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Treatment of cestode infections of dıımestic animars

Summary: Tapeworms are lound main!y in the intestines of severa!
anima!s and man. S"peciesfound in sheep and calt!e are not very pat!ıo-
genic, but because oL their size mrious clinical symptoms have been asc-
ribed to them. Tapeworms of horse cause catara!, rare!y hemorrhagie
enteritis. C!inical signs associated Irith tapelVorms are uncommon.
Dogs aııd to ([ !esser extent cats are host to maııy species of tapelVorms
same ol them have publie health imp!ications. The larva! stages of others
are a cause of economic !oss because (~f rejeetion ()lmeat or o/ta! at the
abaltoirs. Commereia! pou!try are host to many species of tapeworms
but modern husbandry methods prevent infeetions.

The control oL disease caused by tapeworm invo!ves main!y anthe!-
mintic usage hear by ıııethods such as grazing, management and the
eontro! ol intermediate host.

In the treatment ol cestode infections natura! organie and inorganie
produets have beeıı lIsed since ancient times. Bete! nut (arecoline), m([-
!e fern (aspidine, filicie acid, flav{/.\pidic acid, a!baspidine), copper su!-
fate, arseııates of !ead, tin, zine are suciı an examp!es. Ho ıvever, these
preparations are difficu!t to standardize and are poor!y to!erated.

The ji'rs! ,ıyilthetic cestocide ıvas diclı!orophene (year 1946), ajier
this manyeompounds have been fOlflıd. Nowadays, neHJer compoundç;
antibiQtics (paroıııo1l1ycine), bisu!ji'des (bithiona!), dipheny!methanes
(dicll!oroPhene), sa!icylie acidani!ides (nic!osamide, resorantel), ısot-
hiocyanates (nitroscaııate) ..naphthamidiııes (bunamüline), benzimidazo!
carhamates (a!bendazole, cambendazo!e, fenhendazo!e, mebendazo!e,
oxfeııdazo!e, parbeııdazo!e) and pyraziııisoquinoline derivaıes (prazi-
quante!) are using IFide!y against tapeııornı iı!/eetions. Some of them
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have high cestoidal aetivity besicles ıvide.ıpeetrum aetivity. Compering
their smail therapeutie amount and no any toxieity.

Mode of action of antieestodal agents is dil/erent. Membranes,
organelles, enzymes and neurumuseuler system.I' of !apeırorms can aj:
fectedfj-om these drugs at the Nodıemical or molecular level. However,
molecular meclwnism <d' action ol most antlıelmintie is stili lacking.

Özet: Sestodlar birçok Iıayvanda ve insanda başlıca bağırsaklarda
lokalize olurlar. Koyun ve sığır/arda bulunan tiir/er çok patojenik olma-
makla birlikte büyüklüklerine bağlı olarak çeşitli klinik semptom'lardan
sorumlu tutulmaktadırlar. Atlarda bulunanlar katara!' seyrek olarakda
hemorajik enteritise yol açabilmekte, klinik belirtiler ise hemen Iıemen
gözlenmemek tedir. Köpekler ve dalıa az oranda kediler, bazıları insan
sağlığlfll da ilgilendiren çeşitli şeritlere konakçıltk yapmaktadırlar.
Bir kısmlflltl larvalan ise mezbalıalarda etlerin değerlendirilememesi
veya şartlı değerlendirilmesine yol açtığ//1dan ekonomik kayıplardan
sorumludur. Tavuklarda da pekçok şerit bulunmakta ancak tavuk ye-
tiştiriciliğindeki modem yöntemler şerit enfeksiyonlarımn yayılışım
sınırlamak tadır.

Şeritlerden ileri gelen enleksiyonlar//1 kontrolünde otlatma, yetiş-
tirme ve arakonakçı kontrol yöntemlerinin yamsıra antelmentik kullam-
nıı da büyük önem taşımaktadır.

Şerit enleksiyonlamıın saltaltım//1da doc~al, organik ve inorganik
maddeler eski zamanlardan beri kullamlmaktadır. Arekoline, erkek eğ-
relti otu, bakırsülfat ve çeşitli arsenal bileşikleri bunlara örnektir. An-
cak, bu gibi maddelerin standardiza,ıyonu zor olduğu gibi, toksik etkileri
de .fazladır.

lık sentetik şerit ilacı diclıloroplıene' dir (yıl 1946), bundan sonra
birçok ilaç geliştirilmiştir. Son zamanlarda dci/w yeni bileşikler,. antibi-
yotikler (paromomycine), bisulfidler (bithional), diphenylmetlıan' lar
(diclılorophene), salieilik asiranitidler (niclosal11id, resorante!), iso!-
hioeyanat' lar (nitroscaııate), na}famidin' ler (bunamidiıı), benzimidazol
karbamatlar (albendazol, combendazol, jenbendazol, mebeııdazol, ox-
fendazol, parbeııdazole) ve pra::inisoquinolin derivatlan (praziquantel)
şerit enfeksiyonlanna karşı çok kullaııılmaktadır. Bunların bazıları
tedavi elozlamıın azlığı ve Iıiç toksik etkileri olmaması/w karş//1 geniş-
spek trumlu etkilerinin yaııısıra sestodlara da çok etkilidir.
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Ses/odlOl'o karşı kullamlan ilaçlartn etki biçimi fark ltdır. Şeritlerin
membranıart, organelleri, enzimleri veya nöyrol11usküler sis/emleri bu
ilaçlardan biyokimyasal veya moleküler düzeyde etkilenebilir. çoğu
an/elmen ti1ilt ise molek üler etk i mek ani:ması haıa hilill/nemek tedir.

Giriş

Son konakçıların bağırsaklarında ve bazen safra kanallarında ya-
şayan sestodlar fazla sayıda oldukları zaman konakçılarda basit sin-
dirim bozukluklarından sinirsel bozukluklara kadar varan. hatta ölüm-
le sonuçlanabilerı hastalık tablolanna yol açarlar. insanların bağır-
~akıarıncla yaşayan ve metrelel'ce uzunlukta olabilen D. latll/11bağır-
saklardan Yil. Bı2 yi absarbe ederek persiniyöz anemi oluşturmakta-
dır. Sestadlar bağırsaklarda çok fazla sayıda bulundukları zaman ba-
ğırsak kanalının tıkanmasına da sebep olurlar. Diğer taraftan son ko-
nakçılarda bulunan sestadıar, yumurta üretip çevreyi bulaştırdıkların-
dan arakonakçı olan diğer hayvanlar ve insanlar için bir enfeksiyon
kaynağıdırlar. Arakonakçılarda gelişen ve insan sağlığı .açısından da
bir tehlike oluşturan ve ayrıca ekonomik kayıplara yolaçan hidatik
kist, coenurus ve cysticercus gibi sestod larvalarının hayvanlardaki
sağaltımı oldukça zor ve pahalıdır. Arakonakçıların enfekte olmalarını
önlemek için son konakçılardaki sestod enfeksiyonlarının teşhis edil-
mesi ve sağaItımları gereklidir.

Sestadıarın sağaltımı ilk önceleri doğal ürünlerle yapılmıştır.
Bunun için erkek eğrelti otu ekstratı (Aspidium. oleoresin), akridi;ı.
derivatları, mağnezyum sülfat. bakır sülfat gibi maddeler kullanılmış,
ancak bu maddeler konakçı için de toksik olduğundan daha güvenli
ve etkili sentetik ilaçlar geliştirilmiştir. İlk sentetik sestosid ilaç Dich-
lorophene'dir ve veteriner hekimliğe i946, insan hekimliğine 1956 yı-
lında girmiştir. Bunu diğer sentetik ilaçlar izlemiştir (6). Bugün insan
ve veteriner hekimliği alanlarında sestod sağaitımında kullanılan bir-
çok ilaç mevcuttur. Bunların etki şekilleri ve kullanılışları ile ilgili bil-
giler verilirken konunun bütünlüğünün bozulmaması açısından kısaca
eski ilaçlara da değinilecektir.

Esk i Ilaçlar

Aktif maddesi filicin olan erkek cğrelti otu ekstratı yıllarca Taenia
su/ium, T. sagin(l/a ve Diphyllohothriul11 latıl//ı enfeksiyonlarının sağaI-
tımında kuııanılını~, ancak J11ide-bağırsak kanalında ve böbreklerde

i
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irritasyon, fötal ölüm, körlük gibi yan etkilerinden dolayı artık kulla-
nılmamaktadır (6).

Kalay bileşikleri sestodların kütikülasını ince bir kalay tabakası
ile kaplayarak strobilayı sindirime duyarlı hale getirir. Kalayoksit
ve kalayklorit tuzları kullanılır. Günde 2-3 defa 5 gün kullanılmalıdır.
Tedavinin 3. gününde ve sonunda sürgüt verilmelidir (6).

Yurdumuzda gözta)] olarak bilinen bakır sülfatın % i lik soliis-
yonundan 2 ml/kg. hesaplanarak 12 saat açlıktan sonra verilir. ilaç-
lamadan 2-3 saat sonra sürgüt verilmelidir. Daha çok nıminantlarda
kullanılır ve % 80 etkili olmaktadır (13).

Arsenik preparatlarından kurşun arsenat 25 ıng / kg. dozda kuzu-
tara ençok 0.5 gr., koyunlara 1.0 gr., sığırlara ı.5 gr. verilir. Koyun-
lardaki Anoplocephalidae türlerine % 100 ctkilid ir ( 13). Kalay arsenat
ise Moniezia'lara 12 mg/kg, Avitellina'lara 14 ıng/kg. dozlarda et-
kilidir. Toplam doz kuzularda 250 mg, koyunlaıda 500 ıng, daha du-
yarlı olan sığırlarda 0.8- i gr. ] geçınemdidir (13).

Güçlü bir parasempatikomimetik etkisi olan arekolin parazitleri
felç eder ve konakç]da ishal oluşturarak dışarı atılmalarını sağlar.
Arekolin parazitlere zarar vermediğinden diagnostik maksatlarla kul-
lanılır (5, 6). Sağaltımda hydrobromid ve asetarsol bileşikleri kullanı-
lır. Arekolin hydrobromid'in Hydarex ve arekolin asetarsol'un Teno-
ban, Nemural isimli preparatları vardır. 1-1.5 mg / kg dozlarda ağız-
dan verilir (6). Sağaitımdan önce köpeklere hafifyiyecekler verilmelidir.
Yan etki olarak kusma, nadiren dispne, kramp, kandolaşımı kollapsı
gibi bozukluklar görülür. Antidot olarak atropin kullanılır. Gebelerde,
kalp ve dolaşım bozukluğu olanlarda kontrendikedir. Kedilerde bron-
5ial sekresyonu artırdığından arekalin hydrobroınid kullanılmaz.

Buııamidiııe hydroclıloride

Beyaz, kokusuz, kristal tozdur. Metil alkol ve sıcak suda çözünür.
1965 de bulunmuştur (6). Bunamidine'nin sestodlar üzerine tenyasid
bir etkisi vardır. Kolinesteraz! inhibe ederek, sonradan düzelen bir
nöyromusküler blok meydana getirir (18). Campbell ve Rew (6) deği-
şik yazarlara atfen bunamidin sağaItıınından sonra parazitlerin tegü-
mentinde kopmalar meydana geldiğini, glikoz alumnın azaldığını,
glikoz harcam~'sının ise arttığını, ayrıca ilacın parazitin ATP ye bağlı
fumarat redüktaz enzim sistemini bozduğunu bildirmişlerdir. Bunami-
dinin E. granu/osus ve E. lI1u/ti/ocu/aris'in halka içinde atılan yumurta-
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larına etki etmediği ancak invitro olarak serbest yumurtalanı ovisid
etkisi olduğu kaydedilmektedir (5).

Bunamidin hydrochloride 25-50 mg / kg dozda ağızdan aç mide-
ye verilir (5, 6, 18). Scolaban ve Buban isimli ticari preparatları vardır.
Terapötik dozda da kusma ve ishal gözlenir (5,6). Karaciğer bozukluğu
olan köpeklerde bir kısmı karaciğerden geçerek dolaşıma karışabilir.
Bu hallerde sirkülasyondaki epinefrin düzeyi çoğalır ve kalpte ventri-
kliler fibrilasyona yol açahilir. Ayrıca sağaltıından sonraki 4-28. gün-
ler arasında köpeklerde sperma üretiminin ualdığı kaydedilmiştir (6).

Nic!osa/J1idc

Soluk sarı renkli, kristal, tatsız bir tozdur. Suda i:100.000. alkol-
de 1: 150 ve kloroformda i :400 oranlarında çözünür. Sestosid ilaç ola-
rak 1960 dan beri kullanılmaktadır. Bağırsaklardan emilimi azdır ve
emilen kısım böbrekler yoluyla atılır (6),

Niclosamide klorlanmış bir salisilaniliddir. Parazitlere temasla
etki eden güçlü bir tenyasidtir (6). Diğer salisilanilidler gibi niclosami-
de de bir hidrojen ionoforud ur ve mitakondriaların iç membranıarı-
na proton naklini engelleycrek oksidatif fosforilasyonu ve ATP sen-
tezini durdurur (6, 23). Schuster ve Hiepe (28) Krotov'a atfen, niclo-
samide'in sestodların nöyromotorik sistemlerini feIce uğratan ve ayrıca
tegümenti ayrıştıran bir antclmentik olduğunu kaydetmişlerdir. Niclo-
samide'in parazite etki ettiği esas bölge boyun bölgesidir. Bundan dola-
yı sağaltıından sonra çoğu kere skoleks strobiladan ayrılmaktadır (6,
28). Ayrıca Schuster ve Hiepe (28) değişik yazarlara atfen niclosamide'
in sestodlardan tripsin inhibitörlerinin salgılanmasını durdurduğunu
ve böylece proteolitik ince bağırsak enzimlerinin kolayca strobilaya
girerek sindirilmelerine yol açtığını bildirmişlerdir.

İnvitro çalışmalarda ilaçların mitokondrial fosforilasyon üzerine
olan etkisini albüminin durdurduğu veya en azından geciktirdiği an-
laşılmıştır. Bu nedenle salisilanilidlerin albüminle kompleks oluştur-
masının ilacın konakçı mitokondrialarına etkimesini önleyici faktör
olduğu düşünülmektedir (6).

Nifroscanafe

Metalik san renkli, kokusuz, kristal tozdur. Suda çozunmez.
Organik solventlerde çözünür. 1973'de bulunmuştur. Küçük partiküllli
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(5 mikrondan küçük) olan ilaçlar büyük partikülıli olanlardan daha et-
kilidir (6).

llacın F. hepatica'da ATP sentezini engelleyerek etkili olduğu bil-
dirilmiş olup sestodlara da aynı şekilde etkili olmaktadır (6).

Praziquantel

Acı, beyaz, kristalize tozdur. Suda i :2500, etilalkoldt i:iO, klo-
roformda 1:2 oranında çözünür. i975 de bulunmuştur. Hemen hemen
tamamı bağırsaklardan emilerek karaciğerde metabolize olur (6).

Praziquantel parazitlere iki şekilde etki eder.

]- Tegümentin vakuolizasyonu: Praziquantel sestodlarda boyun
bölgesindeki büyüme noktalarında tegümentin süratle vakuoJizasyo-
nuna ve tegümentin dış tabakas1l1m kopınasıyla parazitin ölmesine
neden olur. Tegüment dejenerasyonu sonucunda parazitlerin glikoz,
laktat ve amino asit alımları dunır (6).

2- Parazit kaslarının kontraksiyonu: Praziquant(;1 düşük kon-
santrasyonlarda (I nanogram! ml) Hymeııolepis'lerde ve genç E.
multilocularis'lerde hareketi uyarıcı karakterde bulunmuş, daha yük-
sek konsantrasyonlarda ise parazitleri süratle kontrakte etmiştir. İlaç
kas hücrelerinde Ca, Mg ve K iyonlarının dengesini bozarak kasılma-
lara neden olmaktadır (6).

Beıızimidazol Karhamatlar

Thiabendazol molekülündeki thiazol halka yerine metil karbamat
ve benzen halkanın 5- pı)zisyonuna başka bir kimyasal grubun saklıl-
masıyla elde edilmişlerdir (22). Albendazol, cambendazol, cyc1oben-
dazol, fenbendazo], flubendazo!' mebendazol, oxfendazo], oxibendazol,
parbendazol ve luxabendazol gibi türevieri vardır (7, 22).

Albendazol soluk yeşil renkte, suda hemen hemen hiç çözünmeyen,
organik solventlerde çok az çözünen bir tozdur. Fenbendazol, parben-
dazol ve cambendazol beyaz kristalize toz halindedir. Fenbendazol
dimetilsulfoksitte çok iyi çözün ür. Mebendazol ise su ve alkolde çö-
zünmeyen, formik asitte iyi çözünen beyaz yeşilimsi amorf bir tozdur
(22).

çözünürlüklerinin son derece sınırlı olması nedeniyle benzimi-
dazol karbamatlar ağız yoluyla verildikten sonra sindirim kanalından
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sınırı, şekilde emilirler. Genellikle verildikten 2-4 saat sonra maksimum
kan yoğunluğuna ulaşırlar. Ancak albendazol. fenbei1dazol ve oxfen-
dazol için bu süre ı5-48 saat arasında değişmektedir. Benzimidazol kar-
bamatların vücuttan attimaları da son derece yavaştır. Bundan dolayı
insan sağlığına olumsuz bir etki yapmalarından kaçınmak için fenben-
dazol ve oxfendazol verilen hayvanlar 14 gün, albendazol verilen ko-
yunlar Lo gün, sığırlar i4 gün, parbendazol verilen koyunlar 2 i gün
ve oxibendazol verilen koyunlar 7 gün geçmeden kesilmemelidir. Ay-
rıca fenbendazol kullanılan hayvanların sütü 3 gün, parbendazol ve-
rilenlerinki 6 gün geçmeden besin olarak değerlendirilmemelidir. Al-
bendazol ise süt hayvanlarına verilmemelidir (22).

Benzimidazoller helmintlerde karbonhidrat metabolizmas!nı bo-
zarak etki gösterir (6, 22, 28). Bu etki iki şekilde olmaktadır.

1- Fenbendazol, flubendazol Ve mebendazol sindirim kanalından
parazitlerin gliko7 emmesini ve özellikle glikojenin glikoza dönüşme-
sini engeller. Parazitler için enerji kaynağı olan glikoz emilemediğin-
den, endojen enerji depoları tükenince parazitler glikojen açlığından
ölürler.

2- Benzimidazoller mitokondrialardaki fumaratın süksinata in-
dirgenmesini katalize eden fumarat redüktazı inhibe ederler. Böylece
mitokondrial fonksiyonlar bozularak enerji oluşumu engellenir (22).

Mebendazolle sağaltılan kist hidatiklerde de germinatif membran
tamamen nekroze olmuştur. Mikrotubuler sistemin bozulmasını ta-
kiben salgısal elementlerin de durdu! ulınası sonucunda parazitlerin
savunma mekanizması tükenmekte ve yetersiz beslenmeyi takiben hüc-
resel otoliz başlamaktadır (6).

Bithianal

Sestodlarm enerji metabolizması üzerine etkisi bilinmemektedir.
Ancak Paragonimus westermani"de glikoz ve trikarboksilik asit sente-
zini engellemektedir. Ayrıca oksidasyon için gerekli taşıyıcı hidrojen
sistemini etkileyerek oksidasyon redüksiyon sistemini bozar (6).

Diclomphcııe

Tenyasid bir ilaçtır. Süratle etki eder. 60-100 mg! kg dozlarda
kullanılabilir (6). Parazitkrde oksidatif fosforilasyonu engelleyerek
etki etmektedir.
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Pyranıel pamoale

Suda çözünmez. Bağırsaktan çok az emilir. Aslında nematosid
bir ilaç olmakla beraber yüksek dozlarda at sestodlarına da etkili
olmaktadır (6). Pyrantel ve bunun analoğu olan morantel kolinerjik
agonistler gibi roloynarlar. Pyrantel kasıarın kasılmasına ve parali-
zine neden olduğu gibi kas hücrelerini depolarize ederek kontraksiyon
oluşturmaktadır (6).

Köpek ve kedi sestodlarının sağaltımı

Özellikle köpekler, insan ve hayvanlarda önemli zararlara yola-
çan sestodların sonkonakçıları olduklarından gerek insan sağlığı
gerekse de hayvan sağlığı ve ekonomik yönlerden sağaltılmaları gere.
kir. Köpek ve kedi sestodlarının sağaItımında birçok ilaç kullanılmış-
tır.

Bunamidine hydrochloride Tael1ia Sp., D. caninum, D. lalum,
Mulıit:eps sp. ve Mesocesloides sp. ye 50 ıng / kg dozda yüksek etkili
olmakta ancak E. granulosus'a yetersiz kalmaktadır (5, 6, 24). Areco-
coline hydrobromide ise karnivorlarda 2-4 mg / kg dozda Taenia, Mul-
ticeps, Echinococcus ve Dipylidium'a % 95-100 etkili olmaktadır (24).
Bithional'de köpeklerdeki D. caninum, T. hydaıigena, T. ovis ve M.
mulıiceps'e i25 mg / kg dozda % 90-100, 150-500 mg / kg dozda ise
% 100 etkilidir (17).

Niclosaınide köpek ve kediıcrdeki taenia'lara karşı i00-200 mg /
kg dozlarda yüksek bir etkiye sahip olmasına karşm (5, 6, 16, 24),
köpeklerde D. caninul1l'a 300 mg / kg, E. granulosus'a 500 mg / kg ve
kedilerde J. pasqualei'ye 750 mg / kg gibi oldukça yüksek dozlarda tam
etkili olmaktadır (16).

Köpeklere 50 mg / kg dozda per os verilen Nitroscanat Taenia
türlerine yüksek etkili olmakta, E. granulosus'a karşı ise bir gün sonra
tekrarlanmak üzere 200 mg / kg dozda kullanılması önerilmektedir
(5, 6).

Praziquantel per os 5 mg / kg ve subkutan 5.7 mg / kg dozlarda
köpeklerdeki Taenia türlerine, D. caninum'a, M. corli'ye ve E. granulo-
sus'a kedilerdeki J. pasqualei ve H. ıaeniaformis'e yüksek etkili bu-
lunmuştur (5, 6, 19). Diphylloboıhriıım latum'a karşı ise 35 mg / kg
dozda kullanılması önerilmektedir (5). Praziquantel 5 mg / kg dozda
köpeklerdeki genç ve olgun E. granulosus ile köpek ve kedilerdeki genç
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E. multiloculoris'lere % 100 etkili bulunmuştur (1-3). Köpeklere i
mg i kg praziquantel + LO mg i kg febantel kombinasyonu arka arkaya
üç gün verildiğinde genç E. gronulosus ve E. l11ultiloculari~'lere % 100
etkili olduğu gözlenmiştir (4).

Ruminantlarda sestod enfeksiyonlarının sağaltımı

Sığır ve koyunlarda sestod enfeksiyonlarının sağaltımı iki yönde
yapılmaktadır.

1- Bağırsaklarda yaşayan olgun sestodların sağaltımı,

2- Organ ve dokularda yerleşen sestod larvalarının sağaltımı.

Ruminantlarda ince bağırsaklarda yaşayan şeritler özellikle bahar
aylarında kuzularda salgınlar halinde seyrederek önemli kayıplara sc-
bep olmaktadır (15). Kuzulardaki Moniezia enfeksiyonlarına karşı
bunamidin hidroksinaphtoate 25-50 nıg i kg dozda % 80-100 (14),
Resorantcl 65 mg i kg dozda % 80-100 ctkili olmaktadır (l5,24).

Niclosamide 50-75 mg i kg dozda Moniezia enfekisyonlarına
oğlaklarda % 90-95 (27), kuzularda % 95-100 etkili bulunmuştur (14,
24). Koyunlarda M. expansa, T. ()Villave A. centripunctota'ya aynı ilaç
50 mg i kg dozda tam etkili bulunmuştur (30). Ayrıca niclosamide'in
etkinliğinin granüllerinin küçük olması halinde daha yüksek olduğu
kaydedilmektedir. (28)

Benzimidazol bileşiklcrinden fenbendazol sığırlarda i5 mg i kg
dozda Moniezia'lara % 100 etkili olurken (12), koyun sestodlarına
5-25 mg i kg dozlarda etkili olmaktadır (5, 6, 22, 24). Mebendazol 5-
20 mg i kg dozlarda (5, 22, 24, 28), albendazol 7.5- 15 mg i kg dozlarda
(5,6,22,24,28), oksfendazol 5-10 mg i kg dozlarda (22,24), kamben-
dazol 5 mg i kg dozda (6) koyun ve keçilerdeki sestodlara yüksek etki-
lidir. Luxabendazol 10-12.5 mg i kg dozlarda koyunlardaki diğer pa-
razitIer yanında Moniezia'lara da % i00 etkili bulunmuştur (7).

Praziquantel'in 5-15 mg i kg dozda ergin ve larva halindeki tüm
Moniezia, Stilesia ve Avitellina türlerine yüksek etkili olduğu kayde-
dilmektedir (23, 24). Febantel de 5 mg / kg dozda koyunlardaki M.
exponsa'ya % 100 etkili bulunmuştur (9).

RuminantIardaki sestod larvalarının sağaItımında benzimidazol-
ler ve praziquantel etkili olmaktadır. Mebendazol 5 x 25 mg / kg ve
3 x 50 mg i kg dozlarda kuzulardaki Cysticercus tel1uicollis'e % lOO
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etkili olmuş (26), 5 veya 10 güne bölünmüş toplam 150-390 mg / kg
dozdaki mebendazol ise sığırlardaki C. hov;s'e etkisiz kalmıştır (20).

Kist hidatikli kuzularda mebendazol, enfeksiyonun 26. haftasında
7 x 50 mg / kg dozda % 93, 14x 50 mg / kg dozda % 84, enfeksiyonun
52. haftasında aynı dozlarda % 88 ve % 95 etkili olmuş, cambendazol
ise enfeksiyonun 26. haftasında 7 x 15 mg / kg dozda % 73, 14 x 15
mg / kg dozda % 82, enfeksiyonun 52. haftasında aynı dozlarda % 52
ve % 85 etki göstermiştir (31). Thiabendazol ise kuzularda kist hida-
tiklere enfeksiyonun 26. haftasında 7 x 50 mg / kg dozda % 26, i4 x 50
mg / kg dozda % 78, enfeksiyonun 52. haftasında aynı dozlarda % 59
ve % 44 etkili bulunmuştur (31).

Sığırlarda C. bovis'e 50 mg / kg albendazol ya da 50 mg / kg alben-
dazol + iO mg / kg praziq uantel kombinasyonu ile önemli bir etki
elde edilemezken (21), koyunlardaki akut coenurosis'in 100 mg/ kg
veya 2 x 50 mg / kg praziquantel, ile kronik coenurosis'in ise 50 mg / kg
veya 200 mg / kg praziquantel ile sağaltılabileceği kaydedilmektedir
(8).

Praziquantel kuzularda C. tenu;collis'e 5 x 50 mg / kg dozda düşük,
3 x 75 mg / kg dozda tam etkili olurken (26), sığırlarda C. bov;s'e
3 x 35 mg / kg dozda yetersiz, 2 >< 50 mg / kg dozda % i00 ekili ol-
muştur (20). Kuzulardaki kist hidatiklere praziquantel, enfeksiyonun
26. haftasında 7 x 25 mg / kg dozda % 78, 14x 25 mg / kg dozda % 75,
enfeksiyonun 52. haftasında aynı dozlarda % 54 ve % 84 etki göster-
miştir (3 i).

At sestodlarının sağaltımı

Niclosamide 50-60 mg / kg dozda at sestodlarının strobilasına
etki etmekte (6, 24) 200-300 mg / kg dozlarda ise tam etkili olmaktadır
(6). Aslında nematod İlacı olan pyrantcl pamoate yüksek dozlarda at
sestodlarına da yüksek bir etkki göstermektedir (6, 25). At sestodları-
nın sağaitımında 7-20 mg / kg bithional (13,24), 25 mg / kg dichIorop-
hene (13) ve 3-20 mg / kg fenbendazol (24) başarılı sonuçlar vermek-
tedir. Ancak atlardaki sestodların yayılışı ve sağaltımIarı ile ilgili araş-
tırmalar yetersizdir.

Kanatlı sestodlarının sağaltımı

Kanatlı sestodları özellikle serbest yetiştiricilikte ekonomik öneme
sahiptir. Kanatlılarda verim düşüklüğüne hatta ölümlere bile yol aça-
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bilen bu sestodlar Davaineidae, Dilepididae Hymenolepididat ve
Anoplocephalidae familyalarına bağlıdır. Tavuklarda en çok Dava-
inea, Raillietina, Hymenolepis ve Choanotaenİa türleri görülür. Bu
sestodlar çengelleri ve çekmenleriyle bağırsak mukozasına yapışıp
epitele zarar vererek hafif bağırsak yangılarından ölüme kadar varan
bozukluklar oluştururlar.

Su ile karıştırılarak boş mideye verilen ya da yeme karıştırılarak
sabah yemlemesinde verilen 50-200 mg / kg dozlardaki niclosamide
Davainea ve Raillietina'lara etkili olmaktadır. Ayrıca 3-5 haftalık
civcivlere 20 mg / kg niclosamide 2-6 gün koruyucu olarak verilebilir
(5). Choanotaenia enfeksiyonlarına karşı 100 mg / kg lık dozu takiben
2-3 hafta aralıklarla 50 mg / kg dozda niclosamide verilmesİ önerilmiş,
aynı ilacın 50-80 mg / kg dozlarının Hymenolepis ve Dicranotacnia
enfeksiyonlarına da ~~ 100 etkili olduğunu bildirilmiştir (6).

Tavuk ve su kuşlarının tüm sestodlarına karşı iO mg / kg prazi-
quantcl (5, 6) yüksek etkilidir. Praziqu:Jntel 5-10 mg / kg do~da R.
cesticillus ve C. infundibulul11'a % 85-100 etkili bulunmuştur (29 ..

Fenbendazol tavuklarda R. tetragona'ya 5 mg / kg dozda % 94. i i,
3 x 5 mg / kg dozda % 97.06, R. cesticillus'a aynı dozlarda % 67.52
ve % 88.03, R.echinobothrida'ya ise yine aynı dozlarda % 95 ve % 100
etkili olmuş, bu üç türle birden enfekte tavuklarda ise 5 mg / kg doz
R. cestici/lus'a % 57.14, R. tetragona'ya % 83.33, R. echinobothridOl'ya
% 100 etki göstermiştir (i 1).

Mebendazol 5-10 mg / kg dozda R. echinobothrida ve R. cesticil-
lusa yüksek etkilidir, bithional da 0.2 g / kg dozda yeme katılarak
tavuk sestodlarının sağaItımında kullanılabilir (5).

Sonuç

Metin içerisinde de görüldüğü gibi çeşitli hayvanlardaki sestod
enfeksiyonlarının sağaItımında bugün ~tkili birçok ilaç kullanılmakta-
dır. Yurdumuzda ise ençok kullanılan niclosamide bileşikleridir. Ru-
minantIarda niclosamide'in yanında benzimidazoller de şerit cnfeksi-
feksiyonlarının sağaitımında kullanılmaktadır. Köpeklerde echinoc-
occosis mücadelesinde ise çok etkili bir ilaç olan praziquantelinde yur-
dumuzda biran önce kullanıma girme gereğini vurgulamak burada
yerinde olacaktır.
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