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HtNDt COCCtDtOStStNE KARŞI TOLTRAZURtL (BAYCOx)'iN
ETKİsİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

Edip Özer!

Experimental investigations on the efficaey of
Toltrazuril (Ba~'eox) against turkey esecidiosis

Summary: In this study, the effieacy of baycox depending on the
time of administration and the drug concentration in drinking water
against an experimental infection of 40 young turkeys aged 6 weeks
was tested using oocysts of Eimeria adenoeides, E. meleagrimitis and
E. meleagridis.

Turkeys used for curative treatment were inoculated with sporu-
lated oocysts onlyone time. Two days af ter detection of the oocysts
in the faeces of these turkeys, toltrazuril 2.5 % was giyen at the dose
rate of 1 ml/lt (25 ppm) for two days. Clinical symptoms and oocyst
excretion disappeared two days af ter treatment of these turkeys.

Turkey used for preventive medication were inoculated with sporu-
lated oocysts for four time in seven days interval. Drug was given at
the dose rates of 1 ml/lt to one grup and 0.4 ml/lt (I O ppm) to
other group for two days together with inoculum. Neitlıer clinical symp-
toms nor oocyst excretion were observed in these turkeys. Thus, it
was found that toltrazuril has protective action against re-infections
and the dose rate of 0.4 ml/lt is sufficient for proventive medications.

Özet: Bu araştırmada, 6 haftaltk 40 adet palazda Eimeria adeno-
eides, E. meleagrimitis ve E. meleagridis türlerinin spor/anmış ookist-
leriyle deneyselolarak oluşturulan coccidiosise karşı toltrazuriliıı
(Baycox) farklı dozlarda tedavi edici ve koruyucu etkisi araştırılmıştır.

Tedavi maksadıyla denemeye alman palazlar bir kez enfekte edilmiş
olup, bunlann dışkısında ookistlerin görülmesinden iki gün sonra %
2.5'luk toltrazuri/l ml/It (25 ppm) dozunda içme suyuna kanştırılarak
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iki gün süreyle verilmiştir. İlacm verilmesinden iki gün sonra dışkıda
ookistlerin görülmediği ve hastalık belirtilerinin kaybolduğu tespit
edilmiştir.

Koruyucu maksatla kullanılan palazlar yedi gün arayla dört kez
inokulum verilerek enfekte edilmişlerdir. Her defasmda inokulumla
birlikte bir gruba i ml/It, diğer gruba 0.4 ml/It (10 ppm) dozunda
ilaçlı su iki gün müddetle verilmiştir. Bu hayvanlarda deneme süresince
hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş ve dışkılarmda ookistlere rast lan-
mamıştır. Böylece, toltrazurilin reenfeksiyonlardan hayvanları koru-
duğu ve koruyucu maksat la ilacm 0.4. ml/It dozunda kullallllmasınm
daha ekonomik olduğu anlaşılmıştır.

Giriş

Gerek hayvanların gelişmelerini olumsuz yönde etkileyerek ve
gerekse yemden istifade edebilme kabiliyetlerini azaltarak büyük
ekonomik kayıplara sebep olan subklinik coccidiosise karşı bugüne
kadar bir çok ilaç kullanılmıştır. Bunlardan; sülphonamide, pyridinole
(dopidol) ve quinolinc (buquinolat) grubu ilaçlar koksidiostatik;
chinazolon (halofuginon), nitrobenzamide (zoalen), carbanilide (ni-
carbacin), thiamin (amprolium) ve benzoik asit (ethopobat) grubu
ilaçlarla ionophore antibiyotikler (monensin, lasalocid ve salinomycin)
koksidial; purin (arprinocid) ve guanidine (robenidin) grubu ilaçlar
ise hem koksidiostatik hemde koksidial etkiye sahiptirler. Sülphona-
midler çok yüksek dozlarda kullanıldıklarında i. nesil şizont ve ga-
montlara; pyridinole, quinoline, purin ve chinazolon grubu ilaçlarla
ionophore antibiyotikler sporozoitlcre; guanidin grubu ilaçlar tro-
. fozoit i 'lere; ionophore antibiyotiklerle chinazolon, thiamin, benzoik
asit grubu ilaçlar şizont i'lere; chinazolon, thiamin, benzoik asit ve
carbanilide grubu ilaçlar ise şizont 2'lere etkilidirler (2, 14, 20, 21).

Yukarıda belirtilen grup ilaçlardan hiçbirine dahilolmayan tolt-
razurilin koksidial bir etkiye sahip olduğu, bu etkisini hücre içi gelişme
dönemlerinden şizont, makro ve mikrogamontlar üzerinde göster-
diği bir kısım araştırıcılar tarafından (1,6,8, 16,22) bildirilmiştir.
Ayrıca, toltrazurilin trofozoitlerle serbest olarak bulunan sporozo-
itlere (22) ve ookistlerin meydana gelmesi esnasında ookistlere %
85 oranında (8) tesir ettiği belirtilmiştir. Diğer bir araştırmada (6)
ise toltrazurilin serbest olarak bulunan sporozoit, merezoit ve ookist-
lere etkisinin bulunmadığı bildirilmiştir. Toltrazurilin kanatlı cocCİ-
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diosisine karşı çok etkili olduğu, hiçbir yan etkisinin bulunmadığı
ve hayvanlarda Eimeria türlerine karşı oluşan bağışıklığı olumsuz
yönde etkilemediği kaydedilmiştir (1,4,5,9, 12, 16, 22).

Hindi coccidiosisine karşı sülphonamidlerin özellikle sülphaqu-
inoxaline, sülphadimidine ve sülphamezotinin çok etkili, (1 I, 13,
15, 18, 21, 23), clopidol, decocp,uinate ve zoalenin E. meleagrimitis'e
(13, 15); diaveridine ve amproliumun E. adenoeides ve E. meleagri-
mitis'e (2, 23) etkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, ethopobat (2),
dopidol ve monensinin de (1 I, 15) hindi coccidiosisine karşı etkin
oldukları belirtilmiştir. Fakat, nitrophenide, nitrofurozone, furoxone
(3) ve buquinolatın (19) etkisiz olduğu, nicarbacinin ise E. meleagri-
mitis'e etkisinin bulunmadığı (10) kaydedilmektedir.

Deneyselolarak, 40.000 adet E. adenoeoides ve E. ıııeleagrimitis
ookistleri ile enfekte edilen iki haftalık palazlara, toltrazuril 0.6
ml/It (15 ppm) dozunda içme sularına karıştırılarak iki gün süreyle
verilmiş ve hastalığa karşı son derece etkili bulunmuştur (8).

Bu araştırma, anticoccidial ilaçlara karşı Eimeria türlerinin kısa
bir süre içinde direnç kazanmalarından dolayı, yeni kullanılmaya
başlayan toltrazurilin (Baycox) hindi coccidiosisine etkisini araştır-
mak maksadıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Araştırmada 6 haftalık 40 adet palaz kullanılmış olup, çalış-
manın başlamasına kadar Eimeria etkenlerinden yoksun olarak muha-
faza edilmişlerdir. Altı tel ızgaralı kafeslerde tutulan hayvanların
dışkı ile ilişkileri azami ölçüde kesilmeye çalışılmıştır. Hayvanlar
yem fabrikasından temin edilen civciv yemi ile beslenmişlerdir.

I. Deneme Hayvan Grupları:

Araştırmada kullanılan hayvanlar beş gruba ayrılmıştır. Birinci
grupta 12, 2., 3. ve 4. gruplarda 8'er, 5. grupta 4 palaz kullanılmıştır.
Bu gruplardan ı.'si tedavi; 2., 3. ve 4. gruplar koruyucu; 5. grup
ise kontrol maksadıyla araştırmaya alınmıştır.

2. İnokuluıııun Hazirlanması:

Daha önce E. adenoeides, E. meleagrimitis ve E. meleagridis
türleri ile deneyselolarak enfekte edilen palazlardan toplanan dış-
kılar % 2. 5'luk potasyum dikromat solüsyonu ile karıştırılmış, petri
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kutularına süzüldükten sonra ookistler laboratuvarda sporlanmaya
bırakılmıştır. Sporlanmadan sonra ayrı bir kapta toplanan inokulum
buzdolabında muhafaza edilmiştir.

3. Deney Hayvanlannm Enfeksiyonu ve İlaçlama:

Deney hayvanlarının herbiri 2.107 adet sporlanmış ookist ihtiva
eden inokulumla enfekte edilmişlerdir. Denemede, % 2. 5'luk tolt-
razuril kuIlanılmıştır. Hazırlanan inokulumla kontrol grubu ve birinci
grup palazlar bir kez enfekte edilmişlerdir. Birinci grupta bulunan
palazlara dışkılarında ookistlerin görülmesini takip eden ikinci günde
i ml/It (25 ppm) dozunda toltrazuril içme suyuna katılarak iki gün
süreyle verilmiştir. İkinci ve üçüncü grupta bulunan palazlar yedi
gün arayla dört kez enfekte edilmişlerdir. Her inokulumla birlikte
ikinci grup palazlara t ml/It, üçüncü grup palazlara ise 0.4 ml/lt
(iO ppm) toltrazuril iki gün süreyle içme sularına karıştırılarak veril-
miştir. Dördüncü grupta bulunan palazların önünde 0.4 ml/lt dozun-
da ilaçlı su devamlı olarak bulundurutmuş olup, bu palazlar üç gün
arayla LOkez enfekte edilmişlerdir.

4. Kullanılan Metotlar:
Gerek inokulumda bulunan ookistlerin sayımı ve gerekse enfekte

edilen deney hayvanlarında ookistlerin çıkışından sonra gram dış-
kıda bulunan ookist sayısı Mc-Master metoduyla tespit edilmiştir.
Ayrıca, her hayvana ait dlŞkl örnekleri de günlük olarak, çinko sülfat
solüsyonu kuIlanılarak yapılan santrifüj flotasyon metoduyla muayene
edilmiştir (17).

Bulgular

Birinci grup palazlarda; enfeksiyonun 5. ve 6. günlerinde tüy-
lerde dikleşme, titreme, durgunluk, yeme ve içmede azalma gibi ha~;-
talık belirtileriyle beraber içinde ookistlerin de bulunduğu kanlı ve
müküslü bir ishal başlamıştır. İlacın verilmesinden iki gün sonra bu
semptomlar kaybolmuş ve dlŞkl muayenelerinde ookistlere rastlan-
mamıştır. Bu süre içinde ilacın herhangi bir yan etkisi görülmemiştir.
Ancak, palazlardan üç tanesi dışkılarıyla ookistleri çıkardıktan bir
gün sonra ölmüşlerdir. Bu hayvanların otopsilerinde sekum ve ince
bağırsaklarda 1-2 mm çapında yaygın kanamalar görülmüştür.
Diğer palazlar ise tamamen iyileşmişlerdir. Bu grupta bulunan palaz-
ların gerek ilaçlamadan önce ve gerekse ilaçlamadan sonra çıkardık-
ları ookist miktarları Şekil 1'de gösterilmiştir. İkinci, üçüncü ve dör-
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ŞekiiI. Tedavi ve kontrol grubu plazlarda günlük olarak gram dışkı ile dışarı
atılan ookist miktarları.

düncü gruplarda bulunan palazlarda; hiçbir klinik semptom ve ölüm
görülmemiş olup, dışkıda ookistlere de rastlanmamıştır.Ayrıca, ilacın
herhangi bir yan etkisi tespit edilememiştir. Kontrol grubunda bulu-
nan palazların da inokulasyondan sonra 5. ve 6. günlerde dışkılarıyla
ookistleri çıkardıkları görülmüştür. Ancak, ookistlerin çıkışı 13-14
gün süreyle devam etmiştir. Günlük olarak gram dlŞkl ile dışarı atılan
ookist miktarları Şekil i'de gösterilmiştir. Bu hayvanlarda patent süre
boyunca birinci grup palazlarda ilaç verilmeden önce görülen tüm
semptomlar aynen tespit edilmiştir. Yine, bu hayvanlardan biri ookist-
lerin çıkışından bir gün sonra ölmüştür. Bu hayvanın otopsisinde de
birinci grupta ölen hayvanların otopsi bulgularına benzer bulgular
gözlenmiştir.

Yapılan bu deneylerler; E. adenoeides,. E. meleagrimitis ve
E. meleagridis türleriyle enfekte edilen palazlarda yedi gün aralıklarla
tekrarlanan reenfeksiyonlara karşı toltrazurilin 0.4 ml/It dozunda
içme suyuna karıştırılarak iki gün müddetle verilmesiyle koruyucu
etkisinin görüldüğü, i ml/It dozunda verilmesiyle de hem koruyucu
hemde tedavi edici etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.
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Tartışma ve Sonuç

Kanatlı coccidiosisine karşı bugüne kadar kullanılan ilaçların
Einıeria türlerinin gelişme şekillerinden bazılarını etkiledikleri bil-
dirilmiştir (2, 14, 20, 21).

Toltrazurilin Eil1leria'lann hücre içi gelişme dönemlerinden
şizont ve gamontlara etkili olduğu, serbest dönemde sporozoit, me-
rezoit ve ookistlere etkisinin bulunmadığı belirtilmiştir (I, 6, 7, 8,
16). Ancak, diğer bir araştırmada (22) toltrazurilin trofozoitlerle
serbest dönemde bulunan sporozoitleri etkiledikleri kaydedilmiştir.
Toltrazurilin kanatlı coccidiosisine karşı çok etkin olduğu ve hiçbir
yan etkisinin görülmediği çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmiştir
(i, 4, 5, 9, 12, 16, 22). Ancak, hindi coccidiosisine karşı toltrazurilin
etkisi hakkında yapılmış pek az araştırma bulunmaktadır. Yapılan
bir araştırmada (8) içme suyuna 0.6 ml/lt (ı5 ppm) katılan toltra-
zurilin E. adenoeides ve E. meleagrinıitis'e son derece etkili olduğu
belirtilmiştir.

Bu araştırmada, toltrazurilin hem tedavi hem de koruyucu mak-
satla kullanıldığında hindi coccidiosisine karşı etkin olduğu, yan
tesirlerinin bulunmadığı gözlenmiştir. Deneyselolarak E. adenoeides,
E. nıeleagril11itis ve E. meleagridis türleriyle enfekte edilen palazlarda
7'şer gün aralıklarla tekrarlanan reenfeksiyonlara karşı to1trazurilin
0.4 ml/It dozunda içme suyuna karıştırılarak iki gün müddetle
verilmesiyle koruyucu etkisinin görüldüğü, i ml/It dozunda veril-
mesiyle de hem koruyucu hem de tedavi edici etkisinin bulunduğu
tespit edilmiştir.
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