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Field investigations on the prophylactic effect of Sodium 
Selenite and Vitamin E againts WMD when giyen 

to pregnant ewes and healthy lambs 

Summary: I. This investigation was carried out during six years' field trials, by 

giving vitamin E and sodium selenite both to the pregnant ewes and lambs for prophy-
laxis against White Muscle Disease which has been a serious problem for the sheep bree-

ders of our country. 

2. A total of 7395 pregnant ewes belonging to 34 flocks where WMD had been seen in 

previous years were used for this research. 1511 pregnant ewes from these animals were trea-
ted with 5 mgr. of sodium selenite each orally only once 15 days before parturition in the first 

group, and once one month before lambing in the second group, three times with intervals 

of 2 weeks during the last six weeks of the gestation period in the third group, and four appli-

cations with the same intervals within the last two months of the gestation period in the fourth 

group. 

On the other hand, another 2187 pregnant ewes were also divided in four groups and 

each ewe received orally 5 gr. Rovimix E„ (1250 mgr. oc tocopherol) on only one occasion 

15 days before parturition. twice with an interval of 2 weeks during the last month of the ges-

tation period, twice with 3 weeks intervals within the last six weeks of the gestation period 

and three times with 2 weeks intervals during the same period. 

İ n all groups, the same number of pregnant ewes as tested sheep were left untreated as 

control and all lambs were observed for three months in order to determine the incidence 

of WMD. 

3. A total 1134 healty lambs from 32 infected flocks of lambs which were not related 

to the mentioned 34 flocks were divided into 3 groups. They were treated for prophylactic 

purposes with 1 mgr. each of sodium selenite subcutaneously in the first group, orally vita-

min E (2 gr. Rovimix E„) in the second group and the third group was injected sc. with 1 ml. 

each of "Evisel" which contains 1 mgr. sodium selenite plus 50 mgr. of vitamin E. The inci-

dence of the disease was observed within a month after the administrations. 
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4. The prophylactic percentage of the lambs was 90.4 % and 91.6 % when their dams 

received orally 5 mgr. of sodium selenite three and four times with an interval of 2 weeks 

during the last two months of the gestation period. The prophylactic effect was 28.2 % in the 

group which treated only once one month before lambing and 53.1 % in the other group 

which also received one application 15 days before lambing. 

5. Vitamin E giyen to pregnant ewes didn't show any prophylactic effect to WMD on 

their lambs. 

6. 100 % Satisfactory prophylactic affect in lambs has been obtained by using sodium 

selenite or vitamin E alone or with the combination of the two (Evisel). 

Özet: 1. Bu ara ş tırma Türkiye koyunculuğu için önemli bir sorun olan Beyaz Kas 

Hastalığı nın proflaksisi için gebe koyunlarda ve kuzularda sodium selenite ve E vitamin tat-

bikatlar ını  sahada denemek maksadiyle yap ı lmış  ve çal ış malar 6 y ıl devam etmi ş tir. 

2. Gebe koyunlar üzerinde yap ı lan proflaktik uygulamalar da daha önceki y ıllarda be-

yaz kas hastal ığı  tesbit edilen 34 sürüye ait toplam 7395 gebe koyun kullan ılmış tır. Bunlardan 

1512 adedine doğumdan 15 gün önce tek doz, 1 ay önce tek doz, gebeli ğ in son alt ı  haftas ında 

ikişer hafta ara ile 3 doz, ve yine gebeli ğ in son iki ayı  içinde ikişer hafta ara ile 4 doz olmak 

üzere 5 mgr. sodium selenite per os verilmi ş tir. 

Yine 4 gruba ayr ı lmış  bir baş ka kümede toplam 2187 gebe koyunda, do ğuma 15 gün 

kala tek doz, gebeli ğ in son ayı nda iki hafta ara ile 2 doz, gebeli ğ in son altı  haftas ında üç hafta 

ara ile iki doz ve yine gebeli ğ in son alt ı  haftas ında ikiş er hafta ara ile üç doz halinde, 5 gr. 

Rovimix E2, (1250 mgr. oc tocopherol) per os olarak verilmi ş tir. 

Bütün gruplarda, ilaçlanan koyun say ısı  kadar kontrol hayvan ı  bırakılmış  ve doğan 

kuzularda beyaz kas hastal ığı  insidans ı  üç ay süre ile takib edilmi ş tir. 

3. Bahis konusu 34 sürü ile ili şkisi bulunmayan, hastal ıklı  32 kuzu sürüsünde mevcut 

1134 sağ lam kuzuya üç grup halinde, sodium selenite ( 1 mgr. sc  ), E vitamini ( 2gr. Rovi-

mix EZS  p. o.) ve Evisel ( 1 ml. = 1 mgr. sodium selenite 50 mgr. E vitamini, sc.) tatbikat-

ları  yap ılmış  ve uygulamadan sonraki bir ay içinde beyaz kas hastal ığı  insidansı  tesbit edil-

miş tir. 

4. Gebeliğ in son iki ayında ikişer hafta ara ile üç veya dört defa per os yolla 5 mgr. 

sodium selenite verilmek suretiyle do ğ an kuzular % 90.4 ve % 91.6 oran ında beyaz kas has-

talığı ndan korunmuş tur. Bu oran do ğumdan bir ay önce tek doz alanlarda % 28.2, do ğuma 

15 gün kala bir defa ilaçlananlarda ise % 53. 1 idi. 

5. Gebe koyunlarda E vitamini tatbikatlar ı , doğ an kuzularda beyaz kas hastal ığı na 

karşı  koruyucu etki göstermemi ş tir. 

6. Kuzularda, sodium selenite, E vitamini veyahut "Evisel" tatbikatlar ın ın her biri 

% 100 oran ında proflaktik bir etki göstermi ş lerdir. 

Giriş  

Beyaz Kas Hastal ığı  (White Muscle Disease, Muscular dyst-
rophy), iskelet kaslar ı  ve kalp kas ında dejeneratif bozukluklar ın 
sebep olduğu lokomotor bozukluklarla karakterize nutrisyonel bir 
hastal ıktır. ABD (15, 23, 27, 28 ,  , ) SSCB (9, ı o, 26 ,  , ) Yeni Zelanda ("), Gü- 
ney Afrika ( 25), Bulgaristan (2, 3, 

26) ve İ skandinav ülkeleri (") gibi 
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pek çok ülkede rastlanmakta olan bu hastal ık, yurdumuz için de bü-
yük önem ta şı makta ve özellikle koyunculu ğun çok kesif olduğu Orta 
Anadolu illeri ile, Bingöl, Muş , Van, Elazığ  gibi bir kı sım Doğu Ana-
dolu illerinde her yı l görülmekte ve kuzular aras ında büyük telefata 
sebep olmaktadır ("). 

Hastal ığı n etyolojisi henüz kesin bir ş ekilde ayd ınlat ılamamış  ol-
makla beraber, küratif selenyum ve E vitamini uygulamalar ından 
(2, 6, 7, 10, 13, 18, 21 ,  ) alı nan iyi sonuçlar, hastal ığı n ş ekillenmesinde selen-
yum ve E vitamini eksikliğ inin rol oynadığı nı  ortaya koymu ş tur. 
Muhtelif ülkelerde profilaksi denemelerinde kullan ı lmış  olan bu iki 
maddeyi sahada deneyerek memleketimiz için uygun profilaksi meto-
dunu saptamak gayesi ile bu ara ş tırmayı  yapmış  bulunuyoruz. 

Kuzularda beyaz kas hastal ığı  daha çok do ğumdan sonraki üç 
ay içinde, yani süt emme devresinde görülmektedir. Gerek gebelik, ge-
rekse laktasyon devresinde ana ile kuzu aras ında mevcut olan nutris-
yonel biyolojik ili şki sebebiyle, profilaksi denemeleri, hem gebe veya 
laktasyon devresinde bulunan koyunlarda ve hem de kuzular üzerinde 
yap ı lmaktadır. 

Setchell ve arkada ş ları  (1962) 466 gebe koyun üzerinde yapt ıkları  
profilaksi denemesinde, kontrol gurubu koyunlar ın kuzular ı  aras ında 
8, doğumdan iki hafta önce 25o mg. E vitamini verilen koyunlar ın 
kuzular ı  aras ında ı  beyaz kas hastal ığı  vak'as ı  tesbit etmi ş ler; buna 
karşı lık, yine doğumdan iki hafta önce 5 mg. sodium selenite verilen 
koyunlar ın kuzular ı  aras ı nda hiçbir vak'aya rastlamam ış lardır. 

Baz ı  araş tı rıcı lar ın (6,7,8 ) gebelik devresinde koyunlara E vita-
mini vermekle kuzularda beyaz kas hastal ığı nı n önlendiğ ini öne sürme-
lerine kar şı lık, diğ er baz ı  araş tı rı cı lar (1, 15, 16, 

17) da, koyunlara ge-
belik devresinde E vitamini vermekle kuzularda beyaz kas hastal ığı nı  
önlemenin mümkün olmadığı nı  bildirmektedirler. Ayr ıca, Saffort 
ve arkada ş lar ı  (i 956), koyunlar ı n kan seromu ve sütlerindeki E vitamini 
seviyesi ile kuzularda beyaz kas hastal ığı  insidans ı  aras ında bir korelas-
yonun mevcut olmadığı na i ş aret etmektedirler. Terkibinde E vitami-
nine antagonist etkili maddeler ihtiva eden rasyonla beslenen koyun-
ları n rasyonuna ilave edilen selenyumun kuzular ı  hastalıktan koru-
maması na karşı lık, bu tip rasyonla beslenen koyunlar ın rasyonuna E 
vitamini ilave etmekle kuzular ı  beyaz kas hastal ığı ndan korumak 
mümkün olmaktad ır (6, 8, 12) .  

Gebe koyunlarda E vitamini denemelerinin çeli ş ik bulgula-
rına kar şı lık, selenyum tatbikatlar ından oldukça müsbet sonuçlar 
alınmış tır. Gebe koyunlar ın rasyonlar ına kuru maddenin o. ı  p.p. m. 
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oranı nda selenyum kat ı lmas ıylh kuzularda beyaz kas hastal ığı nı  ön- 
(12, 16, 20 ,

)  lemek mümkün olmu ş tur 	Ancak, rasyona selenyum ile 
birlikte sülfatlar da ilave edildikte selenyumun profilaktik etkisi kay-
bolmu ş tur ( 18 ). 

Tutushin ve Lenets (1963), koyunlara gebeli ğ in son iki ayında iki-
ş er hafta ara ile 4 defa 5-1 o mgr. sodium selenit'in sc. enjeksiyonu ile 
kuzularda hastal ık insidans ımn azaldığı nı , fakat tam bir profilaksi temin 
edemediklerini bildirmektedirler. Gerov ve arkada ş ları  (1964), 2454 1 

 koyun üzerinde yaptıkları  denemelerde, gerek gebeli ğ in son üç ayında 
ayda bir defa olmak üzere po. yolla üç defa 5-1 o mg. selenyum oksit 
tatbikat ını n, gerekse laktasyon devresindeki koyunlara bir defa ayn ı  
miktar selenyum oksit verilmesinin kuzular ı  bir ay süre ile beyaz kas 
hastal ığı ndan korudu ğunu tesbit etmi ş lerdir. Young ve Keeler (1962), 
beyaz kas hastal ığı na yol açan otlardan ibaret bir rasyonla beslenen 
koyunlardan doğma kuzularda % 54.5 oran ı nda beyaz kas hastal ığı  
gördüklerini; buna kar şı lı k, gebeliğ in 9o, 95, ı zo ve ı 25 nci günleri ile 
doğum günü deri alt ı  yolla ı  o mg. sodium selenite verdikleri koyunla-
rın kuzular ı nda klinik vak'a ç ıkmadığı n ı  bildirmektedirler. Mikkelsen 
ve Aas Hansen (1967) e göre, gebeli ğ in son ay ı  içinde koyunlara a ğı z 
yolu ile bir defa ı  o mgr. sodium selenite vermekle kuzular ı  beyaz kas 
hastalığı ndan korumak mümkün olmaktad ır. Hamdy ve arkada ş ları  
(1963), gebeliğ in ikinci yar ı sında koyunlara ı  ml. baryum selenat so-
lusyonu halinde 28. 1 7 mg. selenyumu deri alt ı  enjekte etmekle kuzu-
larda beyaz kas hastal ığı  oramn ın % 5.8 den % 2 ye dü ş tüğ ünü mü ş a-
hede etmi ş lerdir. 

Muth ve arkada ş lar ı  (1961), kuzulara do ğum günü 0.28 mgr., iki 
haftal ı k iken 1.12 mgr. sodium selenite sc. tatbikat ı , yine kuzularda 
doğumu takip eden ilk iki gün ı  000 -M. E vitamininin per os verilmesi 
ve keza gebe koyunlar ın rasyonuna o. ı  ppm oranında selenyum kat ı l-
ması  ş eklinde üç çe ş it profilaksi denemesinde beyaz kas hastal ığı na 
karşı  koruyucu etkinin sa ğ landığı nı ; fakat sonuncu gurupta bu etki-
nin daha yüksek oldu ğunu ortaya koymu ş lard ır. 

Kuzular üzerinde yap ı lan profilaksi denemelerinde; kuzular ın 
yemlerine o. ı  ppm. selenyum katmakla ( 12), kuzular ın rasyonuna her 
gün 200 mgr. E vitamini ilâve etmekle ( 11), kuzulara her gün 5o ünite 
E vitamini veya o.5 mgr. selenyum vermekle ( 8), kuzulara deri alt ı  
veya ağı z yolu ile bir defa ı  mgr. sodium selenite veya selenyum oksit 
vermekle (13, 19), 25-3o gün aral ı klarla 1-5 mgr. selenyum dioksit 
tatbikat ıyla (2) kuzularda beyaz kas hastal ığı nın asgari bir ay süre ile 
% ı oo önlendiğ i ve bu tatbikatlar ın hiçbir toksik etki meydana getir-
mediğ i bildirilmektedir. 
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Materyal ve Metot 

Profilaksi denemeleri 1963 y ılından ba ş lamak üzere 6 y ıl devam 
etmiş  ve tamamen saha ş artlar ı  alt ında yürütülmü ş tür. Daha önceki 
müş ahadelerimiz kuzularda beyaz kas hastal ığı nın morbidite ve mor-
talite oranlar ını n bölgelere, sürülere ve özellikle y ıllara göre geni ş  bir 
variyabilite gösterdi ğ ini ortaya koyduğu sebeple, bu çal ış malarımızda 
mümkün olduğu kadar çok bölge, çok sürü ve çok say ıda koyun üze-
rinde çal ış ma, ayni deneyi üst üste bir kaç y ı l tekrarlama, ve ilaçlanan 
hayvan sayı sı  kadar hayvan ı  da kontrol olarak b ırakma prensipleri-
ni izledik. 

Gebe koyunlarda selenyum ve E vitamini uygulamalar ı , Ankara'- 
nın Çubuk, Çankaya, Alt ı ndağ , Yenimahalle ve Balâ ilçelerine ba ğ lı  
12 köyde bulunan 34 pilot sürüde toplam 7395 hayvan üzerinde yap ı l-
mış tı r. Bunlardan 151 i ine sodium selenite, 2 ı  87 sine E vitamini veril-
miş  ve her iki grupta toplam 3697 gebe koyun da kontrol olarak b ıra-
kı lmış tır 

İ laçlanan gebe koyunlar ve onlar ı n kuzular ı  plastik boya ile i ş a-
retlenmi ş , kuzular üç ayl ık oluncaya kadar kontrol alt ında tutulmu ş , 
bu süre zarfında gerek analar ı  ilaçlanan ve gerekse kontrol gruplar ı -
nın kuzular ı nda kaç adet beyaz kas hastal ığı  vak'as ı nın ç ıktığı  tesbit 
edilmi ş tir. 

Gebe koyunlarda selenyum ile proflaksi denemelerinde, terkibin-
de % 45. 65 pür selenyum ihtiva eden sodium selenite'in % o. ı  lik, 
distile sudaki solusyonu kullan ı lmış , bu solsyondan 5 ml. miktar ı  
"Drenching gun" veya bir enjektör vas ı tas ıyla per os verilmi ş tir. Bu 
uygulama 4 grup gebe koyun üzerinde yap ı lmış tı r. Ş öyleki: 

: Doğum sozonu baş langı cına bir ay 
kala tek doz, 

: Doğum sezonu ba ş langı cına 
gün kala tek doz, 

Gebelik sezonunun son alt ı  hafta- 
sında ikişer hafta ara ile üç doz, 

: Gebelik sezonunun son iki ayı  içer- 
sinde iki ş er hafta ara ile dört doz, 

Gebe koyunlarda E vitamini ile profilaksi denemelerinde ise 
Hoffman La Roche firmas ı nı n "Rovimix E„" adl ı  toz preparat ı  kulla-
nı lmış tı r. ı  gramı  içinde 25o mgr. a tocopherol ihtiva eden bu tozun 
sudaki % 12.5 luk suspansinonundan 4o ml (125o mgr. a tocopherol) 

Grup I (178 koyun) 

" II (137 " ) 

" III (649 5, 
) 

" IV (547 " ) 

• 
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Hauptner tabancas ı  ile per os verilmi ş tir. Bu tatbikat da 4 grup gebe 
koyun üzerinde yap ı lmış tır. Ş öyleki: 

Grup V 	(563 koyun) : Do ğum sezonu ba ş langıcına 
gün kala tek doz, 

Gebelik sezonunun son ay ı  içinde 
iki hafta ara ile iki doz, 

Gebelik sezonunun son alt ı  hafta-
sı  içinde üç hafta ara ile iki doz, 

Gebelik sezonunun son alt ı  hafta-
s ı  içersinde iki ş er hafta ara ile üç 
doz, 

olarak verilmi ş tir. 

Kuzularda selenyum, E vitamini ve bunlar ın kombine preparat ı  
olan "Evisel" ile yap ı lan profilaksi denemeleri nisan ay ını n ikinci yar ı sı  
ile may ıs ayını n ilk haftas ı  içinde yap ı lmış tır. Bu denemelerde gebe 
koyunlarda uygulamada kulland ığı mı z sürülerin hiçbirisi kullan ı lma-
mış tır. Muhtelif köylere ait olan veya Ankara çevresinde göçebe ola-
rak bulunan 32 kuzu sürüsü bu denemelerde kullan ı lmış t ır. Profilaktik 
uygulamanı n yap ı ldığı  tarihlerde bu sürülerde beyaz kas hastal ığı  
mevcuttu. Baz ı  sürülerde % 6o a kadar ç ıkan morbidite tesbit edilmi ş -
tir. Uygulaman ı n yap ı ldığı  tarihlerde kuzular ın yaş  ortalamas ı  ı  -1 .5 
aylı k idi. 567 klinikman sağ lam kuzuya deri alt ı  yolla % o. ı  lik sodium 
selenite solusyonundan I ml, 351 sa ğ lam kuzuya yine deri alt ı  yolla 
Eczac ıbaşı  firmas ı nın "Evisel" adl ı  preparat ından 1 ml. ( I mgr. sodi-
um selenite -I- 5o mgr. E vitamini) enjekte edildi. 216 kuzuya da 2 gr. 
Rovimix E„ per os olarak verildi. 

Sodium selenite ve Rovimix E 25  tatbikatlar ını n yapı ldığı  ilk dört 
yılda kuzu sürülerinde hastal ığı n morbidite ve mortalite oranlar ı  çok 
yüksek olduğ undan, sürü sahipleri hasta veya sa ğ lam tüm kuzular ı n 
ilaçlanmas ı nda israr ettiklerinden kontrol olarak ilaçlanmam ış  kuzu 
bırakmak imkân ı  olmamış tır. Bahis konusu kuzu sürüleri bir ay süre 
ile kontrol alt ında tutularak ç ı kan klinik vak'a say ı sı  tesbit edilmi ş tir. 

Sonuçlar 

a) Koyunlarda profilaktik tatbikat sonuçları  : 

Gebe koyunlarda profilaktik selenyum ve E vitamini tatbikat ının 
doğ an kuzularda koruyucu etkisini gösteren sonuçlar toplu olarak ı  
No.lu tabloda gösterilmi ş tir. 

VI (992 
5 5 

) 

VII (374 5 5 
) 	 : 

VIII (258 " 
5 

) 
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I No.lu tablonun tetkikinden de anla şı lacağı  gibi, gebe koyunlarda 
selenyum tatbikat ı  yapı lan 3o sürüden sadece ı  I inip kuzular ında dene-
menin yap ıldığı  yıllarda beyaz kas hastal ığı  ç ıkmış tır. Bahis konusu ı  
kuzu sürüsünde mevcut ı  ı  gg kuzudan 600 ü gebelik devresinde selen-
yum verilen koyunlardan do ğma idi. Bu kuzular aras ında toplam ola-
rak 3o beyaz kas hastal ığı  vak'as ı  (% 5 morbidite) ç ıkmasına karşı lık, 
kontrol grubu koyunlardan do ğma 599 kuzu aras ı nda toplam 115  adet 
beyaz kas hastal ığı  vak'as ına (% 19.2 morbidite) tesadüf edilmi ş tir. 
Gebe koyunlarda uygulanan dört çe ş it selenyum tatbikat ın ı n doğ an 
kuzularda ortalama olarak % 74 oran ında profilaktik etki gösterdi ğ i 
anlaşı lmaktadır. Bu oran doğum sezonu baş lang ı cına bir ay kala tek 
doz selenyum verilen koyunlar ın (Grup ı  ) kuzular ında 28.2, do-
ğum sezonu ba ş langı cı na 15 gün kala tek doz selenyum tatbik edilen 
koyunlar ı n (Grup II) kuzular ı nda % 53.1 olmas ı na kar şı l ı k, gebelik se-
zonunun son alt ı  haftas ında 3 defa (Grup III) ve son iki ay ında 4 defa 
(Grup IV) ilaçlanan koyunlar ı n kuzular ı nda ise s ırayla % g 1.6 ve 
go. 4 bulunmuş tur. 

E vitamini tatbikat ı  yap ı lan 43 gebe koyun sürüsünden sadece 
onbirinin kuzular ında denemelerin yap ı ldığı  yı llarda beyaz kas hasta-
lığı  ç ı kmış tır. Bahis konusu ı  ı  kuzu sürüsünde mevcut 2 rog kuzudan 
o55 i gebelik devresinde E vitamini verilen koyunlardan do ğma idi. 

Bu kuzular aras ında toplam 31 beyaz kas hastal ığı  vak'as ına (% 3 
morbidite) kar şı lık, ayn ı  sürülere ait kontrol gurubu koyunlardan do ğ -
ma ı  o54 kuzu aras ında 35 beyaz kas hastal ığı  vak'as ı na (% 3.3. mor-
bidite) rastlanm ış tır. Bu duruma göre, gebe koyunlarda uygulanan E 
vitamini tatbikatlar ından ortalama olarak % 14.3 gibi çok dü şük ve de 
önemsiz bir profilaktik etkinin sa ğ lanabildiğ i ortaya ç ı kmaktad ır. Bu 
oran, muhtelif guruplarda % o ile % 5o aras ında değ iş mektedir. 

b) Kuzulardaki profilaktik tatbikat sonuçları : 

Profilaktik selenyum, E vitamini ve Evisel tatbikat ı  yap ı lan 32 
sürüde bu tatbikatlarm yap ı ldığı  yı llarda toplam olarak 1978 kuzu do ğ -
duğu, bu kuzulardan 164 adedinin profilaktik tatbikatlar ın yap ı ld ığı  
tarihlerden önce beyaz kas hastal ığı ndan öldü ğ ü (% 8.2 mortalite) ve 
428 inip de profilaktik tatbikatlar ı n uygulandığı  tarihlerde beyaz kas 
hastalığı n ı n klinik semptomlar= gösterdiğ i tesbit edilmi ş tir. Bu hasta 
kuzular ayr ıca tedavi edilmi ş lerdir (Özcan, 1967). 

Profilaktik maksatla selenyum, E vitamini ve Evisel tatbik edilen 
1134 kuzuya ait sonuçlar II No.lu tabloda topluca gösterilmi ş tir. 

II No.lu tablonun tetkikinden de anla şı lacağı  gibi, tatbikatlar ı  
takip eden bir ay içinde yap ı lan kontrollarda ilaçlanan kuzular ı n hiç- 



Tablo 1. 

Gebe oyunlarda selenyum ve E vitamini tatbikatlar ından al ınan sonuçlar: 
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Denemeye al ınan koyun say ıs ı  Beyaz kas hastal ığı  ç ıkan sürülere ait toplu sonuçlar 
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Gurup I 

" II 

" III 

" IV 

" V 

" VI 

" VII 

" VIII 

: Doğum sezonu baş langıc ına 1 ay kala tek doz selenyum verilen koyunlar 

: Doğum sezonu baş langı cına 15 gün kala tek doz selnyum verilen koyunlar 

: Gebelik sezonunun son alt ı  haftas ı  içinde ikişer hafta ara ile 3 doz selenyum verilen koyunlar. 

: Gebelik sezonunun son iki ay ı  içinde ikişer hafta ara ile 4 doz selenyum verilen koyunlar 

: Doğum sezonu ba ş langıcına 15 gün kala tek doz E vitamini verilen koyunlar. 

: Gebelik sezonunun son ay ında 15 gün ara ile iki doz E vitamini verilen koyunlar. 

: Gebelik sezonunun son alt ı  haftas ı  içinde üç hafta ara ile iki doz E vitamini verilen koyunlar. 

: Gebelik sezonunun son alt ı  haftas ı  içinde ikişer hafta ara ile üç doz E Vitamini verilen koyunlar. 



Tablo 2. 

Selenyum, E vitamini ve Evisel tatbikat ı  yapılan kuzulara ait sonuçlar: 
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birinin beyaz kas hastal ığı na yakalanmad ığı  ve her üç tatbikat ında 
kuzular ı  % i oo hastal ıktan korudu ğu anlaşı lmaktad ır. Evisel tatbikat ı  
yap ı lan sürülerde kontrol maksad ı  ile bırakı lan 353 sağ lam kuzudan 
6 adedinin tatbikat ı  takip eden bir ay içinde hastaland ığı  tesbit edil-
miş tir. 

Tartış ma 

Yaptığı mız saha denemeleri, gebe koyunlara selenyum tatbikat-
larmın kuzularda beyaz kas hastal ığı nı  önleme bak ı mından ülkemiz 
için de büyük önem ta şı dığı nı  ortaya koymu ş tur. Gebeli ğ in son ayı  
içinde tek doz selenyum tatbikatlar ı ndan aldığı mız sonuçlar, Drake 
ve arkada ş lar ı  (196o) ve Hamdy ve arkada ş lar ı  (1963) n ı n buldukları  
sonuçlara çok yak ındır. Bu tatbikat, benzeri uygulamay ı  yapan diğ er 
araş tırı cılar ın (2, 14, z4)  elde ettikleri sonuçlar kadar 
baş ar ı lı  olmamış t ır. 

Gebelik sezonunun son iki ay ı nda ikiş er hafta ara ile 3 veya 4 doz 
sodium selenite tatbikatlar ı  ise, % go n ı n üstünde proflaktik etki gös-
termi ş tir. Benzeri tatbikatlar ı  uygulayan ara ş tırı cı lar ı n (3, 9, 26, 29) 

buldukları  sonuçlar da bizim buldu ğumuz sonuçlara yak ındır. 

Gebe koyunlara E vitamini vermekle baz ı  araş tırı cı lar ı n ( 6' 7, 8  

20, 24,  ) aksine, biz de di ğer bir k ı sım araş tı rı cı lar (I, 15, 16, 17
) gibi kayda 

değer bir profilaktik etki temin edememi ş  bulunuyoruz. 

Hastal ık çıkan sürülerdeki sa ğ lam kuzular üzerinde yapt ığı mız 
profilaktik Sodium selenite, E vitamini ve Evisel tatbikatlar ının her üçü 
de tatbikat ı  takip eden bir ayl ık dönem içinde kuzular ı  beyaz kas has-
talığı ndan tam olarak korumu ş tur. Bu sonuçlar benzeri tatbikatlar ı  uy- 

(2,a,10, 11, 13, 1 gulayan diğ er ara ş tırı cı lar ı n 	9) bulgular ı  ile mutabakat ha- 
lindedir. 

Bu ara ş t ırma ve buna paralel olarak yürüttü ğümüz diğer iki ra ş - 
t ırma (21, 22 ,  , ) kuzularda selenyum, E vitamini ve bunlar ın kombinas-
yonu olan preparatlar ı  tatbik etmekle hem tedavi ve hem de profilak-
si yönünden, keza koyunlara gebeli ğ in son iki ay ı nda iki ş er hafta ara ile 
3 veya 4 defa 5 mgr. sodium selenite vermekle de, kuzularda beyaz kas 
hastalığı  profilaksisinde yurdumuzda da ba ş ar ı lı  sonuçlar al ınabile-
ceğ ini ve bu suretle milyonlarca liral ık milli gelir kayb ının önlenebile-
ceğ ini; ancak, bu tatbikatlar ın ülkemiz ş artlar ında kuzular ın canl ı  
ağı rlığı nı  artırıcı  etki göstermedi ğ ini ortaya koymu ş tur. 

Daha saha çal ış malarının devam etti ğ i yı llarda elde etti ğ imiz souç-
lar, vaki talepler üzerine çe ş itli kanallarla tatbikatta çal ış an meslekta ş - 
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lar ımıza intikal ettirilmi ş , bunun sonucu olarak da, Türkiye'nin her 
yanında hastal ık ç ı kan bölgelerde kuzularda geni ş  çapta uygulanan 
Sodium selenite, E vitamini ve bunlar ı n kombinasyonu olan "Evisel" 
ve "Yeldif" gibi preparatlar ı n tatbikat ı  sayesinde beyaz kas hastal ı -
ğı nı n meydana getirdiğ i büyük telefat be ş  altı  yı l içinde asgariye indi-
rilebilmiş tir. Bahis konusu küratif ve profilaktik tatbikatlar ın maliyeti, 
hastalığı n sebep olduğu kayıplarla k ıyas edilemiyecek kadar dü ş üktür. 

Teşekkür 

Bu ara ş tırmanın uygulanmas ında maddi destek sa ğ lıyan U. S. 
Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service ile saha çal ış ma-
larında yardı mlar ını  gördüğ ümüz sayı n Ziya Dalk ı l ı ç'a te ş ekkür ederiz. 
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