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Etudes microbiologiques sı~rl'anthrax (le charbon) ren-
contre dans une ferme de vison a Ankara

Resume: Afin de diagnostiquer line maladie aigue rencontree dans une
ferme de visons au village Memlük, ıZ Yenimahalle, situe aux alentours d' An-
kara, n01ls avans iso!f RaciUus anthmcis chez 8 visons. Nous avans !tudie les
caracteristiques morplzologiques, culturelles, biochimiques, et sensensibilite de
plzages. Afin de constater l'e.ffieacite d'ım antibiotique dans le tmitement de la
maladie, nous avons .rait des anlibiotiques: Streptom)'cine, Tetraeycline, Chlor-
tetraeycline, Oxytetracycline, Chloramplzenicol, Penicilline et N comyine. Pa/mi
1000 visons, 7° sont marts, d' autres sont tmitfs par des antibiotiques et sont
proteges conhe la maladie en appliquant le vaccin Max-Sterne.

Özet: Ankara yakınında Yenimahalle Memlük Kö]ü civarında bulunan
bir mink y(ftliğinde gö'riilen akut sC)lirli bir hastalığın teşhisi amacı ile kürsü-
müze getirilen 8 adet minkten Bacillus anthracis izole edilmiştir. Etkenin mor-
folojik, kültürel, biyoşimik özellikleri ve faj duyarlılığı incelenmiştir. Hasta-
lığın sağıtımında etkin bir antibiyotiğin saptanması için uygulanan antibiyotik
duyarlılık testlerinde etkenin Sırejıtomisin, Tetrasiklin, Klortetrasiklin, Oksi-
tetrasiklin, Kloramftnikol, Penisilin ve Neomisin' e duyarlı olduğu bulunmuş,
i000 adet minkten 7° hayvan ölmüş, dillerleri antibiyotiklerle sağıtılmış ve
a]rıca At ax-Stenıe Antraks aşısı ile aşılanarak hastalıktan korUlımuşlardır.

* A.Ü. Veteriner Fakültesi, Bakteriyoloji ve Salgınlar Kürsüsü, Doç. Dr.
** A.t:'. Veteriner Fakültesi, Bakteriyoloji ve Salgınlar Kürsüsü, As.



Ankara'daki Bir Mink Çiftliğinde Güriilen ...

Giriş

607

Antraks çok eskiden beri bilinen infeksiyöz karakterde bir has-
talıktır. Aynı zamanda bir zoonoz olan bu hastalık, vücut ısısının yük-
selmesi, dalağın şişmcsi ve deri altı dokularında serohemorajik infilt-
rasyonlarla karakterize olur (2, 7, 9)' Hayvanlarda perakut, akut,
subakut ve kronik bir seyir izleyen infeksiyon, minklerde akut olarak
gelişir (5, 8).

Omurgalı hayvanların çoğu antraks infeksiyonuna karşı duyar-
lıdır. Ancak, bu duyarlılık bütün hayvanlarda aynı derecede değil-
dir. Geviş getirenler infeksiyona daha hassastırlar. Özellikle hastalık
sığır, keçi ve koyunlarda görülmekle birlikte atlar da yakalanırlar.
Ayrıca, domuz, köpek ve kedilerde B. antlıracis'in infeksiyona yol-
açtığı, ancak bu hayvanların hastalığa dirençli oldukları bildirilmek-
tedir (2, 3, 4, 7, 9, ıo, ı ı).

Hastalığın etkeni olan B. anthracis ilk olarak i 850 yılında ant-
raks'dan ölen bir koyunun kanında saptanmış ve bu tarihten sonra
etkenin morfolojik, kültürel, biyoşimik ve serolojik özellikleri üzerinde
geniş çalışmalar yapılmıştır (2, 3, 4,7,9, ıo, i ı). Bakteriyel hastalık-
ların çoğunda olduğu gibi antraks'ta da hastalık çeşitli yollarla bulaş-
makta ve yayılmaktadır. Bu işlcm genel olarak sindirim, deri ve so-
lunum yolu ile oluşmaktadır (2, 7, 9). Minklerdc 'hastalığın bulaş-
masında başlıca etkin rolü beslenmede kullanılan enfekte at, sığır,
koyun, domuz v.s gibi hayvanların etleri oynamaktadır (5, 6).

Minklerde hastalığın varlığına ilişkin ayrıntılı bilgiye literatür-
ler de çok az raslanmaktadır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde mink
yetiştiriciliği 1900 lü yıllarda başlamış ve son yıllarda da önemli ve
yeni bir endüstri kolu olarak gelişme göstermiştir (5). Yurdumuzda
da özellikle, son yıllarda mink yetiştiriciliği' küçük üniteler halinde ve
büyük yerleşim merkezleri çevresinde kurulmaya başlamıştır.

Polonya'da yapılan bir çalışmada bir mink çiftliğinde 6 gün
içerisinde 32 hayvanın antraks'tan öldüğü ve buna yakın bir başka
çiftlikte de 24° hayvandan 32 sinin infekte olduğu, bu 32 hayvandan
i 4 ünün 4 gün içerisinde öldüğü ve i 8 ininde 3 gün süreyle penisilin
ile antraks serumu verilerek sağıtıldığı bildirilmiştir (8).

Bir başka çalışmada, B. antracis ilc inftkte gıdalarla beslenen 46
minkten i 4 ünün öldüğü ve hastalık etkeninin hem yiyeceklerden ve
hemde ölenlerin dalak ve kemik iliğinden izole edildiği bildirilmiştir (6).
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Antraks'ta bulgular infekte hayvanın nev'ine, etkenin virulensine
ve hastalığın seYl'ine göre değişiklik göstermektedir. Hastalık genel-
likle, perakut veya akut olarak geliştiğinden, yukarıda sözü edilen
infekte hayvanların etlerini yiyen minklerde bir veya iki gün içerisinde
depresyon, iştahsızlık ve dermansızlık sonu belirgin klinik belirtiler
görülmeden ölümler meydana gelir. Otopsi tablcsunda damarların
koyu renkte bir kanla dolu ve kanın da katl'an renginde olduğu dik-
kati çeker. Dalak büyümüş ve koyu bir renkte olup kolayca yırtılabilir
durumdadır (2, 3, 5).

Hastalığın korunma ve sağııımında cliğer hayvanlarda uygula-
nan yöntemler geçerli olmakla birlikte, yiyecekleri olan hayvansal
orijinli gıdaların iyi kalitede olması ve hazırlanmasına özen gösteril-
mesi gereken başlıca önlemler arasında gösterilmektedir (5, 6).

Bu araştırmada, Ankara yakınında bulunan bir mink çiftliğinde
görülen akut seyirli bir hastalığın teşhisi amacı ile kürsümüze getiri-
len infekte minklerden;

a) Etken izole ve identifiye edilmesi,

b) Hastalığın sağıtımında etkili antibiyotiğin saptanması,

c) Aşı ile korunma denemelerinin yapılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem

Materyal Sağlanması: Ankara Yenimahalle Memlük köyü yakı-
nında bulunan 1000 adetlik özel bir mink çiftliğine ait 8 adet ölü mink,
laboratuvarımıza getirilerek incelemeye tabi tutulmuştur (Çiftlik
sahibinden alınan bilgilere göre; minklerin beslqımesinde sığır, ko-
yun, keçi, tavuk v.s gibi. hayvanların ct ve sakadatlarından hazır-
lanan rasyonlardan yararlanılmaktadır. Hastalığın 3 günden beri
hüküm sürdüğü ve bu ana kadar 14 hayvanın öldüğü bildirilmiştir).
Gelen hayvanların otopsileri yapılarak gs:rckli yoklamaları yapılmış,
izolasyon çalışmaları için materyal alınmıştır.

Bakteriyoskopi: Alınan materyallerden sürme preparatlar hazır-
lanarak Giemsa boyama yöntemi ilc boyanmış ve mikroskop altında
kapsüllü ve büyük çomak biçimli mikroorganizmaların varlığı göz-
lenmiştir.
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Besi Yerleri: Etkenin İzolasyon, kültürel ve biyoşimik karakter-
lerinin in,ceIenmcsinde ve suşların saklanmasında laboratuvarIarımız-
da hazırIanan buyyon ve peptonlu su gibi sıvı besi yerleri ile kanlı
agar ve triptoz agar gibi katı besiyerierinden yararianılmıştır.

Antibiyotik Duyarlılık Diskleri: İzole ve identifiye edilen izolat-
ların antibiyotiklere karşı duyarlık denemelerinde kullanılan diskler
Etlik Veteriner Kontrol ve Ara~tırma Enstitüsünden sağlanmıştır.
ıo adet değişik antibiyotikle (Nitrofurantoin, KlortetrasikIin, Tet-
rasiklin, Oksitetrasiklin, Eritromisin, Ampisilin, Kloramfenikol,
Neomisin, Penisilin ve Streptomisin) uygulanan deneme, agar üze-
rinde disk-diffüzyon yöntemine göre y<ı.pıImıştır. Sonuçlar disklerin
sağlanmış olduğu laboratuarın bildirdiği kriterlere göre okunmuş-
tur.

Bakteriyofa}: Bu test için Kürsümüzde bulunan y fajı, rutin
test dilüsyonu saptanarak kullanılmıştır. DeğerIendirme agar üzerin-
deki kolonilerdeki erimeye göre yapılmıştır. ı8 saatlik buyyon kültürü
steril bir svab ile triptoz agar üzerine yayılmış ve üzerine rutin test
dilüsyonu saptanarak her mL. de ro3 bakteriyofaj içeren suspansiyon-
dan i damla damlatılmış, 37° C de 24 saat inkube edilmiş ve bu
sürenin sonunda sonuç okunmuştur.

Patojenile Denemeleri: İzole edilen etken in patojenitc denemele-
rinde Kürsümüz deneme hayvanları ünitesindeki beyaz fındık fare-
leri ve kobaylar kullanılmıştır. İzolatların 24 ~aatlik buyyon küItür-
lerinden kobaylara 0,5 mL. miktarında deri altı ve beyaz fındık fare-
lerine o, i mL. miktarında periton içi injeksiyonlar yapıldıktan sonra
gözetime alınmışlardır.

Aşılama Denemeleri: Çiftlikteki sağlam hayvanlara bağışıklık ver-
mek amacıyla Max-Sterne antraks aşısı Etlik Veteriner ve Kontrol
Araştırma Enstitüsünden sağlanmıştır. Aşı her hayvana o, i ml mik-
tarında ve deri altı yolla injekte edilmiştir.

Morfolojik ve Biyoşimik Testler: Bu amaçla; hareket muayenesi,
gram boyama ve hemoliz gibi morfolojik özellikleri ile, V-P., M-R.,
Lesitinaz, Jelatini eritme, katalaz, :\itrat, Glikoz, MaItoz, Laktoz,
İnozitol, İnulin, Sorbitol, Rafinoz, Mannit, Dulsit, Levüloz, Sakkaroz
ve Arabinoz'u fermante etmeleri gibi biyokimyasal aktiviteleri or-
taya konulmuştur.
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Bulgular

İzolasyon ve İndentiJikasyon Bulguları: Materyal ve yöntem bölümün-
de bildirilen kaynaktan sağlanan minklerin otopsilerinde kanı n pıh-
tılaşmadığı, renginin koyu olduğu ve dalağın normalinden 4-5 katı
kadar büyüdüğü görülmüştür. Daha sonra kan ve iç organlardan alı-
nan örnekler laboratuar çalışmalarına tabi tutulmuştur. Bakteri-
yoskopide; Giemsa boyama yöntemi ilc boyanan preparatlarda kap-
süllü, kalın, kısa, tek tek veya ikili üçlü büyük çomakların varlığı sap-
tanmıştır.

Alınan örneklerden, hazırlamış olduğumuz sıvı ve katı besiyer-
lerine ekimler yapılarak etkeni n izolasyonu sağlanmıştır. Katı besi-
yerleri üzerinde 24 saat içerisinde cam tozu görünüşlü, kenarları
düzgün olmayan, tipik koloniIer görülmüştür. Kültürlerden yapılan
boyamalarda etkenin uzun zincirler oluşturmuş basiller şeklinde ol-
duğu gözlenmiştir. Sıvı besiyerlerinde 24 saat içerisinde tüpün dip
kısmında tortu oluşturan bir üreme saptanmıştır. Minklerden izole
edilen 8 adet B. anthracis'in yapılan identifikasyon çalışmaları so-
nucunda, hepsinin aynı karakterde oldukları (Hareket (-), Gram
(-+-), Çomak şeklinde, Hemoliz (-), V-Po (-), 'M-R (+), Lesitinaz
(+), Jelatin (-), Katalaz (+), Nitrat (+), Glikoz (+), Maltoz (+),
Laktoz (-), İnozitol (-), İnulin (-) Sorbitol (-), Levüloz (+), Sak-
karoz (-+-) ve Arabinoz (-) ) saptanmıştır.

Antibiyotik Duyarlılık Testi Sonuçları: İzole edilen suşların duyar-
lılık kriterleri, laboratuvarın koyduğu zon çapına göre yapılmış ve
değerlendirmeler buna göre bildirilmiştir. Etkenin Stereptomisin,

Tetrasiklin, Klortetrasiklin, Oksitetrasiklin, Kloramfenikol, Perusilin
ve Keomisin'e duyarlı olduğu saptanmış ve çiftlik sahibine bunlardan
herhangi bir antibiyotikle sağıtım uygulaması öğütlenmiştir. Bu uy-
gulamalardan sonra ölümler kesilmiş ve hayvanlar arasında infeksiyon
görülmemiştir.

BakteriJ'ofaj Duyarlılık Testi Sonuçları: İzole edilen etkenin, rutin
test dilusyonundaki damlatılan bölgelerinde üremenin olmadığı ve
tam bir lizisin şekillendiği görülmüştür.

Patojenite Denemeleri Sonuçları: 24 saatlik mikroorganizma kültürü
inokule edilen beyaz fındık [arelerinin 24 saat içerisinde, kobayların
ise bir hafta içerisinde öldükleri gözlenmiş ve otopsileri sonucu yapı-
lan ekimlerde etken saf olarak üretilmiştir.
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Aşılama Denemeleri Sonuçları: Aşılama denemeleri antibiyotik sa-
ğıtımından i ay sonra yapılmıştır. Aşılanan hayvanlar arasında 8 ay
içerisinde herhangi bir infeksiyonun çıkmadığı bildirilmiştir.

Tartışına

Antraks'ın etiyolojisi, epizootiyolojisi, teşhis ve korunma yöntem-
leri üzerinde geniş ölçüde araştırmalar yapılmıştır (1,2,3,4,7, g, 10).

Kontamine olmuş yiyeceklerle infeksiyonu almış olan minklerde
B. anthracis'in izolasyonunun yapıldığı ve 46 minkten 14 ünün has-
tahktan öldüğü araştırıcılar tarafından saptanmıştır (6).

Polonyada'ki bir mink çiftliğinde anthrax'dan 32 adet hayvanın
öldüğü ve buna yakın bir diğer çiftlikte de 249 hayvandan 14 ünün
4 gün içerisinde öldüğü ve i 8 ininde penisilin (3 gün süreyle, günlük
olarak 600.000 1.Ü) ve anthrax serumu verilerek sağıtıldığı bildiril-
miştir (8).

Dünyanın geli~miş ülkelerinde mink yetiştiriciliği son yıllarda
önemli ve yeni bir endüstri kolu olarak gelişme gösterirken yurdumuz-
da da küçük üniteler ş(klinde özellikle büyük yerleşim bölgeleri çev-
relerinde mink çiftlikleri kurulmaya başlamıştır. Minklerin beslen-
mesinde at, sığır, koyun, domuz v.s gibi hayvanların etleri ve sakatad-
ları önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısı ile hastalığın ortaya çıkma-
sında yukarıda bildirilen hayvanların infckte etleri ilc h'azırlanan ras-
yonların ne denli önem taşıdığı görülmektedir. Nitekim çiftlik sahi-
binden alınan bilgiler bu kanımızı doğrulamaktadır.

Bu araştırmada kürsümüze getirilen 8 adet yeni ölmüş rriinkin
otopsileri yapılıp, gerekli materyaller alınmış ve B. anthracis izole ve
identifiye edilmiştir. Diğer hayvanların antibiyotiklerle sağıtımı sonu-
cunda 3 günlük bir sürede ölümler azaltılmıştır. Sağlam hayvanların
korunması amacı ilc diğer evcil hayvanlarda kullanılan Max-Sterne
anthrax aşısından o, i mL. miktarında verilmiştir. Bu uygulama so-
nucunda, 1000 adet miiık bulunan çiftlikte 70 hayvan hastalıktan öl-
müş, diğerleri ise sağlıklı kalmışlardır.

Genel olarak hastalıkla savaşta diğer hayvanlarda uygulanan yön-
temler geçerli olmakla birlikte, hayvansalorijinli gıdaların iyi kalitede
ve İnfekte olmayan hayvanlardan sağlanması alınması gereken baş-
lıca önlemler arasında gösterilmektedir (5, 6). Bu bakımdan yurdu-
muzda da yetiştirilmesi yapılan bu değerli kürk hayvanlarının beslen-
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mesinde hayvansalorijinli rasyonların bir Veteriner Hekim deneti.
minden geçirildikten sonra hazırlanması, hem anthrax ve hem dı:
diğer infeksiyonların bulaşmasına büyük ölçüde engel olacaktır. Hay-
vanların sağıtımında her ne kadar antibiyotikler ve anthrax serum u
'yarar sağlıyorsada uygun bir aşılama yöntemi ile hayvanların bağı'şık
kılınması daha etkin bir çözüm olacaktır.
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