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Behandlun.gsversuche nıit Oxyclozanide, Niclosamide und

Bunamidine hydroxynaphthoate an Moniezia-
infizierten Lammern aus dem

Cihanbeyli-Bezirk

Zusanunenfassung: An 44 natürlieh mit Moniezia infizierten Lammem wurden
Behandlungsversuehe mit Oxyc1ozanide, ~ic1osamide und Bunamidine hydroxynaphthoate
durehgeführt. Die Tiere erhielten vor dcr Behandlung keine besondere Diat. LO Tage naeh
der Verabreiehung dcr Medikamente wurden die Tiere seziert und dcr Darminhalt sowie
die Darmwand auf Skolizcs und Bandwurmglieder untersueht. Wie aus der Tabeilc ersieh-
lieh ist, hatte Oxyc1ozanide in einer Dosierung von LO und 15 mg/kg Kgw keine Wirkung,
Nic10samide trieb bei 50 und 75 mg/kg Kgw 60 bzw. 100 % , Bunamidine hydroxynaph-
thoate bei 25 und 50 mg/kg Kgw 80 bzw. 100 % dcr Moniezicn ab. Bei Vertragliehkeits-
prüfungen anje 3 Lammem vcrursaehten 30 mg/kg Kgw Oxyc1ozanide vorübergehend le-
iehten Durchfall, wahrend 150 mg/kg Kgw Nic10samide und 100 mg/kg Kgw Bunamidine
hydroxynaphthoate gut vertragen wurden. In einem Feldversueh an 150 Tieren traten naeh
einer Verabreiehung von LS mg/kg Kgw Oxyc1ozanide, 75 mg/kg Kgw Nic10samide bzw.
50 mg /kg Kgw Bunamidine hydroxynaphthoate keine Nebenerseheinungen auf.

Özet: Konya iline bağlı Cihanbeyli ilçesinde kuzularda görülen scstod enfeksiyon-
larma karşı kullandığımız oxyc1ozanide'in 10-15 mg./kg. verilen dozları Moniezia türlerini
etkimemiş, 50 mg./kg. nic10samide verilen kuzularda ise bu etki % 60; 75 mg./kg. kullanılan
hallerde % 100 bulunmuştur. 25 mg./kg. bunamidine hydroxynaphthoate Moniezia'lara
% 80; 50 mg./kg. ise % 100 etkimiştir.

30 mg./kg. verilen oxyc1ozanide kuzularda geçici bir diyareye sebep olmuş, 150 mg./
kg. nic1osamide'lc, 100 mg./kg. kullanılan bunamidine hydroxynaphthoate bu hayvanlarda
herhangi bir yan etki meydana getirmemiştir.
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Giriş

Yurdumuzda genç gevi~enlerde ve özellikle kuzularda ~erıt ın-
vaziyonlanna senenin belirli mevsimlerinde sık halde rastlanmaktadır.
Oytun (20) Moniezia enfeksiyonlarının yurdumuzda fazla yaygın
olduğunu bildirerek bunun % 14.25 e ula~tığını, Stetter (25) ise,
Ankara'da otopsi yaptığı koyunların % 40.6 sının ~erit ta~ıdığını,
Kurtpınar (ı6, ı 7), Erzurum, Ağrı ve Kars illeri mezbahalarında
yaptığı çalı~malarda bilhassa kuzu ve toklularda Moniezia expansa
ve Avitellina centripunctata'ya fazlaca rastlandığını anlatmaktadır-
lar. Merdivenci ve Buyurman (ıg), Türkiyede koyunlarda ~eritlerden
mütevcllit total enfeksiyon durumunu % 52 bulmu~lar, sestodlarla
enfekte koyunlarda % 81 oranıyla en fazla Moniezia türlerine rast-
lamı~lardır. Vural ve arkada~ları (28) İstanbul bölgesinde koyunlarda
Monieziasis'in yayılı~ durumunun % 35 e kadar çıktığını, ya~lı hay-
vanlarda bu oranın % 11 olduğu halde, kuzularda % 40 a ula~tığını
da ilave etmektedirler. Tüzdil'e göre (27), Türkiyede ortalama olarak
Moniezialar % 44 oranında bir dağılı~ göstermektedirler.

Kates ve Goldberg (13) in suni olarak Moniezia expansa ile en-
fekte ettikleri kuzularda, kontrollere oranla geli~melerinde bir gerilik
veya bu parazitlerin daha ba~ka zararlı bir etkisini görmediklerini
bildirmelerine kaqılık Dogiel (6), bu sestodla enfekte altı aylık kuzu-
ların ortalama canlı ağırlıktan 11 kilo daha noksan bulunduklarını
bildirmekte, Euzeby (7) ise ruminantların taeniasis'inde prognoz
tayininin güç olduğunu, bu parazitlerden mütevellit patojenitenin
büyük ölçüde konakcının kondisyonuna bağlı bulunduğunu anlat-
makta, bununla beraber ağır enfeksiyonlu genç hayvanlarda bu prog-
noz'un daima ciddi telakki edilmesi i<;ap ettiğini yazmaktadır. Katiyar
ve Garg (14), kuzu ve oğlakların ~eritlerinin sağıtılması sonucunda
hem kilo aldıklarını ve hem de ölümün dikkati çeker halde azalarak
genel durumlarının düzeldiğini bildi'rmektedirler. Stampa (24), Mo-
niezia expansa'lı yedi sürüde yaptığı deneylerde, sağıtılan gurupların
ilk dört haftada ortalama olarak günde ı09 .8 gm. aldıklarını, buna
mukabil kontrollardaki kilo artı~ıaqnın vasati 69.4 gm. olduğunu
anlatarak bu ~eritlerin, konakeılardaki kötü etkilerini mukayeseli ola-

ırak açıklamaktadır.

Yurdumuzdaki yayılı~ını yukarıdaki izahla bildirdiğimiz ve pa-
tojen etkileri hakkında verdiğimiz timamlayıcı bilgi ile memleketi-
mizde bir problem olan bu sestodların sağıtılmasında niclosamide



Monezia Enfekisyonlarının Sağıtılması 67

(Mansonil) *, oxydozanide (Zanil) ** ve bunamidine hydroxynaph-
thoate'ı (Buban)*** deneyerek bunlar arasında en etkilisinin tesbitini
yurdumuz hayvancılığı için faideli gördük.

Terkibinde nidosamide bulunan Yomesan, insan hekimliğinde
Taenia saginata, T. solium ve Diphyllobothrium latum enfeksiyon-
larında ba~arı ile kullanılmaktadır. Aynı ilaç ördeklcrin, köpek ve
kedilerin sestod hastalıklarında da ba~arı ile kullanılmı~tır (2, 3, 5,
8, ıo).

Stampa ve Terblanche (23) Yomesan'ı Güney Afrikada deği~ik
~artlarda bakılan kuzu, oğlak ve buzağılarda kullanarak Moniezia,
Thysaniezia ve Avitellinaya çok yüksek bir etki gösterdiğini tesbit
etmi~lerdir. Gönnert ve Schraufstatter (9) Yomesan'ın, gebelik, lak-
tasyon, karaciğer hastalıkları ve ka~ekşi gibi deği~ik f;zyolojik durum-
larda dahi konakcı üzerine kötü bir etkisi olmadığını, Zettl (30) bu
ilacın geni~ bir emniyet hududu olduğunu ve koyunlara 50-75 mg. f
kg. verilerek, oniki sürüdeki ~erit enfeksiyonlarının ba~arı ile sağıtıl-
dığını bildirmektedirler. Aynı yazar (3 i) Yomesan'ın ruminantlar için
özel formüle edilmi~ bir ~ekli olan Mansonil'i sonradan 2 i 63 koyunda
75 mg. fkg. standart doz olarak profilaktik ve terapötik amaçla kullan-
mı~ ve iyi sonuçlar almı~tır. Selim ve arkada~ları (22) aynı ilacı aynı
hayvanlardaki ~eritlerde, 5° mg./kg. vererek benzer ba~arılı sonuçlar
almı~, Mansonil'in organ fonksiyonlarına kötü bir etkisini görmedik-
lerini, i 20 mg. fkg. kullanılan hallerde, ertesi günü kendiliğinden kay-
bolan kuvvetli bir diyare tesbit ettiklerini, daha küçük dozların yan
etkisi görülmediğini anlatmaktadıdar. Hall ve Teichert (I i, 26) de
aynı iyi etkiyi 75 mg./kg. verdikleri kuzularda tesbit etmi~lerdir. Bu
dozun % 25 inin fazla verildiği zamanlarda da Mansonil'in kötü bir
tesiri bulunmamı~tır (26). Ahe (I) Moniezia enfekşiyonlarında 75-100
mg. fkg. Yomesan'ın koyunlarda % 80-85 iyi bir sonuç verdiğini ve
bu dozlara bu hayvanların iyi bir tolerans gösterdiklerini, Kuznetsov
(I 8) koyunların her birine verilen 2.5 gm. Yomesan'ın Avitellina
invaziyonunu temizlediğini bildirmektedirler.

Koyunlardaki ~erit invaziyonlarına, terkibinde oxydozanide
bulunan Zanil'in etkisi hususunda çeli~en yayınlar mevcuttur. Harrow
(I 2), 15-2 i mg./kg. verilen oxyclozanide'in koyunlardaki Stilesia
hepatica'ya etkili bulunduğunu, Rippon ve arkada~ları (2 i) Moniezia
türleri ıle doğalolarak enfekte kuzulara 10-3° mg./kg. oxydozanide
vererek yaptıkları deneylerden aldıkları sonuçların ı~ığı altında bu

• Lisans sahibi Bayer-Tarım. İstanbuL.
•• Doğu İlaç fabrikası. İstanbuL.
••• Hayvancılık End. A.Ş. İstanbuL.
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ilacın müsbet etkisini methetmektedirler. Walley (29), tetramisole
ve oxyclozanide'in her birinden ıs mg.fkg. kombine halde koyun ve
keçilere vererek bu müşterek sağıtmanın sadece Moniezia halkalarına
bazı etki gösterdiğini, ancak scolexlerini dışarı atamadığını görmüştür.

Gevişenlerin şerit invaziyonlqrının sağıtılmasında kullanılan
yeni ilaçlardan diğer bir tanesi de bunamidine hydroxynaphthoate
ihtiva eden Buban'dır. Czipri ve arkadaşları (4) na göre kuzulardaki
Moniezia expansa'ya karşı ı 2 .5 mg. fkg. aktif madde isabet edecek
şekilde verilen Buban bu şeritleri sonbaharda elimine etmede etkili
görüldüğü halde, daha önemli ve ağır ilkbahar enfeksiyonlarında 25
mg. fkg. hesaplanarak verilmesi icap ettiğini, 200 mg. fkg. a kadar
bunamidine hydroxynaphthoate verilen kuzularda yan etki görül-
mediğini anlatmaktadırlar. Keeling (ı 5)e göre bu ilaç boş mideye
verildiği zaman diğer bir tuzu ola,n bunamidine hydrochloride'den
daha az etkili olmaktadır. Yazar (ı 5), 25 mg. fkg. verilen bunamidine
hydroxynaphthoate'ın M. expansa'ya etkili olduğunu bildirmektedir.

i
Materyal ve Metod

ı970 Haziran ayında Konyaya bağlı Cihanbeyli ilçesi köylerinde
görülen şerit enfeksiyonlarınımahallinde araştırmak ve bunlara karşı
en etkili ilaçları tesbit etmek üzere bu bölgeye gidilmiş ve bu ilçeye
bağlı Gayı ve Günyüzü köyleriyle bunlara bağlı yaylalarda 2 .5-3
aylık dört kuzu sürüsünde toplam olarak 5ıo hayvan muayene edil-
miştir.

Saha şartlarında mikroskobik bakı mümkün olmadığından kuzu-
ların kuyrukları kaldırılarak perianal bölgede şerit s~gmentleri aran-
mıştır. Enfekte bu sürülerdeki şerit türlerini tesbit için beş hayvan
satın alınarak fakülteye getirilmiş ve bunlar deneylerimizde kontrol
hayvanı olarak kullanılmış ve sonradan otopsileri yapılarak taşıdıkları
şerit türleriyle bunların sayıları saptanmıştır.

Yukarıdaki beş kuzudan ayrı olarak, ev-vclce bildirilen bakı ilc
şerit yönünden müsb et oldukları tesbit edilen sürülerden 39 kuzu
daha satın alınarak bunlar da fakülteye getirilmiş ve İç Hastalıkları
kürsüsündeki bokslara yerleştirilmişlerdi.r.

i
Şerit bakımından müsbet oldukları, rektumdan alınan dışkıla-

rının mikroskobik muayenesiyle de teyit edildikten sonra bu kuzular
onüçer hayvanlık üç guruba ayrılmış, birinci guruptaki beş hayvana
50 mg. fkg. diğer beşine 75 mg. fkg; niclosamide verilmiş, yüksek doz-
lara tahammülü tesbit için de aynı ilaçtan üç kuzuyada 250 mg. fkg.
içirilmiştir.
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İkinci guruptaki on hayvanın beşine i o mg.jkg., diğer bcş kuzu-
ya 15 mg.jkg. oxyelozanide verilmiş, üçünde de aynı ilaç 30 mg.jkg ..
olarak kullanılmıştır.

üçüncü guruptaki beş hayvanda 25 mg.jkg., diğer beşinde 5°
mg.jkg. bunamidine hydroxynaphthoate kullanılmış, üç kuzuya da
100 mg.jkg. verilmiştir.

Deneylerimizde kullanılan oxyelozanide (Zanil) tablct halinde,
nielosamide (Mansonil) ve bunamidine hydroxynaphthoate (Buban)
ise toz halinde olup, son iki ilaç su ile karıştırılarak suco cihazıyle
içirilmiştir.

Sağıtma dozu verilen üç guruptaki toplam otuz kuzunun ilaç-
lamadan on gün sonra otopsileri yapılmıştır. Tedavi ile otopsi ara-
sındaki on gün beklenmesinin başlıca nedeni, ilaçlamadan sonra bar-
saklarda kalacak scolex'lerin görülebilecek büyüklüğe erişmelerini
temin içindir. Bu müddet sonunda kesilen hayvanların barsakları
dışarıya alındıktan sonra içeriği, kısım kısım sulandırılarak bakılmış,
ayrıca ince barsak mukoza yüzeyine hem çıplak gözle ve hem de luple
bakılarak scolex ve halkalar aranmıştır.

üç deney gurubunda yüksek doz verilen toplam dokuz kuzu on
gün müşahede altında tutulmuş ve bunların her gün klinik bakı ve
kontrolleri yapılmıştır.

Bu sağıtılmalardan alınan sonuçlardan sonra saha tatbikatına
geçilmiş ve aynı ilçenin bildirilen köylerine ve bunların yaylalarına
tekrar gidilerek elli kuzuya 15 mg.jkg. oxyelozanide, ellisine 75 mg.j
kg. nielosamide ve elli hayvana da 50 mg.jkg. bunamidine hydroxy-
naphthoate verilmiştir. Sürülerdeki enfekte kuzularda kullanılan bu
üç ilacın veriliş şekli, laboratuvar deneylerinde izlediğimiz metodun
aynı olmuştur.

Sonuç,

Yukarıda açıklanan metodla üç ayri antelmentik verilen toplam
otuz kuzu ilc beş kontrol hayvanının otopsi sonuçları aşağıdaki cet-
velde gösterilmiştir.

Toksik deneylerde kullandığımız toplam dokuz kuzunun sadece
oxyelozanide gurubundaki üç hayvanda hafif ve geçici ishal görül-
muş, nielosamide ve bunamidine hydroxynaphthoate gurubundaki
hayvanlarda kötü bir yan etki dikkati çekmemiştir.

Saha çalışmalarında, evvelee bildirilen dozlarda toplam olarak
150 kuzuda kullanılan üç ilacın da fena bir tesiri görülmemiştir.
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Tartı~ma

Türkiyede özellikle bahar aylarında genç mminantlarda ve daha
fazla kuzu ve oğlaklarda şerit invaziyonları bir problem olmaktadır.
Bu enfeksiyonları meydana getiren cestod türleri arasında Moniezia'-
lar ve bilhassa M. expansa başlıcaı rolü oynamaktadır. Gerek kürsü-
müze zaman zaman gönderilen materyellerde ve gerekse son salgının
görüldüğü Cihanbeyli ilçesine bağ~ı iki köyde de aldığımız sonuçlar
bu durumu açık olarak ispatlamaktadır. M. expansa'nın yanında ve
fakat ondan daha az olmak üzere M. benedeni'ye de karışık enfeksiyon

- i
halinde rastlamak mümkün olabilmektedir. Bu sonuçlar Oytun (20),
Stetter (2S),'Kurtpınar (ı6, ı7), Merdivenci ve Buyurman (ıg), Vu-
ral ve arkadaşları (28) ile Tüzdil'ih (27) yayın ve araştırmalarını da
teyit etmektedir. Kates ve Goldberg (ıg)'in M. expansa'nın kuzular-
da zararlı bir etki meydana getirmediği hususundaki kanaat ve hü-
kümleri, diğer bir çok araştırıcılar tarafından (6, 7, 14, 24) reddedil-
mektedir. Bizim saha çalışmalarımız esnasında enfekte kuzuların dış
görünüşleri ve ağırlıklarının farklı durumları ,bu enfeksiyonun prog-
nozis'inin özellikle yurdumuzda d;ı.ima vahim telakki edilmesini ön-
görmektedir. Meraların gittikçe d~raldığı ve toprak tevzi komisyon-
larınca buraların, arazisi olmayan köylüye dağıtma çabaları, eskiden-
beri koyuncu bir bölge olarak bili~en Konya ilini ve daha da fazla
Cihanbeyli ilçe ve köylerinin hayvancılığını tehdit eder bir durum
almıştır. Zayıf've dar meralarda bJslenen ve bakılan bu genç hayvan-
lar hem buralardaki otun kalitesi ve verimini azaltmakta ve hem de
kendileri şerit invaziyonu yönünden daha ciddi ve ağır tehlikelere
man.ız kalmaktadır. Bu koşullar altında Euzeby (7) nin de işaret ettiği



Monezİa Enfeksiyonlarının Sağıtılması 71

gibi kondisyonu düşük hayvanlarda bu şeritlerin patogen etkisinin
artacağı da aşikar. bir sonuç olmaktadır. Hayvancılığımız meraya
bağlı kaldığı sürece ve bu meraların yanlış bir politika sonucu tarıma
tahsisi cihetine gidildiği müddetçe, gizli açlık nedeniyle hayvancılığımız
bu gibi paraziter invazyonlardan daima zarar görecektir ve bu keyfi-
yet batı memleketlerinin uğradığı kayıplardan da daima ağır olacaktır.

Kuzu sest(;'dlarının sağıtılmasında kullandığım ız niclosamide
(Mansonil) den aldığımız sonuçlar literatürün tetkiki bahsinde adı
geçen araştırıcıların (g, i I, 23, 26, 3°, 3 i) buluş ve kanaatlerine uy-
maktadır. Esasen bu ilaç insan ve diğer bir çok evcil hayvanların ses-
tod invaziyonlarında da başarı ile kullanılmıştır (2, 3, 5, 8, ıo).

Ancak Selim ve arkadaşlarının (22), 120 mg.jkg. Mansoil verdik-
leri olaylarda gördüklerini bildirdikleri diyareye, biz ayni ilaçtan 15°
mg.jkg. verdiğimiz kuzularda rastlamadık. Ahe (I) 75-ı 00 mg.jkg.
olarak kullandığı Yomesan'ın Moniezia enfeksiyonlarında % 80-85
iyi bir sonuç verdiğini yazmaktadır. Biz 50 mg.jkg. verdiğimiz hallerde
bu sonucu % 60, 75mg.jkg. kullandığım ız olaylarda ise% i 00 bulduk.

Oxyclozanide (Zanil)'in koyun sestodlarına müsbet tesirine dair
Harrow (I 2), Rippon ve arkadaşlarının (2 ı) kanaatlerine, Walley
(2g) itiraz etmekte, bu ilacın etkisinin sadece Moniezia'ların halka-
larında görüldüğünü, esas scolex'leri dışarı atamadığını bildirmektedir.
Biz 10 ve 15 mg.jkg. oxyclozanide (Zanil) verdiğimiz kuzuların hep-
sinin otopsisinde 5- i 2 adet scolex taşıyan şeritlere rastladık. Bu şeritler
2--37° sm. uzunluğunda idiler. Bu durumda ilacın sadece scolex'leri
değil, bir kısım halkaları da atamadığını yukarıda ölçüsünü verdiğimiz
numunelerde tesbit etmiş olduk. Bu sonucu, sestodlarda ilaçların et-
sini tetkik ederken, dışkı muayenesiyle veya düşen halkalarla yetin-
menin yanlış hükümlere sebep olacağını göstermesi bakımından ilginç
bulmaktayız. Bu gibi deneylerden bir müddet sonra yapılacak otopsi-
nin, kullanılan ilaçların etkisinin saptanmasında başlıca doğru yol
olacağını belirtmek yerinde olacak tır. Gerçi Harrow (I 2), bu ilaçla
sağıtmadan 24 saat sonra koyunları otopsiye tabi tutmuşsa da bar-
saklarda yapışmış halde kalan scolex'lerin bu kadar kısa süre içinde
görülecek hale gelebilmeleri tabiatıyle mümkün olamamıştır. Aynı
duruma Walley (29) de işaret etmekte, bu ilaçla sağıtılan koyunların
dışkısında değişik sayıda olgun halkalara rastlandığı halde oxycloza-
nide'in scolcx'lcre etkimediğini ve bir süre sonra gaitada tekrar hal-
kalar görüldüğünü anlatmaktadır. Bu sonuçlarla Rippon ve arkadaş-
larının (2 I) Zanil'in tacnicide olarak niclosamide'le aynı etkiye sahip
olduğu kanaatine, yaptığımız otopsi bulgularının ışığı altında iştirak
etmeye imkan bulunamamıştır.
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Bunamidine hydroxynaphthoate'ı (Buban) 25 mg.jkg. kullandı-
ğımız olaylarda Moniezia'lara kar~ı % 80 iyi bir sonuç aldık. 50 mg.j
kg. verilen hallerde ise bu etki % i00 bulunmu~tur. İlaç diğer hayvan-
larda olduğu gibi bu gurupta da hiç bir perhize tabi tutulmadan kul-
lanılml~tlr. Bu sonuçlanmız Czipri ve arkada~ları (4) ile Keeling (I 5)'in
bulu~larma uymaktadır. i

Bu deneylerle kuzularm sestod invaziyonlarında niclosamide
(Mansonil) ve bunamidine hydrox~naphthoate (Buban)ın iki etkili
ilaç olarak tavsiyeye ~ayan bulunduğu tesbit edilmi~ olmaktadır.

i
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