
Gelişmekte olan ülkelerde sosyo-ekonomik düze-
yin düşüklüğü, paraziter infeksiyonların daha sık gö-
rülmesine neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda ba-
ğışıklık sistemini baskılayıcı tedavi rejimlerinin daha
sık kullanılması, AIDS gibi bağışıklık sistemini baskı-
layan hastalıklarda görülen ağır paraziter infeksiyon-
lar; paraziter hastalıklardaki tanı ve tedavinin önemi-
ni arttırmaktadır. 

Bilindiği gibi parazit; diğer bir canlının üzerinde
veya içinde onun zararına yaşamaya adapte olan
canlıdır. Tıbbi önemi olan parazitler 3 gruba ayrılır;
protozoonlar, helmintler, arthropodlar[1-3]. Buradaki
sınıflandırmada sadece gastrointestinal sisteme yer-
leşen parazitlerin adları verilmiştir (Tablo 1).

PROTOZOONLAR

Protozoonların Genel Özellikleri

Protozooloji tek hücreli parazitlerden bahseden
bilim dalıdır. Sıtma, amipli dizanteri, kala-azar, tok-
soplazmozis birer protozoon hastalığıdır. Tek hücre-
li olduklarından, yaşam için gerekli olan işlevlerin
hepsi bu tek hücrenin içinde oluşur. Hücre yapısı
zarla çevrilmiş nukleus ve nukleusu saran bir sitop-
lazmadan oluşur [1-8].

Yer değiştirebilmek için değişik organelleri bulu-
nur. Bunlar kamçılar (flagellates), yalancı ayaklar
(pseudopod) ve kirpikler (ciliates)’dir. İkiye bölünerek
çoğalırlar. Seksüel çoğalmaları ise konjugasyon şek-
linde veya sporogoni ile olur[1,2].

İnsana en sık sindirim yoluyla bulaşır. Kirlenmiş
besin maddeleri, su, ağıza götürülen eşya ve kirli el-
lerle ağızdan girer. Bazıları ise (arthropodlar; örne-
ğin sıtma etkeni gibi), deriden temasla, kan nakli ve-
ya cinsel ilişki ile de bulaşabilir[1,6,8].

Tanı Yöntemleri

Sindirim sisteminde yerleşen protozoonlardan
Entamoeba gingivalis dışındakiler dışkıda aranır.
Dışkı muayenesi makroskobik ve mikroskobik ince-
leme şeklinde yapılır.

1. Makroskobik İnceleme

Dışkının kıvamına, rengine bakılır. Kan ve mukus
içerip içermediği incelenir. Hem kistleri hem de tro-
fozoit şekilleri bulunan protozoonların, trofozoitleri
sulu dışkıda, kist şekillerini ise katı veya şekilli dışkı-
da daha fazla bulunur. Örnek alırken trofozoitleri
bulmak için dışkının özellikle kan ve mukus içeren kı-
sımlarından inceleme yapılmalıdır. Dışkı çıkarıldıktan
sonra en geç 20-30 dakika içinde incelenmelidir.
Aksi halde trofozoitler hareketlerini ve karakteristik
özelliklerini kaybederler. Kistler ise bir süre bu özel-
liklerini korurlar.

2. Mikroskobik İnceleme

a. Basit yöntemler:

i. Tuzlu su preparatı: Dışkının cerahatlı, kanlı ve
mukuslu kısmından öze ile alınan 1-2 mL dışkı temiz
bir lam üzerine konulmuş tuzlu suda (%0.9 NaCl) iyi-
ce ezilir. Kaba parçacıklar uzaklaştırıldıktan sonra
üzerine lamel kapatılarak kuru objektifte incelenir.
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ii. İyot çözeltisi veya %5’li eozin preparatı: Tuzlu
su yerine dışkı iyot eriyiği ve eozin ile ezilir. Trofozo-
it ve kistler boyandığından daha belirgin hale gelir.

b. Teksif (zenginleştirme, yoğunlaştırma):

i. Çöktürme yöntemi:

• Basit çöktürme: 8-10 mL hacmindeki dışkı ör-
neği 500 mL’lik cam silindirde tuzlu su ile iyice ezi-

lir. Üzerine tuzlu su ilave edilerek 15-30 dakika bek-
lenir. Üst kısmı atılır, 1500 devirde 5 dakika santri-
füj edildikten sonra, dipteki sediment lama yayılır
üzerine lamel kapatılarak incelenir.

• Formalin-eterle çöktürme

ii. Yüzdürme yöntemi:

• Yoğun ortamda basit yüzdürme: %37.5’lik tuz-
lu sulu ortamında dışkı eritilerek 15-20 dakika bek-
letilir. Sıvının üstüne konulan lameller yoğun ortam-
da yüzmeye başlayan kistleri toplar. Daha sonra la-
mel lam üzerine kapatılarak incelenir.

• Çinko sülfat çözeltisinde yüzdürme: Aynı işlem
%33’lük çinko sülfat çözeltisi içinde yapılır.

Dışkı uzak bir yere gönderilecek ise veya uzun bir
süre sonra incelenecekse bazı işlemlerden geçirilir ve
içindeki parazitlerin bozulması önlenir. Bunlar;

• Formalin (%5-10’luk),

• Polivinil alkol (PVA) tesbit sıvısı,

• Mertiyolat iyot formaldehit (MİF) çözeltisi [1,7,8].

a.) Rhiopoda Grubu

Etken: Entamoeba histolytica

Yaptığı Hastalık: Kalın bağırsağa yerleşerek
amipli dizanteriye neden olur. Sistemik yayılım ya-
parsa karaciğer başta olmak üzere değişik organlar-
da amip abseleri oluşturur.

Tanı: Taze dışkıdan (en fazla 30 dakika bekle-
miş) hazırlanan direkt preparatta parazitin trofozoit
ve bulaştırıcı olan kist biçimleri görülebilir. Trofozoit
şekli sürekli hareketlidir. Çapı 15-45 µm, hareketli
durumda 50-70 µm’dir. Dış (ekto) ve iç (endo) plaz-
ma kolaylıkla görülür. Ektoplazma homojen, parlak-
tır ve tanecik yoktur. Endoplazma granüllü olup çe-
kirdek, kromatidler ve eritrositler (2-40 adet) bulu-
nur. Kist biçimi prekistten oluşur. Çapı 6- 20 µm’dir.
İçinde 1-4 çekirdek vardır. Olgun (4 çekirdekli) kist-
leri bulaştırıcıdır.

En sık Entamoeba coli’yle karışır. E. histolytica
ve E. coli ayrımındaki önemli noktalar Tablo 2’de,
amebiazis tedavisinde kullanılan ilaçlar ve dozları
Tablo 3’de verilmiştir.

Rhiopoda Grubunda Yer Alan Diğer Et-
kenler:

• Entamoeba coli

• E. hartmani (amipden daha küçük, içinde be-
sin vakuolleri vardır)

• E. polecki (kistlerinde glikojen vakuolleri var-
dır)
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Tablo 1. Gastrointestinal sisteme yerleşen
parazitlerin sınıflandırılması

1. PROTOZOONLAR
a. Rhiopoda grubu

Entamoeba histolytica
E. hartmanni
E. coli
E. gingivalis
Endolimax nana
Iodamoeba bütschlii

b. Zoomastigophora grubu 
Giardia lamblia 
Enteromonas hominis
Retortamonas intestinalis
Chilomastix mesnili
Dientamoeba fragilis
Trichomonas hominis
Trichomonas tenax

c. Ciliates (Kirpikliler)
Balantidium coli 

d. Eucoccida ve Sporozoa grubu
Cryptosporidium türleri 
Isospora belli
Sarcocystis hominis ve suihominis

2. HELMİNTLER
a. Plathelminler (Yassı Solucanlar)
• Cestodlar • Trematodlar

Taenia saginata Fasciolopsis buski 
Taenia solium Echinostoma ilocanum 
Hymenolepsis nana Heterophyses heterophyses 
Hymenolepsis diminuta Metagonimus yokogawai 
Diphyllobothrium latum 
Dipylidium caninum 

b. Nematodlar
Ascaris lumbricoides 
Enterobius vermicularis 
Ancylostoma duodenale 
Necator americanus 
Strongyloides stercoralis 
Trichuris trichiura 

c. Annelidalar
d. Akantosefal (Tıbbi önemi yoktur)
e. Nematomorafa (Tıbbi önemi yoktur)



• E. gingivalis (ağızda bulunur, kist formu yok-
tur)

Yukarıda belirtilen amip türleri insanda hastalık
oluşturmaz. Bunların klinik önemi, özellikle E. co-
li’nin E. histolytica ile ayırıcı tanısının yapılmasıdır. 

• Endolimax nana

• Iodamoeba bütschlii gibi amipler de insan dış-
kısında zaman zaman görülebilir. Bunların da tedavi-
si gereksizdir.

• Naegleria fowleri

• Acanthamoeba culbertsoni türleri doğada ser-
best olarak yaşayan amip türleridir. İnsanlarda, kü-
çük göl ve yüzme havuzlarında yüzme sonrası oluşan
meningoensefalite neden olurlar. Hastalık primer
amip ensefalitidir. Burun mukozasından giren amip-
ler nervus olfactorius yoluyla santral sinir sistemine
girer. Tanısı beyin omurilik sıvısında amiplerin görül-
mesiyle konur. Amebiyazis tedavisinde kullanılan
ilaçlar etkisizdir, amphoterisin-B kullanılır[1,2,7,16]. 

b.) Zoomastigophora Grubu

Etken: Giardia lamblia.

Yaptığı Hastalık: İshal, malabsorbsiyon send-
romuna neden olabilir.

Tanı: Taze dışkıdan hazırlanan direkt preparatta
Giardia trofozoit veya kistlerinin görülmesiyle tanı
konur. Trofozoitleri ortadan kesilmiş bir armuda
benzer. Ön ucu yuvarlak, arka ucu sivridir. Boyu 10-
20 µm eni 6-10 µm’dir. Sitoplazması ince granüllü
ve vakuolsüzdür. Ön uca yakın 2 oval nukleus ve or-
talarında karyozomları vardır. Dört çift kamçısı ve
emici diski bulunur. Trofozoit kamçıları ile hareket
eder, emici diski ile de duedonum epiteline tutunur.

Kist şekilleri 10-15 µm boyunda, 6-9 µm eninde
ve ovaldir. Koyu sitoplazması ile kist duvarı arasında
bir boşluk fark edilir. Kist içinde kamçıların akso-
nemlerinden ibaret 4 çift fibril ve parabazal cisimcik-
ler bulunur. Olgun kistlerin 4 nukleusu vardır ve bun-
lar kistin bir köşesinde birikmiştir.

Duedonal tubajla alınan örneklerde de etken ara-
nabilir. Lugol çözeltisi, demir-hematoksilen boyaları
da tanıda yardımcıdır.

Tedavi:

Metranidazol erişkinde 3x250 mg/gün 10 gün,

9-14 yaş 2x250 mg/gün 10 gün,

2-8 yaş 1x250 mg/gün 10 gün,

Furazolidin 4x100 mg/gün 10 gün süreyle veri-
lebilir[4,6,7,9,11,13,15].
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Tablo 2. Entamoeba histolytica ve Entamoeba coli ayrımında kullanılabilecek direkt mikroskobik özellikler

E. histolytica E. coli

1. Endosark ektosark ayırımı yapılabilir. 1. Ayırım yapılamaz.

2. Kist ve trofozoitleri daha küçüktür. 2. Kist ve trofozoitleri büyüktür.

3. Olgun kistleri 4 nukleusludur. 3. Olgun kistleri 8 nukleusludur.

4. Çekirdekçik merkezdedir. 4. Merkezden uzaktadır.

5. Endosarkta fagosite eritrositler bulunur. 5. Eritrosit yoktur, bakteri var. 

Tablo 3. Amebiazis tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hem lümene hem de dokulara etkili ilaçlar Sadece lümene etkili olan ilaçlar

Metranidazol 3x750 mg/gün 10 gün Diloksanid furoate 3x500 mg 20 gün

Ornidazol 2x500 mg/gün 5-10 gün Iodoquinol 3x650 mg 20 gün

Seknidazol 2 g (4 tablet) tek doz Paromoycin 2x500 mg 7 gün

Tinidazol 2x500 mg/gün 10 gün Tetrasiklin 4x250 mg 10 gün

Sistemik etkili olan ilaçlar 

Emetin 1 mg/kg/gün (maksimum 65 mg) 10 gün

Dihidroemetin 1.5 mg/kg/gün 10 gün

Klorokin 2x250 mg/gün 14-21gün [4,6,7,9-15]



Zoomastigophora Grubunda Yer Alan Di-
ğer Etkenler:

• Enteromonas hominis

• Retartomonas intestinalis

• Chilomastix mesnili

• Dientamoeba fragilis türleri dokulara zarar
vermeksizin yaşar. Bu flagellalı parazitler bağırsakla-
rın değişik yerlerinde besin artıklarıyla geçinirler.
Chilomastix mesnili ise bazı yazarlara göre dışkılar-
da %2 oranında bulunabilmektedir. Sindirim yoluyla
alınan kistlerin, bağırsakta trofozoit şekline geçme-
siyle üremeye başlar. Zaman zaman dışkı ile çıkar. 

• Trichomonas hominis, trichomonas grubunun
üyesi olup bağırsakdaki bakterilerle beslenir. İnfekte
besin maddeleri, su veya sütle vücuda girer. Tedavi
gerektirmez.

• Trichomonas tenax ağız temizliğine dikkat et-
meyenlerin, ağız boşluğunda bulunur. Buradaki bak-
teri ve ölü hücrelerle beslenir. Tedavi gerekmez[1,7].

c.) Ciliates Grubu

Etken: Balantidium coli

Yaptığı Hastalık: Bağırsak amebiyazisine ben-
zer bir klinik tablo oluşturur. Buna balantidial kolit
denir.

Tanı: Taze dışkının direkt mikroskobik incelen-
mesinde trofozoit ve kistlerinin görülmesi ile tanı ko-
nur. Trofozoitleri 50-70 µm boyunda, 45-50 µm
enindedir. Bağırsakta görülebilen patojen en büyük
protozoondur. Trofozoitin dışında kirpikler bulunur.
Ön ucunda koni şeklinde periostom ve bunun ucun-
da da hücre ağızı (cytostom) vardır. Makro ve mikro
nukleusu yanında, besin vakuolu, kontraktil vakuol
ve hücre anüsü bulunur. 

Kisti çift duvarlıdır, 45-65 µm çapında yuvarlak
veya ovaldir. Kistlerinden çoğalma olmaz sadece 1
kistten 1 trofozoit oluşur.

Tedavi:

• Tetrasiklin 4x500 mg/gün 10 gün süreyle,

• Metranidazol 3x750 mg/gün 5 gün süreyle,

• Iodoquinol 3x650 mg/gün 20 gün süreyle [2-

4,6,7,9].

d.) Eucoccida Grubu 

Etken: Cryptosporidium türleri

Yaptığı Hastalık: Sağlıklı kişilerde belirti ver-
mez. İmmün yetmezliği olanlarda ishale neden olabi-
lir. İnsanda en sık hastalık yapan türü Cryptospori-
dium parvum’dur.

Tanı: Taze dışkıda ookistlerin teksif yöntemi ve-
ya özel boyama yöntemleriyle araştırılmasıyla konur.
Ookistleri 4-5 µm boyutlarında ve oval yapıdadır.
İçinde 1-6 koyu granül bulunur. En iyi modifiye asit-
fast boyası ile boyanır. Bu boya ile ookistler kırmızı,
maya hücreleri yeşil boyanır.

Tedavi: Sağlıklı kişilerde tedavi gerekmez. İm-
mün yetmezliği olanlarda destek tedavisi yanında;

Spiramisin 3x1 g/gün 2-4 hafta süreyle verilebi-
lir. Ayrıca azitromisin, paramomisin denenmiştir
[2,4,17,18].

Eucoccida Grubunda Yer Alan Diğer Et-
kenler

Etken: Isospora belli

Yaptığı Hastalık: Çoğunlukla belirti vermez.
Bazı olgularda kronik seyirli ishallere neden olabilir.

Tanı: Taze dışkıda I. belli’nin okistlerinin görül-
mesiyle konur. Ookistler elipsoid 30 µm boyunda,
12 µm enindedir. İki tane olgun ookist içerir. Bunlar
ikiye bölünerek 2’şer adet sporoblast oluşturur. Bo-
yamada modifiye asit-fast ve auramine-rhodamine
boyaları kullanılabilir.

Tedavi:

TMP-SMZ (160/800 mg tab.) 4x1 tablet/gün
10 gün süreyle veya furazolidin 4x100 mg/gün 7
gün süreyle verilir [4,17].

Etken: Sarcocystis türleri.

Yaptığı Hastalık: İnsanda kas infeksiyonu
sendromu ve bağırsak infeksiyonu sendromuna ne-
den olur. Bağırsak formunda geçici bulantı, ishal ve
karın ağrısı vardır.

Tanı: Bağırsak infeksiyonu sendromunda dışkı-
nın yüzdürme metodu ile incelenmesi sonucu konur.
Konsantre dışkıda 4’er sporozoid içeren sporokistler
görülebilir. Sporokistler 7-13 µm boyutlarındadır.

Tedavi: Semptomatik tedavi uygulanır [4,17].

HELMİNTLER

Dışkının Helmintolojik İncelenmesi

Bağırsak helmintlerinin meydana getirdiği para-
zitozlarda kesin tanı çoğunlukla dışkıda parazit yu-
murtalarının görülmesiyle konur. Bu yumurtalar 2
kök altındaki parazitlere aittir.

1. Plathelmintler

• Cestodlar 

• Trematodlar

2. Nemathelmintler
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Dışkının helmintolojik yönden incelenmesinde
şunlara dikkat edilmelidir;

1. Makroskobik inceleme: Taenia segment-
leri, Enterobius ve Ascaris’in erişkin formları dışkı-
da görülebilir. Strongyloides stercoralis larvaları an-
cak bir mercekle bakılırsa saptanabilir.

2. Mikroskobik inceleme: 

a. Nativ (Direkt) inceleme: Protozoonlar yö-
nünden yapılan direkt inceleme sırasında helmint
yumurtalarına da rastlanabilir. Ancak bu yöntemde
yumurta sayısı fazla değilse başarılı sonuç alınmaya-
bilir.

b. Teksif (Toplulaştırma) yöntemleri:

Yüzdürme (flotasyon) yöntemi: Dışkı %37.5’lik
tuzlu sulu ortamda ezilir. Su yüzeyine konulan lamel-
ler 30 dakika sonra alınarak mikroskopta incelenir.
Aynı işlem %33’lük ZnSO4 solüsyonuyla da yapıla-
bilir.

Çöktürme: Bu yöntem yumurtaların özgül ağırlı-
ğından daha az özgül ağırlığa sahip bir sıvı içinde yu-
murtaları çöktürme esasına dayanır.

-Suda çöktürme (özgül ağırlığı fazla olan trema-
tod yumurtalarında uygulanır)

-Asit-eterle çöktürme: Temiz bir kaba 1 mL dışkı
üzerine 4 mL çeşme suyu konarak iyice ezilir. Daha
sonra üzerine 5 mL HCl ve 5 mL eter ilave edilir.
Hafifçe karıştırıldıktan sonra süzgeçten süzülür ve
1500 devirde 1 dakika santrifüj edilir. Daha sonra
dipteki tortu lama yayılır, lamel kapatılarak incele-
nir[2,7,19,20].

Cestodlar Hakkında Genel Bilgiler

Vücutları yassı halkalara ayrılmış, erişkin şekille-
rinde kirpik ve dikenler görülmeyen, düz bir kütiku-
la tabakası ile örtülmüş, sindirim sistemleri bulunma-
yan, besinleri osmoz yoluyla sağlayan, çoğunlukla
hermafrodit endoparazit helmintlerdir. Uzunlukları
3-5 mm ile 10-15 metre arasında değişir. Vücutları
3 bölümden oluşur:

1. Baş (scolex): Üzerinde yapışmayı sağlayan
vantuz, yarık (bothrix) ve rostellum vardır.

2. Boyun: Scolexden sonra gelir.

3. Strobilia: Bu bölümü proglotid adı verilen tek
tek halkalar oluşturur. Son halka olgundur ve döllen-
me organları tam olarak gelişmiştir[2,6,7,19,20].

Cestodlar

Etken: Taenia saginata (silahsız şerit, sığır şeri-
ti).

Yaptığı Hastalık: Belirti vermeyebilir. Klinik
belirti verdiğinde, sindirim sistemine (iştahsızlık, ka-
rın ağrısı, bulantı, kusma, ishal) ve sinir sistemine
(epileptik nöbet, felçler, kulak uğultuları) ait semp-
tomlar görülebilir.

Tanı: İnfekte yumurta ve gebe halkaların dışkıda
görülmesiyle tanı konur. Yumurtaları 30-40 µm ça-
pında, kalın çift duvarlı ve iki duvar arasında enine
çizgilenme gösterir. Yumurta içinde 3 çift (hekza-
kant) çengel taşıyan onkosfer bulunur. Erişkin şekli
5-10 metre uzunluğundadır. Dışkıya proglotid adı
verilen yassı kirli beyaz halkalar düşebilir. Halk ara-
sında abdest bozan denilmektedir.

Tedavi:

• Niklosamid 1 defada 4 tablet (2 g) çiğnenerek
alınmalı,

• Paromomisin 1 g 15 dakika arayla 4 defa,

• Praziquantel 15-20 mg/kg tek doz verilebilir
[2,6,12,16].

Etken: Taenia solium (silahlı şerit, domuz şeri-
ti)

Yaptığı Hastalık: T. saginata’nın yaptığı has-
talığa benzer belirtiler verir. Ayrıca T. solium larvası
olan Sistiserkus sellülosa’nın bağırsaklardan dolaşı-
ma geçmesi ile sistiserkozis tablosu oluşur. Değişik
organ ve dokularda belirti verir.

Tanı: Gebe halkaların ve yumurtaların dışkıda
görülmesiyle tanı konur. T. saginata’dan ayırt etmek
için proglotidlerin iç yapıları incelenmelidir. Proglo-
tidde 15’den fazla uterus dallanması varsa T. sagina-
ta, 8-13 arasında dallanma varsa T. solium’dur.

Tedavi: T. saginata’da olduğu gibidir[82,6,12].

Etken: Hymenolepis nana (cüce tenya)

Yaptığı Hastalık: Çoğunlukla klinik belirti ver-
mez. İmmün yetmezliği olan hastalarda ağır ishale
ve karın ağrılarına neden olur.

Tanı: Kesin tanı dışkıda elips şeklinde 40-60 µm
boyutlarında ve 35-45 µm eninde olan renksiz iki
duvarı bulunan yumurtaların görülmesiyle konur. Yu-
murtaların iç duvarının iki ucunda meme başı gibi bi-
rer çıkıntı bulunur. Bunların her birinden bir çok ip-
lik çıkar ve iki duvar arasında yayılır.

H. diminuta’nın yumurtaları H. nana’nın yu-
murtalarına benzer. Farkları H. diminuta’da iki du-
var arasında iplik bulunmaz.

Tedavi:

Niklosamid 2 g/gün 6 gün süreyle,
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Praziquantel 15-20 mg/kg tek doz verilebilir
[2,6,12,20].

Etken: Diphylobothrium latum (balık tenyası).

Yaptığı Hastalık: Belirti vermeyebilir. Vitamin
B12’nin emilimini bozarak pernisiyöz anemiye ne-
den olabilir.

Tanı: Erişkin parazit günde 1.000.000 kadar
yumurta yaptığından dışkının direkt veya teksif (yo-
ğunlaştırma) yöntemiyle yapılan tetkikinde yumurta-
yı kolayca görmek mümkündür. Yumurta 60-70 µm
büyüklüğünde, embriyosuz, ön uç sonuna doğru bir
kapağı, karşı uçta ise küçük bir düğmesi vardır. Tanı
güçlüğü varsa, bozulmuş halkaların ve scolexin ince-
lenmesiyle kesin tanıya gidilir.

Tedavi:

Niklosamid 2 g (4 tablet) tek doz,

Praziquantel 15-20 mg/kg tek doz verilebilir
[6,12,16,20].

Trematodlar Hakkında Genel Bilgiler

Vücutları yassı, halkalara ayrılmamış, tam olma-
yan bir sindirim sistemi ve özel yapışma organelleri
bulunan plathelmintleridir. Yapışma organelleri (çek-
menleri) çok kuvvetlidir.

Trematodların yumurtaları kapaklıdır. Yalnız
Schistosoma yumurtalarında kapak yoktur.

Fasciolopsis buski, Heterophyes heterophyes,
Metagonimus yokogawai, Echinostoma ilocanum
bağırsaklara yerleşmek suretiyle hastalık yapan tre-
matodlardır. Bağırsak trematodları içinde en sık gö-
rüleni ise F. buski’dir[2,7,19,20].

Trematodlar

Etken: Fasciolopsis buski.

Yaptığı Hastalık: İshal, incebağırsakta ülseras-
yon, inflamasyon ve kanamalara neden olabilir.

Tanı: Dışkıda oval, büyük (75-100 µm uzunlu-
ğunda) ince duvarlı yumurtaların görülmesiyle veya
dışkıda büyük (15-30 mm) boyutlardaki erişkin şekil-
lerinin görülmesi ile konur.

Tedavi:

Niklosamid 2 g (4 tablet) tek dozda, 

Praziquantel 75 mg/kg’den 3 defa bir gün için-
de alınır[2,12,19,20].

Nematodlar Hakkında Genel Bilgiler

Nematodlar kıl veya iplik gibi silindirik yapıda
olup, genel olarak ön ve arka uçları az çok sivrilmiş-
tir. Cestodlar gibi halkalara ayrılmamıştır. Trematod-
lar gibi yassı değillerdir.

Düz veya çizgili bir kütikula tabakası vücutlarının
dış yüzeylerini kaplar. Sindirim sistemleri tamdır. Ço-
ğunlukla dişi ve erkekleri ayrı bireyler halindedir (S.
stercoralis hariç)[2,6,7,19,20].

Nematodlar

Etken: Enterobius vermicularis (Oksivüris ver-
micularis, kıl kurdu)

Yaptığı hastalık: Çoğunlukla belirti vermez.
Belirti veren olgularda perine ve perianal bölgede
kaşıntı olur. Genel vücut kaşıntısı ve davranış deği-
şikliği (muhtemelen parazitin metabolik ürünlerinin
absorbsiyonuna bağlı) görülebilir. Kadınlarda vulva-
vajinal bölgede inflamasyon yapabilir. Erkeklerde
rektal kolit görülebilir.

Tanı: Dışkıda ve perianal bölgeye uygulanan se-
loteyp (Scothch tape tekniği) yöntemi ile yumurtala-
rın görülmesi tanı için yeterlidir. Yumurtalar 50-60
µm uzunluğunda, 20-30 µm enindedir ve saydam bir
duvarı vardır. Bir tarafı dış bükey, diğer tarafı düzdür. 

Dışkıda erişkin şeklin görülmesi tanı için nadiren
önemlidir.

Tedavi:

Albendazol 400 mg tek doz,

Mebendazol 100 mg tek tablet 2 hafta sonra tek-
rar edilir,

Pyrantel pamoate 11 mg/kg tek doz, 2 hafta
sonra tekrar edilir[2,6,11,19-21].

Etken: Ascaris lumbricoides.

Yaptığı Hastalık: Belirtileri 2 ayrı grupda ince-
leyebiliriz.

Larvanın vücut içindeki göçü sırasında oluşan kli-
nik belirtiler (Loeffler sendromu).

Erişkin şekillerin oluşturduğu belirtiler. Bunlar
epigastrik ağrı, toksemi, hipersensitivite, uykusuz-
luk, parapleji, epilepsi, bağırsakta obstrüksiyon, saf-
ra yollarında tıkanma gibi semptom ve şikayetlere
neden olabilir.

Tanı: Tanı döllenmiş veya döllenmemiş yumur-
taların dışkıda görülmesi ile konur. Dışkıda tipik döl-
lenmiş yumurtalar bulunduğu zaman embriyon he-
nüz oluşmamıştır. Yumurta 45-60 µm boyutlarında-
dır, kalın ve safra boyaları ile sarı boyanmış dantel
şeklinde bir dış örtüsü bulunur.

Döllenmemiş yumurtalar 40-90 µm boyutlarında
ve dışdaki dantel örtüsü düşmüş olarak görülür. Yu-
murta 3 tabakadan oluşur. En dışta dantel şeklinde
protein tabaka, onun altında yumurtanın direncinde
rolü olan lucida denilen saydam tabaka, en altta ise
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ince yumuşak olan ve lipoid içeren fibröz tabaka bu-
lunur.

Döllenmiş yumurtalar oval ve simetrik olarak gö-
rülür. Yumurta içinde bulunan yuvarlak hücre ile ka-
buk arasında bir boşluk vardır. Döllenmemiş yumur-
tanın içinde ise irili ufaklı bir çok vitellus kesesi var-
dır ve hücrelerle kabuk arasında boşluk bulunmaz.

Tedavi:

Albendazol 400 mg tek doz,

Mebendazol 2x100 mg/gün 3 gün süreyle,

Pyrantel pamoate 11 mg/kg tek doz verilebilir
[6,11,12,19-21].

Etken: Ancylostoma duodenale ve Necator
americanus (Kancalı kurtlar).

Yaptığı Hastalık: İnce bağırsağın villuslarına
bağlanan etken, burada kan ve doku sıvıları ile bes-
lenir. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal ve karın ağrı-
sı yapar. Kronik dönemde ise bağırsakdaki kanama-
lar nedeniyle demir eksikliği anemisi gelişir. Anemi-
ye bağlı halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, çarpıntı, so-
lunum sıkıntısı gibi semptom ve şikayetler olabilir.

Tanı: Dışkıda embriyonsuz yumurtaların görül-
mesi ile tanı konur. A. duodenale ve N. americanus
yumurtalarını birbirinden ayırt etmek çok güçtür. Bu-
nun için laboratuvar tanısına “kancalı kurt yumurta-
sı görüldü” yazmak daha doğrudur.

Yumurtalar 40-60 µm boyutlarında oval, simet-
rik, uçları yuvarlak, kabuğu ince ve renksizdir. İçinde
2-8 blastomer bulunur.

Tedavi:

Albendazol 400 mg tek doz,

Mebendazol 2x100 mg/gün 3 gün süreyle,

Pyrantel pamoate 11 mg/kg tek doz verilebi-
lir[6,11,15].

Etken: Strongyloides stercoralis

Yaptığı Hastalık: Kanlı ishal, karında huzur-
suzluk ve malabsorbsiyon sendromuna yol açabilir.

Tanı: Parazitin strongilimsi ve rabditimsi olmak
üzere iki şekli vardır. Strongilimsi şeklinin sadece di-
şileri vardır. Yaklaşık 2 mm boyunda 0.03 mm enin-
dedir. Yumurtaları ince saydam kabukludur. 30-50
µm boyutlarında olup içinden larva formu çıkar.

Rabditimsi formun 1 mm boyutlarına ulaşan er-
kek ve dişileri vardır. Silindir şeklindedir ve iki uca
doğru incelir. Yumurtaları ise oval, kabukları incedir
ve 45-70 µm boyutlarındadır. İmmün sistemi baskı-
lanmış kişilerde, balgam muayenesinde de larvaları

görmek mümkündür. Duodenal sıvı da tanı için kul-
lanılabilir.

Tedavi:

Thiabendazol 25 mg/kg/gün, 2 bölünmüş doz-
da 2 gün süreyle,

Mebendazol 2x100 mg/gün, 3 gün süreyle veri-
lebilir[2,6,21].

Etken: Trichuris trichiura

Yaptığı Hastalık: Amebiyazis ve kancalı kurt
infeksiyonlarında görülen klinik belirtilere benzer
tablo oluşturur.

Tanı: Tanısı karakteristik olan yumurtalarının
dışkıda görülmesi ile konur. Yumurtalar fıçı veya di-
kine kesilmiş limon görünümündedir. Her iki ucunda
parlak tıkaçlar vardır. 50-54 µm uzunluğunda, 20-
25 µm enindedir.

Tedavi:

Albendazol 400 mg tek doz,

Mebendazol 2x100 mg/gün, 3 gün süreyle veri-
lebilir[2,6,20,21].

İntestinal Yerleşimli Paraziter İnfeksiyon-
larda Kullanılan Antiparaziter ilaçlar (Alfabe-
tik Sıraya Göre)

Antiparaziter ilaçların her birinin belirli bir etkin-
lik sahası vardır. Bağırsak infeksiyonlarında absorbe
olmayan ilaçlarla tedavi tercih edilir çünkü ilaç bağır-
sakta yüksek konsantrasyona ulaşabilir.

Tedavide ilacın etkinliğinden başka, fiyatı, toksi-
sitesi, uygulama kolaylığı ve uygulama süresi de
önemlidir. Antiparaziter ilaçlar protozoa ve helmint
infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Aşağıda ba-
ğırsak parazitlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar et-
ken maddeye göre alfabetik sıra ile verilmiştir.

Albendazol: Benzimidazol derivesi olan, geniş
spektrumlu antiparaziter bir ilaçtır. Esas atılım yolu
safra ve enterohepatik sirkülasyonla olur. Etki meka-
nizması tam olarak anlaşılamamış olsa da, parazitte
mikrotübüllerin oluşumunu engelleyerek ve glikoz
alımını inhibe ederek etkili olur.

İntestinal nematodların tedavisinde çok yaygın
olarak kullanılır.

Askariyazis, kancalı kurt infeksiyonları, enterobi-
yazis ve triküryazis olgularında 400 mg’lık tek doz
kullanımı çok etkilidir.

S. stercoralis ve cestod infeksiyonlarında 400
mg’lık dozu 3 gün vermek yeterlidir.

İnoperabl ekinokok kistlerinde ise 10
mg/kg/gün 2 bölünmüş dozda 28 gün verilebilir. İki
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hafta aralarla bu 28 günlük tedavi rejimi 5 defa tek-
rarlanabilir. Ekinokok kistlerine mebendazoldan da-
ha etkilidir. Albendazol ameliyat sonrası relapsları
önlemede de çok etkilidir.

Parankimal nörosistiserkozis tedavisinde 15
mg/kg/gün 1 ay süreyle verilebilir.

Albendazolün uzun süre kullanımında 2 hafta ara
ile karaciğer enzimleri takip edilmelidir. Karaciğer ve
kemik iliği toksisitesi ilaç kesilince düzelir. Gebelikte
ve 2 yaş altında kullanılmamalıdır[5,11,22-24]. 

Ülkemizde, Andazol (200 mg tablet, %2 süspan-
siyon), Helmin %2 süspansiyon şekli vardır.

Dihidroemetin: İpeka alkaloididir. Bağırsak lü-
menindeki serbest amibe etkisi azdır. Mukoza içinde
yerleşmiş amibleri etkiler ve bağırsak boşluğuna ve-
jetatif amibin çıkmasını engeller. Günlük dozu 1-1.5
mg/kg (maksimum 90 mg/gün)’dır. İntramusküler
olarak en fazla 10 gün verilebilir. Çocuklarda aynı
doz hesabı ile 2 bölünmüş dozda uygulanır[10,22,23].

Ülkemizde preparatı yoktur. Yurt dışında Meben
70 mg/2 mL’lik ampulleri vardır. 

Diklorofen: Taenia saginata infeksiyonlarında
kullanılır. Niklosamid’de olduğu gibi tenyanın sindiri-
mine neden olur. T. solium infeksiyonunda kullanıl-
maz. Tek doz halinde 70 mg/kg olarak verilir[22]. 

Ülkemizde yoktur. Yurt dışında Teniasin 500 mg
tabletleri vardır. 

Diloksanid Furoate: Luminal etkili bir anti-
amibiyal ilaçtır. Gastrointestinal sistemden az absor-
be edilir. Etki mekanizması bilinmemektedir. Hafif
noninvaziv amebiyazisde ve asemptomatik kist taşı-
yıcılarında çok etkilidir. 

Erişkinlerde 3x500 mg/gün 10 gün süreyle, 

Çocuklarda 20 mg/kg/gün 10 gün süreyle veri-
lir[10,23,24].

Ülkemizde yoktur. Yurt dışında Furamide 500
mg tableti mevcuttur.

Emetin: Amebiyazis tedavisinde kullanılır. Mu-
koza içine yerleşmiş amipleri etkiler ve bağırsak boş-
luğuna vejetatif amibin çıkmasını engeller. Özellikle
karaciğer amip abselerine çok etkilidir. Amibin pro-
tein sentezini önleyerek etkili olur. 

Emetin derin intramusküler injeksiyonla uygula-
nır. İntramusküler uygulanımından sonra yavaş atılır.
Değişik organ ve dokulara iyi dağılır, fakat en yüksek
konsantrasyona karaciğerde ulaşır. Yan etkileri ishal,
bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, kardiyovasküler sis-
tem üzerine toksik etkidir. Perikardiyal ağrı, aritmi-

ler, hipotansiyon, taşikardi, konjestif kalp yetmezliği,
EKG’de uzamış QT, T dalga inversiyonu ve ST dep-
resyonu görülebilir. Emetin kesildikten 1-2 hafta
sonra EKG bulguları düzelir. Emetin hastanede uy-
gulanmalı ve hastalar mutlaka monitörize edilmelidir.
Toksisitesi kan basıncının düşmesi ile anlaşılır.

Bu ilaç gebelerde, kalp, böbrek ve nörovasküler
hastalığı olanlarda kontrendikedir. Günlük dozu tüm
yaşlar için 1 mg/kg/gün’dür. Çocuk dozu 2’ye bölü-
nerek verilir. Tedavi süresi 10 günü, total dozda 650
mg’ı geçmemelidir. Aradan en az 6 hafta geçmeden
ikinci bir tedavi kürüne başlanamaz[10,22,23,25].

Ülkemizde yoktur, yurt dışında Emetin İnjection
şekli mevcuttur.

Furazolidon: Bir nirofuran derivesidir. Giardi-
azis tedavisinde kullanılmaktadır. 

Erişkinde 4x100 mg/gün 7 gün süreyle,

Çocuklarda 6 mg/kg/gün 4 bölünmüş dozda 7
gün süreyle verilir. Bir aydan küçük bebeklere veril-
mez [22,24].

Ülkemizde Ankolit 100 mg tablet, Diyareks 100
mg tablet, Fureks 50 mg tablet, 25 mg/5 mL süs-
pansiyon, Furoksan 25 mg/5 mL süspansiyon
formları mevcuttur.

Iodokuinol: Amebiyazisde etkilidir. İyot allerjisi
olanlarda kullanılması kontrendikedir.

İyi emilmez, fakat yemeklerle iyi tolere edilir. Et-
ki mekanizması bilinmemektedir. Yan etkileri; bulan-
tı, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş, kaşıntı ve ensefa-
lopatidir. 

Erişkinlerde 3x650 mg/gün 20 gün, 

Çocuklarda 40 mg/kg/gün 3 bölünmüş dozda
20 gün süreyle verilir[10,24,25]. 

Ülkemizde yoktur. Yurt dışında Yodoxin 650 mg
tablet formu mevcuttur.

Klorokin: En sık kullanılan antimalaryal ilaç ol-
masına rağmen, karaciğer amip abselerinin tedavi-
sinde alternatif ilaç olarak kullanılabilir. 

Klorokin oral alındıktan sonra tamamına yakını
sindirim sisteminden emilir. Dokularda çok miktarda
depolanır ve yavaş olarak atılır. Yan etki olarak; baş
ağrısı, gastrointestinal huzursuzluk, bulanık görme
olabilir. Gebelere ve bebeklere tavsiye edilen dozlar-
da güvenle kullanılabilir. 

Karaciğer amip absesinde klorokin emetinle be-
raber verilir. Klorokin 2 gün 600 mg baz, sonra 300
mg baz olarak 28 güne tamamlanır. Bu ilaç ayrıca
romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozisde de
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kullanılmaktadır [6,22,23]. Ülkemizde sıtma savaş da-
ireleri tarafından ücretsiz verilmektedir. 500 mg’lık
tabletleri vardır.

Levamisol: Helmintlerde spastik felç yaparak
etkili olur. İmmün stimulan etkisi de vardır. Askari-
yazisde tek doz halinde etkilidir. Enterobiyazis ve
kancalı kurt infeksiyonlarında daha etkili ilaçlar var-
dır. Erişkin dozu 120 mg bir kezdir[5,22].

Ülkemizde Helmazol, Ketrax, Paraks, Sitrax 40
mg’lık formları vardır.

Mebendazol: Sentetik bir benzimidazol derive-
sidir. Özellikle askariyazis, enterobiyazis, triküryazis
ve kancalı kurt infeksiyonlarında çok etkilidir. Gebe-
lerde ve 2 yaş altında kullanılmaz.

Kist hidatik olgularında cerrahi girişim kontrendi-
ke ise veya operasyon sırasında kist rüptüre olmuş-
sa mebendazol kullanılabilir. Fakat bu endikasyonda
albendazol daha üstündür. 

Tedavi dozu 2x100 mg/gün 3 gündür.

Enterobiyazisde 100 mg tek doz verilir, 14 gün
sonra tekrar edilir.

Kist hidatikte ise 3x400 mg/gün, 21-30 gün ve-
rilir[4,22-24,26].

Ülkemizde Vermazol 100 mg tablet, Versid 100
mg tablet, Vermox 100 mg tablet (6 adet) şekilleri
vardır.

Metronidazol: Bir 5-nitroimidazol türevidir.
Amebiyazis, giardiazis ve trikomonyazisde kullanılır.
Nitro grubu ile DNA ve proteinlere bağlanarak, pa-
razitin elektron transportunu bozar. Direnç gelişimi
çok nadirdir.

Oral çok iyi emilir. Dokulara iyi dağılır. Karaci-
ğerde metabolize olur. Yan etki olarak; bulantı, kus-
ma, epigastrik ağrı, ağızda metalik tad, baş dönme-
si ve nöbet görülebilir. Alkolle beraber alınırsa disül-
firam benzeri etki yapar. 

Amebiyazisde 3x500-750 mg/gün 10 gün,

Çocuklarda 50 mg/kg/gün 3 bölünmüş dozda
10 gün verilir.

Giardiazisde tedavi dozu erişkinlere; 3x250
mg/gün, çocuklara; 5 mg/kg/gün 10 gün[10,22-24]

şeklindedir.

Ülkemizde Anaerobex infüzyon, Flagyl (500 mg
tablet, %0.5 injek, %4 süsp.), Metrajil 250 mg tab.,
Metrazol 125 mg/5ml süsp., Metranidazol 500 mg
inf., Metranidazole 500 mg/100 mL inf., Neo-Pe-
notran 500 mg ovül, Nidazol (250-500 mg tab., 50-
200 mg/5 ml süsp, %5 solüs.) Roza (%0,75 jel, %1
krem) şekilleri vardır.

Niklosamid: Cestod infeksiyonlarının erişkin
formlarına etkilidir. Yumurtalara etkisizdir. Etki me-
kanizması tam bilinmemekle beraber scolexde oksi-
datif fosforilizasyonu önlemektedir. Gastrointestinal
kanaldan emilmemektedir.

Kontrendikasyonu yoktur, tedavi sırasında alkol
alınmamalıdır. Nadiren bulantı, kusma ve karın ağrı-
sı yapabilir. Parçalanan parazitin antijenlerinin emil-
mesi ile raş, baş dönmesi ve ürtiker olabilir. 

T. saginata infeksiyonunda tek doz 2 gramdır.
34 kg üstünde 1.5 g,. 11-34 kg arasında 1 g verilir.
İlaçlar sabahleyin aç karına alınmalı ve tabletler iyice
çiğnendikten sonra su ile içilmelidir. Ancak 2 saat
sonra yemek yenmelidir. Tedavi sonrası pürgatif ge-
rekli değildir.

T. solium için aynı dozlarda verilir. Tedaviden 2
saat sonra ise etkili bir pürgatif (0.2-0.4 g/kg
MgSO4 veya hint yağı) verilmelidir. Bir kaç saat son-
ra erişkin scolexin çıkıp çıkmadığı takip edilmelidir.
H. nana ve H. diminuta için aynı dozlar 5-7 gün sü-
reyle verilmelidir. Eğer tedaviden 3 ay sonraya kadar
segment çıkmazsa scolexin düşmüş olduğuna ve te-
davinin de etkili olduğuna karar verilir[6,11,22,23,26].

Ülkemizde Tenimin 500 mg tablet, Tenyalizin
500 mg tablet, Totalpar 250 mg tablet, Yomesan
500 mg tablet formları vardır (4 tabletlik).

Ornidazol: Amebiyazis ve trikomonyazisde kul-
lanılır. Oral iyi emilir ve vücut içinde iyi yayılır. Yan
etki olarak baş ağrısı, iştahsızlık ve baş dönmesi olur. 

Tedavi dozu 2x500mg/gün 5-10 gündür.

1 yaşından küçüklerde erişkin dozun 1/4’ü,

1-6 yaş erişkin dozun 1/2’ si,

7-12 yaş erişkin dozun 3/4‘ü verilir[22,24].

Ülkemizde Biteral (250 mg tablet, 500 mg am-
pul, 500 mg vajinal tablet), Ornidal 250 mg tablet,
Ornicid 250 mg tablet, Ornitop 250 mg tablet şekil-
leri var.

Paromomisin: Bağırsaklardan emilmeyen bir
aminoglikozidtir. Amebiyazis, D. fragilis ve yassı
kurt infeksiyonlarında kullanılır. Yassı kurt infeksi-
yonlarında ikinci seçenektir. Hücre membranında
defektler yaparak paraziti öldürür. 

Amebiyazis ve D. fragilis’de erişkinde 2x500
mg/gün 7 gün verilir.

Çocuklarda ise 30 mg/kg/gün 3 dozda 7 gün
süreyle verilir[6,23].

Ülkemizde yoktur. Yurt dışında Humatin 250 mg
kapsül ve süspansiyon formları mevcuttur.
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Piperazin: Hem askariyazis hem de enterobi-
yazisda etkilidir. Piperazin parazitte gevşek (flask)
paralizi oluşturarak bağırsak peristaltizmi ile parazi-
tin canlı olarak atılımını sağlar. Yan etkisi geçici nö-
rolojik belirtiler, ürtiker reaksiyonları olabilir. Epilep-
si anamnezi olanlarda, kronik böbrek yetmezliğinde
ve gebelerde kullanılmamalıdır. 

Askariyazisde 75 mg/kg/gün 2 gün (tüm yaşlar-
da maksimum doz 3.5 g).

Enterobiyazisde tek kullanımlık başka ilaçlar ol-
duğundan kullanılmamalıdır[24,26].

Ülkemizde Asepar 100 mg/mL, Askaripar %10,
Helmicide 800 mg/5 mL, Helmipar 500 mg/5 mL,
Kontipar 500 mg/5 mL, Siropar 100 mg/mL, Ve-
riper 100 mg/mL, Oksiaskaril %10 şeklinde şurup
formları vardır.

Pirazikuantel: Trematodlar ve cestodlara karşı
etkili, geniş spektrumlu bir ilaçtır. Parazit hücre
membranının kalsiyuma geçirgenliğini arttırarak,
hücre dışına çıkmasına ve parazitin kaslarında para-
liziye neden olur. Oral yolla iyi emilir. Gebelikte kul-
lanılmamalıdır. Baş dönmesi ve uyku haline neden
olabilir. Araba kullanırken alınmamalıdır. 

Trematod infeksiyonlarında;

Schistozomiazisde 60 mg/kg/3 doz 1 gün,

Faciolozisde 25 mg/kg/3 doz 1 gün.

Cestod infeksiyonlarında;

H. nana, D. latum ve tenyazis için 20-25
mg/kg tek doz. T. solium’da aynı doz + pürgatif 2
saat sonra alınmalıdır[5,22-24,26].

Ülkemizde yoktur. Yurt dışında Biltrecide 600
mg tablet şekli mevcuttur.

Pirantel Pamoate: Özellikle nematodlara etki-
li bir antihelmintiktir. Parazitte piperazin gibi parali-
ziye neden olur. Bağırsaklardan zayıf emilir. Geçici
gastrointestinal semptomlara, baş ağrısına neden
olur. Gebelere ve 1 yaşından küçüklere verilmemeli-
dir. 

Askariyazis ve enterobiyazisde tüm yaşlardaki
dozu 11 mg/kg (maksimum 1g) tek doz.

Enterobiyazis için aynı doz 2 hafta sonra tekrar
edilir. A. duodenale’de aynı şekilde tek doz verilir.
N. americanus’da aynı doz 3 gün süreyle verilir
[11,22,23,26].

Ülkemizde Askol 72 mg tablet, 725/5 mL süs-
pansiyon, Htr 250 mg/5 mL süspansiyon, Kontil
(250 mg tablet, 250 mg süspansiyon), Pirantel (250
mg tablet, 250 mg/5 mL süspansiyon), Pirontrin
250 mg/5 mL süspansiyon formları mevcuttur.

Pirvinyum Pamoate: Enterobiyazis tedavisin-
de alternatif olarak kullanılan, koyu kırmızı renkte ve
suda erimeyen siyanin boyasıdır. Dışkı rengini kırmı-
zı yaptığı için hasta uyarılmalıdır. Tüm yaşlarda 5
mg/kg tek doz verilir. Aynı doz 1-2 hafta sonra tek-
rar edilir[24,26]. Ülkemizde Pirok 75 mg/5 mL süs-
pansiyon formu vardır.

Seknidazol: Uzun etkili bir 5-nitroimidazol tü-
revidir. Amebiyazis, giardiazis ve trikomoniyazisde
kullanılır. 

Bağırsak amebiyazisinde 2 g (4 tablet, 500
mg’lık) tek doz verilir. Oniki yaşından küçüklerde ise
30 mg/kg tek doz verilir.

Karaciğer amip apsesinde erişkinlerde 1.5 g, ço-
cuklarda 30 mg/kg tek doz verilmelidir[22,24]. Ülke-
mizde Flagentyl 500 mg tablet formu vardır.

Spiramisin: Özellikle gebelerdeki toksoplazmo-
zisin tedavisinde alternatif ilaçtır. Ayrıca immün yet-
mezliği olanlarda görülen Cryptosporidium’a bağlı
ishallerde kullanılır. Cryptosporidium’da 3x1 g/gün
4 hafta verilir[22,23]. Ülkemizde Rovamycine 500 mg
tablet şekli vardır.

Tetrasiklin: Klorokine dirençli Plasmodium
falciparum tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca amebi-
yazis ve Balantidium coli infeksiyonlarının tedavi-
sinde başka ilaçlarla kombine kullanılabilir. Gebeler-
de ve 8 yaş altında kontrendikedir.

Amebiyazisde 4x250 mg/gün 10 gün,

D. fragilis ve B. coli infeksiyonlarında 4x500
mg/gün 10 gün verilir[22,26].

Ülkemizde Devasiklin 250-500 mg kapsül, Tetra
250-500 mg kapsül, Tetralet 500 500 mg kapsül,
Tetramin 250 mg kapsül, Ultralet 250 mg kapsül
formları bulunur.

Thiabendazol: En etkili antihelmintiklerdendir.
Sindirim kanalını infekte eden erişkin nematodlar ve
dokulardaki larvalara karşı etkilidir. Özellikle strongy-
loidoziste etkilidir. Etkisini fumarat redüktaz enzimi-
ni inhibe ederek gösterir. Bulantı, kusma, baş ağrısı
ve baş dönmesi gibi yan etkileri olabilir.

Dozu 25 mg/kg 2 defada (maksimum 3 g) veri-
lir.

Enterobiyazisde 1 gün, diğer infeksiyonlarda 2
gün verilir.

Sistemik nematod infeksiyonlarında, visseral lar-
va migransda ise 7 gün[5,23,26] verilmelidir. 

Ülkemizde Totalpar 250 mg tablet (içinde 250
mg thiabendazol + 250 mg niklosamid) formu mev-
cuttur.
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Tablo 4. İntestinal parazit infeksiyonlarında kullanılan antiparaziter ilaçların listesi

Jenerik adı Ticari adı Kullanıldığı yer

Albendazol Andazol, Helmin Askariyazis, kancalı kurt infeksiyonu

Enterobiyazis, triküryaz,

Strongyloidozis, cestod,

Ekinokok, sistiserkozis

Klorokin * Sıtma, KC amip apsesi

Dihidroemetin ø Amebiyazis

Diklorofen ø Tenyazis

Diloksanid furoate ø Amebiyazis

Emetin ø Amebiyazis

KC amip absesi

Furazolidon Ankolit, Diyareks Giardiazis

Fureks, Furoksan

Iodokuinol ø Amebiyazis, balantidiyoz

Levamizol Helmazol, Ketrax Askariyazis

Paroks, Sitrax

Mebendazol Vermazol, Versid Askariyazis, enterobiyazis

Vermox Triküryazis, kancalı kurt infeksiyonu

Metronidazol Anaerobex, Flagyl Askariyazis, giardiazis

Metrazol, Metrajil, Metranidazol Trikomonyazis

Metranidazole, Nidazol, Roza

Niklosamid Tenimin, Tenyalizin Tenyazis, hymenolopsis

Totalpar, yomesan Diphyllobothrium, Dipylidium

Ornidazol Biteral, Ornidal Amebiyazis, giardiazis

Ornisid, Ornitop Trikomonyazis

Paromomisin ø Amebiyazis, D. fragilitis

Yassı kurt infeksiyonu

Piperazin Asepar, Askariper, Askariyazis

Helmicide, Helmipar, Kontipar

Siropar, Veripar

Pirazikuantel ø Trematod ve Cestod infeksiyonu

Pirantel pamoate Kontil, Pirantel Askariyazis, enterobiyazis

Pirantrin Kancalı kurt infeksiyonu

Pirvıyun pamoate Pirok Enterobiyazis

Seknidazol Flagentyl Amebiyazis, giardiazis

Trikomonyazis

Spiramisin Rovamycin Toksoplazmozis

Cryptosporidiozis

Tetrasiklin Tetra, Tetralet Plasmodium, amebiyazis

Devasiklin, Tetramin B. coli

Tiabendazol Totalpar Enterobiyazis, strongyloidozis

Kancalı kurt infeksiyonu, askariyazis

Tinidazol Fasign Amebiyazis, trikomonyazis

ø: Ülkemizde bulunmayan antiparaziter ilaçları göstermektedir

*: Sıtma Savaş Daireleri tarafından verilmektedir.



Tinidazol: Amebiyazis, giardiazis ve trikomon-
yazisde etkilidir. Bir 5-nitroimidazol türevidir.

Amebiyazisde erişkinlerde 2x500 mg/gün 5-10
gün, çocuklarda 50 mg/kg/gün (maksimum 2g) 3
gün kullanılır.

Giardiazisde erişkinlerde tek doz 2 g, çocuklarda
30-35 mg/kg tek doz verilir[23].

Ülkemizde Fasign 500 mg tablet şekli vardır.

Trimetoprim-Sulfametoksazol (TMP-SMZ):
Bu ilaç özellikle Pneumocytis carinii ve I. belli in-
feksiyonlarında antiparaziter özelliğinden dolayı kul-
lanılır. 

I. belli infeksiyonunda TMP-SMZ (160/800 mg)
4x1/gün 10 gün daha sonra 2x1/gün olarak 3 haf-
taya tamamlanır[1,23]. Ülkemizde TMP-SMZ’nin çok
sayıda preparatı vardır.
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