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The Effect of Resorantel (Terenol)in Different
Doses Against Tapeworms of Lambs
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da, Moniezia, Avitellina, Stilesia ve Thysaniezia soylarına bağlı türlerden oluşursa da, bu hayvanların Anoploeephaliasis'inde yurdumuzdaki en büyük rolü Moniezia'lar oynamaktadır(9,13), Nitekim gerek
geçen yıl(?)ve gerekse bu yıl denemeler yaptığımız Cihanbeyli ilçesine
bağlı köylerde de Moniezia soyuna bağlı türler ve bu arada bilhassa
M. expansa'nın kuzularda ölümler meydana getiren şiddetli bir invaziyon halinde seyrettiğini gördük.
Bu parazitle mücadelede çeşitli mineral tuzlar ve sentetik organik
preparatlar kullanılmakta olup, bunlara her geçen gün de bir yenisi
ilave edilmektedir. Zaman zaman bizim için faydalı olabileceği kanaatine vardığımız bu antelmentiklerden
bazılarını yurdumuz şartlarında denemeyi yararlı görmekteyiz. Resorantel (Terenol) * adlı
ilacı da bu amaçla kuzularımızda önemli zararlar meydana getiren
Moniezia enfeksiyonlarına karşı denedik.
1çerisinde % 75 aktif made olarak resorantel (4'-Brom-2, 6-dihydroxybenzanilid) ihtiva eden Terenol'un prospcktüsüne göre sağıtma dozu, 65 mg. aktif madde fkg. canlı ağırlık olarak bildirilmiştir.
Gerek laboratuvar ve gerekse çeşitli saha şartlarındaki sürülerde kullanılan ilacın bu sağıtma dozu, koyun, keçi ve sığırların Moniezialarına çok yüksek bir etki yaptığı, hayvanların ilaca karşı da çok
iyi bir tolerans gösterdiği (geçici iştahasızlık ve hafif ishal hali görülen
münferit vak'alar hariç) bildirilmiştir(I,2,3,s,6,ıo,ıı,I2).Toksik denemeler
amacı ile sağıtma dozunun 2-IO katı verilen koyunlarda, 2-3 misli
dozlarda hafif, 5 misli ve yukarı dozlarda ise şiddetli reaksiyonlar (Kolik, yeşil renkli ishal, susuzluk, yorgunluk, düşkünlük gibi) ve münferit ölüm olayları görülmüştür(4,6). Reaksiyon gösteren bu hayvanların
i 2 saat ile 3 gün içerisinde normale döndükleri
yine aynı yazarlar(4,6)
tarafından bildirilmiştir. 3, 4 ve 5 misli doz alan danalarda ise 24 saatte kaybolan kolik ve yeşil bir ishal görülmüştür(4).
tıacın teratolojik etkisini de araştıran Gaenssler(4), gebeliklerinin
muhtelif devirlerinde 2 misli tedavi dozu verdiği koyun ve sığırlarda
doğumların normalolduğunu
ve yavruları üzerinde de mcnfi bir etki
saptanmadığını bildirmekte, koçlarda da spermaların sayısına, aktivitelerine, ölü ve canlı oranlarına herhangi kötü bir etkisi bulunmadığını kaydetmektedir.
Gaenssler ve Reinecke(S), Lammler(S), Becker ve arkadaşlarıCı) ve
Oğuz(IO)'un yaptıkları araştırmalar, Terenol'un aynı zamanda koyun,
keçi ve sığırlardaki erişkin ve genç Paramphistomum'lara
da yüzde
yüze yakın bir etki yaptığını ortaya koymuştur.
• Lisans sahibi Türk-Hoechst
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Becker ve arkadaşıarı(I).1 yaptıkları denemelerde, sağıtılan şeritli
koyunların, tedavi edilmey~nlere oranla süratle sıhhatlerini kazaFldıkları ve Lo hafta zarfında hayvan başına 600 gr. Iık bir artış kaydettikierini bildirmektedirler.
i
.
Ma1ryaı

ve Metod

i

Şeritli (Moniezia'lı) i oldukları dışkı ~.akıla~ı ile s~~tana~ ~~~
suruden 25 akkaraman kuzu: satın alınıp FakuItemız Dahılıye Klınıgı
bokslarına yerleştirilmiştir. 5!er kuzuluk, 5 gruba ayrılan bu hayvanların ı. gurubuna 5° mg. fkg., 2. gurubuna 65 mg. fkg., 3. gurubuna
75 mg. fkg., 4. gurubuna 100 mg. fkg. aktif madde isabet edecek şekilde Terenol verilmiş, 5. gurur da kontrololarak
bırakılmıştır. Su ile
kolaylıkla suspansiyon haline gelen ilaç, hayvanların kilolarına göre
hesap edilen dozlarda, ağızdan ve hiç bir perhize tabi tutulmadan verilmiştir. 11acın yan etkilerirli tesbit edebilmek amacı ile bütün hayi
vanların 2 gün süre ile klinik bakı ve kontrolleri yapılmıştır.
Sağıtmadan bir hafta s6nra kesilen kuzuların ince ve kalın barsakları açılmış, içerikleri geJiş bir petri kutusu içerisinde kısım kısım
sulandırılarak muayene edilmiştir. Ayrıca barsakların mukozası yüzeylerine de çıplak göz ve lup' la bakılarak şeritlerin scolex ve halkai
ları aranmıştır.
i
Kontrol gurubundaki hayvanlar da, tedavi guruplarını müteakip
kesilmiş, bulunan şeritlerin teşhisIeri yapılmıştır.
2- Saha denemeleri,
K6nya iline bağlı Cihanbeyli ilçesinin Sığırcık köyü kuzularında yapıimıştır. 17.6.197 i günü gidilen bu köyün
5 ayrı sürüsünde toplam 840 kuzunun perianal bölgelerinde cestod
halkaları aranmak suretiyle yapılan muayenelerde, büyük bir kısmının şeritli olduğu görülmüş,layrıca
kuzu ağıllarının zeminlerinde de
sık sık dışkı ile karışık şerit segmentlerine rastlanılmıştır. Bunların bakılarında hepsinin de Monidzia spp. olduğu saptanmıştır.
i
Perianal bölgelerinde şerit halkaları görülen bir sürüdeki kuzulardan 40 tanesine kulak nuclarası takılmış ve teker teker kiloları tesbit edilerek ıo ar hayvanlık
gruba bölünmüştür. Bunlardan ı. guruba 50 mg. fkg., 2. guruba ~5 mg. fkg., 3. guruba 75 mg. fkg. aktif
madde isabet edecek şekilde Terenol verilmiş, 4. gurup da kontrol olai
rak bırakılmıştır.
'
.
Her sürüden i o ar kuzu: tartılmak suretiyle ortalama sürü kiloları tesbit edildikten sonra ger:i kalan 800 kuzunun 425 tanesi 65 mg. f
kg., 375 tanesi de 75 mg. fkg. i aktif madde isabet edecek şekilde Terenol ile tedaviye tabi tutulmuşlardır.
.... 1-
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Kilo kazanç veya kayıplarını tesbit etmek maksadıyle 37 gün
sonra (24. 7. 1971 günü) aynı köye gidilerek, kulak numaraları takılan tedavi ve kontrol gurubundaki hayvanların tekrar tartıları yapılmıştır.
Sonuç
1- Fakültemizde
Moniezia'lı 25 kuzu üzerinde, değişik Terenol
dozları ile yaptığımız sağıtma denemelerinin sonuçları cetvel i de gösterilmiştir. 50-75 mg. /kg. resorantel verilen kuzular deney süresince
normal kalmışlar, sadece 100 mg. /kg. verdiğimiz guruptaki hayvanlar da 8 saat sonra başlıyan ve 22 saat sonra kaybolan bir ishal görülmüştür. Kontrol gurubundaki hayvanlarda Moniezia cinsine bağlı
2 tür, M. expansa (% 92,46) ve M. benedeni (% 7,54) bulunmuş ve
aynı sürüden satın alınan sağıtma guru bundaki kuzuların da aynı
sestod türleri ile enfekte bulunduğu kabul edilmiştir. Bu sonuçların
ışığı altında deney kuzularının yalnız iki tür Moniezia taşıdıkları ve
aldığımız sonuçların da yalnız bu iki tür parazit için geçerli olacağını
kabul etmekteyiz.

2- Sahada 830 kuzu üzerinde denediğimiz değişik 3 Terenol dozunun kuzular üzerinde kötü herhangi bir etkisi olmadığını ve hayvanların bol miktarda şerit döktüklerini sürü sahip ve çobanları ile
yaptığımız konuşmalardan öğrenmiş olduk.
Ayrıca kilo kazançlarını saptamak maksadıyla 4 guruba ayırdığımız ve muhtelif dozlarda rcsorantel verdiğimiz 40 kuzunun 37 gün
sonra yapılan tartılarında, hayvan başına ortalama kilo kazançları
i. gurupta
2.320 kg., 2. gurupta 2.240 kg., 3. gurupta 2.47° kg. ve
4. kontrol gurubunda da 1.94° kg. olmuştur. Bu durumda tedavi guruplarındaki
hayvanlar
kontroUere göre sırasıyle 0.380, 0.300 ve
ve 0.530 kilogramlık (Ortalama 0.403 kg.) bir kilo fazlalığı göstermişlerdir.
Tartışma

Düwcl(3), 50 mg. /kg. aktif madde isabet edecek şekilde verilen
Terenol'un kuzulardaki Moniezia'lara
% 100 etkidiğini bildirmekle
beraber, pratikte kilo ayarlamalarının güçlüğü nedeniyle 62.5 mg. ve
daha yukarı dozların kullanılmasını tavsiye etmekte ve bu dozların
(62.5-80 mg.) bu şerit türlerine % 95-IOO etki gösterdiğini bildirmektedir. Nitekim 65 mg. /kg. lık dozla yapılan diğer araştırmalar(I,2,S,6,I1),
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b';! miktarın koyun ve sığırıardaki Moniezia'lara karşı yüksek bir etki
yaptığını ve bu doza hayvanların da çok iyi tahammül gösterdiklerini
ortaya koymuştur. Bizim +zularda
denediğimiz 50 mg. fkg. lık doz,
Moniezia'lara % 4° etkili olmuş, ancak 65 mg. ve daha yukarı dozlarda % 80- 100 bir etki s1ğlanmıştır (Cetvelı).
i

i

Kuzu
adedi

CETVEL

Çeşitli Terendı

dozlarının

i.
Moniezia'lara

Otopside

Doz
Aktif madde IKg.

i
-----1---

bulunan şerit sayısı ve
uzunlukları

--------_.

*

mg .
mg.
mg.
mg.
Kontrol

i
i

Hepsi

Moniezia

••. 6 tanesi Moniezia

•••

12 "

O; O, 2, 3, 4, (0,4-95 sm)
O, O, O, O, i (2..'i sm)
O, O, O, O, i (65 sm)
O, O, O, O, o.
9* , 10,* 12*, 7**, is"*

50
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100

.')

5
5
5
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Humke ve arkadaşları(6), Moniezia'ların
yaklaşık olarak günde
sm. büyüdüğünü, b~na göre sağıtmadan 7-14 gün sonra kesilen koyunlarda bulunan Moniezia'ların
15 sm. ye kadar olanlarının
tedavi zamanında barsakta ıhevcu t bulunmadıklarını;
15-50 sm. olanlarının, sağıtma zamanındal henüz erginlcşmemiş şeritler halinde olduklarını, 50 sm. den yukad olanlarının ise tedavi anında barsaklarda
erişkin halde bulunduklarını
bildirmektedirler.
Fakat Düwel(3) gibi
biz de otopside bulduğumu~ küçük boydaki (0,4-6 sm.) cestodların
sağıtmadan evvel de mevcut olup olmadıkları veya il,kın etkisiz kaldığı genç şekiller olduğu h~kkında kesin bir hükme varamadık.
0,5-1.5

İlacın toksisitesini tesbiJ etmek maksadıyla tedavi dozunun 2-10
katı verilen koyunlar, 2-3 mi~li dozlarda hafif: 5 misli ve daha yukarı
dozlarda ise ağır semptomlar göstermişler ve bu semptomlar 12 saat
i
ila 3 gün arasında kaybolinuşlardır(4,6). Biz yüksek doz olarak 75
ile 100 mg. fkg. denedik ve y,alnız 100 mg. verilen kuzularda 22 saatte kaybolan hafif bir ishal gördük. Bizim bu bulgularımız yukardaki
araştırıcıların(4,6) sonuçları ilp uygunluk göstermiştir.
i

Hemen bütün araştırıcı~ar (1,2,3.5,6,11,12)
resorantel ile tedavi edilen
hayvanların bol miktarda şerit döktüklerini ve süratle sıhhatlerinin
düzeldiğini gerek kendi ve g~rekse çobanlada sürü sahiplerinin görgülerine dayanarak bildirmekt~dirler. Becker ve arkadaşları(I), sağıtdan
koyunların 10 hafta içerisind~, ,tedavi edilmeyen kontrollere nazaran
hayvan başına 600 gramlık Dir kilo kazançları olduğunu bildirmişlerdir. Bizim yaptığımız araştırbalarda,
tedavi gurubundaki kuzularda
i
i

i
i
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kontrol gurubuna göre 37 gün içerisinde ortalama hayvan başına 493
gramlık bir artış görülmüştür. Bu da tedavi edilenlerin, sağıtılmayanlara oranla ekonomik yönden de daima kazançlı olduklarını ortaya
koymaktadır.
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