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Chenıotherapeutic trials with Enıbay 8440(R) (Praziquantel,
Droncit) against D. dendriticunı in naturally infected sheep.

Surnrnary: Twcnty shcep naturally infccted wiıh Dicrocoelİum dendriticum were
equally dividcd into four groups, three of which uscd in the tlıerapy and one was kcpt as

control.

Sheep in the thcrapenıic grou]ıs recei,'cd 30, 40 and 50 mg. fkg. of body weight, Em-
bay 8440. Autopsics wc re performed for all groups one week aftcr the treatment.

The resulting counts showed thaı the therapeutic effecı of the drug against. D. dend-
riticum in naıurally infected sheep was ~)2.31, 7{i.25 and 92.20 percent respe:tively.

Özet: Tabii olarak D. dendriticum'la enfekte 20 koyun, 3 ü tedavi. i i kontrololmak
üzere beşer hayvanlık 4 gruba ayrılmıştır.

Tedavi grubundaki hayvanlara sırasıyla 30, 40 ,'e 50 mg. fkg. Embay 8440 verilmiş-
tir. Tedaviden i hafta sonra bütün grupların oto]ısiieri yapılmış ve karaeiğerlerindeki die-
roeoeliumlar toplanarak sayılmıştır. Kontrol gnılııırıda hulunan parazİt sayısına göre değer-
lendirilen tedavi gruplarındaki ilacın eıkisi sırasıyla % 52.31, 76.25 ve 92.20 olmuştur.

Giriş

Halkımızın kum kelebcği adını verdiği Dicrococlium dendriticum,
başta evcil ruminantlar olmak üzere çeşitli diğer bir çok hayvan ve
insanların safra kanallarında yaşıyan bir trematod'dur. Dünya üze-
rİnde geniş bir yayılışa sahip olan parazit, yurdumuzun hemen hemen
bütün bölgelerinde görülmektedir (6). Ağır enfeksiyonlara maruz
hayvanlarda, belirli patolojik değişikliklerle birlikte klİnik semptom-
lar da kendisini göstermektedir. Vural ve Onar (i 5), koyunlarda pa-
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razit sayısının i5.000 i geçtiği haııerde ölümlere neden olduğunu
bildirmektedirIer. Ayrıca D. dendriticum'ların enfeksiyoz nekrotik
hepatitis'in oluşumunu hazırlayan trematodlardan sayılması, bu pa-
razitin önemini daha da artırmıştır. Uzun yıııar bu parazitlere karşı
etkin bir ilaç araştırılmışsa da ancak son ıo-I5 yıl içerisinde yeni bazı
antelmintiklerden olumlu sonuçlar elde edilmiştir. İyi sonuç alınan
Hetolin ve Thiabendazole, bir çok ülkede olduğu gibi yurdumuzda
da çeşitli araştırıcılar tarafından denenmiştir (I, 3, 4, 5, 7, 8, 9, i I,
i3, i4, 15). Nitekim Güralp ve Oğuz (5), terkibinde % 50 aktif madde
bulunan Hetolin'den 70 mg. jkg. verdikleri tabii enfekte koyunların
otopsi sonuçlarına göre % 88. i2 bir etki elde etmişlerdir.

Thiabendazole ile yurdumuzda tabii enfekte koyunlarda yapılan
denemelerden de çok iyi sonuçlar alınmıştır. Vural ve Whitten (14),
150-300 mg.jkg. ile % 99.5, Vural ve Onar (15) 200 mg.jkg. ile %
98.7, Tiğin ve Ulutaş (i 3) da 250 mg. jkg. ile % 93.75- i00 lük bir
etki sağlamışlardır.

Gerek Hetolin ve gerekse Thiabendazole ile yurt dışında yapıl-
mış araştırma sonuçları da yukarıda alınan neticelere büyük bir ben-
zerlik göstermektedir (i, 3, 4, 8, 9, i i).

Hetolin uzun süreden beri yurdumuz piyasasında bulunmamak-
tadır. Ruminantların mide-barsak nematodlarına karşı çok yüksek
bir etkiye sahip olan Thiabendazole'un, bu parazitlere karşı kul-
lanılan dozu 50 mg. jkg. dır. Esascn pahalı olan bu ilacın D. dendriti-
cum'a 4-5 misli fazla dozda verilmesi ekonomik olarnamaktadır. Bu
nedenle yeni ilaçların araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim
Rusya'da Lukin (I O) tarafından Dirian adlı ilaçla yapılan denemeler-
den bu trematoda karşı % 95--96.6 oranında bir etki elde edildiği
bildirilmiş ise de biz, aynı ilaçla Karacabey harası koyunlarında yap-
tığımız araştırmada tamamen olumsuz bir sonuç aldık. Son yıııarda
Embay 8440 (Praziquantel, Droncit) ile sestodların gerek ergin ve
gerekse larvalarına karşı çok yüksek etki sağlanmıştır (7, 12). Bunlara
ilaveten aynı ilaç ilk defa Eckert ve Wolff (2) tarafından koyunlarda
Dicrocoliasis'e karşı denenmiş ve 50 mg. jkg. dozla % 98 lik bir sa-
ğıtma elde edildiği bildirilmiştir. Biz de bu araştırmaların ışığı altında
Embay 8440 ı koyunlarda D. dendriticum'a karşı denemeyi ve sonuç-
Ian meslekda~larımJza sunmayı yararlı bulduk.

Materyal ve Metod

Denememizde Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Ens-
titütüsünün Lfldik ilçesi Deli Ahmet köyünde bulunan 20 adet bir
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yaşlı koyun kullanılmıştır. Denemeden önce enstitüye getirilen
hayvanların dışkıları doymuş çinko sulfat solusyonu kullanılarak
flotasyon tekniği ile muayene edilmiş ve hepsinin D. dendriticum'la
enfekte oldukları saptanmıştır.

Teker teker tartılarak ağırlıkları saptanan ve kulak numaraları
takılan koyunlar 5 er hayvanlık 3 ü tedavi, i i kontrololmak üzere
4 gruba ayrılmıştır.

Tedavi için bir İsochinolin-pyrazin türevi olan Embay 8440
(Formülasyon adı Praziquantel, piyasaya çıkmış tablct şeklinin adı
ise Droncit'tir) kullanılmıştır. Beyaz renkli bir toz olan ilacın suda
kolayeriyik haline gelebilmesi için % O.i oranında Tween 80 katıl-
mıştır. ılaç, sağıtma gruplarındaki hayvanlara sırasıyla 30, 40 ve 50
mg.jkg. olarak sabah yeminden 2 saat sonra ağızdan verilmiş ve bu
koyunlar 24 saat klinik gözlem altında tutulmuşlardır. Tedaviden bir
hafta sonra kontrol ve tedavi grubu dahil bütün hayvanların otopsi-
leri yapılmış ve karaciğerlerinde bulunan dicrocoelium'lar sayıl-
mıştır. Karaciğerler önce urak parçalar halinde ke~ilmiş ve ılık su
içerisinde bir müddet bekletilmiştir. Sonra safra kanallarına el ile
tazyik edilerek parazitlerin çıkması sağlanmıştır. Bu parçalar tek-
rar diğer bir kap içerisindeki suya alınmışlardır. Bu i~lcm 3 defa
yapılmış ve parazitlerin bulundu.ğu artık sular, azar azar stcreo mik-
roskop altında incelenerek Dicrocoelium'lar sayılmıştır. Kesik para-
zitlerin ise yalnız ön kısımları değerlendirilmiş ,diğer kısımları sayım-
da dikkate alınmamıştır. Tedavi gruplarında ilacın etkisi, kontrol
hayvanlarında bulunan parazİt sayısına göre değerlendirilmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Cetvel ı. de de görüldüğü üzere kontrol grubundaki koyunlar-
dan toplam 5397 D. dendriticum sayılmış, buna karşılık 30 mg. jkg.
Embay 8440 verilen i. grupta toplam 2574 parazit sayılmış ve etki
% 52.31 bulunmuştur. 40 ve 50 mg.jkg. verilen II. ve III. gruplarda
ise sırasıyla i282 ve 42 i dicrocoelium bulunmuş ve ilacın etkisi de
bu gruplarda yine sırasıyla % 76.25 ve 92.20 olarak saptanmıştır. İla-
cın dozlarının artması ile etkisinin de arttığı görüldüğünden 50 mg.j
kg. veya daha yukarı dozlarının parazitlerin çok büyük bir kısmının
veya tamamının elimine edilmesi için yeterli olacağı kanaatine varıl-
mıştır. Verilen dozlarda koyu.nlarda her hangi bir yan etki müşahade
edilmemiştir. (Cetvel 1.)

Hetolin ve Thiabendazole'un D. dendriticum'lara karşı yüksek
etkilerİ vardır (I, ~, 4, 5, 8, 9, I I, 13, 14, 15). Fakat Hetolin piyasa-
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CETVEL l.
D. dendriticum'la doğal eIlI"kt •. koyunların Embay !l440 ile tedavilerinden alınan

sonuçlar.

(;r\lp i Deney Hay. sayısı ı Verilen doz mg.jkg. Otopside bulunan Etki %
toplam parazit say.

--_ .. --------- ---------- --------- -----
i .J 30 25i4 52.31
ır 5 40 12R2 76.25
ııı :1 ',O 421 92 .20
IV :) Kontrol :,397 _.

dan çekilmiş, Thiabendazole ise çok yüksek dozlarda bu paraziti
etkilemekte, ancak pahalılığı nedeniyle ekonomik olamamaktadır. Bu
nedenle yeni ilaçların aranmasına ihtiyaç duyulmaktadır. :'oJitekim
F. hepatica'ya etkili olan Dirian, Rusya'da yapılan denemelerde (i O)
D. dcndriticum'a karşı kıdıanılmış ve etkili bulunmuş ise de biz bun-
dan tamamen olumsuz sonuç aldık. Çok yeni bir ilaç olan Embay
8440 ik Eckert ve Wolff (2) koyunlarda 50 mg.jkg. lık doz ile D.
dendriticum'lara karşı % 98 lik bir etki sağlamışlardır. Bizim aynı
doz ilc aldığımız sonuç % 92.20 olup, bir benzerlik göstermiştir. Alı-
nan bu neticelerin ıŞığı altında dicrocoelasis'in tedavisine bir yeni
ilacın, Embay 8440'ın katılabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak bu
ilacın Türkiye'de henüz piyasaya çıkarılmaması nedeniyle sağıtma
fiyatı konusunda herhangi bir bilgiye sahip bulunmamaktayız.
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