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Die Behandlung der Pramphistoınose der Sehafe und Rinder
ınit Terenol (4-Broın-2,6-dihydroxybenzanilid) ,

Zusammenfassung: 26 Schafe aus der Provinz Eskişehir (Çifteler Staatsgut) und
LO Rinder aus dcr l'rovinz Bolu mit natürlichem Paramphistomunıbcfall wurden mit 65
mg/kg Kgw WirkstoffTerenol oral behandelt. Die Tiere erhielten keinc besondere Diiit. Bei
dcr Sektion von 15 Sehafen und LORindern 2 bis 15 Tage nach der Behandlung konnten in
Rumen und Duodenum keine Stadien von Paramphistomum festgestellt werden. Iki Scha-
fen konnten im Verlauf der Behandlung keine Nebenwirkungen beobachtet werden. Bei
3 Rindern traten vorübergehend für 24 Stunden Durchfall und Appetitlosigkeit auf. Bei der
Fleischbcschau wurden keine Veriinderungen in dcr Farbe oder im Geruch bemerkt.

Özet: Paramphistomum ilc enfekte oldukları gaita nmayenesi ile tesbit edilen Çifte-
ler Harasından 26 koyun ve Bolu çevresinden LOsığır, 65 mg/kg aktif madde isabet edecek
şekilde Terenol + + ile tedaviye tabi tut.ulmuşlardır. lI<1ç,hayvanlara hiç bir perhize tabi tu-
tulmadan ağız yoluyla verilmiştir. Tedaviden sonraki 2-15 gün içerisinde 15 koyun ve LOsı-
ğır kesilerek rumen ve duodenumları muayene edilmiş, genç veya erişkin hiç bir Paramp-
histomum'a rastlanıllmamıştır. Bu suretle ilacın erişkin l'aramphistomum'lara % 100 etki
gösterdiği anlaşılmıştır. Terenol koyunlarda hiç bir yan etki göstermemiş, yalnız 3 sığırda
24 saatte kaybolan ishal ve iştahasızhk tcsbit edilmiştir. Kesilen hayvanların renk ve koku
bakı~ından muayene edilen etleri normal bulunmuştur.

Giriş

Rumende ya~ıyan Paramphistomum'ların eri~kin ~ekiııeri genel-
likle zararsız addedilir. Fakat duodenum'da bulunan parazitin genç
~ekilleri, sayıları ile orantılı olarak şiddetli klinik ve patolojik bozuk-
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luklar meydana getirmektedirler. Güralp 4 ve Soulsby 8 nin, çe-
şitli yazarlara atfen bildirdiklerine göre şiddetli invaziyonlarda genç
parazitler koyun ve sığırlarda % 30-7° bir ölüme sebep olurlar. Gü-
ralp'in 5 henüz yayınlanmamış araştırmalarından öğrendiğimize
göre, yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki illerde parazitin mevcudiye-
ti tesbit edilmiştir.

Bizim de sağıtma denemeleri yaptığımız Bolu bölgesindeki sığır
ve mandalarda tesbit ettiği Paramphistomum'ların hepsinin P. micro-
bothrium olduklarını kaydeden Güralp S, bu parazitlerin sığırlar-
da % 60.24, mandalarda ise % 62,5 nisbetinde yaygın bulunduğu-
nu ayrıca Çifteler Harası koyunlarındaki parazitlerin de Paramphis-
tomum cervi olduklarını bildirmiştir. Her ne kadar bu trematodun
yurdumuzdaki mevcudiyeti eskiden beri bilinmekte ise de bugüne ka-
dar herhangi bir ölüm etkeni olarak sorumlu tutulmamıştır. Biz bunu,
genç parazitlerin, ölümden evvel ve sonra, teşhisIerinin güçıüğü dola-
yısiyle gözden kaçmış olabileceğine bağlamaktayız.

Son yıllara kadar bilhassa genç Paramphistomum'lara karşı et-
kili bir ilaç mevcut değildi. Fakat Horak 6, Boray ı, Bosman ve
arkadaşları ı, tarafından hexachlorophene, menichlopholan ve nic-
losamide gibi ilaçlarla yapılan sağıtma deneylerinden olumlu sonuç-
lar alınmıştır. Daha ziyade ruminantların bir cestod ilacı olarak tak-
dim edilen Terenol adlı ilaç ise, Lammler ve arkadaşları 7 tarafından
ilk defa sun'i olarak Paramphistomum microbothrium metaserker-
leri ile enfekte edilen keçilerde kullanılmıştır. Yazarlar \ tarafından
65 mg. fkg. aktif madde isabet edecek şekilde keçilere verilen ilacın bu
hayvanlardaki olgun ve 20-30 günlük genç parazitleri tamamen eli-
mine ettiği bildirilmiştir. Aynı ilaç Güney Afrika'da Gaenssler ve Reİ-
necke 3 tarafından yapılmış ve henüz yayınlanmamış ayrı bir çalış-
mada, koyun ve sığırların doğal ve sun'i P. microbothrium enfeksi-
yonlarına karşı da denenmiştir. Bu araştırmada 65 mg. fkg. aktif mad-
de isabet edecek şekilde kullanılan Terenol, koyunların tabii enfeksi-
yonlarında olgun parazitleri % 98, sığırlardakini ise % 99.9 nisbetinde
elimine ettiği bildirilmiştir. Aynı araştırmada 3, sun'i olarak P. mic-
robothrium rrietaserkerlcri ile enfekte koyunlara verilen ilaç, 10-14

günlük parazitlere % 94 nisbetinde etkili bulunmuştur. Doğalolarak
enfekte 9-12 aylık sığırlardaki genç parazitlere ise bu etki % 99.9 ol-
muştur.

Biz de, parazitin yurdumuzdaki yayılışını ve bazı bölgelerdeki
insidensinin yüksekliğini göz önünde tutarak, Terenol'u koyun ve
sığırlarımızda denemeyi ve sonuçlarını yayınlamayı faydalı bulduk.
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Çifteler Harası kesim sürüsünden 45 koyunun sedimentasyon
metodu ile yapılan gaita muayenesinde, Paramphistomum bakımın-
dan müsbet oldukları tesbit edilen 26 koyunun 24 ü, 65 mg. fkg., 2
taneside 100 mg. fkg. aktif madde isabet edecek şekilde Terenol ile
tedaviye tabi tutulmuşlardır. Beyaz renkli kokusuz bir toz olan Tere-
nol, suda kolaylıkla suspansiyon haline geçer. İçerisinde aktif madde
olarak % 75 nisbetinde 4-Brom-2,6- dihydroxybenzanilid ihtiva et-
mektedir.

Yapılan muayenelerde 3 gr. gaita kullanılmış ,yumurtalar 9.5
cm. çapındaki bir petri kutusu içerisinde araştırılmıştır. Bir muaye-
nede rastlanılan 1-4 yumurta zayıf, S-lO yumurta orta, i ı ve yukarısı
şiddetli enfeksiyon olarak kabul edilmiştir. Bu değerlendirme ile 26
koyunun 12 sinde zayıf, i o tanesinde orta ve 4 ünde de şiddetli bir
enfeksiyon tesbit edilmiştir. Koyunlar ı-8 yaşında olup, 18-44 kilo
arasında idiler.

İlaç, koyunlara sabahleyin hiç bir perhize tabi tutulmadan, teker
teker tartılıp kilolarına göre ağızdan verilmiştir.

Tedaviden sonraki 5 ve 24 üncü saatte klinikman gözlemleri
yapılan koyunlardan 6 tanesi sağıtmadan 2 gün, 5 tanesi 8 gün ve 4
tanesi de i 5 gün sonra kesilmiş, rumen ve duodenum'ları genç ve
erişkin parazitler yönünden muayene edilmişlerdir.

Bolu ve çevresinden kasaplık olarak toplanan 14 baş sığır gaitası
aynı metodla, fakat 5 gr. gaita kullanılarak Paramphistomum bakımın-
dan muayene edilmiştir. i4 sığırın 6 sı hafif, 4 ü orta derecede olmak
üzere 10 tanesi enfekte bulunmuştur. 2-8 yaş arasında bulunan sığır-
ların, göğüs ölçülerine göre kiloları tesbit edildikten sonra 65 mg. fkg.
aktif madde isabet edecek şekilde Terenol ile tedavi edilmişlerdir.
i 00-500 kilo arasında gelen bu hayvanlardan 3 tanesi, tedaviden 2
gün, 5 tanesi 3 gün ve 2 tanesi de 7 gün sonra mezbahada kesilmiş-
!erdir. Hayvanların rumen ve duodenum'larında genç ve erişkin Pa-
ramphistomum'lar aranmıştır. Ayrıca sağıtılan koyun ve sığırların
etleri renk ve koku bakımından da muayeneye tabi tutulmuşlardır.

Sonuç

Eskişehir Çifteler Harasında muayene edilen 45 koyunun 26 sı
Paramphistomum ile (% 57.7 nisbetinde) enfekte bulunmuştur. Ge-
rek G5mg. fkg. ve gerekse 100 mg. fkg. aktif madde isabet edecek şekil-
de Terenol verilen bu hayvanlarda (I tanesi sonradan yapılan kesimde
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2 aylık gebe çıkmı~tır), ilaeın herhangi bir yan etkisi görülmemi~tir.
2-15 gün içerisinde kesilen 15 koyunun, Paramphistomum bakımın-
dan muayene edilen rumen ve duodenum'larında, genç veya olgun
hiç bir parazite rastlanmamı~tır. Bolu çevresinde Paramphistomum
bakımından muayene edilen 14 sığırın ı o u (% 7i.4 nisbetinde) en-
fekte bulunmu~tur. 65 mg. fkg. aktif madde isabet edeeek ~ekilde Te-
renol ile tedavi edilen bu ıo sığırın yalnız 3 ünde, 24 saatten sonra kay-
bolan bir ishal ve i~tahasızlık görülmü~tür. 2-7 gün içerisinde kesilen
bu hayvanların muayene edilen rumen ve duodenum'larında da genç
veya eri~kin hiç bir Paramphistomum'a rastlanmamı~tır. Bu suretle
ilacın koyun ve sığırlardaki olgun parazi tlere etkisinin % i 00 old uğu
saptanmı~tır. Bu hayvanlardaki genç parazitlerin meveudiyeti önce-
den tesbit edilemediği için de, bunlara olan etkisi hususunda bir karar
vermek mümkün olamamı~tır.

Koyun ve sığırların kesimi müteakip muayene edilen etlerinde,
herhangi bir koku ve renk deği~imi tesbit edilmemi~tir.

Tartışma

Yurdumuzda Paramphistomum'ların yayıIı~ı ile ilgili ncşredil-
mi~ sistematik bir ara~tırma mevcut değildir. Güralp 5'm henüz de~
vam eden yayınlanmamı~ ara~tırmasmdan, yurdun çe~itli bölgelerinde
büyük ve küçük gevi~enlerde bu trematodun mevcut olduğu, bu ara-
da Bolu'da Paramphistomıım microbothrium'un sığırlarda % 60.24-,
mandalarda ise % 62.50 nisbetinde yaygın bulunduğu anla~ılmı~tır.
Bizim, sağıtma amacı ile yaptığımız dı~kı bakıları, parazitin Çifteler
Harası koyunlarında % 57.7, Bolu'daki sığırlarda ise % 7I.5 oranında
mevcut olduğunu göstermi~tir.

Lammler ve arkada~ları \ sun'i olarak enfekte ettikleri keçi-
lerdeki eri~kin ve 20-3° günlük genç parazitlere, 65 mg. fkg. aktif
madde isabet edecek ~ekilde verilen Terenol'un % i 00 bir etki gös-
terdiğini bildirmektedirler. Güney Afrikada yapılan ve henüz yaym-
lanmamı~ bir çalı~mada 3 ise, aynı ~ekildeki Terenol dozunun sığır
ve koyunlardaki erişkin parazitlere sırasıyla % 99.9 ve % 98 nisbetin-
de etkidiği bildirilmektedir. Yine aynı çalı~mada danalardaki genç
parazitlere % 99.9 ve koyunlardaki ro-14 günlük Paramphistomum'-
lara da % 94 nisbetinde etkidiği belirtilmektedir. Bizim gerek koyun ve
gerekse sığırlarda kullandığımız 65 mg. fkg. lık Terenol aktif maddesi-
nin her iki hayvan türündeki erişkin Paramphistomum'ları tamamen
elimine etmi~ olması, yukarıdaki ara~tırıcıların bulgularına tamamiyle
uymaktadır.
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