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TAVUKÇL'LUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN
YUMURTAYA GEÇME ÖZELLiKLERİ ÜZERıNDE ARAşTmMALAR

Yusuf Şanh! Sezai Kaya2 Nazım Özkazanç3

Study on The Residues of Sulfonamide Derivath.es in Egg.

Summary: Sulfaquinoxaline and sulfadimethoxine were adminis-
tered in the drinking water to laying hens, 8 to 10 months, at the recom-
mended maximum dose levels on their prospectuses. Sulfaquinoxaline
was used three days on-three days off and three day on procedure;
whereas sulfadimethoxine was administered to poults for six successive
days.

Eggs were analyseç for drug Jesidues duruing the coure of the
treatment anç for two weeks of withçrawal.

Accomulatimı pattern of both sulfa drugs in eggs were found to
be similar between egg-whita and -yolk. However clearanee pattern
of these sulfoncrmide derivatives were to be somewhat different between
egg-white and -yolk.

Sulfaquinoxaline level in egg-white deereased quickly to below
O. 1 ppm by five days af ter the withdravn of drug, whereas sulfaquinox-
aline level remained in egg-yolk at a plateau Ulıtil six days and there-
af ter decreased slowly to below O. 1 ppm by t~\.'elvedays. Sulfadimet-
hoxine level in egg-white diminished quickly to below 0.5 ppm by four
days, O. ıppm by eigth days af ter the cessation of medication. On the
other hand, sulfadimethoxine residue in egg-yolk remained at a plateau
until five days and thereafter decreased gradually to below O. ıppm by
twelve days.

It was determined that 53 to 80 per cent of both drug residues in.
eggs which were kept of room temperature for up to thirteen days rema-
ined unbroken.

1: Doç. Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi, Ankara.
2: Dr.; Büyük Şchir Belediyesi Veteriner İşlcri Müdürü, Ankara.
3: Prof. Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi, Ankara.
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It is concluded that a withdrawal period in laying Iıens for botlı
drugs in excess of twelve days is necessary in order to reduce drug resi-
dues in eggs to below O. 1 ppm in addition, if it is possible, these su/fa
drugs have not to be used on laying hens.

Özet: Bu çalışmada, tavuk yetiştiriciliğinde yaygın bir biçimde
kullanılan sü/fakinoksalin ve sü/fadimetoksinin prospektuslerinde öne-
rilen sağıtıCl dozlarda içme sularına katılarak verilmek suretiyle yu-
murtaya geçme düzeyleri ve süreleri araştırıldı. Deneme hayvanı olarak
9 aylık Golden-Comet yumurta tavukları üzerinde gerçekleştirilen dene-
melerde sü/fakinoksalin ile sağıtım seçeneği 3 gün ilaçlı, 3 gün ilaçsız
ve 3 gün ilaçlı su verilmesi şeklinde düzenlenirken, sü/fadimetoksin
kesintisiz 6 gün süreyle su içerisinde verilmek suretiyle gerçekleştirildi.

Sü/fonamid kalıntılarının yumurtaya geçen yoğunluklarını ve geçiş
süresini saptamak amacıyla ilaçlama süresince ve bunu izleyen iki hafta
boyunca deneme tavuklarmdan elde edilen yumurtalar günlük olarak
sü/fonamid kalmtısı yönünden analiz edildi. Bireysel analiz sonuçlanna
göre iki ayrı sü/fonamid bileşiğinin de ayrı ayrı yumurta akı ve sarısma
geçiş kinetiği ile birikim özelliği bakTmından birbirlerine benzemesine
karşm, fizyolojik klerensleri arasmda önemli ayrım olduğu anlaşıldT.

İlaç artlklannııı etkili yoğunluklarda yumurtaya geçmesi yô'nünden
yapTlan değerlendirmelerde ilaçlamanm durdurulmasını izleyen 5 gün
içerisinde yumurta akına geçen sü/fakinoksalin yoğunluğunun 0.1
ppm'in altına düştüğü belirlendi. Buna karşın yumurta sarısll1da buluan
kalmtl yoğunluğunun 6 gün süreyle O. r ppm'in üstünde kalırken, 12.
güne kadar TIl/nh bir şekilde azalarak O. 1 ppm'in altına indiği anlaşrldı.
Benzeri şekilde sağıtınun durdurulmasından sonra yumurta akına geçen
sü/fadimetoksin yoğunluğu 8. günün sonunda O. 1 ppm'in altma inerken,
yumurta sansında bu süre 12 gün olarak ölçüldü.

İlaçlama döneminde alınan ve 13 gün süreyle oda ısısında tutulan
yumurta örneklerindeki sü/fonamid kalmtrlarının % 53-80 oranları
arasında parçalanmaksızm kaldığı saptandT.

Çalışmayla sağlanan bulgular göz önünde tutularak, bu gruptan
ilaçlarla sağıtllan tavuklardan ilaçlama süresince ve ilaç kesilmesini
izleyen 14 gün boyunca elde edilen yumurtaların insan besini olarak kul-
lanılamayacağı sonucuna vanldı.
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Giriş

Sülfonamidler, tavuk yetiştiriciliğinde yaygın biçimde kullanılan
ilaç çeşitleri arasında bulunur. Bakteriyel kökenli salgın hastalıkların
sağıtımında geniş bir uygulama alanı bulmuş olan bu grup ilaçların
daha ı940' lı yıllarda kanatlı koksidioz etkenleri üzerinde de güçlü
etkiye sahip oldukları anlaşılmıştır (4). Günümüzde de özellikle sül-
fakinoksalin, sülfametazin ve sülfadimetoksin aynı hastalığın sağıtımı
ve kontrolunda en fazla yararlanılan ilaçların başında yer alırlar. Öte
yandan, sentez yoluyla elde edilmeleri, dayanıklı olmaları, kolaylıkla
uygulanabilmeleri ve aynı amaçla kullanılan diğer ilaçlara göre ucuz
olmaları da ekonomik işletmecilikte aranan özelliklerini oluşturmak-
tadır(7).

Yukarıda açıklanan nedenlerle bugün için sülfonamid türevIeri
sağıtıcı ilaç ve yem katkı maddesi olarak tavukçuluk sektöründe çok
yaygın biçimde tüketilen ve benzeri ilaçlarla karşılaştırılamayacak
ölçüde yararlar sağlayan önemli bir grubu oluştururlar. Ancak söz
konusu ilaçların bilinçli, sağıtım ilkelerine uygun ve kontrollu bir
biçimde kullanılmamaları halinde insan ve hayvan sağlığı yönünden
ciddi sakıncalar yaratabileceği de bilinanen bir gerçektir. Şöyle ki;
belirtilen amaçlarla kullamlmaları aşamasında kanatlıların insan be-
sini olarak değerlendirilen etlerine ve yumurtalarına geçen sülfona-
mid artıkları değişik derecelerde söz konusu hayvansal ürünlerin kir-
lenmesine sebep olabilir. Böylece ilaç verildiği sürece ve uygulama dur-
durulduktan sonra da belli bir süre beklctilmeden kesilen hayvanların
etleri ve aym dönemlerde elde ~dilen yumurtalar kaçııulmaz bir şekilde
sülfonamid artıklarıyla kirlenil' (2, 4, 6, 7, 12).

Hayvansal besinlerde bulunan etkin sülfonamid artıkları, bir
taraftan tüketici durumdaki insanlarda çok yönlü kronik toksisite
riski yaratırken, diğer ytaraftan da çoğul dirençli bakteri suşlarımn
ortaya çıkmasına ve dolayısiyle insan ve hayvan ekosistemlerinde
tehlikeli bir ortamın doğmasına sebep olabilmektedir. Belirtilen yönde
doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi, bu alanda bilinmeyen başka
gerçeklerİn ortaya çıkartılabilmesi ve kirlenmiş ürünlerin geniş ölçekte
saptanarak tüketimlerinin önlenebilmesi amacıyla, sülfonamidli ilaç
verilen hayvanlarda ilaç metabolizması, dokulara dağılımı, et, süt ve
yumurta gibi ürünlere geçme kinetiği ile vücuttan atılma süreçleri
yoğun bir 'biçimde araştırılmaktadır (14, 16, 17, ı9).
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Yukarıda belirtilen amaçlaıa yönelik olarak gerçekleştirilen
araştırmalarla sağlanan verilere göre hazırlanan kirlilik tolerans dü-
zeyleri, günlük maksimum alım limitleri ve kasaplık hayvanlar ile
yumurta ve sütünden yararlamlan hayvanlara uygulanabilen yasal
bekletme süreleri gibi bilimsel ve yasal kontrol seçenekleri gerçek-
leştirilcbilmektedir (8, 15, 16).

Bu çalışmada, kanatlı koksidiozu ve çok sayıda infeksiyon has-
talığının sağıtımında yaygın bir biçimde kullanılan sülfakinoksalin
ve sülfadimetoksinin sağıtım uygulamaları ve daha sonraki aşamalarda
yumurtaya geçme kinetiği ile yumurta verimi üzerindeki etkilerinin
araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod

I. Deneme Hayvanlan: Çalışmada 8-10 aylık, 2-2.5 kg ağır-
lığında 24 adet Golden-Coınet ırkı yumurta tavuğu kullanıldı. 20 ::l::
2°C derecelik kümeste tutulan deneme hayvanlarının yem, su ve ilaçlı
,su gereksinmeleri serbestçe sağlandı.

2. Kemotarapötik ilaçlar:

a) Coxidin Sol., Pfisser (32. Ol mg ımı yoğunluğunda etkinsül-
fakinoksalin içeren spesiyalite).

b) Agribon Suda Çözünen Toz; Roche (250 mg I g yoğunluğunda
etkin sülfadimetoksin içeren spesiyalite).

3. Ana/iz Materyali: Deneme aşamasında sülfonamid katkılı
su verilen tavuklardan elde edilen 43 adet yumurta örneği.

4. İlaçlama: Coxidin Sol. ve Agriboıı Suda Çözünen Toz adlı
ilaçlar prospöktüslerinde önerilen en yüksek sağıtım dozlarında aşa-
ğıda belirtilen seçenek uyarınca kullanıldı:

a) 8 adet hayvandan oluşan bir deneme grubuna 3x3x3 ilkesine
göre ilaçlı sağıtım uygulandı. Bunun için denemenin ilk üç gününde
deneme hayvanlanna 9 ml I litre (288.09 mg sülfakinoksalin sodyunıa
eşdeğer) yoğunluğunda ilaç katılmış su verildi. Bunu izleyen 3 gün
boyunca normal su içirildi. Son 3 günlük dönemde ise, 6 mi I litre
(192.06 mg sülfakinoksalin sodyuma eşdeğer) yoğunluğunda ilaç
içeren katkılı içme suyu verildi.
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b) 8 yumurta tavuğundan oluşan ikinci deneme grubuna aralık-
sız 6 gün süreyle 4 g / litre (% 0.1 etken maddeye eşdeğer) sülfadi-
metoksin katılmış su içirildi.

c) 8 hayvandan oluşan üçüncü deneme grubu, kontrol grubu
olarak ilaçsız su ile ve normal yemle beslendi.

İki ayrı deneme grubuna verilen ilaçlı sular günlük olarak hazır-
landı.

Deneme süresince tavuklardan elde edilen yumurtalar günlük
olarak toplandıktan sonra buzdolabında tutularak ertesi günü analiz
edildi.

5. Kalıntı Analizi: Yumurta akı ve sarısında bulunan sülfona-
mid kalıntılarının nicel analizleri Özkazanç ve Kaya (15) tarafından
uyarlanmış spektrofotometrik metoda göre yapıldı. Bunun için, kı-
saca yumurta akı ve sarısı ayrılarak homojenize edildi. Homojenizat-
lardan 10 g örnek tartılarak 20 ml aseton + kloroform (1 + 1) karışı-
mıyla homojenizatörde bir dakika yüksek devirde karıştırıldıktan sonra
sıvı içeriği ayrıldı. Aynı ekstraksiyon işlemi üç kez tekrarlandı. Solvent.
ekstraktları birleştirilerek rotevaporatörde uçuruldu. Elde edilen
artık sırasıyla 1 N HCL, hekzan, aseton ve tekrar hekzan ile çal ka-
lanarak sıvılar ayırma hurusinde birleştirildi. Sıvı karışımı 2 dakika
çalkalandıktan sonra sulu HCL katmanı bir erlenmayere alındı. Sıvı
içerik üzerine sırasıyla sodyum nitrit. amonyum sülfamat ve N-naf-
tiletilen ayıraçları katılarak özgün renkli tepkime ürününün şekillen-
mesi sağlandı. Rekli çözelti bir ayırma hunisine aktarıldı. Üzerine arı
sodyum klorür ile n-butanol katıldı. Huni içeriği 30 saniye şiddetle
çalkalanarak renkli tepkime ürünü n-butanole geçirildi. Elde edilen
renkli çözeltinin absorbansı spektrofotometrede 545 nm dalga boyun-
da n-butanol körüne karşı okundu. Kalibrasyon eğrisinden okunan
analiz sonuçları ppm veya mg Ikg olarak değerlendirildi.

Bulgular

Sağıtım programları aşamasında ve ilaç uygulaması durdurul-
duktan sonraki iki haftalık süre içerisinde deneme gruplarından elde
edilen yumurta örneklerinin ak ve sarı kısımlarında gerçekleştirilen sül-
fonamid türevIeri kalıntı analizlerine ilişkin bireysel sonuçlar Tablo
1'de verilmiştir. Yumurta örneklerine geçen ilaç kalıntılarının farklı



TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMID... 21

zaman süreçlerine göre değişimini gösteren değerler de Şekil i ve 2'de
gösterilmiştir.
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Şekil ı. Yumurta örncklcrine gcçcn sülfadimetoksin kalıntılarının zaman sürecine göre
değişimini gösteren değerler.

Tablo 1'de toplanan bireysel analiz sonuçlarının yumurtaya
geçme kinetiği yönünden incelenmesi sonucunda ilaç uygulamasını
izleyen ilk günden itibaren iki sÜlfonamid türevinin de özellikle yu-
murta akında olmak üzere, bütün yumurtaya anlamlı yoğunluklarda
(SO: 0.41-0.62 ppm ve SDM: 0.94-3.55 ppm) geçmeğe başladığı
belirlenmiştir. ilaç uygulanması durdurulduktan sonra da yumurta
akına geçen ilaç kalıntılarının hızla ve sarısındaki kalıntıların ise,
belli bir plato değeri izledikten sonra ılırnh bir biçimde azaldığı an-
laşı Imıştır.
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Şekil 2. Yumurta örneklerine geçen sülfakinoksalin kalıntılarının zaman sürecine göre
değişimini gösteren değerler.

İlaç uygulamalarının ilk üç günü süresince % 0.28 yoğunluğunda
içme suyuna katılarak verilen sülfakinoksalinin ilaçlı sağıtımın 4.
günü sonunda yumur~a akı ve sarısına geçen kalıntı yoğunluğu en
yüksek düzeye (sırasıyla 6.13 ve 5.0 ppm) ulaşmıştır. Denemelerin 4.
gününden itibaren tavuklara ilaçsız., su verilmesini izleyen 4. ve 5.
günlerde yumurtaya geçen sülfakinoksalin kalıntılarının hızla azalarak
6. günde yumurta sarısında 1.6 ppm ve akında da 0.71 ppm'lik değerle ..
re inmiştir.

Sağıtırnın 7. ve 9. günlerine denk gelen ikinci 3 günlük ilaçlama
döneminin sonunda ise yumurta sarısı ve akındaki sülfakinoksalin
kalıntıları sırasınyla 5.7 ve 5.61 ppm'lik en yüksek değerlere çıkmıştır.
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Tablo 1: Yumurta örneklerinde gerçekleştirilen sülfonamid türevIeri kalıntı analizleiren
ilişkin bireysel sonuçlar.
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İlaç uygulamasının kesilmesini izleyen 5. günde yumurta akına geçen
sülfakinoksalin kalıntısı 0.1 ppm'in altına inmesine karşın, yumurta
sarısına geçen ilaç kalıntısının 6. güne kadar plato değerini koruyarak,
ancak 12. günde 0.1 ppm'lik değerin altına düşmüştür.

Sülfadimetoksin ile yapılan sağıtım uygulamalarında 6 gün bo-
yunca % O.i yoğunluğunda içme suyuna katılarak verilen ilacın, ilk
günden itibaren anlamlı yoğunluklarda (yumurta akında 0.94 ppm
ve sırısında 3.55 ppm) yumurtaya geçtiği, 2. günden itibaren kalıntı
yoğunluğunun hızla artarak 5. ve 6. günlerde en yüksek değerlere
(Yumurta akında 36.85 ppm ve sarısında 17.57 ppm) ulaştığı anlaşıl-
mıştır. İlaç uygulamasının durdurulmasını izleyen ilk günden itibaren
yumurta akındaki ilaç kalıntılarının hızla azalarak (24.76 ppm),
4. günde 0.5 ppm ve 8. günde de 0.1 ppm'lik değerlerin altına inmesine
karşın, yumurta sarısındaki ilaç kalıntısının 5. güne kadar ılımlı bir
şekilde azalarak belli bir plato değerlerini (i 5.59-10.48 ppm) korun-
duktan sonra ıı. günde O.i i ppm lik değerin altına düştüğü ve 14.
günde de anlamlı yoğunluklarda ilaç kalıntısının saptanamadığı dik-
kati çekmiştir.

Yumurtalara geçen sülfonamid kalıntılarının zamanla azalma
durumunu belirlerneğe yönelik olarak denemelerin değişik aşamala~
rından alınan yumurta örnekleri oda ısısında i3 gün bekletildikten
sonra analizleri gerçekleştirilmiştir. Buna ilişkin olarak yapılan birey-
sel analiz sonuçlarının ilaç çeşidi ve.yumurta bölümlerine göre yaptlan
değerlendirmeleri sonucunda yumurta akı ve sarısındaki sülfakinok-
salin kalıntılarının sırasıyla % 53-80 ve sülfadimetoksin kalıntılarının
da aynı sırayla % 53-62.45 oranlarında etkin bir şekilde kalabildiği
anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan bulgulara koşut olarak, içme suları içerisinde
sülfadimetoksin verilen deneme grubunda ilaçlamanın 5. gününden
itibaren yumurta veriminİn çarpıcı bir biçimde 'azaldığı ve ilaç uygu-
lamasının durdurulduğu ilk 2 gün süresince hiç yumurta alınamadığı
kaydedilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Son 25-30 yıllık süreçte sülfonamidli ilaçlar özellikle tavukçuluk
sektöründe olmak üzere, bütün hayvancılık dallarında bakteriyel
ve protozoal hastalıkların koruyucu ve iyileştirici sağıtımında yaygın
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kullanılma alanı bulmuştur. Suda iyi çözünebilmeleri, yemlere katıl-
dıklarında uzun süre bozulmadan kalabilmeleri, nisbeten ucuz ol-
maları, antibakteriyel ve antiprotozoal etkilerinin iyi bilinmesi gibi
etkenler de bu gruptan ilaçların aşırı ölçüde tüketiminde etkili ol-
maktadır. Tek başına veya kombinasyon halinde iki çeşitten fazla
türevi içeren sülfonamidli ilaçlar tavukçulukta iyileştirici sağıtım
amacıy1<J.ortalama 7 gün süreyle ve koruyucu sağıtım amacıyla da ay-
larca yem ve içme sularına katılarak kullanılır (2, 4, 7).

Hayvan organizmasında bulunan sülfonamidler vücudun sıvı ve
dokusal kesimleri arasında geniş ölçüde dağılıına uğrarlar, foetal
dolaşıma karışırlar, yumurtaya ve süte geçerler ve çok az oranlarda
metabolik değişikliğe uğrarlar. Dolayısiyle h.ayvansal dokularda, et
ve süt gibi ürünlerde uzun süre özgün şekilde kalabilirler (4, 9). Belir-
tilen farmakakinetik özellikleri nedeniyle koruyucu ve iyileştirici
sağıtım amacıyla kullanılan sülfonamid türevieri et, süt ve yumurta
gibi hayvansal ürünlerin sakıncalı derecelerde kirlenmesine sebep
olurlar. Hayvansal ürünlerde bulunan sülfonamid kalıntıları tüketici
durumdaki insanlarda çeşitli allerjik reaksiyonlara neden olurlar.
Karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabilirler.
Daha da önemlisi, uzun süre düşük yoğunluklarda etkin sülfonamid
kalıntılarıyla yüzyüze kalan bakteri populasyonlarında dirençli suş-
ların doğmasına ve dolayısiyle insan ve hayvan ekosistemlerinin böyle
çoğul dirençli bakterilerle kirlenmesineönder olurlar (1,5, 10, 11,21).

İnsan besini olarak kullanılan evcil hayvanların çeşitli dokuların-
da, kan, süt ve yumurta örneklerin sülfakinoksalin (3, 19), sülfa-
metazin (1, 2, 3, 13, 16, 17, 21), sülfamerazin (8, 18), sülfadimetoksin
(6, 12, 16), sülfametoksipiridazin (16, 21), sülfanilamid (3, 21), sül-
faetoksipiridazin, sülfatiazol ve sülfakloropirazin gibi sülfonamid
türevIerinin farmakokinetiği ve kalıntı durumlarının belirlenmesine
ilişkin çok sayıda araştırma yapılmıştır. Sözkonusu çalışmalarda
seçilen ilaçların şekli ve uygulama yolları ile sağıtım dozu ve süresi
önemli ayrımlar göstermektedir. Bu yüzden de çeşitli hayvansal doku-
larda, süt ve yumurta örneklerinde saptanan sülfonamid kalıntılarına
ilişkin değerler arasında tam biruyum bulunmamaktadır.

Çalışmada uygulanan sağıtım proğramı uyarınca deneme ta-
vuklarından elde edilen yumurta örneklerinde saptanan sülfakinok-
salin ve sülfadimetoksin değerleri ile benzeıi amaçlarla gerçekleş-
tirilmiş çalışmalarla sağlanan sonuçlar arasında yakın bir benzerlik
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bulunduğu belirlenmiştir (1,2, 12, 14). Bu durum, sağıtLm aşamasında
kuııanılan iki ayrı sülfonamid türevinin kanatlılar tarafından yeterli
bir biçimde alındığını, etkin bir şekilde değerlendirildiğini ve kalıntı
ölçümünde kuııanılan analiz fönteminin öngörülen duyarlığa, tek-
rarlanabilir ve güvenilebilir niteliklere sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Sülfakinoksalin'in yumurta tavukları kan serumundaki biyolojik
yarı ömrü 21.6 saat ve plazmadan tümüyle kaybolma süreci de 8 gün
olarak ölçülmüştür. Yumurta içerisinde organizmadan sülfonamid
türevIerinin atımı ise daha uzun süre devam etmektedir (2). Blom (1)
tarafından içme suyu içerisinde % 0.4 yoğunluğunda ve 8 gün süreyle
sülfakinoksalin verilerek yumurta tavukları üzerinde yapılan bir ça-
lışmada, ilaç kesilmesini izleyen ilk günde elde edilen yumurtaların
akında 51 ppm ve sarısında 41 ppm, 6. günde elde edilen yumurta
örneklerinin akı ve samında da sırasıyla 0.5 ppm ve LO ppm düzey-
lerinde kalıntı saptanırken, 12. günden sonraki yumurta örneklerinde
ilaç kalıntısı saptanamamıştır. Righter ve Ark. (l9)'ınca gerçekleş-
tirilen benzeri bir çalışmada ise, ilaç uygulanmasının durdurulmasın-
dan sonraki 5. günde elde edilen yumurtaların akında 0.03 ppm ve
sarısında da 1.1 ppm sülfakinoksalin varlığı saptanmıştır.

Bu çalışmada, yumurta iavuklarına sülfakinoksalin verilme sü-
recinin ilk 3 gününde yumurta örneklerinin ak ve sarısında saptanan
sülfakinoksalin değerleri ile aynı maddenin kan plazması değerleri
arasında yakın bir uyum bulunduğu açıkça görülmektedir. Sağıtım
proğramının 4. ve ilaç kesilmesinin ilk günü elde edilen yumurta ör-
neklerindeki sülfakinoksalin değerlerinin en üst düzeye ulaşması,
söz konusu örneklerin kan plazması sülfakinoksalin yoğunluğunun en
üst düzeyde olduğu aşamada hazırlanarak ertesi günü yumurtlanmasına
bağlanmaktadır.

Aralıklı ilaçlama yöntemine göre yapılan sağıtımın durdurul.
masından sonra da 5. güne kadar yumurta akında ve 12. güne kadarda
yumurta sarısında 0.1 ppm'in üstündeki değerlerde sÜıfakinoksalin
varlığına rastlanmış olması, üzerin4e durulması gerekli önemlİ bir
husus olarak değerlendirilmiştir. Kan serumu sülfakinoksalin değer-
lerinin en üst düzeye uıaştığı dönemde hazırlanma aşamasında olan
yumurtaların daha sonraki 12 günlük süreçte yumurtlanmasından
ileri gelen bu durumun insan sağlığı yönünden uzun süreli sakınca
yaratabileceği kolayca değerlendirilebilir.
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Kanatlılarda su vcya yeın içerisinde alınan sülfadiınetoksiiı,
sindirim kanalından hızla vc tama yakın ölçüde emilerek büyük
oranda kan plazması proteinlerine bağlanır. Bu durumdaki yan-ömrü
11-15 saat arasında değişir (4). Laurencot ve Ark. (J2)'nın yumurta
tavukları üzerinde yaptıkları bir çalışmada yem içerisinde % 0.59
arasında alınan sülfadimetoksinin sağıtım süresinde çok yüksek yo-
ğunluklarda yumurtaya geçtiği ve sağıtımın kesilmesini izleyen 9.
günde elde edilen yumurta örneklerinde de ortalama 0.01 ppm yoğun-
luğunda ilaç varlığına rastlanmıştır. Aynı Araştırmacılar (J 2), belir-
tilen yoğunluklarda sülfadimetoksin verilcn hindilerde yumıııta-
ya geçen ilaç yoğunluğunun ancak 14 gün sonra 0.01 ppm'lik değerin
altına düştüğünü saptamışlardır. çalışmamızda da sülfadimetoksin
ile yapılan sağıtım süresince bütün yumurtada yüksek düzeyde ve
sağıtıının tamamlanmasından sonra da LO gün süreyle yumurta akında
ve 14 gün boyunca da sarısında 0.03 ppm' in üstündeki değerlerde
sülfadimetoksin saptanması, sağlanan bulgular ile literatür veriler
arasında yakın bir uyurnun olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada sağlanan ilginç verilerden biri de yumurtaya geçen
sülfonamid artıklarının haftalarta ölçülebilen bekletilme süresince
çok düşük oranlı bir azalma eğilimi göstermesidir. Gerçekten de ilaçla
sağıtımın farklı aşamalarından alınan ve 13 gün süreyle oda ısısında
bekletilen yumurtalardaki sülfonamid artıklarının taze olarak analiz
edilen aynı günlü örneklere göre sadece % 20-47 oranları arasında
azaldığı ortaya çıkmıştır. Sülfonamid artıklarının kaynatma ve pişirme
işlemleri aşamasında da parçalanmadıkları (4) göz önünde tutulursa,
bu durum, yumurtaya geçen sülfonamid kalıntılarının uzun süreli
konservasyon ve pişirme işlemlerinden etkilenmediğini açıkça ortaya
koymaktadır. Belirtilen hususlar dikkate alınarak özellikle sülfadi-
metoksin içeren ilaçların 4 aylıktan büyük yumurta tipi piliçlere ve
yumurta tavuklarında kullanılmaması öğütlenmektedir (i, 4).

Son yıllarda pek çok ülkede et, süt ve yumurta gibi hayvansal
ürünlerde bulunan sülfonamid artıklarının tüketici durumdaki insan-
larda yaratabileceği sağlık sakıncalarının önlenebilmesi ve d~y".rlı
bakterilerde direnç gelişme olgusunun en az ölçülerde tutulabilmesi
amacıyla bazı bilimsel ve yasal önlemler uygulamaya konmuştur
(L, 2, 3,.4). Bu kapsamda olmak üzere, hayvansal çıkaklı besinlerde
0.1 ppm'den daha yüksek yoğunluklarda sülfonamid kalıntılarının
bulunmaması yasa ve yönetmeliklerle öngörülmüştür (4, 7). Ayrıca
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sülfonamidli ilaçlarla sağıtılan veya koruyucu olarak yem ve içme suyu
içerisinde sülfonamid verilen hayvanlar için yasal bekletme süresi
zorunluğu getirilmiştir. Böylece sülfonamidli ilaçlarla sağıtılan hay-
vanların insan besİni olarak sakıncasızca tüketilebilmesi için en son
ilaç uygulamasından sonra .da 15 gün süreyle bekletilmesi öngörül-
müştür. Aynı durumdaki yumurta tavuklarında ise, ilaçlı sağıtırnın
kesilmesinden sonraki 15 günlük süreçte elde edilen yumurtaların
insan tüketiminde kullanılmasına musaade edilmemektedir (7, 16,20).

Bu araştırma ile sağlanan bulgularla açıkça vurgulandığı üzere,
ülkemiz tavukçuluk sektöründe kullanılan sülfonamidli spesiyalitc-
lerin terapötik dozlarda kullanıldığında, sağıtımın durdurulmasından
sonra da 14 gün süreyle anlamlı düzeylerde yumurtaya geçtiği anlaşıl-
mıştır. Bireysel analiz sonuçlarına ilişkin değerlerin % 86 oranında
0.1 ppm'lik tolerans düzeyinin üzerinde kaldığı gözönünde tutulursa,
belirtilen süre içerisinde elde edilen yumurtaların tüketimine musaade
edilmemesi gerekmektedir. Kaldı ki, her çeşit sülfonamidli ilacın
ülkemiz tavukçuluk sektöründe tümüyle denetimsiz ve suistimal
derecesinde tüketildiğine tanık olmaktadyız. Bu alanda uygulanan
herhangi bir yasal denetimin de bulunmadığı dikkate alınırsa, halkın
tüketimie sunulan beyaz et ve yumurta aracılığıyla yaratılan' sağlık
sakıncalarının boyutlarını değerlendirmek oldukça zordur.

Sonuç olarak, çalışma ile sağlanan bulguların ışığında ülkemiz
tavukçuluk sektöründe koruyucu ve iyileştirici sağıtım amacıyla kul-
lanılan sülfonamidli ilaçların sakıncalı sayılabilecek boyutlarda tavuk
etine ve yumurtaya geçebildiği anlaşılmıştır. Mevcut üretim ve pazar-
lama modeli ile bilinçsiz ve aşırı tüketirnin devam etmesi halinde diğer
antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi, sülfonamidli ilaç kullanımında
da yaygın nitelikli sağlık sakıncalarına yol açabileceği anlaşılmıştır.
Bu yönde doğabilecek sorunların önlenebilmesi için sülfonamidli
ilaçlarla yapılacak sağıtımın yetkili elemanlarca gerçekleştirilmesi,
bekletme süresi, tolerans limiti ve etkin kalıntı kontrolu gibi yasal
önlemlerin alınması kaçınılmaz görülmektedir.
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