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ÖZET
Bu çalışma, sarkoptik uyuzlu koyunlarda ivermektin ve doramektin tedavisinin antioksidan enzim (glutatyon peroksidaz-GSHPx; katalaz-CAT) ve lipid peroksidasyon (Malondialdehit-MDA) seviyeleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı.
Çalışmanın materyalini Şanlıurfa merkeze bağlı Akziyaret beldesindeki 30 sarkoptik uyuzlu ve 10 sağlıklı olmak üzere toplam 40 baş
İvesi ırkı koyun oluşturdu. Enfeste hayvanlar ivermektin ve doramektin ile tedavi edilmek üzere iki gruba ayrıldı. Tedavi
gruplarından ilaç uygulamadan önce bir (0. gün), uygulamadan sonra ise iki kez (10. ve 30. gün) kan örnekleri alındı. Sarkoptik
uyuzun koyunlarda önemli derecede eritrosit CAT aktivitesinin düşmesine, MDA düzeyinde ise artışa neden olduğu tespit edildi.
Tedavinin sonunda hem ivermektin hem de doramektin GSH-Px ve MDA düzeylerinde önemli artışa neden olurken, ivermektin ile
sağaltılan grupta CAT değerlerinde önemli azalmalar belirlendi. Sonuç olarak; her iki etken maddenin de uyuz üzerindeki etkisini
serbest radikal oluşturarak gösterdiği kanaatine varıldı.
Anahtar kelimeler: Koyun, uyuz, tedavi, antioksidan enzim, lipid peroksidasyon.
The Effects of Ivermectin or Doramectin Treatment on Some Antioxidant Enzymes and the Level of Lipid Peroxidation
in Sheep with Natural Sarcoptic Scap
SUMMARY
This study was conducted to access the effect of ivermectin or doramectin treatment on the activity of antioxidant enzymes
(glutation peroxidase-GSH-Px, catalase-CAT) and the level of plasma lipid peroxidation (Malondialdehyde-MDA) in sheep with
natural sarcoptic scap.Ten healthy and 30 with Sarcoptes ovis totally 40 Ivesi breed sheep from Akziyaret district, Sanlıurfa was
choosen for the study. The infected group was divided in two subgroups which were treated with ivermectin or doramectin
respectively. Blood samples were drawn from the sheep once before and twice (10 and 30 days) after the treatment. Sarcoptes ovis
infection caused significant decreased in CAT level while significant increased in the level of MDA. After treatment, both ivermectin
and doramectin caused a significant increases in the levels of GSH-Px and MDA while ivermectin decreased the level of CAT
further. As a result, we cocluded that both ivermectin and doramectin might function in the treatment of Sarcoptes ovis by forming
free radicals.
Key words: Sheep, scabei, treatment, antioxidant enzyme, lipid peroxidation

eozinofiller ile α, β ve γ globülin düzeylerinde artış
olduğu ifade edilmektedir (6,11). Bu durumda serbest
radikal akışındaki muhtemel değişiklikler fizyopatolojide
etkili olabilir. Meydana gelen bu değişikliklerin
belirlenmesinin tedaviye yön vermede yardımcı
olabileceği düşünülmektedir.
Son yıllarda uyuzun tedavisinde parenteral olarak
uygulanabilen ivermektin ve doramektin yaygın olarak
kullanılmakta ve olumlu sonuçlar alındığı bildirilmektedir
(5,16,17,19,22,25). Bu ilaçlar artropodlarda sinir ve kas
hücrelerinin elektriksel aktivitesini inhibe ederek parazitin
felcine ve ölümüne sebep olmaktadır (5,12,22).
Bu çalışmanın amacı; sarkoptik uyuzlu koyunlarda
ivermektin ve doramektin tedavisinin antioksidan enzim
ve lipid peroksidasyon seviyeleri üzerine etkilerini
araştırmaktır.

GİRİŞ
Uyuz; derinin önemli paraziter bir hastalığı olup,
özellikle hayvanların toplu halde bulunduğu sonbahar
sonu, kış ve ilkbahar başında salgınlar halinde
görülmektedir (4,16,19).
Sarcoptes soyunda bulunan akarlar, evcil ve yabani
hayvanlar ile insanlarda enfestasyona yol açarlar.
Hayvanlarda genellikle derinin kılsız bölgeleri olan baş ve
yüz bölgelerine yerleşirler. Sarkoptik uyuzun; deride
kaşıntı, kepeklenme, kabuklanma, kuruma, kalınlaşma ve
çatlama gibi birtakım bozukluklara ve hayvanlarda verim
kayıplarına neden olduğu bildirilmektedir (4,10,21).
Uyuzda doğal bulaşma, genellikle sağlıklı ve hasta
hayvanlar arasındaki doğrudan temas, bakıcılar, nadiren
bulaşık araç ve gereçler ile dolaylı olarak oluşur
(4,9,19,21).
Uyuzun patogenezisinde humoral ve hücresel
immun yanıtın önemli bir rol oynadığı bildirilmektedir.
Bu immun yanıtta, immunoglobülin G (IgG), IgM ve
özellikle IgE sınıfı antikorları önemli bir rol oynamaktadır
(11,12,13). Uyuzlu hayvanlarda yangının bir belirtisi
olarak total lökosit, T-lenfosit, mast hücreleri, nötrofiller,
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Bu araştırmanın materyalini 2003 yılı NisanMayıs aylarında Şanlıurfa ili merkeze bağlı Akziyaret
beldesinde klinik ve parazitolojik muayene sonucu
sarkoptik uyuz tanısı konulan İvesi ırkı bir koyun sürüsü
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oluşturdu. Çalışmanın tedavi gruplarını, ivermektin ve
doramektinle tedavi edilmek üzere iki eşit gruba ayrılan
ve şiddetli hastalık belirtisi gösteren 30 baş, kontrol
grubunu ise, aynı beldedeki benzer bakım ve beslenme
şartlarına sahip sağlıklı 10 baş olmak üzere toplam 40 baş
koyun oluşturdu. Çalışmada I. tedavi grubunda
ivermektin, II. tedavi grubunda ise doramektin kullanıldı.
Başlangıçta (0. gün) bütün gruplardan, vakumlu EDTA’lı
cam tüplere kan örnekleri alındı ve I. tedavi grubuna
ivermektin sc., II. tedavi grubuna ise doramektin im.
yolla 0.2 mg /kg dozunda enjekte edildi. Uygulamanın
10. gününde tedavi gruplarından ikinci kez kan örnekleri
alınarak, doramektinle tedavi yapılan grupta belirgin
iyileşme göstermeyen bir hayvan ile ivermektin
grubundaki hayvanların tamamına ikinci enjeksiyon
yapıldı. Çalışmanın 30. gününde her iki tedavi grubundaki
koyunlardan üçüncü kez kan örnekleri alındı. Örnekler
alındığında hayvanlarda gözlenen klinik belirtiler de
kaydedildi. Alınan kan örnekleri en kısa zamanda
laboratuvara getirilip analizler için hazırlandı. Kanların
3000 rpm de 10 dakika santrifüj edilmesiyle elde edilen
plazmalarda en geç 3 gün içerisinde malondialdehit
(MDA) düzeylerine bakıldı. Eritrosit glutatyon peroksidaz
(GSH-Px) ve katalaz (CAT) aktiviteleri Beutler (3)
yöntemiyle, plazma MDA düzeyi ise Satoh (18) ve Yagi
(27 )’den modifiye edilen yönteme göre spektrofotometrik
olarak ölçüldü.
Çalışmada istatistiksel analizler Windows (1995)
Minitab paket proğramıyla yapıldı. Kontrol grubu ile
tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerler arasındaki
farklılıkların tespitinde Student-t Testi kullanıldı. Tedavi
öncesi ve tedavi sonrası değerler arasındaki farklılıklar ise
SPSS paket proğramında Varyans analizi ile ortaya
konuldu.

Şekil 1 Sarkoptik uyuzlu koyunun başbölgesinin görünümü.

Şekil 2 Sarkoptik uyuzlu koyunun başbölgesinin görünümü.

Sarkoptik uyuzlu koyunlarda ivermektin ve
doramektin ile tedavi öncesi ve tedavi sonrası eritrosit
GSH-Px ve CAT aktiviteleri ve plazma MDA
düzeylerinin ortalamaları ve standart hataları kontrollerle
karşılaştırmalı olarak tablo 1 ve tablo 2’de, grup içi
farklılıklar ise sadece ivermektin ile yapılan tedavi
grubunda meydana geldiği için bu farklılıklar tablo 3’de,
ayrıca tedavi öncesi ve tedavi süresince eritrosit GSH-Px
ve CAT aktiviteleri ve plazma MDA düzeylerindeki
değişiklikler grafik 1 ve grafik 2’de gösterildi.

BULGULAR
Sarkoptik uyuzlu koyunların baş bölgesinde
kılların yer yer döküldüğü hayvanların bu bölgelerini
duvarlara, çitlere sürdükleri veya ayaklarıyla kaşıdıkları
gözlendi. Parazitolojik muayeneler sonucunda yoğun
Sarcoptes ovis görülen hayvanlarda; kıl dökülmesi,
şiddetli derecede kaşıntı, kepeklenme, kuruma,
kalınlaşma, kabuklanma ve çatlamalar tespit edildi (Şekil
1,2). İlk enjeksiyondan 10 gün sonra
doramektin
uygulanan koyunların biri haricinde diğerlerinde klinik
belirtilerin devam ettiği ancak hayvanların çoğunda
kabukların döküldüğü, kılların çıkmaya başladığı ve
kaşıntının büyük ölçüde azaldığı gözlendi. Bu grupta
iyileşme belirtisi göstermeyen bir koyun ile ivermektin
grubundaki koyunlarda deride kabuklanma, kepeklenme
ile kaşıntının devam ettiği ve kılların henüz çıkmaya
başlamadığı tespit edildi. Otuzuncu günde yapılan
kontrollerde ise her iki tedavi grubunda da hastalıkla ilgili
klinik belirtilerin büyük oranda kaybolduğu ve kılların
çıktığı gözlendi.

Tablo 1. Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektinle Tedavi
Öncesi ve Tedavi Sonrası Eritrosit GSHPx, CAT ve Plazma
MDA Düzeylerinin Ortalamaları ve Standart Hatalarının
Kontrollerle Karşılaştırılması
Parametreler

a

GSHPx,
IU/g Hb
CAT
IU/g Hb
MDA
nmol/ml

Kontrol

Tedavi
Öncesi
n:10
0.Gün
x±Sx
n:15
x±Sx
36,10±7,00 49,37±2,50

10.Gün
30. Gün
n:15
n:15
x±Sx
x±Sx
39,20±3,70 54,10±3,60a

51,54±3,50 29,83±2,20b

44,50±6,10 38,19±3,40a

2,24±0,13

4,73±0,53b

Tedavi Sonrası

3,79±0,69

4,85±0,44b

Kontrol grubuna göre istatistiki olarak önemli (p< 0.05)
Kontrol grubuna göre istatistiki olarak önemli (p<0.01)

b

31

YYÜ Vet Fak Derg 2003, 14 (2): 30-34

Yaralıoğlu Gürgöze ve ark

Tablo 2. Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda Doramektinle Tedavi Öncesi ve
Tedavi Sonrası Eritrosit GSHPx, CAT ve Plazma MDA Düzeylerinin
Ortalamaları ve Standart Hatalarının Kontrollerle Karşılaştırılması
Kontrol
Tedavi
Tedavi Sonrası
Öncesi
Parametreler
n:10
0.Gün
10.Gün
30. Gün
x±Sx
n:15
n:15
n:15
x±Sx
x±Sx
x±Sx
a
GSHPx,
36,10±7,00
52,54±3,00 61,80±7,30 64,00±3,60b
IU/g Hb
CAT
51,54±3,50 34,90±4,30a 41,52±2,60a 44,40±7,00
IU/g Hb
MDA
2,24±0,13
4,60±0,410b 4,86±0,40b 4,98±0,65b
nmol/ml

TARTIŞMA ve SONUÇ
Yapılan literatür taramalarında oksidatif stres ile
uyuz hastalığı arasındaki ilişkiyi araştıran herhangi bir
yayına rastlanmadı. Bu nedenle tartışma deride benzer
lezyonlara yol açan dermatitisli literatürler ışığında
yapıldı. İvermektin ve doramektin uyuzun tedavisinde
yaygın olarak kullanılmakta ve olumlu sonuçlar
alınmaktadır (5,16,19,22,25). Bu ilaçların artropodlarda
sinir ve kas hücrelerinin elektriksel aktivitesini inhibe
ederek parazitin felcine ve ölümüne sebep olduğu
bildirilmektedir (5,16,22). Bu etkiyi ise konakçının
oksidan düzeyini artırarak yaptığı düşünülmektedir.
Uyuzlu hayvanlarda yangının bir belirtisi olarak yangı
hücrelerinin arttığı (2,6,11), artan nötrofil ve
makrofajların hidrojen peroksit (H2O2), hipoklorus
(HOCl) ve oksijen radikalleri gibi reaktif oksidanları
ürettiği (7) immun sistem hücreleri tarafından üretilen
reaktif oksijen türlerinin ise patojenik organizmalar kadar
parazitlere karşı da güçlü sitotoksik oldukları
bildirilmektedir (20).
Metabolik olarak aktif tüm hücreleri serbest radikal
hasarına karşı korumak için mevcut olan bazı antioksidan
mekanizmalar arasında SOD, CAT ve GSH-Px gibi
önemli enzimatik sistemler bulunmaktadır. Bu
enzimlerden GSH-Px ve CAT birlikte H2O2’in
redüksiyonuna katılmakta ve hücreleri serbest radikal
hasarına karşı korumaktadırlar (7).
Bazı araştırıcılar dermatitisli hastalarda oksidatif
stresin yükseldiğini bildirmektedirler (15,23,24). Yapılan
çalışmada da kontrol grubuna göre her iki çalışma
grubunda GSH-Px aktivitelerinde tedavi öncesi
değerlerde ( 0. gün) gözle görülür bir artışın olduğu ancak
bu artışın istatistiki açıdan önemli olmadığı saptandı.
Çalışmanın 0. gününde bir ve ikinci gruptaki CAT
seviyelerinde kontrollerle kıyaslandığında önemli
derecelerde (p<0.01,p<0.05) azalma tespit edildi. Bunun
CAT enziminin aktivitesinin sınırlandırılması veya
sentezindeki azalmaya bağlı olabileceği düşünülmektedir.
Bu durum Haycock J.W (8) ve arkadaşlarının ısıya bağlı
deri hasarı üzerine yaptıkları çalışmanın sonuçlarıyla
benzerlik göstermektedir.
Bazı araştırıcılar (14,24,26) dermatitisli hastalarda
lipid peroksidasyon seviyesinin arttığını, Antil C. ve ark.
(1) ise lezyonsuz seyreden atopik dermatitiste lipid
peroksidasyon konsantrasyonlarının hafif bir şekilde
düştüğünü bildirmektedirler. Yapılan bu çalışmada lipid
peroksidasyonu ve oksidan stresin dolaylı bir göstergesi
olan MDA düzeylerinde kontrollerle kıyaslandığında her
iki grupta da istatistiki olarak önemli (p<0.01) derecede
bir artış saptandı.
İvermektinle sağaltılan grupta tedavinin 10.
gününde GSH-Px ve MDA değerleri kontrol grubuna
kıyasla önemsiz bir artış, tedavi öncesi değerlere göre ise
GSH-Px değerlerinde istatistiki olarak önemli (p<0.05)
MDA değerlerinde ise önemli olmayan bir azalma
görüldü. Onuncu günde tekrarlanan ikinci ivermektin
enjeksiyonundan sonra 30. gündeki GSH-Px değerlerinde
hem kontrol grubuna hem de 10. gün değerlerine göre

a

Kontrol grubuna göre istatistiki olarak önemli (p< 0.05)
Kontrol grubuna göre istatistiki olarak önemli (p<0.01)

b

Tablo 3. Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektinle Tedavi Öncesi ve
Tedavi Sonrası Eritrosit GSHPx, CAT ve Plazma MDA Düzeylerinin
Ortalamaları ve Standart Hatalarının Grup İçi Karşılaştırılması
Parametreler

GSHPx,
IU/g Hb
CAT
IU/g Hb
MDA
nmol/ml

Tedavi Öncesi
0.Gün n:15

Tedavi Sonrası
10.Gün n:15

30.Gün n:15

x±Sx

x±Sx

x±Sx

49,37±2,50b

39,20±3,70a

54,10±3,60b

29,83±2,20

44,50±6,10

38,19±3,40

4,73±0,53

3,79±0,69

4,85±0,44

Aynı satırda farklı harfleri taşıyan ortalamalar birbirlerinden
farklıdır (p<0.05)

Aktivite (IU/gHb)

70

60

İ-GSH-Px

50

D-GSH-Px
İ-CAT

40

D-CAT
30

20
0

10

Gün

30

İ:İvermectin, D: Doramectin

MDA Düzeyleri (nmol/ml)

Grafik 1. Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektin ve Doramektin ile
Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Eritrosit GSH-Px ve CAT Aktivite
Düzeyleri
6
5

İ
D

4
3
0

10

İ:İvermectin

Gün

30
D:Doramectin

Grafik 2. Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektin ve Doramektin ile
Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Plazma MDA Düzeyleri
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önemli (p<0.05) 0. güne göre ise önemli olmayan bir artış
saptandı (Tablo.3). MDA değerlerinde kontrol grubuna
kıyasla önemli (p<0.01) 0. ve 10. güne göre ise önemli
olmayan bir artış tespit edildi. CAT değerlerinde kontrol
grubuna göre tedavinin 10. gününde önemsiz, 30.
gününde ise önemli (p<0.05) bir azalma gözlendi. Tedavi
öncesi değerine göre tedavinin hem 10. gününde hem de
30. gününde istatistiki olarak önemsiz fakat gözle
görülebilir artışlar saptandı.
Doramektin ile tedavi edilen grupta GSH-Px ve
MDA değerlerinde tedavinin 10. gününde kontrol
grubuna kıyasla önemli (p<0.05, p<0.01) derecede artışın
olduğu, bu artışın tedavinin 30. gününe kadar giderek
devam ettiği tespit edildi. Ancak tedaviden sonraki
artışların tedavi öncesi değerlere göre önemli olmadığı
saptandı. CAT değerlerinde kontrol grubuna kıyasla
tedavinin 10. gününde önemli (p<0.05) 30. gününde
önemsiz bir azalma, tedavi öncesi gruba göre ise hem
10.günde hemde 30 günde önemli olmayan bir artış tespit
edildi.
İvermektinle tedavi edilen uyuzlu hastalara
tedavinin 10. gününde yapılan klinik muayenelerinde
ciddi bir iyileşme görülmediği için, ikinci bir enjeksiyon
yapıldı. Doramektin grubunda ise biri haricinde diğer
hayvanlarda iyileşme görüldüğü için ikinci bir
enjeksiyona ihtiyaç duyulmadı. Bu klinik durum ile
tablolar arasında bir paralellik görülmektedir. Şöyleki;
ivermektin grubunda MDA seviyelerinde 10. günde
tedavi öncesi değerlerine göre azalma, ikinci kez
enjeksiyondan sonra ise tekrar bir artışın olduğu dikkati
çekti. Doramektin grubunda ise 0. günden başlayarak 30.
güne kadar sürekli bir artışın olduğu tespit edildi.
Sonuç olarak her iki etken maddenin de uyuz
üzerindeki etkisini serbest radikal oluşturarak gösterdiği
ancak doramektinin tek dozda etkili olduğu kanaatine
varıldı.
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