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Özet: Bu çalışmada Eqvalan® (ivermectin) ve Equimax® (ivermectin + praziquantel)’ın Strongylidae türleri ile 
doğal enfekte atlarda etkinliklerinin ve etki sürelerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla, 20 at iki gruba ay-
rılmış, birinci gruptaki atlar 0.2 mg/kg dozda ivermectin (Eqvalan®), ikinci gruptaki atlar ise 0.2 mg/kg ivermectin 
+ 2.5 mg/kg praziquantel (Equimax®) kombinasyonu ile tedavi edilmişlerdir. Tedavi sonrası 3., 5., 7., 9. ve 11. 
haftalarda alınan dışkı numunelerinde McMaster yöntemiyle gram dışkıdaki yumurta sayıları (EPG) belirlenmiştir. 
İlaç etkinliği, dışkıda yumurta sayısı azalım testi (FECRT)’ne göre hesaplanmıştır. İki antelmentik de 7 hafta bo-
yunca >%97 etki göstermiş, 9. haftadan itibaren ise EPG değerleri artmaya başlamıştır. Tedavi öncesi ve sonrası 
yapılan dışkı kültürlerinden elde edilen 3.dönem larvaların Cyathostominae alt familyasına ait olduğu teşhis edilmiş-
tir. İlaç uygulanan hayvanların hiçbirinde yan etki gözlenmemiştir. 
Sonuç olarak, atları Strongylidae enfeksiyonlarından koruma amaçlı yapılacak Eqvalan® veya Equimax® tedavileri 
7 hafta arayla uygulanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: At, Strongylidae, ivermectin, praziquantel, Eqvalan®, Equimax®. 

Efficacy of Eqvalan® (ivermectin) and Equimax® (ivermectin + praziquantel)  
Against Strongylidae Species in Naturally Infected Horses 

Summary: The present study was carried out to determine the efficacy rates and the duration of efficacy of two 
anthelmintic pastes (Eqvalan® and Equimax®) on horses naturally infected by strongyles. 
Twenty horses were divided into two groups each of 10 animals. Horses in group 1 were treated with 0.2 mg/kg 
ivermectin (Eqvalan®) and group 2 horses received a combination of 0.2 mg/kg ivermectin + 2.5 mg/kg 
praziquantel (Equimax®). After treatment, in weeks 3, 5, 7, 9 and 11 individual faecal samples were collected and 
faecal egg counts (EPG) were determined using a modified McMaster method. The evaluation of drug efficacy was 
based on faecal egg count reduction test (FECRT). Both Eqvalan® and Equimax® were found to be highly effective 
(>97%) for a period of 7 weeks. From week 9 onwards, EPG values in both groups were tended to increase. Pre- and 
post-treatment faecal cultures showed that only small strongyles (Cyathostominae) were present. Adverse reactions 
to treatments were not observed. 
It is concluded that treatments of horses either with Eqvalan® or Equimax® for the prevention of strongylosis 
should be administered with intervals of 7 weeks. 
Key Words: Horse, Strongylidae, ivermectin, praziquantel, Eqvalan®, Equimax®. 
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Giriş 

Atlarda Strongylidae ailesinde bulunan 
nematodlardan ileri gelen enfeksiyonlar tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de atların en önemli 
paraziter hastalıkları arasında yer almaktadır19. 
Bu parazitlerlerle mücadelede en etkili yollardan 
birisi antelmentik tedavisidir. Bu amaçla yapılan 
antelmentik uygulamalarında dikkat edilmesi 
gereken konular arasında etkili bir antelmentik 
seçimi ve ilgili antelmentiğin etki süresinin bi-
linmesi gelmektedir18. 

Atların strongylid nematodlarına karşı kul-
lanılan organik fosforlular (dichlorvos, trichlorfon 
vb.), benzimidazoller (fenbendazol, febantel vb.), 
imidazotiyazol ve pirimidinler (pyrantel, tetra-
misole vb.) ve makrosiklik laktonlar (ivermectin, 
moxidectin vb.) gibi gruplarda yer alan farklı 
antelmentikler bulunmaktadır15. Türkiye’de, bu 
gruplarda bulunan bazı antelmentiklerin granül, 
tablet, toz veya sıvı (enjektabl) şeklindeki formü-
lasyonları atların Strongylidae enfeksiyonlarına 
karşı kullanılmaktadır ve yapılan değişik çalışma-
larla da bu antelmentiklerin yüksek oranda etkiye 
sahip oldukları bildirilmiştir1,7,8,11. Diğer taraftan, 
son yıllarda farklı ülkelerde yapılan çalışmalar 
özellikle küçük Strongylidae etkenlerinin 
(Cyathostominae) yaygın bir şekilde benzimi-
dazol grubu antelmentiklere karşı 2,14,22, yeni bul-
gulara göre de pirimidin türevlerinden pyrantele5 
dirençli hale geldiklerini ortaya koymuştur. Bu 
durum, henüz bir dirençlilik olgusunun bildiril-
mediği makrosiklik laktonlar grubundaki 
antelmentiklerin önemini bir kat daha arttırmıştır. 
Bu grupta yer alan ivermectinin atlar için hazır-
lanmış iki preparatı Türkiye piyasasında bulun-
makta, bunlardan biri sadece ivermectin 
(Eqvalan®), diğeri ise ivermectine ilaveten prazi-
quantel (Equimax®) içermektedir. Oral yolla 
uygulanan jel tarzındaki bu preparatlar geniş 
spektrumlu olmalarından ve atlara kolay uygula-
nabilmelerinden dolayı özellikle sportif amaçlı at 
üretilen ve yetiştirilen gerek resmi gerekse özel 
çiftliklerde yaygın bir şekilde kullanım alanı 
bulmaktadır. 

Yapılan çalışmanın amacı, bu iki 
antiparaziter preparatın yarış amaçlı yetiştirilen 
safkan atlardaki Strongylidae türlerine karşı etki 
ve etki sürelerini belirlemek olmuştur. 

Materyal ve Metot 

Bu çalışma, Kasım 2002-Şubat 2003 tarih-
leri arasında Karacabey Tarım İşletmesi’nde yü-
rütülmüştür. Araştırmada, aynı merada birlikte 
otlayan ve son 3 ay içersinde herhangi bir 
antelmentik ile tedavi edilmemiş 5-10 aylık 20 
safkan arap atı kullanılmıştır. Atlar tedavi öncesi 
dışkı yumurta sayılarına göre iki gruba ayrılmış-
lar, birinci gruptaki atlar 0.2 mg/kg dozda 
ivermectin (Eqvalan® paste, Topkim-Merial), 
ikinci gruptaki atlar ise 0.2 mg/kg ivermectin + 
2.5 mg/kg praziquantel (Equimax®, Tüm-Virbac) 
ile oral yolla tedavi edilmişlerdir. Tüm atlar, veri-
len ilacın tam olarak alındığını kontrol etmek 
amacıyla ilaç uygulanışını takiben 15 dakika, 
olası bir yan etki yönünden ise 24 saat süreyle 
gözlenmiştir. Tedaviden sonraki 3. haftadan itiba-
ren ikişer hafta aralıklarla 11. haftaya kadar her 
attan taze dışkı numuneleri alınmış ve modifiye 
McMaster tekniği ile EPG değerleri belirlenmiş-
tir16. Her iki antelmentiğin etki yüzdesi, grup 
bazında tek tek hayvanların EPG değerlerinin 
aritmetik ortalaması alınarak dışkıda yumurta 
sayısı azalım testi (FECRT)’ne göre aşağıdaki 
formülle hesaplanmıştır25: 

 
              EPG (tedavi öncesi) – EPG (tedavi sonrası) 
Etki (%) = -------------------------------------------- X 100 
                            EPG (tedavi öncesi) 

 
Artan dışkı örnekleri grup bazında bir ara-

ya toplanarak larva kültürü için 27ºC’de 7 gün 
etüvde bekletilmiş ve 3. dönem enfektif larvalar 
Baermann tekniği ile toplanmıştır3. Daha sonra 
toplanan larvaların identifikasyonları yapılmış-
tır16. 

Bulgular 

Tedavi edilen hiçbir atta antelmentik uygu-
lamasından dolayı herhangi bir yan etki gözlen-
memiştir. Çalışmada kullanılan atların dışkı mua-
yenelerinde araştırma boyunca sadece Strongyli-
dae yumurtaları tespit edilmiş, başka nematodlara 
ait yumurtalara ise rastlanmamıştır. Tablo I’de 
dışkı numunesi alınan haftalardaki grup ortalama 
EPG değerleri verilmiştir. 
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Tablo I. Tedavi öncesi ve sonrası EPG değerle-
ri, pozitif hayvan sayıları ve ilaçların 
etki oranları 

Table I. Pre- and post-treatment EPG values, 
number of positive animals and 
efficacy rates of the drugs 

  Ortalama EPG değerleri 
  Hafta 

 n 0 3 5 7 9 11 

Eqvalan® 10 330 0 0 10 455 2130 

Pozitif at sayısı  (10) (0) (0) (2) (10) (10) 

Etki %   100 100 97 - - 

Equimax® 10 375 0 0 5 695 1550 

Pozitif at sayısı  (10) (0) (0) (1) (10) (10) 

Etki %   100 100 98.7 - - 

 
Tedaviden sonraki 5. haftaya kadar her iki 

gruptaki tüm hayvanlarda EPG değerleri 0 olur-
ken, her iki antelmentiğin etkisi %100 olarak 
saptanmıştır. Dışkı muayenelerinde Strongylidae 
yumurtalarına ilk defa 7. haftada Eqvalan® gru-
bunda 2 atta, Equimax® grubunda 1 atta rastlan-
mış, ilaçların etki oranları ise sırasıyla %97 ve 
%98.7 olmuştur. Grup ortalama EPG değerleri 9. 
haftadan itibaren bir artış göstererek, son defa 
dışkı muayenesinin yapıldığı 11. haftada 
Eqvalan® grubunda 2130’a, Equimax® grubunda 
ise 1550’ye yükselmiştir (Tablo I). 

Tedavi günü ve tedavi sonrası 7., 9. ve 11. 
haftalarda yapılan dışkı kültürlerinde her iki grup-
ta tamamı küçük Strongylidae (Cyathosto-
minae)’lerden oluşan 3.dönem larvalar teşhis 
edilmiştir. Strongylus spp. larvalarına ise rastlan-
mamıştır.  

Tartışma ve Sonuç 

Atlardaki Strongylidae etkenlerine karşı, 
farklı kimyasal gruplardan değişik antelmentikler 
kullanılmaktadır. Bunlardan makrosiklik lakton 
grubu antelmentikler, özellikle ivermectin, ülke-
mizde de son yıllarda çok sayıda atın bir arada 
bakıldığı odaklarda en yaygın kullanılan 
antelmentikler arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye piyasasında bulunan 
ve ivermectin ihtiva eden atlara spesifik iki 
preparatın Strongylidae’ler ile doğal enfekte saf-
kan atlarda yüksek oranda etki gösterdikleri sap-
tanmış ve bu etki 7 hafta boyunca >%97 olarak 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar ivermectinle yapılan 
diğer çalışmalarda bulunan etki oranlarıyla uyum 

içersindedir6,18,20,25. Yine yapılan bu çalışmada 
grup EPG değerleri tedaviden sonraki 9. haftada 
artmaya başlamış ve 11. haftada pik yapmıştır. 
Atların ivermectinle tedavilerinden sonra 8. haf-
tadan itibaren dışkıda Strongylidae yumurtalarına 
rastlandığını ve buna bağlı olarak EPG miktarın-
da hızlı bir artışın gözlendiğini bildirilen çalışma-
ların17,24 yanı sıra, ivermectin tedavisini müteakip 
EPG değerinin 10-12 hafta boyunca düşük sevi-
yelerde kaldığını kaydeden bulgular da mevcut-
tur4,9,26. Bu farklar; ilgili çalışmalarda kullanılan 
atların aynı yaş gruplarında olmamalarından kay-
naklanabileceği gibi, ki Herd ve Gabel12 aynı 
antelmentiklerle tedavi edilen hayvanlarda EPG 
sayılarının tedaviden sonra genç atlarda yaşlılara 
göre daha önce yükseldiğini tespit etmişlerdir, 
atların çıkmış olduğu meranın kontaminasyon 
derecesiyle de yani atların tekrar meradan alacak-
ları enfektif larva (L3) miktarıyla da ilgili olabi-
lir21. 

Tedavi öncesi ve sonrası yapılan dışkı kül-
türlerinde tamamı küçük Strongylidae (Cyathos-
tominae)’lere ait 3. dönem larvalar (L3) teşhis 
edilmiştir. Strongylus cinsinden larvaya ise rast-
lanmamıştır. Bu durum çalışmanın yapıldığı çift-
likte geçmiş yıllarda yapılan ve günümüzde de 
devam eden düzenli antelmentik tedavilerinin bir 
neticesi olarak değerlendirilebilir, zira benzer 
şartlarda yapılan çalışmalarda da atlardaki domi-
nant türlerin Cyathostominae alt familyasına ait 
oldukları ve Strongylus spp. larvalarına ya hiç ya 
da çok düşük oranlarda rastlandığı bildirilmiş-
tir21,26. Yine araştırmanın yürütüldüğü at harasının 
ne mera alanına ne de kapalı hayvan mekanlarına 
dışarıdan tektırnaklı girişinin olmaması çiftlik 
dışından gelebilecek muhtemel Strongylus spp. 
enfeksiyonlarının önlenmesinde de önemli bir 
faktör olarak değerlendirilebilir. 

Geniş spektrumlu bir antelmentik olan 
ivermectin Strongylidae türlerinin yanı sıra 
Parascaris equorum, Oxyuris equi gibi diğer 
sindirim sistemi nematodlarına da etki etmekte-
dir13. Yine bu çalışmada kullanılan Equimax® 
adlı preparat, atların cestodlarına (Anoploce-
phalidae) karşı etkili olan praziquantel etken 
maddesi içermesine rağmen, araştırmada kullanı-
lan atların dışkı muayene sonuçlarına göre sadece 
Strongylidae ailesinde yer alan parazitlerle 
enfekte oldukları tespit edilmiştir. Bundan dolayı 
gerek ivermectinin diğer nematodlara, gerekse 
praziquantelin cestodlara olan etkileri hakkında 
bir değerlendirme yapılamamıştır. Ancak 
cestodlara karşı antelmentik etkinliği çalışmaları 
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tedavi sonrası dışkı muayenesinde yumurta bakı-
sına göre yapılabilmesine rağmen23, daha güveni-
lir sonuçlar tedavi sonrası yapılan otopsi bulgula-
rıyla elde edilebilmektedir10. 

Sonuç olarak, ivermectinin gerek tek başı-
na (Eqvalan®), gerekse praziquantelle beraber 
olan kombinasyon (Equimax®) preparatları 
Strongylidae etkenlerine karşı yüksek oranda 
etkili bulunmuşlar ve etki sürelerinin 7. haftaya 
kadar sürdüğü belirlenmiştir. 

Geçmiş yıllarda yoğun bir şekilde 
antelmentik uygulaması yapılmış ve halen yapıl-
makta olan at populasyonlarında belirli aralıklarla 
antelmentik etki kontrol çalışmaları yapılmalı, 
dolayısıyla olası bir etki azalmasının veya muh-
temel bir dirençlilik durumunun erken teşhis e-
dilmesi, gerekli önlemlerin zamanında alınması 
açısından büyük önem arz etmektedir. 
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