-
ların etkisiz kalmasına neden olmaktadır. Bu da
hem başarıyı olumsuz etkilemekte hem de ekono-
mik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle anti-
helmintik mücadele, etkili ilaçlar kullanılarak uygun
zamanda yapılmalıdır.
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