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FECUNDITY OF RAINBOW TROUT

Gürkan Ekingen *

Gökkuşağı Alabalığında Yumurta Verimi

Özet: Fırat Universitesi, Su Urünleri Yüksek Okulu'nun Gip Araştır-
ma istasyonundaki gökkuşağı alabalıklarının yumurta verimlerinin belirlen-
mesi amacıyla yapılan bu çalışmada 3 ve 4 yaşlarındaki tam olgun 34 dişi
balık kullanılmıştır. Yumurtaların sayısı gravimetrik, volumetrik ve doğrudan
sayma ile belirlendi. Bir dişideki yumurta sayısı, bir kilogram balığa düşen
yumurta sayısı ve bir kilogram balıkta santimetre küp olarak yumurta miktarı
belirlendi. Değişik yaş gruplarındaki balıkların yumurta çapları da ayrıca öl-
çüldü.

Bir Balıktaki ortalama yumurta sayısı 3 yaşındakilerde 2988, 4 yaşıTl;-
dakilerde 3228 idi. Uç yaşındaki balıklarda bir kilogram balıkta 3926, dört
yaşındaki balıklarda ise 2092 yumurta bulundu. iki yaş grubunun ortalaması
alındığında bir kilogram balığa isabet eden yumurta sayısı 3009 (relatif fe-
kundite) idi ki vücut uzunluğu ile belirgin bir ilişkisi saptanamadı.

Olgun yumurtaların çapı üç yaşındakilerde 4.1 ile 5.1 mm, dört yaşında-
kilerde 4.7-5.2 mm arasında değişmekteydi ki bu durum balığın uzunluğu ile
doğru orantzlıydı.

Sunıınary: This study has been conducted to find out fecundity of
rainbow trout raised at Gip Research station of Fisheries School, Fırat Uni-
versity. Thirty four fully matured female trouts of three and lour years of age
were used. Estimates of ova were made both volumetrically, gravimetrically and
by actual count. The calculation of egg number per female fish, per kilogram
and cubic centimeter of eggs per kilogram of fish were made. Eggs didmeter
were also measured. .

The mean number of eggs per female of threeyears old was 2988, for four
,)'ear old was 3228. Number of eggs per kilogram ~ffish were 3926 for three
years old, 2092 for four years old group. Relative fecundity, that is the number
number of eggs per kilogram of body weight of the female, was 3009 eggs on
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the overall average. The relative fecundity did not markedly change in relation
to body lengtk.

Diameter if matured eggs varied between 4.1 and 5.1 mm. in three years
of age and 4.7-5.2 mm. in four years if age being positively correlated with
the body lengtk if female.

Introduction

Fecundity has been defined and considered under two different
mcanings by various authors. First, is absolute or individual fecundity
which means the number of eggs contained in thc ovary of a fish or
"the number of mature cggs produeed by the female prior to spaw-
ning" (25). The second one is "the relative fecundity" whieh is "the
number ofeggs per unit weight or length ofthefish" (25). No mattcr
whieh method is used, both of them give us take knowledge of egg pro-
duction of a particular species. The importanee of evaluating the fe-
cundity of fish population has been increased beeasue of several re-
asons. Knowledge of egg produetion is essential in fisheries manage-
ment. With the help of populasyon fecundity, it is possible to
determine the commcrcial returns, to establish thc size of brood stock
and to increase the capacity of the farm ifit is wanted to. The number
of eggs can be increased by selection, also. Fecundity can be used as
a part of systematics in radical studies, population estimation and
productivity. Egg size can be corrclated with size ofresulting fry, which
in turn is an important criterion of expected growth. The relation bet-
ween the size offish and the number of eggs they yield is very impor-
tant in stripping fish or keeping brood stoek for hatchery purposes,
and to study fish population as well as their reproduction eapacity.
This subject has aıready been studied to some extent by several wor-
kcrs (17.33) in some countrics. Since age and size of females maturity,
differences in management techniques, feed and water quality affect fe-
cundity offishes it seems that will be useful to work on it and compa-
re the results with other studies. The purpose of this study is to find
out fecundity of rainbow trout raised at Cip Research Station of Sc-
hool of Fisheries, Fırat University.

Considerable amount of research has been carried out on life
history, management and fecundity of rainbow trout. Fry (ll), wor-
king with lake trout in Canada, used a complicated method based on
the total weight of the ovary and the mean diameter of LOeggs dis-
sected from the ovary. Thc total number of eggs was estimated from
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a conversion diagram which gaye the number of eggs per gram of
was based on 88 fish from two lakes. Fish fccundity has traditionally
been estimated in three ways (7): 1. by direct counting of eggs in
ovaries, 2. by counting or estimating the eggs when females are strip-
ped off, 3. by counting the eggs in a given weight or volume of the
ovary, determining the total weight or volume, and estimating the
total eggs present after production. Pope et al. (29) estimated the to-
tal number of eggs by the ratio method which was describedby Bur-
rows (5). The author used water displacement method. Lindroth (21)
used hatchery methods of counting eggs in which the eggs were allo-
wed to fall into 100 smaIl holes in a plastic plate. In this case only
smaIl samplc eggs are counted. From these counts the authors were
able to learn whether bias was introduced through retention of same
of the eggs in the stripped fish or not. Studies on the Blackwater Ri-
ver trou ts in 1957, 1958 and 1959 showed no evidence of differenees
in the method of obtaining the eggs but the results from the River Dee
in 1958 showed marked differences particularly with asmaller fish.
These results might" be due to different experience of the workers in-
volved and showed that the eggs should only be obtained by stripping
if it is absolutcly necessary. Simpson (35), Kandler and Pirwitz (18)
used Stempel pipette for subsampling plaiee eggs. Bagenal(I, 2), emp-
loyed a cylindrical museum jar. On the other hand Pitt (28) used a
whirling flask. Hickling (I 4) and Bridger (4) estimated the number
of eggs subsampling them by area. According to Philips (27), the
gravimetric methods was more accurate than the volumetric method.
In same cases all the eggs in the ovary have been eounted (23)37).
An automatic fish egg counter was deseribed by Parrish et aL. (26).
Whereas for Leitritz (20), California volumetric method, Burrows
Displacement method and Von Bayer method are the mostcomman
methods for measuring and counting eggs.

Hayford and Embody (12), described increased production of
eggs in eastern brook trout, Salvelinus fontinalis, in the second and sub-
suquent generations of fish selected for high growth rate and disease
resistance. Forster and Pritchard (I O), have reported a positive sig-
niricant correlation between the number of eggs contained iri tq.e
ovaries and the total length, and the weight of the individuals of sal-
mons. Carlender (7), gaye mean 1200 eggsflb for .rainbow trout.
For brook trout (Salvelinus lontinalis), Vladykov (39) suggested there
was a large reduction in egg number accompained by an increase in
egg size as a fish rears maturity. On the other hand Scott (33), repor-
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ted that variations in fecundity might also arise from direct effects of
environmental conditions on individual female fish. Calhoun (6), states
that "Fecundity of rainbow trout varies from less than 200 to over
9000 eggs per female, depending on fish size. Fish under one pound
usually contain less than 1000 eggs, 3 to 4 pounders produce 2000 to
4000 and lO-pound females may have over 8000". Henderson (13),
. also working with brook trout, illustrates that the reduction is slight
when the growth rate of the female increases. Incerpi and Warner (5),
stated that there was a wide range in number of cggs per found of
body weight within the various weight classes, but the average of egg
number per pound somewhat was compareble among weight classes.
Same authors claimed that mean number of eggs per pound of body
weight of Landlocked salmon decreased and it increased in fish length.

According to BcIding (3), in general the size of the egg depends
upon the size of the apparent salmon, the larger species produce the
larger egg. Also, the size of the egg varies with the salmon of different
rivers. Swardsön (38), reported that fish produced large numbers
of small eggs under conditions of high competitions. He also claimed
that larger egg gave larger fry and the larger fry had better survival
changes. Davis (8) has reported 500-3500 eggs per female fish and size
. diameter of eggs is about 1/5 inch. Edwards (9), gives 5. i mm. for the
diamcter of rainbow trout eggs.

Materiaı and Methods

The experiment has been carried out during spawning season,
in February and March. The majority of samplcs were taken during
March. Rainbow trouts wcre taken from brood fish of Fisheries Sc-
hool Research Station, Fırat University. Thirty four fully matured
female rainbow trouts of 3 and 4 years of age were used. The fish was
blotted to dry, and its total length measured to the nearest milimeter,
weight to the nearest gram. Fish were dissected and all eggs were ta-
taken out on a filter paper to take the water off, and the measurement
of the dry eggs was made and recorded. Estimation of numbers of ova,
were made both volumetrically, gravimetrically and by actual count
(8, 19). All eggs were seperated from the ovarian tissues before measu-
surements were made. Then, a sample of 50-70 g. was taken and weig-
hed seperateIy. Beside this, all eggs and a sample of 60-80 mL. were
measured in a graduated eylindir. The cakulation of egg number per
female fish, per kilogram and eubie centimeter of eggs per kilogram
of fish wcre made.
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The fecundity was examined in a total of randomly sampled
34 rainbow trouts whose body length varied between 410 and 542 mm
and body weight between 705 and 1837 grams. Twenty females were
3 years of age and fourteen were 4.

The relative fecundity of a female fish was given per kg. of body
weight .Equations of linear regression were used to express the corre-
lation between the number of eggs and body weight and length of
the female (absolute fecundity).

For mcasuring egg diameter, iOcggs were arranged in a straight
line in a close apposition and thcir total diameter was mcasured with
a sliding calipers to the nearest tenth of milimeter. Alsa, randoınly
sampled fifty eggs were ıneasured seperatcly. First procedure was re-
peated three times for each fish. Diameter of eggs was thus determi-
ned by dividing the total diameter by the number of eggs measured.
Minute and yolklcss ova were not counted.

Results

The results obtained from trouts are given in Table 1. The me-
an number of eggs per female of three years class was 2987.6, for fo-
ur years class was 3227.7. Although there is an increase of abou t 7.9
% in four years class (absolute fecundity), relative fecundity decre-
ased 48 %. A wide range in number of eggs per kilogram and total
number of cggs per fish are apparent.

Table I.Absolute and relative feeundity end egg size of female rainbow trout

3 yrs. old f ish 4 yrs. old fislı

Measurment Range Mean Range Mean
----_._-- .-- --- ---

Weight of fish (g.) 705-812 761.1 1316-1837 1540.5
___ o ------ --_ .. - - .------ ----

Length of fish (mm) 410-444 426.0 514-542 526.0
.__ ._- ._._-- .--'._-- ._--

No. of eggs per kg of fish 3348-4206 3926.4 1986.2401 2092.1
----,------ ----- ---

No. of eggs per fislı 2360-3415 2987.6 2613-4410 3227.6
--- ------ ._-- .__ .----- ----

Cubie eentimeters eggs per kg.
of fish 70.9-88.1 81.2 59.3-129.4 1i1.5

-------- -_ .._-- ---- ---- _ ..- -_.,--

Egg size (mm) 4.1-5.1 4.7 4.7-5.2 4.9
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Fig. I. Mean number of eggs and weight of 3 yrs old rainbow trout.
Fig.2. Mean number of eggs and lcngth of 3 yrs old rainbow trouı
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Fig.3. Mean number of eggs and weight of 4 yrs old rainbow trout.
Fig. 4. Mean number of cggs and Icngth of 4 yrs old rainbow trout.

There was a tendeney for the mean number of eggs per kilogram
of body weight to deerease with increase in fish weight and length.
The estimated number of mature eggs in 3 years old 20 trouts, 410
to 444 mm long, ranged from 2360 to 3415. Number of mature eggs
in 4 years old 10 trouts, 514-542 mm 10ng, ranged from 2613 to 4410.
The correlation between the number of eggs and the body length of
female (absolute feeundity) was 1inear (Fig. 1-4). Relative feeundity,
i.e. the number of eggs per one kilogram of body weight of the female,
was 3009.3 eggs on the overall average. The relative fecundity did
not markedly change in relation to body length (Table 1).
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The average size (diameter) of the eggs of rainbow trout in the
period of spawning varied between 4. i and 5. i mm in three years of
age and 4.7-5.2 mm in four years of age being positively correlated
with the body length of female. Fish size and weight have a direct
bearing on the size of thc eggs produced. The mean diameter for 3
years was 4.7 mm and for 4 years was 4.9 mm.

Discussion

Different authors define population fecundity in various ways.
According to ivlev (I 6), population fecundity means the average
number of eggs deposited by onc female of a given species. Johansen
(17), refers to population fecundity as the number of eggs which a
population produces in the conditions of a definite body of water.
Scott (33), states that the term "fccundity" usually refers to the num-
bers of mature eggs produced by a fish at spawning. Shirkova (35),
C1aims that the definitions of population fecundity of these authors
differ, in essence they both present a method of evaluating not abso-
solute but relative fecundity, since both use the relative numbers of
females in the samples for determining this value. Scott's (33) defi-
nition seems to be more logical, since the mature egg is the goal of
fisheries. Unmatured or dead egg is not important to hatcheriest and
to scientists. For this reason, the authors idea was prefered and the
number of mature eggs just before spawning was used.

The fecundity of fish, defined as the number of ripening eggs in
the female prior to the next spawning period, may be determined for
a number of purposes (30). For whatever purposes fecundity is deter-
mined the methods are basically similar and fall conveniently into
three phases: I. Catching an unbiased samplc, 2. Estimating the num-
ber of eggs, and 3. Analysing the results in relation to the other po-
pulation statistics (30). All phases mentioned above were used during
this study.

Fecundity is an especially interesting topic in the Salmonidae
because of comperatively ~maıı number of large eggs suggests a de-
monstrable rclation between the reproductive potential of the spaw-
ning stocks and the number of young surviving (3 I).

The value of fecundity studies has sometimes been questioned
and Russel (32) states that there is no necessary connection between
the number of eggs produced in a single year and the number of fry
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that survive, bur rather it is the survival of the eggs and larvae that
determines the year class strength.

The number of eggs produced by trout varies greatly with the
species and the size of the individual fish. Same writers (7, iO) have at-
tempted to finel a elirect corrclation between the number of eggs and
the weight of the females, but they have been only partially succes-
ful. In same females, the number of eggs per kilogram of fish may be
nearly twice that produced by others. Ordinarily, smail trouts pro-
duce more eggs per kilogram of fish than older and larger trouts do,
but to this there are numerous exceptions. Furthermore, eggs from
older fish are usually larger than those of young trout at the first spaw-
ning. In this study the mean number of eggs in three years old fisli
were slightly fewer and smailer than four years old. The number of
eggs per kg. of body weight were much higher in three years old fe-
male. Within the year there were positive correlation between the
number of eggs and the weight and the total length of individuals as
Forster and Pritchard (ıo) reported. These results verify the authors
findings.

In general, rainbow trout yield from 500 to 3500 eggs per femalc,
depending on the age and size of the fish (8). According to the same
author eggs of rainbow trout have an average diameter of about 1/5
inch. During this study, the maximum number of cggs was 3415 per
fish in three years class and 44 iO in four years class. The mean size
of eggs were 4.7 and 4.9 mm. relatively. The results obtained are mo-
re than Carlcnder's (7) but verify Davi's (8) and Calhoun's (6) fin-
dings. As Scott (33) reported variatian fecundity might be due to
environment.

Smith (36), studying egg production in Salvelinus fontinalis, sta-
ted that the number of eggs was rcIated to the weight or volume of
the fish rather than to length. Same conclusion was achieved during
this study. According to Nicholls (24), in general, where a sufficient
size range has been studied within a species, egg numbers increase
as the cube of the length or better. Author reported that rainbow tro-
ut produce a great number of eggs in relation to their length and we-
weight than do brown traut. In all species there is an increase in the
numbers of eggs with the lcngth of the fish (25). On the other hand
Stanislav (22), C1aimesthat relative fecundity in relation to body length
slightly decreases with increasing body length. The fecundity in a
single population may undergo considerably fluctuations in relation
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to the supply of nourishment. Population with a greater food supply,
usually has alarger fecundity (25). With the more fecund species it
is more reliable to eount the number of eggs in a series of replieate
subsamplcs. it is easy to make a gross error when counting several tho-
usand eggs, but replicate subsamples of a few hundred check against
each other and yield a more constant and reliable results (30). Ty-
pical results of a fecundity investigation have shown that fecundity
is approximately proportion al to the cube of the length. or linearly
proportional to the weight or to the age of the fish. Age is of only limi-
ted value in predicting fceurrdity, whi!e length and ,veight are of abo-
ut equal value. Sin ce environmental conditions and feeding will ef-
fect the egg yield, the age offish does not have an apparent value. The-
re is always eonsiderably variability even between fish of the same
length or weight, and very great variability among fish of a given age.
It is therefore essential that a statistical analysis should be performed
on the data, particularly when investigating possiblc fecundity dif-
ferences between years or localities (30). Some authors (25) have exp-
ressed their results as "relative fecundity" i.e. the number of eggs per
unit weight of fish. However; the individual and relative fCcundity
are not characteristic of the reproductive capacity of the population,
because the fecundity, depends not only on the individual fecundity
but also on the time ofonset of sexual maturity, and on the periodicity
and frequency of spawing throughout the life of the individuals (25).
If the weight includes the gonads this may lead to a spurious corre-
lation, whilc if the gonad weight is not included difficulties may ari-
sc if there are marked changes in condition either as the spawning se-
ason approaches or from year to year or place to place (30).

In some cases fecundity may have to be determined by stripping
the eggs from the fish so that neither fish nor eggs are killed, but it
is more satisfactory to dissect out they ovary and estimate the number
of either fresh or preserved eggs (30). When eggs are obtained by
stripping it is to be expeeted that some eggs will be left in the ovaries.
Sinee some eggs will be left in the body cavity of fish after stripping,
the best way is to kill fish during spawning period and get the actual
counts of all mature eggs. The probability and percentages of error
will be minimum by this way. For this reason Seott's (33) definition
seems to be more logicaL.

In general, the size of the egg depends upon the size and age of
the parent fish, the larger specimens producing more and larger eggs.
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,

Egg size also varics among different strains of domestic brood stock,
and among wild fish in different waters. It is rcasonable to assume
that competition among fry gives the larger fry a better chance for
survival and faster growth. Hencc, in scIecting brood stock there is
some advantages in selceting for larger eggs. Size, however, can be
attained only at the expense of number. There is, therefore, some
point at which, on the average, the forces favoring size are balanced
by those favoring number. Mt. Whitney Hatchery spring-spawning
rainbow brood stock average 1553 eggs when two years old and 2210
eggs at three years of age. The size of eggs increased by 40 percent
between the second and third year of the femaIe's life and the number
of egg produced increased by 42 percent. The number of egg per fish
is 2600 for all spawn two years of age (20).
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A:\ OUTBREAK OF A DISEASE OF FARMED EEL (ANGUII.LA ANGUILLA)
DUE TO AEROMONAS I-IYDROPHILA İl\' TeRKE'Y: HİSTOPATHOLOGICAL

AND BACTERIOLOGICAL STUDIES

Metin Timur*

Yurdumuz kültür yılan balıklarında (Anguilla anguilla) etkeni Aeromonas hyd-
rophila olan hastalığın histopatolojik ve bakteriyolojik yönden incelenmesi.

Özet: Bu çalışmada Eskişehir, Çifteler Sakaryabaşı Balık üretim ve
Araştırma istasyonunda değişik rasyonlarla beslenen yılan balıklarında (An-
guilla anguilla), Aeromoııas hydrophila'nın neden olduğu hastalık, bakteriyo-
lojik ve histopatol~jik yihıden incelenmiştir.

Klinik ve histopatol~jik bulgularda yaygın deri ülseri, pullarda dökülme,
uzun süreli olaylarda ise deri altındaki kas tabakasına kadar ilerlqen etkenin
miyopati ve miyofajiye neden olduğu saptanmıştır.

Summary: The present study describes an outbreak of Aeromonas hyd-
rophila irifection among the eel (Anguilla anguilla) at Çifteler-Sakaryabaşı
Fish Breeding and Research Station in Eskişehir- Turkq.

The main clinical and histopathological feature of the diseases was the
development of extensive skin ulcere, mOlJeout of scales and in longer standing
lesions the m)'opathy and myophagia of underiying musculature.

Introduction

Baeterial fish disease eaused by members of the gencra Aeromo-
nas and Pseudomonas are very eommon among fishes. The great epizoo-
tics described in Europea (5). The disease is eommon in warmwater
pondfishes in the United States in rainbow trout (Salmo gairdneri) in
the Western States and in northem pike (Esox lucius) in Canada (12).

The disease was eharaeterized by ulceration of the ilkin and ex-
tcnding down to penetrate the underıying museulature (2, 3, 6, iO, 1)).

Materials and Methods

Live speeimens of eels (Angilla anguilla) with eharaeteristie lesi-
ons were obtained from the Çifteler-Sakarya baş! Fish Breeding and

"Doç. Dr., A,Ü, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, Ankara-Türkiye
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Rcsearch Station. Measured ı6,60 + O, ı7 cm., in length and 12,38 1-
0,33 g., in weight. Affected live fish were brought to the Unit of Fis-
heries and Fish Disease in Ankara for histopathological and bacteri-
ological studies.

For patological investigation at iO per cent farmalin fixeel and
paraffin embedded samples of skin, kidney, gills, livcr, spken from
affected fish were cut at .') microns and staineel with heamotoxylin
and eosin.

For bacteriological examination, the sample was taken ascpti-
cally from the lesion and from kidney, liver, heart, blood and SpieCIL
lt was streakeel on the blood agar (added ıO per cent sheep blood)
and frıınculosis agar (8). Smears from these tissues \vere also made
and stained by Gram's method. Bıochemical examination of the iso-
lates were carried out according to the technique of Osbaldistün (7).
The sensitivity disc was used in the therapeutic use of <1ntibiotics.

Results

Gross Pathology
The disease was characterized by external lesions on both flanks

varying in severity from small areas of scale loss to large uleers which
extending down to penetrate the undcrlying musculature. Haemorr-
hage on the fins wc re also present. Internally numerous petechial lıac-
morrhages observed on the walls of intestinal tract.

Histopatholog)'
Gill: Gill flament were lost their morphologic features Hypert-

rophic epithclial cells of the seconder gill !amellar were occupieel with
bacteria (Fig. i) and loss of cellular outlines and phyknosis of nccro-
tic cells were presen t.

Liver: N ecrosis of hepa tic perenchymall cells was first eviden t.
Surrounding paranchymall cells of vena centralis wc re lost their cell
membrane and nuc1ei, and many bacteria were scen around them (Fig.
2) .

Kidney: Loss of cellular outıines and nuclei of neerotic kidney
tubules were present. The normally distributed reticuloendothelial
tissue was spread through the kidney tubules, but some have lost the-
ir nuclci. Man)' bactcria were seen either within the reticııloendothe-
li al tissue or around the tubules (Fig. 3).
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Figure ı. :\e(TGıic gill "pil1ıclin! edls ",iılı ,I.!~rdın:)liil(, (ermwed) H.E. >: ::l75 Nckrotik
solung:ı( qıiıhcli:ı! 1ı,len.kri \T Il.lirt/rc/)fiilıı (okla işaretli) .

.."
J:.4'~~ ~

''fb .ii;

Figmc 2. Hepaıic parcnehyma! cclls ",iıh Lass of edlular outlines and nudear staining and
somc hacıeria :ıround ılıe eclis (arrowed). H.E. x 375 Hücre zan kaybolmuş ve çekirdck-
leri iyi boya almayan karaciğer panlJlşima hücrderi r;evrcsinde yer alan bakteriler (ok La

işarctli).
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,.•'~.... i
Figure 3. Melanin cdls (;\1) and bacteria (B) within the necrotie reticuloendothelial tis-
sue and kidney tubules. H.E. X 250 Nekratik retiküloendotclial doku ve böbrek tübülleri

arasında yer alan melanİn hücreleri (l"I) ve bakterİler (B).

Spleen: The Iymphoid tissue of the white pulp was neerotie and
the baeteria were not mu ch spread throughout the neerotie eclIs.

Skin: The lesions were varied depending on the stage of the in-
feetion. The ed ge of the ulcer showed haemorrhages and leueoeytie
infiltration. In ehronie skin lesions the ulcer had extended to depth
into the myotomal muscle fibres. Museulatire showed myopathy and
some baeteria were seen around and within the muscle bundles (my-
ophagia). At this stage, lcueoeyte infiltration had invaded among the
eapillary blood vesseIs of the muscle fibres.

Bacteriology
Smcars from the spleen, liver, kidney and heart of the infceted

fish were showed Gram negativc, rod shape baeteria. From the vis-
eeral organs and blood of the İnfeeted fish, cireular wİth ı-2 mm.,
in diameter, regular bordered, pİgmented and spreading eolonies
wc re isolated and eharaeterized as a straİn of Aeromonas hydrophila
(formerly A. liquefacieııs) based on the results of bioehcmieal reaeti-
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ons. The results of the biochemical tests and the sensitivity test are
shown in (Tablc 1,2).

Tablc ı. Biochemical rcaclİons of A.Iı)'drolllıiln

Tests

Motiliıy
Gram's rcacıion
Hcmolvsis
Lactos~
GIlIcose
l'vlalıosc
Galaclosc

i Saccarose
Arabinosc
Laevıılosc
Raffinosc
lnositol
]-I,S
Vögcs-Preskauer reaction
Metlıvl-rcd ..,
lndol~
Cytochrome-Oxidasc
Oxidation-Fcrmentatioıı (O i F)

Discussion

Real'ıions-, ---- ---I
i ~i ,

! i
i

"'-

-j-

+
+
F

Clinical signs observ'ed in the present outbreak were similar to
those described elsewhere for haemorrhagic septicemia except that
the severe necrosis and many bacteria were see n cither within the
necrotic eclIs or around them described by Reynolds et al (9) in gold-
fish (Carassius _al/ratus) were not scen in this study.

Tablc 2. Reactioıı to antibiotics

ı~nl~bio~~c_s _

Chloramphcnicol
Nitrofunton
Ch lortet racyc ıine

Rcactions

Sensitiye
Slight sensitiye
Slight Sensitiye

The lesion varied depending on the stage of the infection. His-
topathological changes in the dcrmis and Stratum spongiosum simi-
lar to those described for Pseudoınonas infection.in eel (1) with uleer,
loss of scales, mark ed hyperemia, minor haemorrgahes and lcueocy-
tie infiltration. In longer standing skin lesions the underlying muscu-
lature showed myopathy and myophagia.

Natural epizootics in fish population are not uncommen but
most of Gram negativc bacteria unablc to act as primary pathogen
for fish. Ae1'Oınonas and Pseudomonas are usually pathogenic under st-
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ress-free conditions. Mortality in the spav.;ning period has also bcen
reported in browıı trout (Salmo trutta) by Tharpe and Roberts (13).

Aeromonas Iz)'droplzila has becn identified as a true fish pathagen
(4). The major pyogenic companent of Gram negati\"e bacteria is
though to be a lipopolysaccharide constitucnt of the ecU waH, rcfcr-
red to as endoJoxin (1 I). This bacteria (~Ildotoxin is presumably the
exogcnous pyogen present in Aeromoıws l!J'droplzila whieh initiatcs the
fcbrilc response in fishes and other animals (9).
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YABAN KOYU;\iU (MUFLO~-OVIS ORIENTALIS A:\ATOLICA) ILE YERLİ
KARAMAN KOYUNUNUN İSKELET KEMİKLERi ÜZERI?\DE KARŞıLAŞTıR-

MALı MAKRO-ANATOMIK ARAŞTIRMALAR

BÖLÜ:\1: ı OSSA TRUi'\Cİ

Metin TAŞBAŞ*

Conıparative Macro-Anatonıical Investigations on the Skeletons of Wild Sheep
(Muflon-Ovis Orientalis Anatolica) with Karanıan Sheep

Suınınary: In this sturi.J' the comparison and the macro-anatomical
structure qf the skeletal bones qf tlıe an adult wild male sheep which is obta-
inedfrom the Institute of M. T.A and the four orfive years old five native K a-
raman male sheeps from Anakara region were investigated and the mentioned
differences were found.

1- The incisura which is present on the cranial edge of arcus dorsalis
of atlas is like a U shape in the Karaman ram while V shape in the wild ram.

2- The incisura whiclı is on the caudal edg,e of arcus dorsalis of atlas
is deep and narrow in the Karaman ram while shal!ow and wide in the wild
ram.

3- The tuberculum dorsale oj- atlas appears slightly convex projectian
in the Karaman ram and in the wild ram in addition to that there is a T sha-
pe raise on it.

4- The tip of ala atlantis that extends to caudal is longer and blunt in
the wild ram according to the Karaman ram.

5- Tuberculum ventrale of atlas makes a slight projectian in the middle
le of the cranial edge of arcus ventralis in the wild ram. In the Karaman ram
we didn't find such a structure.

6- The dens of the axis seet7lSto be half eylinder shape in the Karaman
ram but it was partly completed in the wild ram.

7- The proc. spinosus qf the axis in the wild ram is a slıarp edged pro-
jection which rises sagittally from cranial to caudal, while it is slightly ha(f
circle in shape and blunt edged projectian in the Karaman ram .

• Prof. Dr. A.0. Veteriner Fakültesi Anatomİ Bilim Dalı, Ankara-Turkey
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8- The eranial tip ~f the proc. spinosus of the axis makes a projectian
which extends into the middle ~f the dens in the wild ram. although this pr~jec-
tion doesn' t reach to the dcııs and is not so distinct in the K araman ram.

9- The length of proc. transversus ~f the axis passes the border of extre-
mitas caudalis to caııdal more distinctly in the wild ram than the Karaman.

i0- The erista ventralis ~f the 3 rd, 4 th and the' t .'i th vertebrae cervi-
cales disappear in the Karaman ram as thC)'extend to caudal but in wild ram
tllC)' remain as belare,

11- White a small pr~jection is present jııst behind of the proc, articu-
laris eranialis of the 3 rd, 'Ith and the -'"th vertebrae cervicales in the wild ram,
we have not met a~)' in the Karaman ram,

12- There is a ve~y small projection as big as a rice between the proc. ar-
ticularis eranialis and caudalis, on the lateral side of the arcus of the 6 th cer-
vical vertebra in the wild ram. We haue not met such a structııre in the Karaman
ram.

13- There is a pr~jection on the free ends ~Lthe l;roc. tranSlJersus of the
ı;ertebrae lumbales of the wild ram, but in the Karaman ram such projectian
was found on0' on the Iirst hımhal vertebra.

14- All the proc. spinosus of the vertebrae sacrales come together to comp-
lete the erista sacralis media in the wild ram, in the K araman ram the proc.
spinosus d the Iirst vertebra sacralis doesn' t join to that stmcture.

15- Corpııs sterni is made of :) sternebrae in the Karaman ram and 6
sternebrea in the wild ram.

Özet: Bu çalışmada Ankara M. T.A. Enstitüsü'nden sağlanan bir adet
erişkin erkek yaban koyunu ile yine Ankara Yö'resinden temin edilen beş adet
4-5 yaş arası )'erl ierkek karaman ko)lununun iskelet kemikleri, karşılaştırmalı
ve makro-anatomik olarak incelenmiş ve aşa/jıda belirtilen ayrımlar saptanmış-
tır.

!
\

dorsatis'inin caudal kenarında bulunan incisura Ka-
ve dar, )'aban ko)'unıında sığ ve geniştir.

2- Atlas'zn arcııs
raman ko)'ununda derin

1- Atlas'ın arcus dorsalis'inin uanial kenarında )ler almış olan inci-
sura Karaman k~)'unıında U haı/i, yaban kO)'lIl11mdaise V haifi gö'rünümün-
dedir.

3- Atlas' ın tuberculum dorsale' si Karaman koı'ununda hafıf' dışbükey
bir görünümde olduğu halde yaban koyununda ü;,erinde T haifi benzeri kabarık
bir oluşuma sahiptir.
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4- Ala atlaııtis'in Calıdare do,~ru u,(a)'aıı US: kısmı )'aban kO)'lmunda Ka-
ramaıı kl!yıl/llIlza omnla daha u;:un lie küt bir (ıkıntı giirünümündcdir.

5- Atlas'm tubcrculum (Jentrale'si arClls ventralis'in aanial kenarı or-
tasında )'aban k~J'unuııda iine doğru bir çıkıııtı )'aptığı halde boyle bir oluşuma
Karaman kOJ'ununda rastlanmamaktadır.

6- Axis'in dms'i Karaman k~yıııııııııja )'arım siliııdir biçimiııde oldıığu
halde yıbaıı kO)'llnunda daha ka/Jalı bir silindir gôriinümiiııdedir.

7 - A,ris'in proc. spiıLOSlIs'u )'abaıı kO)'llııuııda sa,gittal )'öııde aanial'den
caadal'e doğru gittikçe )'iikseten keskin kmarlı bir f'ıkmtı Izaliııde olmastlla
karşılık Kammaıı kilJuıııında Izıif!!' dışbükey bir )ıa)' çizen küt kenarlı bir ka-
bartı bi(inıindedir.

8- Axis'iıı proc. slJinosus'lılUlII eranial IJClI.vaban koplJlııııda deııs'in
ıızunlı,,~u ortasına kadar gelen bir çzkmtı )'aptı,~ı halde Karaman kli)'lIIll1nda
daha geride kalmakta ancak deııs'in kaidesine kadar u;:ayabilmektedir.

9- Axis' in proc. traıZ,\Tel'Jus'unun u,:unlu/jıı extramitas caııdalis'in sıııı-
1'lI1l, yabaıı kO)'llııunda karaman k~)'ull/l,l(J oranla daha fa;:la caııdal' e do/jru
geçmektedir.

10- Vertebrae al'1'icales'ilı :)., Q'. ve 5.nilı aista ventmtis'i Karaman
koyununda cauda/' e doğl'll gittikçe silindiği halde ~1'abalı kO)'lwlllZda )'iııe be-
lirgin olarak devam etmektedir.

11- Vertebrae cervicales'in 3., 4,. \OC 5. nin Inoe. articuarü cranialis'-
lerinin hemen gerisiııde 'yaban koyıııunda )ıarım b~y pirins: tanesi büyüklü.~iiııde
bir kabartı bulundıığu halde Karaman kO)'Uıııında bÖ)'le bir oluşuma rastlan-
mamıştır.

12- 6.eeruical vertebra'1ılIl arcus'zDlUIl )'aıı kenarlılda, l)I'oc. articularis
aanialis Ut caudalis' ler arasında )'abaıı koyununda pirinç tanesi büyüklüğünde
bir çıkıntı bulunduğıı halde Karaman koyununda bô)1e bir olllium göriilmemiş-
tir.

13- Vertebme lumbales'in proe. traıısversus' larının serbest uçlarıııın cra-
ııial'iııde yabaıı koyımımda bir çıkıntı bulundu,~u halde Karaman kOJununda
beliı/!Jn olarak bÖ)'le bir oluşlima ancak I. luml)(JI vertebra' da mstlanabilmiş-
tir.

14- Vertebrae .lacmles' iıı tüm j)l'oc. slJinoslıs' ları ..va/Jall kOJuııunda bir-
leşerek crisla saaalis media)ı oluşturdııklan halde Karamaıı kO)'UlllInda I.
,wcrol r:ertebra'ııınproc. spinosus'ıı Im biıleşmı~ye katılmamıştır.

15- (;OIl1USstemi Karaman k(~J!l!IlImdl/ .1, )'al)(JII /w)'ııııuııda ise 6 stCI'llC-
/;I'((C'den oluşmuştur.
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Giriş

Koyunup ne zaman \T nerede evci!lqtirildiği Iıijinmemekl<: bir-
likte bu bölgenin Hazcr Denizi doğusundaki yerler olduğu hakkıııda
götü~ birliği bıılunmaktadır. Yaban koyunlarıııın gerek erkek, gerekse
dişisinde boynuz bulunmaktadır. Bir zamaular Orta Avrupa'da ya-
yılmış olan munoıı, bugün ya~ayan yaban koyunlarının en küçüğü-
dür(2).

Evcil keçinin clağ ke(;isincleıı türemcsine karsılık cvcil koyun da
yaban koyunundan türeıni~tir. Türkiye'de bu Iıayvan cinsinden çok
az sayıda ve sadece ıssız dağlık bölgelerde kalmıştır. Y;ıl"ız crkck-
!crimk ortalama 80 cm uzunluğunda daire ~cklinde kıvrılmı~ boynuzu
bul unduğu bdirtil ımktedir. (8).

Atlas'ın tulwrculum c1oL'iaic'sİJlin K;H<ll1lan koyununda yaniar-
dan biraz basılmı~ gibi olup öne doğru sivrilik yapmadığı (4), koyun-
da atlas'ııı arcus dorsalis'i üzerindeki (,"Ikıntınıp (;ok az geliştiği ve ala
,ıtlantis'in caudal'de küt I;ir sivriIİk oluşturduğu bildirİlınektedir( i ,G).

Axİs'ilı dens'İnİn Karaman kOYUIlliııda 1 ...1.2 cm uzunluğunda
olduğunu (4), koyuncla axis'in proc. spinosus'unun caudal'c doğru
uzaınadığlııı(6) ve proc. spinosus\ın keskin hir keııara sahip olduğunu
belirtmektedir (5.10). Ayrıca koyun axis'inde gayet küçük olan for.
transversariuın'un bazeli bulunmayahilccq~i de yazılmaktadır(5).

Vcrtcbrae cervicalcs'iıı proc. spinosus'unun lIzlınlul~u koyun
ve keçide diğer ruminantlara oranla çok [ırkl! cleğildir( IL), koyuııda
ise bu uzunluk büyük rııminaııtlarc1alı c1aha h1Zlac1lr(I). Bu vert<:!Jra-'
lardaki for. transvcrsariuın küçük ruminantlarda çok dardır, ayrıca
inc. vcrtebralis cranialis geniş olup iııc. vertebra1is cauclalis ise derili
değildir(12). V~rtahrae tlıoracicae'nİıı prn:, sginosus'larınııl geriye
doğru rğikli,~i koyunda ıo. oıııur'a kadar devam cc1er( 7J. Bu ver-
tebra'ların corpus'u büyük rtımİııant'a oranla koyunda daha ge-
niş ve yanları daha hasık olup eklem yüzleri 5. veya 6. ya doğru
giderek düzlqİr( iO). Aym vertebra'ların koyuııda erista ventralİs'i
gayet zayıftır ve for. verlebra!c !aterale çok rnekr olarak yalııız son
sırt omur'unda görülür (:ı).

Koyunda vcrtebrae luıııbales'iıı sayısı 6--7 (l,3,b,7,12), Karaman
koyununda 6 adet 0Iup(4) corpus'ları büyük ruminant'a oranla
dorso-ventral olarak basıktır (1,3,12) ve daha uzuııdur(4). Büyük rtl-
minanCa oranla koyunda yüksek ve öne doğru daha yatık olan proc.
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,pinosu'ların (10), eni yüksekliğinden biraz daha fazla(7), Doğucr,
Erençin'e(5) göre ise uzunluğu genişliRinden daha fazladır. Karaman
koyununda vertebrae lumbales'in proc. transversus'ları enlidir( 4).

i

Bu vertebra'ların eaudal ekkm yüzü hemen hemen düzdür ve proc.
transversus'ları cranial'e dönük geniş uçlara sahiptir(5,6).

Sacrum koyunda 4 omm'dan (6,9,10), küçük ruminant'larda
4-5 om ur' dan meydana gelmiştir ve dorsal'e doğru kavislidir(7).
Küçük ruminant'larda sacrum'un proc. spinosus'ları bir crista sac-
ralis ınedia halinde birlcşmiştir( 4,5). Bu birleşme bazen az olabildiği
gibi hiç olmayabilir de(3). Yan çıkİntıların birleşerek meydana ge-
tirmiş oldukları yan kenar veya pervaz ise koyunda daha belirgin
olarak ventral'e doğru kıvrılmıştır ve keskin kenarlıdır(5). Ala ossis
sacri karaman koyununda kare biçimindedir( 4).

Koyunda vertebrae caudales'in sayısı 3-24 adet(7), veya 16-22
adet(l) olup Karaman koyununda ise ,)-17 adettir(4). Bu vertebra'-
ların proc. transversus'ları önde olanlarda daha ince ve sivri olup
(1,10), geriye gidildikçe düzkşir(lO). Bu oluşumların yönü arkaya
doğrudur( 1).

Sternum ruminant'larda 7 (3,5), corpus sterni ise Karaman ko-
yonunda 5 sternebrae'den oluşmuştur(4). Koyunda sternum/büyük
ruminant'da olduğu gibi geniş ve az derin olup uç kısmına doğru
kabarıklaşarak üç köşeli bir manubrium sterni oluşturur(lO). Biraz
yukarı doğru kıvrılmış olan manubriıım sterni koyunda yuvarlak
biçimdedir(5). Manubrium'un koyunda ilk segmentinin silindir
şeklinde olup uca doğru genişlediği, ikinci ve üçüncü segmentlerin
geniş ve yassı, sonkinin ise uzun ve dar biçimde olduğu bildirilmekte
ayrıca sternebrae'nin sayısının 6 adede de inebilec(~ği belirtilmek-
tedir(6) .

Sternum koyunda büyük ruminant'a oranla daha geniş ve basık-
tır. Manubrium sterni uzun ve dardır, şekli üçgene benzer. Proc.
xiphoideusise yuvarlak ve geniş bir kıkn'dakla sonla1l1r( 1)

Koyunda costa sayısı büyük ruminant'da olduğu gibi 13 çifttir
ve onunla aynı özelliklere sahiptir, ancak daha dar ve convex'dir(l).

Koyun ve keçi costa'Iarı oldukça dar ve düz bir yapıda olup'
(9,12), ünden arkaya doğru yuvarlaklaşır( iO).

Türkiye'de sayısı çok az kalmış olan yaban koyunu (muf1on-
ovis orientalis anatolica) ilc, yaygın olarak bulunan yerli Karaman
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koyununun iskelet kemikleri üzerinde olabilecek benzerlik ve aynm-
ları saptayarak bu alanda bilime katkıda ~ulunmak amacı ile böyle
bir araştırmanın yapılması uygun bulundu.

Materyal ve Metod

Bu araştırmada kullandığımız i adet erişkin erkek yaban koyunu
M.T.A Enstitüsü'nden kadavra olarak sağlanmış, bilim daIımızda is-
kelet kemikleri üzerinde çalışmaya hazırlanmak üzere usulüne uy-
g-un olarak maserasyon'u yapllmıştır(I:)).

Aynı çalışmada kullanılan.') adet 4-5 yaş arası yerli erkek Ka-
raman koyunu iskelet kemiklerinin ikisi Ankara yüresinde canlı ola-
rak sağlanıp bilim daJımızda öldürülen hayvanlardan, diğer üçü
ise öğrenci tatbikatlarında kullanılan formaldehyde verilmiş kadav-
raların maserasyon'undan sağlanmıştır.

Bu çalışmanın hazırlanmasında Anatoıni Bilim Dalında her za-
man kullanılan araç ve gereçlerden yararlanılmıştır.

Bulgular

Vertebrae cervicales

Atlas: (Resim: i) Arcus dorsalis'in cranial kenarında yer al-
mış olan incisura, yaban koyununda bir V harfi, Karaman koyunun-
da ise U harfi görünümündedir. Bu incisura'nın median'ında yaban
koyununda sagittal yönde geriye doğru uzayan belirgin bir kabartı
yer aldığı halde Karaman koyununda börle bir oluşuma rastlanma-
mıştır. Arcus dorsalis'in caudal kenarında bulunan incisura ise ya-
ban koyununda sığ ve geniş Karaman koyununda derin ve dardır.
Fovea articularis eranialis'in dış yan kenarı ortasında bulunan in-
ci su ra yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha derindir.

Tuberculum dorsale Karaman koyununda hafif dışbükey bir
görünümde olduğu halde yaban koyununda T harfi benzeri kabarık
bir oluşuma sahiptir. Bu T harfinin gövdesini yapan kabartı yukar-
da da belirttiğimiz gibi yaban koyununda tubereulum dorsale'den
arcus dorsalis'in cranial kenarına, median ve sagittal yönde uzanır.
Bu uzantının iki yanında ve tuberculum dorsale'nin hemen cranial'-
inde yaban koyununda birer çukurluk görüldüğü halde Karaman
koyununda bu bölge düzdür.

Ala atlantis Karaman koyununda ventral'e doğru eğik scyret-
tiği halde yaban koyununda bu eğiklik çok az olup serbest kenara
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0.5

varmadan önce diiz!qir. Bunun sonucı: olarak da, ala at1antis'in dor-
sal yüzü üzerinde yaban koyununda bir çukurluk olu~ınu~tur. Ayrıca
yine, ala atlantİs'in caudal'e dO,~nı uzavan L1(: kısmı yaban koyunun-
da Karaman koyununa oranla daha uzun ve küt bir <,:ıkıııtı görünü-
mündedİr.

Rcsim 1. Atlas'ın dorsal'deo görliniiş" A) Karam:ın koy"nıı (KMam:Hl s!ıccp), Il) Y:ıban
kO:'Ul1l1 ::wild shecp).

rig. I. Atlas. dorsnl vic\\'. a, b-Tubel'culıım dOl's::ılc: c.d.ALı "ılanıis'in cauda! uzaolm
(c:ı"d;ıI prolong"tion oi' :ıIn :ııınmis).

Tnblo I. Aılas'ııı ilI'Jd er i hakkında bilgiler

ı Areııs dorsnlis' Arcı!s vcnıra- ,\ILıs'ln eni Ala "tlami,'
KO\'1I11 i İn nıcdiaıı~da iis'İn nıcdianda (cın) in eatıdare

I

Irkian , sagiııal uzıın- sagiııal i dağrıı yapmış
Iıığu (cm). nzunlıığu (cm i o!dıığıı çıkın-

I tının uz.unlu-

I' !l;ıı (cm). i
I\':lı;ıı~k~~ı~j--- 32 - -- .-,- 2,.,,-,7_"-,_._-_.,1,' .' _-_'_.13.' _-----1-----,' .,~8-_--._ı
I-Kara~l"n ---1-' - -- , . - -- ----
i koyunil i I, il 1.8 i (j. 4 ı
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Tubereylum venlrak y:ı1ıaıı koyununda Karaman koyununa
oranla daha kabarık bir yapıda olduğundan bu çıkınıının iki vanın-
da yer almış olan fossa da ya1ıan koyununda Karaman koyununa
oranh~ çok daha belirgin durumdadır. Ayrıca ıubcreulıım vcntralc,
areus ventralis'in eranial kenarı ort:ısında yalıan koyununda iine
doğru bir ı;ıkıntı yaptığı halde biiyle bir olu~um3 Karaman koyunun-
da rasılanrnamıştır.

Axis: (Resim :2) Dens'j Karaınan koyununda yarım silindir bi-
çiminde olduğu halde yaban koyununda claha kapalı bir siliNiir gii-
ı'ünürnündedir. Ayrıca faciıs articularis eranialis'in \"C'ııtral'i or-
tasında bulunan çenıiL Kar:ırrıan koyununcl:> y:ıban kovununa oran-
la daha belirgin bir yapıdadır.

Resim 2. .'\xis'İn dorsardcn göriınü~ıı. A) Karaman koyun" {karam;;" slıeep), ll) "aba"
kovunu (wild slıcep;.

Fig. 2. i\xi" dorsal "icw. ",h-Dens; c,d- Proc. spinosııs; c, f- I'roc. ıran,,'crsııs'ıın caud,ı\
uzantısı (caııdal proloııgation of transverse rrocess)

Proc. spinosus yaban koyununda sagittal yönde eranial'den ca u-
dal'e doğru gittikçe yükselen keskin kenarlı bir çıkıntı halinde olma-
sına karşılık Karaman koyununda hafif dışlıükcy hir yay çizen küt
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kenarlı bir kabartı biçimindedir. Ayrıca bu oluşumun eranial ucu
yaban koyununda dens'in uzunluğu ortasına kadar gelen bir çıkıntı
yaptığı halde Karaman koyununda daha geride kalmakta, ancak
dms'in kaidesine kadar uzayabilmektedir.

Tablo 2. A"is'in ölçülcri hakkında bilgiler

Proc Spinosııs'un Dcns'in l'roc. transvcrsııs 'un
cxtrcmitas caudalis'i
a~an uzıınlıığu

Proe. artieularis caudalis'lcr ise Karaman koyununda proe.
spinosus'un caudal ucu ik hemen hemen aynı hizada olmalarına kar-
şılık yaban koyununda bu noktanın 3 cm kadar ventral'inde yer
almışlardır. Ayrıca iki proc. articularis caudalis arasındaki incisura
Karaman koyununda derin olduğu halde yaban koyununda oldukça
sığ bir görünümdedir.

Proc. transversus'un boyu yaban koyununda axis'in cxtremi-
tas caudalis'inin sınırını 2.4 cm daha caudal'e doğru aştığı halde Ka-
raman koyununda bu mesafe ancak 4 mm kadardır.

Crista vcntralis ise Karaman koyununda yaban koyununa oran-
la daha kabarık ve keskin bir biçimdedir.

3., 4. ve 5. Boyun Omurları: Bu omur'ların proc. spinosus'ları
yaban koyununda Karaman koyununa oranla çok daha uzun olup
cranial'e eğikliği ise Karaman koyununda daha fazladır. Crista vent-
ralis Karaman koyununda bu üç boyun omur'unda caudal'e doğru
gittikçe silindiği halde yaban koyununda yine belirgin olarak devam
eder.

Proc. trarisversus'ların yönü yaban koyununda Karaman koyu-
nuna oranla dalıa caudo-vcntral olup 5. cervical vcrtebra'da caudal'e
dönüklük daha azalmaktadır. Proc. costarius ise Karaman koyunun-
da yaban koyununa oranla daha cranio-ventral yöndedir. Ancak
yaban koyununda 5. cervical verteiJra'da ventral'c dönüklük daha
artmaktadır.
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Yaban koyununda adı geçen vertebraların hcl' tarafi bir ta-
kım kemiksel çizgı ve çıkıntıları kapsadığı halde Karaman koyunun-
da bu tür oluşumlar yok denecek kadar zayıftır. Her iki koyun 11'-

kında da 3.den 5. eervieal vertebra'ya doğru gidildikçe eorpus'ların
uzunluğu azalınakta, genişliği ise artmaktadır. Yaban koyununda her
üç vertehra'nın proe. spinosus'unun caudal kenarının iki yanında kes-
kin birer erista bulunmaktadır. Bu oluşumlar Karaman koyununda
3. ve 4. vertebra'da çok keskin olmayan bir biçimde yer aldığı halde
5. vertebra'da görülmemektedir.

Tablo 3 Verıebrae ccrvicaies'in öl,;ıiicri hakkında bilgiler

Koyuıı
ırkıan

Proc. spinosus'-
un yüksekliği

(cm)

Proc. spinosus'-
un tabanda sa.
gittal boyu

(cm)

. Omur'tın corpus'
unun median'-
da sagittal LI-
7unhığu

(cm)

Ümur'lIn cor-
pus'unun
enı

(cm)

Karaman 3. :O . .'i
koyunu 4. .. ":0.6

.~).
.. :0.0

"'aban
koyunu

3.boyun om:2. i
4. '., ":2.:;
.? .. .. :3.(i

3. i 4. i 3.2
Vi 3.2 3.7
:1.1 2.7 3.8

-_o - - ~i-00 - 0- - ---1]-- --ı-r --i
i

Yaban koyununda prüc. artİeularis eranialis'lerin hemen ge-
risinde yarım boy pırınç tanesi büyüklüğünde bir kabartı bulunmak-
tadır. Karaman koyununda ıse böyle bir oluşuma rastlanmamak-
tadır. Ine. vertebralis cranialis'ler her iki koyun ırkında da eaudal'-
dekine oranla daha derin ve geniştir.

Tablo 4. Vertebral' cervicales';n ölçüleri hakkında bilgiler

Koyun
ırkıarı Proc.tarnsvcrsus"uI1 ıızıınluğu

(cm)

3. boyun 4.boyun \ 5. boyun
Offiunı omuru omUrtl

i Pro.-. costar;us'un uzunluğu
(cm)

3. boyun 1. boyun 5. boyun
Offiuru omuru om uru

Yaban
koyunu 3.() 2.9 2. i 2.6 2.R 3.0

.2 ı.o
Karaman
koyunu

."--- --'._-".-'--' --- - -- --------------- ---
i
i 0.9 i. ı 1.2 1.4

6. Boyun Omuru: Her iki koyun ırkında Cıa dorsal yüzünün enı
boyundan daha fazla olduğundan cnıne bir dikdörtgen görünümün-
dedir.

Proe. spinosus'unun cnı ve yüksekliği yaban koyununda Kara-
man koyununa oranla çok daha fazla olup ön kenan da yaban koyu-
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nunda daha belirgin ve keskindir. DorsaI'den bakıldı.~ı zaman ar-
cus dorsalis'in eaudal kenarındaki ineisura'nın yaban koyununda dar,
Karaman koyununda daha geniş olduğu görülür. Ayrıca proc. arti-
eularis eaudalis'lerin ekıem yüzü Karaman koyununda ventral'e
dönük olduğu halde yaban koyununda ventro-lateral'c doğru kıvrıl-
mıştır.

Tablo c). Vertebrac cerviralcs'in ölçüleri hakkında bilgi,,",r

Koyun
ırkıarı

Yaban
koyunu

1'1'01'. rostarius'un extremitas erania!is hizasını geçen uzunluğu
(cm)

___________!~boy~~~~_ı:u __ ~_~~y_ıı~_~~:ı __ ı~~~_ı~_ omı~ı _

1.0 i.~ 1.3

Karaman
koyunu Aynı hizada O.~ 0.6

Proe. transversus'lar yaban koyununda Karaman koyununa oran-
la daha uzun ve geniş olup serbest uçları dorsal'e doğru daha belir-
gin biçimde kıvrılmıştır. Crista dorsalis her iki koyun ırkında da he-
men hemen aynı belirginlik te olduğu halde erista ventralis yaban ko-
yununda daha kabarıktır.

6. eervieal vertebra'nın areus'unun yan kenarında, proc. art i- \
eularis eranialis ve eaudalis'ler arasında yaban koyununda pirinç
tanesi büyüklüğünde bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu oluşuma Ka-
raman koyununda rastlanmamıştır.

3.0

4.4

1.1

2.2

Koyun
ırkıarı (cm) (cm)

Yaban
koyunu 4.2 2.4
---- ----_.
Karaman
koyunu 1.1 0.9

Tablo 6.6. Cerviral vertebra'nın ölçüleri hakkında bilgiler

Proe. spinosus', 1'1'01'. eosıarius', Omur'un arcus', Omur'un ar-
un yüksekliği un uzunluğu unun median'da eus'unun ge-

uzunluğu nişliği
(cm) (cm)

Yine aynı vertebra'nın proe. eostarius'larının uzunluğu yaban
koyununda Karaman koyununa oranla daha fazladır. Bu uzantının
ventral'deki serbest kenarı Karaman koyununda dışbükey, yaban
koyununda ıse hafif içbükeydir. Bu nedenle düz bir yüzeye konul-
duğunda yaban koyununun 6. eervieal vertebra'sı tam olarak otur-
duğu halde Karaman koyununki beşik gibi sallanır. Ayrıca caudal'-
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den bakıldığında proc. costarius'un boyu Karaman koyununda ext-
remitas caudalis'in ventral sınırı ile hemen hemen aynı hizada ol-
duğu halde yaban koyununda bu sınırı 2. i cm aşmaktadır.

i. Boyun Omuru: Proc. spinosus'unun uzunluğu ve eni yaban
koyununda Karaman koyununa oranla daha fazladır. Ayrıca her iki
koyun ırkında da vertebra'nın dorsal yüzünün eni, boyundan daha
uzun olması nedeni ile enine dikdörtgen görünümündedir.

Koyun
Irkıarı

Yaban
koyunu

Karaman
koyunu

Omur'un cor-
pus 'unun sagi 1-

tal uzunluğu
(cm)

2.'1

ı.3

Omur'un arcus',
unun eni

(cm)

3.6

2.7

Proe. spinosus'uıı
yüksekliği

(cm)

5.7

1.2

Proe. spino-
sus'un taban-
da ('ni

(cm)

2.2

1.3

Vertebra'nın arcus'unda proc. articularis cranialis'lerin hemen
gerisinde yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha belir-
gin bir çıkıntı bulunmaktadır. Crista dorsalis ve ventralis İse Kara-
man koyununda silik bir görümünde olduğu halde yaban koyunun-
da belirgindir.

V('rtcbrae thoracicae

Bu bölge omur'larının proc. spİnosus'larının yüksekliği her İki
iki koyun ırkında da i. den 3. ye kadar artmakta, buradan son sırt
omur'una kadar giderek azalmaktadır. Corpus'larının uzunluğu
ise I-I i arası omur'larda pek belirgin bir fark göstermemesine karşı-
lık son ikisinde biraz artmaktadır. Ayrıca vertebrae thoracicae'nin
proc. spinosus'larının caudal kenarı yaban koyununda Karaman
koyununa oranla daha kalın ve küt bir yapıdadır.

Yaban koyununun ilk 6 vertebrae thoracİcae'sinin proc. spino-
, sus'ları craniaI'e doğru dışbükey bir kavis yaptıkları halde diğerleri
dik durumda bulunurlar. Karaman koyununda ise son 4. ve 5. ye
kadar dik durumda olan proc. spinosus'ların belirtilen vertebra'lar-
da, yaban koyununun aksine cranial yöne doğru bir içbükeylik oluş-
turdukları görülür.

Karaman koyununda vertebrae thoracicae'nİn arcus'unun cra-
ni al kenarında derin bir inci~ura var olduğu halde yaban koyunun-
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da bu incisura ilk 6 vcrtcbrae thoracicae'dc az belirgin olup bundan
sonra giderek dcrinlc~mektedir. Vertcbrae thoracicac'nin extrcıniıas
cranialis'inin dı~bükeyliği ilc extremitas caudalis'inin içbükcyliği
yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha fazladır.

Tablo 8. Verlebrae thoraciae'nın ölçüleri hakkında bilgiler

Koyun
ırkıarı

I-ll arası
vertebra 'Iarın
corpus'unun
sagittal uzun-
lu~u (cm)

Son iki ver-
tebra'nın
corpus'unun
sagiııaluzun-
Iuğu (cm)

l'roc.spinosus'un
yüksekliği

(emi

ı. i 3. I:H 3
om. i om. omUf

Proc. spinosus'un
eni

(cm)

ı. :-1. 1~-13.
Din. Dın. on1.

_______ -------_._- --------- -~--_. -_ •• _--- o ._ ._ •• ---

2.31.71.810.2 ıı.4 3.;'2.92.5'Yaban
koyunu~:~~~ı---ı~---'----ı~'8--- -4'.0--~~;--T~--ı~3--'O~9--1~-

Vcrtebrac lumbalcs

Her iki koyun ırkında da 6 adet vertebra'yı kapsamakta olup
bunların proc. transvcrsus'larının yönü ventro-cranial'dir. Bu yön-
lenme yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha belir-
gindir. Ayrıca proc. transversus'ların serbest uçlarının cranial'inclc
yaban koyununda bir çıkıntı bulunduğu halde bu olu~uma Kara-
man koyununda en belirgin olarak I. lumbal vertebra'da rastlana-
bilmi~tir.

Yaban koyununda 1-5. vertebrae lumbales'in corpus'larının
sagittal uzunluğu hemen hemen aynı olup sonuncusunda ise azal-
maktadır. Karaman koyununda tam tersine sonuncusunda bu u-
zunluk daha artmaktadır.

Tablo 9. Vertebrae lumbalcs'in ölçüleri hakkında bilgiler

Koyun Corpus'un median'. Proc.spinosus Proc.spinosus Proc.transver-

ırkıarı da sa(:ittal uzunluğu un yüksekli(:i un eni sus'un uzun-
luğu

(cm) (cm) (cm) (cm)

lık 3 4-5. G. lık 3 6. llk 3 G. lık 3 6.
omu!' omur onlllr omur omur omur omur omu!' omur

Yaban --- --- -- __ o -- -- -- -- ---
koyunu 3 ..2 3.3 2.6 3.2 2.2 3.0 2.1 4 ..6 3.8

------- --- -_._- --- --- --- --- --- --- ---
Karaman
koyunu 2.0 2.0 2..1 1.5 1.2 2.3 1.6 2.8 2.5

Yaban koyununda proc. spinosus'ların proximal uçları caudal
yöne doğru alçalan bir eğiklik olu~turduğu halde Karaman koyunun-
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da hemen hemen düz bir görünümdedir. Her iki koyun
da son lumbal vertebra'nın eni diğerlerinden daha fazladır.
koyununda 3.8 cm, Karaman koyununda 2.7 cm).

Vcrtebrae sacrales

381

ırkında
(Yaban

Her iki koyun ırkında da 4 vertebra'dan oluşan sacrum'un ca-
udal kısmı yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha dar-
.dır. Ayrıca dürsa.l'e doğru yapmış olduğubükülme de yaban ko-
yununda dahafazladır. Yaban koyununda vcrtebrae sacrales'in tum
proc. spinosus'ları birleşerek crista sacralis media'yı olu~turdukları
halde Karaman koyununda i. vertebra sacralis'in proe. spinosus'u
bu birleşmere katı1mamı~tır.Crista sacralis artieularis ise yaban ko-
yunundaKaraman koyununa oranla daha kabarık ve keskindir.
Proc. artieularis cranialis'in cklem yüzü Karaman koyununda dor-
so-median yönde olduğu halde yaban koyununda tam median'a
dönük biçimdedir. Ala ossis sacri'ye yandan bakıldığında Karaman
koyununda yaban koyununa oranla daha düzgün bir dikdörtgen
biçiminde olduğu görülür.

Tablo 10. Vertebrae c sacralcs'in ölçüleri lıakkında bilgiler

Iki ala ossis sac- Sacrum'un uzun- Sacrum'un son tık omur'un
ri arası genişlik luğu omur'unda ge- proc. spino-

nişliği sus'unun
Koyun yüksekliği
ırkıarı (cm) (cm) (cm) (cm)

'- ---_.- -_.--_.--
Yaban
koyunu '7.8 8.6 2.3 2.7
---- ---_._-_.
Karaman ikoyunu 5.8 7.9 '2.7 Ll

Vertebrae caudales

Vertebrae caudalcs Karaman koyununda 14 adet, yaban ko-
yununda ise 7 adettir. Yaban koyununda ilk iki vertebrae caudales'-
de belirgin olan proc. spinosus sonlara doğru silinerek tamamen yok
olmaktadır. Karaman koyununda ıse bu oluşumbC1irginliğini git-
tikçe azaltmakla beraber varlığını LO. vcrtcbra'ya kadar sürdür-
mektedir.

Heriki koyun ırkında da yönleri caudal'e dönük olan proc.
transversus'ların uzunluğu sonlara doğru yaban koyununda Kara-
man koyununa oranla daha fazladır.
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Tablo i i. Vertebral' caudales'in ölçüleri hakkında bilgiler

Koyun trkları

Yaban koyunu

Karaman koyunu

I.vertebra caudalis'in proc. transversus'llIlun
uzunluğu (cm)

1.2

0.9

Costae

Her iki koyun ırkında da i3 çift costae bulunmaktadır. Birinci
çift costa yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha uzun
ve enli bir yapıda olup lateral yüzü oldukça pürüzlüdür. Costae ge-
nel olarak Karaman koyununda yaban koyununa oranla daha dar
ve düz bir şekilde olup sulcus costae Karaman koyununda daha
derin bir yapıdadır. Angulus costae'deki bükülme yaban koyununda
Karaman koyununa oranla daha belirgindir.

Sternum

Corpus sterni Karaman koyununda 5, yaban koyununda ıse
6 sternebrae'den oluşmuştur. Manubrium sterni yaban koyununda
Karaman koyununa oranla daha fazla dorsal'e doğru kıvrılınıştır
ye şekli her iki koyun ırkında da silindir biçimindedir. Proc. xipho-
ıdeus'da yıne yaban ve Karaman koyununda uzun, dorso-ventral
yönde yassılmış bir çıkıntl halinde olup geniş ve yuvarlak bir kıkır-
dak ilc etrafı çevrilmiştir.

Tablo 12. Stemuln'un ölç.üleri hakkında bilgiler

Koyun ırklan Sternum'un uzunluğu Sternum'un eni (~orpııs
stemi'de)

(cm) (cm)

Yaban koyuıııı 213.7 3.8

Tartışma ve Sonuç

3A

Atlas'ın tuberculum dorsale'sinin(4) Karaman koyununda yan-
lardan biraz basılmış durumda olduğunu ve öne doğru sivrilik yap-
madığını, (I ,6) ıse koyunda arcus dorsalis'in üzerindeki çıkıntının
çok az gcliştiğini belirtmektedir. Biz araştırmamızda tuberculum
dorsale'nin Karaman koyununda hafif kabarık bir görünümde ol-
duğu halde yaban koyununda T harfi benzeri bir kabartıyı kapsadı-
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ğını ve bu kabartının gövdesini oluşturan kısmın tuberculum dorsa-
le' den arcus dorsalis'in cranial kenarına median ve sagittal yönde
uzandığmı gördük.

Ayrıca(l,6) koyunda ala atlantis'in, caudal'de küt bir sivrilik
oluşturduğunu bildirmektcdir. Biz de her iki koyun ırkında da gör-
düğümüz bu sivriliğin yaban koyununda Karaman koyununa oran-
la daha uzun ve küt biçimde olduğunu saptadık,

Axis'in dens'inin(4) Karaman koyununda 1-1.2 cm uzunluğun-
da olduğunu bildirdiği halde biz du uzunluğu Karaman koyununda
lA cm, yaban koyununda ise 1.3 cm olarak bulduk.

Axis'in(6) koyunda proc. spinosus'unun caudal'e doğru uzama-
dığını, (5,10) ise bu oluşumun keskin bir kenara sahip olduğunu be-
lirtmektedir. Biz, proc. spinosus'un yaban koyununda sagittal yönde
cranial'den caudal'e doğru gittikçe yükselen keskin kenarlı bir çıkın-
tı halinde olmasına karşılık Karaman koyununda hafif dışbükey
bir yay çizen küt kenarlı bir kabartı biçiminde olduğunu ve cranial
ucunun yaban koyununda dens'in uzunluğu ortasına kadar gelen bir
çıkıntı yaptığı halde Karaman koyununda daha geride kalarak an-
cak dens'in kaidesine kadar uzayabildiğini gördük.

Vertebrae cervica1cs'in (ll) proc. spinosus'unun uzunluğunun
koyun ve keçide diğer ruminant'lara oranla çok farklı olmadığını,
(1) ise koyunda bu uzunluğu n büyük ruminant'lardan daha fazla
olduğunu bildirmektcdir. Biz araştırmamızda bu vertebra'lann proc.
spinosus'larının yaban koyununda Karaman koyununa oranla çok
daha uzun, cranial'e eğikliğinin ise Karaman koyunundan daha faz-
la olduğunu saptadı k.

Vertebrae thoracicae'nin proc. spinosus'larının(7) koyunda geri-
ye doğru eğikliğinin ıo. omur'a kadar devam ettiğini, (10) ise bu ver-
tebra'ların corpus'unun büyük ruminant'a oranla koyunda daha
geniş ve yanlarının daha basık olduğunu bildirmektcdir.

Biz, yaban koyununda ilk 6 vertebrae thoraciae'nin proc. spi-
nosus'larının cranial'e doğru dışbükey bir kavis yaptıkları halde di-
ğerlerinin dik durumda bulunduğunu, Karaman koyununda ise son
4-5. vertebrae thoracicae'ye gelinceye kadar dik olarak bulunan proc.
spİnosus'ların diğerlerinde yaban koyununun aksine cranial'e doğru
bir içbükeylik oluşturduğunu gözledik. Ayrıca vertebrae thoracicae'-
nin corpus'unun uzunluğunun hcl' iki koyun ırkında da I-I ı. arasın-
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da pek belirgin bir fark göstermernesine karşılık son ikisinde biraz
arttığını saptadık.

Vertebrae lumbales'in sayısını (1,3,6,7, i2) koyunda 6-/ adet, (4)
ise Karaman koyununda 6 adet olarak bildirmektediLBiz de (1)
ün görüşüne uygun olarak her iki koyun ırkında da bu sayıyı G ola-
rak bulduk.

i

Vertebrae lumbaJcs'in proe. spinosus'unun(IO) koyunda büyük
ruminant'a oranla yüksek ve öne doğru daha yatık olduğunu, (I, i2)
çok geniş olduğunu, (7) eninin yüksekliğinden azıcık daha fazla, (5)
ise tam tersine yüksekliğinin genişliğinden daha fazla olduğunu bil-
dirmektedir.

Biz yaban koyununda vertebrae lumbales'in proc. spinosus'unun
proximal ucunun caudal yöne doğru alçalanbir eğiklik gösterdiği
halde Karaman koyununda hemen hemen düz bir görünümde ol-
duğunu ve proc. spinosus'un yüksekliğinin yaban koyununda enin-
den daha fazla olduğu halde Karaman koyununda(7) nin de görüşü-
ne uygun olarak tam tersine eninin yüksekliğinden daha çok olduğunu
belirledik.

Vcrtebrae lumbales'in proc. transyersus'unun(4,6) enli oldu-
ğunu,(6) ayrıca bu uzantıların cranial'e dönükbulunduğunu belirt-
mektedir. Biz her iki koyun ırkında da vertebraelumbalcs'in proc.
transyersus'unun(6) nın da görüşüne kısmen uyarak crarıio-ventral
yönde olduğunu ve bu olu~umların serbest uçlarının cranial'inde ya-
ban koyununda bir çıkıntı bulunduğu halde Karaman koyununda
böyle bir oluşuma en belirgin olarak 1. lumbal vertebra'da rastlandı-
dığını saptadık.

Vertebrae sacraies'in koyunda 4 adet (G,9,10), (7) ise küçük rumi-
nant'larda 4-5 adet yertebra'dan meydana geldiğini belirtmektedir.
Araştırmamızda biz de her iki koyun ırkında sacrum'un (6,9, iO) un
görüşüne uygun olarak 4 vertebra'dan oluştuğunu gördük. Ayrıca
(7) küçük ruminant'larda sacrum'un dorsal'e doğru kayis yaptığını,
(4,5) proc. spinosus'larının crista sacralis media halinde birleştiğini,
(3) ise bu birle~menin az olabileceği gibi bazen hiç olmayabileeeğini
de bildirmektcdir.

Çalı~malarımızda yaban ve Karaman koyununda sacrum'un
(7) nin de görüşüne uygun olarak dorsal'e doğru bükülme yaptı-
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ğını ancak bu bükülmcnin yaban koyununda Karaman koyununa
oranla daha hızla olduğunu saptadık. Ayrıca yaban koyununda ver-
tebrae sacrales'in tüm proc. spinosus'iarının birleşerek crista sac-
ralis media'yı oluşturmalarına karşılık Karman koyuııunda(3) ün
de görüşüne kısmeıı uygun oLırak I. saeral vertebra'nın proc. spoin-
sus'unun bu birleşrneye katılmadığını gördük.

Koyuııda vertebrae caudalcs'İn sayısını (7) ;)-24 adet, (I) 16-22
adet, (4) ise Karaman koyununda ."ı-17 adet olarak bildirmektedir.
-Çalışmalarımızda biz de K.araman koyununda bu sayının (4) ün
görüşüne uygtın bulunduğunu, yabaıı koyununda ise 7 adet olduğunu

saptadık.

Vertebrae caudalcs'in öncle olanlarında (I, iO) proc. transver-
_sus'larının daha ince ve sivri olduğunu, geriye gidildikçe düzlcşti-
ğini(ı'O), (I) ise yönlerinin caudare doğru olduğunu bclirtmcktc-

d ir.

Çalışmalarıınızcla her iki koyun ırkında da yıinlerini caudal'e
dönük olarak gördüğümüz proc. transversus'ların uzunluğunun,
sorilara doğru yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha
fazla olduğunu belirledik.

Koyun ve keçide costac'nin(9, i2) oldukça <.lar ve düz bir yapıda
olduğunu belirtınektedir. Bizim görüşümüz de Karaman koyunu için
aynı yöndedir. Ancak yaban koyununda costa'lar daha geniş ve la-
teral yüzü oldukça pürüzlüdür.

Sternuın'un (3,5) rumiııanflarda 7 aclet, (4) ise corpus sterni'nin
Karaman koyununda.5 adet sternebrae'den oluştuğunu belirtmektedir.
Bizim bulgularımız <.la Karaman koyunuiçin (4) ün görüşüne uy-
maktadır. Ancak yaban koyununda Corpus sterni G sternebrae'den

oluşmuştur.

Koyunda manubrium sterni'yı (10) üç köşeli, (5) yuvarlak bi-
-çimde, (I) ise üçgen şeklinde uzun ve dar olarak tammlamaktadır.
Biz her iki koyun ırkında da manubrium sterııi'yi silindir biçimin-
de ve uç kısmını (."ı) in de görüşüne uygıııı olarak dorsare doğru kı\-"-

rılmı~ olarak gördük.



R<.os;m 3 ..(;. Ccrvical vertebra'nın cranial'den görünüşü. A) Yaban koyunu (wild sheep),
B) Karaman koyunu ( karaman sheep)

fig: 3--Sixıh ccrvical yertcbra cranial "İc\'\.. a, u-Proc. spinosLls; c,d- Proc. anicularİs <:rani-
alis; c,f- Proc:. transversus; g,lı- Pro,. costarİııs.

Resim 1. LlInıbai vel"(("bra'lıl1] don;al"dcn görünüşü. A) Karaman koyunu (karaman sheep),
Il) 'Yabaıı ko"uııu (\Vild shcep)

J:ig. 4. L\lıl1bar ,.crtcbra, dors,,1 vicw a,b. l'roc. ıransversus; b. Yaban koyununda proc.
ıraıısversus'ı.ııı ııcuıırlaki crania! <:ıkınıı kraııial pruloııgation of transvcrsc process of wild

sııcep); c,d-l'ruc.spiııusus.
(



Resim ,i, Sacnım'llll dors:ı1'dcn göriinüşü. A) Karaıııan koyunu ,karaman ,lıeep), B) Ya-
bau koyuııu (wild ,lıcı'rj

Fig. ;-). Sacnıın. dors"l ,"icw a.lı-AIa oS'i; san i; eu-Crit" sacralis ıncdia

Resim 6. Sternum'un dorsarden görünüşü. A) Karaman koyunu (karaman slıeep), B)
Yaban koyunu (\\'ilc! slıe,,!,)

fig. b. Stcmum, dors"l "icw a,lı-l\lanubriuııı sıcmi; c,d-l'wl'. xiplıoidcus
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YERLİ TİLKi (CA:\IS VULPES) VE ÇAKAI.I:\ (CA);:IS AUREUS ) BAŞ KEMİK-
LERİ:\İN, YERLİ KOPEGINKİLERİNE (CA:'iIS FAMILYARIS) GÖRE GÖSTER-

DIKLERİ ~\'IAKRO -A:\'ATOMİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAşTıRyıALAR

BOLU:"I: ıl-CRA:\IUM

Yaşar Uçar*

Makro-Anatornlsehe Untersuehungen über die Unterschiede der Knoehen des
Sehidels zwisehen den einheirnisehen Füchsen, Sehakalen und-Hunden.

Tcil- LL: Cranium

Zusammenfassung: Es wurden die }\!lrıkro-Anatomische Unter-
schiede der Knochen des Schfıdels zwischen den einheimischen Füchsen,-Scha-
kalen und Hımden ımtersucht.

Festgestelte Unterschiede:
1- Wôhrend das Tuberculum musculare von dem Os occipitale beim Hund

gııt entwickelt ist, ist es beim Hund schwach, Die Stelle dieses anatomischen
Gebildes ist beim Fuschs f/ôchlich.

2- Das Tuber parietale ist in der Reihe beim Fuchs, beim Srhakal iilitl
beim Hımd nach aussen stark gewölbt.

3- Wiihrend das Bulla ~ympanica beim Schakal und Fuchs seitlich ged-
rückt İst, İst es beİm Hund kugclförmİg.

4- Die apikalen Spitzen von den beiden Proc. septales des ]I/asenbeins
sechen beim Hund halbmondförmig, heim Fuchs und Schakal /1/ förmig aus.

5- Der dorsal uan dem Foramen infra01'bitale liegende Teil des Ober-
ki~rerbeins ist beim Hımd konkav, beim Schakal und Fuchs flach.

6- Der kaudale Rand von Proc. coronoideus de.> Unterkieferbein.> üt
beim Hund leicht koııveks, wôlırend es bei den Anderen gerade ist.

Özet: Bu çalışmada )'frli Tilki ve Çakal baş kemiklerinin (Os.>a cra-
nii) yerli köpeğinkilerine göre gö.>terdikleri makro-anatomik aymmlar saptan-
dı.

"Doç. Dr. Ank. Univ. Veteriner Fakültesi Anatomi Bilim Dalı Ankara.Turkey
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}\:fakro-/Jı/{/toınik armmlar:

1- Os oeeipitale 'nin tl/haCl/IIIIIZ ml/scıılare' si köjJekte iyi gelişmiş, fa-
kalda daha :::.O;.)'ıftır.Tilkide i?),1Il anatomik olıışıımuıı )'eri dii,:eedir.

2- Tl/ber paridale sıras~vla eııfa;:la tilkide, sonra (akalda ve ena,';. kö'-
IJekte dışa do.~ııı (zI;mlı )'apınıştır.

:)- Rıılla tvm/Mnica kiJi'Jdıc kiir!' şc!.'lil}(le, tilki ,'c çakalda ,rmdardaıı
hasıklır.

4- KiilJekte os nasalc'nin INor. sc/Jlalis'iniıı )'alıw:. lateral kenarı ileri
doğru (1/;1I1tl)'apımştır. Dolro'ısi.J-li? her iki tara/iıı Inoe. septGlis' leri arasında
)'m'Uıı (O' şeklinrle bir girinti ,!ekillrlli/ıiştir. Tilki rc (akalda pror. scptalis'in
mfdial keııan da, latcml kman kadar olmamakla beraher, ileri do.~ru çıkmit
yapııııştır. Dola)'lsi)'lc her iki tar('.fııı Im.>r. septalis'leriniıı aaııial ııçları 1,1"
şeklinde bir göriiııilm ar,~ctmcktedil'.

5- Os 117a" illa '11 171 fommen inji'aor!Jitalt'lıilı dorsatinde bulunan kıs-
mı köpek te içbük~)i, (al;al re tilkidr ise dii,: olawk şekillenmiştir.

0- AfaııdiIJllla'J/ln jJroe. eoroJloidl'lIS'ı/JI11J/ caudal kenan köpek te hafif
i(biiker, çakal ile ıilkide dii:: hil' /zat görünümündedi/'.

Giriş

Vmelumuzun c:qitli bölgelerindeki Tarihi kalıntıları' ortaya
çıbrmak amacıyla bzılar yapılmaktadır. Meydana çıkarılan tarih-
sel eserlerin yanısıra insaıı \T hayvan kemiklerine de rastlanmaktadıl'.
Bunların han~i hayvan türlerine ait oldukları bilimsel olarak sapta-
nabilirse o d(~virlcrde söz konusu bölgelerele yaşamış toplumların,
hangi hayvan türlerinden yararlandıkları ya da zarar gördükleri hak-
kında osteoarcheologic bilgiler edinmek mümkün olabilmektedir.

Bu nedenlerdir ki Anatomi Birimine gönderilen bu gibi matery-
alin identifikasyonunu yapabilmek için, Birimimizde meveut memeli
hayvan kemikleri dışında, vahşi memelilerinde (Çakal, Tilki, Sırt-
lan v.s.) kemiklerini inccleyip, türlere ilişkin konstant ayrımlarının
saptanması gerekmektedir.

Literatür taramalarımızda tilki ve çakal baş kemikleri üzerinde
herhangi bir araştırmaya rast!anmamıştır. Köpeğin baş kemikleri
üzerinde bazı araştırıcılar detaylı anatomik bilgiler vermektedirler
(I ,2,3,5,6,7,9).

Belirtilen amaca yönelik olarak, daha önee yerli tilki, çakal
ve köpeğin gövde ve eksremita kemiklerinin konstant ayrımları sap-
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tanmıştl(4). Adı geçen hayvanların baş kemikleri arasındaki konstant
ayrımların belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, daha önce yayın-
lanmış olan araştırmayı tamamlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada ergin, 5 erkek ve 5 dişi olmak üzere iO adet yerli kö-
pek, i erkek ve bir dişi olmak üzere 2 adet tilki ve i adet erkek çakal
kullanılmıştır. Köpek ve tilkiler Ankara, çakal Kastamonu yöresin-
den temin edılmiştir.

~umune hayvanların kemikleri maserasyon tekniğine göre hazır-
lanmıştır(8) .

Bulgular

Bu araştırmada, her üç hayvanın baş kemiklerinin genelde bir-
birlerine çok benzedikleri saptandı. Bununla beraber baş kemiklerin
türlere ilişkin konstant ayırımlar giJstercliğ"i tesbit edildi.

Kostant ayırım güsteren kemikler:

Os oeeipitale: Köpekte iyi gelişmiş olan tuberculum musculare'-
nin, çakalda daha zayıf, tilkide ise bu oluşumun yerinin hemen hemen
düzce bir durum gösterdiği saptandı. Cç materyalin proe. jugula-
ris'lcrinin caudal'e dönüklüğü ise en fazla köpekte, orta dereccde ça-
kalda, en az tilkide tesbit edildi. Proc. jugularis'in caudavcntral'e
dönüklük derecesine bağlı olarak da, fossa comıyıaris köpektc dar ve
derin, çakalda orta derecede, tilkick ise adı geçcn diğer iki hayva-
nınkine oranla daha geniş ve sığ şekillendiği görüldü.

Os parietale: Crista sagittalis extema'nın os paridalc bölgesindeki
kısmınm köpek ve çaLııda yüksek ve kuvvetli, tilkide ise oldukça al-
çak ve zayıf şck:llcndiği saptandı. Her üç hayvanda os parietale oval
bir kase biçiminde olduğu halde, tuber paridak'nin en fazla tilkide,
sonra çakalda, köpektc ise diğer ikisininkine oranla daha az dışa doğ"-
ru kubbelenme göstcrdiğ.i görüldü (Resim I, 2,3: i).

Os Fontale: Bu kemiğin proc. zygomaticus'u köpek ve çaLııda
sivrice olmasına karşın, tilkide adeta dikenimsi bir çıkıntı görlinli-
münde olduğu saptandı (Resim 1,2,3: 2).

Os temporaie: Bulla tympanica'nın, köpekte küre şeklinde olmakla
beraber hafif dorso-ventral, çakal ve tilkide ise yanlardan biraz ba-
sık olduğu tesbit edildi. Adı geçen anatomik oluşum tilki ve çakalda
yanlardan basık olması nedeniyle, köpeğinkine oranla ventral'e doğ-
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Resim ı. Köpeğİn baş kemikleri. Dorsal ı:;örüniim. 1- Tıı!ıer paril'talc, 2- Os fromalenıı.
proc. zygoınaticus\, ,3- I'roc. sepıalislerin önde oluşturdukları yarıınay şekli.

Abb. ı. Ossa cranii des Hunclcs. Doı'sal Ansichl. 1.- Tuber parİetale, 2- Das proc. zygoına-
ticııs yom Os frontale, 3- Die yon Proce. septales Iıalbmondförnıigl' gebildcte Gc>ıalt.

ru çok daha fazla uzamıştır. Bulla tympanica'ya ventral'den bqkıl-
dığında çevresinin köpekıe hemen hemen daire şeklinde, diğer iki
matnyalde craniomedial-caudolateral yönlü elips görünümünde oL-
duğu saptandı. est çene molar dişleri bulunan her üç hayvanın başı
düz bir zemin üzerine konulduğunda, başın caudal kısmının alt ta-
rafında, köpekte proc. jugularis'in, çakal ve tilkide ise bulla tympa-
nica'nın ventraJ'e doğru daha f;1zla çıkıntı yapması nedeniyle zemine
temas ettiği tesbi t edildi.
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Resim 2. Tilkinin baş kemikleri. Dorsal görünüm. 1- Tubcr parictal", 2. Os frontalc'nin
pmc. zygomaticus'u, 3- I'roc. s"pta!is'lcrin önde oluşturdukları \\' şekli.

Abb. 2. Ossa cranii des Fuclıscs. Dorsal Ansich!. 1-Tubcr parİl'taic, 2- Das proc. zygoma-
tielLs vom O, frontale, 3- Die \'on Procc. scptales \V formige gcbildctc Gestall.

Os nasa/e: Köpektc proc. septalis'in yalnız lateral kenarı ileri doğ-
nı çıkıntı yapmakta ve her iki tl"afın çıkıntıları arasında yarım ay
~cklinde bir girinti oluşmaktadır (Resim i :3).

Çakal ve tilkide ise, proc. septalis'in medial kenarınmda, late-
ral'c1en daha kısa olmakla beraber, cranial'e doğru çıkıntı yaptığı
saptandı. Bu nedenle adı geçen son iki hayvanda her iki tarafın proc.
scptalis'lerinin cranial uçları, gevişgetirenlerdeki kadar belirgin 01-



YAŞAR UÇAR

mamakla beraber, adeta bir 'vv harfi görünümü şekillendirmekte-
dirler (Resim 2,3: 3).

Resim 3. Çakalın baş kcmikleri. Dorsal görünüm. 1- Tuber parictalc, 2- Os fi'ontalc'nin
proc. zygomaticus'u, 3- Proc. septalis'lcrin önde oluşturdukları W şekli.

Abb. 3. Ossa cranii des Schakals. Dorsal Ansidıt. 1- Tubcr parietale, 2- Das Pmc. zygo-
maticus vom Os fi'ontale, 3- Die von Procc. scptales ,V förmige gcbildete Gcstalt.

Os maxilla: Bu kemiğin foramen infraorbitale'nin dorsal'inde
kalan ve os frontale'ye uzanan kısmının, köpektc içbükey, çakal ve
tilkide ise düz şekillendiği saptandı.

Mandibula: Proe. coronoidcus'un caudal kenan köpektehafif
içbükey, çakal ve tilkide ise düz bir hat görünümündedir. Tilkide
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proc. angularis'in Uç kısmı çakal ve köpeğinkine oranla çok daha be-
lirgin ~ekilde dorsal'c doğru kıvrılmı~tır.

Her üç tür hayvanda diğer baş kemikleri arasında konstant
makro-anatomik ayırım saptanamamı~tır.

Tartışma ve Sonuç

Etçillerde ve dolayısıyle köpektc os oeeipitale'nin tubereulum
musculare'sinin iyi geli~tiği, proc. jugularis'in ise yassı ve kısa oldu-
ğu bildirilmektedir (1,3,9).

Bu araştırmada tubereulum museulare'nin köpektc iyi geliş-
tiği, çakalda daha zayıf, tilkide ise çok zayıf şekillendiği görüldü.

Os parietale'nin etçillerde genel olarak oval bir kase biçiminde
olduğunun belirtilmesi (2,5,6), her üç hayvanda bulguları destek-
lemektedir. Ancak tubel' parietale'nin en fazla tilkide, sonra çakalda,
köpekte ise di.~er ikisininkine oranla daha az dışa doğru kubbeli ol-
duğu saptanmıştır.

Os temporalc'nin bulla tympanica'sının etçillerde adeta bir kü-
re şeklinde olduğu bildirildiği halde (6,7,9), bu oluşumun köpektc
hafif dorsoventral, çakal ve tilkide ise yanlardan biraz basık olduğu-
da tesbit edildi.

Etçillerde os nasale'nin proc. septalis'inin ön lateral ucu ileri
doğru uzanarak, her iki tarafinki yarım ay şeklinde bir girinti oluş-
turduğu bilinmekte (I ,6,9) ve köpektc bulguları desteklemektedir.
Çakal ve tilkide ise proc. septalis'in medial kenarınında, lateral'den
kısa olmakla beraber, cranial'e doğru bir çıkıntı yaptığı ve bu neden-
le her iki tarafın proc. septalis'lerinin cranial uçlarının, gevişgetiren-
lerininki kadar belirgin olmamakla beraber, adeta bir W harfi görü-
nümü şekillendirdikleri saptandı.
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TÜRKİYE'DE TAVŞA:\LARDA ENCEPHALİTOZOON (:\OSEMA) CU:\'ICULI
ENFEKSİYONü

Ş.Berkin* M. M. Kahraınan* *
Encephalitozoon Cuniculi Infection of Rabbits in Turkey

Suınınary: This is the first report of Encephalitozoon (=nosema)
cunieuli infection of rabbits in Turkq. It was accidentally encountered in 4
rabbits and characterized by focal gramdomas in the brain. The granulomas
were in different sizes and characterized by glial eell proliferation and mono-
nuclear cell infiltrations. A central area ~fnecrosis was also seen in some gra-
nulomas. ıHany blood vessels, particularly in areas adjacent to the granulo-
mas showed varying degrees of mononuclear cıiffing. The organisms were
identified as pseudocysts in the cerebmm and eerebellum of 2 rabbits, and were
readily recognised by their reactions to special stains.

Özet: TürkiJ'e'de tavşanlarda Encephalitozoon (=nosema) cuniculi en-
feksiyonunun ilk saptanmasıdır. Hastalığa 4 -tavşanda tesadüfi olarak rast-
lanmış olup, bu hayvanların 3'ü aynı laboratuvara aitti. Hastalık merkezi
sinir sisteminde fokal granulomlar ile karakterizedir. Granulomları glial hüc-
reler ile mononukleer hücreler oluşturmuştur. Bazı granulomların merkezinde
nekroza da rastlanmıştır. Ayrıca, özellikle gramdomlar yakınında bulunan
damarlar çevresinde mononukleer hücre infiltrasyonları görülmüştür. Etkene
2 olayda cerebrum ve cerebellum' da pseudokistler halinde rastlanmıştır. Etke-
nin hayanma özelliği ile beJ'inde şekillenen tipik granulomlar hastalığın teşhi-
sini sağlamıştır.

Giriş

Encephalitozoonosis (=nosematosis) birçok laboratuvar ve ev-
cil hayvanın, özellikle tavşanların bir protozoon hastalığıdır. İlk
kez i922 yılında bilinmeyen etiyolojili spontan kronik bir meningo-
encephalitis olarak tanımlanmıştır(23). Aynı yıl tavşanlarda görülen
spontan paralitik hastalıkta beyin, M. spinalis ve diğer organlarda
protozoon benzeri mikroorganizmaların görüldüğü kaydedilmiştir(34).

*L>oç. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı.
**Araştırma Görevlisi A.Ü. Veteriner Fak. Patoloji Anabilim Dalı.
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Mikrosporidian, intrasellüler bir parazit olan bu etken 1923 yılında
Encephalito::::.oon cuniculi olarak isimlendirilmiştir( i6). Etken üzerinde ilk
ayrıntılı açıklama ise i924 yılında yapılmıştır( 17). Sonraki çalışma-
larda çeşitli araştırıcılar hastalığın tavşanlarda yaygınlığını vurgu-
lamışlardır (3,6,9- 11,14,20,29,32,35).

Encephalitozoonosis tavşanlar dışında fare, sıçan, kobay, hams-
ter, köpek, tilki, kuş ve insaniarda da görülmüştür (2,8, i0- i3, i5, i8,
20-22,24,25,27,28,30-33,35). Enfeksiyon çeşitli yollarla nakledi-
lebilmektedir. Tavşanlarda parazitlerin bulaşması muhtemelen id-
rar ile kontamine gıda maddelerinin sindirim yolu ile alınmasından
olmaktadır(3). Hastalığın seyrek olarak solunum yolu ile bulaş-
tığı da kaydedilmiştir(3). Kuşlarda sporlara böbrek tu bul ve barsak
epitelinde rastlanmış ve bu nedenle hastalığın gaita ve idrarla bula-
şabileeeği bildirilmiştir(13). Fare, sıçan, tavşan ve köpeklerde konje-
nital enfeksiyonlar kaydedilmiştir (I 2, 18,24,27). Ayrıca hastalık en-
fekte dokunun parenteral inokulasyonu ile oluşabildiği gibi (24),
kannibalizm yolu ilc de geçebilmektedir(3 I).

Bazı araştırıcılar gerçek transmisyanun, etkenin barsak epitelin-
de geliştikten sonra şekillenebileceğini kaydetmişlerdir( i5). Ancak
bu hipotez daha sonra desteklenmemiştir. Cox ve ark. (3) ise sindi-
rim yolu ilc alınan sporların mideyi sağlam olarak geçtiğini ve bar-
saktan hemen dolaşıma aktarılmaları gerektiğini, bunun da olası-
lıkla bazı fagositik hücrelerle olduğunu kaydetmişlerdir. İık ge-
lişim siklusunun bu fagositik hücrelerde olmasının mümkün olabi-
leceği, fakat bu konuda kesin bir bilginin bulunmadığı da bildiril-
miştir(3). Buna karşılık, monositlerde ve peritoneal makrofajlarda
geliştikleri de kaydedilmiştir( 26,3 I). Serbest sporların ve enfekte
monositIerin dolaşıma geçmesinden sonra enfeksiyon kan ile akciğer
böbrek ve karaciğer gibi duyarlı dokulara ulaşmaktadır(3). E.cunicu-
li'nin vcjetatifdevresinin böbrek ve beyinde olduğu açıklanmıştır (31).

Hastalık klinik belirti göstermeksizin seyir ettiğinden, özellikle
sentral sinir sistemi ilc ilgili çalışmalarda sonuçların yalnış değerlen-
dirilmesine neden olmaktadır( 11). Önceleri hastalığın teşhis zorlu ğu
nedeni ilc deneysel çalışmalarda sağlıklı hayvan kolonisi elde edil-
mesi güçken, son yıllarda serolojik teşhis, özellikle immunofluo-
rescence ile tqhisin değer kazanması enfeksiyondan arınmış koloni-
lerin seçilebilmesini sağlamaktadır (I ,4,7).

Ülkemizde tavşanlarda bu hastalığın bulunuşuna dair bir ka-
yıta .rastlanmamıştır. Bu çalışmada 4 tavşanda rastlanan encepha-
litozoon enfeksiyonunun histopatolojik tablosu incelenmiştir.
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Materyal ve Metod

Materyal 1976 yılında paraliz teşhisi ile hayvan sahibi tarafın-
dan Patoloji Bilim Dalına getirilen ölü bir tavşan ile, bu yıl Anka-
ra Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı deney hay-
vanlarından bir çalışma için alınan ve ani olarak ölen 3 tavşana ait-
tir. Bu tavşanlarda tam otopsi yapılmışt'r. Beyin, böbrekler, kara-
ciğer, kalp, akciğer ve mide-barsaklardan alınan örnekler % 10
tamponlu formalin solusyonunda tesbit edilmiştir. Hazırlanan para-
fin bloklar 5-6 mikron kalınlığında kesilerek hematoxylin-eosin,
Giemsa, Brown-Brenn ve Taylor'un gram boyası ve McCallum-
Goodpasture gram boyası ile boyanmıştır( 19).

Bulgular

makroskopik olarak herhangi bir lezyon

..

.ı'.
i.'.

~' ~
~ 'tt

Şckil 1. Tavşanda cnccphalitozoonosis. Ccrcbrum'da glial hücrelerle, yangısel mononukleer
hücrelcri içcren tipik bir granulom. ıLE. x 750

(Encephalitozoonosis in the rabbit. Scction of cercbrum \Vith typical granuloma)
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granulomların merkezinde nckroz görülmüştür (ŞekiL. 2). CerebcI-
lum'da da benzeri granulomlara rastlanmıştır. Damarlar hipercmik
olup, özellikle granulomlar çevresinde olanlar mononuklcer hücre
infiltrasyonları ilc çevrilidir (ŞekiL. 3). Olayların 2'sinde ccrebrum ve
cerebellum'da belirgin bir membranla çevrili çok sayıda pseudo-
kiste rastIanmıştır (ŞekiL. 4,5). Pseudokistler granuIomlardan uzak
mesafede ycrlqmiş ve çevrelerinde herhangi bir doku reaksiyonu gö-
rülmemiştir. Sadece bu olguların birinde, bir granulom içinde de ben-
zeri bir pseudokiste rastlanmıştır (ŞekiL.6). İki olayda ise leptaminx'tc,
özellikle büyük damarlar çevresinde değişik derecede mononukleer
hücre infiltrasyonları ilc 1 oIayda beynin çeşitli böIgelerinde fokal
kanamalar vardı.

Şekil 2. Cerebrum'da ortası nehotik, ~.cvredc yangıscl mononııkleer hücreleri içcrcn bir
granıı\oIll. H.E. X 1200

(Grantdama İn the ecrcbnıııı ",ith cclttral Ite('l'''';')

Pscudokistler hematoxylin-eosin ile hafif mavi, Giemsa ilc ma-
vimsi-mor, Bro"ilı-Brenn ve McCallum-Goodpasture boyası ilc ma-
vi ve Taylor'un gram boyası ile belirgin mavi-siyah renge boyan-
mıştır.
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~ckiı 3. :\lononuklccr hücreler ilc ',"CHili kan damarları lLE. X 1200.
(Blood yesscls ",ith ınarked pcl'ivascular euffing)
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Şekil 4. Cercbl'um'da E.cunieu!i pscudokisti. Brown-Brcıın. X 2700.
iPSl:l1docyst in ıhe enebrııın)
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Şckil 5. Ccrchdlıım'da E. cııniclIli psclIdokisıi. H.E. X 750.
(PsclIdocyst in ıhe ccrebellıım)

•

•••
•*

Şekil G. Bir granıılom içinde E. cuniclIli pseııdokisıi (-+). H.E. X 1200.
(Pseııdoc)'sı \Viıhin granuloma in ıhe ccrcbrıım)
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Bütün olgularda bÖbreklerde interstitici dokuda mononukleer
hücre infiltrasyonları görülnıü~, incelt'nt'n diğer organlarda herlıangi
bir bozukluğa rastlanmaml~tlr.

Tartışma

Taqanlarda Encephalitozoon cuniculi enfeksiyonu hafif kronik
bir yangı oluşturur ve mortalitesi düşüktür. Lezyonların genellikle
beyin ve böbreklerde, daha az olarak da kalp kası, karaciğer ye dalak-
ta görüldüğü kayckdilmiştir(14).

Sentral sinir sistemindeki lezyonlar fokal granulomlar ve mikro-
glial nodüller lıalindedir(8, i1,12,22). Bunlara genellikle cereb-
ruın'uıı ak Ye boz maddesinde, nıeseııceplıalon ve pons'ta, arasıra
da cerebellum ve nadiren M.spinalis'te rastlandığı bıldirilmiştir
(11,12,14,22,29). Etkene serbest olarak nekrotik granulom merkez-
lerinde, pseudokistlere ise hiçbir hücre reaksiyonu olmaksızııı genel-
likle cerebrum'da, az olarak da cerebellum'da rastanmaktadır( i4).
Olgularımızdaki bulgular bu literatür bilgilerini desteklemektedir.
Aneak bir olguda granulonı içinde serbest olarak bulunması gereken
organizmalar yt'rine bir pseudokiste rastlanmıştır.

Böbreklerde interstitici bir nefritis şekillendiği kaydedilmiştir
(8, 11,14,27-29). Etkenler tubuler hücrelerde veya serbest olarak lu-
mende görülür(14). Şiddetli enfeksiyonlarda kalp kasında kü~~ük ve
multiple, monosit, plazma hüereleri ve Ienfosit odaklarının görüldüğü
ve karaciğerin portal bölgeleri nde sıklıkla küçük Ienfosiı topluluk-
larının yer aldığı bildirillTIi~tir (8,1.1,29). Olgularımızda sadece fokal
interstitici bir nephritis'c rastlaJ1lTIlş, ancak etken ~örülmemiştir.
Diğer organlarda kayda değer bir değişiklik yoktu.

Encephalitozoonosis olgularının çoğunda ctkene seyrek olarak
rastlanır. Tanı, beyin ve böbrek kortex'inde tipik granulomların gö-
rülmesi ile konur. 1940-1953 yılları arasında yapılan bir çalışmada
900 tavşan öldürülmüş, bunların 1/ 3'ünde hastalık histopatolojik
olarak saptanmış, ancak olayların hiçbirinde etken e rastlanmamJş-
tır(29). Başka bir <,~alışmada43 olayda lezyon görülmüş, bunların 15'
inde beyinde, 4'ündc ise böbreklerde etkcne rastlanmıştır(20). Biz
4 tavşal1ln 2'sinde beynin c,'eşitli bölgelerinde pseudokiste rastladık.
Ayrıca, birkaç gün önee Bilim Dalımıza Ankara'da 50 tavşam bulu-
nan bir hayvan sahibinin getirdiği ve ani ölümlerden şikayetçi oldu-
ğu bir tavşanda da hastalığın patolojik lczyonlarını ve pseudokist-
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leri saptadık. Bulgularımıza ve ancmncze göre hastalığın Ankara ilin-
deki oranınm fazla olabileceği kanısındayız.

Encephalitozoon ilc toxoplasl11a arasında morfoloji, lokalizas-
yon ve ~onakçıda çoğalmaları bakımından benzerlikler olduğu gibi
büyüklükleri, yapısal ve boyanma özellikleri bakımından farklılık-
lar da vardır (9, i i, i 4, i 5,2 1,24). Olgularımızda pseııdokistler çeşit-
li gram boyaları ilc pozitif olarak boyanml~tlr. Ayrıca beyinde granu-
lom şekillenmesi ve granulomların yapısı, ilc mikroglial nodüller bu
olayları (~ncephalitozoonosis olarak isimlendirmemizi sağlamıştır ve
literatür bulguları ilc identiktir.

Enccphalitozoonosis bir kolon i enfeksiyonudur ve bula~ıcıdır.
Enfeksiyon zincirinde serumda antikor şekillenmesi ile idrardan E.
cuniculi sporlarının ekskresyonu arasında bir gecikme bulunmakta-
dır. Antikorlar etkenin sirkulasyona dahilolması ile şekillenmeye ba~-
lar, sporların ekskresyonu ise hastalığın böbreklere yerle~mesi ile müm-
kün olur. Bazen enfeksiyonun alınmasından 40-70 gün sonra idrar-
da sporlar görülür(3). Bula~ma ancak bu devrede, yani etkenin id-
rarla dı~arı çıkmasından sonra ~ekillenir. Hastalığın diğer hayvanlar
ve insanlara bula~masında kontamine gıdanın rolü daima hatırda
tutulmalıdır. Bu nedenle de bir kolonide hastalığın varlığı, hastalı-
ğm böbreklere yerleşmesinden önce serolojik yöntemlerle saptanma-
lı ve eradikasyonu yapılmalıdır.
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SEPTlsElvllLl PILIÇLERDEN IZOLE EDİLE~ ESCIIERICHI:\ COL! SUŞLARI-
:--;Ii\' BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR

ARAŞTIRMA

Mustafa Arda * Ömer Akay** Müjgan İzgür***

An investigation on. same bioehemieal and pathogenie eharacteristies of E.coli
strains isolated r,'om septicaemie chickens.

Summary: In tlzis stud], same patflOgenie (enteropatlzogenicilj', pat-
hogenicil)!) mıd IJioehemical (carIJoh)'drate fermentation, Hı,) produetion, nit-
rate reduction, indol, ıırra /ıydroli<.ation, .\1R,fiP, eitnile lItili<.ation, decar-
bo:qlase, d-jJhel~j'1alanine deaminase, haemolysis, antibiotie sensitiuil)!, r:oli-
sin, IJ.>ogeniei~y,R-plasmid) aeti;;ities of 20 Feoli strains isolated from di-
seased ehiclrens were investigated.

According to the resıılts of this experiment, bioehemical tests shown that
glueose, laetose, mannitol, arabinose fermentation test were jJositive (l00 %)
in all strains. Nitrate and meth)'l red reduction tests were also the same. But,
suerose, duleitol and safieiıı./crmentation tests were posithe 65 %, 60 % and
65 % respeetive/y. Haemo/ysis, HıS produetion, urea hydrolization, VP, eit-
rate utili::.ation, d-phen)'l alanine deaminase aetivil)! tests were negative in all
strains. The resistance of F;, eoli strains to chloramphenicol, ampieilline, tet-
racycline, eı),throm)'cine, elzlortetraC)'cline, oxytetraC)'cline were 10,20,50, ı00,
55,50 % in order. All strains were sensitive to nalidixic acid. In eonjugation
test, strains have transferred 6 antihiotics resütant jaetors to recipient bacteria
as block. The transferring freqllen~y oj the resistance strains was 50% .

Isolates were not eolicinogenic and /ysogenie, whereas thf;Y were 55 %
enteropathogenie and 75 % pathogenic.

The corre/ation between biochemical and pathogenic activities were not
observed.

"'Prof. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
**Doç. D.r. A.O. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
**"'Dr. A.O. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
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Özet: Bıı çalışmada, AoOYetniııer Fakültesi Bakter(yoloji Bilim
dalına getirilen 25 hasta ı'e ölü piliçten ı';:.oleı'e identiffye edilen 20 E.coli
suşunun çeşitli patojenik i'l' b~')'okin~rasal ö;:elliklen incelenmiştir.

Disk dijjiı{)'on Jöntemi kullanılarak .rapılan antib~yogram testlerüıde,
E.eoli'lerin 00 10'mm kloramjenikolr, % 20'sinin ampisiline, % 50'sinin
tetrasiklin ve oksill'trasikline, % 5:)'ni71 klortilrasikline, O,~ iOO'm'in eritro-
misine dirençli ve % ıOO'niin nalidiksik asite dıı)'arlı oldu,~u belirlonmiş,
a)'rıca 'yapılan konjugas)'on denemelerindı- Eoeoli' lerin dirençli oldukları 6 an-
tibi)'ot(ği % 50 oranında blok halinde aktardıkları tesbit edilmiştir.

incelenen E. (oli suşları araszTulakolisinojeniıe ~'e li:::.ojcniteö.:elliği gö's-
leren suşlam raJIlmwınamış, suşlann ~'() 55'nin enteropatogC1lik,% 7S'nin
ise, patojenik oldukları belirlmmiş!ir.

Giriş

Kanatlılarda E.eo!i'den ileri gelen infeksiyoıılara (Koliseptise-
ınileri, kol(granııloma,)'olk sac in/eetion, ('.lo) çqitli yabancı ülkelerde (2, ı 7)
olduğu gibi Türkiye'de de özellikk cnt:ıı:sif yeti~tiricilik yapılan kamu
ve özel sektöre ait kunılu~larda sıkça rasJanılmaktadır. Bu infeksi-
yonlardan ileri gelen kaytplar kü(;ümsenmeyecck bir düzeye uıa~-
mı~tlr. İnfeksiyona daha ziyade gençler duyarlı olup, bu hastalık
özellikle broiler yetiştiriciliği için önemli bir teblike ()lu~tL:fmaktadıro

E.eoli'ler tck ba~ına infdsiyon yapabilecekleri gibi, hijyenik
ko~ulları, bakım ve beslenmesi iyi olmayan yetiştirmelerde ve özel.
likle parazitlerin, solunum yolu ve latent infc.'ksiyonların bulunduğu
hayvanlarda miks infeksiyonlar şeklinde yüksek düzeyde morbitide
ve mortalitcye neden olmaktadırlar.

Hastalığın bu son formu, çok daha tehlikeli olup ve sağıtımıda
imkansız hale getirmektedir. İnfeksiyon gençlerde septisemilere (ko-
libasillozis) yol açtığından ınortalite çok yüksek olmakta, erginlerde
ise, koligranuloma tarzında ve kronik şekilde seyretmektedir (4, ıO,
ı 8,23) o Ayrıca hasta ha yvanlarda pcri toııitis, sinovi tis, sal pingitis,
omfalitis, fibroz '"C fibrinöz perikarditis gibi olgular da ~ekiııcnmek-
tedir (10) o

Bicçok ülkede hastalıklt materyallerden izole edilen E.coli'lcrin
çeşitli karakterlerini ortaya koyan ara~tırmalar yapılml~tlr. Bunlar
arasında karbonhidratlan ayrıştırma(15), hcmolizI12,14), kolisin
sentczlcme( 14,1 7), lizojenitc (14), patojenite( i5,23), antibiyotiklcre
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duyarlılık (4,12) ve R-plasmidi ta~ıma gibi (14,19,22) bazı özellik-
ler bulunmaktadır.

Yapilan bir çalı~mada, 267 E.eoli'nin % 67.5'nun dulsiti, % 8,3'-
nün ise salisini fermente ettiği, ancak salisin ve dulsit fcrmentasyonu
ilc patogenite arasında hir ilginin olmadığı bildirilmektedir(l5).
Septisemili kanatlilarclan izole edilen A'.eoli'ler üzerinde yapılan bir
çalışmada, su~ların Iıcmoliz olu~turmadıkları belirti] mektedir( 12).
Bir diğer araştırmada ise, 498 adet tavuk ve hindi orijiJlli E.eoli su-
şunun, sırası ile % 6L.8'nin, % GL.7'sinin kolisinojenik \"C % 47.6,
% 38.6'sının lizojcnik oldukları saptan mıştır( i4). Hastalı klı hayvan-
lardan izole edile!! E.eoli'lerin patogenitelerinin saptanması amaeı ile
yapılan denemelerde; Feoli sıı~larının % GO'nın 078 ve 02 serotip-
lerinc, % I/'sinin isc, 088 serotipinc ait olduğu bildirilmcktedir(15).
İran'da yapilan hir çalı~mada E.roli slı~larının O{J 8'i triınctoprime,
% 36'sl kloramfcnikole, % 38'i spektinomisiıw, % 62',i strepto-
misine, vc '10 'I5'i ncomisine ve % 8/'si tetrasikline dirençli olduğu(4),
Japonya'da sağlıklı tavuklarelan izole edilen 358 E.eoli su~u üzerinde
yapılan bir ba~ka çalışmada ise suşların %9G.6'sının G antibiyoti-
ğe dirençli ve bu dirençli suşlardan % 36. i 'inin aktarılabilir özellik-
tc plasmid ta~ıdığı belirtilmiştirO 9).

Bu <;alışma Bakteriyoloji Bilim Dalına getirilen Iıasta ve ölü
kanatlılardan izole edilen Feoli su~larınll1 bazı öncmli karakterleri-
nin yanısıra entcropatojcnik özelliklerinin de incelenmesi amacıyla
ele alınmıştır.

Materyal ve Metot

Keoli suşları: Denemelerde kullanılan E.eali suşları, özel bir broiler
yeti~tiriciliğinden, Bakteriyoloji Bilim Dalı'na getirilen hasta ve ölü
piliçlerin, kal p kanları ve karaeiğerlcrinden izole edilmiştir.

Besi "yerleri: Çalışmada izolatların morfolojik ve biyokimyasal
özelliklerinin incelenmesinde genel ve selektif besi yerlerinden ya-
rarlaI1llml~tır (zenginlqtirilmiş kanlı agar, nutrient agar, buyyon,
MacConkey agar, EMB agar, tryptose agar, trypticase soy broth,
1\110e1ler decarboxylase buyyonu, phenyl alanin agar, D.S.T. agar,
peptonl u su ve % 5 koyu n kanlı agar).

Standart E.eoli suşları: Dr. Larivier'dcn E.eoli Row ve Dr. Lal-
lier'den E.eoli K 12 Naırlac- standart suşları temin edilmi~ ve dene-
melerde bunlardan yararlanılmıştır.
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Deneme hayvanları: Bu çalı~mada piliç ve tavşanlardan yararla-
nılmıştır.

a-Piliçler: İzole edilen E.coli suşlarının patogenitelerinin belir-
lenmesinde A.Ü.V eteriner Fakültesi Deneme Çiftliğinden sağlanan
60 adet 28 günlük Leghorn X ~ewhampshire melez piliçleri kulla-
nılmıştır.

b- Tavşanlar: E.coli suşlarının enteropatogenite testleri, 1.5-2
kg ağırlığında sağlıklı Yeni Zelanda ırkı tavşanlarda yapılmı~tır.

Etken izolasyon ve identijikasyonu: Bilim Dalı'na getirilen hasta ve
ölü piliçlerin kalp kanları ve karaciğerlerinden aseptik koşullarda alı-
nan marazi maddeler zenginleştirilmiş kanlı agar, EMB ve Mac-
Conkey agar besi yerlerine ekilmiş, petri kutuları 37°C. de 24-48
saat inkube edilerek üreyen mikroorganizmaların identifikasyonları
yapılmıştır. Ayrıca, otopsileri yapılan piliçlerin organlarındaki mak-
roskopik değişimler de değerlendirilmiştir.

Moifolojik ve kültürel özellikleri: Bu amaçla, E.coli suşlarının sıvı
ve katı ortamlardaki üreme özellikleri, hareket, selektif ortamlardaki
üremeleri, makroskopik ve mikroskopik özellikleri incelenmiştir.

Fü:;yolojik ve biyokimyasal özellikleri: Bunun için aşağıdaki testler
uygulanmıştır.

1- Karbonhidrat jermentasyon testleri: İzole edilen suşların glukoz,
laktoz, mannit, sakkaroz, dulsit, salisin, arabinoz'a, etkileri genel
yöntemlere göre yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

2- H2S, indol, üre, MR,VP ve sitrat kullanım testleri ve hare-
ket yoklamaları incelenmiştir.

3- Dekarboksilaz testleri: Moeller dekarboksilaz buyyonuna % i
oranında L-lizin ve L-arginin katılarak izole edilen E.coli'lerin de-
karboksilaz denemeleri yapılmıştır(20).

4- D-fenil alanin deaminaz testi: Bu test, fenil alanin agar besi ye-
rinde gerçekleştirilmiştir(20).

5- Hemoliz denemeleri: Koyun kanını (% 5) içeren agar plaklarına
teste tabi tutulan E.coli'lerin buyyon kültürlerınden birer damla
damlatılarak hemoliz oluşumu incelenmiştir( 14).

Antibiyotik duyarlılık testleri: İzole edilen E.coli suşlarının kloram-
fenikol, ampisilin, tetrasiklin, eritromisin, oksitetrasiklin, klortet-
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rasiklin ve nalidiksİk asite duyarlılıkları Kirby-Bauer disk diflusyon
yöntemine göre D.S.T. agar (Disk Sensitivity Test agar) da yapıl-
mıştır(3).

Ko,yugas)'on testleri: Antibiyotiklcre dirençli E.coli suşları, E.coli
K 12 Naırlac - suşu ilc konjugasyona tabi tutulmuş ve bu suşlar
bulaşıcı R plasmid yönünden incelenmişlerdir( 1).

Kolisin aranması: E.coli suşlarının kolisinojenik özellikleri tryp-
ticase soy agar besi yerinde belirlenmiştir. Suşlar, 35°C.da 1 gece
inkube edildikten sonra 1.5 saat kloroform etkisinde bırakılmış ve
indikatör suş (E.coli Row) suşlara dikeyekilerek, 24 saat sonra kolisin
oluşturan test suşu ile indikatör suşun üreme hattının kesiştiği bölgede
bir inhibisyon zonunun oluşumu gözlenmiştir(9).

Lizojenite özelliğinin belirlenmesi: 0.02 M CaCl ı ve 20 mcg. / mL.
nalidiksik asit içeren tryptose agar besi yerine E.coli K 12 Naırlac-
suşu yayılarak üzerine E.coli suşları damlatılmış ve petri kutuları
39°C.de 24 saat inkube edilerek suşlar, lizojenite yönünden incelen-
miştir(14).

holatların patojenik özellikleri: Bu amaçla 2 test uygulanmıştır.

1- Enteropatojenite testi: 1.5-2 kg ağırlığındaki Yeni Zelanda ırkı
tavşanların sekumlarının 80 cm. önünden başlamak üzere LOcm. uzun-
luğunda hazırlanan luplara, izole edilen E.coli'lerin 6-8 saatlik pep-
tonlu sudaki kültürlerinden 1 mL. enjekte edilmiş ve 8-10 saat sonra
eter anestezisi altında öldürülerck barsak segmentlerindeki gaz ve sıvı
birikimi kontrollerle karşılaştırılarak değerlcndirilmiştir(2 1).

2- Patojenite testi: Patojenite denemelerinde her suş için 3 er adet
28 günlük Leghorn X Newhampshire melez piliçleri kullanılmıştır. De-
nemeden önce piliçlerin kanları alınarak serumları ayrılmış ve bu se-
rumlar patogeniteleri saptanacak suşlar ile çabuk lam agglütinasyonu-
na tabi tutulmuşlardır. Daha sonra E.coli suşları, 40xl07 mikrop i mL.
olacak şekilde hayvanlara kas içi enjekte edilmiş ve enjeksiyonu taki-
ben piliçler 15 günlük süre ile gözetim altında tutulmuşlardır. Ölen
hayvanların kalp kanları ve karaciğerlerinden ekimler yapılmış ve
üreyen mikroorganizmalar daha önce bildirilen yöntemlere göre
E.coli yönünden incelenmişlerdir( 12).

Bulgular

Hasta ve ölü tavukların yapılan otopsilerinde, perikarditis, ka-
raciğer üzerinde fibrinli membran, barsaklarda kanamalar ve sep-
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tisemİ bulguları gözlenmiştir. Ayrıca, hasta ve ölü piliçlerden izole
edilen 20 E.eoli suşundan deneme hayvanları için patojenik bulunan-
lar bu hayvanlarda septisemi tablolarını oluşturmuşlardır.

Mo~rolojik ıe kültürel ö'zellikler: İzolc ve identifiye edilen 20 E.
eoli suşu genel katı ve sıvı besiyederi ilc selektif ortamlarda türlerine
özgü bir üreme göstermişlerdir.

Karbonhidrat fennentaSJ'on test sonuçları: Tablo-I 'de belirtildiği gibi
izolatlar, glukoz, laktoz, mannit, arabinoz'u % 100, sakkaroz'u % 65,
dulsit'i % 60, salisin'i % 65 oranında fermente etmişlerdir.

H 1S, üre, VP ve sitrat kullammı 20 suşta negatif; nitrat,
MR% 100, indol % 9.'1, hareket % 75 oranında pozitif bulunmuştur
(Tablo-2).

Dekarboksilaz deneme sonuçları: E.eoli suşlarının dekarboksilaz
deneme sonuçları tablo-I 'de gösterilmektedir. Buna göre L-lizin
19(% 95), L-arginin ise ii suş (% 55) tarafından kullanılmıştır.

D-Jenil alanin deaminaz deneme sonuçları: Denemelerde kullanılaıı
bütün suşlar bu test açısından negatif bulunmuştur (tablo-I).

Hemoli;;: deneme sonuçları: 20 E.coli suşu, % 5 koyun kanı ic;ereıı
besi yerinde hemoliz meydana getirmemiştir.

Antibi}ogram test sonuçları: Tablo-2'de görüldüğü gibi bütün suş-
lar eritromisin'e % 100, klortetrasiklin'e % 55, oksitetrasiklin ve tet-
rasiklin'e % 50, ampisilin'e % 20 ve kloramfenikol'e % iO oranında
dirençlilik gösterdikleri halde, denemelerdeki suşların tamamı na-
lidiksik asite duyarlı bulunmuşlardır.

Konjugasyon test sonuçları: Ampisilin, tetrasiklin, eritromısın,
oksitetrasiklin, klortetrasiklin ve kloramfenikol'e dirençlik olan toplam
iO E.eoli suşunun % 50 dirençlilik faktörünü ((R-plazmid) blok ha-
linde. alıcı suşa aktardıkları saptanmıştır (tablo 3).

Kolisinojenite test sonuçları: 20 E.eoli arasında kolisin sentezleyen
suşa raslanılamamıştır.

Lizojenite test sonuçları: Çalışmada kullanılan 20 E.eoli suşunun
hepsi lizojenite yönünden negatif bulunmuştur.

Enteropatojenite test sonuçları: Tavşan ince barsak lup testi ile
yapılan enteropatqjenite denemelerinde toplam 1i suş (Suş No.
1,2,3,4,5,6,7,8,12,15, ı7) pozitif, diğer suşlar ise negatif bulunmuştur
(tablo-4). Değerlendirme, barsak segmentlerindeki gaz ve sıvı bi-
rikiminin kontrollerle karşılaştırılması ile yapılmıştır.
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Tablo-Z. E.coli suşlarının antibiyotiklcre duyarlılık ve dirençliIik özellikleri (%)

Antibiyotik türü Duyarlı suş Dirençli suş

Sayı (%) Sayı (%)

Ampisilin 16 80 4 ZO
Eritromisin Lo O ZO 100
Kloramfenikol 18 90 Z LO
Klortetrasiklin 9 45 ii 55
l\'alidiksik asit ZO 100 O O
Oksi tetrasiklin LO 50 LO 50
Tetrasiklin Lo 50 Lo 50

Tablo-3. Konjugasyon test sonuçları

Verici Suş Alıeı Suş

Suş 1'\0. Direnç Şeması Suş No. Direnç Şeması

4 Amp, Tet,Er, Oksitet,Klortet KIZ(4) Amp, Tet,Er, Oksi tet, Klortet

5 Amp, Tet, Er, Oksitet, Klortet KIZ(S) Amp, Tet,Er, Oksi tet,Klortet

8 Tet,Er,Oksitet,Klortet KIZ(8) Tet,Er, Oksi tet, Klortet

9 Tet,Er, Oksi tet,Klortet KIZ(9) Tet, Er, Oksi tet, Klortet -
Lo Tet, Er, Oksitet, Klortet KIZ(IO) Tet,Er, Oksi tet, Klortet

14 Tet,Er, O ksi tet,Klortet KIZ(14) Tet,Er, Oksi tet,Klortet

LS Tet,Er ,Oksitet, Klortet KIZ(15) Tet,Er, Ok si tet,Klortet

18 Tet,Er, Oksi tet,Klortet KIZ(18) Tet, Er, Oksi tet, Klortet

19 Klorm, Tet,Er, Oksi tet, Klortet KIZ(19) Kloram, Tet,Er, Oksi tet, Klortet

ZO Tet,Er, Oksi tet,Klortet KIZ(ZO) Tet,Er, O ksi tet, Klortet

Amp
Tet
Er

: Ampisilin
Tetrasiklin
Eritromisin

Oksitet
Klortet
Kloram

Tablo-4. Patogenite test sonuçları.

: Oksitetrasiklin
: Klortetrasiklin
: Kloramfenikol

Testler Pozitif suş sayısı Negatif suş sayısı

Enteropatojenite II 9
(%55) (%45)

LS 5
Patojenite (%75) (%25)

Patojenile test sonuçları: Septisemili piliçlerden izole edilen 20
E.coli suşunun patojenite denemeleri 28 günlük piliçler üzerinde ger-
çekleştirilmiş ve her suş için 3 adet piliç kullanılmıştır. Suşların 15
adedinin (Suş No.1,3,4,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20) piliçler için
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patojenik olduğu saptanmıştır (tablo-4). Piliçlerdeki li 3 oranındaki
ölüm patojenite için kriter kabul edilmiş ve suşların patojenite durum-
ları tablo-S' de gösterilmiştir. Ölen hayvanların otopsilerinde makros-
kopik bulgular değerlendirilmiş, ayrıca kalp kanları ve karaciğerlerin-
den genel ve selektif ortamlara ekimler yapılarak üreyen koloniler
genel yöntemlere göre incelenmiş ve bütün izolatlar E.coli olarak iden-
tifiye edilmişlerdir.

Tablo- 5. Patogenite denemelerinde infekte edilen piliçlerdeki ölüm sonuçları.

Suş numaraları

i 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo
-- -- -- -- -- -- -- -- --

Ölen i O 2 2 O i 2 3 2 2
İnokule edilen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Suş numaraları

il 12 13 14 ~L~ 17 18 19 20

Ölen O O O 2
~ L

2 3 3 2 3
İnokule edilen 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tartışma ve Sonuç

Escherichia coli, uzun yıllardan beri kanatlılar, özellikle civciv
ve piliçler için patojenik bir etken olarak bilinmektedir. Kolibasil-
lozis diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de zaman za-
man broiler yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden ol-
maktadır.

E.coli suşları arasında çeşitli karbonhidratları fermente etme ka-
rakterleri ve biyokimyasal aktiviteleri açısından genelde bir homo-
jenlik bulunmaktadır(6,8). Bu çalışmada alınan sonuçlara göre; izo-
le edilen E.coli'lerin fermentasyon ve biyokimyasal aktivitelerinin ho-
mojen özelliktc olduğu belirlenerek araştırıcıların bulgularına para-
lellik sağlanmıştır.

Hastalıklı kanatlılardan izole edilen E.coli suşlarının salisin ve
dulsit'i fermente etme yeteneğinin patogenite ile ilişkili olduğu bazı
araştırıcılar tarafindan savunulmuştur( 13). Bir diğer çalışmada ise,
incelenen 267 E.coli suşunun % 67.5'nin d~lsiti, % 8.3'nün salisini
fermente ettiği ve patojenite ile salisin ve dulsit fermentasyonu ara-
sında bir bağıntının olmadığı belirtilmiştir (15). Bu araştırmada pa-
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tojenik bulunan LS E.coli suşunun, % 53.3'nün dulsiti ve % 73'3'nün
ise salisini fermente ettiği belirlenmiş, alınan bu sonuçlara göre dul-
sit ve salisin fermentasyonunun patojenitc ilc ilişkili olamıyacağı
kanısına varılmıştır.

Koliseptiscmili (I 1, i4) ve sağlıklı kanatlılardan (I 6) izole edi-
len E.coli'lerin hemoliz meydana gctirmediklcri bildirilmektedir. Bu
çalışmada kullanılan 20 E.coli suşlarının % 5 koyun kanı içeren besi
yerinde hemoliz oluşturmadıkları saptanarak araştırıcıların bulgu-
ları ile bir uygunluk gösterdiği anlaşılmıştır.

Hastalıklı ve sağlıklı kanatlılardan izole edilen E.coh suşlarının
çeşitli antibiyotiklere karşı dirençlilikleri incelenmiş ve bu özellikleri-
nin bulaşlCl nitelikte olup olmadıkları araştırmalar ile ortaya konul-
muştur (4',14, 16,22,23). Yapılan bir çalışmada, hastalıklı hayvanlar-
dan izole edilen 317 Ecoli suşunun; sulfonamid, tetrasiklin, strep-
tomisin, kloramfenikol, furazolidon. \T ampisiline sırası iJe % 88.G,
% 90.2, % 64.3, % 51. 7, % 44,4 \e % 12.9 oranında direIl<,~li olduk-
ları halde nalidiksik asite % ı00 duyarlı oldukları açıklanmıştır( i4).
İran'da yapılan bir araştırmada ise, kolibasillozisli piliçlerden izole
edilen E.coli'lerin % 8 trimetoprime, 'J;., 36 kloramfenikolc, % 38
spektinomisinc, % 45 neamisine, % 62 strcptomisinc ve % 87 oranında
da tetrasikline dirençli bulundukları bildirilmektedir( 4). Türkiye'de
sağlıklı tavuklardan elde edilen 35 E.coli'rıin oksitetrasiklin, penisi-
lin, rifamisin, tetrasiklin, ampisilin, streptomisin, kloramfeııikol ve
karbenisiline dirençlilik oranları, sırası ilc % 100, % 100, % 100,
% 89, % 58, % 43, ~/~29, % 5.7 olarak belirlenmiştir( 16) .Bu araş-
tırmada ise; E.coli suşlarının kloramfenikol, ampisilin, tctrasiklin,
eritromisin, oksi tetrasiklin, klortetrasiklin ve nalidiksik asite direnç-
lilik oranları, % iO, % 20, % 50, % 100, % 50, % 55, ve % O ola-
rak bulunmuştur. Alınan bu sonuçlara göre, tctrasiklin grubu anti-
biyotiklere % 50-55 ve eritromisine 00 100 oranında bir dirençli-
liğin oluşması bu antibiyotikJerin özellikle tavuk yetiştiriciliğinde
koruyucu ve tedavi amacı ile yemlere katılmaları şeklinde açıklana-
bilir. Yapılan diğer bir çalışmada, tavuk yetiştiriciliğinde çok kul-
lanılan sulfamidlere, tavuk orijinli suşların % 88.6 ve oksitctrasiklin
e % 90.2 oranında dirençli bulundukları, buna karşın pek kullanım
alanı olmayan streptomisine % 64.3 oranında bir dirençliliğin sap-
tanmasının E.coli suşlarında sulfonamid ve strcptomisinc dirençlilik
genlerinin çoğunlukla a):ni plasmid üzerinde bulunduklarına bağlan-
mıştır( 14).
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Antibiyotiklerc dirençlilik (R-plazmid) [akıiirünün konjugas-
yonla duyarlı bakterilere akıanlıkları bilinmekıedir(], i4). Yapılem
bir araştırmada, :~5 E.eoli su~unun % i7. i 'nin ıctrasiklinc dirençli
olup, bunun da % i] A'nün aktarılabilir plasmid ıaşıdığı, aınpisilin
ve tctrasikIilıe dirençli suşu II bulıınmadığı bildirilmiştir(22). Diğer
bir çalışmada % 90.2 oranında tetrasikline diren(,:Jilik gösteren ve
bununda % S'nin aktarabilcn Eeoli suşunun kloramfi'nikol'e ~;;)S 1.7
vc ampisilin'e dc % 12.9 oranında dirençli olmaLırına rağmen bu-
nun bu laşıcı özeııikte olmadığıııı saptamışLırdır( i4).

Japonya'da sağlıklı tavukların dışkılarından izole cdikn :18.1
l!-'.eo/i suşunun % 9G.6'slııJll 6 antibiyotiğe diren(;1i \'e bıı dirençli
suşlardan o'u 36. i'nin aktarılabilir özeııikıe plasmid taşıdığı belir-
ti Jıniştir( i9). Bu ara~tırmada il.Ok edilen 20 1,;.eoli suşundan % 50
sının toplam 6 antibiyoti,~e direı:.çli olduğu ve bununda blok lıa-
linde aktarıldığı belirlenmiştir. Alıııan bu sonu()ar gereksiz aııtibi-
yotik kuııanımlNil duyarlı bakıerileri birçok ailıibiyotiğc karşı di-
rençli haıC getirilcbileec,ğindl'11, hrJll insan ve Iıem de Iıayvan sağlığı-
nın korunmasında olumsuz yönde etkileyen i)nemli bir Cıktörclür.

Normal kanatlıların barsaklarından izole edilen 10f) B.coli'elen
98'nun, buna karşın enteritisli kanatlılardan izole edilen 102 E.eoli'den
81 'nin kolisin sentezlediği bildirilmiştir( 17). Sağlıklı ıavuklarda ya-
pılan bir araştırmada, :~5 E.coli'nin % i4.2 oranında lizojeniıe özel-
liği gösterdiği a\~ık]anmıştır( i6). Hastalıklı ıavuk vc lıindilerin 498
klinik matnyalinden, sırası ile; % 61.8 ve %; 61.7 kolisinojenite,
% 4.6 ve % :~8.(j lizojenite, sağlıklı taVuklardan izole edilen 88 E
eoli suşundan ise Ol 32.9 kolisinojcniıe ve % 4-7.7 lizonjenitc özelliği
bclirlcnnıi1tir(14). Bu çalı~macla 20 f;.coli suşundan kolisinojenite
ve lizojenite gösteren suşlara raslanılamanııştır. Alınan hu sonuçlar,
bu özelliklerin patojeııite ilc ilgisi olmadığı belirlenwktc olup, araş-
tırıcıların bulgularını doğrular niteliktedir.

H astalıklı hayvanlardan izole edilen l~.culi suşla rı n 111 pa ıojeni-
te özelliklerinin tesbit edilmesi ve bu patojenik suşların serotipkn-
dirilmesi amacı ilc yedi günlük 2WJO civciv üzerinde yapılan bir araş-
tırmada; E.coli suşlarından 0/., GO'nın 078 ve 02, % ITsinin ise, 088
serotipine ait oldukları açıklanmıştır(15). Diğer bir çalışmada, E.
eoli suşları 4-6 haftalık piliçkrc damar için verildiğinde 02: KI,
OL:KI, 078:K80, 1"134(071) serutiplerinin, diğer scroıiplere oranla
daha yüksek oranda ölümlere neden oldukları pcrikardiıis, pcrihe-
paıitis ve hava kesesi yangısı gibi patolojik değişimlere yol a<;tıkları
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lıildirilmiştir(23). Bu araştırmada 20 E.cali suşunun II (% 55)'nun
cntcropatojenik, J S'inin (% 75) ise piliçlcr için patojenik olduğu
saptanmıştır. Sonuçlardan da görüldüğü gibi, enteropatojcnite ve
patojenite arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Bu durum E.cali
şuşlarından bazılarının cnterotoksinleri ilc hastalık oluşturdukları
(toksijeııik H.cali) diğerlerinin ise invazir özelliktc bulunduklarını gös-
termcktcdir.

Bu araştırmadan alınan sonuçlara göre enteropatojenitc ilc pa-
tojcnitc ve kolisinojenite ilc lizojcnite, dulsit fcrmentasyonu ile pato-
jenİtc arasında yakın bir ilişkinin olmadığı ortaya konulmuştur.

Ülkemızde genç yaştaki hayvanlarda yüksek oranlarda ölümlere
yol açan E.cali mikroorganizmlarının diğer ülkelerde olduğu gibi
dominant olan serotiplerinin araştırılması vc bu scrotipleri içercn
polivalan bir aşının hazırlanıp, saha çalışmalarında kullanılması ge-
rckliliğini ortaya koymaktadır.

Literatür

1- Akınan, M. (19ii) :~akteri Geııetiği. C.Ü. Yayn., :\0, ı. Ayyıldız matbaası. Ankara.
2- Ardrey, W.B., Peterson, C.F. and Haggart, M. (1968): Experimeıııai Golibaeiltosis

and tlze deı'elopmeııı of carries iıı la)'ing Izeııs. Avian Dis., 12: 505-5 ıi.
3- Bauer, A.W., Kirby, W.M., Sherris, L.C. and Turk, M. (1966): Aııtibiotic sus-

ceptibility testilig by a staııdardized siııgle disk method. Amcr . .I.Clin. Patho1., 45:493.

4- Bozorgınehri-Fard, M,H.,andGilani, S.M. (ı 980) : A su/vtry of calibaciltasis in clıicke,ı
Ilocks amuııd Tehermı. Journal of Vel. Faculty University of Tcheran. 35 (3/4): 109-122.

S .. Buchanan, R.E. and Cibbons, N.E. (197+): lJergtry's Mmıllal of Detemıinative Bac-
leriolog)' 8 th. Ed. The \\'illiams and Wilkins Company, Ilahimore, USA.

0- Edwards, P.R. and Ewing, W.H. (1972): Identi/icatioıı of enterobacteriaceae. Burgess
Pubiish. Company, Minneapolis, Minesota. USA.

7- Ewing, W,H., Tatuın, H.W. Davis, B.R. and Reavis, R.W. (1956): Allmıta, Ga.,
C.D.C. Monograpth, (Heller, E.D. and Perch M. (1968): Br. Vel. J., 124: 509-
Sl3'den alınmıştır).

H- Ghonieın, N., Hanschike, G., Aıntsberg, G. and Bisping, W. (1982): Vergieichen-
de bakteriologisclıe Clltersııclıııııgeıı ııııd AlltibiolikaresiJtClZzbeJtimmımg an Esclzericlıia-coii stam-
mCllvali Kalbem mıs ,~1arokko ııııd _VordwesıdeIlIJc!llmıd, BerI. IVlünch. Ticrarzt1. 'Vschr.,
95: 141-143.

9- Gillies, R.R. and Doods, T.C. (1963): Bacteriolog)' Illııstrated. Livingstonc Ltd.
London.

ıo- Gross, W.B. (1972): Galibaciilusis. DimIJC ':fPoııl!')', G tlı. cd. The Iowa Slate Univer-
si ty Press, Ames.

i1- Harry, E.C. (1964): A stud)' rif 119 oııtbreak ~L coli-scpıicael1lia in broiler fiocks. Vet.
Rcc., 76: 4<13-448.



SEP riSEMiLi piLiÇLERDEN IZOLE EDiLEN ESCHERICHIA... <ll'!

12-. Harry, E.G. (1979): Iııcrcase iıı resis!mıce lo acıl! eXjıerimelllal colisepıicaemia iıı clıicks
giveıı high leı;ds of ferroııs sııljihaıe iıı Ihe die!. Res. Vet. Sei., 27: 175-179.

13- Harry, E.G. and Chubb, L.G. (1964): Relaıioııhips belweeıı calaiıı bioclıemicrıl chamc-
I"rislies mıd paıhologicrıl activity iıı aı;iaıı slm;,ıs of E. coli . .l.Comp. Path. H: IS0.1S7.

14 - Heller, E.D. and Drabkin, N. (1977: Some clwraclerislics of jıa/ilOge,lic E. coli sla;,ı.<,
Br. Vet. .l., 133: 572-587.

15- Heller, E.D. and Perek, M. (I 968) : Pathogeııic EJchericlıia (oli sırrıilis jlI'Cı;alelıtiıı j1OlIl-
try jlocks iıı ısrail. Br. Vet . .1" 124: 509-513.

J(j- İstanbulluoğlu, E. ve Diker, S. (1980): TaVllklardaıl izole edileıı Eschericlıia coli SIlŞ-
larııılii bi)'okiıı?yasal, coliciııe, liz~jenik karakterleri oe aıılibiyotihiere duyarlı/ık oraıılan üzeriııde
incelemeler. A.t:. Vet. Fak. Derg., 27: 484.-490.

17- Jakovina, M. (1972): Crdiciııe prodııctioıı b)' Eschericlıia coli sıraiıı.! isola/cd from iııle.ıli.

ııes of chickeııs. Arehiv., 42, (9/ 10): 255-263.

18- Keskintepe, H. (1976): jııSall ı;e ha)Talılarda enlerojıaloje'ıik Eschercia coli iıifekcD'olılan.
i.Ü.Vet.Fak.Derg., 2: 3046.

19- Kinjo, T. (1979): Dwg resislaııce aııd R plasmidJ iıı Esclıerichia coli isolaled frOIll feces of
ı;arioııs aııimals mıd maıı iıı Ck;,ıowa . .1 ap. j .Zootch. Sci., 50, 8: 54~ ..548.

~O- Konenman, E.W., Allen, S.D., Dowell, V.R. and Sommers, H.M. (1979): The
EııtelObacleriaeeae. Color Aıias alıd Tex!book of Diagııolic Miaobiolog)' . .J .1'. Lippincot
Company. I'hiladclphia- Torünto.

21- Sedlock, D.M. and Deibel, R.H. (1978): Delectioıı of Salmaııella exlerotoxi'llIsilıg rab.
bi! ilcal loojis. Can. J. Mierobiol., 24: 268-~73.

2~- Smith, H.W. (1966): The iııcidence of iııfec!h'e dıııg resislaııce iıı sırrıiıı of I~sclıerichia coli
isolaled from diseased lll/maıı beiııgs mıd domeslic alıimals. j.Hgy. Camb., 64: 465-4.74.

~3- Sojka, W.L. and Carnaghan, R.B.A. (1961): Esdıerichia coli iııleclioıı iıı jlOllill)'. Res,
Vet. Sci., 2: 340.352.



Ankara Vni\'. Vel. Fuk. f)el'".

30 (3) : 420-429, 1983
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Studies on the preparation of effective vaccines against fowl typhoid.

Summary: Tlze pll1pose oj this stildj' is to prepare aıı affeetiDe ı'aeeiııe
against ./owl ~)phoid iııfeetion whielz eaııses great eeonomieal loses among po-
ıtltı~y population in Tllrk~y. Two kind of Daeeine.>wcre prepared by u.>ing
apatlwgenie ,)almonella gaUiııarum strain gR. One ~f tlzese is 9R +LeDami-
sole (0.25 mg/'per kg bady weiglzt) ;. Al (OH)" and tlZe other is 9R+Al
(O H) ." Tlzese vaccine.>were inoculated into 4 montlzs old ql eMekens subcu-
taneou.>ly at neek region. l~'aelz dose cantained ıox iOı o viable baeteriae in
oııe mililiter. For~y five da;)'s afta vaeeiııatioıı, 20 l'Geeinated (I O .fi'om eaclı
grauj)) and 5 w/ı'aeeinated eoııtrol animals were elza!lenged intramusculary
u;itlz patlıagenie Çubuk-I SalmoneUa gallinarum strain in dose qf 5 X i09 per
milititer. Vaeeinated 20 ehiekens were found to he resistant to pathogeııie strain.
But all unvaeeinated birds died 0/ ~plzoid iıı]eetioıı.

In the same WG)', remainin,F: 25 animal.> were C1ıaUe11ged75 da)'s after
vaeeination. Altlwugh control animals had bem infeeted or died within 7 da)'.>,
all of the Daeeinated bird.> resisted to the ehallenge irifeetioıı.

Vaeeines used in this stud)' protected the mıimals to S.gallinamnl iııfee-
tionfor 2.5 nlOnths and iLA difference has bem observcd between these two i;ae-
(/Ile.fo

Özet: Bu çalışmada, )'urdumuzda )'Qygın injek.>iı'onlara, buna bağlı
olarak ekonomik kf1:yıplara neden olan tavuk ıflosıına karşı etkin bir aşı hazır-
laııması amac ediııilmiştir. Ha)'vaıılal'l a~ılamada 9R apatqjenik S. gaUiııa-
mm suşu ku/lamlmış ve 2 delişik aşı hazırlanmıştır (gR +l-evamizol 0.25
mgr. / kgr. rÜCllt a,ğırlığı -\- AI(OH)" te 9R-,-:-AI(OJ!h Hazırlanan her
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iki aşı, 4 aylık hayvanlara b~yun derisi altıııa şmnga edilmiştir (I O X 101o
j ml.). Aşılamadan 45 giin sonra /zer iki grupta bulunan 20 ha)'van ve kontrol
aşısı;:. 5 tal'uk intramusklller :)X 109 !ml. patojenik S.gallinarum Çllbnk-1
suşu ile epriive edilmişlerdir. Birinci eprüvasyon sonucu her iki grupta bUlUT/an
hayvanlarda % i00 koruma /!,örülmesine karşın kontrol grubundaki ha)'vanlar
infeksiyon sonucu ö"lmiişlerdir. İkinci epriivasyon, aşılamadan 7:ı gün .'oııra
.yapılmış ve iki grupta bulunan hay<:mılarepn/l.'asJOIw direns--gösterdikleri hal-
de, kontrol grubunda bulunan 5 hayvan ölmiişlerdir. (ilen harvanların or.:!aıı-
Ianndan S.gallinarum i;:.ole edilmiştir.

Bu çalışmadan alınan ,wnuclara göre, ha;;.ırlanan aşılar 2.5 aylık bir
dönem siiresinde hayvanları S.gallinarum in(eksiJ'omıııa karşı % i00 oranıııda
korll}abilmektedir.

Giriş

Tavuk tifeısu (Typhus gallinarum), kanatlıların S.gallinarum'dan
ileri gelen bulaşıcı ve öldürücü inft~ksiyöz bir hastalığıdır. çoğu za-
man septiscmik bir seyir izleyerek tavuklar arasında büyük oranda
ölümlere v~ bunun sonucu olarak ta ekonomik kayıplara neclen 01-
ınaktadır.

Türkiyc'd(~ son yıllarda bu hastalığa özellikır büyük yetıştır-
me müesseselerinde sıkça rastlanmakta ve ~erekli önlemler yeterince
alınamadığı ve ciddiyet/c izlenmediği için tahribatı da fazla olmaktadır.

Hayvanları tavuk tıfosundan korumada, arzu edilen kolay ve ucuz
yöntemlerden birisi aşılamadır. Ancak, bu önlem de, diğer sağlık
koşulları ilc birlikte olursa etkinliği olabilmektedir. Gerek yabancı
ülkelerde ve gerckse Türkiye'de bu ama(;la inaktif ve aktif bazı aşı-
lar hazırlanmış ve kullanılmıştır.

Arda ve ark. (2), S.gallinarum S-karakterindeki suşla yumurtada
hazırladıkları aşıy' inaktive ettikten sonra tek ve çin: doz halinde :'\e\v-
hampshire ve Beyaz Plymol1th tavuklarında uygulamışlar ve oluşan
bağışıklığın yetersiz olduğunu ve Barber (3) ise, virulent .S.gallinarum
suşundan hazırladığı DV i ve DV2 inaktif aşılarının tck ve çift doz ha-
linde kullanılmasının iyi bir koruma sağlamadığını bildirmişlerdir.
Hall ve ark.(7), kimyasal ve fiziksel yöntemlerle inaktive ettikleri aşı-
ların tavuklarda çok az bir bağışıklık meydana getirdiğini belirtmiş-
lerdir. Smith ( i i), % 70 etanol, fajIa-erimiş (Iizat) ve feırmollü doku
aşılarından ve Wilson ( i3), da hazırladığı inaktif aşılardan olumlu ve
pratiğe aktarılabilir nitelikte bir sonuç alınamadığın açıklamışlardır.
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Yukarıdaki ara~tırmalardan kolayca anla~ılacağı gibi, inaktif
aşıIar yeterli bağışıklık verememektedirler. Ayni zamanda, bu aşılar
hayvanların kanında aglutininler meydana getirdikleri için de, pra-
tikte, portör tarama testlerinde büyük sorunlar yaratmakta ve test-
leri kullanılmaz haıc sokmaktadıl'. Bu nedenle hayvanlarda infeksi-
yon meydana getirmeyen, S-karakterindeki suşlara karşı antikor oluş-
turmayan ve böylece portör tarama testlerine etkiIemeyen, hayvan-
ların verimlerine zararlı bir yönü bulunmayan, inaktif a~ıIara oranla
daha uzun süre bağışıklık sağIıyabilen, R-özelliğindeki S.gallinarum
su~undan (gR) aşıIar hazırlanmış ve kullanılml~tlr.

Arda(I), gR S.gallinarum suşu ile hazırladığı aşıyı, 1 günlük ve
5 haftalık hayvanlara bir hafta süre ile içme sularına katarak yaptığı
denemede, aşılamadan 1 ay sonra, i. ve II. grup hayvanlarda yapı-
lan eprüvasyonlarda, korumanın sıra ilc % 34.3 ve % 80 olduğunu,
3 ay sonraki ikinci eprüvasyonda ise, bu oranın 2. grupta % 50 nin
altına (% 48.6) dü~tüğünü saptamıştır. Cupta ve Mallick (6), gR S.gal-
linanmı suşu ile hazırladıkları a~ıyı civcivlere oral yolla verdikten
14 gün sonra patojenik S.gallinarum suşu ile yapılan eprüvasyona hay-
vanların büyük bir direnç gösterdiklerini bildirmi~lerdir. Gııpta ve
Mallick(s), sadece gR ve 9R -+ komplet Freund adjuvantı ile hazır-
ladıkları iki tür a~ıyı kas içi olarak kullanmışlar, birinci aşının koruma
gücünün 4. ay kadar olduğunu ve buna karşın ikinci aşının ise 8 ay
süre ile bir bağışıklık verebildiğini açıklamışlardır. Smith (12), S.gal-
linarum gR suşundan hazırladığı biri liyofilize ve diğeri liyofilize ol-
mamış iki aşının deri altı uygulanması sonunda, 3,6, i2, ve 16. hafta-
larda yapılan bağışıklık denemelerinde, sıra ile % 80, 100, 100 ve
% 38 bir koruma elde ettiğini bildirmi~tir. Ayni araştırıcı, aşıdaki
organizma sayısı ile bağışıklık süresi arasında bir korelasyon olduğunu,
eğer bir doz aşıda 125 milyon bakteri bulunursa korumanın % 100,
100, 100 ve % 50 olduğunu ve Menendez ve ark. (9), gR suşundan
hazırladıkları aşının IS gün sonra yapılan eprüvasyona karşı hayvan-
ları koruduğu nu belirtmişlerdir.

Padmanaban ve ark. (l O), adjuvantlı ve adjuvantsız, canlı ve ölü a~ı-
lada yaptıkları denemelerde, ölü adjuvantlı ve adjuvantsız aşılanu
yeterli bir koruma sağladıklarını buna karşın, canlı g R aşısının daha
iyi koruduğunu, adjuvantIı aşının ise en iyi koruma sağladığını, Harbo-
urne (8), gR ve gS suşlarından hazırladığı a~ıIardan 9R'nin daha iyi
bağışıklık verdiğini, ve Goı"donve aık (4), gR ve gS suşlarından hazır-
ladıkları aşıların subkutan uygulamalarında 9S aşısı lehine bir so-
nuç elde ettiklerini bildirmişlerdir.
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Bu çalı~mada Türkiye'de büyük ekonomik kayıplara neden olan
tavuk tifosuna kaqı iki tür a~ı hazırlayıp, bunları kar~ılaştırmak ve ba-
ğışıklık kontrollerini yapmak esas olarak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Aşı suşu: Aşı hazırlanmasında, Etlik Vet. Kont. Araşt. Enst.
den temin edilen gR apatojenik S.gallinarum su~u kullanılmıştır. Kul-
lanılmadan önce, mikroorganizmanın bütün karakterleri yeniden göz-
den geçirilmiştir.

Eprüve suşu: Denemeye konulan a~ılı ve kontrol hayvanların
bağışıklık kontrollerinde, patojenik (S-formda) Çubuk-I S.gallinarum
suşundan yararlanılmı~tır. Eprüvasyonlarda, bu mikroorganizma-
dan her hayvana kas içi olarak, % i00 ölüm oluşturan 5 X 109 efu i mL.
miktarında verilmiştir.

Besi yerleri: Aşı ve eprüve suşlarının üretilmesinde, aşı ve anti-
jen hazırlanmasında, kültürel ve biyokimyasal özelliklerin incelen-
mesinde, izolasyon ve identifikasyon çalışmalarında, genel katı ve sıvı
besi yerleri (triptikaz soy agar, triptikaz soy buyyon, MaeConkey
agar, seIenit-F, zenginle~tirilmiş kanlı agar, buyyon) kullanılmı~tır.
Bu besi yerleri standart yöntemlere göre hazırlanmıştır.

Biyokimyasal testler için gerekli reaktif ve kimyasal madde-
lerden de yararlanılmıştır.

Tavuklar: Denemelerde Türkiye Kalkınma Vakfı'ndan (TK V)
sağlanan 50 adet 3 aylık Hybro tavuk kullanılmış olup bunlar grup-
lara ayrılarak numaralanmış ve aşılanmışlardır. Deneme sonuna
kadar hayvanlar antibiyotiksiz Yem Sanayii pelet yemi ile beslenmiş-
lerdir.

LGrup 20 tavuk gR +- AI(OHh -+- Levamizol
2.Grup 20 tavuk gR -\- AI(OHh
3.Grup iO tavuk Kontrololarak bırakılmışlardır.

Antijenler: Bu çalışmada iki tür antijenden yararlanılmıştır.

I-Plate test antijeni: Bu antijen Pendik Veteriner Kontrol ve Araş-
tırma Enstitüsünden alınmış ve kullanılmıştır.

2- Tüp aglutinasyon antijeni: S.pullorum S- ve V - suşlarından hazır-
hazırlanan bu antijen MaeFarland No.6'ya göre ayarlanarak kulla-
nılmıştır.
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Serolojik lesıler: Dcneme süresince hayvanlara iki tür serolojik
test uyguJanml~tır. Bunlar da:

1- Plate tesl: Bu test, hayvanlar cknenıcye konulmadan, cprü-
vasyonlardan öncc vc eprüvasyondan sonra canlı kalanların kanlan ilc
yapıldığı gibi bu son grubun senımları ilc ck uygulanml~tır.

2- Tüp agllltill(/.~Joll tesli: EprüvasYOlıdan J.1 gün sonra canlı ka-
lan hayvanların serumları ilc tüp aglutinasyon testi yaFılmıştır. tki
katlı sulandırılan senımlar üzerine aynİ miktar antijen kOllLıImu~ ve
sonuçlar 24 saat sonra genel prensiplere (-, i -c-, 2 -j, 3 --!-, 4 -+- )
göre (ic.~erkndirilmhtir.

AşılaTllI !ta<.ır1mln]({sı: Bu dcnemcck biri !evamiwnü ve diğeri de
levamİzoI'süz olmak üzerc iki a~ı kııIlanılmı~tlr. Aşıların yapıları
aşağıda bildirilmiştir:

I.Aşı: Bu aşının bileşiminde, 9R( i X 1010 mikroorganizma)
0.75 mL. -, Al(OH).; 0.25 mi. Levamizol (bu immunostimulan mad-
de 0.25 mg! kg. hesabı ilc i mL. aşı ic,:ine katılmıştır) bulunmaktadır.
Aşı birinci grnp tavuklara deri altı i mL. miktarında vcrilnıi~itir.

2. Aşı: Bu aşıda, sadccc, aynı miktarda mikroorganizma ve alu-
minyum hidroksit bulunmakta !evamiznI içermcmektedir. Aşı ikinci
gruba ayni tarzda vc miktarda uygulanmışıır.

Fprüva.~yoıı: Aşı uygulandıktan sonra hay,'anbr iki kez eprüvas-
yona tahi tutulmuşlardır.

nci Eprüva~Ton: Aşılamadan 45 gün sonra yapılan bu eprüvas-
yona, 1. ve 2. gruptan iO ar ve ~:L gruptan da 5 Iıay,'an katılnıı~tır.

2 nci FjJriil'(ı~)ol1: Aşılamadan 75 gün sonra yapılan bu denemeye
de ayni miktar hayvan sokulml1~ıur.

Her cpriivasyonc1an sonra hayvanlar i5 gün süre klinik gözlem
altında tutulmu~ıardır.

holaS)"OIı {a!ıimalan: Eprüvasyondan sonra ölen ve canlı kalan
hayvanlara (kesikrek) otopsi yapılmış ve izolasyon ıçın gerekli ma-
teryal (karaciğer, dalak, barsak) alınmı~tır.

Bu materyaller bilinen yöntemlere göre işleme tabi tutulmuşlar-
dır.
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Serolojik IrJ! JOI/1/c/an

A- P/al/' fest sOl/1/ıJan

1- Aşılamadan önce, bütün hayvanların kanhırı ilc yapılan pla-
tc test (pullorum) sonuçları negatif bulıınmu~tur.

2- Aşılandıktan sonra hıkat birinci eprüvasyona kCl'lıJmadan 5
gün önce aşılı gruplarda iO ar ve kontrol gruptan da :ı hayvandan
plate test/c yapıla!' yoklama sonucunda 2 tane (2-j ) J)()zitif (% 8)
saptanmıştır. (Birinci gruptan 7 no.lıı ve ikir.ci grupta!' 1'\ no.Ju ta-
vuklar). Diğer bütün hayvanla i' negatif olarak değerlendiril miştir.

:)- İkiııci eprüvasyona kopulmadan 5 gün önce yapılan plate
testtc birinci gruptan 2 (2 L) ve ikinci gruptan da i (2-L) olmak üze-
re 3 hayvan pozitif (% i2) bulunmuştur (Lgruptan 34 V~ 35 No.Ju,
2. gruptan ise 36 No.Iu tavuklar). Diğer hayvanlar negatif olarak
belirlenmiştir.

4- Birinei ve ikinci eprüvilsyondan sonra canlı kalanların kan-
lan ile yapılan plate testlerek bütün hayvanlar 4;- bulunmuşlardır.
Ancak birinci gruptaı~ 4 No'lu tavuk negatif ve ikinci gruptan da
12 ~o'lu tavuk ir lık pozitif reaksiyon vermiştir.

5- Serumla yapılan plate testte birincİ gruptan 4 No'lu ile ikin-
ci gruptan 12 No'lu tavuklar harİç olmak üzere diğerlerinde 4+ po-
zitif reaksiyon saptanmıştır.

B- Tüp ag/ııtinas)'on festi sonuçları

Tüp aglutinasyon testi birinci ve ikinci eprüvasyondan sonra
canlı kalan tanıkların serumlan ilc yapılmıştır. Sonuçlar tablo-l ve
-2 de gösterilmiştir.

Eprüvas)'on sonuçları

1 nci 1:.prüvaS)'on sonuçları: Aşılamadan 45 gün sonra yapılan bu
eprüvasyonda her iki aşılı gruptan hiç bir ölüm olmadığı (veya in-
[eksiyon belirtisi görülmediği) halde kontrollerin hepsi tipik tavuk ti-
fasıı semptomları göstererek 9 gün içinde ölmüşlerdir.

2 nci EprüvGS.von sonuçları: Aşılamadan 75 gün sonra yapılan bu
eprüvasyonda denemeye konulan aşılıların hepsi eanlı kalmalarına
karşın, kontroller ölmüşlerdir.

Alınan sonuçlar tablo-3 ve -4 de gösterilmiştir.
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Tablo i. Scrolojik test sonuçları (I .eprüvasyondan 45 gün sonra):

Aşı Hayvan Kanla çabuk Serumla çabuk Serumla tüp aglu-
türü No. aglutinasyon aglutinasyon tina~yon titre1cı'i
--

i ++...;'+ ++++ 2{20(x)

ı:ı:: 2 -t-+++ ++-ı--; 2{40
cl 3 ++++ +-1--f--i- 3{80
-r-:t 4 - ++ i{ ıo
0.>0 5 +++-f- ~_.t- -I---r- 2{80
Ö~ 6 +-!-++ -;.+++ 2{40<r._'g< 7 ++++ ++++ 2{40
OL. , 8 ++++ ++++ 3{80>-o.> ' 9 ++++ ++++ 2{40....ı

LO -:-+.++ +++.1- 2{40
--

II ++++ ++++ 1{40
12 + -t- -T- i/ ıo

i' 13 ++++ ++++ 2{ 320

Q. 14 ++++ "';"++-i- i {20
15 ++++ ++++ 2{40:< 16 ++++ ++++ 2{320

+ 17 ++++ .!-~_.t+ i{ ıo
18 ++.i..+ ++++ 2/80

~ 19 ++++ ++++ i {40cr>
20 ++..L+ ++++ 2{40

(x): i /20 dilusyonda 2 -/- aglutinasyon.

Tablo-2. Serolojik test sonuçları (2. eprüvasyondan 75 gün sonra).

Aşı Hayvan Kanla çabuk Serumla çabuk Serum la tüp aglü-
türü ]\'0. aglutinasyon aglutinasyon tinasyon titrcleri
-- ._--

26 +++-i- -i-+-f-+ 2{40(x)
ı:ı:: 27 ++++ +++,' i{20
cr> 28 ++++ +++..L i {40
+:2' 29 ++++ -+ .+-~.+ 2{80

.",Q. 30 +-+++ ++++ i { LO
o 31 ++++ ++++ I{IO.~:< 32 ++++ +-1-+-1- 1{40
~+ 33 ++++ ++-+-+ 2{40
o.> 34 .J..++-'- +++-1- 2{40....ı

35 ++++ ++++ 2{80
----

36 ++++ ++++ 1/20
37 -l--+-!-+ .ı-+++ 3{ 160

i' 38 ++-i-+ +-'-..J....J..2{40
Q. 39 ++++ ++++ 2{80

40 +++-+ ++++ 1/40:< 41 ++++ ++++ i { ıo
42 -,ıı ...l.+.:.+ 2{40

ı:ı:: 43 ++++ .,+++ i {160
cr> 44 ++++ ++.-;-+ i {40

45 ++++ ++++ 1{80

(x): i {40 dilüsyonda 2 T aglutinasyon.
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Gruplar Eprüvasyon Ölüm Koruma
yüzdesi (';1;,) yüzdesi (%)

Levamisole+ gR -'--AI (OH), Ölen/Aşılı 0/ LO O 100

9R,-AI(OH), Ölen/Aşılı (0/ LO O 100

Kontrol Ölen/Aşısız ~)!:> 100 O

Tablo-4. İkinci eprüvasyon sonuç,ları.

Gruplar Eprüvasyon , Ölüm Koruma
Yüzdesi(%) Yüzdesi(%)

Levamisole-L gR -!- AI (OH), Ölen/Aşılı 0/ LO O 100

9R-I-AI(OH), Ölen/Aşılı 0/ LO O 100

Kontrol Ölen /Aşısız 5/ ,) 100 O

lzolas)'on çalışmaları

Birinci ve ikinci eprüvasyon sonu ölen hayvanların organların-
dan yapılan ekimler sonucu patojenik S.gallinarum izole ve identifiye
edilmiştir. Buna karşın, canlı kalan aşılı gruplardaki hayvanlardan
S.gallinarum izole edilememiştir.

Tartışma ve Sonuç

Kanatlı hayvanlar arasında yüksek orandaki ölümlerin nedeni
olan ve ekonomik kayıplar meydana getiren tavuk tifosu infeksiyonunu
önlemede, birçok aşılar hazırlanmış ve pratikte kullanılmıştır.

Arda ve ark.(2), döllü tavuk yumurtalarında hazırladıkları inaktif
aşıların hayvanlara uygulanmasından 20 gün sonra yaptıkları eprü-
vasyonda, N"ewhampshire ırkı tavuklarda aşı koruma meydana ge-
tirmesine karşın, Beyaz Plymout'larda ise, koruma yüzdesi % 50 ola-
rak belirlenmiştir. Ancak araştırmacılar, bu korumanın ilk bakışta
aşıya bağlı olarak şekillendiği görülmüyorsa da, esasta bu direncin
bir ırk direnci olduğunu vurgulamışlar ve inaktif aşı ile aşılanan hay-
vanların kanında kolaylıkla demonstre edilebilen aglutininlerin mey-
dana geldiğini ve bu aglutininlerin 3 ay içinde kaybolduğunu bildir-
mişlerdir.

İnaktif aşıların bu olumsuz etkileri göz önünde tutularak, daha
sonraları dünyanın birçok ülkesinde kanatlı tifosu hastalığına karşı
attenue S.gallinarum gR suşu ile aşılar hazırlanmış ve hayvanlara o-
ral, subkutan ve intramuskuler verilmiştir.
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Arda l'e ark. (I), 9R attenue S. gallinaıum suşundan Al(OH)ı
adsorbe edilerek bir aşı hazırlanmışlar ve hayvanlara deri altı ver-
mişlerdir. Aşılamadan 20 gün sonra yapılan (~prüvasyonda, ~ew-
hampshire'lerda % 93, bir ay sonra yapılan eprüvasyonda % 83.3
ve aşılamadan 6 ay sonra yapılan eprüvasyonda ise, % 20; Beyaz Ply-
mouth'larda, bu oranları % 90, % 90 ve % 76.6 bulmuşlardır. Ay-
rıca araştırıcılar, 9R ilc aşılanan toplam 240 hayvanın kanında % ı.25
oranında şüpheli reaksiyona rastladıklarını bildirmişlerdir. Bu ça!ı5-
mada, hayvanları tavuk tifosuna karşı korumada Levamizol f-
9R+ Al (OHlı ve 9R!-Al(OH).ı içeren iki tip aşı kullanılmıştır.
Aşıların hayvanlara tatbik edilmesinden 45 gün sonra yapılan b}riıı-
ci eprüvasyon ile, aşılamadan 75 gün (2.5 ay) sonra yapılan ikinci ep-
rüvasyonda, her iki aşılı !-{rup hayvanlar arasında aşının koruma yüz-
desi % i00 olarak saptanmıştır. Araştırmadan alınan bu sonuçlar
ışığı altında, her iki aşı birbirine bu süre içinde bir üstünlük sağlama-
dan hayvanları tifoya karşı % 100 oranında korumaktadır. Ayrıca
çalışmada, birinci eprüvasyona girmeden önce pullorum yönünden
kanları muayene edilen hayvanlarda pozitiflik oranı % 8, ikinci cp-
rüvasyona girecek olanlarda ise bu oran % i2 olarak belirlenmiştir.
Arda ve ark. (I), bu oranı % 1.25 ve Gordon veLııke (4), % 5.83-% 6.12
arasında bulduklarını bildirmişlerdir. Bu araştırmada oranların yük-
sek bulunuşu S.gal!inarum gR aşısı ile aşılanmış sürülerde portör ta-
ramaları yapılırken yanıltıcı sonuçların çıkabileceğini ortaya koymak-
ta ve bu taramalar yapılırken bu hususların göz önünde tutulma-
sının gerektiğini vurgulamaktadır.

Alınan sonuçlara göre, denemelerde kullanılan aşılar kısa bir süre
için de olsa bağışıklık vermektedirkr. İnfeksiyonun yurdumuzda yaygın
bir şekilde seyretmesi göz önünde tu tularak, damızlık sürüler hariç,
yumurta yönlü yetiştirme yapan işletmelerce kullanılması muhtemel
bir infeksiyona karşı koruma oluşturacağı gibi, infeksiyon gelse dahi
ölümleri yüksek oranda önleyebi!cceğini ortaya koymaktadır.

Deneme sonuçlarına göre, belirtilen dozda kullanılan !cvamizol'un
immunostimulan bir etkisi görülmemiş ve her iki aşı da yaklaşık ayni
süre bağışıklık vermiştir.

Bundan sonraki aşı çalışmalarında !Cvamizol'ün değişik dozları
veya başka etkin bir immunostimulan'ın denenmesi yararlı olur ka-
nısındayız.
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SALMONELLA SUŞLARI~IN O-I FAJINA KARŞI DUYARLILIKLERI:\'IN
BELİRLE:\'MESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Mustafa Arda* Ömer Akay** Müjgan İzgür***

Studies on the sensitivity of salınoneıla strains to 0-1 phage

Summary: The purpose of this study was to investigate the sensiti-
viry if various salmonella strains if avian origin (41 strains), salmonellae
from nonavian sources (53 strains belonging to different serogroups) and the
enteric bacteriae other than salmonella (40 E.coli, 9 Shigella spp., 5 Pr.vul-
garis, 5 Ps.aeruginosa) to salmonella phage 0-1. To achive this, 1X RTD and
1000 X R TD of phage 0-1 were used in this test.

The results have sllOwed that 37 strains out of 41 avian origin were se/ısi-
tive (90.2 %) and 37 various salmoneıla strains out if 53 nonavian origin
were also sensitive (69.8 %). The overall sensitiviry of the salmonella strains
used (94 strains) was 78.7 % among the other bacteriae tested, 39 strains
out of 40 E.coli, 1 were sensitive, 9 shigella spp., 5 Pr. vulgaris and 5 Ps.
aeruginosa strains were found resistant to the action of phage 0-1.

It was concluted that the phage sensitivity test could only be used as a
additional test besides biochemical and serologic methods.

Özet: Bu çalışmada, kanatlı hayvanlardan izole edilen salmoneıla suş-
ları ile çeşitli araştırma enstitülerinden sağlanan salmoneıla suşlarının ve sal-
monella dışındaki diğer bazı enterik bakterilerin 0-1 fajına karşı duyarlılık-
ları incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, 41 kanatlı orijinli salmo-
nella suşundan 37 adedi (% 90.2) 0-1 fajına duyarlı, 4. adedi (% 9.7) di-
rençli, kanatlı orijinli olmayan toplam 53 salmonella suşundan 37 adedi
(% 69.8) faja duyarlı, 16 adedi (% 30.2) ise dirençli bulunmuştur.

Toplam olarak 94 salmoneıla suşundan 74 adedinin (% 78.7) duyarlı,
20 tanesinin (% 21.3) ise 0-1 faJına dirençli oldukları belirlenmiştir.

Denemelerde kullanılan ,W E.coli, 9 S1zigella, 5 Proteus vulgaris, 5 Pseu-
domonas aeruginosa suşları arasından 0-1 faJına karşı sadece 1 E.coli suşu
duyarlı diğerleri ise dirençli bulunmuştur.
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•• Doç.Dr., A.Ü.Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye .

••• Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
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Giriş

Enterobacteriaceae familyasının salmoneIla cınsıne ait türleri-
nin diğerlerinden ayırt edilmesinde esas olarak çeşitli biyokimyasal
ve serolojik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Ancak, biyokimya-
sal testler her zaman gerçek ve kesin sonuçlar vermekte yeterli ol~
mamaktadırlar. Serolojik tanı, önce polivalan (O) ve sonra da grup
spesifik O-antiserumlardan yararlanılarak mikroorganizmanın sero-
grubunu belli etmektedir. Bundan sonra, flageIla(H) antiserumlarıyla
türü bulunmaktadır (faz-l ve faz-2). Ancak, bu standartserumların
ticari kaynaklarından elde edilmesi oldukça masraflı ve zaman alıcı-
dır. Bu nedenle son yıllarda, birçok ülkede, izole edilen etkenlerin
salmoneIla' cinsine ait olduğunu ortaya koymada, ilk defa :Felix ve
CaIlow(3) tarafindan bulunan Ol-fajından yaygın olarak yararla-
nılmaya başlanmıştır.

Cherry ve ark. (2) ilk olarak 0-1 fajının salmoneIla etkenlerınin
identifikasyonundaki önemini ortaya koymuşlardır. Araştırıcılar, de-
nemelerinde kullandıkları 427 salmoneIla suşundan 415 (% 97.2)'nin
0-1 fajı tarafından !ize olduğunu, buna karşın 12 (% 2.8) suşun faj
tarafından lize edilemediğini, ayrıca salmoneIla dışındaki diğer en-
terik mikroorganizmaların faj duyarlılıklarını incelendiğinde, bu
mikroorganizmaların çok düşük oranda etkilendiklerini (Shigclla
195 suşta % 0.5, E.coli 93 suşta % 1.1) bildirmişlerdir.

Thal ve Kal1ings ( ll), 2134 gram negatif organizmanın 0-1
fajına duyarlılıklarını incelemişlerdir. Kullandıkları 1811 salmoneI-
la suşundan 1802'sinin faj tarafindan lize olduğunu, faj testinin bi-
yokimyasal testlerle birlikte kullanılmasının salmonella'ların rutin
tanısında polivalan serumlarla yapılan teşhis yerine kuIlanılabile-
ceğini araştırmalarında ortaya koymuşlardır. Fey ve ark. (4), çeşitli
gruplara aİt toplam 8255 adet salmonella suşunun 0-1 fajına karşı
duyarlılıklarını saptadıklarında, 8028 (% 97.2)'nin faja duyarlı,
227 (% 2.8)'inin ise dirençli olduğunu, ayrıca salmoneıla dışın-
daki enterik bakterilerden, Arizona grubunda 193 suştan III 'inin
(% 57. 5), 118 E.coli suşundan % 10.2'sinin, Providencia grubu 126
suştan % 2.4'nün faja karış duyarlı, 57 Proteus ve 37 adet Shigella
suşlarının ise dirençli olduklarını ve Bockmülh (1), denemelerinde kul-
landığı 888 salmoneIla suşundan % 79.2'nin 0-1 fajı tarafından eri-
tildiğini, kullanılan suşlardan 176'sının O grup E'ye dahilolup, bu
gruptaki suşların ancak % 47.4'nün faj tarafından lize edilebildiğini
belirtmişlerdir. Welkos ve ark. (12), kullandıkları 603 salmonella
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suşundan % 98.2'sinin 0- ı fajı tarafından lize edildiğini, ayrıca sal-
monella grubu dışında teste tabi tutulan 146:l adet gram negatif
organizmanın O-I fajına direnç gösterdiklerini, ancak testte kullanı-
lan 239 E.coli'den 14'ünün (% 5.9) faja duyarlı olduğunu, Fey ve
ark.(5), toplam 22880 salmoneıla suşundan 21.977'sinin (% 96. i), ay-
rıca 707 adet diğer gram negatif organizmalardan 64 (% 9. i) 'nün
O-I fajına duyarlı olduklarını bildirmişlerdir. Güdcl ve Fey (6), 0-
grubu Eı-E2 salmoneıla suşlarının O-I fajına karşı diğer gruplara
oranla daha az duyarlı olduklarını, ancak bu grup mikroorganizma-
lara etkili faj G-47'nin O-I fajına katılmasıyla, bu faj karışımına bu grup
etkenlerin daha duyarlı haıc geldiklerini denemelerinde gözlediklerini
bildirmişlerdir. Kazan(9), değişik kaynaklardan sağladığı ı28 sal-
monella, 62 proteus, 18 shigella, ı21 pseudomonas ve 76 adet E.coli'niıı
0- i fajına karşı duyarlılıklarını incelediğinde, salmoneıla suşlarından
126 (% 98.4) adedinin O-I fajı tarafindan lize edildiğini, testte kul-
lanılan diğer mikroorganizmaların bu fajdan ctkilenmediklerini açık-
lamıştır.

Bu çalışma, kanatlı orijinli ve kanatlı orijinli olmayan salmoncI-
la suşları ilc diğcr enterik bakterilerin 0--i fajına kaqı duyarlılıklarının
i'nceIenmesi ve bu testin Salmonella grubu bakterilerin rutin teşhi-
sinde geçerliliğini araştırmak amacı ilc de alınmıştır.

Materyal ve Metot

i- Kanatlı orijinli salmoneıla suşları

a) Standart suşlar: Denemelerde kullanılan Salmol/ella pullorum
Standart (5-), S.pullorum Variyant (V-) suşları Pendik VeteTiner ve
Kontrol Araştırma Enstitüsünden, S.pullorum i.5.5. Roma, S.gallina-
rum Kauffma,n suşları Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Küitür Kol-
leksiyonu ünitesinden ve S.anatis Gülhane Tıp Akademisi Mikrobi-
yoloji Bölümünden, S.gallinarum patojenik i007 suşu ise, Güney Af-
rika Birliğinden sağlanmıştır. Ayrıca, S.gallinarum 9R suşu Bakteri-
yoloji Bilim Dalından temin edilmiştir.

b) İzole suşlar: A.Ü. Veterincı' Fakültesi Bakteriyoloji Bilim Da-
lı'na getirilen hastalıklı ve ölü tavuklardan 18 adet, Pendik Veteri-
ner ve Kontrol Araştırma Enstitüsünde, hastalıklı ve ölü tavuklar-
dan izole ve identifiye 16 adet S.gallinarum suşu, denemelerde kulla-
nılmıştır.
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2 - Di/jer salmoneıla suşlan: Denemelerde, çeşitli ara~tırma ensti-
tülerinden sağlanan ve kanatlı orijinli olmayan toplam 5:1 saImoncI-
la suşundarı yararlanılnıl~tır.

3- sa/moııella dışlI/daki cııterik bakteri/er: Bu araştırmada kullaııı-
lan 40 E coli, 9 Slzigella sp., 5 Proteııs vulgaris, .:) PseudomOlws aenlgillUsa
Anabilim Dalı Kültür kolleksiyonundan sağlanmış ve kanatlı hayvan-
lardan izole edilen salmoneıla su~ları ilc çeşitli enstitülerden temin
edilep Salmonella suşlarıpu~ ve di,~er enterik bakterilerin bütün ka-
rak terleri yeniden incelenmişt ir.

0-] Fajı: Çalışmada kullanılan 0-] fajı \"C konak!,:ı suşu S.para£ıphi
B, İsviçre Bem Üniversitesi Baktcriyoloji Enstitüsünden Prof". Dr. H.
Fey'den sa.~lanmıştır.

Aııtisemm: Salmoneıla suşlarının O antijenlerinin l)lQirknme-
sinde Salmoneıla poly-O antiserumu (B13L) kullanılmıştır.

Besi )'erleri: Denemelerde kullanılan suşların üretilmesinde, özel-
liklerinin saptanma~ında, gepel katı, sıvı I)('siyerlerinden ve özel 01'-
tamlardan yararlanılmıştır. Fajın ün:tilmesi, Rutin Test Dilusyo-
nunun (R TD) belirlenmesi ve suşların faja duyarlılıklarının saptan-
masında nutrient buyyon ve agar kullanılmıştır.

Fajl1l üretilmesi: Fajın üretilmesinde Fey ve ark.(4)'nın bildirdik-
Ieri yöntemden yararlanılmıştır. ısısı 3fCC. olan 100 mL. nutrient
buyyona, 0.1 fajlll1n konakçı suşu S.paralJ-phi jJ'nin 2 saatlik 37cC.
su banyosundaki buyyon kültüründen ı mL. ve i mL. de O-I f:ıjı ila-
ve edilerek karışını, 3fCC. lik su banyosunda ara sıra çalkalanarak
6 saat inkube edilıniştir. Bu süre sonunda faj süspansiyonuna % 2
kloroform (Mcrck) katılarak i gece oda ısısında bekletilmiş, daha son-
ra kuvvetlice santrifüje edilerek üst sıvı alınınış ve buna tekrar final
konsantrasyonu %) 2 olacak şekilde klororarm katılarak :-4°C. de
saklanmıştır.

Rutin test di/us)'o1l1llIıın (R TD) saptanması: -Ci retilen 0- i fajının
RTD'sini saptamak amacı ilc, konakçı suşu S.parat'ı'jJhi B'nin iH saat-
lik buyyon kültüründen 0.1 nıl., 7 mL. nutrient buyyona ekilenerek
37°C. lik su banyosunda 2 saat inkube edilmiştir. Bu kültürden i
mL. yüzeyi daha önceden kurutulmuş nutrient agar plaklarına ya-
yılmış ve LO dak. bekletilelikten sonra fazla sıvı bir pipet yardımı ilc
alınmış ve agar yüzeyinin tamamen kurumasından sonra RTD'si
saptanacak fajın nutrient huyyondaki iO i .... 10-7 dilusyonlarından
birer damla agar plaklarının i~;Hetlenmiş bölgelerine damlatılmıştır.
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Tekrar yüzeyi kurutulmuş ve 37 oc. de 5-6 saat inkübasyon sonunda
sonuçlar değerlendirilmiştir. i8-24 saat sonra sonuçlar tekrar kontrol
edilerek, RTD, fajın mikroplar üzerindeki konfluent erimesi olarak
değerlendirilmiştir.

Paj deneyi: Faja karşı duyarlılıkları saptanacak suşların 37cC.
de 2 saat bekletilerek hazırlanan buyyon kültürlerinden, daha ön-
ce yüzeyleri kurutulan nutrient agar plaklarına yayılmıştır. Fazla
olan kültürler pipetle alınarak yüzeyi tekrar kurutulmuştur. Daha
sonra i X RTD ve i000 X RTD olan f;ıjdan birer damla damlatılarak
tekrar yüzeyin kuruması sağlanmış ve agar plakları 37 °C.de 6 saat
inkübe edilerek sonuçlar, erime meydana getirip (+) getirmemesine
(-) göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler ı8 - 24 saat sonra
tekrar yapılmıştır.

Bulgular

O-I fajının RTD sonucu: Denemelerde kullanılan O-I fajının ko-
nakçı hücresinde RTD'si ıo-s, ve plak oluşturma ünitesi de (plaque
forming unit-pfu) 12x 101°1 mL. olarak belirlenmiştir.

Faj deneyi sonuçları

1- Kanatlı orijinli salmone/la suşları

a) Standart suşlar: Tablo-I 'de görüldüğü gibi, kanatlı orijinli
standart suşlardan 3 tanesi 0-1 fajının i X RTD'sinde, 4 tanesi ise
i000 X RTD'de duyarlı bulunmuşlardır.

Tablo I. Kanatlı orijinli standart salmonclla suşlarının faj deneyi sonuçları.

O-I lajma duyarlılık

IxRTD 1000xRTD

.... - T

--
+ -r-

- -
--

- --
------ -----

- .+
- ,.,

- ----------_._--
S. gallinanım 1007 i

-- -.--- -- -_ - ••• •• __ 0- ••• __ ._______ _ _

S. gallinarum 9R

S. anaıis
------- --_._----_._----

s. pulIarum LS.S. Roma

S. pulIarum (Y)

S. pulIorum (S)

Suşun adı

S. pullanım Kaunİnann
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b) İzole suşlar: KanatlıIardan izole ediIen 34. suştan 33'ü 0-1
fajının hem 1X RTD ve hemde 1000 X RTD'de, bir suş ise (S.galli-
narum Çorum-S) hcl' iki testte de negatif bulunmuştur (tabIo-2).

Tablo 2. Kanatlı orijinli yerli izole salmoneıla suşlarının f"j deneyi sonuçları

Suşun adı

0.. 1 fajına duyarlılık

IxRTD IOOOxRTD
, __ • ' ----------_._ •••• - -- __ o •• - , ••• -_._--

S. gallinanım (Çubuk-I,-2,-3,-4)
-_._--- _.-._-_. __ .__ .. _-_.-----~ -----"._-- - ------_.- _.-

S. gallinarum (Çoruın-l,-2,--3,-4) -, "j"

___ •• __ ._._ --o ._" • -- -.-.----.-- -_._--_.- -----

~~ ~l~~arum _(~..arum-5)_ ---.- --- ------. ----- --_'-' :'__.-.----1
S.gallinarum (Beypazarı- ı,-2,-3,-'1,-5,.-6,-7)

- ._--------------_. "---"'- _. __ o - __ o.

S. gallinarul11 (Samsun) -i.-s~gallinaı:;~~ (Ank~-ı~ ------------- ..---- --1- '--.,---
~ö~-~~i:~t~.~~T3,~I;~~~;i~-\G~,~~,;.-5,=(i:~7,-8,=;,~--.- --_~--1--. ---~---
Denemelerde kullanılan standart ve izole topIam 41 saImone!-

la kanatlı orijinIi suşundan 1xRTD'de 36 (% 87.8), 1000xRTD'de
ise 37 (% 90.2) duyarlı suşun bulunduğu saptanmıştır.

2- Diğer salmonella suşları: İncelenen 53 saImonella suşundan
tablo-3'de görüldüğü gibi, 31 adedi (% 58.4) 0-1 fajının 1 xRTD'sin-
de, 37 adedi (69.8) ise, 1000 X RTD'de duyarlı olarak buIunmuştur.
Dirençli olan topIam 16 saImonella suşunun (% 21.2) 5 tanesinin
B, 9'un E grubuna, 2'nin ise O grubuna dahiI oIdukları belirlenmiştir
(tablo-4).

3- Salmonella dışındaki diğer enterik bakteriler: Denemelerde kul-
nılan 40 E.coli suşundan sadece i tanesi 1000 X RTD'de pozitif~
diğer E.coli'ler, Proteııs vulgaris, Pseudomonas aemgmosa ve shigella sp.
ler negatif bulunmuştur.

Sonuç olarak, denemelerde kullanılan topIam 94 saImoneHa
suşundan 74 (%78.7)ü faja 1000xRTDde duyarlı olduğu saptan-
mıştır.
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Tablo 3. Diğcr salmonella suşlarının l'aj dcncyi sonuçları.

0- i l'ajına duyarlılık

Suşun adı

S. paraıpyplıi A (ı ,.-2,-3, -4,- Oj)

S typhimmium (-1,2,-3,--4)

S. typhimuriurn Breslau

S. ıyphimurium Heildelbcrg

S.ıyplıimurium lll' Ursp I.R.Koclı

S. duhlin

S. urbana

S. aborlus O\'is (-1'-2)

S. havana

S. london

S. newport

S.paratyphi C

S. binza

S. botton (-1,-2)

S. paratyphi II (I ,.2,-3, -4,-.1,-6)

S paratyplıi B GLillıanc

S. paralyphi B SehooI Ui\iSA IR Kodı

S. Iıarıford

S. Ii\'crpooI (-I, -2)

S. minnesota WRAH Ets. 99/152

S. minnesOla Kaul'l'mann

S. chaıııpaign Kaul'l'mann

S. sel'tcnbcrg Kaul'fmann

lxRTD

+

1000xRTD

+-

-i-

-i-

+

-~-

.~.

!-

_L

- ----- --- --- -- --.._--_.-._ .. _.__ .. _-- ----._-. __ ._--- .. _- ..__ ._--
S. sel'ıenbcrg ıP Ehrliclı -i-

.- _._--- -_._- _._- __ O • •••• __ " •• ,_. " __ ._ - __ • •• __ ._

S. t1"lIlıson (-I,--2,- 3)

S. riogrande

S. pensacoııa

S. adelaide i .. i ,-2)

-i- -i-

1-
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Tablo 3. devamı

4.17

Suşun adı

S. illinois Kaul'l'ınann (- ı,-:Z)

S. give

S. arizona

S. orion

S. amslerdam

S. newingıon

I"RTD 1000xRTD

+

Tablo 4. Kanaılı orijinli olmayan Salmon('lla gruplarının 0-] fajına duyarlılık testi sonw;Jarı
(Toplam olarak)

Salmonclla
grubu

A

il

c

Suş adadi

17

7

IOOO"RTD

duyarlı

12

7

dirençli

:J

D

E

G

2

14

- --- -- --- i
2

9

L 2
N i

, 2

o 2 1-
-"._-- .'-- .."._,---- - _. ---"---_ .. _._- .. _-- _._----

Q.

R
_. .. ,_ - - .__ "_.__ ..._. - - - ._0_- _

TOPLAM :,3 37 16

Tartışma ve Sonuç

Çeşitli kaynaklardan izole edilen salmoneıla'dan şüpheli s\l~la-
rımn rutin identifikasyonlarında dünyanın birçok laboratuvarında
biyokimyasal ve serolajik testler kullanılmaktadır. Salmonclla 0-- i fa-
jı ise salmoneılalar üzerine yüksek oranda (~tkili olmasına rağmen
henüz laboratuvarlarea nıtin olarak kullanılan bir test haline gele-
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memıştır. Klasik biyokimyasal ayırıcı sistemlerde, kesin identifikas-
yon için en azından 2-3 günlük bir süreye gereksinim vardır. Sero-
lojik testlerin uygulanması hem pahalı ve hem de zaman alıcıdır.
Buna kaqın, O-I fajının kendine özgü bazı avantajları bulunmakta-
dır. Örneğin, faj testi çabuk, kolay ve ucuz bir yöntemdir. Ayrıca, bu
fajın salmoneıla etkenleri üzerine etkisi de oldukça fazladır. Bunların
yanısıra faj testi 6 saat gibi kısa bir süre içinde sonuç vermektedir.

Hofmann (7), inceledikleri i500 enterik bakteriden salmoneIla-
ların % 95'den fazlasının 0-1 fajı ile identifiye edildiklerini, difazik
arizona suşlarının faja duyarlı olduklarını ve diğer enterik bakteri-
lerin etkilenm(~dikıerini, Seidcl (ıo), et ve et ürünlerinden izole edi-
len şüpheli salmoneIla mikroorganizmaların rutin tanısında, O-I faj
testinin tamamlayıcı bir yöntem olduğunu ve biyokimyasal testler-
den KCJ'\ ile birlikte uygulanmasının yararlı olacağını bildirmişler-
dir. KaIlings(8), denemelerinde kullandığı salmoneIla ve salmonclla
dışındaki mikroorganizmaları 3 grup altında teste tabi tutmuştur. Bi-
rinci grupta bulunan 521 salmoneIla suşundan 515'inin (% 98.8),
salmoneIla olmayan 695 suştan 8'inin (% 1.2), ikinci grupta bulunan
215 salmoneIla suşundan 162'sinin (% 75.4), salmoneıla dışındaki 52
suştan 3'ünün (% 5.8), üçüncü grupta bulunan 2260 salmoneıla suşu n-
dan ise 2258'inin (% 99.9) faja duyarlı olduklarını araştırmasında
açıklamıştır. Fey ve ark.(4), 8255 salmoneıla suşundan % 97.2'sinin
faja duyarlı, % 2.8 inin ise dirençli olduğunu ve Böckmühl(l) ise, 888
salmoneıla suşundan % 97. i'nin fiıj tarafından lize edildiğini ve de-
nemelerde kullanılan 176 suşun Ogrup "E" ye dahilolduğunu ve bu
gruptaki suşların % 47.4'nün !ize edilebildiğini bildirmişlerdir. Bu
araştırmadan alınan sonuçlara göre, (1000 X RTD kabul edilmiştir)
kanatlı orijinli toplam 41 salmoneıla suşundan 37'sinin (% 90.2),
kanatlı orijinli olmayan 53 salmoneIla suşlarından 37 adedinin (%
69.8) ve ayrıca çalışmalarda kullanılan toplam 59 enterik bakteri-
den sadece i adet E.coli'nin O-I fajına karşı duyarlı, diğerlerinin
ise dirençli oldukları belirlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak her neka-
dar kanatlı orijinli olmayan salmoneIla suşlarının 0-1 fajına karşı
duyarlılık oranı % 69.8 gibi düşük bir oranda bulunmasına rağmen
dirençli olan 16 suşun 9'nun (% 56.2) E grubuna dahilolduğu be-
lirlenmiş, E grubundaki salmoneıla suşlarının O-I fajına karşı sensi-
tiviteIerinin az olduğu görüşünü savunan araştırıcıların bulgularına
uygunluk sağlamıştır. Kanatlılardan izole edilen salmoneıla suşları-
nın ise, yüksek oranda (% 90.2) faja duyarlı oldukları saptanarak,
araştırıcıların sonuçlarına paralellik sağlanmıştır.
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Sonuç olarak, O-I fajının, salmoneIla'ların idcntifikasyonunda
biyokimyasal ve scrolojik testler yanısıra kullanılabilecek kolay,
ucuz ve kısa sürede sonuç veren yardımcı bir test olabileceği kanısına
varılmıştır.
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K":\ATLI TÜBERKLI.OzİS'ii\İ!'\ TE)lılsİ:\DE ALLERJiK VE SEROLOJlK
yO:"iTEMI.EH1\i K.\RŞII.AŞTIRII.~Ii\SI Ü7.ERI:\DE giR ARAşTıın'lA

Hasan Başkaya * Nejat Aydın * * Ömer Akay***

An investigation on the comparing of aııergic and seralogic methods for the diag-
nosing of avian tuberculosis.

Summary: lu this sll/{£v, diagnostie ,'alııe ~/ aLlergie aııd serologieal
tests (whole blood and plate agglııtiııation tesıs) were illt('stigated in experimen-
ta(y Tb. inIeeted chiekeııs. The results wae aLSawııfinned with autGps)'fiııdings.
111this experiment, 30 rlelJ('1Imonllls oj olrls ehideııs (25 Tb. infected and 5
control animals) were ıısed. Agglııtinatioıı lest aııd alter.i}.iereaetioıı were ear-
ried out iıı ehiclzens60 da,.ysafta iııjection. '[he wlwle hlood if 21 (8/~ %) and
the Sf1'a oj 23 (% 92) 11 the 25 tııbacıılaııs animals gave posith'e ıeaetion in
tests. Sixtecıı ehickeı.zs (% 64) reacted lo the lubemdin. Alt ~rtlze 5 control
animals werefouııd lo be ııegative iıı these tests. Autops.y ji'ndiııgs were alsa
condated witlz agglutinatioıı test and tubNmlilı ıeaction.

Agglutiııatioıı test has foıınd mileiı 1/1ore sn/sith'e and sjıeClji'r in com-
parison with tııbermLin reaction. This intestigation has also shou;n that u:hen
these tests weıe used siumultaneoııs/j', more reactiz:e cllickens ma,} be diagno-
sed in a .flock.

Özet: Denqsel olarak infekte edilen tavuk ,:e Iloıw:.larda, hastalılim
alleıJik ı'e seralojik (kan ve serum aglutinaS):oılıı)yöııtemlerie teşhisi ve bunların
mahoskopik bulgularla olan ilişkisi incelelimiştir. Çalışmada 30 adet 11 aylık
Leghom (25 iııfekte, 5 kontrol) ha)'uaızlar kul/amlmıştır. İııfekte ve kontrol
ha)'vaııların kan ve sf1'umları ı'e alleıjik .loklamaları denepel iıifeksi)'ondan
GOgiiıı sonra)'apılmış De{abuk kan aglutinas)'onu ile 2 ı tanesi pozitif (% 84),'
4 tanesi negatıf (% 16), çabuk Serlım aglutina.f)'oıl1l iLe 23 tanesi po;:.itif
(% 02),2 tanesi negatif (% 8), tuberkulin teJti ile 2.5 jw)'vandan 16 tanesi
(% 64) pozitif, 9 tanesi (% 36) de negatif buLunmuştur. Kontrol h(l)'vanlann
hepsi biill/n testleıde negatif sonuç uermiştir. Her iki testin, otopsi bulgulan
ile pamlellik gösterdikleri belirlenmiştir.

*1'1'01'.Dı., A.Ü.Vcıcrincr hıkülı,-,;i, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye,
**Do,;. Dı., A.C. V,'tcriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye,

***Do,'. Dr., A.ü.Vetcrirıcr Fakiilıcsi, j\'likrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye.
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Alınan sonuçlara giire, avian tüberkülo/-;,is'iıı tamsmda çabuk aglııtinas-
)'on )'öntemi t/lberkulin testine oranla daha olumlu sonuçlar ııermektedir. An-
cak, her iki testin birlikte ll)'/!,Iı/anması halinde daha )'iiksek oranda portör ha.-l'-
vanın orta,ya (ıkarabi/ece.~i kanısl17a uarı/mıştn.

Giriş

Kanatlı hayvanlarda verem, özellikle yaşlı hayvanlarda görülen
ve birçok organlarda tüherkülozik bozuklukların mcyd~ll1a gelmesiyle
karakterize olan, kronik seyirli bir infeksiyondur. Hastalık çoğunlukla
tavuklarda görülmekte ise UC, hindi ve diğer kanatlılarda da i "feksiyon-
na rastlanılmaktadır.

Avian tüherkulozis'de portör hayvanların meydana çıkarılması
ve sürüden dimine edilmesi amacıyla uzun yıllardan beri değişik ül-
kelerde yoğun çalışmalar yapılmıştır Kf)"Wıli(6) , .1I,;1oses,'e ark.(7),
ProcilOrow (9), lJa/ik(2) ve flitla(3). Bunların çağ'u allerjik ve sero-
lojik yöntemlere dayanmaktadır Yine hazı araştırmacılar tarafından
her iki uygulamal1lJı pratikte geçerliliği, tqhis bakımından birbirle-
rine olan üstünlüklerinin saptanması amacıyla da. çalışmalar yapıl-
mıştır Ilitler c'e ark.(4), TlInk/(17) ve Nassal(8).

Avian tubcrkülozis'iıı aglutinasyon metodu ile saptanması ilk
olarak J\!/oses ve ark.(7), tarafindan gerçekleştirilmiştir. Araştırıcılar,
:) i\1ycobacttrium (J,'ill11Z suşundan 2 tar'esini antijen hazırlanması
için uygun bulmuşlar, konsantre antijenlc .')0 tavuk üzerinde yaptık-
ları denemclrrde, 22 tavuğu n hem tuberkulin ve hem de serum
aglutinasyonu ile reaksiyon verdiklerini, bunlardan 12 tanesinin tü-
berkulin pozitif olduğunu saptamışlardiL Karlson ve ark. (5), 282 ta-
vukta tuberkulin ve aglutinasyon reaksiyonlarını karşılaştırdık-
larında, 44 tavuğu n hem tüberkulin ve hem de aglutinasyon testi
ilc pozitif olduklarını, ayrıca tuberkulin negatif reaksiyon veren hay-
vanlar arasında çabuk kan aglutinasyonu ile müsbct reaksiyon veren
i4 portör tavu k saptadıklarını bildirmişlerdir. Prochorow(9), allerjik
testin tavuklarda portürlcrin tqhisinde kullanılmasının olumlu so-
nuç vermediğini, bu yöntemle çok az sayıda portör hayvanın ortaya
konabileceğini, 23355 hayvana tübcrkulin tatbik ederek yaptığı de-
nemede bunlardan 756 (% 3. 2) pozitif geriye kalan 22599 hayvandan
2079 (% 8.4-) çabuk lam aglutinasyonu ilc reaksiyon verdiğini ortaya
koymuştur. Halik (2), tuberkulin testi ilc aglutinasyon testini karşılaş-
tırmış, aglııtinasyon testinin tubcrküline oranla daha duyarlı ve spc-
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sıfik olduğunu açıklamıştır. Sehliesser ve Hilter( 12), i29 tavuk ü~erinde
yaptıkları karşılaştırmalı denemelerde, 105 hayvanın çabuk kan ag-
lutinasyonu, 29 hayvanın tuberkulin testi ilc pozitif bulunduğunu ve
yapılan otopsilerinde 103 hayvanda tü berküloz lezyonu saptadıkları-
nı bildirmişlerdir. Sehliesser ve Berger(lI), 2428 hayvanı tüberkülin
ve çabuk kan aglutinasyonu ile tüberküloz yönünden incelediklerinde,
308 hayvanın (% 12.7) aglutinasyon, 160 tavuğun (% 6.6) tüberkulin
testinde pozi~if olduğunu ortaya koymuşlardıL Nassal(8), 1270 tavuk
üzerinde yaptığı denemede, tuberkulin testi ile 67 (% 3.9), aglutinas-
yon reaksiyonu ile de 221 (% i2.8) portör saptamış,. ayrıca deneysel
infekte edilen tavuklarda aglutinasyonun tüberkulin° testine oranla
daha uygun sonuç verdiğini ve pratik olduğunu belirtmiştir. Sfolt ve
Lueas( 16), ise çabuk kan aglutinasyon testinin tuberküline oranla
daha uygun sonuç verdiğini, ancak saha taramalarında her iki yön-
temin birlikte uygulanması görüşünde olduklarını açıklamışlardır.
Sehoop ve ark.(I4), deneysel damar içi ve ağızdan infekteettikleri
tavuklarda belirli aralıklarla aglutinasyon testini uygulayarak, damar
içi infekte edilenlerde birinci hafta sonu reaksiyon zayıf, ikinci hafta-
da kuvvetli, ağızdan infekte ediIcnlerde ise, birinci ve ikinci haftada
reaksiyonun zayıf ancak üçüncü haftada kuvvetli olduğunu bildir-
mişlerdir. Selıneider ve Haass(13), 2000 tavuk üzerinde çabuk lam
aglutinasyonu ile çabuk serum aglutinasyonunu karşılaştırmışlar,
kan aglutinasyonu ile 27 (% 1.35), serum aglutinasyonu ilc de 34
(% 1.7) hayvanı pozitif bulmuşlar, ayrıca serum aglutinasyonunda
oluşan reaksiyonun daha kuvvetli ve belirgin olduğunu ortaya koy-
muşlardır. Keyhani(6) , deneysel infekte ettiği hayvanların serumları-
nı tü berküloz yönünden pozitif olarak belirlediğini, i65 tavuk üzerinde
yaptığı diğer bir denemede ise, aglutinasyonla 25 hayvan saptadı-
ğını ancak, bunlardan ii tanesinin yapılan otopsisinde Iczyon belir-
Icyemediği gibi etken izole edemediğini de açıklayarak, aglutinasyo-
nun sağlıklı tavuklara ait serumlarla da meydana gelebileceğini
bildirmiştir.

Bu çalışmada, deneysel olarak infekte edilen tavuklarda allerjik
ve serolojik yöntemlerin karşılaştırılması ve bu verilerin otopsi bul-
guları ilc olan paralelliğini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Deneme suşu: Antijen hazırlanmasında ve deneysel infeksiyonlarda
kullanılan Myeobaeterium avium-3 suşu, Bakteriyoloji Bilim Dalına
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getirilen tüberkülozlu tavuklardan izole ve identifiye edilmiştir. Mik-
roorganizmanın denemeye alınmadan önce bütün karakterleri yeni-
den gözden geçirilmiştir (morfolojik, kültürel, serolojık, tiplendirme
ve patogenite).

Besi yerleri: Antijen olarak kullanılan suşun izolasyonunda, anti-
jenin hazırlanmasında, mikroorganizmanın morfolojik ve kültürel
özelliklerinin belirlenmesinde Lowenstein-Jensen ve gliserinli agar
ortamlarından yararlanılmıştır.

Deneme hayvanları: 30 adet i i aylık Leghorn tavuk ve horoz Bak.
teriyoloji Bilim Dalından temin edilmiştir.

Tuberkiilin: Deneme infeksiyonu oluşturulduktan sonra hayvan-
larda allerjik testin uygulanmasında kullanılan avian PPD, Etlik Ve-
teriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden sağlanmıştır.

Deneysel i~reksiyon: Bu amaçla, 25 adet Leghorn tavuk ve horoza
0.25 mg.; 0.5 mL. fizyolojik tuzlu su içinde Myco. avium-3 suşu V.
cutanea ulnaris'den intravenöz verilmiştir. Kontrol amacı ile kulla-
nılan 5 hayvana ise inokulasyon yapılmamış ve her iki gruptaki hay-
vanlar ayrı olarak muhafaza edilmişlerdir.

Antijen hazırlanması: Denemelerde kullanılan çabuk lam agluti-
nasyon antijeni, Afoses ve ark. (7) 'nin bildirdiğilyöntem modifiye edile-
rek hazırlanmıştır. Deney tüplerinde üretilen Myco.avium-3 suşundan
viski şişelerindeki Lowenstein-Jensen besi yerlerine ekimler yapılmış
ve şişeler 37 oC. lik etüvde tam bir üreme meydana gelinceye kadar
inkube edilmişlerdir. Uygun üreme meydana geldikten sonra, beher
viski şişesinin içine % 0.5 fenol içeren fizyolojik tuzlu sudan iOmL.kon-
muş ve kültürler ayrı ayrı olarak tüplere toplanmıştır. Tüpteki kül-
türler, bir erlenmayerde bir araya getirilerek yukarıda bildirilen so-
lusyon ile 3 kez yıkanmıştır. Daha sonra sediment miktarının belir-
lenmesi için, fizyolojik tuzlu su ile süspanse edilerek dereceli santrifüj
tüpüne alınmış ve tortu % 0.5 fenollü fizyolojik tuzlu suda % iO ora-
nında olacak tarzda konsantre edilerek cam pamuğundan 2 kez sü-
zülmüş, pH'sl 7.4' e ayarlanarak denemelerde kullanılmıştır. Hazırla-
nan bu antijenin negatif, pozitif serumlarla ve fiz. tuzlu su ile kontrol-
leri yapılmış ve uygun bulunmuştur.

Lam aglutinasyon, testi: Deneme infeksiyonundan 60 gün sonra
hayvanların tüberküloz yönünden serolojik yoklamaları çabuk lam
aglutinasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, hayvan-
ların kan ve serumları incelenmiştir. Her iki muayene tekniğinde de
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temiz bir I:ım üZCTine bir damla ~{) LO konsantre antijenden konımış
ve üzerine bir damla kan veya bir damla serum ilave eniimiş, karış-
tırıldıktan sonra sonuçlar 60 saniye içerisinde reaksiyonun derecesiTl<.~
göre --, 1+,2 L, 3-!, ve 4+ olarak gözle değ"erlendirilmiştir.

Tuberkülin testi :-Deneme infeksiyonundan 60 gün sonra hayvan-
ların saka i derisi içine avian PPD 0.1 mL. şırınga edilmiş ve injeksi-
yondan 4-3 saat sonra inokule edilen saka! diğ(~ri ile karşılaştııılarak
(ödem, şişme, sıcaklık, duyarlılık) sonuçları değerlendirilmiştir.

Bulgular

Llim aglutinas)'oıı testi sonuçlarz
a-Kanla )ıapzlan test soııuçları: Deneme infeksiyonundan 2 ay sonra

yapılan yoklamada, 25 hayvandan 4 tanesinin negatif (% 16), 21 ta-
nesinin ise değişik derecede pozitif reaksiyon verdikleri (% 84) sap-
tanmıştır. Kontrololarak kullanılan hayvanların hepsi negatif bulun-
muştur.

b-Serumla }apılan test sonuçları: Deneme infeksiyonundan GO gün
sonra hayvanlardan kan alınmış, serumları ayrılmış ve antijen ilc lüm
üzerinde aglutinasyon yönünden yoklamaları yapılmıştır. Teste tabi
tutulan 25 hayvana ait serumdan 23'ü pozitif sonuç verirken (% 92)
2 tanesi negatif bulunmuştur (% 8).

Kontrololarak kullanılan 5 hayvanın hepsi de negatif reaksiyon
vermişlerdir.

Her iki testı e ilgili sonuçlar Tablo-l 'de gösterilmiştir.
Tüberkülin test sonuçları: Deneysel infeksiyondan iki ay sonra ya-

. pılan tüberkülin testi sonucunda infekte edilen 25 hayvandan 16 ta-
nesi (% 64) tüberkulin pozitif, 9'.u ise (% 36) negatif sonuç vermiştir
(Tab~o-l).

Kontrololarak kullanılan 5 hayvan ise negatif bulunmuştur.

Otopsi sonuçları: Lım aglutinasyon ve tüberkulin testi uygula-
nan hayvanlara daha sonra otopsi yapılarak organları tüberkulozik
bozukluklar yönünden incelenmiştir. Otopsilcri yapılan 25 infekte
hayvandan 22 tanesinde tü berkülmik l:?zyonlar saptanmasına karşın,
diğerlerinde herhangi bir makroskopik değişime rastlanamamıştır
(Tablo- i). Lezyonlu organlardan yapılan bakteriyolojik yoklama-
lar sonucu etken izolasyonu gerçekleştirildiği halde, lczyon görülme-
yen hayvanların organlarından yapılan bakteriyolojik yoklamalar
sonucunda İse etk:?n i?:ol~si mümkün olamamıştır.
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Aglutinasyon testi, tüberkulin reaksiyonu ve otopsi bulgularının
karşılaştırılmaları yapıldığında; çabuk serum aglutinasyonun un ça-
buk kan aglutinasyonuna oranla sonuçların daha kolay okunabilece-
ği (No. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18 ve 20) ve kanla negatif sonuç
alındığı halde serumla bu hayvanların pozitif olabilecekleri (No. 4ve
18), kan-serum aglutinasyonu ile tüberkulin testinin karşılaştırmasında
ise, aglutinasyon testinin tüberkulin testine oranla çok daha uygun
sonuçlar verdiği (No. 2, 4, 5, 10, 14, IS, 18 ve 19), ancak bazı durum-
larda aglutinasyon (kan ve serum) negatif olabildiği halde tüberkulin'-
in pozitif bulunabileceği (~o.22) ve her iki uygulamanın otopsi bul-
guları ile bir korelasyon sağladığığı (3 olgu hariç- No. 4, 12 ve 18)
ortaya konulmuştur (Tablo- 1).

Tartışma ve Sonuç

Mycobacterium avium'dan ileri gelen kanatlı tüberkülozis'inin
dünyada yaygın olduğu literatür kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu
infeksiyonun kronik bir seyir izlemesi ve etkenin alınmasından has-
talığa ilgili belirtilerin ortaya çıkıncaya ve hatta kaşeksi tablosu olu-
şuncaya kadar dikkati çekecek herhangi bir bulguya rastlanması pek
mümkün olmadığından, bu durum göz önünde tutularak, bir sürü-
deki portör hayvanların elimine edilmesi amacıyla değişik uygulama-
lar yapılmaktadır. Bunlar arasında en geçerli olanları scrolojik ve al-
lerjik metodlardır. Her iki test birlikte kullanılmak suretiyle, çeşitli
ülkelerde tüberkülozdan ari, doğal ve yapay infekte sürülerde test-
lerin teşhisteki önemi, geçerliliği ve birbirlerine üstünlüğü açısından
çalışmalar yapılmıştır.

Bekte ve ark. (I), hazırladıkları antijenle 3208 hayvanın sero-
lojik ve allerjik yoklamalarının yaptıklarında, aglutinasyon testi ilc
151 (% 4.7), tüberkulin reaksiyonu ilc de 186 (% 5.8) hayvanı po-
zitif bulduklarını, Richter( 10), 1438 hayvan üzerinde yaptığı dene-
melerde aglutinasyonla % 6.8, tüberkulin ilc % 10.8 portör sapta-
dıklarını bildirmişlerdir. Bu sonuçlara benzer bulgular Hitler ve
ark. (4), tarafından 290 yetiştirmeye ait 10075 tavuk üzerinde yapılan
denemeden alınmıştır. Araştırıcılar, kan aglutinasyonu ilc 8867, tü-
berkülin testi ilc de 1855 reaktif belirledikıcrini ve 50 i aglu tinasyon
pozitif reaksiyon veren tavuklar üzerinde, yapılan otopsi yoklamaların-
da ise 389 hayvanda lczyon saptadıklarını açıklamışlardır. Hitler (3) ,
25 kuş tipi mikobakteriden 3 tanesini antijen hazırlanmasında uygun
bulduğunu ve bu antijenlerle 118 tavukta yaptığı denemelerde 55
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tanesinin aglutinasyon, 13 adedinin ise tüberkulin pozitif sonuç ver-
diğini, serolojik olarak pozitif bulunan tavukların yapılan otopsile-
rinde 48 hayvanda lezyon belirlendiğini ve alınan bu sonuçlara göre
serolojik metodun allerjik yönteme oranla daha üstün olduğunu bil-
dirmiştir. Stool (15), tüberkülozdan ari olduğu varsayilan yetiştir-
melere ait 520 tavuk üzerinde uyguladığı çabuk kan ag1utinasyonu ilc
bunlardan 54 tanesini (% 10.39) pozitif bulduğunu rapor etmi~tir.
Tunk (17) ise, aglutinasyonun diğer testlere oranla daha praQk ol-
duğunu bildirmiştir. Karşılaştırmalı olarak yapılan denemeler de
deneysel olarak infekte edilen hayvanların, inokul~syondan 2 ay
sonra yapılan serolojik ve allerjik yöntemlerle muayenelerinde; has-
talıklı 25 hayvandan 21 tanesinin çabuk kan aglutinasyonu (% 84) po-
zitif, 4 tanesinin negatif (% 16), çabuk serum' aglutinasyonu ile 23
tanesinin pozitif (% 92), 2 tanesinin negatif (% 8), tübcrkulin testi
ile de 16 tanesinin (% 64) pozitif, 9 tanesinin ise (% 36) negatif ol-
duğu belirlenmiştir. Literatür bilgisi ve tartışmanın bir bölümünde
bildirildiği gibi tüberkülozlu reaktif hayvanların ortaya çıkarılmasında
en geçerli olan yöntemler, aglutinasyon ve allerjik testlerdir. Araştı-
rıcıların rapor ettikleri gibi, bazı olgularda tüberkulin aglutinasyona
oranla, bazılarında ise, aglutinasyon allerjik yönteme nazaran daha
uygun sonuçlar vermektedir. Yapılan denemelere göre; aglutinasyon
testi tüberkulin'e oranla daha uygun sonuçlar vermekte ve araştı-
rıcıların bulgularına paralellik göstermektedir. Ayrıca pozitif bulunan
(aglutinasyon ve tüberkulin) hayvanların yapılan otopsilerindc 3
olgu hariç, bir korelasyon mevcut olduğu da belirlenmiştir.

Denemelerden alınan sonuçlara göre; Avian tüberkülozis'li hay-
vanların tanısında serolojik yöntemler iyi sonuç vermektedir. Ancak,
reaktör hayvanların ortaya çıkarılmasında hem allerjik ve hem de se-
rolojik yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla daha fazla sayıda portör
hayvanın saptanabileceği kanısına varılmıştır.
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BEVAZ PEY:"İRii\ Yi\l'ı~v1 :\lETOTL\RI ÜZERİ'\))E KARşıi..'\,)TIIOIALI

İ:\CEI.EMEI.ER

O. Cenap Tekinşen*

Comparative Studies on Manufacturing :\1ethods of White Pickled Cheese

Summary: White pickled eluıese samples werc mal11!(aetııred ('),peri-
mentali)' by the teehniqııes used wide£v in Traee (,1) and Bıılgaria (C) in addiıion
to Ihe one reeommended IJ..f' Turkish standard Iııstitııtion (B )[rom the mixed eows
aııd ewes mill, eontainiııg 4.5 %Jal.

The samples were examined jin' moistııre eonleııt, pH and laetie acid
Dalııes; and sensorial elıaraeleristies al tlze dijfereııt slagfs ol 120 da)'.f ripeııiııg
period.

The moisture eontents o( tlze samples did nol show appreeiaMe ıariaıions
dııring the ripeniııg period.

At tlze ri/ıening stages samples B had the highest pll r;alııes followed, in
deereasing order b)' sample A and C. The diJJerenees in pH valııes ol samplfs
were signi(icant at p < 0.05 level during far0' stages oL ripening.

SigniJieant dil(emıce:, werf olıserr;ed among Ihe laetie acid valııes ~L the
samples on the 30., 60. and 90 th da)'s o( riperiiilg period. Sample A and C
exhibited more rapid iııitial prodııetion of laetie acids and deueloped signi/ieaııt0'
Izigher levels than B partieıılarly during jinı 90 days of ri/ıenin,!!,.

The senson'al scores ~f the sanıples inaeased eontinııolı.I£V as ripening prog-
ressed. Some diJJerenees were obseıTed among the b04J' and texture, appearenee
and to eertain extent flavoıır o( Ihe samples dııring all ripening slage,fo On 120
th day oj ripening /ıeriod samples C had Ihe highest total smsorial score follo-
wed 11)' sample H and A.

The signijieanee oL the resıılts is diSCIJssed. lt is coneluded thal tlze teehni-
gues applied seem lo have signi(ieanl iıı/luenee on the sensorial eharaeterietie
and pH i;alue of white piekled eheese, iııdiealing that the clzeese InoClled lı)' tlze
bulgarian teehniljııe have belter guality.

* Doı;.D •.., Desin ]-Jijyeni ve Teknolojisi :\nabilinı Dal" A. G. Vet. Fak. Ankara-Türkiye



450 O, CENAP TEKİNŞEN

Özet: Bej'az peylZir numuneleri, dene.J'sel olarak, Trakya' da mandıra-
larda (A) ve Bulgaristan'da (e) yaygın olarak kullanılan tekniklerle ve Türk
Standardları E1lStitüsü'nün (inerdiği metotla olmak üzere üç şekilde 1 / 1 ora-
nında karıştmlmış koyun ve inek sütünden hazırlandı.

Numuneler pH ve asidite değerleri ile rutubet miktarları ve organo(ep~ik
nitelikleri yö'nünden 120 gün süren olgunlaşmalarının farklı dinemlerinde ay-
rıntılı olarak incelendi.

Olgunlaşma dönemi sırasında ımmunelerin yüzde rutubet miktarlarında
belirlenen değişikliklerin birbirine )'akın oldu,~u saptandı.

Olgunlaşma sürejince'numune C'nin, diğerlerine' gö're, daha' düşük pH'
değerlerine sahip olduğu ve bunu sırasıyla numune A ve B'nin iz/ediği göz/em-
lendi. Numuneler arasındaki bu fark olgunlaşmanın ilk dö'nemlerindeiiiıemli
bulundu.

O(ı;unlaşmanın, özellikle 30, 60 ve 90. günlerinde numuneler arasında
laktik asit değerleri bakımından önemli derecedefarklı değişikliklerin oluştuğu
tesbit edildi.

, Numunelerin organoleptik puanları, olgunlaşma süresince, zamana bağlı
olarak arttı. Olgunlaşmanın 120. gününde numune C'nin en yüksek toplam lu..;
ana sahip oldı'.~u ve bunu sıras~yla numune B ue A'nın iz/ediği gö'rüldü. Olgun-
laşma dö'nemlerinde numuneler arasında, ö'zellikle yapı ve kitle, görünüm ve bir
Mçüde de lezzet bakımından farklılıklar göz/emlendi.

Bulguların ö'nemi tartışıldı. Sonuç olarak, numunelerin üretiminde uygu-
lanan tekniklerin be.J'az peyni~in or,ı;anoleptik niteliklerini' ve pH değerlerıni
büyük ölçüde etkilediği ve Bulgar tekniğiyle elde edilen peynirin daha iyi ka-
litede olacağı kanısına varıldı.

Giriş

Sütün üstün besin değerindenelverişli bir şekilde yararlanmak
amacıyla çeşitli ürünler elde edilmektedir. Bu ürünler arasında pey-
nirin, özellikle sütün değerlendirilmesi ve beslenme açısından, oldukça
özel bir yeri vardır. Öyleki Dünya'da üretilen toplam sütü n yaklaşık
I/Yi (24) 800'den fazla çeşiti (75) bulunan peynil' yapımında kul-
lanılmaktadır. Türkiye'de ise peynil' üretiminin, toplam süt üretimi
içindeki payı, başlıca üretimin dağınık olması, üreticilerin kayıt tut-
mamaları, soğuk hava depolarına giren-çıkan ürünün kayıt edilme-
mesi nedeniyle sağlıklı bir şekilde saptanamamaktadır; bununıi bir-
likte üretilen sütün yaklaşık % 20'sinin peynil' üretiminde kullanıldığı
(3 ı, 81) dikkate alındığında, 1982 yılında yaklaşık 145 000 ton pey-
nirin ürctildigi söylenebilir.
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Türkiye'de başlıca beyaz peynil' (salamura beyaz peyııir-Edir-
ne tipi, salamura peyniri, Edirne peyniri, tenekc peyniri), kaşar pey-
peyniri, tulum peyniri ve mihaliç peyniri üretilmektedir; ayrıca yö-
resel gereksinimi karşılayacak düzeyde ve daha ilkel metotlarla üre-
tilen 20 kadar mahalli peynil' çeşiti de bulunmaktadır. Ancak, beyaz
peynil', başlıca üretim tekniğinin kolayolması ve halkın, tüketimine
daha fazla eğilim göstermesi nedeniyle toplam üretimde 3! 5'den faz-
la bir paya sahiptir (29, 39).

Beyaz peynil', yumuşak, salamurada olgunlaştırılan peynirlerin
tipik bir örneğidir. Balkan ve bazı Orta Doğu ülkelerinde yapılan
beyaz salamura peynire (white pickled cheesc), özellikle yapım tek-
niği ve kimyasal bileşim yönünden, çok benzerlik gösterir (22, 53).

Türkiye'de beyaz peynil' üretimi, genellikle, di~er peynir çqit-
lerinde olduğu gibi, oldukça dağınık durumdadır; ilkel ve standard
olmayan tekniklerle hijyenik koşullardan yoksun işletmelerde yapıl-
maktadır ve çok yavaş gelişmektedir (IS, 18,20,22,29,47,61,71).
Beyaz peynir üretiminde, başlıca koyun sütü üretiminin yeterli ol-
maması nedeniyle, inek ve koyun sütleri karışımları yaygın bir şekil-
de kullanılmaktadır (39, 70).

Peynir yapımında kullanılacak süte uygulanan metot ürünün ka-
lite nitelikleri, tüketici sağlığı ve üretim maliyeti yönünden etkin rol
oynar. Bu bakımdan, Balkan ülkelerinde, özellikle Bulgaristan'da,
beyaz peynirin üretim teknolojisi, özellikle son 30 yılda, yapılan araş-
tırmalarla geliştirilerek standart hale getirilmiştir( 14). Oysa Türki-
ye'de beyaz peynirüretiminde, genelde, mikrobiyolojik yönden dü-
şük kaliteli sütün (45) ve yardımcı maddelerin, özellikle rennetin
(peynir mayası) (46, 69) kullanılması ile depolama ve pazarlamadaki
bilgisizliğe (29, 39) ek olarak, ustaların bilgi ve görgülerinden kaynak-
lamtn ve özellikle bölgelere göre farklılık gösteren teknikler uygulan-
maktadır. Nitekim beyaz peynirin yapım tekniğini inceleyen birçok
araştırmacı (10, 17, 18, 30, 35, 45, 78) yapıılı tekniğinin ülke düzeyin-
de, özellikle süte uygulanan ısı işlemi, pıhtılaşma süresi, pıhtıya uy-
gulanan basınç, pıhtının bekletilme süresi ve salamuradaki sodyum
klorür konsantrasyonu yönünden geniş sınırlar içinde farklılık göster-
diğini belirlemişlerdir. Bu durum, işletmelerde ve hatta aynı işletmede
yapılan ürünün bir diğerinden farklı nitelikte olmasına (18,19,32,38,
45) ve üretimde büyük ekonomik kayıplara (34, 80) ve çoğu kez de
çeşitli kalite kusurlarına (79) ve tüketicisağlığı yönünden potansiyel
bir tehlike arzetmesine (4, 5, 49) neden olduğundan, birçok bilim ada-
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mını (I, 22, 6\ 7l, 7:), 80) ve kuruıııu (I 5, 29, 39, 51, 61) üretinı tek-
nolojİsİnde standardizasyonun önemİne değinen makale ve raporları
ya yınıama ya yön cl tmİşt İr.

Türkiye'de özellikle son yıllarda, beyaz peynirİn yapını tekniğini
geliştirmeye yönelik sırurlı bazı araştırmaiar yapılmıştır. Bu c;alış-
malarda beyaz peynirin olgunlaşması sırasında, özellikle starter kül-
türleı'in (I I, 72) ve salamuradaki tuz konsantrasyonunun (44) etki-
kisi ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Bu araştırma, çeşitli kalite nitelikleri yönünden Trakya ve Bul-
garistan'da uygulanmakta olan beyaz peynir üretim metotlarını Türk
Standartları Enstitüsü'nün ünerdiği metotla karşılaştırılarak üretim
teknolojisinin geliştirilmesine ışık tutacak bazı temel bilgileri elde et-
mek amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metod

Materyal

Süt Numuneleri

Peynir yapımında kullanılan çiğ' sütü temsil eden numuneler 150-
200 ml miktarlarda aseptik olarak stnil numune şişelerine alındı.
l\umuneler 5 ::;= i "C'da saklandı ve İyice karıştırıldıktan sonra kİm-
yasal analizlerde kullanıldı.

Denepel PeYlZir JVumıweleri

Deneysel olarak peynir numunelerİnİn üretİminde, aynı kaynak-
tan temİn edilen % 4.5 oranında yağlı, laktİk asİt cİnsinden % 0.20-
0.21 titre edilebilir asiditeli, antibiyotik kalıntıları bulunmayan, i! i
oranında karıştırılınış inek ve koyun sütü 20 kg miktarlarda kullanıl-
dı. ~umunelcr Türkiye'de Türk Standardları Enstitüsü'nün (68) (Tip
B) önerdiği ilc Trakya'da mandıı'alarda (2 I, 32, 35, 64) (Tip A) ve
Bulgaristan'da (11) (Tip c) yaygın olarak kullanılan tekniklerle ol-
mak üzere üç tip üretildi. Numunelerin yapımında 1deal Kimya Sa-
nayiı fİrmasından sağlanan 1/8500 gücündeki Başak marka rennet
kullanıldı. Tİp C'nİn yapımında starter olarak Chr. Hansen firmasın-
cIan (Danİmarka) temİn edilen Streptoeoccııs laetis ve StreptoeoeClls ere-
morls organizmalarının kültürlerinden yararlanıldı. ~umuneler ge-
niş ağızlı herTIletİk kapaklı cam kavanozlarda muhafaza edildİ. Numu-
nelerin yapımLınııda uygulanaıı tekniklerin belli başlı safhaları Tab-
Lo i 'de gösterilmekteclir.
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Tablo i. Beyaz peynir numunelerin;ıı vap"nıncla uygulanail tekniklerin yapını ilke"Ti
----------------------------- -----

ı c
~~C'da 10d_
70 ml S.laeıir cc
i'10 ml SnelııVl is
kültürü
3 i 'C ısıdaki ,i'ııı"
4.2 ml rl'mll't

GO d.

Pılıtı 2 S. si'ırevlı'
4 kg baskı alııncla

asidi{(~$i r,:'n O.3G
olan peynir suyıın-
da, 'X, 10

cloymuş sodyum
klori'ır «izelı isinde
13 s. .

~:, Ili

B

~l1tnıınenin tipi

2WC ısıdaki siııe
3.4 ml reııııet

12'; cL.
3 x 3 x 3 cm.
boyutlarında
Pılııı cl'ndı're bezin-
de 30 d. askıda bı'k-
leıildikten sunra
Gs. süreyle i kg
baskı altında
(~.:i lG oranında
sonyum klorür iı;e-
ren satanııırada
,'ı s.

G'i -Cda 30 d.

~r) 14

ı:,ıı 14 oranında
sodyum klonır iı;e-
ren salamurada
,1 s.
Ocla ısısında 2,1 s.

2~)0(; ı"daki sii te
3.9 ml rcnnet

90 d.
::i >: 3 x 3 eııi.
boyutlarında
Pıhıı 2 s. sürevle
2 kg baskı altı'nda

Reuııet ila vc'si

Salamurada (eleml'-
nin bekll'ıilme siiresi

Baskı işlemi

Pıhtılaşma sürl'si
Pıhıının kesilmesi

Süıc uygulanan ısı
işlenıi
Sıartcr ilavc'si

Tekınenin bekleıil-
ıTIcsi
Ambalaja konan sa-
lamuranın sodyuın
klorür konsantrasyo-
nu

, !viuhafaza ısısı

Pe)'lıir Numunelerinin Denr)'ler İçin llazırlanması

Numunekr olgunıa~malarınırı O, 30, 60, 90 ve i20'nci günlerinde
kimyasal; 30, 60, 90 ve i20'inci günlerinde de organüleptik muaye-
neleri yapıldı. Her ~eferinde kavonozdan alınan bir kalıp numune
Cluslararası Sütçülük Federasyonu'nun (26) belirttiği şekilde deney-
ler için hazırlandı.

Staı"ter Kültürlerinin çoğa/tılması

Kültürler, distile suya % LO oranında yağsız süt tozu (Oxoidi

ilavesiyle hazırlanan steril süttc, 32 =r= i °C'da Kurt'unC~6) belirt-
tiği teknikle hazırlandı.

Süt Numunelerinin KimYlSa/ i\1uayeneleri

Antibiyotik kalıntılarımıı saptanması

Numunelerde antibiyotik kalıntıları Gist-Brocades nv firması
tarafından geliştirilen agar diffüzyon deneyi ilc belirlendi (48, 60).



O. CENAP TEKİNŞEN

Yağ i\1iktarıml1 saptanması

Numunelerin yağ miktarı Gerbel' metoduyla Amerikan Halk
Sa.~lığı Birliği'nin (3) önerdiği şekilde belirlendi.

Asidite 'değerinin saptanması

:\'umunelerin asiditeleri yüzde laktik asit einsinden Turk Stan-
dardları Enstitüsü'nün (67) önerdiği metodu uygulayarak belirlendi.

Pe::ynirNumunelerinin Kim)'asal J\1uayeneleri

pH değerinin saptanması

~umunelcrin pH değerleri, pH metrede (Coleman 280 c) 25
::r.: 3°C'da saptandı (3).

Asidite değerinin saptanması

Numunelerin asidi te değerleri, Türk Standardları Enstitüsü'-
nün (68) önerdiği metodu uygulayarak yüzde laktik asit cinsinden be-
lirlendi.

Rutubet miktarının saptanması

Xumunelerin yüzde rutu bet miktarları British Standard 770:
i963'de (7) belirtilen referans metodunu uygulayarak saptandı.

Peynir .Numune/erinin Organoleptik A1ua)'eneleri

l\umunelerin lezzet, yapı ve kitle, görünüm ve renk nitelikleri
Downs( 16) ve Uluslararası Sütçülük Federasyonu 'nun (27) öngördüğü
ilkeler çerçevesinde, önceden yetenek kazandırılmış beş kişilik panel
tarafından, toplam 100 puan üzerinden Nclson ve Trout'un( 43) be-
lirttiği şekilde değerlendirildi.

istatistiksel Analizler

Deneysel olarak üretilen üç tip peynil', aynı koşullarda üç kez
yapıldı ve her üretimde deneye alınan her bir numuneden iki ayrı
değer elde edildi. Böylece her deneyden elde edilen altı değer istatik-
tiksel analizler için esas alındı. Xumuneler arasındaki fark, istatistik
yönden önemli fark testine (Dunsan's Multiple Range Test) uygu-
lanmaları sonunda elde edilen bulgularla belirtildi (52).

Bulgular
Rulubet lvfikları ile pH ve Asidile Değerinde Değişimler
N'umunelerin olgunlaşmaları sırasında yüzde rutubet miktarların-

daki değişimlerle ilgili bulgular Tablo 2'de gösterilmektedir.
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Tablo 2. Çeşitli olgunlaşma rlöncmlerinde beyaz peynir numunelerinin yüzde rtuııbet
miktarları

Dönem Ku~~ne i Numune nurnarası Ortalama değer
(gün) tıpı 1 2 3

-_._- ----- _. - .- . ----_._" -----,-- --
A .18.24 56.81 58.99 58.01 0.64

O B 55.64 :)7.02 59.32 57.33=:= 1.07
C 54.42 55.78 51. 94 54.05 =:=: 1.12

,\ 63.11 :)9.4:-, 63.97 62.18 T i.39

30 B 59.18 G2.10 57.75 59.68 =t' 1.28
C 61.62 58.03 56. LO 58.58 'f 1.62

A 61.64 63.18 61.99 62.17 ~ 0.47

60
B 60.33 62.39 54.40 59.04 ::r: 2.39
C 61.45 (jl.10 59.94 60.83 :: 0.46

A G3.02 GO.97 GI.95 61.98 = 0.6:3

90 B 60.35 60.67 G4.83 GI.95 =:: 1.44
C G1.30 62.28 59.31 GO.96 + 0.87

A 58.09 63.86 62.07 61.34 =r i.70
120 B 59.82 60.54 60.3G 60.24 'f 0.22

C 60.24 61. 92 GO.42 60.86 ::r: 0.53

Tablo 2'dc incelenebilcceği üzere, olgunlaşmanın başlangıcında
ortalama olarak en az rutubet miktarı numune C'de saptanmış ve
bunu sırasıyla numune B ve A izlemiştir. Olgunlaşma süresinin 30.
gününe kadar numune A ve B, 60. gününe kadar da numune C'nin
yüzde r'utubet miktarında pek az bir artma gözlemlenmiştir. Daha
sonraki dönemlerde ise numunelerin rutubet miktarları yaklaşık aynı
düzeyde bir seyir takip ederek 120. günde numune A, B ve C'de sı-
rasıyla 61.34:;: 1.70, 60.24 =ı= 0.22 ve 60.86 + 0.53 olarak bulunmuş-
tur.

Olgunlaşma sırasında numunelerin pH ve asidite değerlerindeki
değişimler sırasıyla Şekil i ve 2'de gösterilmektedir.

ŞekilI'den de anlaşılacağı üzere, olgunlaşmanın başlangıcında
ve çeşitli dönemlerde numunelerin pH ve asidite değerlerinde birbir-
lerinden farklı şekilde değişikliklerin oluştuğu saptanmıştır.

Olgunlaşmanın başlangıcında numune A ve B'nin ortalama pH
değerlerinin 6.1 ve 6.2 olmasına karşılık numune C'de ortalama 5.7
olarak bulunmuştur. Ayrıca olgunlaşmanın ilk dönemlerinde, numu-
nelerin pH değerlerinde biraz azalma gözlemlenmiştir. Şöyleki, nu-
mune B'nin pHdeğerinde 60. güne kadar 0.07 ünite, numune Avc
C'ninki ise 30. güne kadar 0.03 ünite kadar bir azalma olmuştur. 01-
gunlaşmanın ileri dönemlerinde numunelerin pH değerlerindeki azal-
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)ekil I. Olgıınb~ma sırasında beyaz pe,'nir nııııııını-!erinin pH değerlerindeki değişimler

ma oranı artarak 90. günde numune A, B ve C'dC' sırasıyla 5.43, 5.66
ve 5.2G'ya kadar düşmiiştür. Son dünemde ise numune: A ve Gdeki
azalma (0.3 ünite) olgunlaşmanın başlangi(; dünemindeki azalmaya
benzer düzeyde seyrederek pH 5.40 ve 4.23'e kadar inmiştir; oysa
numune R'nin pH değeri, bu dönemdC' bir ünite azalmayla, 120. gün
de 5.56'ya düşmüştür.

N umıınckrin asidi te dC',~erlerindeki değişimlcı'i gösteren Şekil 2'
den anlaşılacağı üzere, her üç numunenin de asiditesi sürekli bir ŞC'-
kildC' artarak 120. günde en yüksek düzeye ulaşmıştır. Olgunlaşmanııı
90. gününe kadar A ve C numunderinde gözlemlenen benzer düzey-
dC'ki artma, B'ye kıyasla oldukça fazla olmuştur. Bu süre içinde nu-
mune A ve C'niıı, sırasıyla 0.366 \'(~ 0.440 olan asiditC' değerleri 1.729
ve 1.880'c, numunc B'ninkinde ise ancak 0.87S'(~ kadar bir artış göz-
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Şekil 2, Olgunlaşma sırasında beyaz peynir numunelerinin asidile değerlerindeki değişiklikler.

lemlenmiştir. Olgunlaşmanın 90. gününden sonuna değin, asidite
değerlerindeki artma, numune A ve C'de birbirine benzer şekilde dü-
şük, B'de ise hızlı düzeyde seyrederek, sırasıyla i .853, i.970 ve i .464'e
kadar olmuştur.

Olgunlaşma dönemlerinde, peynir numunelerinin rutubet mik-
tarı ile pH ve asidite değerlerine ilişkin "en az önemli fark testi" bul-
guları Tablo 3'de gösterilmektedir.

Tablo 3 izlenildiğinde, olgunlaşma sırasında rutubet miktarı
bakımından numunelerin birbirlerinden önemli derecede farklı
(p < 0.05) olmadıkları dikkati çekmektedir; buna kaqılık numuneler,
olgunlaşmanın O, 30 ve 60. günlerinde pH değerleri, 30,60,90 ve 120.
günlerinde de asidite değerleri bakımından önemli derecede farklı
(p < 0.05) bulunmuştur.
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Tablo 3. Çeşitli olgunlaşma dönemlerinde beyaz peynil' numunelerinin rutubet miktarı ilc
pH ve asidite değerlerine ilişkin en az önemli fark testi bulguları

Dönem Numune Rutubet pH Laktik asit
(gün) tipi miktarı (%) değeri (%)

-------_. -- ._-_.-- --_.----

A 58.01a 6.loa 0.366a
O B 57.32a 6.20a 0.285a

C 54.04a 5.70b O.44Oa

A 62.17a n.07a O.G72a
30 B 59.67a 6.16a 0.3G8b

C 58.58R 5.67b 0.86ge

A 62.27a :i.80ab i .082a
60 B 59.04a 6.13a 0.669b

C 60.8ga 5.50b i .533R

A 61.98a 5.43a 1.729a
90 II 61.95a S.66a 0.878b

C 60.96a S.26a 1.880e

A 61.34a .').40a 1.853a
120 II 60.24a 5.56a 1.464b

C 60.8Ga 5.23a 1.970a
Her dönem ve nitelik için aynı üst harflere sahip numune ortalamaları p < 0.05 düze-

yinde farklı değildir.

Organoleptik niteliklerde değişimler

Üretim tekniğinin peynir numunelerinin organoleptik nitelik-
lerine etkisini ayrıntılı olarak belirlemek amacıyla, numuneler, 01-
gunla~malarının 30, 60, 90 ve 120. günlerinde organoleptik nitelikleri
bakımından incelenmi~tir. Numunelerin organoleptik nitelikleriyle
ilgili bulgular "en az önemlı fark testi" ile değerlendirilerek Tablo 4'
de gösterilmektedir.

Tablo 4 incelendiğinde, olgunla~ma dönemi ilerledikçe numu-
nelerin, farklı düzeylerde de olsa, özellikle lezzet ile yapı ve kitle nite-
likleri bakımından gittikçe artan puanlara sahip oldukları görülmek-
tedir. Bununla beraber, numuneler arasında, p < 0.05 düzeyinde,
tüm olgunla~ma dönemlerinde renk ve 120. gün dı~ında da lezzet
yönünden, istatistiksel olarak önemli bir fark belirlenemcmi~tir. Öte
yandan, numune B ve C ile numune A arasında tüm olgunla~ma dö-
nemlerinde görünüm, 60. günün dı~ında da yapı ve kitle bakımı arın-
dan önemli düzeyde farklılığın olduğu saptanmı~tlr.

Organoleptik niteliklerin toplam puanları dikkate alındığında
tüm olgunla~ma dönemlerinde numune C'nin, en yüksek puana
sahip olduğu ve bunu, sırasıyla, azalan değerlerde numune B ve A'mn
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Tablo 4. Ç~itli olgunlaşma dönemlerinde beyaz peynir numunelerinin organoleptik
muayene bulguları

Dönem Numune Organoleptik Nitelik

(gün) tipi Lezzet Yapı ve Görünüm Renk Genel
(4S) kitle (30) (IS) (10) toplam

----_._-- _.
A 34.3333 22.9333 12.4003 9.2673 78.9323

30 B 33.0673 2S.266b 14.000b 9.6003 81.9323
C 36.2673 25.866b 14.133b 9.3333 8S.S98b

A 37.133a 24.8663 12.9333 9.200a 84.1323
60 B 35.1333 2S.9333 14.200b 9.6673 84.9323

C 37.8003 28.000b 14.S33b 9.6003 89.933b

A 38.6663 24.933a ii .8003 9.0003 84.3993
90 B 37.666a 27.600b 14.000b 9.S333 88.799b

C 39.2003 28.000b 14.000b 9.6663 90.866b

A 38.8003 2S.1333 i ı. 8673 9.4663 85.2653
120 B 38.6673 28.733b 13.867b 9.S333 90.798b

C 41.600a 29.000b 14.066b 9.4663• 94. 132c

( ) içindeki rakamlar niteliğin değerlendirildiği en yüksek puanı göstermektedir.
Her dönem ve nitelik için aynı üst harflere sahip numune ortalamaları farklı değildir.
(p <0.05).

izlediği görülmüştür. Olgunlaşmanın 30 ve 60. günlerinde numune
A ve B ile C arasında, 90. gününde de numune B ve C ile A arasında,
istatiksel olarak, önemli bir fark bulunmuştur. Olgunlaşmanın 120.
gününde ise numuneler arasında, istatiksel olarak, önemli farklı-
lık saptanmıştır. Bu dönemde numune C'nin toplam 94. i puanına
karşılık, numune B ve A'nın, sırasıyla, 90.7 ve 85.2 puan aldıkları göz-
lemlenmiştir.

Tartışm.a ve Sonuç

Olgunlaşma dönemlerinde beyaz peynil' numunelerinin yüzde
rutubet miktarı (Tablo 2) ve bunlara ilişkin en az önemli fark testi
bulguları (Tablo 3), numunelerin birbirlerinden önemli derecede
farklı olmadıklarını gösterdi. Ayrıca olgunlaşma süresi boyunca da, nu-
mune A ve B'de 30., C'de de 60. güne kadar rutubet miktarında be-
lirlenen pek az bir artışın dışında, dikkate değer bir fark gözkmlen-
medi (Tablo 2).

Bu bulgular, Trakya ve Bulgaristan'da yaygın olarak uygulanan
ve Türk Standartları Enstitüsü'nün önerdiği üretim tekniklerin beyaz
peynirin yüzde rutubet miktarını önemli ölçüde etkilemediğini or-
taya koymaktadır. Nitekim rutubet miktarıyla ilgili veriler, benzer
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tekniklerle deneysel vc / veya tüketime sunulan beyaz peynirler üzc-
rinde yapılan bir çok araştırmanın (I 8, 19, 25, 41, 44) hulgularıyla
uyum göstermektedir. Bazı çalışmaların (2, i i, 28, 66) sonuçlarıyla
da, bir ölçüde farklılık göstermektedir. Bu durum, muhtemelen, üre-
timde kullanılan sütün niteliklerinin farklı olmasına vcl veya kısmen
farklı üretim tekniğinin uygulanmasından kaynaklanmasından Çün-
kü bazı araştırmacılar (I i, 42) çiğ sütten üretilen beyaz peynirlerde,
rutubet miktarını, ısı işlemi uygulanmış sütteri. üretilenlere görc, az
da olsa düşük bulmuşlardır; ayrıca bir kısım araştırmacılar (I 2,
50, 40) da yapım tekniğinin, özellikle olgunlaşma ısısı, kalsiyum
klorür ilavesinin, peynirlerde yüzde rutubet miktarı üzerinde etkili
olabileccğini bildirmektedir.

Bulgular, özeııikle olgunlaşmanın 60. gününden sonra beyaz pey-
nirlerin, Türk Standardları Enstitüsü'nün(68) öngördüğü (% :s: 60)
rutubet oranına yakın olması dolayısıyla uygulanabilirliğini ortaya
koymaktadır.

Numunelerin pH değişimleriyle ilgili 'vcriler, olgunlaşma sırasında
beyaz peynirler üzerinde yapılan bazı araştırmaların (11, 42, 54, 55,
62, 72, 77) bulgularıyla, kısmen benzerlik göstermemektedir. Bu du-
rum, numunelerin yapımında uygulan~m farklı tekniklerin, büyük bir
olasılıkla, ürünün mikroflorasında oluşturduğu değişikliklerden kay-
naklanmaktadır. Çünkü olgunlaşma sırasında peynirlerin pH değer-
lerindeki değişimlerin mikrofloral'la yakından ilgili olduğu birçok
araştırmacı (I 2, 58, 63, 77) tarafından ortaya konmuştur.

Olgunlaşmanın başlangıcında numune C'nin, A ve R'ye kıyasla
daha düşük pH değerine sahip olması numune C'nin yapımı sırasın-
da süte, asit karekterde bazı hileşiklerin (9, 59, 76) oluşumunda rol
oynayan, starter kültürlerinin katılmasına bağlanabilir.

Olgunlaşmanın başlangıcından 60. gününe kadar olan dönemde
numune A, B ve C'nin pH değerleri arasında sırasıyla 0.3, 0.07 ve 0.2
ünitelik azalmalar gözlemlendi (Şekil i). Bu dönemde numune B ve
C'nin pH değerindeki düşmenin A'ya kıyasla oldukça az olması (Şe-
kil i), üretimde uygulanan farklı, özellikle, ısı işlemlerinden ötürü
mikroflorada meydana gelen muhtemel değişiklikten ve numune B
ve C'nin daha fazla oranda sodyum klorür içeren salamurada daha
uzun süre bekletilmesinden kaynaklanabilir. Çünkü salamuradaki
tuz, kalsiyum tuzlarına göre daha fazla iyonize olmakta ve böylece
açığa çıkan sodyum iyonlarının bir kısmı kalsiyum parakazinat komp-
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leksindeki kalsiyum ile yer değiştirerek, ortamın pH'sını tamponlama
özelliğine sahip sodyum parakzeinat oluşabilmektedir (23).

Peynil' numunelerinin tümünde titre edilebilir asidite değerleri, ol-
gunlaşma süresine bağlı olarak sürekli arttı ve olgunlaşmanın 120.
gününde en yüksek düzeye ulaştı (Şekil I). Bu bulgular, benzer pey-
nirler üzerine yapılan birçok araştırmanın (I I, 33, 37, 41, 42, 55,62,
72) sonuçlarıyla uyum göstermektedir.

Numune C'nin, olgunlaşma süresince diğerlerine göre, daha yük-
sek asidite değerlerine sahip olması, bu numunenin yapımında süte,
laktik asit oluşumunda etkin roloynayan S.cremoris ve S.lactis mikroor-
ganizmalarının (35, 74) starter kültürü olarak katılması ve salamu-
radaki sodyum klorür konsantrasyonunun nisbeten düşük olmasıyla
(28) açıklanabilir.

Olgunlaşma sırasında pH değerlerindeki değişimlerin seyri, nu-
nelerin asidite değerlerine ters yönde aksetmiştir (Şekil 1 ve 2).

Olgunlaşmanın son döneminde numune B'de asiditenin hızlı
bir artma göstermesine karşılık pH'daki azalmanın yavaş düzeyde sey-
retmesi, üründe meveut asitleI'in kısmen dissosiye olmalarından ileri
gelebilir (23).

Olgunlaşmanın 60. gününe kadar olan dönemlerde pH, 30. ve
120. günler arasında da asidi te değerleri bakımından numunelerin bir-
birlerine göre istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (Tablo 3). Bu
durum numunelerin üretiminde uygulanan tekniklerin peyniri n pH
ve asidite değerlerini büyük ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Peynirierde pH değerlerinin, S.aureus'dan ileri gelen zehirlenme-
lerin (12, 13) bir ölçüde kriteri olduğu dikkate alındığında, numune
B'nin üretiminde uygulanan teknikle elde edilen peynirlerde S.aure-
us mikroorganizmaların, diğer numunelere göre, daha uzun bir süre
canlılıklarını koruyabilecekleri izlenimi ortaya çıkmaktadır.

Peynil' numunelerinin organoleptik nitelikleri, olgunlaşma süre-
since zamana bağlı olarak arttı ve en yüksek düzeye 120. günde ulaş-
tı (Tablo 4). Olgunlaşma dönemlerinde numuneler arasında özellik-
le yapı ve kitle, g~rünüm re bir ölçüde de lezzet bakımından fark-
lılıklar gözlemlendı.

İstatistiksel olarak önemli (p < 0.05) bulunmamakla beraber,
numune B diğerlerine göre özellikle olgunlaşmanın ilk dönemlerinde
tuzlu, numune A'da olgunlaşmanın ileri dönemlerinde sabunumsu
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bir lezzete sahip olmakla diğerlerinden ayırım gösterdi. Lezzet nite-
likleri bakımından bu farklılık, numune B'nin asiditcsinin daha düşük
(20), salamurasındaki sodyum klorür konsantrasyonunun daha yük-
sek(6), A'nın da üretiminde kullanılan süte etkin bir ısı işleminin uygu-
lanmamış olmasından kaynaklanabilir. Nitekim numune A'nın faz-
la olmamakla birlikte, mikroorganizmalardan kaynaklanan süngerim-
si bir yapıya sahip olduğu gözlemlendi.

pH değeri daha düşük olan numune C'nin diğerlerine göre, lez-
zet puanlarının daha yüksek olması, bu numunenin üretiminde süte
katılan starter kültürlere bağlanabilir. Çünkü bu mikroorganizma-
ların, bazı peynirlerde karbonhidratları fermente ederek oluştura-
cağı yan ürünlerle lezzetinin oluşmasında ve yapı bozukluklarının ön-
lenmesinde bazı işlevlerinin olduğu bildirilmektedir (59). Ayrıea yer-
li beyaz peynirIerin olgunlaşmasında laktik streptokok grubu mikro-
organizmaların rol oynadıkları ileri sürülmüştür (ll, 32, 45). Öte
yandan numune B'nin lezzet bakımından en düşük puanı alması, da-
ha yüksek pH değerine sahip olması, yapımında kullanılan süte olduk-
ça etkin bir ısı işlemi uygulanması ve starter kültürlerinin katıl-
mamasıyla açıklanabilir. Çünkü, ısı işlemleriyle (65°C /30 d.) pey-
nirin olgunlaşmasında etkin rolü olan süt kaynaklı bir kısım enzimlerin
in aktive oldukları (56) ve bazı yararlı mikroorganizmaların yıkım-
landıkları bilinmektedir (8).

Sonuç olarak, Türk Standardlan Enstitüsü'nün önerdiği ve Trak-
ya ile Bulgaristan'da yaygın bir şekilde kullanılan tekniklerle elde edi-
len beyaz peynirIerin çeşitli kalite nitelikleri bakımından önemli öl-
çüde farklılık gösterdiği ve Bulgaristan'da uygulanan teknikle daha
kaliteli ürünün elde edilebileceği kanısına varıldı.
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YURDUMUZDA ÜRETİLEN TicARİ BEBEK MAMALARIl'\DAKİ DEMİR MİK-
TARLARI DZERİNDE ARAŞTIRMALAR.

Aysel Bayhan* *

Investigations on the aDlount of Fe in the cODlDlereial baby' s foods produced in
Turkey

Suınınary: This study was conducted in order to determine the iron
sujjiciency oj various baby joods commercially produced and consumed in Tur-
k~y jor baby nourishment and the contribution rates of baby joods jor daily re-
quirements and their suitabiliry to Food Regulation and whether the amounts
indicated on the label in corresponded to these values.

Spectrophotometrical determination method by dry ashing was applied to
ı56 samples obtained from commercially produced baby joods of ıo firms.

Iron contents ~f the samples were jound between 9.72 and 2.89 mg.j ıOOg.
It was shown that the iron contents oj baby foods, except those produced

kY one (A) firm, were insujJicient.

It was also jound that the iron contents oj all samples, except those oj four
(G, J, F, J, H) firms, corresponded to the amounts indicated on their labels
and the remaining baby foods, with the exreption of the samples ~f two (1, J)
.lirms, were suitable in term of Food Regulation.

The duplicate analysis peiformed over these samples revealed that iron
contents of the same sample showed great variations in each time. The reason
of this difference was attributed to the improper addition of iron into the baby
foods or lack of a homogenous iron distribution in the samples.

It is coııcluded that the iron added to the commercially produced baby foods
with the aim offortijication are insıif.ficient except those obtained from onefirm
(A) and iron contents ~f baby foods have to be increased under an iffective auto-
control system to be established at the plants and the laboratories designed for
this purpose.

Özet: Bu çalışma, Türkiye'de üretilen ve bebek beslenmesinde kullanı-
lan çeşitli ticari mamaların, demir yönünden yeterlilik durumlarını ve günlük

.Aynı adlı doktora tezinin özetidir (1981).
**Dr.Ecz., G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Besin Analizleri Bilim Dalı, Ankara-Türkiye.
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gereksinime olan katkıları ile, Gıda Aladdl!leri Tüzüğü'ne ve etiketlerinI! ı!,y-
gunluk derecelnini saptamak amacıyla ),apıldı,

Kuru külleştirme metodu ile, iO firmaya ait bebel; mamasll1l11 i56 ör-
neğinde spektrofotometrik ta)'in )!apıldı,

Örneklerdeki demir miktarları, 9,72 mg! iOOg. - 2.89 mg i 100 g.
arasında bulundu.

Bir firmadan (A) sağlananlar haric, bebek mamalarıııdaki demi':" miktar
larıııın )Ietersiz oidll,~u saptandı,

F, G, 7, İ, I-I firmaları ö'rnekleri dışında diğer tüm j/rma ô'rneklerinin,
demir miktarları etiketlerine, iki firmanın (İve]) dışındaki diğn tiim mamaların
Tü.?:iiğe I'.)'gun miktarda demir içerdikini saptandı.

Örneklerde çift ölçümle .yapılan çalışmada, demir miktar değerlerinin
ayıı ô'mekte bii:Jükfarklılıklar gösterdiği saptanıp, nedeni demirin mamalara
hesaplanmadan gelişi güzel katılmasma vrya demirin örnekler içerisinde ho-
mojen bir dağılım sa/lla)'amamış olmasına bağlandı.

Bu çalışma sonunda, ülkemizde üretilen bebek mamalarına zengiııleştir-
me amac1);[a katılan demir miktarlarının, bir firma (A) dışında yetersiz oldu-
ğu kanısına varıldı ve mamaların demir miktarlarının artırılmasının ve bu iş-
lem yapılırken etkin kontrol sisteminin, ô>:.elliklefabrikalarda oto kontrol )'a-
/Jan laboratuarların kurulması ve işlerliğinin sağlanması bakımından, biiyük
önem taş~yacağı belirtildi.

Giriş

Dünyamız çacuklarının en önemli beslenme sorunlarından bi-
rısı olan demir eksikliği ancmisi, ekonomik ve sosyal yönden az ge-
lişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda olduğu gibi, gelişmiş toplum-
larda da varlığını sürdürmektedir.

Bilindiği gibi, insan vücudunun büyüyüp gelişmesi uterusta baş-
layıp, doğumdan sonra 18-20 yaşına kadar devam etmektedir. Fakat,
gerek büyüme hızı, gerekse mental gelişim açısından en önemli devre
0-2 yaş arasma rastladığı için, bu durum süt çocukları beslenmesine
verilmesi gereken önemi artırmaktadır (9). Annenin diyeti yeterli
olduğu takdirde, sağlıklı doğmuş bir bebeğin beslenmesinde en iyi
yöntem, anne sütü ile beslenmedir. Ancak, anne sütü özeııikle demir
yönünden yetersiz olduğ'u için, bebeğe 3-4 aylardan itibaren ek gı-
daların verilmesi ve verilen bu ek gıdaların demir yönünden yeterli
olması gerekmektedir. Aynı şekilde, anne sütü alamayan bebekıen~
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suni beslenme uygulanmaktadır. Suni beslenen bebeğin sağlığı ve
gelişimi, yediği mamanın kalitesi ile sınırlıdır. Anne sütü alamayan
bebek, sulandırılmış inek sütü ile, evde hazırlanan mamalarla veya
hazır ticari mamalarla beslenmektcdir (i, 7, 9, iO). Bu nedenle, bu
tür ticari mamaların diğer besin unsurları yanında demir yönünden
de gereksinimi karşılayacak oranda olması gerekmektedir.

Demirin, bebek beslenmesindeki önemi uzun süredir bilinmekte-
dir. Hızlı büyüme ile artan demir gereksiniminin kaqılanamaması,
prematürelerde oldu.ğu gibi fetal demir depolarının yetersiz oluşu,
annede demir eksikliğinin varlığı ve sadece sütten ibaret, demir içe-
ren gıdalardan yoksun, yetersiz bir diy<"t!e beslenme, bebekkrde de-
mir eksikliği anemisinin nedenlerini oluşturmaktadır (4, 5) o

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de demir ek-
sikliği anemisi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır ve yapılmak-
tadır. Clkemizde aneminin çok yaygın olduğu özellikle hamile kadın-
larla, bebeklerde anemi oranının % 50'den aşağı olmadığı yapılan
bu çalışmalarla saptanmıştır. Bu nedenle demir eksikliğine bağlı
anemi sorununa en iyi yaklaşım, çeşitli besin kaynaklarının demirle
zenginleştirilmesidir (12). DünyaIlln birçok ülkesinde demir eksik-
liği anemisinin önlenmesi amacıyla, çeşitli besin maddeleri demir bi-
Icşikkrinin biyolojik yararlanımı göz önüne alınarak zenginleştiril-
mekledir (6, i2, i8) o

Bu çalışma, yukarıda özet olarak verilmiş bilgilerin ışığında be-
bek beslenmesinde kullanılan çeşitli ticari mamaların demir yönün-
den yeterlilik durumları ve günlük gereksinime olan katkıları ile, Tü-
zi.iğe ve etiketlerine uygunluk derecelerini saptamak amacıyla yapıl-
nııştır.

Materyal ve Metot

Materyal: Araştırmada, bebek beslenmesi ıçın Türkiye'de üre-
tilen LO çeşit ticari bebek maması (A, B, C, D, E, F, G, H, İ, oJ) kul-
lanıldı.

Metot: Kuru külleştirme ile demir miktar tayini (2) bu çalış-
mada Coleman .Junior spektrofotometresi kullanılarak yapıldı.

Ölçü eğrisi: Demir içeren bir seri standart çözelti kullanılarak
okunan değerlere göre eğri çizildi (Grafik) o Veriler ölçü eğrisi yardı-
mıyla bulundu ve istatistik metotlara göre değerlendirildı (I 7).
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Bulgular

Türkiye'de üretilen çeşitli [irmalara ait bebek mamalarında sap-
tanan ortalama demir miktarları Tablo-l de gösterilmiştir. Tablo-l
incelendiğinde, firmaların ürettikleri bebek mamalarımn harf sırası-
na göre birbirinden azalan miktarlarda demir içerdikleri görülmek-
tedir. Genel olarak, örneklerin demir miktarlarına ilişkin standart
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sapmalarının önemli derecede fazla oldukları (0.55 1.56) gö-
rülmekte ve varyans katsayılarının büyüklüğü de (16.05-38. 41)
ortalama dağılım yüzdesinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo i. Türkiye'de üretilen çeşitli firmalara ait, bebek mamalarının içerdiği ortalama de-
mir miktarları (mg/IOOg).

Firma nı X2 S' S' V'
_.--'- ---_.- _. .--- --'-"- -_.-"---

A 40 9.n 1.56 'f 0.25 IG.05
----- ____ o

------"'- -- ...._--- _._----.
B 16 7.90 1.44 'f 0.36 18.23

-----_. 0"-- --------

C 12 7.78 1.38 =t= 0.40 17.74
_ .•-- ----- --.--- --.---

D 14 5.46 0.97 + 0.26 17.77
------ ------ ..- ------ -_ .._----- ------

E 14 4.20 1.17 =r- 0.31 27.86
--- -- ----_.- ------- --

F 12 4.14 0.79 T 0.23 19.08
------- -- ____ o .-

G 12 3.76 0.80 .::ı= 0.24 21.28

H 12 3.62 0.80 ::r- 0.23 22.10
- _._~----_._- ---_.0'- ------ --

t 12 3.18 0.55 'f 0.16 17.30
--- .- ------ -_ .._----- --_.- --_.,-_ .

J 12 2.89 1.11 'f 0.32 38.41

(I) n= örnek sayısı (2) X= Aritmetik ortalama (3) S ~ Standart (4) SX = Standart Iıata
(5) V ~ Varyans Katsayısı Sapma

Örnekler arasındaki demir miktarları bakımından farkın hangi
firmadan kaynaklandığını saptamak için hesaplanan Duncan'ın en
küçük farklılık testi bulguları, (Tablo-2) örneklerin demir miktarları
ortalamalarının bazı firmalarda birbirinden farklı' olduğunu göster-
mektedir.
Tablo 2. Türkiye'de üretilen çeşitli firmaların bebek mamalarının içerdiği demir miktar-

larına ilişkin, Duncan'ın en küçük farklılık testi sonuçları.

Firma Demir miktarı (mg/IOOg)
._---- -_._---------

A
B
C
D
E
F
G
H
t
J

9. n••
7.90b

7.78b

5.4Gc

4.20d

4.14do
3.76deC
3.62°C
3.18c
2.89g

*Aynı üst harfleri taşıyan örnek ortalamaları farklı değildir (P < 0.01).
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Çeşitli ticari bebek mamalarında saptanan ortalama demır de-
ğerleri arasındaki farklılıkların istatistik bakımından önemli olup ol-
madığını saptamak amacıyla veriler varyans analiz tekniğine uygu-
lanmış ve bulgular Tablo-3 de gösterilmiştir. Varyans analizine gö-
re, Türkiye'de üretilen çeşitli firmalara ait bebek mamalarının birbi-
ri nden % i ihtimal sınırında önemli derecede farklı demir içerdikleri
saptanmıştır.

Tablo 3. Türkiye'cle üretilen çeşidi firmalara aiı bebek marrıalarının i~:erdiği demir miktar-
larına ilişkin varyans analiz sonu~"arı

Varyans Karcler Serbestlik Kareler
Kaynağı Toplamı Derccesi Ortalaması lo'_ .. ~-_.. ._- ____ o ._-- -- ------ --_ ... ____ o -------
Gruplar arası 107G.73 9 119.64 81.28 **
Gruplar içi 214.90 146 1.47 --
Gencl 1291. fi3 i'i 'i - -

** p < 0.01
Ortalama için bulunan F değeri 81.28 olup. ortalaınalar arası farklılıklarının %99

gCl\cn eşiğinde iştatistik önem taşıdığını göstermektedir.

Tartışma ve Sonuç

Bebek mamalarında saptanan ortalama demir miktarları, (Tab-
lo-I) 9.72 mgflOO g. ile 2.89 mgflOO g. arasında bulunmuştur.

Bu sonuçlara göre F,G,H,i,j firmaları mamalarında saptanan
demir miktarlarının ambalajları üzerindeki etiketlerde belirtilen mik-
tarlara uygun olmadığı, İ ve J firmaları mamalarındaki demİr mik-
tarlarının ise hem Gıda Maddeleri Tüzüğü'nün öngördüğü miktarla-
ra hem de etiketleri üzerinde kaydedilen değerlere uygun olmadığı
saptanmıştır.

İncelenen örneklerde, demir miktar değerlerinin aynı mamada
oldukça büyük farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.

Bunun nedeni demİrin mamalara hesaplanmadan katılmasına veya
mama içerisinde homojen bİr dağılım sağlayamamasına bağlanabilİr.

Bebeklerde ve okul öncesi çocuklarda günlük demİr gereksİni-
mı miktarı ölçüt alınarak (5, i:-l), elde edilen veriler, incelenen tica-
ri bebek mamalarının, bebek ve okul öncesi çocuklarda, günlük de-
mir gereksiniminin ne oranda karşılandığı saptanmıştır. Bu değerler
incelendiğinde;

1", H ve İ firmalarının mamalarının diyet mamaları olduğu ıçın
gereksinim hesapları yapılmamıştır.
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A firması mamasının, bütün yaş gruplarında günlük demir ge-
reksiniminin tamamını karşılayacak miktarda demir içerdiği sapta-
nırken, B firması mamasının 6 ay-l yaş grubu bebekleri ile 1 yaş -3
yaşdaki çocuklarda günlük demir gereksiniminin % 41 'ini ve 3 yaş-6
yaş grubundaki çocuklarda % 61 'ini karşıladığı saptanmıştır. Bu mik-
tarlarda B firması mamasının bütün yaş gruplarında günlük demir
gereksiniminin bir kısmını karşıladığı görülmektedir. Ancak bu mama,
özellikle okul öncesi çocuklar için hazırlandığından, günlük demir ge-
reksinimi yönünden fazla önemsenmemiştir. Çünkü çocuklar bu yaş-
da her türlü besini alabilmektedirler. Fakat 6 ay-l yaş grubu bebek-
lerde yalnız bu mamayla beslenme sakıncalı olabilir.

C firması maması 0-1 aylık yaş gruplarında gereksinimin % 85'
ini karşılarken, 1-6 ay ve 6 ay-l yaş grubu bebeklerinde gereksinimin
ancak % 58'ini karşılayacak düzeyde demir içermektedir.

D firması maması, 0-1 aylık bebeğin günlük demir gereksiniminin
tamamını karşılarken, 1-6 ay grubundaki bebeklerin günlük gereksi-
niminin ancak % 86'sını karşılayacak miktarda demir içerdiği görül-
mektedir.

E ve G firmalarının mamaları, 0-1 ay ve 6 ay-I yaş grubundaki
bebeklerin günlük demir gereksinimlerinin ortalama % 45'ini karşı-
layacak miktarlarda demir içerirken, J firması aynı yaş grubundaki
bebeklerin demir gereksinimlerinin ancak % 20 sıni karşılayacak mik-
tarda demir içermektedir. Her üç firmanın mamaları demir yönün-
den, özellikle .J firması olmak üzere yetersiz bulunmuştur.

Görüldüğü gibi, incelenen ticari bebek mamalarında A firması
maması dışında, diğer hütün bebek mamaları demir yönünden ye-
tersiz bulunmuştur.

Ticari bebek mamalarında demir miktarı üzerinde yapılan bu
çalışmanın bulguları (9.72-2.89 mg. flOO g.) Kayahan'm (9) 0-1 yaş
arası bebeklerde beslenme ve hazır ticari mamaların yeterlilik durum-
ları üzerine yaptığı araştırma bulgularına (8.10-2.44 mg. flOO g.)
yakın bulunmuştur.

Ulusal düzeyde ticari bebek mamalarıyla beslenen bebek oranı
% 12.5 ve bebeklere ek gıdanın zamanında verilmeye başlanması
oranı % 56 dır (I I). Bu durumda, ülkemizde bebeklerin ortalama yarı-
sının ek gıdaya zamanında başlatılmaması, özellikle 0-2 yaş grubundaki
bebeklerde anemi oranının çok yüksek olması (3,4,8, ll, i4, 15,16) ve
ülke çocuklarının oldukça büyük bir kısmının sadece ticari mamayla
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beslenmesi (I 1), ticari mamanın bebek beslenmesinde önemli dcrccc-
de etkili olduğunu göstermcktcdir.

Sonuç olarak, bcbeklerde görülen anemi oranını nisbeten düşür-
mek için mama sanayii üzerİnde önemle durarak, mamaların demir
miktarlarının (A firması dışında) artırılmasının ve bu işlem yapılır-
ken, özellikle fabrikalarda etkin bir kontrol sistemi kurulması ve iş-
lerliğinin sağlanmasının büyük önem taşıyacağı kanısına varılmıştır.
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AKADEMiK HABERLER

TÜRKİYE'DE VETERiNER HEKİMLİK ÖGRETİMİNİN
141. ve ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ'NİN
50. YıLıNı KUTLAMA TÖRENİ - 23 ARALIK 1983

Veteriner Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin K. VRMAN'ın Konuşması

Sayın Rektör
Sayın Davetliler
Kıymetli Meslekdaşlarım
Sevgili Öğrenciler,

Türkiye'de Veteriner Hekimliğin 141. ve Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi'nin kuruluşunun 50. yıldönümü törenine katıl-
makla bize şerefveren seçkin misafirlerimize tcşekkürlerimi arz ederim.
Bu yıldönümlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 60. yıl-
dönümüne raslaması bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Veteriner hekimlik öğretimi ve teşkibltlanması Osmanlı İm-.
paratorluğu döneminde batılılaşma reform hareketleri içinde ilk kez
1842 yılında orduda başlamış ve ilk sivil Veteriner Yüksek Okulu 1888
yılında İstanbul'da faaliyete geçmiştir.

Cumhuriyetin ilanı ile her alanda başlatılan çağdaş reform
hareketleri içinde Büyük Atatürk'ün tarıma verdiği önem ve örnekler
çok iyi bilinmektedir. İşte bu büyük devrimler dönemine raslayan
Cumhuriyetimizin 10. Yılında bölgemizin en modern ve yabancı dev-
let konuklarına iftiharla gösterilen bir eğitim kurumunun Ankara'da
"YÜKSEK ZtRAAT ENSTİTÜSÜ" içinde öğretime başlaması bu
heyecanlı hadiselerden birini oluşturmuştur. Bu Kurum, Türk yüksek-
öğretiminin modernleşmesinde önemli bir aşamadır ve çağdaş batı
bilim ve metotlarının kabulündeki kararlılığı göstermektedir.

Sayın Davetliler,

Yirminci yılların dinamik havası içinde 20 Haziran 1927'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin ba-
rınacağı kompleksin inşaatı ile Ziraat Vekilletini görevlendirmiştir.
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Zamanın Başvekili Sayın İsmet İnönü'nün 30 Ekim 1930 yılın-
daki konuşmasiyle bu Fakülteler resmen açılmıştır. İzninizle bu ko-
nuşmanın kısa bir pasajını burada hatırlatmak isterim: "Efendiler!
Enstitüyü Hükümetin aynı zamanda diama emniyetle istişare ede-
ceği büyük bir Ziraat Erkanıharbiyesi tanıyoruz. Bu ümit, bu ens-
titüde çalışacak ve yetişecek adamların iyi öğrenmek ve memlekete
hizmet etmek için sarsılmaz bir aşkla mücehhez olmalarındadır. Bu
beklediğimiz bir ümit, bir temenni değil, kendilerinin burada tahsil
ederken yapmaya mecbur oldukları bir vazifedir" demişlerdir. Bu
görevin gereğinceye yerine getirilmiş olduğunu ve ülkemizde tarım
politikasının çağdaşlaşmasında büyük katkıları olduğunu söyleyebi-
liriz. Ancak, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
planlı ve daha verimli çalışmaların yapılmasını bilmemiz gerekir.
Yirmibirinci yüzyıl "DAHA ÇOK BESİN ÜRETME" Yüzyılı ola-
caktır. Bu hedefe varabilmek için tüm imkfmlarımızı akılcı bir şekilde
kullanmamız gerekecektir.

Sayın Davetliler,

Ankara Veteriner Fakültesi'nin akademik kadrosunu 1933
yılında İstanbul'dan gelen değerli genç bilim adamlarımızIa Alman-
ya'dan davet edilen 10 profesör ve öğretim görevlisi teşkil etmiştir.
Bu olay Türkiye ile Almanya arasındaki geleneksel dostluk ve kül-
türel işbirliğinin gelişmesinde ve o yıllarda batılı düşünce sistemi için-
de çağdaş üniversite anlayışının ve geleneğinin yerleşmesinde ve de-
vamında önemli bir roloynamıştır.

1933 yılında Ankara'da modern tesislerine kavuşan Fakültemiz
1948 yılında Ankara Üniversitesi fakülteleri ailesine katılmıştır. Tüm
bu gelişmelerde hizmeti geçenleri minnet ve şükranla anarım.

Veteriner hekimliğin faaliyet alanları ve konuları geçmekte olan
yıllar içerisinde gelişmekte ve böylece mesleğin hizmet verme sorum-
luluğu her geçen gün artmaktadır. Ülkenin evcil hayvan populas-
yonunun yeteri kadar sağlığını teminat altına almak, hayvan yetiş-
tiriciliğini ve üretimini sosyo-ekonomik şartlara göre planlayıp ço-
ğaltmak, Türkiye'nin coğrafi konumu ve ekolojik şartlarının kolaylaş-
tırdığı epizootik ve exotik hastalıkları ve insan sağlığını tehdit eden
zoonozları kontrol altında tutmak ve halka sunulan hayvansal ürün-
lerin hijiyenik ve kaliteli olmasını ilgili kuruluşlarla birlikte sağla-
mak veteriner hekimliğin gayesini ve faaliyet alanlarını teşkil eder.
Türkiye'nin komşu ülkelerinde zaman zaman seyreden ve bazen hu-
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dutlarımızdan sızan tehlikeli exotik salgın hastalıklar veteriner hekim-
lerimizin feragatli ve gerçekten öğünüleeek çalışmalarıyle önlenmek-
tedir. Bu faaliyetlerin Türk ekonomisine sağladığı yarar burada sa-
yılmayacak kadar büyüktür.

1933 yılında Ankara'da kurulmuş olan tck Veteriner Fakülte-
sinin tüm çabalarına rağmen 37 yıl süre ile ikinci bir Veteriner Fa-
kültesinin açılması gerçekleştirilememiştir. Ancak 1970'ten itibaren
ve kısa bir süre içinde bu ANA FAK ÜL TE 5 yeni Fakülteye hayat
vermiştir. 1970 yılında ELAZI C, 1972 yılında İSTANBUL, 1978 yı-
lında BURSA Veteriner Fakültelerinin kurulması gerçekleştirilmiştir.
Bu Fakültelerimize 2 yıl önce KONYA ve VAN Veteriner Fakülteleri
de katılarak hizmet vermeye başlamışlardır. Böylece bugün 3000
cıvarında olan veteriner hekim sayısı kısa sürede ülkenin ihtiyacını
karşılayacak duruma gelmiş olacaktır. Ancak, profesyonel insan ih-
tiyacının dengelenmesinde ve hesaplanmasında Yükseköğretim Ku-
rulu, Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Türk Veteriner Hekim-
leri Birliğinin birlikte çalışmaları kanımızca olumlu bir davranış
olur. Böyle bir diyaloğun sağlanması dileğimizdir.

Yukarıda saydığımız Fakültelerin geçici ve yerleşik kadroları,
zamanında Ankara Veteriner Fakültesinin öğretim elemanları tara-
fından karşılanmıştır. Eleman sayısında meydana gelen sayısal azal-
maya ve öğrenci sayısının Fakültenin fiziki kapasitesini aşmasına rağ-
men Fakültemiz Ankara Üniversitemizin "Eğitim-Öğretim ve Bilim-
sel Araştırma Politikası" doğrultusunda öğretim kalitesini, araştırma-
malarının etkinliğini yükseltmek ve halka, çiftçiye hizmet götürmek
için tüm gayretiyle çalışmaktadır. Ancak, Fakültemizde son yıllarda
artış gösteren öğrenci sayısı, öğrenimin teorik değil ama pratik yapma
olanaklarını düşündürecek şekilde etkilemiştir; yeterli hale getirmek
için çalışmalarımız vardır. Bilindiği üzere, dünyada veteriner he-
kimliğin faaliyet alanı çok genişlemiş, lisans ve lisans üstü öğrenimini
-tamamlayan kişiden talep ettiği bilgi ve yardımın kusursuz olmasını
gerektirmektedir. Bugün Veteriner Fakülteleri G IDA- TARIM OR-
GANİZASYONU ve DÜNYA SACLIK ORGANİZASYONUNUN
koyduğu uluslararası ilkeler doğrultusunda ve ülkelerin gereksinim-
leri gözönünde tutularak müfredat programlarını daha verimli kıl-
mak için sürekli çalışmalar ve denemeler yapmaktadırlar. Dünyada
bilimsel araştırmaların ve uygulamaların şaşırtıcı hızdaki gelişmelere
ayak uydurabilmek için yukarıda saydığımız çalışmaları yakından iz-
lemek mecburiyetindeyiz ve Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek
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müfredat programları içinde veteriner hekim adaylarımızı yeti~-
tirmek sorumluluğu içindeyiz.

Ankara Veteriner Fakültesi 50 yılda öğrenci kapasi tesini ba~lan-
gıçtaki 165'den bugün 34'ü yabancı olmak üzere 850'ye çıkarmı~ ve
bu yıllar içinde 3468 mezun vermi~tir. Bu arada kız öğrencilerin oranı
da sürekli artı~ göstererek % 15 'e ula~mı~tır. Fakültemizden bu yıl
8 kız ve 82 erkek öğrenci mezun olmu~tur. 50 yılda öğretim kadrosu
23'den 139'a çıkmış 3500'ü a~an bilimsel yayın yapılmı~ ve toplam
566 akademik yükselme gerçekle~tirilmiştir.

Ankara'dan 35 Km. uzaklıkta 2000 dönümlük bir alan üzerinde
kurulmu~ bulunan çok yönlü Eğitim-Ara~tırma ve Uygulama Çift-
liğinin yeni proje ve fizibilite çalı~malariyle eksiklikleri tamamlan-
maya çalıJılmaktadır. Öğrencilerimiz burada fiilen çalı~ma imkanı
bulacaklardır. Çiftliğin sür'atle tamamlanmasında Tarım-Orman
ve Köyi~leri Bakanlığımızın teknik ve maddi katkılarına ihtiyacımız
vardır.

Veteriner ve Zİraat Fakülteleri kampusu içinde yeri hazır ve an-
cak yeniden düzenlenmesi gereken Üniversite Merkez Kitaplığın ça-
lışmaları önümüzdeki yıl içinde tamamlanmı~ olacaktır.

Bu yıl Veteriner Fakültelerimize ayrılan 24 adet dış ülkelerde
doktora bursu için Milli Eğitim Bakanlığına özellikle müte~ekkiriz.

Milletimizin gösterdiği bu fedakarlığın yerinde ve en iyi bir ~e-
kilde değerlendirileceğini öğrencilerimizden bekliyoruz.

Öteden beri önem verdiğimiz uluslararası akademik ili~kilerimiz
memnuniyet verici bir ~ekilde sürdürülmektedir. Fakültemizin verimli
ve hareketli dı~ temasları vardır. Akademik elemanlarınmızın ço-
ğunluğu dı~ ülkelerde konularıyla ilgili bilim dallarında bir yandan
bilgi ve görgülerini artırmakta ve bir yandan dao ülkelerde önemli
konuların ara~tırılmasında değerli katkıları bulunmaktadırlar. Özel-
likle A.B.D. NEVRASKA Üniversitesi, daha sonra HÜR BERLİN
Üniversitesi ilc yapılan "Bilimsel İşbirliği Anlaşmaları" her yönden
büyük yararlar sağlamıştır. İngiltere ve Almanya Bilim Derneğinin
mesleki kitap bağışları kitaplığımızı zenginleştirmiştir. Huzurun-
uzda bu ülkelere teşekkür etmeyi zevkli bir görev sayarım.

Fakültemizle Hannover Veteriner Yüksek Okulu arasında 1981
yılında yürürlüğe giren 6 yıl süreli bilimsel bir işbirliğimiz vardır. Bu
işbirliği ile uluslararası düzeyde değişik konular üzerinde 12 adet
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ara~tırma ve geliştirme projesi yürütülmekte ve ayrıca genç araştırma
görevlilerimiz için 7 adet DOKTORA bursu temin edilmiş bulun-
maktadır.

Geçtiğimiz EKİI"I ayında 2 Fakültenin birlikte yürüttüğü araştır-
ma projeleri üzerinde bir değerlendirme sempozyumu yapılmıştır.
Bundan başka, uluslararası düzeyde bir VETERİ~ER İMMUNO-
LO]İ KURSU düzenlenmiştir.

Değerli Konuklar,

Türkiye'de hayvansal üretimin büyük bir bölümü geleneksel ahş-
kanlıklar çerçevesinde sürdürülmekteclir. Ancak küçük aile işlet-
melerini daha verimli ve karlı hale getirmek lazımdır; bu kesimde,
kooperatifçiliği fiili olarak desteklemek ve bunun ekonomik yararla-
rını göstermek mecburiyetindeyiz. Gecikmiş olmakla beraber, dış ül-
kelere her gün artan ihracat imkanlarımız, tarım ve hayvancılık sek-
törünün daha iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi tek kelime ile
endüstrileşmesi gereğini bize açık olarak göstermektedir. İç ve dış
pazarlara yığın halinde hayvansal ürünler üreten, bir yabancının
değimi ile "konsantre et üreten" ve sunan cntansif ve entegre tipte
işletmeleri süratle çoğaltmak, bunları teknik bilgi ve sermaye ile des-
teklemek bugünkü dinamik Türk ekonomik modelinin bir gereğidir.
Bu sektörü rasyonel ve ekonomik çalışan bir sanayi kolu haline getir-
mezsek, ihracat bir yana, yarın et ithaline mecbur kalabiliriz. Gaze-
telerde okuduğuma göre bu yönde bir dış ülkelden teklif de yapılmış-
tır ki bu düşündürücüdür!

Sevgili Öğrenciler,

Türkiye hızla kalkınmakta olan bir ülkedir. Ulu Atatürk'ün he-
yecan dolu dinamik direktifleri doğrultusunda hızla çağdaş uygarlık
düzeyine ulaşmaktadır. Bu yolda verilen mücadele ve eserler bunun
bir kanıtıdır. Ekonomik hayatımızda önemi her gün artan ve gerçek-
ten pahalı eğitimlerden biri olan bir bilim kolunda öğrenime de-
vam eden sizlerin, daha bu sıralarda ilerideki sorumluluklarınızın
bilinci içinde hazırlanmanız bu ülkenin beklediği tek karşılıktır.

Bu eğitim sizlere değerli bilgiler, beceriler ve yetenekler kazan-
dıracaktır, seçtiğiniz bilim alanına karşı göstereceğiniz heves, heye-
can, merak ve çalışma başarınızın itici güçleri olacaktır. Bu yolda
hepinize üstün başarılar dilerim.



Ankara Cniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. Latif ÇAKICI'nın Konuşması

Sayın Devlet Büyüklerim,
Sayın Davetliler,
Değerli Öğretim Elemanları ve
Sevgili Öğreneiler,

Türkiye' de Veteriner Hekimlik Öğretiminin i4 i. ve Ankara
Veteriner Fakültesi'nin 50. yılını kutlamak üzere topIanmış buIunu-
yoruz. Bu zaman diIimi bir mesIeğin ve ona mezunlar kazandıran
bir yükseköğretim kurumunun geçmişinde küçümsenmeyecek bir sü-
redir. AsIında veteriner hekimIik, tarihin en eski meslekIerindenbiri
olarak doğmuş ve gelişmiştir. Hayvanı eveilten insanoğIu aynı za-
manda ilk zenginIiğine de sahip olmuştur. Yüzlerce yıl alış-veriş te
para yerine hayvan veya ürünIerini kullanılmıştır. Sermaye anIamına
gelen "KapitaI" kelimesinin sığır başını ifade eden "Kapitus" dan
türetildiğini biliyoruz. Tarihin ilk paraIarını, onIarın değerlerini
ifade eden hayvan başlarının süsIcdiğini görüyoruz. Çok sayıda ve
sağlıklı hayvan varlığına sahip milletlerin her yönden güçlü olduk-
larını tesbit ediyoruz.

Dünya tarihinin en büyük devletlerini kuran Türk topIumunda
hayvan varlığı sosyal ve iktisadi kaIkınmanın ana materyaIini, güçlü
bir ordunun temeIini teşkiI etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda 15
ve 16 ncı asıl'da hayvan yetiştirmek ve üretmek amacıyIa açılan "Hay-
van Ocakları" iS inci yüzyıldan sonra Avrupa'da kurulan modern
haralara örnek oImuştur. Durum böyleyken, i762'de Fransa'da açı-
lan ilk veteriner okulundan sonra, 80 yıIlık bir ara ile, ülkemizde mo-
dern anIamdaki veteriner öğretimine geçilcbiImiştir. ~e var ki 25
yıl kadar kısa bir süre içinde bilimsel açıklık kapatıImış ve Türk Ve-
teriner Hekimliği milletlerarası seviyede sesini duyurmaya başla-
mıştır.

Osmanlı Devleti'nin içten ve dıştan kaynaklanan siyasi ve iktisadi
çöküşü yanında seferberliklc başlayıp İstiklfrl Harbi sonuna kadar de-
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vam eden uzun savaş yılları arasında. diğer dallarda olduğu gibi,
veteriner hekimlikte de bir durgunluk göze çarpmaktadır.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte başlatılan kalkınma hamleleri ara-
sında veteriner hekimlik hizmetleri de önemle ele alınmıştır. Mem-
leketin hızla kalkınmasını ve iktisadi refahı toprak ve hayvan zengin-
liğimizde gören büyük kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk, hayvancılı-
ğımızın geliştirilmesi için gerekli işlerin en ileri ölçülerde gerçekleş-
tirilmesini istemiştir. Bu noktadan hareketle i926 yılında çıkarılan
"Islah-ı Ha)'vanat Kanunu" ilc mevcut yerli ırklarımızın, yüksek verimli
kültür ırkıarına dönüştürülmesi çalışmaları başlatılmıştır. Ardından,
1928'de çıkarılan "Hapan Sağlık Zabıtası Kanunu" ilc de salgın v~
bulaşıcı hayvan hastalıklarının, en modern metotlarla önlenmesi
sağlanmıştır. Yüzyıllardan beri hayvan varlığımızı tehdit eden "sı-
ğır vebası" nın 6 yıl gibi kısa bir zamanda i932'de söndürülmüş ol-
ması, dünya veteriner tarihinde başka bir örneği bulunmayan büyük
bir başarıdır.

Milli Eğitim sahasındaki Atatürk İnkılapları içinde yer alan yük-
seköğretim konusunda, i933 yılında İstanbul'da "Darülfünun" ye-
rine "/stanbul Oniversitesi" kurulurken, Ankara'da da 30 Ekim 1933
günü "Yüksek Ziraat Enstitüsü" açılmıştır.

O yıllarda ve onu takib eden dönemlerde yalnız Türkiye'nin değil
fakat bütün Ortadoğu ve Balkanların en büyük ve modern bir bilim
yuvası olan bu müessese Cumhuriyet Tarihimizde birçok bakımdan
büyük önem taşır.

Her şeyden önce, Atatürk'ün ideal ve amaçlarını gerçekleştiren
bir özelliğe sahiptir. Toprak, ağaç ve hayvan sevgisi Atatürk'ün yal-
nız platonik duygularından kaynaklanmamış, O'nun iktis<.di kal-
kınma politikasının temel taşlarını teşkil etmiştir. Daha İstiklal Sa-
vaşı sıralarında memleketin iktisadi kalkınmasında toprak, hayvan ve
orman varlıklarının işletilmesini ve zenginleştirilmesini ön şart ola-
rak ileri sürmüştür. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nin programı ve alı-
nan kararları tarımsal üretimin artırılması, tarımsal kalkınmanın,
tarımsal sanayiye dönüştürülmesi yönünde ağırlık kazanmıştır. Cum-
huriyetin ibinından sonra hazırlanan hükümet programlarında, Ata-
türk'ün bu düşünce ve direktiflerinin süratle uygulamaya konulması
için tedbirlerin alındığı görülmektedir.

Aslında, İstanbul Üniversitesi'nin ve Yüksek Ziraat Enstitüsü'
nün açılışı Atatürk'ün dehasının, Atatürk İnkHaplarının ilke ve amaç-
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ları ile milli ve evrensel cephesini açıkaca göstermektedir. Gerek İs-
tanbul Üniversitesi'nde, gerekse Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde mev-
cut fakültelerin öğretim üyelerini yurtlarından ayrılmak zorunda ka-
lan ve Türkiye'yi ikinci vatan olarak seçen Alman bilim adamları
teşkil etmişti. İşte bu olay "Atatürk Düşüncesinde Bilimin Evrensel-
liği"ni bütün dünyaya tanıtan bir örnek olmuştur. Böylece bir yan-
dan çağdaş bilim ve teknoloji, en yüksek düzeyde ,süratle ve en emin
bir şekilde memlcketimize aktarılabilmiş; diğer taraftan Türkiye'
nın bilims(~1sahadaki başarıları dünya ilim alemine duyurulmuştur.

Milletlerin kalkınmasında en önemli husus yetişkin insan gücüdür.
Bunu temin eden müesseseler ise yükseköğretim kurumlarıdır. Bu
görev Veteriner Fakültesi tarafından başarı ile yerine getirilmiştir.
Daha açık bir ifade ile Veteriner Fakültesi 1933'den başlayarak bir
yandan ülkemiz gençliğine büyük çapta yükseköğretim imkanı sağ-
larken, diğer taraftan modern bilim ve teknolojinin, bu elemanlar
vasıtasıyla yurt sathına yayılmasını temin etmiştir. Bilimin verilerini,
tavandan tabana ulaştırmıştır. Böylece günümüzde bütün ileri ülke-
lerin üniversitelerinde ve bizim Yükseköğretim Kanunumumuzda
üniversitelerin ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerinden bek-
lenen yararlı sonuçlar, Veteriner Fakültesi tarafından başarı ile ger-
çekleştirilmiştir. Bu Fakültenin öğretim ve eğitimine harcanan para-
lar için yapılan miııi fedakarlığın karşılığını 50 yıl süreyle bu müesse-
senin çalışkan evlatlarının hakkıyla verdiğini söylemek yerinde olur.

Veteriner Fakültesinin i948'de Ankara Üniversitesi'ne katı-
!ıŞı ile, Üniversitemizin öğretim kapasitesi artmış, araştırma ve uy-
gulama alanı genişlemiştir. Ülkemizin kalkınma planları doğrultu-
sunda hükümetlerin hazırladığı programlara Üniversitemizin katkı
payı çoğalmıştır. İktisadi kalkınmamızda, dolayısıyla milli geliri-
mizin artışında Ankara Üniversitesinin nisbi tesiri hissedilmiştir.

Bu Fakültemizin, Ülkemizde ü.niversitelerin yurt sathına dağıl-
masına katkısı ise övgü ye değer bir durum arzetmektedir. Şöyle ki
İstanbul ve Ankara dışında kurulan Fırat, Uludağ, Selçuk, Yüzüncü Yıl
Üniversitelerinin oluşmasında Veteriner Fakültemizin öncü kadrola-
rı büyük roloynamıştır. Bugün onbinlerce vatan evladı yükseköğrenim
görme imkanlarına bu sayede kavuşmuştur. Bir tarım ve hayvancılık
diyarı olan yurdumuzda yetiştirici ve üreticinin refahı, miııetimizin
beslenmesi ve miııi gelirimizin artışı bu sayede gerçekleştirilebilecek
seviyeye yönelmiştir.
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Milli Kültürümüzün geli~ip köklenmesinde olduğu kadar çağda~
bilginin, modern bilim ve teknolojinin yurt sathına dağılmasında en
büyük pay sahibi olan, yetiştirici ve üretici ilc dirck tcmas sağlayarak
entellektüel dü~ünceyi pratik insan gücü ilc yoğurmayı ba~arabilen
'meslek adamlarımız Üniversitemizin Veteriner Fakültesi tarafından
başarı ile yetiştirilmişlerdir.

Bütün bu faaliyetleri ile Veteriner Fakültesi Cniversitemize güç
katmıştır. Milletin kar~ısına yüz akı ile çıkmamızda büyük destek
sağlamıştır.

Mezun ettiği öğrenciler ilc irfan ordumuzu güçlendirmiştir.

Yaptığı araştırmalar ile bilim dünyamızı aydınlatml~tır.

Yetiştirdiği bilim adamları ilc öğretici ve eğitici kadromuzu ar-
tırıp, sesimizi yurt dışına duyurmuştur.

Uluslararası anlaşmalar yaparak çağdaş bilim ve teknolojinin
ülkemize kısa, ucuz ve emin yollardan ithalini sağlamıştır.

Özetle, Üniversite Kanunumuzun amaç ve ilkeleri doğrultusun-
da görev yapmaya çalı~mı~ ve başarılı olmu~tur.

Bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya emekli
olduktan sonra vefat eden öğretim elemanlarını rahmet ve minnetlc
anıyorum.

Aramızda bulunan ve törenimize katılamayan Emekli Öğretim
Cyclerine şükranlarımı sunuyorum.

Halen görevli elemanları ve sevgili öğrencilerimizi samirniyetle
kutluyor ve ba~arılarının devamını diliyorum.



Öğrenciler Adına I~ıı ERDEMLPnin KOI1lI~ması

Sayın Büyüklerim, Sayın Öğretim Elemanları, Sayın Davetliler,
Sevgili Arkada~larım,

Türkiye'de veteriner hekimlik öğretiminin modern anlamda
başlangıcının i4 I. ve Fakültemizin Ankara'da açılı~ının 50. yıldö-
nümünde öğrenci arkadaşlarım adına konuya bakış açımızı, bu alan-
daki sorun ve beklentilerimizi belirtebilmek amacıyla konuşacağım.

Geli~me yolundaki ülkemizde ekonomi, büyük oranda tarım ve
hayvancılığa dayanmaktadır. Hayvancılık sosyoekonomik ve doğa ko-
~ulları nedenleriyle küçük aile işletmeleri şeklindedir. Ancak son yıl-
larda dış satıma açılma ve tüketicinin hayvansal ürünlere olan talep
artışı bu işletmelerin giderek modern bir yapı kazanması gerekliliğini
doğurmuştur. Yetiştiricilik ve ürünleri işleme başlıbaşına bir endüstri
kolu halinde gelmiştir. Bu olgu, meslek içi yönlcnme ve uzmanlaşmayı
getirdiği gibi, mesleğin koruyucu hekimlikteki etkinliğini de belirgin
bir şekilde gözler önüne sermiştir. Veteriner hekim; insan ya~amının
vazgeçilmez bir parçası haline gclmi~tir. Bugün, bilinçli olarak yapılan
hayvan yetiştiriciliğinde hayvanların ideal sağlık ko~ullarında en yük-
sek düzeyde ve en iyi kalitede verimi sağlamasında veteriner hekim'e
önemli görevler dü~mektedir.

Genelde, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin sorun ve beklentileri
diğer yükseköğrenim kurumlarında okuyan öğrencilerden soyut-
lanamaz. Devletten beklediğimiz yurt ve kredi olanakları kısıtlı ve is-
tenilenleri karşılayamayacak düzeydedir. Yurdar ideal ko~ullara ula-
şamamakta, krediler öğrenci bütçesine yeterli katkıda bulunaınamak-
tadır.

Bunların dışında, özellikle Fakültemizde, öğrenciler sosyal gerek-
sinimlerini giderememektedir. İnsanla yakın ilişkisi olan hekimliktc
görev yapacak gençlerimiz spor, sanat ve kültür etkinliklerinden ya-
rarlanmalı, en azından bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. Ancak bu
olanaklar bize sağlanamamı~tlr.

Kütüphanemiz, daha çok bir ihtisas kitaplığı ~eklinde i~lev
yaptığından, öğrencinin gereksinimi olan genel nitelikteki konularda
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yetersiz kalmaktadır. Kitap eksikliklerimiz büyük ölçüde, ders notla-
rının teksir şeklinde bastırılmasiyle giderilebilmektedir.

Teorik bilgi ne denli kusursuz olursa olsun, uygulamasız veteriner
hekimlik düşünülemez. Öğrenci sayısının artışı ile varolan laboratu-
var araç ve gereçleri öğrenciler arasında ortaklaşa kullanılmaya baş-
lamıştır. Oysa ki bu olanakların artırılma çabaları daha hızlandırıl-
malıdır. Son yıllarda fakültemiz kliniklerine başvuran hayvan sahipleri
de azalmıştır. Bunun havan yetiştirici ve üreticilerinin belediye sınır-
ları dışında tutulmasından kaynaklandığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Ancak, unutulmamalıdır ki, yarının veterineri bugünün uygulama
olanaklarının zenginliği ölçüsünde beceri kazanacaktır. Yine hayvan
sahibIerince koruyucu aşılar yaptırılmadığı ve gencI sağlık koşullarına
uyulmadığı için hekimliktc zoonose adı verilen ve hayvandan insana
geçerek hastalık yapan etkenlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu has-
talık grubunun başında kuduz, malta humması, ruam, anthrax gibi-
leri bulunmaktadır. Zaman zaman, hayvanla direk temas sonucu öğ-
renciler de bu hastalıklarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Hayvancılığa yeterince önem veren ülkeler bu yolda devlet büt-
çesinin önemli bir kısmını yatırıma ayırmaktadırlar. Türkiye'de eği-
tim yapan veteriner fakülteleri 4 tane iken sayısı 7'ye yükseltilmiştir.
Bunun nedeni, Türkiye'de büyük bir veteriner hekim açığının bulun-
masıdır. Biz öğrencilerin, öğrenim süresince fakültemizde gözlediği-
miz, mezun büyüklerimizden duyduğumuz ve edindiğimiz kanıya
göre, bu artış çözüm getirmeyecektir. Çünkü, bu ay içinde bakanlığı-
mızda yapılan sınavda 200 veteriner hekimin alınacağı duyurulmuş-
tur. Diğer bir deyişle var olan veteriner hekim açığına rağmen bun-
ların pek azı kamu sektöründe istihdam edilmektedir. Bunun, ancak
yakın yıllarda artacak olan mezuniyet sayısına paralel olarak devlet
sektöründe istihdam olanaklarının artırılmasıyla önleneceği inan-
cındayız.

Koşulları ne denli güç olursa olsun, veteriner hekimlerimiz ülke
gelişmesi ve milli kalkınma için görev yaparken dolaylı olarak insan
sağlığını da gözetmektedir. Umudumuz, devletin bize maddi ve ma-
neviyönden destek olarak çeşitli aksaklıkları düzeltmesidir.

Sayın konuklar, sizlere sorun ve beklentilerimizi, öğrenci arka-
daşlarım adına özetle aksettirmeye çalıştım. ılginize teşekkür eder,
saygılar sunarım.
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