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Prevention of Enzootic Ataxia. i. Administration of copper
Summary: Several me,ms of prophylaxis

and treatment

sures to prevent offspring from enzootic ataxia
the Black-Sea coast of northem

Turkey,

A- 99 sheep were evaluated
copper

sulphate

eontrols.
H ,O) of i .O

each (300 mg. Cu SO,.;)

%,

solution of

only once,

C- Anather

20 received

D.. Anather

group of 20 sheep was treated

E-

as mea-

for so long along

especially in the districts of Alaçam-Samsun-Dnye.

as negative

B- 20 received orally 30 ml./

have becn applied

(EA), which has prevailed

19 animals

reeeived

above treatment

twice with an intcn'al

of 2 i days,

three times as in group

C.

with the same 2 i days intervals

four applications

between

the treatments,
F- 19 sheep treated five times as in groups C-E.
The ineidenee
incidenee

C). lt wa.s 35
Serum

%

of spontaneous

in group])

copper

(group A) was G3. 63

EA in control animals

to 36 % in the groups drinking

dropped

and 5.26

%

levcl was determined

copper solutions onee or twiee

in the E end O O
for 50 animals

%

%.

This

(B and

in the group F.

at the middle

of the gestation

period and was found to be in the ran ge of 12 .5 -- 120. O ~J.g/I 00 mL. (me:ın 66 3 :J: 13.45
;ı.gflOO m!.) before the treatment. This levcl was rcehecked in 20 eontrols GOdays later and
found to be 5.0 - 155.0
•

+

[Lg/lOO m!. (mean 41.25

l\1ean copper levcls. of the blood sera obtained

8.011 [Lg/IOO m!.).
from sheep drinking

copper sulphate

solution did not drop as much as in t~e eontrols and was even higher than at the previous
determination
Özet:
beri kuzularda
üzerinde

in same ca.scs.
Yurdumuzda,

profilaktik

tedavi denemeleri

• Bu araştırma,
talı~ı üzerinde

özellikle Alaçam-Samsun-Dnye

görülen ve önemli ekonomik kayıplara

"Samsun

profilaktik

yapılmıştır.

ve çevresinde

tedavi denemeleri"

sahil şeridinde

neden

uzun yıllardan

olan enzoatik ataxie hastalı~ı

99 koyun kontrololarak
kuzularda

isimli

görülen

habiltasyon

bırakılmış,
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Doçenti,

has-

bir bölümünden

özetlenmiştir .
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%

koyuna

30 ar mL. (300 mg. Cu SO•. 5 II ,O) yalnız
21 gün ara ile iki kez, 20 sine 21 gün ara iIe üç kez, 19 una yine aynı

lik bakır sülfat solüsyonunda,ı

bir kez, 20 tanesine
aralıklarla

ensidansı,

Bakır

verilmeden

120.0 [Lg/IOO

kontrololarak
155.0

kontrol

% 30, üç kez
% O olmuştur.

rilenlerde

12.5-

kez ve i9 koyuna

dört

Hastalık
içirilenlerde

içirilenIerde

tahminen

ileri devrelerinde
önceki

seviyenin

% 63.63

% 35,

gebeliğin

koyunlarda

ml. arasında,

Bakır sülfat solüsyonu
verilmeden

da beş kez içirilmiştir.

hayvanlarında

ml. arasında,

bırakılan

[Lg/IOO

gebeliğin

Şendil

halde,

ortasında

50 koyunda

%

bir ve iki kez bakır
.'ı. 26 ve beş kez içi-

serumdaki

bakır

seviyesi

66.3::1: 13.45 [LgflOO mL. bulunduğu
halde,
20 tanesinde ilk kan alınmasından
60 gün sonra 5.0ortalama

ortalama
i~,irdiğimiz
kontrol

olduğu

dört kez içirilenIerde

41.25

:ı

8.08

koyunların

hayvanlarında

üstünde

[Lg/lOO mL. bulunmuştur.

serumlarındaki

ortalama

tesbit ettiğimiz

kadar

bakır

seviyesi,

düşmemiş

ve bakır

kalmıştır.

Giriş
Koyunlardaki
bakır yetmezliği
sonucu kuzularında
meydana
gelen enzootik ataxie olayları dünyanın
çeşitli yerlerinde
görülmekte
ve önemli ekonomik
kayıplara
yol açmaktadır
4,13,14,19,ı2,
Yurdumuzda,
Ünye-Samsun-Alaçam
sahil şeridinde kuzulardaki
bu hastalık
uzun
süredir
görülmektedir
15,17,ı4.Denizli'nin
Çivril
ilçesinin
Çötel ve Beydilli
köylerindeli
ve Konya'nın
Cihanbeyli
ilçesinde
de tesbit edilmiştiris.
Kuzularda
cnzootik ataxie'nin
meydana gelmemesi için, koyunlara çeşitli bakır bileşikleri değişik yollarla verilmektedir.
Cunningham 6, gebe koyunlara
gebelik peryodu
içinde i. S gr. bakır sülfat
içirmenin
hastalıktan
korunmada
etkili olduğunu
bildirmiştir.
İki hafta ara ile, gebelik boyunca
fat içirilmesi tam olmamakla
beraber,
yapmaktadırıı,

koyunlara
o. S gr. bakır
yüksek oranda koruyucu

Doğum oluncaya
kadar i gr. bakır sülfatın yaklaşık olarak
mL. su içinde 3-4 hafta ara ile içirilmesi de tavsiye edilmiştir4,

sületki

60

koyuna 3 kez % 2 lik Cu S04'
ve son içirmeyi doğumların
başlamasından
i o gün önce yapmışlardır.
Sonunda,
bakır içirilen hayvanlarda hastalık
oranı % 3, kontrol hayvanlarında
ise % 23 olarak
görülmüştür.
Barlow

ve arkadaşlarıl,

100

5 HıO dan her ay So mL. içirmişler

Dunlop 7, doğumdan
önceki bir hafta içinde her koyuna i gr.
bakır sülfatın 30 mL. su içinde içirilmesi
ile, hastalığın
tamamen
kontrol altına alındığını ve dört binden fazla koyuna bu şekilde bakır içirilmesiy!c
hiçbir enzootik ataxie olayının
görülmediğini
tesbit
etmiştir.

•
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Butler

ve Barlow S, gebelik boyunca 4 kez ı gr. CuS04•
5 HıO'ı
içirdikleri
koyunlarda
kanda önemli bakır artı~ı
tesbit etmemekle beraber, bakır içirilmeyen
koyunlarda
gebelik süresi
içinde görülen kandaki
bakır miktarı dü~mesinin,
bu hayvanlarda
görülmediğini
bildirmi~lerdir.

50 mL. su içinde

Koyunlar,
bakır zehirlenmesine
kar~ı sığırlardan
ve diğer hayvanlardan
daha hassastırlar;
o yüzden koyunlara
bakır verirken dikkatli olmak ,gerekir4,2J.
Koyunlara
günde ı. 5 gr. hakır sülfat içirilmesiyle,
kronik bakır zehirlenmesi
30-80 gün içinde ~ekiııenmektedir8•
Bakır sülfat ucuzdur;'
fakat içirme
vardır 4. Green10 de, bakmn
içirilmesinin
yerilmesinin
pratik olmadığı
kanısındadır.

zahmetlidir
ve yalama

ve tehli!<eleri
ta~ları içinde

Bu çalı~mada, kuzularda
enzootik ataxie olaylarının
~ekillenmemesi için, ana koyunlara
gebelik peryodu
içinde belirli aralıklarla
bakır sülfat içirilmesinin
ne oranda
koruyucu
etki yaptıkları
ara~tırılmı~tır.
Ayrıca,
serumdaki
bakır miktarlarındaki
deği~meler
de
izlenmi~tir.
Materyal ve Metod
Çalı~mamız çeşitli ya~taki Akkaraman
x Kıvırcık melezi koyunlar
üzerinde
yapılmı~tır.
Bunun için, Samsun'un
Çırakman
köyünün
Kerimbey
mahallesinde
aynı mer'ada
otlayan
koyunlardan
yararlanılmı~tır.
Bunlardan,
99

koyun

koyuna
kez,

20

bir

kontrol

%

olarak

ı lik bakır

bırakılmı~,
sülfat

solüsyonundan

30 ar mL. yalnız

tanesine 2 ı gün ara ile 2 kez,
sine ise, 2 ı gün ara ile :3 kez,
ı 9 una yine aynı aralıkla 4 kez ve
ı 9 koyuna da 5 kez içirilmiştir.

20

20

Bakır
doze

solüsyonunu

etmeye

Mintic

otomatik

cihazı

ile içirerek

ilacı

iyi

çalı~tık.

Hiç bakır verilmeyen
50 koyundan
talm inen gebelik ortasında,
ı lik bakır sülfat solüsyonundan
her koyuna 30 ar mL. bir, iki,
üç ve dört içirdikten
20 gün sonra, 20 ~er hayvandan,
5 kez içirilenlerden ise 9 undan yine içirilmeden
20 gün sonra Ve na jugularisten
kan alarak serumlardaki
bakır miktarlarını
tesbit ettik. Be~ kez bakır
içirilen
ı 9 koyundan
son içirmcden
20 gün sonra
ancak 9 tanesi
doğurmadığı
için, kuzulamayan
bu 9 koyundan
kan alabildik.

%

4

Çctinkaya

Şcncli!

Kanları bakır içirilmesinden
hep 20 gün sonra aldık; fakat tekrar bakır içirilmesini
ise 2 i gün sonra yaptık. Böylece, kan alırken
yanımızda
bakır bulundurmıyarak,
serumdaki
bakır miktar tayinleri
için gerekli dikkati gösterdik.
Ayrıca, kontrololarak
bıraktığımız
koyunlardan
20 tancsinden
de, kuzulamaların
başla:nasından
önce ve ilk kan alınmasından
60
gün sonra, tekrar kan alarak hiç bakır verilmeyen
bu hayvanlarda
gebcliRin ileri devresindeki
bakır seviyelerini
de saptadık.
Serumdaki
hakır miktarı tayini için, kan alınan tüpler ve serumiarın
konduğu
şişeler bikromatlı
asit sülfirik eriyiğinde
24 saat
kadar yatırıldıktan
Sonra çeşme suyu, distile su ve deionize
bi~'istile su ile yıkanıp
kurutulduktan
sonra kullanılmıştır.
Alınan kanlar ince cam pifetler
ile çizilmiş ve madeni teller kullanılmamıştır.
Serumdaki
A V i 180 MV

[Ll- System EPPENDORF
olarak yapılmıştır i.

bakır miktar
tayinleri
metodu
ile fotometrik

Sonuçlar
Tablo 1. de kontrololarak
bırakılan
ve bakır içirilen koyunların kuzularında
şekillenen
enzootik ataxie olayları gösterilmiştir.

TABLO
Bakır

içirilen

ve kontrololarak

bır?kılan

koyunların
ataxiI'

Gruplu

,
_

IH?yv<ı.n

__--------

i

Kontrol

~~
I
i

i

mL. yalnız

jKonjenital

l-likbak;~

IToplam

ı_f~:_

i

i

99

i

51

i

12

i

20

i

4

i
i
i

2

i

sülf~t~clü-;~---I-

21 gün ara

ile 30 ar

-.:~_~~~z~~ilenl~~:..
% -i lik b?kır sülfat soliisyonundan 21 gün ara ile 30 ar
i mL. dört kez içirilenler.

forı~ __

20
-----

i

!
.i
i
i
i

i

-1-----

Has!.

or?:~~~~

i

i

6

i
1

63,63::1: 0,0481

i
i

30,00:ı

i

i
i

!

O,i02

.
30,00:1:

i

---.-1
i

0,102

i

i

'---1
i
i
i
-1._----1--------1
i
i

1---

ı----ı20

i

5

i
i
i 19 i
i
i
1-------- -.---1----1----i % i lik bakır sülfat solüsyo- i
i
i nundan 21 gün ara ile 30 ar'
19
i
O
i mL. beş kez içirilenler.
i
i

ı

enzootik

IGccikmiş

i-

i

mL. iki kez içirilcnler.

nundan

şekillenen

l-ikb;J;~Stılfut-~~lı~-i----- - 1-----1---1--------1

yonundan
30 ar
bir kez içirilenlcr.

i%

kuzularında

olayları

's_~~~~__

1-- - .-c_i
i % i lik bakır sülfat sölüsyo- i
i nund?n 21 gün ara ile 30 ar i
i

I.

-1----.

i

i

!

1-i
i
i

O

O

35,00::ı:

0,107

i

i

5,26:1:

i

O

0,162

i

i
i
---1-------1
i
i

i
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Bakır verilmeyen ve bakır içirilen koyunların serumlarında
duğumuz bakır miktarları Tablo II. de gösterilmiştir.
TABLO!
Serumlardaki

bakır

miktarlarına

bul-

ı.
ait

tesbit

ettiğimiz

değerler

(!J.gflOO mL. olarak)

i Hayvan i De~işim sınırları
i Ortalama
i sayısı i Min.
Max,
i
1-----.- ------.------------1----1-------- ...------1------i Bakır verilmeden tahminen
ı 50 i ıVi
i20,0
66,30::!: 13,45
gebcli~in ortası
i
i

I

Kan alma zamanı

Ii---------ı
i
i

-----

1------.i
i
i

mL. iki kez içirdikten

1--01.,-

i
i
i

---1-

% i lik bakır sülfat solüsyo- i
nundan 21 gün ara ile 30 ar i

ı sonra

i
----1-------i

-I ------1-

lik bakır sülfat solüsya- i
nundan 30 ar mL. bir kez i~'ir-I
dikten 20 gün sonra.
i

i

%

20 gün

i

i

.l~kb~k;r.-sü-lf~t.s;;ı:s;o~--I

nundan 2 i gün ara ilc 30 ar
mL. üç kez i~:irdikten 20 gün
sonra

20

i

27)

.-----1-- -------.--- --i
20
i 40.0
227,5

nundan 21 gün ara ilc 30 ar
, mL. dört kez i~:irdiktcn 20 gün
i sonra

95,75::!:: 12,12

----I

-------1-.20

i
i

i
i
i

.--

25,0

i

20

i

-------1

2 i0,0

96,00:ı: 9,40

I.

ı
----

i

i

101,25::!::9,78

i

1-%I'likbakı;:-sillfu;-~~~~~-I-----I-------i

225,0

i

i

ı

17,5

-

190,0

--------1

87,88::!:: 11,12

i
i

I%-ılikb~k~~illf."l~~~:-'----'----------I--------i

I

nundan 21 gün ara ile 30 ar
ını. beş kez içirdikten 20 gün
sonra

9

i

1--- ----------1---i Hiç bakır verilmeyen koyun- i
i

i

larda ilk kan alınmasında:}
gün sonra.

25,0

60 i

i

20

.

i

i

120,0

-----------5.0

155,0

71,39::!::9,61

.-------41'25:::: 8,08

Tartışma

Koyunlara gebelik boyunca değişik konsantrasyon ve aralıklarla
bakır sülfat solüsyonu içirilmesinin hastalığın kontrolunda
etkili
olduğu bilciirilrr iştir 2.4,12,2;.
Profilaktik tedavi denemelerimizde,
% i lik bakır sülfat solüsyonundan her koyuna 3° ar mL. nin 2 i gün ara ile bir, iki ve üç kez
içirilmesinin hastalıktan korumada yüksek derecede etkili olmadığını
tesbit ettik. Dört kez aynı konsantrasyondaki bakır sülfat solüsyonunun aynı aralıkla içirilmesini kontrolda oldukça etkili bulduk ve beşkez bakır içirildiğimiz koyunların kuzularında hiç hastalık görmedik. Böylece, Cunningha:n 6'ın bildirdiği gibi, gebe koyunlara gebe-

6

lik

Çetinkaya

peryodu

rumada

1,5 gr. bakır

içinde

etkili

Çeşitli

Şenıiii

olduğunu

sülfat

içirilmesinin

biz de müşahede

araştırıcılar,

enzootik

hastalıktan

ettik.

ataxie'li

kuzu

doğuran

kanlarındaki
bakır seviyesini normal
şük bulmuşlardır3,6,1J,22. Wynne ve

koyunlarınkine
MeClymonp6

daki kan bakır miktarı

mL. dan az olduğunda

enzootik
larda

ataxie

kan

bakır

Yetmezliğinin

0,05

mg.;

;00

şekillenm.ektedir.
seviyesinin

teşhisinde

Biz de kontrololarak

Barlaw

60

koyunlardan

20

lar başlamadan
önce serumdaki
bakır miktarını
8,08 (.Lg/ i 00 mL. bulduk.
Bu miktar, yurdumuzda
görülmediği
~iller2'

~ölgelerdeki

in buldukları

altında

Bakır içirdiğimiz
bakır

ensidansı

ara'sında

fat solüsyonu

hastalıktan

uygunluk

içirdiğimiz

tanesinde

16 in, Sina

doğum41.25
::t
ataxie'nin

ortalama
enzootik

miktarı

20,

Sina

ve

ortalamalarının

ileri

bulmadık.

da

içirmelerden

serumhastalık

epey

kandaki
teşekkül

gün sonra

ortabu

zaman
bakır

eden

sül-

yükselmeler,

20

bulduğumuz

olduğu

ile etkili olamamaktadır.

dönemlerinde
kuzularda

gün sonra

Bir, iki ve üç kez bakır

kuzulamalarına
ta:n anlamı

20

ettiği miz yükselmelerle

seviyelerinde

koyunların

atnie'li

içirmelerden

tesbit

gruplarda,

bakır

korumada

gebeliğin

ve enzootik

koyunlarda,

seviyelerinde

serumdaki

gruplardaki
gibi,

Kehrer

bakır

bakır

bildirmişlerdir.

kalmaktadır.

larındaki

lama

koyunlarda
serumdaki

kuzularda
2 da, koyun-

az olmasının

bir faktör olduğunu

bıraktığımız

koyunların

kıyasla daha düa göre, koyunlar-

ve arkadaşları

(.Lgi i 00 mL. dan

yardımcı

ko-

seviyesi

lezyonlar,

için

Bilindiği
azalır'! 26

doğumdan

altı hafta önce meydana gelmeye başlarlar 23. Dört ve beş. kez bakır
içirdiğimiz
koyunların
serumlarındaki
ortalama
bakır seviyesinin,
içirmelerden
yine 20 gün sonra gebcliğin
ileri devrelerinde
bakır
içirilmeyen
kontrol hayvanlarında
tesbit ettiğimiz kadar düşmediğini
ve bakır verilmeden
önceki seviyenin
üstünde
kaldığını
gördük.
Nitekim Butler ve Barlow 5 da, gebelik boyunca bakır sülfat içirdikleri
koyunlarda,
bakır içirilmiyenlerde
gebelik süresi içinde görülen kandaki bakır miktarı düşmesini görmediklerini
bildirmişlerdir.
Barlow4

ve Green

10

gibi,

bakır

içirilmesinin

ekonomik

olmakla

beraber pratik olmadığı kanısına vardık, Zira, hayvan sahipleri ge"
beliğin ileri dönemlerinde
koyunlarını
yavruya
zarar gelebilir düşüncesiyle tutmaktan
bile çekinmektedirler.
Ayrıca, köylünün
kendi
olanakları
içinde bakır içirmesinin
ilacı iyi doze edememesi,
ken dökmesi gibi dezavantajları
ile tehlikeleri
de vardır.

.içirir-
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