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ÖZET
Bu çalışma ile ekzemalı bir köpekte eritrosit glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve plazma lipit peroksidasyon (malondialdehit,
MDA) seviyeleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin düzeylerinin tespiti ve hastalığın tedavisi amaçlandı.
Araştırmanın materyalini üç yaşında erkek Rottweiler ırkı bir köpek oluşturdu. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası biyokimyasal ve
hematolojik muayeneler için kan örnekleri alındı. Tedavi öncesi ve sonrası fosfor ve magnezyum seviyeleri yüksek tespit edilirken,
serum aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) aktiviteleri normal sınırlar içinde saptandı. Öte yandan
tedavi sonrası eritrosit GSH-Px düzeyleri tedavi öncesine kıyasla yüksek bulunurken, plazma MDA düzeyleri düşük tespit edildi.
Tedavi öncesi ve tedavi sonrası total lökosit, lenfosit ve monosit sayıları normal değerlerden yüksek bulundu.
Anahtar Kelimeler: Köpek, Ekzema, Glutatyon Peroksidaz, Lipit Peroksidasyon, Biyokimyasal Parametreler.
Eczema Case in a Rottweiler Breed Dog
SUMMARY
The aims of this study were to determine erytrocyte glutathion peroxidase (GSH-Px), plasma lipid peroxidation levels
(malondialdehyde, MDA) and some biochemical and haematological parameters and to treat the disease. Study material consisted of
a Rottweiler breed male dog, 3 years old. Blood samples were taken before and after treatment for biochemical and haematological
parameters. While phosphorus and magnesium levels were found as high before and after treatment, aspartat aminotransferase
(AST) and alanin aminotransferase (ALT) activiy were determined between physiological levels. In the other hand erytrocyte GSHPx levels after treatment were higher then pretreatment values, plasma MDA levels were lower. Total leucocyte, lymphocyte and
monocyte numbers were found higher then normal values in both pre and post treatment period.
Key Words: Dog, Eczema, Glutathion Peroxidase, Lipit Peroxidation, Biochemical Parameters.
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Araştırmanın materyalini Harran Üniversitesi
Veteriner Fakültesi kliniklerine getirilen üç yaşındaki
erkek Rottweiler ırkı bir köpek oluşturdu. Alınan
anemnez bilgisinde hayvanın karbonhidrat ağırlıklı
beslendiği tespit edildi.
Klinik muayene sonucu ekzema tanısı konulan
köpekten tedavi öncesi ve tedavinin bittiği 15. günde
biyokimyasal muayeneler için jelli serum tüpüne,
hematolojik parametreler ile eritrosit GSH-Px ve plazma
MDA seviyelerinin tespiti için ise EDTA’lı tüpe usulüne
uygun olarak kan örneği alındı.
Biyokimyasal parametreler için alınan kan örneği
3000 rpm’de santrifüj edilerek serumu ayrıldı. Ayrılan
serumda üre, AST, ALT, sodyum (Na), potasyum (K),
klor (Cl), kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve magnezyum (Mg)
düzeylerine otoanalizör cihazı (Technicon RA-XT),
hematolojik parametrelere de kan sayım cihazı (Hematil
2000) ile bekletilmeden bakıldı.
EDTA’lı tüplere alınan kan örneğinden
hematolojik muayeneler için yeterli miktar ayrıldıktan
sonra geriye kalan kan 3000 rpm de 10 dakika santrifüj
edilerek elde edilen plazmada MDA düzeylerine bakıldı.
Eritrosit GSH-Px aktivitesi Beutler (3) yöntemiyle,
plazma MDA düzeyi ise Satoh (15) ve Yagi (22)’den
modifiye edilen yönteme göre spektrofotometrik olarak
ölçüldü.

Derinin epidermis katının iç ve dış nedenlere bağlı
olarak, intrasellüler ödem, duyarlılık artışı, kızarıklık,
sızıntı ve kaşıntı oluşumuyla karekterize yangısına
ekzema denir (6,13,14).
Hastalığın ortaya çıkışında kalıtsal faktörler,
mikrobiyal, mikotik ve fokal enfeksiyonlar, derinin yağlı
oluşu, alerjenler, gebelik, hormonal dengesizlik, hatalı
beslenme ve sindirim sistemiyle ilgili bozukluklar gibi
etkenlerin rol oynadığı bildirilmektedir (5,9,13,14,17).
Kaymaz ve ark. (8), ekzemalı köpeklerde, aspartat
aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)
aktivitelerinin, Smith ve Embling (16) de ekzemalı
keçilerde serum AST seviyelerinin yükseldiğini
bildirmektedirler.
Ekzemalı köpeklerde hematolojik değerlerde de
bazı değişikliklerin olduğu, özelliklede lökosit ve monosit
sayılarının arttığı bildirilmektedir (8).
Phua ve ark. (12), sporidesmin mikotoksininin
neden olduğu ekzema olgularında, hücre hasarı ve
ölümüne neden olan serbest radikallerin arttığını, yine
aynı şekilde bazı araştırıcılar (11,18,19) dermatitisli
hastalarda oksidatif stresin yükseldiğini bildirmektedirler.
Bu çalışma; ekzemalı bir köpekte eritrosit
glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve plazma lipit
peroksidasyon (malondialdehit, MDA) seviyeleri ile bazı
biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin düzeylerinin
tespiti ve hastalığın tedavisi amacıyla yapıldı.
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Sağaltım amacıyla lokal, genel ve özel tedavi
tekniklerinden yararlanıldı. Lokal sağaltım amacıyla;
lezyonlu bölgenin kılları uzaklaştırılarak % 0.1 rivanol ile
temizlendikten sonra pom. kenakort-A ve pom. anestol
karıştırılarak sabah akşam günde iki kez olmak üzere 10
gün süreyle bölgeye uygulandı. Genel tedavide 0.50 mg
deksematozon içeren tabletler ikiye bölünerek; ilk üç gün
sabah-öğle-akşam, ikinci üç gün sabah-akşam, üçüncü üç
gün sadece sabahları, daha sonra ise üç kez gün aşırı
verildi. Ayrıca özel tedavi için usulüne uygun olarak
alınan 2 ml kan otohemoterapi amacıyla deri altı
uygulandı.
BULGULAR

Şekil 3. Ekzemalı bir köpekte tedavi sonrası sol yan göğüs
duvarındaki lezyonun görünümü.

Kliniğmize getirilen köpekte, vücudunun sırt ve
sol yan göğüs duvarında lezyon belirlendi (Şekil 1).
Ekzema tanısı konulan olgunun klinik muayenesinde
lezyonlu bölgede kaşıntı, yer yer kıl dökülmesi, deride
kepeklenme, kalınlaşma, kabuklanma, çatlama ve
sızıntının olduğu gözlendi.
Tedavinin 15. gününde deride kaşıntı, kepeklenme,
kalınlaşma, kabuklanma, çatlama ve sızıntının önemli
ölçüde kaybolduğu ve belirgin bir iyileşme sağlandığı
gözlendi (Şekil 2 ve 3).
Olguda tedavi öncesi ve tedavi sonrası belirlenen
bazı biyokimyasal parametreler tablo 1’de, hematolojik
değerler tablo 2’de, eritrosit GSH-Px ve plazma MDA
düzeyleri ise tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 1. Ekzemalı bir köpekte tedavi öncesi ve tedavi
sonrası bazı biyokimyasal parametrelerin köpeklerdeki
normal değerlerle karşılaştırılması.
Parametreler
Tedavi Tedavi Normal
öncesi
sonrası değerler
Üre (mg/dl)
47
46
42.8-59.9
Kalsiyum(mg/dl)
11
11.5
8-12
Fosfor (mg/dl)
9
8
2.5-5.0
Magnezyum (mg/dl) 7,3
5.8
1.8-2.4
Sodyum(mEq/L)
152
148
141-155
Potasyum(mEq/L)
5,6
5.8
3.7-5.8
Klor (mEq/L)
100
108
96-122
AST (U/L)
39
36
10-88
ALT (U/L)
26
22
10-88
Tablo 2. Ekzemalı bir köpekte tedavi öncesi ve tedavi sonrası
bazı hematolojik parametrelerin köpeklerdeki normal değerlerle
karşılaştırılması.

Parametreler
Eritrosit x106
Hematokrit (%)
Hemoglobin (gr/dl)
T. lökosit x103
Granulosit x103
Lenfosit x103
Monosit x103

Şekil 1. Ekzemalı bir köpekte tedavi öncesi sol yan göğüs
duvarındaki lezyonun görünümü

Tedavi
Öncesi
6,44
48,1
15,1
14,9
2,1
8,7
4,1

Tedavi
sonrası
5.8
45.2
14.3
12.8
4.5
5.3
2.8

Normal
değerler
5.5-8.5
37-55
12-18
8-12
3.1-7.8
1-4.8
0.15-1.35

Tablo 3. Ekzemalı bir köpekte tedavi öncesi ve tedavi
sonrası eritrosit GSH-Px ve plazma MDA düzeyleri.
Parametreler
Tedavi Öncesi Tedavi sonrası
GSH-Px (IU/g Hb)
9.32
17.49
MDA (nmol/ml)
2.28
1.47
TARTIŞMA ve SONUÇ
Ekzemanın ortaya çıkışında, konserve gıdalar ve
dengesiz
beslenmenin
önemli
rol
oynadığı
vurgulanmaktadır (9,17). Nitekim bu çalışmada da serum
Ca, P ve Mg değerleri arasında tedavi öncesinde P ve Mg
lehine ciddi bir dengesizliğin olduğu tespit edildi.

Şekil 2. Ekzemalı bir köpekte tedavi sonrası sol yan göğüs
duvarındaki lezyonun görünümü.
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azaldığı, yine Ca seviyesi değişmezken P ve Mg
seviyelerinde de artış olduğu saptandı. Bundan sonraki
ekzemalı köpekler üzerinde yapılacak çalışmalarda bu
hususların göz önünde bulundurulmasının yararlı
olabileceği düşünülmektedir.

Tedaviden sonrada bu dengesizliğin devam ettiği
saptandı.
Kaymaz ve ark. (8), ekzemalı köpekler üzerinde
yapmış olduğu çalışmada serum ALT ve AST, Smith ve
Embling (16), ekzemalı keçilerde serum AST
aktivitelerinin önemli ölçüde arttığını, Bonnefoi ve ark.
(4) ise kobaylarda sporidesmin ile deneysel olarak
oluşturdukları ekzema olgularında serum ALT ve AST
aktivitelerinde azalma olduğunu bildirmektedirler. Bu
çalışmada ise tedavi öncesi ve tedavi sonrası serum ALT
ve AST aktivitelerinin sağlıklı köpekler için bildirilen
(1,7,20) normal sınırların içerisinde kaldığı saptandı.
Literatür taramalarında ekzemalı olgularda Ca, P
ve Mg düzeyini bildirir herhangi bir çalışmaya
rastlanmadı. Ancak bu çalışmada tedavi öncesi ve tedavi
sonrası Ca değerleri normal sınırlar içinde seyrederken, P
ve Mg düzeyleri araştırıcıların (1,6,7,20) sağlıklı
köpeklerde bildirdikleri değerlere kıyasla yüksek olduğu
saptandı. Bu durumun muhtemelen dengesiz beslenmeden
kaynaklandığı ve bu durumun ekzemanın ortaya
çıkmasında rol oynayabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca çalışmada incelenen diğer biyokimyasal
parametrelerden Na, K, Cl ve ürenin tedavi öncesi ve
tedavi sonrası değerleri araştırıcıların (1,6,7,20) bildirdiği
normal sınırlar içerisinde tespit edildi.
Kaymaz ve ark. (8), ekzemalı köpeklerde eritrosit
sayıları ile nötrofil, eozinofil ve lenfosit yüzdelerinin
değişmeyip normal sınırlar içerisinde kaldığını, total
lökosit ve monosit sayılarında ise önemli artışlar
olduğunu bildirmektedirler. Yapılan çalışmada tedavi
öncesi ve tedavi sonrası eritrosit sayıları ile hematokrit ve
hemoglobin değerleri normal sınırlar içerisinde
belirlenirken, tedavi sonrası total lökosit, lenfosit ve
monosit sayıları tedavi öncesi değerlere kıyasla azalmakla
birlikte, kaynaklarda (6,7,20) bildirilen fizyolojik
sınırların üzerinde olduğu saptandı.
Yapılan literatür taramalarında köpeklerde
oksidatif stresle ilgili herhangi bir araştırmaya
rastlanmadı. Phua ve ark. (12), ekzemalı koyunlarda, bir
kısım araştırıcılar da (10,11,18,19,21) dermatitisli
hastalarda oksidadif stres ve lipit peroksidasyon
aktivitelerinin arttığını, Antille ve ark. (2) ise lezyonsuz
seyreden atopik dermatitiste lipid peroksidasyon
konsantrasyonlarının hafif bir şekilde düştüğünü
bildirmektedirler.
Sunulan çalışmada ise oksidatif stresin bir
göstergesi olan plazma MDA’nın tedavi öncesi düzeyinin
tedavi sonrasına kıyasla yüksek olduğu saptandı.
Antioksidan bir enzim olan eritrosit GSH-Px
seviyelerinde ise plazma MDA ile ters orantılı olarak
tedavi sonrasında tedavi öncesine kıyasla bir artış olduğu
tespit edildi. Tespit edilen bu durum beklenen bir
sonuçtur. Şöyle ki; organizmada serbest radikaller arttığı
zaman antioksidanlar devreye girerek bunların zararını
azaltmaktadır. Bu da yapılan tedavinin, hücre hasarına ve
ölümüne yol açan plazma MDA seviyesini düşürerek,
etkili olduğunu düşündürmektedir.
Sonuç olarak; ekzemalı köpekte plazma MDA
seviyelerinin yükseldiği eritrosit GSH-Px seviyelerinin ise
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