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A Study on the Distrubition of Enzootic Ataxia in Van and its inviroment
Summary: In this study, distrubiLion of Enzoom ataxUı in dty of Van, and in
Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye, Çaldıran and Gurpınar towns, incidance of the
disease, clinical findings, bload parameters, the soil and blood copper levels have
been researched- For this purpose, 350 sheep and 320 lambs were used as materiaL
A/though the disease was seen in Gevaş it was not detecıed in other towns where
researches were conductedWe first determined Enzootic atana coses at Dönemeç Vılage of Gevaş based
on clinicial and biochemical findings, and observed the disease Causing great
economic losts in lambs. We determined that th.e disease in lambs of this region
formed 56.52 % congenital forms and 32.36 % latenı forms. Beside clinical findings,
we observed deformaıions in wool of lambs and sheep in this area.
Wlzile the blood copper levels obtained in lambs were within normal boundries
in all towns, those in Dönemeç vil/age of Gevaş were detemtined as 38.68+ 21.19
meg/lOOml in sheep and 36.77 + 19.65 megI100m/ in lambs.
In aaminaıion of b/oad in healtlıy animals or with Enzaatie ataxia, erytrocyte
number,leucocyte number hemoglobin and Hematoerit levels that were in normal
boundries, were determined- Copper levels deıermined from soil anolysis wos found
lO be within normal boundries as well.
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Presence of normal copper levels in soil absence ofanemiiı among sheep and
lamb in Dönemeç vilage demostrated that the disease was of the seconder copper
deficiency.
Özet:Bu çalışmada, Van Merkez, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye, Çaldıran ve
Gürpınar ilçelerinde E nzootik ataksi'nin yayılış4 hasta lığın ensidan sı, klinik
bulgula74 kan parametreleri, toprak ve kan bakır düzeyleri araştınlde
Bu amaçla 350 tanesi koyun ve 320 tanesi kuzu olmak üzere toplam 670
hayvan materyalolarak laıllanılde
Hastalık Van 'ın Gevaş İlçesinde görülmekle birlikte, araştırmanın yapıldığı
diğer ilçelerde tesbit edümedi.
Klinik ve biyokimyasal bulgulara bağlı olarak, Van 'ın Gevaş ilçesi Dönemeç
köyünde Enzootik ataksinin varlığı ilk kez bu araştırma ile belirlendi. Kuzularda bu
hastalığın büyük ekonomik kayıplara neden olduğu da tespit edildi. Z ira, bu yöredeki
laızularda hastalığın % 56.52 konjenital ve % 32.36 oranında da gecikmiş formlarda
oluştuğu belirlendi. Klinik bulgulann yanında, bu yöredeki koyun ve laızulann
yünlerinde değişikliklerin de oluştuğu gözlendi.
Elde edilen kan bakır değerleri, tüm ilçelerde normal sınırlar içinde bulunurken
Gevaş'ın Dönemeç köyündeki koyunlarda 38.68 + 21.19 mg/ 100 ml.laızularda ise
36.77 + 19.65 mg/100ml olarak belirlendi.
Gerek sağlıklı ve gerekse Enzootik ataksi 'li hayvanların yapılan kan
muayene/erinde ; Eritrosit sayıs4 Leukosit sayıs4 Hemoglobin ve Hematomt
değerlerininnormal smırlar içinde olduğu tesbit edildi. Toprak analizlerinde saptanan
bakır değerlerinin de normal sınırlar içinde olduğu görüldü.
Dönemeç köyündeki toprakta bulunan baktr değerlerinin normalolması ve
koyun ile kuzularda aneminin görülmeyişi hastalığın selaınder baktr yetmezliği
olduğunu göstermektedir.
Giri ş

Bakır, askorbik asit, adrenalin, p·fenilendiamin gibi çe§itliorgaİıikbileşik
leri ' in vitro' oksitleyebilen Seruloplazmin'in tamamlayıcı unsurudur.(38,45).
Bundan ba§ka mono ve polifenol oksidazlar (Tirozinaz), Bütiril-Co ADehidrogenaz, Ürikaz, Laktaz, Askorbik asit oksidaz, Mono ve Diami n c:,·
sidaz,Galaktoz oksictaz, Katataz da bakır ihtiva ederler (41). Redüklenmi§ sitokrom C'nin ok' idasyonunu katalize eden ve bu sistemin tek akseptörü oksijene
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elektron nakleden, Sitokrom oksidazda da prostetik bir hem grubu ile bağlı bir
protein sözkonusudur (8).
Dünyanın bir çok yerinde (Azerbeycan, Dağıstan, Yunanistan, Norveç,
Avusturalya, İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere, Romanya
ve
Arjantin)
yeti§tirilen koyunlardaki bakır yetmezliği nedeni ile, bunlardan doğan kuzularda
olU§an enzootik ataksi'nin önemli ekonomik kayıplara yol açtığı bildirilmi§tir.
(9,16,23,29,32,34,37,50,54).
Türkiye'de bakır yetmezliği ile ilgili ilk yayın Özcan ve Karagözoğlu (47)
tarafından 1961 yılında yapılmı§tır. Karagözoğlu(36), konuyla ilgili ineelemelerinde hastalığın Samsun Merkez, Çaf§amba, Bafra ve Alaçam ilçelerinde
özellikle sahil yörelerinde % 10-70 arasında olduğunu ortaya koymu§tur.
Urman (63), hasialığın Samsun sahil §eridinde % 10-40 arasında bir
insidans göstermesine rağmen, bu oranın 1963-66 yılları arasında farklılıklar
olduğunu ortaya koymu§tur. Yine Urman ve arkada§ları (64), %20-40'lık bir
insidansı 1969-1971 yılları arasında ortaya koymu§tur.
Kuzularda enzootik ataksi olayları Denizli'nin Çivril ilçesinde (28) ve
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde de görülmü§tür. (48).
Şendil ve arkada§ları (58) da, yaptıkları ar3§tırmada 1973-1974 yılları
arasında hastalığın insidansını Samsun'da % 60, Denizli Merkez'de % LO, Çivril
ilçesi Çötel ve Beydilli'de % 30, ayrıca ayın ara§tıncılar hastalığın ilk defa Sinop'ta
% 40-80, Ordu Merkez ve Mesudiye ilçesinde % 3-20 oranında §ekillendiğini
ortaya koymU§lardır.
Bakır yetmezliğinin, bütün koyun ırkıarında görüldüğü bildirilmi§tir (4).
Enzootik ataksi'li kuzu doğuran koyunların kanlarındaki bakır miktarı normal
koyunlardakine oranla daha dü§ük olmasına rağmen, bazen bu koyunların normal
kuzu doğurdukları ifade edilmi§tir. (4,34,60).
Wynne ve Clymont'a (66) göre, koyunlarda kan bakır miktarı 0.05 mcg/lOO
ml den az olduğunda kuzularda enzootik ataksi §ekillenmektedir.
BaY§u (5), yaptığı ara§tırmada 8 normal kuzuda ortalama bakır mikta rını
0.88 + 0.007 ppm olarak ıesbit etmi§tir. BaY§u ve arkada§ları (6), yaptıkları ba§ka
bir ara§tumada, enzootikataksili kuzu doğuran koyunlarda, normal kuzu doğuran
koyunlarda, enzootik ataksili kuzularda ve normal kuzularda kan bakır değerlerini
sua ile 26.65 + 3.77 mcg/100 ml, 70.89 + 1.91 mcg/100 ml, 33.91 + 3.14 mcg/100
ml ve 78.83 + 3.71 mcg/100 ml olarak bildirmi§lerdir.
Ası (1) da normal koyunlarda kan serum değerini 85.1 mcg/100 ml olarak
bildirmektedir.
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Barlow ve arkada§ları (3) ise, yaptıkları bir ara§tırmada hastalıklı kuzu
doğuran 24 koyunda kandaki bakır miktarınI0.5 - 35 mcg/100 ml olarak
bulmU§lardır.

ataksi'li kuzularla ve bakır yetmezliği görülen
koyunların kanlarındaki bakır miktarı 30 mcg/100 ml den azdır.
Ayrıca Töre (59), normal 103 kuzuda kandaki bakır miktarını ortalama 101
+ 3.21 mcg/100 ınl bulduğu halde, 24 enzootik ataksili kuzuda kandaki bakır
oranının ortalama 22.08 + 2.81 mcg/100 ml olduğunu görmü§tür.
Buna benzer bir ara§tırmada Sina (52),27 normal kıvırcık koyunun kan
serumunda bakır miktarını 0.40-1.50 ppm arasında bildinni§tir. Yine Sina ve
Miller (53), 26 normal dağlıç koyununda, bakır seviyelerini ortalama 0.60 ppm
olarak saptamı§lardır.
Çama§ (18) ise, Ankara civarındaki bazı köylerde 161 normal akkaraman
koyununda serum bakır değerlerinin ortalama 95.22+ 1.62 mg/100 ml olduğunu
bildirmi§tir.
Aynı §ekilde Şendil ve arkad3§ları (58), yaptıkları af3§tırmada enzootik
ataksili kuzu doğuran koyunlarda kan bakır seviyesini 37.30+3.84 mg/100 ml
olarak bulmu§lardır.
Bakır yetmezliği gösteren koyunların bulundukları bazı yerlerde, toprakta
ve bitkilerde bakır miktarı normalden azdır. Bazı bölgelerde ki toprak ve bitkilerde bakır normal sınırlar içinde bulunmasına rağmen, hastalık §ekillenebilmektedir.(6,13).
Topraktaki bakır miktarı, toprağın tc§ekkül §ekline göre ve muhteviyatına
göre deği§mektedir. Asit tabiatlı ve kumsal topraklarla iyi direne edilnıi§ topraklar, genellikle bakırdan yetersizdir. Havalandırılmı§ Ferro-magnezyum yapılı
topraklar ise bakırdan zengindirler (24,43).
Biyolojik sistemlerde, bakır tarafından katalize edilen fonksiyonların normal regülasyonu için, canlıların üzerinde ya§3dıiıl toprağın, kuru maddesinin %
51-60.10 bakır ihtiva etmesi gerektiği bildirilmektedir. % <2-7.10 veya %>
51-60.10 bakır ihtiva etmesi halinde, bakırın katalize ettiği fonksiyonlar zarar
görmektedir (40).
Viests ve arkada§ları (65), bitkilerin normal fızyolojik fonksiyonlarını
sağlıklı bir §ekilde devam ettirmeleri için toprakta >0.2 ppm bakır bulunmasını
bildirmektedir.
Spais (54),e göre,

enzooıik
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Dolayısıyla

evciI hayvanlarda bakır noksanlığı, primer olarak meydana
gibi, ÇC§itli faktörlerin etkisi altında sekunder (komplike) olarak da
§ekiIlenebiImektedir (8,46).
Bremner (I2),e göre bakır, rumenin mikrobial materyali ile çinko ve
mangan'a nazaran daha fazla i§tirak halindedir.
Spais ve arkada§larına (55) göre bakır, molibden ve sülfat ili§kilerinin,
koyunlarda iki ayrı metabolik safhada rol oynadı!!ı muhtemeldir. Bunlardan ilki
sülfatın fazlalığı halinde rumende, muhtemelen molibdenin etkisi ile güç eriyen
CUS te§ekkül edebilir ve bi;ylece bakırın emiImesi inhibe edilmi§ olabilir. İkincisi
ise, gerek emilmi§ olan ve gerekse endojen olarak tc§ekkül etmi§ bulunan
sülfidierin dokulardaki oksidasyonu gecikebilir ve böylece bakırın fizyolojik inaktivasyonu kolayla§abilir. Nitekim bakır noksanlığında karaciğer ve beyinde sülfid
oksidaz aktivitesinin de azaldığı tesbit edilmi§tir (51).
Rasyonlarda belirli miktar da inorganik sülfat mevcutsa, yüksekseviyelerde
Mo alınması, gerek tek mideli hayvanlarda ve gerekse ruminantlarda bakırın
depolanmasını azaltır (38).
Mo ve sülfatların, Cu metabolizması üzerine etki ettikleri bilinmektedir.
Ancak etki mekanizması tam olarak aydınlığa kavu§mamı§tır. Rasyonlarda yeteri
kadar inorganik sülfat b ul unduğu zaman Mo'in koyunlarda, karaciğerin bakır
depolanmasını sınırladığı mÜ§ahade edilmi§tir. (19).
Donwdy ve Matrone (20,21), Mo ve inorganik sülfat ihtiva eden dü§ük Cu
seviyeli rasyonla beslenen koyunlardan, sadece Mo alanlarda dü§ük plazma bakır
seviyesi tesbit etmi§lerdir. İn vitro CuSO 4 ile Naı Mo04'ın nötral ortamlarda
presipiteolan bir kompleks tC§kil ettikleri görülmü§tür. Bu kompleksierde Cu/Mo
oranının 4/3 olduğu tesbit edilmi§tir. Benzen kompleksierinin biyolojik sistemlerde de §ekiIIenebileceği ve bu durumda bağlı bakır elementinin biyolojikman
inaktif olacağı sanılmaktadır.Ama bu tip kompleksierin kimyasal tabiatı bilinmemektedir.
Organizmada bakırın assimilasyonu ve retansiyonu, gıdalarla alınan molibden ve sülfat kadar demir sülfat, çinko sülfat ve kUf§unasetat gibi bazı tuzlar
tarafından da sınırlanmaktadır. Bu biIe§ikler, etkilerini bakırın sudaki
çözünürlülüğünü azaltarak gösterirler (33).
Moore ve arkada§ları (44), tarafından yapılan bir ara§tırma ile bakır
yetmazliği ile Vitamin A metabolizması arasında zıt bir ili§kinin olduğunu ortaya
gelebiIdiği

koyınu§lardır.
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Bakır yetersizliği

nedeniyle kuzularda şekillenen enzootik ataksinin konjenital veya gecikmiş formlarda ortaya Çıktığı bildirilmi§tir. (4,60,61,62).
Enzootik ataksi genellikle doğumla birlikte görülmektedir. (26,31,58,63).
Hastalık deği§ik klinik tablo arz etmektedir. Total felçli vakalarda, kuzular
analarını ememediklerinden dolayı 48-% saat içinde ölmektedirler (32,36,63).
Orta şiddetli olaylarda, arka bacaklarda düzensizlik, sendeleme, arka bacaklar
üzerine oturma (köpekoturu§u) ve tutukyürüme (3,60,61,62). Arka bacaklardaki
koordinasyon bozukluğu en önemli semptomdur (11,56). Hafif olaylarda ise, ko§u
sırasında arka bacaklarda hareket zayıflığı, bazen bacaklarda bükülme ve ani
dönü§lerde bel bölgesinin yana kayması dikkati çeker (34,63).
Hastalığın gecikmiş formunda ise doğumdan 4-8 hafta sonra §ekillenebilmesine rağmen, 10-26 gün sonra da ortaya çıkabilmektedir (50,56). Şendil ve
arkada§ları (58), hastalığın 20-60 gün içinde meydana çıktığını bildirmektedir.
Gecikmi§ formda kuzular yoku§a sürüldükleri veya uzun bir mesafe yürütüldükleri
zaman sallantılı yürüyü§ görülmektedir. (3,4,63). Bazı hayvanların keskin
dönÜ§lerde arka kısımlarını yere sürükleyerek hareket ettikleri ve bu hayvanların
zamanla yerden kalkamayarak öldükleri görülmü§tür. (63). Bir kısım ara§tırıcılar
(1l,28,35,50,56).enzootik ataksi' li kuzuların vücut ısıiarı ve iştah durumlarının
normal sınırlar içinde olduğunu bildirmi§lerdir.
Barlow (3) da , bazı kuzularda körlük ve hatta sağırlık şekillendiğini
bildirmesine karşın, Şendil ve arkada§ları (58), hasta kuzularda körlüğe
rastlamadıklarını bildirmişlerdir.
Bazı araştırıcılar

(56,63), ikiz doğan kuzularda Enzootik ataksi'nin her iki
kuzuda aynı anda şekillenebildiği gibi, hastalığın bazen de bu kuzuların sadece bir
tanesinde görüldüğünü ifade etmişlerdir.
Bakır yetmezliğinde, yünierde meydana gelen anomaliler önemli semptomlardan biridir. Yünler, kıvrımlarını kaybederler, düz ve tel telolarak sert\e§irler.
Bu, keratin sentezinin aksamasından ileri gelir. Böyle yünlerin nonnalden daha az
disülfid grupları ihtiva ettikleri saptanmı§tır. (14,15,42). Bakır eksikliğinin hafif
olduğu olaylarda bile, yünlerdeki onduklasyonun kaybolduğu görülmü§tür.
(27,51,64). Yine siyah renkli yünlerde, depigmentasyona bağlı olarak yünler boz
veya beyaz bir renk alır. Pigmentasyondaki görülen bu bözukluk, Tir07in';n
melanine dönÜ§ümündeki aksaklıktan ileri gelmektedir (25,27,51,64).
Şendil ve arkadaşları (58), yap tıkları araştırmada, enzootik ataksili
kuzulaıla ve bunları doğuran koyunların yünlerinde depigmentasyonlarla birlikte
yünlerde sertle§meler ve ondulasyonun kaybolduğunu bildirmi§lerdir.
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Urman (63) ise yaptı!!ı ara~tırmada Enzootik ataksi'li hayvanlarda siyah
yünlerle kaplı bölgelerin önemli bir kısımnda paralel §eritler halinde depigmentasyona rastladıgını bildirmi~tir.
Primer bakır yetmezliği görülen koyunlarda hematopoiesis'in aksamasına
bağlı olarak makrosilik hiperkromik tipte bir anemi görülmektedir (10,25,30).
Bir kısım ara§tırıcı (7,11,26,34,57), tarafından yapılan ara§tırmalara göre de
özellikle sekunder bakır yetmezliğinin görüldügü olgularda anemiye
rastlanmamı§tır.

Bennets ve Chapman (10), bakır yetmezliği tesbit edilen koyunlarda
leucocyt sayısını 4800-11250 10 3 mmk arasında ortalama 7400 103 mmk olarak
saptamı§lardır.

Şendil (57) de, yaptığı ara§tırmada bakır yetınezliği gösteren koyunlarda,
kan serumunda ortalama bakır değeri 41.25 + 8.08mcg/l00 ml bulurken, eritrosit
sayısı ortalama 7.452 + 0.289 (10 6mmk), lökosit sayısı ortalama 8.700 + 0.338
(ıif mmk), hematokrit ortalaması 26.25 + 1.2 (%) ve Hemoglobin miktarlarının
ortalaması 53.85 + 1.70 gr /100 ml olarak bulmu§tur.
Karagözoğlu (36) ise hasta kuzu doğuran 5 koyunda, Jensen ve arkada§ları
da (35), enzoOlik ataksi vakalanmn görüldüğü sürülerdeki koyunlarda
hemoglobin ve formüllökositlerin normal sınırlar içinde kaldıklarını bildirmektedir.
Barlow ve arkad3§ları (2), hasta kuzu ve koyunlarda kan bakır nıiktarının
60 mcg/100 ml 'den az olmasının bakır yetmezliği tC§hisi için yeterli bir kriter
olduğunu bildirmi§lerdir.
Hastalıkla ilgili bu güne kadar Van ve yöresinde yapılmı§ konuyla ilgili
herhangi bir çal~maya rastlanmamı§tır. Kliniğimizc gelirilen bazı kuzularda
bakır yetm ezliğ inden §üphe ederek, Van ve yöresinde hastalığın var olup
olmadığını ortaya koymak, hastalığın insidans ını belirleme.k, toprakta bakır
miktanm saptamak ve hastalığın primer veya sekunder o U uğunu ortaya
çıkarmak, kan değerlerini (Eritrosit, Uikosit, Hemoglobin ve Hematokrit) belirlemek amacıyla bu çalı§ma yapılmı§tır.

Materyal ve Metod

, Ekim 1990 -Ağustos 1991 tarihleri arasında yapıldı.
Ara§tırma Van Merkezi ile Erci§, Geva§, Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Gürpınar
ilçelerinde ön çalı§ma yapılarak tesbit edilen pilot köylerde gerçeklC§lirildi. Bu
Bu

ar3§tırma
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ar3ljtırmada Y3ljları 2-4 yıl arasında deği§en 350 gebe Akkaraman koyun ile bunlardan doğan 320 kuzu kullanıldı.
Bunlardan Van Merkez ilçeden; 50 kOyıın, 46 kuzu, Erci§'ten ; 50 koyun, 47
kuzu, Geva§'tan; 50 koyun, 46 kuzu, Özalp'tan, 50 koyun, 47 kuzu, Muradiye'den;
50 koyun, 43 kuzu, Çaldıran'dan; 50 koyun, 45 kuzu ve Gürpınar'dan; ise 50 koyun,
<is kuzu deneme hayvanı olarak seçildi.
Gerek koyun Ve gerekse kuzulardan kan örnekleri V.Jugul.ıris'ten
yöntemine uygun olarak alındı (39). Kan alma i§lemi sırasında, iğnelerin yeni
olmasına özen gösterildi. B3ljlangıçta konıaminasyon riskini ortadan kaldırmak
amacıyla, 4-5 ml kan dı§arı bo§altıldı. Daha sonra kan EDTA'h tüplere alınarak
numaralandmldı. Alınan kan örnekiari buzlu termoslar içinde laboratuvara
getirildi ve zaman kaybetmeden gerekli analizler yapıldı: Kan bakır miktarı tayini
Zinc-Dibenzyl- dithiocarbamate (Zn-DBDTK) reaksiyonu ile spektrofotometrik
olarak yapıldı (13).
Bu metodun prensibi, kanın yakılmasıyla elde edilen asit karekterli slVlda
bulunan bakırın, Zn- DBDTK'ın karbon tetraklorürdeki % 0.05'lik çözeltisiyle
ekstraksiyonundan elde edilen sarı renkli bakır kompleksinin spektrofotomeırede
435 nm'de ölçülmesi esasına dayanmaktadır.
Kan parametreleri (Eritrosit, Leukosit, Hemoglobin ve Hematokrit) ise
Blood Cell Counter ile belirlendi.
Ar3ljtınnamlZln ikinci materyalini te§kil eden toprak usulüne uygun bir
§ekilde alınarak naylon torbalar içine konuldu (67). Toprak örnekleri MTA
müdürlüğüne gönderilerek Atomik Absorbsiyon yöntemi ile toprakta bulunan
bakır seviyeleri tesbit edildi (49). Bununla birlikte, toprakta molibden ve sülfat
düzeylerini tesbit etmek imkanı bulunamadı.
Bu çalı§mada ilçelerden alınan kan örneklerinde, Eritrosit, Leukosit,
Hemoglobin, Hematokrit ve Kan Bakır değerlerinin istatistiki ortalamaları ve
standart hataları t-testi uygulanarak belirlendi (22).

Bulgular
Klinik Bulguları: Ön çalı§mada tesbit edilen ilçelerdeki örnek köylere
gidilerek doğum öncesi yapılan klinik muayenelerde koyunların hepsinde derece,
nabız ve solunum sayılarının normal sınırlar içinde olduğu gözlendi.Ayrıca bu
hayvanların hiç birinde anemiye rastlanmadı. Koyunların yapılan yün
muayenelerinde Geva§ ilçesine bağlı Dönemeç Köyündeki 7 koyun dı§ında, diğer
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ilçelerdeki koyunların yünlerinde herhangi bir anormalliğe rastlanmadı. Geva§
ilçesi, Dönemeç köyündeki 50 koyunun 7 tanesinde (% 14) yü nlerinde anomaliler
gözlendi, yünlerin kıvrımlarını kaybederek düz bir §ekil aldığı mü§ahade edildi.
Doğum sonrası yapılan klinik muayenelerde ise, koyunların hiç birinde
anormal bir klinik bulguya rastlanmadı. Fakat Gev3§ ilçesine bağlı Dönemeç
köyünde bulunan 7 koyunda doğum öncesi belirlenen yünlerdeki anomalilerin
doğum sonrasında da devam ettiği saptandı.
Ar3§tırmanın materyalini olıı§tııran koyunlardan doğan kuzuların yapılan
klinik muayenelerinde Dönemeç köyündeki 41 kuzu dı§ında diğer bölgelerde
bulunan kuzularda herhangi bir anormal klinik belirtiye rastlanmadı.
Ara§tırma süresinee yukarıda da değinildiği gibi 41 kuzuda hastalığın
varlığı tesbit edildi.
Bu kuzuların 8 tanesinde en önemli klinik belirti olarak doğumla birlikte
ortaya çıkan paraplegie tablosu idi. Yine hasta hayvanlarda emme refleksinin çok
zayıf olduğu, beden ısısı, nabız ve solunum sayılarının ise normal sınırlar içinde
olduğu belirlendi. Bu hayvanların doğumu takiben yakla§ık 72 saat içinde
öldükleri görüldü.
Muayene edilen kuzuda ise arka baeak hareketlerinde düzensizlik, sendeleme, zaman zaman yere dü§üp yuvarlanma ve köpek oturU§u gibi klinik bulgular gözlendi. Geriye kalan diğer 15 kuzuda da klinik olarak doğumdan 3-7 hafta
sonra ba§layansallantılı yürüyü§ ve arka baeaklarını çekınede güçlük gibi belirtiler
tesbit edildi. Bu kuzulardan 4 tanesinde hastalık ölümle sonuçlandı.
Buna göre hasta kuzuların 26 tanesinin Enzootik ataksi'nin konjenital
formu ile; 15 tanesinin ise gecikıni§ formu ile hastalandığı belirlendi. Ayrıea gerek
hastalığm konjenital ve gerekse gecikıni§ formu ile hastalanan kuzuların 13
tanesinde yünlerde deformasyon ve sertle§meler olduğu görüldü. Yün1erdeki
sertlC§menin özellikle gecikıni§ for m ile hastalanan kuzularda daha belirgin
olduğu saptandı.

Laboratuvar Bulguları;Van Merkez ve diğer ilçelerdeki koyun ve kuzulara
ait kan örneklerinde belirlenen ortalama bakır değerleri tablo l'de gösterildi.
Buna göre kan örneklerinde saptanan ortalama bakır değerleri sırasıyle Merkez
ilçede; koyunlarda 123.48 + 20.53 mcg!l00 ml, kuzularda 114.67 + 10.79 mcg!l00
mL. Özalp ilçesinde; koyunlarda 114.89 +11.3 mcg!l00 mL. kuzularda 116.77
+ 10.32 mcg!l00 mL., Muradiye ilçesinde; koyunlarda 120.89+ 10.37 mcg!l00 mL.,
kuzularda 126.60+9.33 mcg/lOO ml.,Gürpınar ilçesinde; koyunlarda
113.95+ 15.05 mcg!100 mL. kuzularda 114.74 +10.12 mcg!100 mL., Çaldıran
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Tablo 3:

Araljtırmada kullanılan Koyunların Bazı

Kan Parametrelerinin

İstatistiki Değerleri

ERİTROSIT LEUKOSİT HEMOGLOBİ~ HEMATOKRİT

ILÇENİNADI

106 /mm3

x

sx

VanMerkez

n
x

sx

Özalp

n

Muradiye

Gürpınar

Çaldıran

Ercili

i

s:

n
x
Sx
n
x
Sx
n
x

sx
n
x

Geva§

sx
n

1000/mm3

x
9.21
1.4 Sx
n
50
x
10.4
0.88 sx
n
50
x
9.8
0.35 Sx
50 n
x
10.5
1.29 sx
n
50
10.3 x
1.34 sx
50 n
x
10.1
Sx
0.53
n
50
x
9.1
Sx
1.14
n
50

5.2
0.22
50
b.3

gr/100cc
x

sx
n
x

1.31
50
5.8
0.14
50
6.4
1.42
50
5.9
0.45
50

sx

b.l

x

0.67
50
6.4
1.13
50

n
x
Sx
n
x
Sx
n
x
Sx
n

sx
n

x
Sx
n

11.3
1.82
50
10.9
1.45
50
13.4
2.11
50
14.1
1.49
50
14.1
2.81
50
12.8
1.17
50
9.9
2.12
50

x

sx
n
x
Sx
n
x
Sx
n
x
Sx
n

x
Sx
n

x
Sx
n
x

sx
n

32.6
1.41
50
34.4
2.1
50
31.7
2.62
50
41.6
1.83
50
37.5
1.19
50
32.7
1.63
50
29.7
2.24
50

81

Tablo 4: Ara§tırmada
istatistiki Değerleri

İLÇENİNADI

VanMerkez

6
3
10 /mm

x
Sx
x
Sx
n

x

Muradiye

sx
n

Gürpınar

x
Sx
n

Çaldıran

x
Sx
n

x

Erci§

sx
n

Gvea§

Kuzulann

Bazı

Kan Parametrelerinin

ERITROsİT LEUKOsİT HEMOGLOBİ~ HEMATOKRİT

n
Özalp

Kullanılan

x
Sx
n

1000/mm3

x
10.1
2.61 Sx
n
44
x
11.3
1.36 sx
n
47
x
10.8
2.42 sx
43 n
x
12.1
1.98 Sx
n
48
11.2 x
2.31 sx
45 n
x
11.9
1.27 Sx
n
47
x
8.7
2.19 Sx
46 n

gr/l00cc

6.1
1.31
44

x
Sx

5.ıs

x
Sx

0.26
47
4.9
1.8
43
5.7
0.94
48
6.2
0.93
45
,.ıs

0.74
47
6.5
1.95
46

n

n

x
Sx
n

x

sx
n

x
Sx
n

x
Sx
n

x
Sx
n

14.6
2.41
44
12.7
1.22
47
14.9
1.73
43
14.8
1.62
48
12.8
1.39
45
13.5
1.87
47
9.2
2.92
46

x
Sx
n

x

sx
n

x
Sx
n

x
Sx
n

x
Sx
n

x
Sx
n

x
Sx
n

37.8
1.93
44
38.6
2.11
47
40.1
1.97
43
39
1.28
48
40.4
1.23
45
35.7
1.82
47
30.3
2.39
46
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Tablo 1: Van İli Merkez ve İlçelerinde Koyun ve Kuzularda tespit edilen
Kan Bakır değerlerinin ortlaması (Mcg 100 ml).
Koyun
İlçeler

Kuzu

Kan Bakır Değerleri Mg/100 ml Kan Bakır Değerleri Mcg/100 ml
X

Sx

n

X

Sx

n

Merkez

123.48

20.53

50

114.67

10.79

44

Muradiye

120.898

10.37

50

126.6

9.33

43

Özalp

114.89

11.3

50

116.77

10.32

47

Gürpınar

113.956

15.056

50

114.74

10.12

48

Çaldıran

121.298

11.907

50

123.04

719

45

Erci§

115.814

17.07

50

126.55

8.83

47

Geva§

38.68

21.19

50

36.77

19.65

46

Tablo 2 : Toprakta Saptanan Bakır Düzeylerinin İlçelere Göre Dağılımı

İLÇENİN

ADI

Bulunan Cu Düzeyi (ppm)

VanMerkez

3.4

Özalp

3.6

Muradiye

5.4

Gürpınar

2.6

Çaldıran

i

3.8

Erci§

2.7

Geva§

2.6
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ilçesinde; koyunlarda 121.29+11.9 mcgl100 mL., kuzularda 123.04+7.19 mcgl100
mL., Erci§ ilçesinde; koyunlarda 15.81 + 17.07 mcgl100 mL., kuzularda 126.55+8.83
mcgl100 mL., olarak tesbit edildi. Geva§ ilçesinde ise ortalama kan bakır
de~erlerinin koyunlarda 38.68 + 21.19 mcg!100 mL., kuzularda 36.1'7+ 19.65
mcg!l00 ml.,oldu~u belirlendi.
Van merkez ve di~er ilçelerdeki koyun ve kuzulara ait bazı kan
parametrelerinin (Eritrosit ve Lökosit, Hemoglobin ve Hematokrit) istatistiki
ortalama de~erleri tablo 3 ve 4'te gösterildi.
Tablo 3 ve 4 incelendi~inde görülecegi gibi gerek hastalıgın ortaya çıktığı
Geva§ ilçesi koyun ve kuzularında, gerekse hastalığın görülmediği diğer ilçe koyun
ve kuzularında Eritrosit, Lökosit, Hemoglobin ve Hematokrit değerleri
_ ~akımından öneA1li sayılabilecek bir deği§ikligin olmadığı anla§ılmaktadır.
Topraktaki bakır seviyesi ise tüm ilçelerde normal sınırlar içinde bulundu.
ilçelere göre toprak bakır de~erleri tablo 2,de gösterildi.
Tartışma

ve Sonuç

Dünyanın

degi§ik yörelerinde olduğu gibi ülkemizde de enzootik ataksinin
yaygın oldugu ve önemli ekonomik kayıplara neden Oldugu çe§itli ara§tıncılar
tarafından bildirilmi§tir.(9, 29, 34,58,63).Karagözo~lu(36), hastalığın Samsun
Merkez, Çar§amba, Bafra ve A1açam 'da ortaya koyınu§tur. Urman (63), Samsun
sahil §eridinde yaygın olduğunu bildirmi§tir. Şendil ve arkad3§ları (58), hastalıgın
Samsun, Denizli Merkez, Çivril ilçesi Çötel ve Beydil'de ve ilk defa Sinop, Ordu
Merkez ile Musudiye'de oldu~unu tesbit etmi§lerdir.
Van'ın Geva§ ilçesi Dönemeç köyünde bu hastalı~ın varlığı ilk kez bu
ara§tırma ile tesbit edildi. Ayuı zamanda adı geçen köyde hastalığın % 56.52
konjenital, % 32.36 gecikmi§ formda oldu~u belirlenmi§tir.
Ara§tırıcılar (3,17,27), Enzootik ataksi'li kuzu doguran koyunların
kanlarındaki bakır de~erlerini, normal koyunlardakine kıyasla daha dü§ük
bulmu§lardır.

Bar!Q'" ve arkada§ları (2) koyunlarda kan bakır seviyesinin 60 mcgl100
ml'dan az olmasının bakır yetmezli~inin tanımında yardımcı bir faktör oldugunu
bildirmi§lerdir.
Wyne ve Mc Clyınont (66)'a göre, koyunlardaki kan bakır miktarı 0.05
mcgl100 ml'den az oldu~unda kuzularda enzootik ataksi §eki1lenmektedir.
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Şendil

doğuran

ve arkada§lan (58), yaptıkları araljtınnada enzootik ataksili kuzu
koyunların kan bakır seviyelerini 37.30 + 3.84 mg/100 ml olarak

bulmU§lardır.

Spaise (54)ise, enwotik ataksili kuzularda ve bakır yetmezliği görülen
kanlarındaki bakır miktarını 30 mcg/100 ml olarak tesbit etmi§lerdir.
Sunulan bu ara§tırmada, Geva§ın Dönemeç köyündeki enzootik ataksili
kuzuların kan bakır seviyelerini ortalama 36.77 + 19.65 mcg/lOO ml ve bu kuzuları
doğuran koyunların kan bakır değerleri ortalama 38.68 + 21.19 mcg/100 ml olarak
bulundu. Elde edilen değerlerle belirtilen ara§tırıcıla nn buldukları değerler
kaC§lla§tırıldığında bir paralellik olduğu gözlenmektedir.
BaY§u (5) yaptığı ara§tırmada 8 normal kuzuda orlalama balar miktarını
0.88 + 0.007 ppm olarak tesbit etmi§tir. BaY§u ve arkada§ları (6), yaptıkları
ara§tırmada sağlıklı kuzu ve koyunlarda kan bakır değerlerini 78.83 + 3.71 ve 70.89
+ 1.91 mcg/100 ml olarak bulmu§lardır. Ası (1) yaptığı ara§tırmada normal
koyunlarda kan serum bakır değerlerini 85.1 mcg/100 ml olarak bildirmi§lerdir.
Çamalj (18), 161 normal Akkaraman koyununda serum bakır değerlerini 95.22 +
1.52 mcg/l00 ml olarak bulmu§tur. Bu ara§tırmada Van Merkez, Özalp,
Muradiye, Gürpınar, Çaldıran ve Erci§ ilçelerinde sağlıklı kuzu ve ana'!larda elde
edilen değerlerle (tablo 1) yukarıda adı geçen ara§tırıcıların elde ettikleri değerler
arasında bir uyum olduğu saptandı.
Yalnız Geva§'ın Dönemeç köyünde ortaya çıkan enzootik ataksili
kuzuların, gerek konjenital ve gerekse gecikıni§ formlarında saptanan semptomlar, bakır yetmezliği sonucu kuzularda §ekillenen enzootik ataksi olayları için
bildirilen klinik ve biyokimyasal bulgulara uygunluk gözlendi (3,4,32,34,36,50,58).
Şendil (58), Hunter (31); Green (26) ve Urman (63),ın belirttikleri gibi, bu
araljtırmada da enzootik ataksi vakalarının büyük çoğunluğunun konjeıtital
formda olduğu belirlendi.
Gecikıni§ formların

genellikle doğumdan 4-8 hafta sonra meydana geldiği
bildirilmesine rağmen (60,61,62), bazı araljtırıcılar da 10-20ı:~n içinde meydana
geldiğini bildirmektedirler (50, 56). Şendil ve arkada§ları (58), yaptıkları
araljtırıi:ıada gecikıni§ formlar doğumdan 20-60 gün sonra meydana geldigini bildirmektedirler. Bu çalı§mada ise gecikıni§ formların doğumdan 3-7 hafta >Onra
meydana geldiği gözlendi.
Bennets (9) ve Şendil (58), kuzuların cinsiyetinin enzootik ataksinin §ekillenmesinde rolü olmadığını bildirmi§lerdir. Yapılan ara§tırmada gerek konjenital
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ve gerekse gecikmi§ formlarının, hem di§i hem de erkek kuzularda §eldllendiği
tesbit edildi.
Bir çok ara§tıncının (35,50,56,58) belirttiği gibi, hasta kuzuların vücut
ısılarının ve i§tahlarının normal kaldığı görüldü.
Barlow (3), enzootik ataksili kuzularda körlük meydana geldiğini bildir·
mesine rağmen, Şendil ve arkada§ları (58), yaptıkları ara§tırmada körlüğe
rastlamadıklarını bildirmektedirler.Aynı §ekilde bu ara§tırmada da körlük
gözlenmedi.
Bir çok ara§tıncı (25,27,51,58,64), hayvanlarınyünlerinde sertle§me ve düz
bir hal almaları gibi siyah yünlerde de depigmentasyona bağlı olarak renk
deği§ikliğini bildirmektedirler.
Dönemeç köyündeki enzootik ataksili kuzuların n'ünde, yünlerde deformasyon, sertle§me ve düz bir hal alarak kalitelerinin bozulduğu saptandı. Ancak
hayvanlar Akkaraman ırktndan oldukları için depigmentasyona rastlanmadı.
Bazı ara§tırıcılar «7,11) primer baktr yetmezliğinde, kandaki bakır
seviyesiyle aneminin arasında bir korelasyondan bahsettikleri halde sekunder
bakır yetmezliğinde ise aneminin söz konusu olmadığını bildirmektedirler.
İnner ve Shearer (34) gibi Green (26) de yaptıkları ar3§tırmalar neticesinde,
bu hastalığın seyri sırasında anemiye rastlamadıklarını ifade etmektedirler.
Şendil (57) yaptığı ara§tırmada enzootik ataksili hayvanlarda, anemiye
rastlamadığını bildirmektedir.
Howell (30) ise, yaptığı deneysel ara§tırmada bakırdan yoksun yemlerle
beslenen koyunlarda, aneminin ortaya çıktığını kaydetmektedir.
Bu ara§tırmada ise hiç bir hayvanda anemiye rastlanmadı.
Bazı ara§tırıcıların(ıo,35,36,57) kan parametreleri için bildirdikleri
değerler ile bu ara§tırmada elde edilen değerler tablo 3 ve 4 ) arasında bir uyum
olduğu ortaya çıkınaktadır.
Kiml ar3§tırıcıların (40,65) toprakta normalolarak bulunması gereken
bakır miktarı hakkında bildirdikleri değerler ile bu ar3§tırmada elde edilen
değerlerin (tablo 2) birbirine yakınlık gösterdiği gözlendi.
Sonuç olarak, kuzularda Enzootik ataksi olaylarının gerek konjenital ve
gerekse gecikmi§ formlarda Van ili Gev3§ ilçesi Dönemeç köyünde de görüldüğü
ilk kez saptandı. Belirlenen kan bakır düzeylerinin dÜ§üklüğü, klinik bulguların
ve özellikle yünlerdeki deği§ikliklerin olU§umu ile teyid edildi. Ayrıca, bu yörede
topraktaki Cu düzeyinin norl!lal olu§u saptandı. Büyük bir koyunculuk potan·
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siyeline sahip olan Gev3§ ilçesinde ortaya
kayıplara yol açtıj!ı belirlendi.

çıkan

bu hastahgm önemli ekonomik
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