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Laboratuvar Sıçanlarında (Rattus norvegicus) Giardia muris
Enfeksiyonu ve Metronidazol ile Sağaltımı
Giardia muris Infection in Laboratory Rats (Rattus norvegicus) and Treatment with
Metronidazole
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ÖZET
Amaç: Bu çalışma metronidazolün, laboratuvar sıçanlarında Giardia muris enfeksiyonunun sağaltımındaki etkinliğini belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Yöntemler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Cerrahi Araştırma Merkezi’ne bir çalışma amacıyla getirilen sıçanların dışkılarının sarı sulu ishal
şeklinde olduğu görülmüştür. Dışkı örnekleri nativ muayene ile incelenmiş, enfeksiyon oranlarının değerlendirilmesi 40’lık objektifte yapılarak
sonuçlar 1-4 arası pozitif olarak kaydedilmiştir. Enfekte hayvanlara metronidazol 20 mg/kg dozunda oral yolla 5 gün süreyle uygulanmıştır.
Bulgular: Kafeslerde 4’erli gruplar halinde tutulan 64 sıçanın dışkı muayeneleri sonucu 15 kafesin (60 sıçan) G. muris ile enfekte olduğu
saptanmıştır. İlaç uygulamasını takip eden 5., 7. ve 14. günlerde alınan dışkı örneklerinde 14 grupta da etkene rastlanmazken, bir kafeste ise
trofozoit yoğunluğunun azaldığı (%75) görülmüş ve sıçanlarda yan etki görülmemiştir.
Sonuç: Metronidazolün sıçanlarda giardiosis tedavisinde etkin bir ilaç olduğu görülmüştür. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 181-4)
Anahtar Sözcükler: Laboratuvar sıçanı (Rattus norvegicus), Giardia muris, metronidazol
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ABSTRACT
Objective: This study was conducted to determine the effectiveness of metronidazole for treatment of Giardia muris infection in laboratory
rats.
Methods: The feces of rats was yellow watery diarrhea and brought to the surgery research center of University of Ondokuz Mayis in order
to be a study. Stool samples were examined by native examination, evaluation of infection rates was done with an X40 lens, and results were
recorded as positive from 1 to 4. Metronidazole was administered to infected animals orally for 5 days with a 20 mg/kg dose.
Results: As a result of fecal examination of 64 rats held in groups of four in cages, 15 of the cages (60 rats) were found to be infected with
G. muris. While agents were not observed in collected stool samples following 5, 7, and 14 days of drug administration of 14 groups,
trophozoite density in one cage was decreased (75%), and adverse effects were not seen in rats.
Conclusion: Metronidazole was found to be an effective drug for the treatment of giardiasis. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 181-4)
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GİRİŞ
Giardiosis insan, memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibilerde
oldukça yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Kırktan fazla hayvan
türünde morfolojik olarak tespit edilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından zoonoz olarak kabul edilmektedir (1-3).
Giardia cinsine ait bütün türlerin morfolojileri birbirlerine benzemekte, armut şeklinde veya elipsoidal olup bilateral simetriktir.
Fakat bu türler yerleşim gösterdikleri konaklara göre farklı isimler
almaktadır. Bununla birlikte medyan cisimciğin yapısındaki değişiklikler, trofozoit morfolojisi ve genetik analizler sonucu türler
arası farklar ortaya konulabilmektedir (4, 5).
İnsanlarda görülen tür G.duodenalis’dır (G.intestinalis/G.lamblia). Bulaşma Giardia kistleri ile kontamine olmuş su ve gıdaların
alınması, kişiden kişiye direkt temas veya cinsel temas yolu ile
olabilmektedir. Enfeksiyon asemptomatik olabildiği gibi ishal,
kilo kaybı, karın krampları, büyümede gerileme gibi belirtilerle
seyredebilir. Çocuklar, yolcular ve bağışıklık sistemi zayıf olan
kişiler yüksek risk altındadır (2-4, 6). Ülkemizde enfeksiyonun
insanlardaki yaygınlığı %4-25 arasında değişmektedir (7).
Giardia muris özellikle de laboratuvar kemiricileri olmak üzere
fare, sıçan, hamster ve diğer yabanıl kemiricilerin ince bağırsaklarında bulunmaktadır. Farelerde enfeksiyonun şekillenmesi için
en az 10 kist alınması gerekmektedir. Hayvanlarda patojenitesi
düşük olup çoğu enfeksiyon asemptomatik seyretmektedir Ağır
enfeksiyonlarda hayvanlarda ağırlık kaybı, ishal, karında büyüme,
ince bağırsakta sarımsı beyaz sulu bir içerik, kıllarda sertleşme,
uyuşukluk gibi belirtiler ve bazen ölüm görülebilir (8-10).
Parazitin yaşam çemberinde trofozoit ve kist dönemleri vardır.
Trofozoiti ortadan ikiye bölünmüş armut şeklinde ve yaklaşık
7-13x5-10 mikrometre boyutlarındadır. Öne yakın iki çekirdek, iki
aksostil ve 8 adet flagellum bulunmaktadır. Ventral yüzde bulunan vantuzları vasıtasıyla bağırsak mukozasına tutunarak yaşarlar.
Kistleri ise ovaldir ve olgun kistlerde 4 adet çekirdek bulunmaktadır. Bulaşma kistlerin ağız yoluyla alınmasıyla oluşur. Enfeksiyon
oranı, hijyen koşulları ile yakından ilişkili olduğu için hastalık az
gelişmiş ülkelerde daha yaygın görülmektedir (7, 9, 10).
İnsan ve hayvanlarda Giardia enfeksiyonlarının sağaltımında birçok antiprotozoer ilaç kullanılmaktadır. Kuinakrin, metronidazol,
tinidazol, furazolidon ve paramomisin bunlardan bazılarıdır.
Nitroimidazoller tedavide genellikle etkindirler ve daha çok kullanılmaktadırlar. Metronidazol’ün giardiosis tedavisindeki etkinliği ise 1961 yılında ortaya konulmuştur (2, 11). Metronidazol bir
nitroimidazol türevi olup, 1-(β-Hydroxy-ethyl)-2-methyl-5-nitroimidazoldür. Geniş antiprotozoer etkisi vardır. Oral yolla alınan
ilaç tamamen ve hızlı bir şekilde emilmektedir. Dolaşıma geçen
ilaçlar plazma proteinlerine düşük oranda bağlanır ve BOS,
kemik, prostat, vücut boşlukları da dahil tüm vücuda etkili olabilecek oranda geçerler. Özellikle karaciğerde metabolize edilirler.
Protozoonun hücre DNA’sına bağlanarak DNA sentez ve kopyalanmasını durdurur, DNA çift sarmal yapıyı düzelmeyecek şekilde
bozar ve hücrelerin ölümüne neden olur. İlacın yarılanma ömrü
4-12 saat arasında değişmektedir. Bulantı ve genel rahatsızlık
görülebilir, ama ciddi yan etkileri nadirdir. Yüksek dozlarda uzun
süre kullanımı farelerde karsinojeniktir (3, 11, 12).
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Bu çalışma metronidazol’ün laboratuvar sıçanlarında Giardia
muris enfeksiyonunun sağaltımındaki etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEMLER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Cerrahi Araştırma Merkezi’ne bir dış
kaynaktan temin edilen ve radyoloji çalışmalarında kullanılan
sıçan dışkılarının sarı sulu ishal şeklinde olduğu görülmüştür.
Kafeslerde 4’erli gruplar halinde tutulan 64 adet sıçan (Rattus
norvegicus) için her kafesten ayrı ayrı numune alınarak, laboratuvara getirilmiştir. Nativ muayene için dışkı örneklerinden lam
üzerine bir damla alınarak eşit hacimde serum fizyolojik ile sulandırılmış ve üzerine lamel kapatılarak 40’lık objektifte incelenmiştir.
Bir mikroskop sahasında görülen yaklaşık her 20 hareketli trofozoit için bir artı (+) değer verilmiştir. İncelenen örneklerde enfeksiyon yoğunluğu 1+ ile 4+ arasında değerlendirilerek sonuçlar
kaydedilmiştir. Enfekte dışkılardan trikrom boyama yapılarak trofozoitler görülmüş ve mikroskopta fotoğrafları çekilmiştir.
Enfekte sıçanlarda Giardia enfeksiyonu üzerine metronidazolün
etkinliğinin belirlenmesi için ilaç uygulaması yapılmıştır. Bu amaçla
sıçanlara beş gün süreyle 12 saat ara ile 20 mg/kg dozunda oral
yolla metronidazol verilmiştir. Uygulamanın 5., 7. ve 14. günlerde
dışkı örnekleri alınarak parazit varlığı yönünden incelenmiştir.
Tedavi öncesi ve tedavi sonrası parazitin görülme oranları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımlı grup oran
karşılaştırılması (Z testi) (Minitab 14) yapılmış ve p≤0,05 anlamlı
olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
16 kafese ait dışkı örneklerinin 15’inde (toplam 60 sıçan) farklı
yoğunluklarda ve hareketli Giardia muris trofozoitlerine rastlanmıştır.
Metronidazolun 20 mg/kg dozda uygulanmaya başlamasını takip
eden 5., 7. ve 14. günlerde sıçanlara ait dışkı örnekleri alınarak
incelenmiştir. 5. günde yapılan nativ muayene ve boyamalar
sonucunda 14 grupta da etkenin kist ve trofozoit şekillerine rastlanılmazken, bir kafeste ise trofozoit yoğunluğunun azaldığı
(%75) görülmüştür. 7. ve 14. günde alınan dışkı örneklerde de
aynı kafeste (bir kafes) parazite rastlanmıştır (Tablo 1).
Metronidazol giardiosisli tüm sıçan gruplarına etki etmiş ve hayvanlarda ilaç kullanımına bağlı herhangi bir yan etki gözlenmemiştir. Yapılan test sonucunda tedavi öncesi ile tedavi sonrasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=7,77;
p=0,001). Tüm gruplarda ilaç öncesi parazit görülme oranı
%53,33 iken, ilaç sonrasında %1,67’ya düşmüştür.

TARTIŞMA
Giardiosis, kedi, köpek, çiftlik hayvanları, kunduz, yabanıl kemiriciler ve laboratuvar hayvanlarında görülen, özellikle immun sistemi gelişmemiş insan ve hayvanlarda ağır enfeksiyon oluşturan ve
su başta olmak üzere gıdalarla oral yolla bulaşan zoonoz karakterli bir hastalıktır (4, 6, 13).
G. duodenalis deneysel olarak laboratuvar sıçanlarına bulaşabildiği gibi, sıçanlardan da insanlara bulaşabilmektedir. Zoonotik
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Tablo 1. Tedavi öncesi ve sonrası kafeslerdeki enfeksiyon yoğunluğu
Grup no
Tedavi öncesi
Enfeksiyon
yoğunluğu* Tedavi sonrası
Tedavi %’si

1

2

3

4

5

+

++

++

+

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

6

7

8

9

10

11

12

++

++

+

+

++

+

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

++++ +++

100 100

13

14

15

++++ ++++ ++
+

-

-

75

100

100

*: + = Yaklaşık 20 trofozoit

bulaşmada en büyük riski kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar
oluşturmaktadır. Enfeksiyonun potansiyel konağının çok fazla
olması ve evcil, çiftlik ve yabani hayvanlar arasında bulaşabilmesi,
insan enfeksiyonlarınının kontrolünü güçleştirmektedir (4, 6, 13).
van Keulen ve ark. (14) sıçanlardan elde ettikleri etkenlerin moleküler analizinde, etkenlerin G. duodenalis’in A ve B genotiplerinden farklı olduğunu, fakat yine de G. duodenalis’in başka bir
genotipine ait olduğunu düşündüklerini bildirmişlerdir. Bu da
sıçan-insan zoonotik bulaşının mümkün olabildiğini göstermektedir. Giardia enfeksiyonlarında, zoonotik özelliği ve bulaş sıklığının tam olarak ortaya konabilmesi için yeni moleküler ve epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (15).
Laboratuvar hayvanı olan sıçanlarda kontamine sulardan geçen
enfeksiyonlar oluşabilmektedir. Bu laboratuvarlarda kullanılan
suların sanitasyonu önemlidir (16). Çalışmada kullanılan sıçanlar
bir dış kaynaktan temin edilen ve radyasyona maruz bırakılan
deney hayvanlarıdır. Radyasyon sonrası klinik semptomların gözlenmesi sıçanların daha önceden enfekte olduklarını ve hastalığın subklinik seyrettiğini, radyasyon maruziyeti sonrası immun
sistemi baskılanan hayvanlarda hastalık tablosunun oluştuğunu
düşündürmektedir.
Giardiosis tedavisinde kullanılan 3 ana ilaç; nitroimidazol türevleri, akridin boyaları ve nitrofuranlardır. Tedavi süresinin kısa olması
ve yan etkilerinin hafif olmasından dolayı genellikle metronidazol
ve tinidazol tercih edilmektedir. Bunların direnç vb. nedenle etkisiz kaldığı durumlarda alternatif olarak mepakrin veya furazolidona kulanılmaktadır. Mepakrinin etkinliği nitroimidazol türevleri ile
benzerdir, fakat yan etkilerinden dolayı daha az tolere edilmektedir. Furazolidon bunlar arasında giardiosis’e en az etkili olanıdır
(6, 17). Yaygın olarak kullanılan ilaçlardaki yan etkiler, furozolidon
ve metronidazol’e direnç gelişimi gibi sebepler alternatif ilaç
gereksinimlerini ortaya çıkarmıştır. Helmint enfeksiyonlarında
yaygın olarak kullanılan albendazol de giardiosis tedavisinde
başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir (18).
Giardia etkenlerinin inaktive edilmesinde veya tedavide ozon,
ultraviyole (UV) ışınlar, klor, immunsupresyon ilaçlar (siklosporin
A) ve güneş ışığından da yararlanılmaktadır (19-22). G. muris ile
enfekte farelerin 4 gün boyunca Siklosporin A ile tedavisi sonrasında yüksek miktarda kist attıkları gözlenmiştir (20). Yine G.
muris enfeksiyonlarından sonra konakta doğal bir direnç gelişmekte ve daha sonraki enfeksiyonlardaı konağı korumaktadır (4).
Klor parazitin kist formlarının inaktive edilmesinde etkilidir. 8 mg/
litre ve nötral pH’da çok etkili olan klor 10 dakikada tüm kistleri
yok edebilmektedir. G. muris ve G. duodenalis kistlerinin klora
karşı dirençleri de farklılık göstermektedir. Bazı G. muris kistlerinin daha dirençli olduğu görülmüştür. Yine Giardia etkenleri

soğuk suda klora karşı daha dayanıklıdırlar. Suyun 56ºC’ye kadar
ısıtılmasıyla 10 dakikada Giardia kistlerinin inaktive edilebildiğinden bahsedilmektedir (19, 21-24).
Metronidazolü tinidzaol ile karşılaştırdığımızda, metronidazolün
etkinliği tartışılsa bile daha güvenli bir ilaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 100 çocuk üzerinde metronidazol ve tinidazol karşılaştırılmış ve tinidazol çok daha başarılı bulunmuştur. Ayrıca tinidazol ile ishal daha çabuk geçmiş fakat mide-bağısak rahatsızlıkları
3 kat daha fazla görülmüştür (25). Meksikada enfekte çocuklar
üzerinde yapılan çalışmada ise metronidazol ile furazolidonun
eşit derecede güvenli ve etkin olduğu bulunmuş, sadece metronidazol ile tedavi edilmiş bir çocukta ürtiker görülmüştür (26).
Brezilyada furazolidon, metronidazol ve tinidazol kullanılarak 172
hasta üzerinde çalışılmış, metronidazol ile %87, tinidazol ile de
%97 başarı sağlanmıştır. Furazolidan ile çok şiddetli yan etkiler
görülürken, metronidazol ile önemsiz yan etkilere rastlanmıştır
(27). Bu çalışmada da metronidazol kullanımı ile sıçanlarda herhangi bir yan etkiye rastlanmamış giardiosis tedavisinde güvenli
bir şekilde kullanılabileceği ortaya konmuştur.
Bazı çalışmalarda ise metronidazol en etkili ilaç olarak tespit edilmiştir. G.duodenalis metronidazol, tinidazol ve ornidazol ile tedavi edilmiş, %95 etkinlik ile metronidazol tinidazolden daha başarılı bulunmuş ve yine hiçbir yan etki gözlenmemiştir (28). Leman (29)
ise yapmış olduğu çalışmada metronidazol ve kuinakrinin, furazolidondan daha etkili; kuinakrinin daha ucuz fakat önemli yan etkileri olduğundan bahsetmektedir. Doğal olarak Giardia muris ile
enfekte fareler üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise metronidazol, tinidazol, seknidazol ve furazolidon’un etkinlikleri sırasıyla
%58,3, %16, %40 ve %50 olarak tespit edilmiştir (30).

SONUÇ
Bilimsel araştırmalara başlamadan önce laboratuvar hayvanlarının parazitolojik muayeneleri yapılmalı ve hayvanların yetiştirildiği alanlarda hijyen koşullarına dikkat edilmelidir. Laboratuvar
hayvanlarının parazit taşımaması hem araştırma sonuçlarının
güvenirliliği hem de araştırmacının sağlığı açısından önemlidir.
Ayrıca laboratuvar sıçanlarında giardiosis tedavisinde metronidazol etkin ve güvenli bir ilaç olarak kullanılabildiği sonucuna varılmıştır.
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