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Özet
Dermatolojide İvermektin Tedavisi
İvermektin, geniş spektrumlu bir anti-parazitik ajan olarak ilk
veteriner tıbbında kullanılmış ve değişik helmint ve artropod tür-
lerine karşı aktif olarak bulunmuştur. Son yıllarda ivermektinin
değişik parazitik hastalıklarda kutanöz tropizminin ilgi çekmesi
sonucu deri parazitolojisinde kullanım alanı genişlemiştir. Bu
makalede ivermektinin temel olarak filaryasis, strongiloidiyasis,
kutanöz larva migrans, uyuz ve baş bitlenmesi tedavisinde kulla-
nımına değinilecektir.
Anahtar kelimeler: İvermektin, tedavi, dermatoloji

Abstract
Ivermectin Treatment in Dermatology
Ivermectin, a broad-spectrum anti-parasitic agent first used in
veterinary medicine, is active against numerous species of
helminths and arthropods. For the past few years, world-wide
reports on the use of ivermectin in various parasitic diseases with
cutaneous tropism have led to its use in the field of skin para-
sitology. In this paper we review parasitoses which have been
treated with ivermectin; mainly, filariasis, strongyloidiasis, cuta-
neous larva migrans, and scabies and head lice.
Keywords: Ivermectin, treatment, dermatology
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Giriş

İvermektin potent antiparazitik ilaç olarak kullanı-
lan makrosiklik lakton sınıfı birçok helmint ve art-
ropoda etkili bir ajandır. İvermektin, MK-0933
adıyla avermektin B’ nin 22,23-dihidroderivesi olup
sentetik avermektin olarak bilinen makrosiklik lak-
ton derivesi geniş spektrumlu antiparazitiktir. Aver-
mektin B toprakta bulunan bir aktinomiçes olan
Streptomiçes avermitis derivesidir. Yapısal olarak
makrolidlere benzerken, antibakteriyel etki göster-
memektedir. Nematod gibi endoparazitler, insekt ve
akar gibi ektoparazitlere etkili geniş spektrumlu bir
ajandır. Yan etkileri oldukça az olup, hasta uyumu
iyi olan bu ajan değişik ektoparazitik infestasyon-
larda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle sistemik
formu yanı sıra topikal formu da kullanıma girdik-
ten sonra filaryasis, strongiloidiyasis, kutanöz larva
migrans, uyuz, pediküloz ve rozaseada başarılı bu-
lunmuştur. Aziz ve ark tarafından ilk kez 1982 yı-
lında Onkoserka volvulus infestasyonunda
kullanılmış ve 1987’den itibaren ise Afrika ve Latin
Amerika’da endemik onkoserkiyasis kontrolünde
kullanılmaya başlanmıştır. İvermektin loiyasis, ban-

krofitiyan filaryasis ve strongilodiyasis gibi intestinal
nematod infestasyonu ile uyuzda çok etkili bulun-
muştur (1, 2, 3).

Etki Mekanizması

Aktinomiçetes olan Streptomiçes avermitilis tara-
fından üretilen makrosiklik laktoz olan ivermektin,
parazit c-aminobütirik asit nörotransmitter agonisti
olarak kanallardan klor geçişini uyarır ve nematod-
lara karşı geniş spektrumda antiparazitik aktivite
gösterir. İvermektin antihelmintik ilaç olarak yapısal
olarak makrolid antibiyotiklere benzeyen, ancak an-
tibakteriyel özellik göstermeyen bir ajandır. Iver-
mektin glutamat-kapı klorid kanallarına bağlanarak
yüksek spesifik afinite ile intervertebral sinirler ve
kas sinirlerine geçiş gösterip, sinir veya kas hücrele-
rinde klorid iyonlarına hücre membran permeabi-
litesini arttırmaktadır. Bu durum hiperpolarizasyona
yol açarak parazitte flaksit paralizi ile ölüme yol açar.
Ivermektin memeli glutamat kapı klorid kanallarına
afinitesi minimal olup, insanlarda kan-beyin bari-
yerini geçmemektedir. Parazit periferal motor si-
napslarında spesifik nörotransmitter reseptörlerine



selektif bağlanır. Endektosidal etkiyle endo ve ekto-
parazitlere karşı nematod, artropod ve insektlerde
paraliziye yol açıp, internöronik sinir iletimini ne-
matod sinapslarında, artropod ve insekt sinir-kas si-
napslarında baskılar. Spesifik olarak ivermektin
glutamat kapı anyon kanalları veya gama-aminobü-
tirik asit kapı klorid kanallarını kullanarak kimyasal
geçişi bloklar. Gama-aminobütirik asit (GABA)’nın
presinaptik sinir uçlarından salınımının uyarımı ve
postsinaptik reseptörlere bağlanma artışı olur. Buna
karşın ivermektin asetil kolin, norepinefrin ve sero-
tonin gibi diğer transmitterleri sinapslarda etkile-
mez. Bu yolla parazitte sinir iletimi bozulup paralizi
gerçekleşirken, insanlarda GABA ve glutamat peri-
feral motor fonksiyonu etkilemediğinden dolayı se-
çici olarak intervertebralarda paralizi sağlar.
Memelilerde ivermektinin iyi tolere edilmesi, glu-
tamat kapı anyon kanalları veya GABA-kapı klorid
kanallarının yalnızca santral sinir sisteminde olması
yüzünden olup, ilacın hematoensefalik bariyeri geç-
memesidir. Gama-aminobütirik asit memelilerde
spinal kord ve beyinde iken, glutamat birçok duyu-
sal yolak ve kortekste bulunur (2). Aktinomiçetes
olan Streptomiçes avermitilis tarafından üretilen
makrosiklik laktoz olan ivermektin, parazit c-ami-
nobütirik asit nörotransmitter agonisti olarak ka-
nallardan klor geçişini uyarır ve nematodlara karşı
geniş spektrumda antiparazitik aktivite gösterir.
İvermektin antihelmintik ilaç olarak yapısal olarak
makrolid antibiyotiklere benzeyen, ancak antibak-
teriyel özellik göstermeyen bir ajandır. Ivermektin
glutamat-kapı klorid kanallarına bağlanarak yüksek
spesifik afinite ile intervertebral sinirler ve kas sinir-
lerine geçiş gösterip, sinir veya kas hücrelerinde klo-
rid iyonlarına hücre membran permeabilitesini
arttırmaktadır. Bu durum hiperpolarizasyona yol
açarak parazitte flaksit paralizi ile ölüme yol açar.
Ivermektin memeli glutamat kapı klorid kanallarına
afinitesi minimal olup, insanlarda kan-beyin bari-
yerini geçmemektedir. Parazit periferal motor si-
napslarında spesifik nörotransmitter reseptörlerine
selektif bağlanır. Endektosidal etkiyle endo ve ekto-
parazitlere karşı nematod, artropod ve insektlerde
paraliziye yol açıp, internöronik sinir iletimini ne-
matod sinapslarında, artropod ve insekt sinir-kas si-
napslarında baskılar. Spesifik olarak ivermektin
glutamat kapı anyon kanalları veya gama-aminobü-

tirik asit kapı klorid kanallarını kullanarak kimyasal
geçişi bloklar. Gama-aminobütirik asit (GABA)’nın
presinaptik sinir uçlarından salınımının uyarımı ve
postsinaptik reseptörlere bağlanma artışı olur. Buna
karşın ivermektin asetil kolin, norepinefrin ve sero-
tonin gibi diğer transmitterleri sinapslarda etkile-
mez. Bu yolla parazitte sinir iletimi bozulup paralizi
gerçekleşirken, insanlarda GABA ve glutamat peri-
feral motor fonksiyonu etkilemediğinden dolayı se-
çici olarak intervertebralarda paralizi sağlar.
Memelilerde ivermektinin iyi tolere edilmesi, glu-
tamat kapı anyon kanalları veya GABA-kapı klorid
kanallarının yalnızca santral sinir sisteminde olması
yüzünden olup, ilacın hematoensefalik bariyeri geç-
memesidir. Gama-aminobütirik asit memelilerde
spinal kord ve beyinde iken, glutamat birçok duyu-
sal yolak ve kortekste bulunur (2).

Farmakokinetiği

İyi biyoyararlanımı olan ivermektin oral alındığında
boş midede hızlıca absorbe edilip, karaciğer enzim-
leriyle metabolize edilip %98 feçes ve %1 oranında
idrarla atılır. İnsan sütünde minimal konsantras-
yonda gözlenmektedir. Ivermektinin kan piki 30-
46 ng/ml olarak alımdan 4 saat sonra oluşup,
yavaşça azalır. Metabolitlerin pik plazma konsant-
rasyonu enterohepatik siklusa katılımdan dolayı
daha uzun olabilmektedir. Oral alımdan pik plazma
seviyesi 5 saat sonra oluşurken, yarılanma ömrü 36
saattir. İlacın skuam, sebum ve terdeki pik konsant-
rasyonu 12 mg doz alımından 8 saat sonra olup, 24
saat sonra azalır (3).

Yan Etkiler ve Kontrendikasyonlar

Ivermektin iyi tolere edilen, yaklaşık %10 hastada
hafif yan etkilere yol açan bir ajan olup, genellikle
yan etkiler ilk 48 saat içinde gözlenir ve tekrarlayan
uygulamalarda daha fazla gözlenmektedir. Nispeten
güvenli bir ajan olan ivermektin in vitro test edildi-
ğinde genotoksisitesi saptanmamıştır. İlaç infant rat-
larda erişkinlere nazaran daha toksik bulunmuştur.
İdiyosinkratik toksisite oluşabilir, ataksi, tremor,
midriyasis, depresyon ve şiddetli olgularda ölüm
veya koma gözlenebilir. 30 yıla yakın süredir kulla-
nılan ivermektin milyonlarca mikrofilaryal hastada
güvenli bir ilaç olarak kullanılmıştır. Batı Afrika on-
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koserkiyasis kontrol programında ivermektinin yan
etki sıklığının düşük olup, hafif veya geçici yan etkileri
oluşabileceği bildirilmiştir. 50.000 üzeri hastada yan
etki sıklığı %1.8 tespit edilip, filaryal hastalığı olan-
larda ise %24 oranında geçici ve hafif reaksiyonların
oluştuğu, bunlar arasında ise anoreksi, asteni, baş ağ-
rısı, artralji, miyalji, ateş, ve eozinofili olabileceği gö-
rülmüştür. Mazotti reaksiyonları ve ani ölüm ise
filaryal hastalarda mikrofilarya ürün parçalanmasına
bağlı ortaya çıkabilmektedir. Onkoserkiyasis kitle te-
davisinden sonra ciddi reaksiyonlar 10 bin kişi ara-
sında %1 civarı bildirilmiştir. Makülopapüler
döküntü ve kaşıntı %33 olguda oluşabilip, oral iver-
mektin alımından 2-4 gün sonra özellikle uyuzlu has-
talarda meydana gelebilir. Belki de bu reaksiyonlar
ölmekte olan ve ölen mite toksik ürünlerine bağlı or-
taya çıkabilmektedir. Hematom ve protrombin zama-
nında uzama birkaç hastada oluşabilir. Bazen bulantı,
kan basıncı artışı, EKG’de T dalgasında düzleşme ve
PR zamanında uzama tanımlanabilir. Tek doz 0.15-
0.2 μgr/kg ivermektin alımı sonrası uyuzlu 47 yaşında
hastanın 15 tanesinde ölüm gözlenmiştir. Mortalite
oranları ise tedaviden 6 ay sonra ile tedavi öncesi 30
ay arası değişmemektedir. Spinal kord hasarı olan
spastisiteli hastalarda haftalık veya iki haftada bir 1.6
mg/kg ivermektin uygulamaları güvenli bulunmuştur.
Teratojenitesi FDA kategori C olarak tespit edilmiştir.
Ivermektin alan annelerin doğurduğu 203 bebekte ise
hiçbir anomali gözlenmemiştir. Yan etkileri arasında
ödem, ateş, kaşıntı, artralji, lenfadenit ve postural hi-
potansiyon gözlenmektedir. Ivermektin gebelik bo-
yunca ve laktasyonda ilk ay süresince, 5 yaşından
küçük ve 15 kg dan hafif çocuklarda ve kötü sağlık
durumu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Allerjik
duyarlılık, sinir sistemi hastalığı da diğer kontrendike
durumlar arasındadır. Deri reaksiyonları yüksek mik-
rofilaryal dansitede daha sıktır. Ivermektin alımından
sonra dolaşan eozinofil sayısı azalır, IL-5 ve eozinofil
derive nörotoksin seviyeleri artar ve bu durum klinik
reaksiyon skorları ile istatistiki olarak anlamlı ilişkide-
dir. Triptaz enzimi mast hücrelerinde degranülasyon
için önemli belirteç olarak kullanılıp, ivermektinin
mikrofilaryaları öldürdükten 12 saat sonra plazma
triptaz seviyelerinde artış olduğu, yan etkilerin ise 24
saatte başlayıp tedavinin 36. saatinde pik yaptığı gös-
terilmiştir. Bu artış klinik reaksiyon skorları, eozino-
filik sekestrasyon (periferal kan eozinofilisinde azalma

ve plazma IL-5 seviyesinde artış), degranülasyon ak-
tivasyonu (artmış plazma eozinofil derive nörotoksin
seviyesi) ile korele bulunmuştur. Reaksiyonların ger-
çek parazit antijenlerine karşı hipersensitivite veya
Wolbachia symbionts tarafından salınan lipopolisak-
karit benzeri endotoksinlerle ilişkili olabileceği düşü-
nülmektedir. İvermektin tedavisiyle, glomeruler
bozukluk yaratan protein göllenmesinin tedaviden
sonra 5. günde istatistiksel olarak korele olduğu gös-
terilmiştir. Toplam üriner protein ekskresyonu mik-
rofilaryal dansitesi 180 mikrofilarya/mg deri üzeri
olan hastalarda daha fazladır. İvermektin potent P-gli-
koprotein inhibitörü olup, GABA reseptörlerine sahip
memelilerde oldukça güvenli olup, kan-beyin bariyeri
arkasındaki nöronları etkilememektedir. Ancak aktif
meningoensefalit veya diğer kan-beyin bariyerinin za-
yıfladığı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ivermek-
tin tedavisiyle ilişkili konvülziyon tanımlanmış olup,
kan-beyin bariyerinden geçişiyle ilişkilendirilmiştir.
Ancak kitle programlarında epilepsi durumu kontren-
dikasyon teşkil etmemektedir (1, 2, 3).

Etkili Olduğu Parazitler

İvermektin endoparazitler arasında geniş spektrumlu
etkide olup, strongiyoloides sterkoralis, ankilostoma
braziliensis, kokliomiya homminivoraks, dermatobia
hominis, filaryalardan ise filarya bankrofti, wucheria
malayi, onkoserka volvulus, loa loa, kutanöz tropizmi
olan ektoparazitlerden sarkoptes uyuz, pedikulus hu-
manus, demodeks follikülaris, çeyletiella da faydalı bir
şekilde tedavide kullanılabilmektedir. Ivermektinle pa-
razitik direnç at, koyun ve diğer hayvan nematodla-
rında 20 yıllık kullanım süreleri içinde bildirilmiştir.
İvermektin direncinde 2 mekanizma rol oynar; ilacın
hücre membranından aktif geçişinde P-glikoproteini
değişimi ve klorid kanal reseptör değişimi. İvermek-
tinin tek oral dozda uyuzlu bazı hastalarda etkisizliği
ovosidal etkisinin yetersizliğine bağlanmaktadır. Ba-
zıları ivermektinin parazitin hücre siklusunun bazı ev-
relerinde etkili olduğuna inanmaktadır (2).

İvermektinin Klinik Uygulamaları

İvermektin veterinerlikte kedi, köpek, tilki, domuz,
deve uyuzu tedavisinde de kullanılabilmektedir. İn-
fekte eşeklerde deneysel akarisit etkisi gösterilmiştir.
Köpek, kedi, tilki ve tavşanlarda çeyletiella mite in-
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festasyonlarında da etkili olup, oral veya subkutanöz
ivermektin tedavisi yapılabilir. Bu parazitler için ge-
nellikle 7-14 günde bir 4-6 hafta boyunca tedavi uy-
gulanmalıdır. İnsanlarda çeyletiella dermatite yol
açabilmektedir. Mite dermatiti ivermektin tedavi
endikasyonları arasında olmamasına karşın, taşıyıcı
hayvanlar için önleyici tedavi olarak uygulanabilir.
Beyaz kuyruklu geyiklerde kene tedavisinde kulla-
nılabilmektedir. İnsanlarda ise oral veya topikal kul-
lanılan ivermektin uyuzu olan çoğu olgunun
tedavisinde 200μg/kg tek doz olarak önerilmekte,
ancak sıklıkla 1-2 haftalık intervallerde tekrarlayan
2-3 doz tedavi de uygulanmaktadır. Uyuz olan has-
talarda relapslar bildirilmiş ve rekürren uyuzlu ol-
gular için evcil hayvanların da 2 oral doz şeklinde 7
günlük intervallerle tedavisi önerilmiştir. Ikinci iver-
mektin dozu başlangıç tedavisinden 1 hafta sonra
önerilmekte ve başarılı tedavi süresini kısaltabilmek-
tedir. Fertil uyuz paraziti keratinosit ve intersellüler
sıvı ile epidermiste beslenirken yumurtaları 6-7
günde bir ortaya çıkar ve oral ivermektinin yarı
ömrü 36 saat olduğu ve ilacın ovosidal etkinliği bu-
lunmadığı için bu uygulama önerilmektedir. İkinci
doz yeni uyuz yavrularını eradike etmek için gerek-
lidir. Uyuz olan insanlarda tek uygulamada %50 ol-
guda topikal ivermektin yeterli iken, beş gün sonra
ikinci bir uygulama da önerilmektedir (4).

Dermatolojideki Uygulamalar

İvermektin dermatolojide kutanöz tropizm gösteren
bazı parazitik infestasyonlarda kullanılmaktadır.
Uyuz, bitlenme, demodekikosis, kutanöz larva mig-
rans, kutanöz larva kurrens, miyasis ve filaryasis te-
davisinde kullanımı oldukça ilgi çekmektedir (Tablo
1) (1, 2, 3).

Uyuz

Uyuz global bir problem olup, hayli bulaşıcı oldu-
ğundan dolayı önemli bir morbidite kaynağıdır ve
şu anda her yıl 300 milyon üzeri olguda uyuz göz-
lenmektedir. Kalabalık yaşam, göç, kötü hijyen,
kötü beslenme, evsizlik, demans ve cinsel temas gibi
predispozan faktörler sonucu gözlenir. Parazitin
diğer bir insana geçmesi için 15-20 dakikalık bir
deri temas süresi yeterlidir. Aynı zamanda yaşlı, ya-
talak ve immunsuprese hastalarda daha büyük prob-

leme dönüşebilmektedir. Yeni salgınlar ve epidemi-
lerle uyuz kendini şiddetli kaşıntılı papül, püstül,
tünel, nodül ve bazen de ürtikeryal papül ve plak-
larla belli eder. İmmunsupreselerde krutlu veya Nor-
veç uyuzu formu görülürken, genellikle yatalak ve
immunsuprese bu hastalarda kaşıntı gözlenmemek-
tedir. Steroid kullanımı ile oluşan yaygın tabloya ise
uyuz inkognito adı verilmektedir. Uyuz tanısı hasta
hikayesi, fizik muayenesi, mikroskopta uyuz, yu-
murta veya skabala adı verilen siyah veya kahverengi
futbol topu şeklinde feçesinin gözlenmesi ile konul-
maktadır. Mikroskobik inceleme için %10 potas-
yum hidroksit, mürekkeple zenginleştirme,
tetrasiklin floresan testi veya mineral yağ kullanıla-
bilirken, epiluminesan ışıkla da incelenebilmektedir.
Sarkopt DNA’sı da izole edilebilir. Tedavide genel-
likle %5 permetrin krem, %1 lindan (gama benzen
hekzaklorid) losyon, %6 petrolatum içinde presipite
sülfür, krotamiton, malatyon, alletrin sprey ve ben-
zil benzoat kullanılırken, oral tedavi ajanı olarak ise
ivermektin tercih edilmektedir (5, 6, 7). İvermektin
200 mikrogram/kg dozunda 2 kez ve 1 hafta aralık-
larla uygulanması önerilmektedir. Fransız faz 2 ça-
lışmasında pedikülosis tedavisinde ivermektinin
malatyondan daha etkili olduğu ve yan etkisinin
daha nadir gözlendiği bildirilmiştir (8). Amerika
Birleşik Devletleri’nde %6 sülfür infantil uyuzda  en
sık kullanılan tedavi ajanıdır. İvermektinin infant-
larda sistemik ilaç olarak kulllanımının güvenli ol-
duğu düşünülmesine karşın tekrarlayan dozlara
ihtiyaç duyulduğu ve reinfestasyonu önlemediği
gözlenmiştir. Bazı yazarlar %5 permetrinin infant-
larda en uygun tedavi ajanı olduğunu düşünmekte-
dir (8). Uyuzda permetrin altın standart tedavi edici
ajan olarak gözlenmekte iken, topikal malatyonla
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Tablo 1. İvermektinin Kullanıldığı Dermatozlar

1. Uyuz

2. Pedikülosis

3. Rozasea

4. Demodeks infestasyonu

5. Filaryasis

6. Loiyasis

7. Miyasis

8. Kutanöz larva migrans

9. Kutanöz larva kurrens

10. Onkoserkiyasis



da iyi neticeler alınabilmektedir. Özellikle krutlu
uyuz mevcut, yatalak ve salgın şeklinde gözlenen ol-
gularda ise ivermektin daha etkili olabilmektedir.
Özellikle de HIV-ilişkili krutlu uyuz olgularında
tüm vücut %5 permetrin ve keratolitik tedavisine
ilave olarak ivermektin tedavisi 200 μg/kg dozunda
da tek doz şeklinde önerilmektedir (9, 10, 11). İver-
mektinin 200μg/kg’dan az kullanımının %100 et-
kili olmadığı tespit edilmiştir. Yaklaşık uyuzlu
hastaların %70 kadarı 200μg/kg dozunda ivermek-
tinle tedavi edildiğinde kür sağlanabilirken, topikal
%10 benzil benzoat ile %48 oranında sağlanabil-
miştir. Çift-kör çalışmada uyuzlu hastaların %80
kadarında bir haftalık tek doz 200μg/kg ivermektin
kür sağlarken, plasebo grubu %15 oranında sağla-
yabilmiştir. Açık bir çalışmada tek doz 200μg/kg
ivermektin 11 sağlıklı 11 HIV infekte uyuzlu ol-
guda denenmiş ve dört hafta sonunda HIV (+) has-
taların %73 kadarı kür sağlarken, iki hastada ikinci
doz tedavi iki hafta sonra uygulanması gerekmiştir.
Tek doz ivermektin iki krutlu uyuzlu olguda kür
sağlayabilmiştir. Tek doz ivermektin 150μg/kg do-
zunda 1153 mahkuma uygulanmış ve 1 hafta sonra
%30, dört hafta sonra %88 ve sekiz hafta sonra ise
%95 mahkumda şikayetler gerilemiştir (12). Ayrıca
dört karşılaştırmalı çalışmada oral ivermektin
200μg/kg 1-2 doz alımında konvansiyonel topikal
skabisit tedaviler olan benzil benzoat, lindan ve per-
metrine eşit etkinlikte bulunmuştur. Sadece bir bil-
diride tek doz ivermektin %70 oranında etkili
bulunurken, iki haftalık aralarla ikinci doz uygula-
mada ise %95 etkinlikte bulunmuştur. Tek doz %5
permetrin topikal uygulaması ise %97 etkinlikte
saptanmıştır. Diğer kontrollü açık çalışmalarda ise
ivermektinin uyuzda kür oranları sırasıyla %70, 80,
ve 100 olarak tespit edilmiştir. Diğer açık kontrollü
olmayan çalışmada ise uyuzda ivermektin etkin ola-
rak saptanmıştır. Bazı yazarlar 200μg/kg dozda ba-
şarı %80 oranda iken, 250μg/kg dozda başarının
artabileceğini belirtmişlerdir (13). Randomize kont-
rollü bir çalışmada ivermektin-benzil benzoat ve
ivermektin-lindan arası klinik kür oranlarında fark-
lılık tespit edilmemiştir. Uyuzlu 200 hastalık bir ça-
lışmada rastgele iki grup seçilerek bir gruba
ivermektin tek doz olarak 200μg/kg verilirken, diğer
grup %1 lindan topikal geceleri uygulanmıştır. Has-
talar iki gün, iki hafta ve dört hafta aralarla değer-

lendirildiğinde ivermektin grubunda dört hafta so-
nunda %82 düzelme sağlanırken, lindan grubunda
%45 oranında başarı tespit edilmiştir (9). Pemfigus,
dermatomiyozit veya HIV-1 infekte hastalarda uyuz
tedavisi güçtür ve ivermektin 200μg/kg dozda ba-
şarılı şekilde uygulanabilmektedir (10). Bazı HIV
infekte uyuzlu hastalarda ivermektin tedavisinde 1-
2 hafta sonra ikinci doz gerekebilir veya lokal benzil
benzoat ile kombinasyon uygulanabilir (9). İver-
mektin bakımevi ve hapishane gibi epidermik veya
endemik olabilen bölgelerde uyuz eradikasyonunda
da başarılıdır. Norveç veya krutlu uyuz immunsup-
resyon zemininde oluşan şiddetli uyuz formu olarak
tek başına veya topikal skabisitlerle kombine olarak
verilebilir (11). Krutlu uyuzlu 16 mahkumda tek
doz ivermektin 150μg/kg verildiğinde sekiz hafta
sonra hastalık hala devam etmiştir. Krutlu uyuz te-
davisinde ivermektin 200μg/kg dozda etkili olup,
bazı hastalarda 1-2 hafta sonra ikinci doz gerekebil-
mektedir. İvermektin rekalsitran krutlu çocuk uyuz-
lularda da etkilidir. Topikal skabisitlere dirençli
krutlu uyuzlularda topikal permetrin ve oral iver-
mektinle tedavi edilebilir. Bu kombinasyon öneril-
mektedir, çünkü ivermektin krutlu uyuzda yeterli
penetre olamaz. İvermektin tedavisinin klinik etkin-
liği deri lezyonlarında hızlıca düzelme ve kaşıntıda
belirgin azalma şeklinde değerlendirilmektedir (12).
Oral ivermektinin standart topikal skabisitlere
oranla bazı avantajları bulunmaktadır. Oral iver-
mektin tedavisi uyuzlu hastalarda hayli etkili olup,
kolay ve hızlı uygulanabilir ve ihmal edilen alan ol-
maksızın tüm kutanöz yüzeye ulaşabilip iyi tolere
edilir. Bu faktörler maksimum hasta uyumu sağlar.
Kendi kendine yetmeyen ve yatalak hastalarda uy-
gundur. İmmunsuprese hastalarda da etkili olurken,
topikal skabisitlerin yol açtığı irritan dermatitten de
kaçınılır. Topikal tedavide oluşan dermatit uyuz di-
renci veya skabisitle ilişkili dermatit karışabilmesine
de yol açabilir. Bu ilaç bakımevi ve toplu yaşam
merkezlerindeki uyuzlu olgularda tercih edilmelidir.
Hapishane gibi topluma kapalı alanlarda da uygu-
lanabilir. İvermektin Fransa’da uyuz tedavisinde kul-
lanılması onaylıdır. Çoğu çalışmada konvansiyonel
topikal skabisitlere eşit etkinlikte olduğu saptanmış-
tır. Topikal %1 ivermektin de 400 mcgr/kg 10 ml
propilen glikol içinde iki saatlik uygulamada 32 has-
tada 29 tanesinde kür sağlayabilmiş ve 2,4 ve 6 haf-
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talık kontrollerde nüks ve yan etki tespit edileme-
miştir (9).

Onkoserkiyasis

Onkoserkiyasis bir nematod olan Onkoserka volvu-
lusun neden olduğu rahatsız edici kaşıntı, deri lez-
yonları ve göz belirtileriyle karakterize bir
infestasyondur. Dissemine kaşıntının yanı sıra like-
nifikasyon ve subkutanöz nodüller olan onkoserko-
malar gövde ve ekstremitelerde gözlenir. Göz kapağı
infestasyonu körlüğe yol açabilir.  Kısmen uluslar-
arası kitle önleme programlarıyla kontrol edilse de,
Afrika, Arabistan ve Amerika’da endemik olarak
gözlenebilmektedir. Onkoserkiyasis infekte karasi-
nek ısırığıyla geçiş yaparak, larva ve daha sonra eriş-
kin filarya şekline dönüşür. Deri belirtileri
nonspesifik olup, şiddetli kaşıntı, akut ve kronik
dermatit, vitiligo-benzeri hipopigmetasyon ve atrofi
şeklinde gözlenebilir. Onkoserkal oküler hastalık de-
ğişik belirtilere yol açarken, körlük bile gözlenebil-
mektedir. Tanı yüzeyel deri biyopsilerinde veya
yüzeyel deri parçasında direkt larva görülmesi ile
konur. Bazı olgularda mikrofilaryalar direkt yarık
lambada göz anterior kamarasında hareket ederken
gözlenebilir. İvermektin göz ve deri belirtilerinde se-
çilecek tedavi ajanıdır. İvermektin (Stromectol,
Mectizan®) onkoserkiyasiste seçilmesi gereken bir
ajan olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ulus-
lararası sağlık programlarında kullanımını tavsiye
edilmektedir. İvermektin mikrofilarisidal etkili iken,
erişkin solucanları öldürmemektedir. Bununla bir-
likte ilk doz sonrası erişkin dişi solucanlardan mik-
rofilarya salınımını azaltmaktadır. Çoklu ivermektin
dozları solucanın embriyonik gelişimini bozup, hüc-
resel antifilaryal immun yanıtı tedrici olarak geliş-
tirmektedir. Ivermektin onkodermatit, iridosiklit ve
sklerokeratit sıklığını da azaltmaktadır. Onkoserkal
kaşıntı sıklığını azaltması konusunda tartışmalı so-
nuçlar bulunmaktadır (14). Optimal ivermektin
dozu 150 μg/kg olmasına karşın, verilme sıklığı tar-
tışmalı olup 150 μg/kg tek dozdan yılda 3 kez uy-
gulanmasına kadar değişmektedir. Optimal tedavi
süresi konusunda fikir birliği yoktur. Tek doz iver-
mektinle tedavi edilen hastaların 1/3 kadarı tam kür
sağlayabilmiştir. İvermektinle hızlıca deride mikro-
filaryal sayılarında düşme sağlanmasına karşın, bir
yıl içinde %20 oranında tekrar aynı sayıda gözlene-

bilmektedir. Bu yüzden erişkin solucanın tüm eriş-
kinlik hayat süresi olan 12-15 yıl boyunca yeni te-
daviler uygulanmalıdır. Şimdiki öneriler birkaç
ivermektin dozunu klinik ve mikrobiyolojik moni-
törizasyonla uygulanmasıdır. İvermektin insan en-
demik onkoserkiyasisinde endemik bölgelerde
hastalığı kontrol edebilmek için yaygın bir şekilde
uygulanmaktadır. Erken infestasyonlarda tek doz
150-200μg/kg ivermektin 1/3 hastada tedavi edici
olabilir ve 2/3 hasta ise 1 yıl içinde relaps gösterebi-
lir. İkinci ve üçüncü dozlar 1-2 ay sonra sırasıyla uy-
gulanmalıdır. Gana, Nijerya ve Uganda’da 4072
kişiye ivermektin uygulaması sonrası kaşıntıda %50
oranında azalma 6 ay sonraki takipte gözlenmiştir.
Kaşıntı, tipik döküntü veya eozinofili olan hasta-
larda 6-12 aylık aralarla yeni dozların uygulanması
önerilmektedir. Onkoserkiyasiste standart ivermek-
tin tedavisi 150μg/kg oral ivermektin olup 6-12. ay-
larda tekrar uygulanması gereklidir. Hayli lipofilik
olan ivermektin tek doz uygulamada etkili olarak
mikrofilaryaları öldürebilmektedir. Aynı zamanda
onkoserkiya volvulusa karşı konak immun yanıtını
da arttırır. Erişkin dişi solucanlara daha onkojenik
etkisi varken, mikrofilarisidal etkinliği ise azdır,
ancak yine de tedavide etkindir. İvermektin alımın-
dan 1 yıl sonra bile deri mikrofilarya yoğunluğu en
az %20 tedavi öncesi seviyelerde olduğundan eriş-
kin solucanların yaşam süresi boyunca uygulanması
önerilir. 15 aylık çalışmada ivermektinin daha etkin
onkoserkal deri belirtilerini önlediği tespit edilmiş-
tir. Etkili ivermektin tedavisi immun yanıt için ge-
reklidir. Her üç ayda bir tek doz ivermektin 150
μgr/kg uygulama ve bunun bir yıla tamamlanması,
tedavi sonrası ödem, kaşıntı ve sırt ağrısı gibi klinik
bulguları önleyebilir. Sık tedaviler sonrası ölen mik-
rofilarya sayısında artış gözlenmektedir. Yüksek doz
800 μgr/kg ivermektin, 150μgr/kg dozla eşit etkin-
likte bulunmuştur ve daha zararlı olabilir. İvermek-
tin ve albendazol kombinasyonu güvenli olmasına
karşın etkinlik farkı bulunmamaktadır (15).

Kutanöz Larva Migrans

Kutanöz larva migrans nematodların epidermal
migrasyonu sonucu oluşurken, en sık etkeni çengel
şeklinde gözlenen Ankilostoma braziliens’tir. Bu deri
infestasyonu en sık subtropikal bölgelerde görülür-
ken, endemik olarak Karayipler, Orta Amerika,
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Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika’ da göz-
lenebilir. Çıplak ayakla yürümek, olguların
%95’inde risk faktörüdür. Endemik alanları ziyaret
eden turistlerde ise %6.7 oranında seyahat ilişkili has-
talık olarak gözlenmektedir. Erişkin kancalıkurtlar
kedi ve köpek barsağında yaşarken, kurt yumurtaları
feçesleriyle atılır. Yumurtalar ıslak toprakta hayatta
kalıp, infektif 3. evre larva formuna yaklaşık bir haf-
tada dönüşür. Larva konağa geçtikten sonra uygun
penetrasyon bölgesinde deriye geçer. Tinea pedis gibi
deri defektleri bunu kolaylaştırırken, bu zorunlu bir
durum da değildir. Penetrasyondan birkaç saat sonra
kırmızı papül ve nonspesifik dermatit gelişir. Sonraki
1-5 gün için de sürüngen şeklinde erupsiyon 2-4 mm
genişlikte eritematöz, eleve ve serpentin yollar şek-
linde ortaya çıkar. Larva tipine bağlı, günde birkaç
mm veya birkaç cm şeklinde larva ilerler. Lezyonlar
genellikle ayak, karın, kalça, el ve genital bölgede göz-
lenirken, herhangi bir yerde de oluşabilir. Kutanöz
larva migranslı olguların %80 kadarında kaşıntı olu-
şabilir. Kutanöz larva migrans tanısı klinik belirtiler
ve hasta hikayesi ile konabilmektedir. Biyopsi alın-
ması kullanışlı değildir. Ayırıcı tanıda ise uyuz, mi-
yasis, tinea korporis, kontakt dermatit ve kutanöz pili
migrans düşünülmeliyken, karakteristik klinik özel-
likleriyle sıklıkla kolay tanı konabilmektedir. Larva
tüm hayat döngüsünü insanda tamamlayamaz ve ge-
nellikle birkaç ay içinde ölür. Kendini sınırlayan bir
hastalık olmasına karşın, şiddetli kaşıntı ve sekonder
infeksiyon nedeniyle sıklıkla tedavi edilir. İvermektin
200 μgr/kg tek doz şeklinde seçilecek ilaç iken, alter-
natif olarak albendazol gibi ilaçlar da kullanılabilir.
Oral antihistaminik ve topikal steroidler kaşıntıyı
azaltabilmektedir. Oral antibiyotikler ise stafilokok
ve streptokoklara bağlı sekonder bakteriyel infeksi-
yonda önerilmektedir. Diğer komplikasyonları ara-
sında şiddetli vezikülobüllöz lezyonlar veya pomfoliks
%10-15 olguda gözlenebilir. Follikülit, eritema mul-
tiforme ve eozinofilik enterit oluşabilir. Çok nadiren
visseral larva yayılımına bağlı kutanöz larva migrans
Löffler sendromu şeklinde komplike olabilir. Değişik
parazitlerin pulmoner larval migrasyonu sonucu ge-
lişen tip 1 reaksiyon olduğu düşünülen bu tabloda,
migratuvar pulmoner eozinofilik infiltratlar, periferal
eozinofili, kırgınlık, ateş ve öksürük meydana gelir.
Bu tabloda ivermektin tedavisi etkili olabilmektedir.
Radyografide ince miliyer nodüller veya diffüz reti-

külonodüler intersitisiyel opasiteler gözlenebilir. Fi-
laryal larvaların balgam, bronşiyal yıkama sıvısı veya
akciğer biyopsisi ile gözlenmesi Löffler sendromu ta-
nısı için gereklidir. Löffler sendromu tedavisinde ise
ivermektin gibi antihelmintik ajanlar dışında oral ve
inhaler kortikosteroidler kullanılabilmektedir. Bazen
belirtileri spontan gerileyebilmesine karşın, nadiren
uzun dönem komplikasyon olarak akciğer fibrozisi
ve akciğer yetmezliği gelişebilir. Genellikle Ankilo-
stoma braziliens’in yol açtığı hayvan kancalı kurtla-
rının hastalığı olan kutanöz larva migrans tek doz 12
mg (200μg/kg) ivermektinle başarılı şekilde tedavi
edilebilmektedir. Kaşıntı her hastada tamamen geri-
lerken, larvanın tünellerde ilerlemesi 48 saat sonra
durmaktadır. Tek doz 12 mg ivermetin 10 hastada
%100 oranında kür sağlarken, tek doz 400 mg al-
bendazol %45 oranında kür sağlayabilmiştir. Kuta-
nöz larva migranslı 64 hasta ise 200μg/kg tek doz
ivermektinle %77 oranında kür sağlamıştır. Eğer 1-
2 takviye dozu uygulanırsa kür oranı %97’ye çıkmış-
tır (16).

Kutanöz Larva Kurrens

Larva kurrens strogiyloidiyasisin deri belirtisidir.
Larva kurrensin klinik belirtileri olan 3 hastada po-
zitif gayta Strongiyloides sterkoralis testi sonrası 12
mg oral ivermektinle tedavi edilmiş ve üç ay sonra iki
hastada tam kür sağlanmıştır. Üçüncü hasta ise ardı-
şık iki günde ilave 24 mg ivermektin uygulandığında
üç ay sonra asemptomatik hale geçmiştir. İvermektin
strongiyloidosis tedavisinde iki karşılaştırmalı çalış-
mada denenmiş ve ivermektin 150-200 μg/kg, alben-
dazol 400 mg/gün üç gün uygulaması ile
karşılaştırdığında ivermektin grubunda %83, alben-
dazol grubunda ise %38 gerileme tepit edilmiştir.
Diğer bir çalışmada ise hastalar üç gruba ayrılıp, bir
grup 200μg/kg/gün, ikinci grup 200μg/kg/2 ardışık
gün, ve üçüncü grup tiyabendazol 50 mg/kg/gün üç
ardışık gün uygulandığında, ivermektin alan grupta
sadece bir hasta, tiyabendazol alan grupta ise iki has-
tada etkisizlik gözlenmiştir (3, 17).

Miyasis

Kutanöz miyasis insanların karasinek larvalarıyla in-
festasyonudur. Kokliomiyia hominivoraks’ın yol aç-
tığı dört travmatik miyasis olgusu 400 μg/kg
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propilen glikol içinde topikal %1 ivermektin kremle
iki saat tedavi edildiğinde, 15 dakika içinde ağrıda
azalma ve bir saat sonra larvalarda ölme gözlenmiş-
tir. Tedaviden 24 saat sonra ise hiçbir larva canlı kal-
mamıştır. Dermatobiya hominis’in yol açtığı
furonküler miyasisli 29 hasta %10 propilen glikol
solventi içinde topikal ivermektinle iki saat boyunca
tedavi edildiğinde dijital kompresyon sonrası parazit
insizyonla lokal anestezi altında alınmıştır. Tek doz
200μg/kg ivermektin H. lineatum’un yol açtığı mi-
yasiste etkili bulunmuş ve kurtların spontan mig-
rasyonuna yol açmıştır (18).

Filaryasis

Filaryasis Filarya bankrofti ve Wuchereria malayi
gibi filaryal kurtların yol açtığı infestasyon olup, ta-
şıyıcıları Culex, Anopheles, Aedes ve Mansonia gibi
sivrisineklerdir. Klinik belirtileri arasında uzun
süren inkübasyon periyodu sonrası bacaklarda akut
lenfanjit, lenfadenit, orşit ve son evrede oluşan ele-
fantiyasis tablosu yer almaktadır. Filaryasisli hastalar
oral ivermektinle tedavi edildiğinde mikrofilaryalar
geçici olarak kaybolur ve bu yüzden tekrarlayan uy-
gulamalar gerekmektedir. İvermektinin dietilkarba-
nazinle kombinasyonu, tek başına uygulamalara
göre Filarya bankrofti ve Wuchereria malayi mikro-
filaremi azalmasında daha etkili olabilmektedir (19).

Loiyasis

Atsineği loa-loa taşıyıcısı olup, krizoblar geçici pru-
rigo nodülaris benzeri kalabar şişliklerine üst ekstre-
mitelerde yol açmaktadır. İvermektin loiyasis
tedavisinde hayli etkili olmaktadır (20).

Pedikülosis

Baş bitlenmesi veya pedikülosis kapitis Pedikülosis
humanus var. kapitis’in yol açtığı çocukluk yaş gru-
bunda sık görülen önemli bir toplum sağlığı soru-
nudur. Saçlı deride kaşıntı en başlıca belirtisi olup,
yumurtaların saçlı deride gözlenmesiyle tanı konu-
labilir. Sekonder bakteriyel infeksiyonla birlikte im-
petiginizasyon, servikal ve oksipital lenfadenopati
nedeniyle primer bakteriyel infeksiyon tabosuyla ka-
rışabilmektedir.  Pedikülosisi yeterli tedavi etmek
için tüm temas eden bireylerin tedavisi gereklidir.

Baş bitlenmesinde başlıca permetrin losyon, ıslak-
ken saçları ince dişli tarakla taramak önemlidir. Şid-
detli olgularda ise oral trimoksazol veya ivermektin
eklenebilir. Sıcak havada 30 dakikalık uygulama da
önerilmektedir. Dirençli olgularda ise saçlı deriyi
traşlama uygulanabilir. Çevresel buhar şeklinde in-
sektisit uygulaması ise önerilmemektedir. Önerilen
ivermektin dozu 200 μg/kg şeklinde olup, 2 oral
doz 12 mg şeklinde 7-10 gün aralıklarla alındığında
kolay eradikasyon sağlamaktadır. Pediyatrik grupta
kan-beyin bariyer immatüritesine bağlı geçiş oldu-
ğundan dolayı beş yaş altı çocuklarda, gebelik ve
emzirme dönemlerinde önerilmemektedir. Son bir
çalışmada 44 aktif infestasyonu olan çocukta tek
doz 200 μg/kg ivermektin tedavisiyle ekskoriyas-
yonlarda tamamen gerileme saptanıp kaşıntıda %93
oranında kaybolma, kalanlarda ise minimal düzeyde
gözlenmiştir. İvermektinin %1 topikal preparatı da
10 dakika bekletilerek uygulandığında ümit verici
sonuçlara yol açmıştır. Pedikülosiste primer tedavide
permetrin veya malatyon gibi topikal pedikülositler
yer almasına karşın, iki kez kullanımlarında direnç
saptanırsa topikal veya oral ivermektin iyi bir seçe-
nek olabilmektedir. İvermektin baş bitlenmesi dı-
şında, vücut ve kasık bitlenmesinde de etkilidir.
İvermektin iki doz şeklinde 200μg/kg bir hafta
arayla uygulandığında baş bitlerinde ve kirpik bit-
lenmesinde eradikasyon yapabilmektedir. Erişkin
bitler iki gün içinde eradike edilirken, yumurtalar
kalabilir, ancak özellikle kirpiklerdeki yumurtalar
sonradan kaybolmaktadır. Ayrıca bir yaşından
küçük baş bitlenmesi olan çocuklarda da oral iver-
mektin uygulanabilir. İvermektin %0.8 topikal for-
mülasyonda 4000 μg/kg veya 15-25 ml olarak
pedikülosis kapitisli hastalara uygulanabilmektedir
(21, 22).

Rozasea

Rozasea çok farklı belirtileri olan sık gözlenen bir
deri hastalığıdır. İvermektin tedavisi de başarılı bu-
lunmuştur. Rozasea multifazik hastalık olarak flus-
hing, eritrosis, papulopüstüler rozasea ve fima ile
karakterize olup, her fazın kendine uygun bir teda-
visi bulunmaktadır. Flushing tedavide erken önlem
alınması gereken bir faz olup, etyolojisi araştırılma-
lıdır. Beta-blokürler, özellikle atenolol rozasea ilişkili
flushinglerin profilaksisinde etkili bulunmuştur.
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Flushing tedavisinde klonidin şu anda piyasada
mevcut bir ajandır. Eritrosis tedavisinde topikal ve
sistemik tedaviler mevcuttur. Metronidazol %1
krem ve %20 azelaik asit eritem skor şiddetinde
azalma sağlamıştır. Eritrosisin sistemik tedavisinde
rozaseanın Helikobakter pylori ile ilişkisi temelinde
yöntemler henüz tartışmalıdır. Üçlü tedavi rejimiyle
Helikobakter pylori eradikasyonu 1-2 haftada
omeprazolle birlikte iki antibakteriyel olarak klarit-
romisin, metronidazol veya amoksisilin uygulandı-
ğında etkili olabilmektedir. Flaş-lamba-uzun atım
dye lazer ve KTP lazerler fasyal telenjiektazi tedavi-
sinde uygulanabilmektedir. Hem sistemik hem de
topikal tedaviler papülopüstüler rozaseada uygula-
nabilmektedir. Sistemik tedaviler arasında metroni-
dazol, doksisiklin, minosiklin, klaritromisin ve
isotretinoin yer alırken, topikal tedaviler arasında
metronidazol krem veya jel, tetrasiklin kremler kul-
lanılabilmektedir. İnflamatuvar reaksiyonlarda De-
modeks follikülarum varlığı önemli olup, patojenik
olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Kro-
tamiton %10 veya permetrin %5 krem papülopüs-
tüler rozaseada etkili bulunurken, nadiren
demodeksleri eradike edebilmektedir. Oral veya to-
pikal ivermektin bu hastalarda faydalı olabilmekte-
dir. Oküler tutulum kutanöz rozaseada sık iken,
sadece oral ve topikal antibakteriyellerle gerileyebil-
mektedir. Rinofima geliştiğinde agresif dermatocer-
rahi girişimlerine geçilebilir. Dekortikasyon ve
değişik tip lazerler de kullanılabilmektedir. Seboreik
dermatit ve ihtimal dahilinde olan kontakt duyar-
landırıcılar da tedavi yaklaşımında düşünülmelidir.
İvermektin demodekse karşı güçlü akarisit olgu bil-
dirileri şeklinde rozaseada etkinliği bildirilmektedir.
Topikal ivermektin formülasyonları rozasea gibi du-
rumlarda faydalı olabilmektedir. Topikal %1 iver-
mektin oral ivermektinden daha hızlı etkide
bulunmuş ve topikal permetrine eşit etkinlik sağla-
yabilmiştir. Yazarlar topikal permetrine alternatif te-
davi olabileceğini düşünmektedirler. Folliküler ve
papülopüstüler rozaseası olan bir hasta da ivermek-
tinle başarılı şekilde tedavi edilebilmiştir. Demodeks
oranında azaltıcı ve antiinflamatuvar özellikleriyle
bunu sağladığı düşünülmektedir. Ancak bunun için

yeni kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır
(23, 24).

Demodeks İnfestasyonu

Aquilina ve ark HIV (+) bir olguda gelişen demo-
deks infestasyonunu topikal %5 permetrin ve iver-
mektin kombinasyonu ile tedavi edebilmiştir.
Demodeks follikülarum insan normal derisinde bu-
lunabilmektedir ve immunsuprese hastalarda yüzde
veya dissemine demodesidosis tablosuna yol açabil-
mektedir. Akut lösemisi olan dissemine demodesi-
dosisli olgu başarılı bir şekilde 250μg/kg tek doz
ivermektinle tedavi edilebilmiştir. Altı ay sonra re-
lapsta ise yeni dozla kontrol altına alınmıştır. Papü-
lopüstüler rozasea benzeri yüz demodisikosis olgusu
ise oral ivermektin ve topikal permetrin kombinas-
yonu ile tedavi edilebilmiştir (25).

Parazitik Orjinli Diğer Hastalıklar

Toksokara kanis antikoru olan 33 kronik ürtikerli
hastanın 14 tanesi tiyabendazol veya ivermektinle
tedavi edildiğinde bir yıllık takipte %36 kür ve %29
oranında düzelme sağlanmıştır (26). Hayvan uyuz-
ları da insan bulaşı açısından ivermektinle tedavi
edilebilmektedir (27).

Sonuç

Oral ivermektin tedavisi standart tedavilere göre
uyuz, pedikülosis, demodesidosis, larva migrans,
miyasis, filaryasis ve diğer kutanöz tropizm gösteren
parazitik infestasyonlarda bazı avantajlar sağlayabil-
mektedir. İvermektinin dermatolojide optimal tera-
pötik uygulamalarda kullanımı için daha fazla klinik
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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