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Some Observations on the Curative Treatment in
Delayed form of Enzootic Ataxia in Lambs.

Sununary: Curative treatment was carried out on LOlambs affected with delayed
Form of Enzootic ataxia seen in Cihanbeyli district of Konya province.

Each affectcd lambs showing clinical symptoms of copper deficiency were injectcd
with 80 mg. CuSO •. 5 Hz O (20.36 mg. copper) and 100 unite of hyaluronidase dissolved
in 2 ml of 0.9 % saline solution subcutaneously. All the treated lambs partiaııy respond to
the treatment within 30 days after the injection of copper and same improvement of affec-
ted lambs wc re noticed.

No toxic symptoms developed on the treated larrıbs except the slight or moder:ıte deg-
ree of local reaction on the site of injection.

Average value of copper levcl of blood serum was 112.6 ::;: 5.82 f-lg!IOO nıl. in the
group of 9 healthy lambs in the affected area where as the average value of copper level of
blood serum was 33.7 ::;: 3.18 in the group of 15 lambs affected with delayed form of Enzoo-

tic ataxia.

Average value of copper levcl was significantly devat ed (125.7 ::;: 7.21 flgflOO ml).
30 days af ter the copper injection, in LOaffected lambs.

Özet: Konya ilinin Cihanbeyli il~,esinde görülen "gecikmiş" formdaki C!17ootik ata-
xie'li LOkuzu üzerinde küratif tedavi denemesi yapılmıştır. Klinikman bakır yetmezliği için
karakteristik semptomlar gösteren hasta kuzuların her birine 80 er mg. CuSo •. 5H,0 (20.36
şar mg. bakır) 100 cr ünite hyaluronidase ile birlikte 2 ını. % 0.9 luk NaCl solüsyonu iç-
inde eritilcrek s.e. enjekte edilmiştir.
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Tedavi edilen kuzular 30 gün içinde tam olmamakla beraber, kısmen şifaya kavuşarak
daha iyi hareket edip beslenmek ve gelişmek olanağını bulmuşlardır.

Enjeksiyonlardan sonra, toksik semptomlar görülmemiş, yalnız enjeksiyon yerlerinde
hafif veya orta şiddette loka! reaksiyonlar meydana gelmiştir.

Hastalığın görüldi;ğü bölgede 9 normal kuzuda serumda.ki bakır seviyesi ortalama
i 12.6 + 5.82 fLg i i00 mL. bulunduğu halde, i5 "gecikmiş" formda ep.zootik ataxie'li kuzu-
da ortalama 33.7 +: :U8 [lgIlOO mL. olarak tesbit edilmiştir. Bakır tatbikatından 30 gün
sonra, bu hasta kuzulardan LO tanesinde serumdaki bakır miktarının ortalama 125.7 =+= 7.
2 i !-Lgil00 mL. a yükseldiği görülmüştür.

Giriş

Koyunlardaki bakır yetmezliği sonucu kuzularında meydana
gelen enzootik ataxİe olayları dünyanın çeşitli yerlerinde görülmekte
ve önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır(5.15,16,!9,20).

Yurdumuzda, Ünye-Samsun-Alaçam sahil ~cridinde kuzulardaki
bu hastalık uzun süredir görülmektedir(17,lS,22). Denizli'nin Çivril ilçe-
sinin Çötel ve Beydilli köylerinde de tesbit edilrniştir(12).

Kuzulardaki bu hastalık çeşitli isimlerle tanınmaktadır. Samsun
ve çevresinde "Çarpık" adı ile bilinen hastalık, Cihanbeyli ilçesinde
"İt hastalığı" adı ile anılmaktadır.

"Konjenital" ve ."gecikmiş" formlarda şekillenen hastalığın kli-
nik belirtileri çeşitlidir.

I. Tam felçli olaylarda, kuzular ayağa kalkamazlar ve analarını
ememediklerindcn i-4 gün içinde ölüdcr.

2. Orta şiddetteki olaylarda, ard bacaklardaki koordinasyon
bozukluğu en önemli semptomdur. Tutuk \'C inti,:am<ız yürüme,sen-
deleyip yuvarlanma vc kalkmak istenirkcn köpek gibi ard bacakları
üzerine oturma ka:-2.kteristiktir.

3. Hafif olaylarda, kuw ancak ko~turulduğu zam'ın ard bacak-
lardaki koordinasyon bowkluğu fark edilir ve ani dönüşlerde bel
bölgesinin yana kayması dikkati çeker. Ard bacaklara ve bele yapılan
tenbilılere duyarlık vardır.

Hastalığın "gecikmiş" şekli doğumdan çoğunlukla 4-8 hafta
sonra ~ekiııenir. "Gecikmi~" formdaki kuzular zamanla kalkamayarak
ölebildikleri gibi, ölmeyenler de iyi gelişemezler.

Hasta kuzuların vücut ısıIarı ve iştihaları normaldir. Bazılarında
körlük, sağırlık ve di~ gıcırdatmaları görülmüştür. İkiz kuzulardan
biri veya her ikisi hasta olabilir(4,5,14.ı5,17,22).
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Bakır yetmezliğinde siyah yünlerdeki renk, depigmentasyondan
dolayı boz veya beyaz olur ve yün karakterleri bozulur(7.I!). Urman(22),
enzootik ataxie olaylarının gerek "konjenital" ve gerekse "gecikmiş"
formlarında, depigmentasyon bölgelerine rastlamıştır.

Aynı zamanda hasta kuzuların kanlarındaki bakır seviyesi de,
normal kuzulara nazaran düşük olmaktadır. Töre(2I), Samsun bölge-
sinde normal 103 kuzudaki kan bakır miktarını ortalama 101 =f 3.21
[Lg/ i00 mL. tesbit etmesine rağmen, aynı bölgedeki 24 hasta kuzuda
ortalama 22.08 =ı= 2.81 [lg/ıoo mL. bulmuştur. Bayşu(6), Senirkent ilçe-
sinde normal 8 kuzudaki kan bakır miktarını ortalama 0.88 =ı= 0.007
ppm. ve enzootik ataxie'den şüpheli 8 kuzu da da 0.58 =ı= 0.25 ppm
olarak bildirmiştir. Urman ve arkadaşları(2J), sıhhatli ıo ar kuzuluk
iki gurupta serumdaki bakır seviyelerini ortalama 85.50 =ı= 4.66 ve
93.5 =ı= 6.02 [Lg/ IOO mL. buldukları halde, enzootik ataxie'li 13 ku-
zuda ortalama 29.4 =ı= 3.4,8 kuzu da ortalama 45.6 =ı= 7.39 ve 12
kuzu da da ortalama 48'3 T 5.2 (Lg/ıoo mL. tesbit etmişlerdir.

Barlow ve arkadaşlarına(J) göre, hasta kuzularda kan bakır mikta-
rının 60 [ıg/ıoo mL. dan az olması hastalığın teşhisinde kriter olmak-
tadır.

Spais'e(20) göre, enzootik ataxie'li kuzuların kanlarındaki bakır
miktarı çoğunlukla 30 [Lg/ IOO mL. dan azdır. Barlow ve arkadaşları(4)
ise, 6 enzootik ataxie'li kuzu da kandaki bakır miktarını ortalama 39.6
=ı= 12.0 fLg/ i 00 mL. bulmuşlardır.
. Koyunlara çeşitli bakır bileşikleri çeşttli yollarla verilerek pro-
filaktik tedaviler yapılmaktadır. Kuzularda koruyucu tedavi olarak,
sürü de hastalık görülmeye başladıktan sonra her kuzuya haftada iki
kez 35 er mg. bakır sülfat içirilmesi tavsiye edilmiştir(7). Halbuki hasta
kuzularda küratif tedavi için her hangi bir kayıt yoktur.

i 97 i kuzulama mevsiminde kliniği miz e Cihanbeyli ilçesinden
hasta kuzular için müracaat edilip, kuzuların zamanla yürüyemeyecek
duruma gelip öldüklerinin ifade edilmesi üzerine, hasta kuzulara s.c.
bakır sülfat vererek tedavinin mümkün olup olamayacağını araştır-
dık. Ayrıca, bakır sülfat enjeksiyonlarının kuzuların serumlarında ne
derecede bakır miktarını yükselttiğini de inceledik. Koyunlarda bakır
sülfatın parenteral tatbikatının, enjeksiyon yerlerinde şişkinlik, nekroz
ve topallık gibi semptomların görülmesine yol açtığı ve bazen ölüm-
lere de neden olduğu bilinmektedir(9,IO,IJ,).10-5° mg. arasındaki bakı-
rın, bakır caleium edetate ("Coprin", Glaxo Lab.) şeklinde enzootik
ataxie'li kuzulara s.c. enjeksiyonundan sonra bazı kuzularda 24-72
saat içinde ölümler görülmüştür(l).
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Bu çalışma ile aynı zamanda kuzularda bakır sülfatın s.c. cnjek-
siyonunun toksik etkiye ve lokal reaksiyonlara sebcp olup olmadığı
da araştırılmıştır.

Materyal ve Metod

çalışmamız Konya'nın Cihanbeyli ilçesinin Yeniyayla bölgesin-
de aynı meradan yararlanan çeşitli sürü sahiplerinin Akkaraman iki-
dört aylık enzootik ataxie'li kuzuları üzerinde yapılmıştır.

Doğumdan 30-45 gün sonra şekillendiklerini öğrendiğimiz "ge-
cikmiş" formdaki enzootik ataxie olaylarında gördüğümüz başlıca
semptomlar şöyleydi:

••
ı. Hafif olaylarda yürümede, özellikle koşturulmada ard bacak

hareketlerindc koordinasyon bozukluğu vardı. Bel bölgesinin sağa sola
kayması da dikkatimizi çekti.

2. Orta şiddetteki olaylarda tesbit ettiğimiz başlıcasemptomlar,
ard bacak hareketlerindeki intizamsızlık, tutuk ve sendeleyerek, yü-
rüme, zaman zaman düşüp yuvarlanma ve kalkmak için çaba göster-
diklerinde köpek gibi ardları üzerine oturmaydı.

3. Ağır olaylar ise, kalkmakta büyük güçlük çekiyor ve ard kı-
sımlarını adeta sürüklüyordu.

Tüm hasta kuzuların ard bacaklarına ve bellerine yapılan ten-
bihlere duyarlık vardı. Vücut ısıları normaldi, iştihaları bozulmamış-
tı. Yalnız, orta ve ağır şiddette hasta olanların hareket yetenekleri
sınırlı olduklarından analarını bulup emebilmeleri ancak hayvan sa-
hiplerinin yardımları ile oluyordu.

çalışmamızda ıo tane orta şiddette enzootik ataxie'li kuzunun
her birine 80 er mg. bakır sülfatı deri altına enjekte ettik. Bakırın
s.c. tatbikatının neden olacağı lokal reaksiyonları azaltmak veya ta-
mamen ortadan kaldırmak için bakır sülfatı hyaluronidase enzimi ile
karıştırarak denedik. H yaluronidase, kliniklerde yangıları önlemek
amacı ile de kullanılmaktadırıs.24).

çalışmamızda, Schering firmasının "Kinaden" ticari isimli hya-
luronidase'ından yararlandık. Her kuzuya ıoo er ünite hyaluronidase
ve 80 er mg. bakır sülfatı 2 mL. % 0.9 luk NaCl solüsyonu içinde erit-
tikten sonra s.c. enjekte ettik.

Bakır tatbikatından 72 saat, 2 ı gün ve 3° gün sonra hastalığın
klinik tablosunu ve enjeksiyon yerlerini muayene ettik.
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Tedavi denememİze başlamadan önce 2 si hafif, 3 ü ağır ve LO

tanesi de orta şiddette enzootik ataxie'li toplam i 5 kuzudan kan alarak,
s'erumdaki bakır seviyelerini tesbit ettik. Hazırladığımız bakır sülfat
solüsyonu enjekte ettiğimiz IO tane orta şiddetteki kuzudan, 3° gün
sonra tekrar kan alarak enjeksiyondan sonra serumdaki bakır mikta-
rında değişiklik olup olmadığını araştırdık. Ayrıca, hastalığın görül-
düğü sürülerdeki 9 normal kuzunun da serumlarındaki bakır seviye-
lerini bulduk.

Serumdaki bakır miktar tayinlerini [Ll-System EPPENDORF-
AV i 180 MV metodu ile fotometrik olarak yaptık(2).

Sonuçlar

Tedavimizin sonunda hasta kuzular 30 gün içinde kısmen şifa-
ya kavuştular. Özellikle 3 tanesi büyük ölçüde iyileşti. Ard kısımların-
daki saHantı ve hareketlerdeki koordinasyon bozukluğu çok azaldı.
Rahatlıkla koşabilecek duruma geldiler. Ani dönüşlerde beldeki yana
kaymalar ve çökmeler kayboldu. Diğer 7 kuzu ise, orta şiddetten hafif
olaylar haline dönüştüler. Önceleri yardımla emebildikleri ve kuzu
sürüsüyle mer'aya gidemedikleri halde, rahatlıkla dolaşabilecek ve
diğer kuzularla birlikte mer'aya gidebilecek duruma geldiler. Koştu-
rulduklarında bel bölgesindeki çökmeler azaldı. Yattıklarında ardları
üzerine köpek gibi oturmadan rahatlıkla kalkabilecek hale geldiler.
Yalnız yürürnede ard bacaklardaki koordinasyon bozukluğu tamamen
düzelmedi ve bu durum koşturulma sırasında bilhassa beliriyordu.

Hazırladığımız bakır sülfat solüsyonunun s. e. enjeksiyonundan
sonra bazı kuzular 2-3 gün hafif topaHadılar. Topallık sonradan kay-
boldu. Kuzuların iştihaları bozulmadı. Enjeksiyon yerlerinde 30 gün
içinde yaptığımız 3 kontrol sonunda, sekizinde kızarıklık ve morarma
ile karakteristik hafif, ikisinde ise orta şiddette lokal reaksiyonların
meydana geldiğini"ördük. Yalnız bir kuzuda enjeksiyon yeri abse-
leşti ve 30 uneu günün sonunda iyileşmeye başladı. Böylece, bildirilen
doz ve şekilde hazırladığımız bakır sülfat solüsyonunun kuzular için
toksik etkisini görmediğimiz gibi, enjeksiyon yerlerinde de şiddetli
lokal reaksiyonlar meydana gelmedi.

çalışmamızı yaptığımız bölgede normal 9 kuzunun serumların-
daki bakır miktarını 75- i57 [Lg/ i00 mL. arasında, ortalama i 12.6 =ı=
5.82 [Lg/ıoo mL. bulduk.

Tedavi denemelerimize başlamadan önee 3 ü ağır, 2 si hafif ve
i o tanesi de orta şiddette toplam 15 enzootik ataxie'li kuzuda serum-
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daki bakır miktarlarını ise, 15-55 IJ-g/!OO mL. arasında, ort aI ama 33.7
=ı= 3.18 IJ-g/100 mL. olarak tesbit ettik.

Tedavi denemesi yaptığımız i o tane orta şiddette hasta kuzunun
serumIarındaki bakır seviyesinin, enjeksiyonIardan 3° gün sonra, 78-
153 fLg/1oo mL. arasında, ortaIama 125.7 =ı= 7.'21 ıı.g/ıoo ml.'a yük-
seIdiğini gördük.

Tartışma

Konya'nın CihanbeyIi iIçesinde kuzuIarda tesbit ettiğimiz en-
zootik ataxie oIayIarı sürü sahipIerinin ifadeIerine göre, 8-10 ylIdan
beri % 3 i o arasında şekilIenmektedir. Bu ylI bazı sürülerde hastalık
ensidansı % 60 a kadar çıkmıştır.

Hasta kuzuIarda tesbit ettiğimiz semptomlar, bakır yetmezIiği
sonucu kuzuIarda görülen enzootik ataxie oIayları için biIdiriIen kIi-
nik buIgulara uygunluk gösteriyordu(4,5,14.15,17).

Siyah yünlü enzontik ataxie'li kuzuIarda yer yer depigmentasyon
bölgeIerine rastlandığı çeşitli yazarIal' tarafından bildiriImiştir(7,ıı, 22).
çalışmamız ı yaptığımız i o hasta kuzunun i tanesi siyah renkliydi.
Bunda siyah yünlerin dip kısımIarının yer yer beyazlaşıp bozIaştığını
bizler de tesbit ettik.

Bildirildiği gibi(7,17), bazı hasta kuzuIarda körlüğün şekillendiği
Cihanbeyli'de hayvan sahiplerince dc ifade edilmesine rağmen, de-
nemeIerimizi yaptığımız kuzuIarda körlük görmedik.

Keza, Urman'ın(22) Samsun'da müşahede ettiği gibi, Cihanbeyli'de
de "gecikmiş" formIarın zamanIa kaIkamayacak duruma geIip öldük-
leri ifade edilmiştir. Halbuki, iO tane orta şiddette hasta kuzunun te-
davisi sonunda kısmen şifaya kavuşmaIarı sağIanmıştır. BöyIece kuzu-
lar daha rahat hareket ederek beslenme ve geIişm~lanağı buImuşIar-
dır.

Aynı zamanda hyaluronidase enziminin yangı giderici etkisinden
kuzuIara bakır sülfatın s.c. enjeksiyonu için de yararlaıııIabileceğini
müşahade ettik.

Hazırladığımız bakır sülfat solüsyonunun kuzuIara s.c. enjeksiyo-
nundan 3° gün sonra, öncekine kıyasIa serumdaki bakır seviyeleri
önemIi derecede yükseldi. Tedaviden önce ve sonra buIduğumuz 01'-

taIama değerler arasındaki fark T testi hesapIarına göre istatistik öne-
mi haizdir.
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Hastalığın görüldüğü bölgede normal kuzularda serumdaki ba-
kır seviyeleri için tesbit ettiğimiz değerler, normal kuzular için bildi-
rilen değerlere uygunluk göstermektedir(6,21).

Cihanbeyli ilçesinde "gecikmiş" formda hasta kuzuların serum-
larındaki bakır miktarı için bulduğumuz ortalama değer, Barlow ve
arkadaşlarının(3) hastalığın teşhisi içİn bildirdikleri 60 [Lg/ i 00 mL. dan
çok azdır. Esasen çeşitli araştırıcıların da enzootİk ataxie'li kuzuların
kanlarındaki bakır miktarı için buldukları değerler bu kiriterin altın-
dadır(4,20,21,23).

Bizler de çalışmamızı yaptığımız bölgede, T testi hesaplarına
. göre normal kuzulara nazaran, hasta kuzuların serumlarındaki bakır
seviyesinde % 99 güven eşİğinde önemli derecede azalma tesbit ettik.

Ayrıca normal kuzulara kıyasla, tedavi denemesi yaptığımız ku-
zularda enjeksiyonlardan 30 gün sonra serumdaki bakır miktarı bakı-
mından, T testi hesaplarına göre, önemlİ fark bulmadık.
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