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ÖZET
Bu araştırma, koksidiyozisli kuzularda eritrosit, total lökosit, hemoglobin ve hematokrit değerleri ile serum çinko, bakır, demir ve total
protein düzeylerinin araştırılması ve tedaviden sonra bu parametrelerde oluşabilecek değişikliklerin saptanması amacıyla yapıldı. Araştırmada
kullanılan koksidiyozisli 1.5-3 aylık 41 adet kuzuya, tedavi amacıyla Sulfadimidin sodyum peros olarak verildi. Kuzulardan tedaviden önce ve
sonra kan örnekleri alındı. Kuzuların tedavi öncesi eritrosit, total lökosit, hemoglobin ve hematokrit ortalamaları sırasıyla; 6.85 ± 0.14 x
106/mm3, 6.47 ± 0.45 x 103/mm3, 9.63 ± 0.27 g/dl ve % 33.26 ± 0.62, tedavi sonrası ortalamaları ise 8.13 ± 0.16 x 106/mm3, 5.41 ± 0.19 x
103/mm3, 10.03 ± 0.35 g/dl ve % 37.01 ± 0.71 olarak tespit edildi. Ayrıca tedavi öncesi serum çinko, bakır, demir ve total protein ortalamaları
sırasıyla; 78.22 ± 1.26 µg/dl, 92.95 ± 2.24 µg/dl, 112.26 ± 7.22 µg/dl ve 6.12 ± 0.13 g/dl, tedavi sonrası ortalamaları ise 86.67 ± 2.35 µg/dl,
109.11 ± 5.06 µg/dl, 131.18 ± 9.26 µg/dl ve 6.64 ± 0.18 g/dl olarak bulundu. Sonuç olarak, koksidiyozisli kuzularda eritrosit sayısı ile serum
çinko, demir ve total protein düzeylerinin düşük olduğu, tedaviden önceki eritrosit sayısı ve hematokrit değer ile serum çinko, bakır ve demir
düzeylerinin tedaviden sonra önemli derecelerde yükseldiği, total lökosit sayısının ise azalma gösterdiği tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Kuzu, koksidiyozis, tedavi, hematolojik ve biyokimyasal parametreler
Investigations on Some Haematological and Biochemical Parameters Before and After Treatment in Lambs with Coccidiosis
SUMMARY
The objectives of this study were to search of erythrocyte, total leucocyte, haemoglobin and haematocrit values, and zinc, copper, iron
and total protein levels in blood sera of lambs with coccidiosis, and efficacy of treatment on these parameters. This study was performed on 41
lambs, aged between 1.5-3 months. Sulphadimidine sodium was given orally in the therapy. Blood samples were collected before and after
treatment. The mean erythrocyte, total leucocyte, haemoglobin and haematocrit values were 6.85 ± 0.14 x 106/mm3, 6.47 ± 0.45 x 103/mm3, 9.63
± 0.27 g/dl, % 33.26 ± 0.62 before treatment and 8.13 ± 0.16 x 106/mm3, 5.41 ± 0.19 x 103/mm3, 10.03 ± 0.35 g/dl, % 37.01 ± 0.71 after
treatment, respectively. Furthermore, pretreatment serum zinc, copper, iron and total protein values were 78.22 ± 1.26 µg/dl, 92.95 ± 2.24
µg/dl, 112.26 ± 7.22 µg/dl and 6.12 ± 0.13 g/dl. These parameters were found as 86.67 ± 2.35 µg/dl, 109.11 ± 5.06 µg/dl, 131.18 ± 9.26
µg/dl and 6.64 ± 0.18 g/dl after treatment. In conclusion, erythrocyte, zinc, iron and total protein values were low in lambs with coccidiosis.
In addition, erythrocyte, haematocrit, zinc, copper and iron levels increased significantly after treatment, otherwise total leucocyte counts
decreased.
Key words: Lamb, coccidiosis, treatment, haematological and biochemical parameters.

GİRİŞ
Hayvan yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biri
olan paraziter hastalıklar yurdumuzda da çok yaygın olarak
görülmektedir. Paraziter hastalıkların en önemlilerinden biri
olan koksidiyozis, özellikle kuzu, oğlak ve buzağı gibi genç
hayvanlarda önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
Koksidiyozise neden olan etkenlerin başında Eimeria türü
protozoonlar gelmektedir (25,36).
Koksidiyozis, kuzularda genellikle 1-3 aylık yaş
dönemlerinde görülmektedir (5,9,19). Hafif olaylarda;
iştahsızlık, durgunluk ve sulu bir dışkı, şiddetli olaylarda ise
iştahsızlık, zayıflama ve gelişme geriliğinin yanısıra sulu,
koyu renkli ve bazen kanlı bir dışkı görülmektedir (2,8,9,15).
Ayrıca koksidiyozisde bazı mineral maddelerin emiliminde
de aksaklıklar oluşmakta ve bu minerallerde yetersizlikler
görülebilmektedir. Nitekim bazı araştırıcılar (13,15)
koksidiyozisli kuzu ve buzağılarda serum çinko, bakır ve
kalsiyum düzeylerinin azaldığını ileri sürmektedirler. Ayrıca
bazı araştırıcılar (23,26,37) koksidiyozisli hayvanlarda birçok
hematolojik parametrede de değişiklikler şekillendiğini
bildirmektedirler.
Paraziter hastalıklarda birçok biyokimyasal ve
hematolojik parametrede tedaviden önce ve sonraki düzeyler
arasında önemli farklılıkların olduğu vurgulanmaktadır.

Abdel-All (1) gastrointestinal parazitlerle enfekte koyunlarda
serum çinko, bakır ve demir düzeylerinin, Zajicek (41) de
kuzularda hemoglobin ve hematokrit değerler ile eritrosit
sayılarının azaldığını ve tedaviden sonra tekrar yükseldiğini
bildirmektedirler.
Bu çalışma, koksidiyozisli kuzularda serum çinko,
bakır, demir ve total protein düzeyleri ile eritrosit, total
lökosit, hemoglobin ve hematokrit değerlerinin araştırılması
ve tedaviden sonra bu parametrelerde oluşabilecek
değişikliklerin saptanması amacıyla yapıldı.
MATERYAL VE METOT
Bu araştırma; ishal, zayıflama ve gelişme geriliği
görülen, aynı bakım ve besleme şartlarında barındırılan bir
kuzu sürüsünde yürütüldü. Sürüdeki 1.5-3 aylık toplam 86
adet kuzuya kulak numaraları verilerek parazitolojik
muayeneler için rektumdan dışkı örnekleri alındı ve ayrı ayrı
naylon torbalar içerisinde laboratuvara getirildi. Bu
örneklerin flotasyon yöntemi ile yapılan parazitolojik
muayenelerinde, 65 kuzunun dışkısında Eimeria spp.
ookistleri görüldü ve bu kuzuların gram dışkılarındaki ookist
sayıları da Mc Master metodu (25,36) ile belirlendi. Sayımlar
sonucunda gram dışkılarında 20000’den fazla ookist bulunan
41 adet kuzu araştırmanın materyalini oluşturdu.
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Araştırma kuzularının tedavisi amacıyla Sulfadimidin
sodyum (Sulphamethazine, ilk gün 1 ml/kg, müteakip günler
0.6 ml/kg) peros olarak 6 gün süreyle kullanıldı. Dışkıdaki
ookist sayıları ilaç uygulamasından sonraki 3, 6, 10 ve 15.
günlerde kontrol edildi..
Kuzulardan tedaviden önce ve sonra (ilaç
uygulamasından sonraki 18. günde) bazı biyokimyasal ve
hematolojik parametrelerin saptanması amacıyla v.
jugularis’den kan örnekleri alındı. Biyokimyasal parametreler
için vakumlu jelli cam tüplere alınan kan örnekleri 3000
RPM’de 10 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Serum
örnekleri polietilen tüplere aktarılarak –20 °C’de dipfrizde
saklandı. Serum çinko, bakır ve demir düzeyleri APİ Unıcam
929 model Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresinde, total
protein düzeyleri ise Jenway 6100 model spektrofotometrede
ticari kitler kullanılarak ölçüldü. Ayrıca hematolojik
parametreler için EDTA’lı plastik tüplere alınan kan
örneklerinde ise, eritrosit ve total lökosit sayıları Thoma lamı,
hematokrit değer mikrohematokrit yöntemi, hemoglobin
değer ise oksi-hemoglobin metodu kullanılarak belirlendi
(40).
İstatistiki değerlendirmeler Macintosh bilgisayarda
Stat Viev TM paket programı ile t testi kullanılarak yapıldı.
BULGULAR
Araştırma kuzularında tedaviden önce yapılan klinik
muayenelerde; ishal, zayıflama ve gelişme geriliği
görülürken, ishal durumunun tedaviden sonraki üçüncü günde
çok azaldığı, altıncı günde sadece 5 kuzuda hafif derecede
görüldüğü, 10 ve 15. günlerde ise kuzuların hiçbirinde ishal
görülmediği belirlendi. Parazitolojik muayenelerde ise
tedaviden önce 36000 olarak saptanan gram dışkıdaki
ortalama ookist sayısı, ilaç uygulamasından sonraki 3, 6, 10
ve 15. günlerde tekrarlanan sayımlarda gittikçe azaldı ve
sırasıyla; 8500, 3200, 1260 ve 640 olarak bulundu.
Kuzuların tedavi öncesi ve sonrası ortalama eritrosit
ve total lökosit sayıları, hemoglobin ve hematokrit
ortalamaları ile serum çinko, bakır, demir ve total protein
ortalamaları Tablo 1’de gösterildi.
Tablo 1’den anlaşılacağı üzere; tedaviden önceki
ortalama eritrosit sayısı 6.85 ± 0.14 x 106/mm3 iken tedaviden
sonra önemli derecede (p<0.01) yükseldi ve 8.13 ± 0.16 x
106/mm3 olarak saptandı. Tedaviden önceki ortalama total
lökosit sayısı ise (6.47 ± 0.45 x 103/mm3) tedaviden sonraki
ortalamaya (5.41 ± 0.19 x 103/mm3) kıyasla p< 0.05 güven
eşiğinde önemli derecede yüksek saptandı. Ayrıca tedaviden
önceki ortalama hematokrit düzeyi (% 33.26 ± 0.62) tedavi
sonrasındaki ortalamadan (% 37.01 ± 0.71) önemli (p<0.05)
derecede yüksek bulundu. Ancak hemoglobin değerinde
tedavi öncesi ve sonrasındaki ortalamalar (9.63 ± 0.27 ve
10.03 ± 0.35 g/dl) arasında istatistiki açıdan önemli bir fark
bulunmadı.
Yine tablo 1’de görüldüğü gibi; kuzuların tedavi
sonrası serum çinko ve bakır ortalamalarının (sırasıyla; 86.67
± 2.35 ve 109.11 ± 5.06 µg/dl) tedaviden önceki ortalamalara
kıyasla (78.22 ± 1.26 ve 92.95 ± 2.24 µg/dl) önemli
derecelerde (p<0.01) yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca
tedavi sonrası serum demir ortalaması da (131.18 ± 9.26
µg/dl) tedavi öncesindeki ortalamaya (112.26 ± 7.22 µg/dl)
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kıyasla p<0.05 güven eşiğinde önemli derecede yüksek
bulundu. Ancak tedavi öncesi ve sonrası serum total protein
ortalamaları (6.12 ± 0.13 ve 6.64 ± 0.18 g/dl) arasında
istatistiki olarak önemli bir fark saptanmadı.
Tablo 1. Kuzuların tedavi öncesi ve sonrası eritrosit, total
lökosit, hemoglobin ve hematokrit ortalamaları ile serum
çinko, bakır, demir ve total protein ortalamaları.
Parametreler
6

Tedaviden önce Tedaviden sonra

3

Eritrosit (x 10 /mm )

p

6.85 ± 0.14

8.13 ± 0.16

**

Total lökosit (x 10 /mm )

6.47 ± 0.45

5.41 ± 0.19

*

Hemoglobin (g/dl)

9.63 ± 0.27

10.03 ± 0.35

(-)

Hematokrit (%)

33.26 ± 0.62

37.01 ± 0.71

*

Çinko (µg/dl)

78.22 ± 1.26

86.67 ± 2.35

**

Bakır (µg/dl)

92.95 ± 2.24

109.11 ± 5.06

**

Demir (µg/dl)

112.26 ± 7.22

131.18 ± 9.26

*

6.12 ± 0.13

6.64 ± 0.18

(-)

3

Total protein (g/dl)

(-) : Önemsiz

3

* : p<0.05

** : p<0.01

TARTIŞMA
Kuzularda en yüksek koksidiyozis insidansının 1-3
aylık yaş dönemlerinde görüldüğü (5,9,19) ve hastalığın
iştahsızlık, depresyon, halsizlik, zayıflama, gelişme geriliği
ve ishal gibi klinik belirtilerle seyrettiği bildirilmektedir
(2,8,9,15). Bu çalışmada da araştırma kuzularının 1.5-3 aylık
olmaları ve tedaviden önce yapılan klinik muayenelerinde
ishal, halsizlik, zayıflama ve gelişme geriliği gibi
koksidiyozise ilişkin bazı belirtilerin görülmesi literatürlerle
paralellik göstermektedir.
Özer (30) yapmış olduğu bir araştırmada, dışkılarında
ortalama 23986 adet ookist bulunan kuzularda koksidiyozise
ilişkin klinik belirtilerin görüldüğünü bildirmektedir. Ayrıca
Akimaru (2), buzağılarda 50000 adet Eimeria ookistinin
verilmesiyle klinik eimeriozisin oluştuğunu ileri sürmektedir.
Bu çalışmada ise tedaviden önce kuzuların gram
dışkılarındaki ortalama ookist sayısı 36000 olarak saptandı ve
koksidiyozise ilişkin klinik bulguların şekillendiği görüldü.
Tedaviden sonraki 3, 6, 10 ve 15. günlerde tekrarlanan
sayımlarda, ortalama ookist miktarlarının (sırasıyla; 8500,
3200, 1260 ve 640) gittikçe azaldığı görüldü. Tedaviden
önce kuzularda görülen ishal durumunun, tedaviye
başladıktan sonraki üçüncü günde çok azaldığı ve altıncı
günde sadece 5 kuzuda hafif derecede görüldüğü belirlendi.
10 ve 15. günlerde ise kuzuların hiçbirinde ishal görülmedi.
Nitekim Gjerde ve Helle (18) koksidiyozisli kuzularda,
bazıları araştırıcılar da (24,33) buzağılarda Sulfadimidin
uygulaması ile ookist sayısında önemli azalmaların
görüldüğünü ve hayvanların iyileştiklerini bildirmektedirler.
Koyunlarda normal eritrosit sayısı 6.5-13.5 x 106/mm3
(7,20,32,40), total lökosit sayısı ise 4-13 x 103/mm3 (20,40)
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arasında bildirilmektedir. Bu çalışmada tedavi öncesi ve
sonrasında saptanan ortalama eritrosit sayıları ve total lökosit
sayıları literatürlerde bildirilen normal değerler arasında
bulundu. Ancak tedaviden önce normalin minimum sınırına
yakın bulunan ortalama eritrosit sayısı, tedaviden sonra
p<0.01 güven eşiğinde önemli derecede yüksek saptandı.
Ayrıca tedaviden önceki ortalama total lökosit sayısı,
tedaviden sonraki değere nazaran önemli (p<0.05) derecede
yüksekti. Benzer olarak bazı araştırıcılar (14,23,31,37)
koksidiyoziste, bazıları (16,41) ise Haemonchus ve
Trichostrongylus enfestasyonlarında eritrosit sayılarında
azalmaların görüldüğünü, yine birçok araştırıcı da (14,23,26)
koksidiyozis durumlarında total lökosit sayılarında önemli
yükselmelerin şekillendiğini bildirmektedirler. Ayrıca yapılan
bazı araştırmalarda (12,41) Haemonchus ve Trichostrongylus
enfestasyonlarında tedaviden sonraki eritrosit sayısının,
tedavi
öncesindeki
düzeye
nazaran
yükseldiği
vurgulanmaktadır.
Koyunlarda normal hemoglobin düzeyi 8.2-15.0 g/dl
(32,40) ve hematokrit değer
% 24-45 (7,20,32,40) arasında
bildirilmektedir. Bu çalışmada tedavi öncesi ve sonrası
ortalama hemoglobin ve hematokrit değerleri literatürlerdeki
normal sınırlar arasında saptandı. Ancak tedaviden önceki
ortalama hematokrit düzeyinin, tedaviden sonra önemli
(p<0.05) derecede yükselmesi, Aksakal ve Özer (3)’in
endoparazitlerle enfekte kuzulardaki hematokrit değerin
tedaviden sonra yükseldiği ve bazı araştırıcıların da (14,37)
koksidiyozis durumlarında hematokrit değerde azalmaların
görüldüğü
şeklindeki
bildirimleriyle
paralellik
göstermektedir. Bu çalışmada, ishale rağmen tedavi
öncesindeki ortalama hematokrit değerin tedavi sonrasındaki
ortalamadan düşük bulunması, eritrosit sayısındaki azalmanın
bir sonucu olabilir. Nitekim tedaviden sonraki ortalama
eritrosit sayısının yükselmesine paralel olarak hematokrit
değerinde yükseldiği dikkati çekmektedir.
Koyunlarda normal serum çinko düzeyi 80-120 µg/dl
(4,39), bakır düzeyi 70-130 (22,27) ve 80-160 µg/dl (17,29),
demir düzeyi ise 115-234 (28) ve 102-304 µg/dl (39) olarak
bildirilmektedir. Bu çalışmada, tedavi öncesi ve sonrası
ortalama serum bakır ve demir düzeyleri koyunlar için
bildirilen normal değerler arasında bulundu. Ancak tedavi
öncesinde normal değerlerden daha düşük saptanan serum
çinko ortalamasının tedavi sonrasında normal değerlere
yükseldiği saptandı.
Shu ve Chao (38) eimeriosisli tavuklarda kan çinko ve
demir düzeylerinin, Degheidy ve ark. (15) ise kuzularda
serum
çinko
ve
bakır
düzeylerinin
azaldığını
bildirmektedirler. Bu çalışmada da, benzer olarak tedavi
öncesi serum çinko ortalaması normal sınırların altında, demir
ortalaması ise normal değerlerin minimum sınırına yakın
bulundu. Ancak tedaviden sonraki ortalama serum çinko,
bakır ve demir düzeyleri, tedavi öncesindeki ortalamalara
kıyasla önemli derecelerde (sırasıyla; p<0.01, p<0.01 ve
p<0.05) yüksek saptandı. Nitekim, Silva ve ark. (35)
koyunlarda gastrointestinal parazit enfestasyonlarında ve
Abdel-All (1) ise trichostrongylose durumlarında tedaviden
sonraki serum çinko, bakır ve demir düzeylerinin tedavi
öncesine nazaran yükseldiğini bildirmektedirler. Bazı
araştırıcılar (10,11) koksidiyoziste özellikle protein
yetersizliğine bağlı olarak demir emiliminin azaldığını ileri
sürmektedirler. Bu çalışmada da tedavi öncesindeki ortalama

serum çinko, bakır ve demir düzeylerinin, tedavi sonrasındaki
ortalamalara kıyasla önemli derecelerde düşük bulunması,
muhtemelen koksidiyozise bağlı olarak bu elementlerin
bağırsaklardan absorbsiyonunda oluşan bozukluklardan
kaynaklanabilir.
Koyunlarda normal serum total protein düzeyi 6.0-7.9
g/dl (21) olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada, gerek tedavi
öncesi ve gerekse tedavi sonrası ortalama serum total protein
düzeyleri normal değerler arasında bulundu. Ancak tedavi
öncesindeki ortalama total protein düzeyinin minimum değere
yakın olduğu ve tedaviden sonrada önemli düzeyde
yükselmediği saptandı. Aynı şekilde, bazı araştırıcılar da
(34,42) gastrointestinal parazitlerle enfekte kuzu ve
koyunlarda, serum total protein düzeyinin azaldığını, Aytuğ
(6) ise gastrointestinal nematodlarla enfekte koyunlarda
tedavi grubunun serum total protein düzeylerinin kontrol
grubuna
oranla
önemli
derecede
değişmediğini
bildirmektedir.
Sonuç olarak, koksidiyozisli kuzularda eritrosit sayısı
ile serum çinko, demir ve total protein düzeylerinin düşük
olduğu, tedaviden önceki eritrosit sayısı ve hematokrit değer
ile serum çinko, bakır ve demir düzeylerinin tedaviden sonra
önemli derecelerde yükseldiği, total lökosit sayısının ise
azalma gösterdiği tespit edildi.
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