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An etiologic and serologic investigation of ovine abortions in Central Anatolla
Region

Sunınıary: In this study, ovine abartian due to bacterial agents were
investigated and the sera from aborted ewes tested for the antibodies to abortion
causing agenls.

Severalorgan samples (stomach contents, liver, spleen) of aborled fetuses
and hlood samples of sheep were collected during three lambing seasons. Organ
samples wae cultured on specific and selecıive solid media for the isolation of
causative agents, such as, brucella, campylobacter, listeria, salmonella and the
other microorganisms. Serafrom aborted ewes were tested by agglutination tests
to antibodies against brucella, salmonella, listeria, leptospira and by complement
fixation tests to campylobacter and chlamydia.

In all period, a lotalaf ı73 aborted fetuses were used and 32 Br. meli-
tensis and ı3 C. fetııs sııbsp. fetus strains were isolated and identified from these
materials. None of the samples gave positive results for listeria and salmonella.
Oul of 595 serum samples, 16.8 %,26.0 %,2.18 % and 5.3 % of the
sera were found to have antibodies to brucella, campylobacter, listeria, salmo-
nella microorganisms respectively. All sera were alsa negative for leptospira.
Out of 64 sera collected in the last period, 23 were positive against T. gondii.
Antibodies to C. psittaci were alsa negative among 64 sera.
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The results of this experiment s/ıowed that bruceilosis was dominant
infection among sheep population in Ankara, Eskişehir and Bursa provinces,
but camp)'lobacteriosis was tlze eommon cal/se ıif ovine abortion in Ko/I)ıa IJI'o-
vınce.

Özet: Bu çalışmada, ko)'ıl1llarda )'avl"/l alımının eti.J'ol~jisi bakteriyo-
lojik ve serolojik olarak araştırılmıştır.

Üç kuzulama mevsiminde atık fetusların o/,/!,anörnekleri almarak, bunlar
bruceıla, ealll)'lobaeter, listeria, salmoneıla ve diğer etkenler )'önünden bakteri-
yolojik, ayrıca, atık yapan koyunlardan alman kan ijrnekleri brueella, salmo-
lella, listeria, leptospira, campylobacter, chlamydia ve toxoplasma yijnünden
serolojik olarak incelenmiştir. i 73 atık fel11.ltan 32 Br. melitensis ve i~) C.
fetus subsp. fetus izole ve identifiye edilmiştir. Serol~jik olarak incelenen 595
serum ô'rneğinden ise % 16.8 Brueel/a, % 26 Campylobacter, % 2. 18 Lis-
teria ve % 5.3 Salmonella'Ja karşı antikor saptanmış, ancak bu serumlar Lep-
tospira yô'nünden negatif bulunmuştur. (çüneii dönemde toplanan 64 serumun
hepsi Chlamydia negatif; 23 tanesi ise T. gondii J'ô'niindenpozit~f bulunmuştur.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular Ankara, Eskişehir ve Buna'da Rru-
al/osis'in, KOIl)'a bô'(l!,esindeise Cam/J),lobaeteriosis )'amı atımma öncelikle
neden olduklarını gô'stermiştir.

Giriş

Türkiye, 1985 istatistiklerine göre, % 25 kadarı Orta Anadolu
Bölgesinde olmak Üi':ere 55 milyondan fazla koyun-keçi varlığına
sahip bulunmakta ve bu sayının 1,0 milyondan fazlasının da koyun
oluşturınaktadır. Halkımızın beslenmesinde ve gcc,:İminde olduğu ka-
dar ulusal ekonomimi7.de de koyun-keçi populasyonunun çok büyük
bir yeri bulunmaktadır. Bu hayvanlardan istenilen yarar ve verimi
sağlayabilmek ancak, bunların sağlığının korunması ile mümkündür.
Aynı zamanda hayvan sağlığı insan sağlığını da çok yakından ilgilcn-
dirdiğinden konu ayrı bir önem kazanmaktadır (2, G, 7).

Koyun ve keçilcrin sağlığına ve dolayısıyla da verimine olumsuz
yönde etkileyen ve hatta ölümlerine neden olan birc,~okbulaşıcı has-
talık bulunmaktadır. Bunlara ilaveten abOl'tuslara (yavru atma) yol
açan ve ulusal ekonomide milyarlarla ifade edilen, büyük kayıplar
oluşturan infeksiyöz karakterdeki hastalıklar da vardır. Bunlardan
bazıların insan sağlığı için bir tehlike teşkil etmektedir (2).
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Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de alıortuslara yol açan et-
kenlerin çoğu bakteriyel orijinlidir. Bunun dışında viral, mantar,
paraziter ve eliğer faktörler daha az oranda etkilielirler (2, 7).

Türkiye'de yavru atmaya neden olan ajanlar üzerinde bin,:ok ça-
lışmalar yapılmış, bazılarından spesifik mikroorganizmalar iwle
edilmiş ve bir kısmında da, infeksiyonlar, serolojik olarak ortaya ko-
mılmuştur. Nitekim, Özmen ve Pir (8) tarafından ı971-1977 yılları
arasında, İzmir ve yöresinde incdenen materyallerden baktcriyol~jik
yoklaması yapılan 69 koyun embryosundan 13'ünde (% 18.8) Bru-
cellosis, 2 sinde (% 2.9) Salmoneııosis saptandığı; 22 keçi embryo-
sundan l'inde (% 4.5) Brueellosis etkeninin izole edildiğ'i; ayrıca, 65
koyun serumundan serolojik olarak 13'ünde «>:) 20) Bruceliosis, Il
serumda (% 17) Salmonellosis, ıTsinde (% 26) Leptospirosis sap-
tandığı ve buna ilaveten 18 koyun serumunun 10'unda (% 55)
Vibriosis ve i7 keçi seru munda i'inde (% :>.8) BrucelIosis belirlendiğİ
bildirmişlerdir. Hekimoğlu ve Tunus (5), i960 yılında yapılan bir
araştırmada hasta bir keçiden L. grippotyphosa izole edildiği bildir-
mişlerdir. Doğuer (3), Çankırı ve Eskişehir'deki sürülerden 2 S. ab ur-
tus ovi:> izole ettiğini, Gürtürk ve Arda (4), Konya Ereğlisi IV1erinos
Çiftliği koyunları arasındaki yavru atma olgularından S. aboilus ovis'i
izole ettiklerini açıklamışlardır. Vardar (9), 3877 sığır, i43 i koyun,
i i 4 keçi, i07 köpek ve 54 insan orijinli olmak üzere toplam 5583 senı-
mun mikroaglu tinasyonla incelenmesinde i i i 4'ünün (12 standart Lep-
tospira antijenine karşı) pozitif bulunduğunu bildirmiştir. Yılmaz ve
Üstünakın (10),206 koyun fetusunun 31'inden (% IS) V. .fetus izole
edilmiş olduğunu ve i063 koyun serumunun CF testiyle muayenesinde
468'inin (% 44) pozi til' reaksiyon verdiğini bclirlemişlerdir. AI tıntaş
(I) ise, 17 D.Ü.Ç.'ne ait 2680 koyun ve 247 keçi serumunu Toksop-
lasmosis yönünden SF testi (Sabin Fc1dman-Dye testi) ile incelemiş
ve bu serumlarda % 33.95 oranında pozitirıik saptandığını, koyun
ve keçi serumları arasında önemli bir fark bulunmadığını bildirmiştir.

Bu çalışmada, Türkiye'de Orta Anadolu Bölgesindeki bazı iller-
de (Ankara, Konya, Eskişehir) Koyunlardaki abortuslara neden olan
etkenlerin izolasyonu ile snolojik yönden incelenınesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Örnekleriıı toplaııması: Bu çalışmada kullanılan materyaller, i98 i
ilc i984. yılları arasını kapsayan 3 yavrulama (kuzulama) perioduuda
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(I 98 I-I 982, 1982--1983, i 983- 1984), özeIIikle, Orta Anadolu Böl-
gesine ait bazı iIIeri (Ankara, Eskişehir, Konya) ilc Bursa ilinin mer-
kez ilçe ve köylerinden sağlanmıştır.

Araştırmada toplam 173 aborte olmuş fctusdan yararIanılml~tır.
Fetusların mide içeriği, dalak ve karaciğerleri ile kotiledonlardan ör-
nekler aseptik koşuIIar altında alınmı) ve bunlar bakteriyolojik mua-
yender için kuIIanılmışlardır. Tüm ara)tırma süresi içinde atık yapan
dişilerden toplam 595 kan örneği alınarak serumları çıkarılmış ve
serolojik testlerde kuIIanılmıştır.

Toplanan örnekıcı' ve alındıkları yerler Tablo I, 2 ve --3 de gös-
terilmiştir. Tablo -- 4 de ise tüm materyaIIerin periodlara göre dağı-
lımı verilmektedir.

A-- Bakteriyolojik )'oklamalar

1- Bakterioskopi: Atık /Ctusların mide içeriklerinden ve kotiie-
donlardan preparatlar hazırlanmı~ ve bunlar Gram ve Stamp boyası
ilc boyanarak, nıikroskopik muayeneleri yapılmıştır.

2- Kültür: Atık fctuslardan (mide içeriği, dalak, karaciğer) ve
kotiledonlardan bakteriyel etkenlerin iwlasyonları için çeşitli selektif
ve spesifik katı besi yerleri kuIIanılmıştır. cıreyen kolonilerin kendileri-
ne özgü yöntemlerle identifikasyonları yapılmı)tır. Bu amaçla,

BruceIIa türlerinin izolasyonu için, hazırlanan örnekıcı' % iO
serumlu brucella agarına ekilmiş, % iO karbondioksitli ctüvde vc
normalortamda 37 oC de 4-7 gün inkubasyona bırakılmışlardır.

Tablo i. Birinci dönemde (19111-19B:1) toplaııan materyaller

Örnekler

Iller II~der Fetus i Karı

~\~k-.a~~-----,~-;a~'--'-------3-1--17
" Bala 3:13

Çankaya :,
Çubuk
Elmadağ 2
Havmaııa 3
Kalecik
Keskin 3
Polatlı 21
:Vlerkez i
Y. mahalle 3 (,3

~~~~~~i.r ı~~~k_~ .. I_~_.. __ .. _~ __
( Toplam i GO 208
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Tablo 2. İkinci döncmele (I 982-- i9B3) ıoplanan materyaııer

Örnekler

İııer İlçelcr Fetus Kan

Konya
"

Eskişehir~,

Ankara
Çankırı

Toplam

:\kşdıir 9
Cihanbcyli 1 :-)
Çuıııra 17 3(j
Ereğli 2.~ 88
Karapınar 2 39
Kadınh"-nı :)
Kulu 2 3
;'"Ierkcz 33 4C,
Seydişehir i
l\lerkez 5 37
Mihalıecık 3
Scyitgazi 1 23
Sivrihisar c) 38
Mcrkez :J
:\-1erkez 2

__ •__ 4 •• .----
IU7 323

Tablo 3. Üçiincü dönemde (1983.1984) toplanan materyaııer

Ornekler

İııer Feıus Kan

Bursa İn,'göl
Merkez
M. Kcmalpaşa
Orhaneli
Yenişelıir

8
2 36
1 ıCı
i
2 :-)

Toplam (j (;4

Tablo 4. Üç dönemde toplanan materyaııer (1981-1982, 1982-i983, 1983-1984)

Örnekler

Pcriodlar Fetus Kan
-- ------- ._---- __ ,o ----- --~ ..---

i) Birinci dönem
: 1981-1982) 6U 208

II) İkinci dönem
(19821983) 107 323

lll) Üçüncii döncm
(I 983- ı984) G 6'~

---- --_..---- --_ .. ._--,--- .---_ ...-
Genel Toplam 173 595
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Campylobactcr türleri için, °10 iO defibrine koyun kanı ve Skir-
row antibiyotik karışımı içeren kanlı agardan yararlanılmış ve besi
yerleri % lO karbondioksitli etüYeIe 37 oC de 3 gün süre ilc inkııbas-
yonda tutulmuşlardır.

Salmoneıla izolasyonu için, örnekler selcnit F, :VfaeConkey agar
ve zenginleştirilmiş (yeast ekstrakt ve glikoz) kanlı agara ekilmiş \T

:->7 "C de 3-5 gün tutulmuşlardır. Sclenit f den 18-20 saat sonra
katı besi yerlerinde pasajlar yapılmıştır.

L. mOl1oeylogenes için, homojenize edilen ümekler + 4 oC de
tutulmuş ve her hafta bu hom~jenizattaıı zenginleştirilmiş kanlı agara
v(~ listeria selektif besi yerlerine ekimler yapılarak petri kutuları 37"
C de 4-7 gün inkubasyona konulmuşlardır.

B- Serol~jik mııa..l'ene!cr

Çalışmalarda atık yapmış koyunlardan alınan serumlar bnı-
eellosis, eampylobacteriosis, salmoneilosis, listeriosis, leptospirosis,
elılamydiosis ve toxoplasmosis yönünd(:n serolojik testlere tabi tutul-
muşlardır. Brucellosis in serolojik tanısında Pendik Veteriner Kontrol
ve Araştırma Enstitüsünden sağlanan antijen kullanılmış ve i /20 deki
2 i. lik bir reaksiyon pozitif kabul edilmiştir.

Formüllü L. nwıw(ı:togclZes antijeninin hazırlanmasında I, 3a,
3b, 4a ve 4b suşlarından yararlanılmış ve iki katlı sulandırılan serum
dilusyonlarmda i /:)20 de 2 -~.. Iık aglutinasyon pozitif olarak kabul
edilmiştir.

Lepıospira mikrooaglutinasyon testinde L. grippolJplwsa, L. har-
djo, L. hebdomadis ve L. pomona suşları kullanılmış Ve: mikroskopik nma-
yerıede (karanlık saha) serumların i /200 lik dilusyonunda 2 + lık
reaksiyon pozitif olarak değerlendirilmiştir.

Salmonellosis'in scrolojik teşhisinde yerli bir izolattan (S. abortııs
ouis) yararlanılarak (ormollu antijen (MaeFarland No. 6) hazırlan-
mış ve aglutinasyon testlerinde kullanılmıştır. Serumların 1/320 di-
lusyonlarmda 2 -I. Iık reaksiyon pozitif olarak kabul edilmiştir.

Campylobaetcriosis için, Almanya'dan sağ'lanan c'. jetııs s/lbsp.
Jetııs Oi ve 02 suşlarından [enol-ısı ekstraksiyon yöntemi ile hazırla-
nan antijen, komplement fikzasyoıı testlerinde kullanılmış, 1/8 dilus-
yonunda 2 -- lik reaksiyon olumlu değerlendirilmiştir.
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Chlamydiosis i<)n Almanya'dan (Behring- firmasından) sağlanan
antijen (Ch!. psittaci) komplement fikzasyon testlerinde kullanılml5,
sonuçları değerlcnclirilmi5tir.

Toxoplasma gondii'ye kaqı oluşan antikorları saptamada ise, \Vell-
come firmasının kitlel'inden (ToxHi1test) yararlanılarak, aynı firmaya
ait standart/ara göre değerlendirilmeleri yapılmıştır.

Bulgular

Bakteriyolojik ve Serolojik Muayene Sonuçları

J) Hiriııci Dönem (I 98 i-1 982)

Bu periodda, mikroorganizma İzolasyonu için toplam 60 atık
fetusdan yararlanıldı. Bunlardan, 16 nı'. me!itensis ve 1 C. fetus suhsp.
fetııs izole ve indetifiye edildi. İzolatların iller ve ilçelere göre dağılımı
Tablo - 5a da gösterilmiştii".

Tablo :ıa. Birinci d(jnemde yapılan izolasyon son\l<:la1'1 (i i ve ilçelere gı;re)

i
---

i İzolosyon sayısı

i
Örnek i

iııer iIçelcr Sayısı Br. ınelilcns;s C. klııs
------- .--,- ..-.-- -_ ..-.- ...- .- --- ._---- . o_o. --_.- --
Ankara Ay:ı~ 3 i -..

Bal" 3 ı -~, Çankaya .=-) 2 -
Elmadağ 2 -- -.. Çııbuk -.. I-favınana 3 -
Kc~kiJl 3 - -.. ~,I<~rkez i i _.

~! Polaılı 21 3 -
Y. mahaııe 3 3 -

Eski~('lıir "•.ıcrkez 16 'i i1---.--- __O ---

..--~--____ o -- .--_._-- ____ o --I
Toplam GO Ib i i

Ayni dönemde toplam 208 koyun serumu çqitli antijcnlcrle sero-
Iojik teste tabi tutuldu ve bunlardan 27 sinin brueella, i i inin C.
fetııs, 7 sinin S. abortus ouis ve G sının da L mOll00'togenes'c kaqı antikor
taşıdıkları saptanmıştır. Scrolojik bulguların sonuçları Tablo - 5b
de verilmiştir.

Birinci dönemde materyaller Ankara ili ve ilçeleri ile Eskişehir'in
merkezinden temin edilmiştir. Br. melitensis izolatlarının i I'i Ankara,
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Tablo 'lb. Birinci dönemd" yapılan serolojik tesı sonuçları (İl ye il/clere göre)

i 111('1"

Serum Posiıif senım sayısı
-

Sayısı Bnıccl- i Salma- i Liste- Campyla- LeplOs-
(x) lom nellosis - riosis bacıeri- pirosi.>

_... ._.__ J .. " ~~~ 0 "_

- - -
- - --
- :2 :2 -
-- i - - -
- -- 'i

ı -- -
- -- -

2 i 2
4 3 i -
ı - :2 .-

II
:3
2

ii

Ankara Ayaş LI
Bal:l 23
Çankaya l'l
Çubuk II
Haymana 1+

.. Kalecik 1:2
,. Keskin 'l
.. Polatlı 311
.. Y. mahalle ()3

Eskişehir :\I"rk"z 13
i--:i~~-~------- -- -'--iö;ı----:;.-;-- -------;----;;--- --~- ----~ ---

* S"rumlar Chlamydia ve Riekeıt>ia yilıılinden muayene "dilmediler.

5'i Eskişehir ve C. fetııs tse Eskişehir'den izole edilmiştir. Bu dönemde
sağlanan 208 serumun, i 3'ü Eskişelıir'e ait ohtp, bunların i'i Salmo-
nellosis ve 2'si Campylobacteriosis yönünden pozitif bulunmuştur.

II) İkinci Dönem (I 982- 1983)

Bu dönemde kullanılan 107 atık fetusdan 12 C. fetııS ve 1 i Br.
melitenJis izole ve identifiye edilmiştir. İzolatların il ve ilçelere göre dağı-
lımı Tablo - 6a da gösterilmiştir.

i

2

4
i

:2
i
ı

ı
2
i

:2
2

i
17
2.')

.:-)

2
:2
33
i
.i
3
i
'i
.')

2

Cihanlıevli
Çıımra .
Ereğli
Kadınlıam
Karapınar
Kulu
:\lerkez
Seydişehir
:\.l"rk"z
MihalıcClk
Seyiı~azi
Sivrihisar
Merkez
Merkez

Konya

Eskiş"hir

Ankara
Çankırı

Tablo (la. Ikinci dönemde yapılan izolasyon çalışmaları (İl "e ilçdere göre)

_~~r__,_'__J_~~~~~J_]~l~k1!~lr:o:I!~~~::lsl__~~~s
i

Toplam 107 ıı 12
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Koyunlardan alınan ~)23 serumdan i38'inin C. fetus'a ,5Tsinin
Brucella'ya, i8'inin S. ahortııs ovis'e ve Tsinin L. monocytogenes'e karşı
antikor taşıdıkları belirlenmiştir. Sonuçlar Tablo - 6b de gösterilmiş-
tir.

Tablo Gb, İkinci dönemd(' vapılarn serolojik t('st sonuçları (il \'l' il~'derc göre)

Konya Akş('hir 9
Cilıanbcyli .'i
Çumra 3G
Ereğli 88
Karapamar 39
Kulu 3
J\ferkez 4~)

Eskişehir Merkez 37
Seyitgazi 23
Sivrihisar 38

iııer

Toplam

S('rum
Sayısı
(x)

323

pozitif scnıffi sayısı

BrLlcd- i Salmo- Liste- ıCampylo L('ptos-
losis ndlosis riosis b;,\Cte- pirosis

nosıs
---- ---._.- -_ ..._--"- ----_.

i - - 4 --

i i - 3 -
lG -- 4 LO ---
I') 3 -- ~)3 -

_"ı - 9
i -- - - -
8 :i - 13 -
i i - ıı -
- - - 20
9 ıı 3 F, -

-_._-_ ... --- .-_.- .._-- -"------- _ ..~- ._-- ....- -----
,"ı 7 19 7 I:lB -

* Sentmlar Chlamydiosis "C Rickettsiosis yönünden teste tabi tııtıılmadılar.

Bu dönemde sağ"lanan i07 atık fetusun 86'sl Konya'ya, i4'ü Eski-
şehir'e, S'i Ankara ve 2'si Çankırı'ya aittir. İzolc edilen i2 C. fetııs
suşundan 9'u Konya ili ve ilçelerine, 2'si Çankırı ve l'i de Eskişehir'c~
ait materyallerden elde edilmiştir. Kullanılan 323 serumun 225'i
Konya ve 98'i Eskişehir yöresinden sağlanmıştır.

II I) Üçüncü Ddnem (I 983-1984)

Cçüncü dönemde materyaller sadece Bursa ili ve ilçelerinden sağ-
lanmıştır. Alınan 6 atık fetusun 5'inden Br. melitensis izole edilmiştir.
Tablo - 7a.

Bu dönemde toplam 64- serum testc tabi tutulmuş ve bunlardan,
23'ünün T. gondii, 6'sının Bruceıla, 6'sının C. fetus ve 6 sı da S. ahor-
tus ovis'e karşı antikor taşıdıkları saptanmıştır. Bu serumlar ayni za-
manda listeriosis ve leptospirosis yönünden de incelenmiş ve negatif
bulunmuşlardır. Sonuçlar Tablo - 7b de verilmiştir.

Tüm periodları kapsayan bakteriyolajik ve serolojik muayene
sonuçları Tablo - 8 ve - g'da toplu olarak gösterilmiştir.



201. M.A rda-E. ista 11hu i iuoğlu- W.Bisping-Ö.Akay- N .Ayıi JIl- M. izgür-S. Diker-Z. Karaer

Tablo la. ('çıincıi dönemde yapılan izolasyon çalışmaları (ilçelerI' göre)

i i i ilçeler ı Ornek sayısı Bl'. mclilensis

-1~:~;;-----T~1-;'~.;:~.----.;---- -------

I
M,' K(,nıaıpa~a
Orlıandi ı i

"Yenişehir 2 i 2

--:-r~;ı;;~--ı---------1---;;---- --r--..----;:;---
Tablo 7b. Üçüncü dıinemde yapılan ,erolojik ICSI sonuç'ları (1lçelelT güre)

ii İlçeler SernlIl Tı)',o
sayısı plasıııo

----- -----.-- . __ ._-- __ o ..- --
Bursa İ ncgöl il 2 ;.. Merkez 3(; 7

iv! Kenıalp;ı~a ıc, l3
" 'Yenişelıir ') -J

-_._-- .._- -,--- .-- .._-- --_. __ 0

Toplam 64 2:~

-----------------------
Pozitif serum savısı i

Bnıecl Salmo i Lısterı CampYILeptosl
losis nellos. osisis lobac pirosis

t cric:sİs
._--- • ----- --'- •• '- ._-_.-. ,- -- __ o

ı 1 ~ i
~ 3 3

-~(i; .---'r,--I---.---r,--- "'~-I
* Serumlar l.cpıospirosis yönünden testc tahi tutuldula!' ve Iıepsi negatif bulunmuştur.

Tahlo 8. Üç, diineme ait izolasyon çalışmaları sonuç'ları

12

C. kıus

lG

ii

32
(':" 18.49)

Bl'. ınclitensis

....__ .__ ...-.._-'- -----
13 i

(% 7 ..'i) i173

i Ornek sayısı"ı--~~~----
i ~_-

i

i) Birinci dönem
(ı98 119ıl2)

i I) İ kinci dönem
(I 982-1 (83)

iii) Üçüncü dönem
(ı 9!l3- i9114)

Periodlar

GencI Toplam

Tablo 9. Üç' döneme ait serolojik muayene sonuçları

i Pozi ıif serum savısı

Dönemler Serıım Bnı"ellosis i Campy!" Toxoplas Lısterıosıs Salmone!ı. Chlamy-
~~J':sı hactf'rİosis nıüsis diosis

---------- --- --_ ... _. - .. ------ -------- ------ -----
i) Birinci dönem 20R '27 ıı ...x ii 7 -x

(I 9RI- i982)

iII) İkinci dönem 323 17 13B --x 7 19 -
(I 982 ...ı983) i - G - i

III) Üçüncü dönem li4 ](j G 32
(1983-1984)

------_._------ .._-- .._0'---_.----_.0- "- ------.------1----- ----.-- ------1
Genel Toplam .'i95 100 1:-'.1 23 13 32 .-

(0' IG.8) (~o 26.0) (°'°2.18) (% 5.38)lo

X. Serumlar I. ve 2. dönemlerde Toxoplasmosis ve Chlamydiasis yönünde tcste tabi tutulmalıdırlar.
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Tartışma ve Sonuç

eÇ kuzulama düneminde (I 981-1982, 1982-1983, 1983-1984)
Orta Anadolu Bölgesindeki 3 (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Mar-
mara Bölgesindeki bir il (Bursa) ve ilçelerinde gerçekleştirilen bu ça-
lışmada toplam 173 atık fCtusdan 32 (% 18.49) Br. melitensis YC

13 (% G. 9) C. fetus izole ve identifiye edilmiştir. Bu durum Br. melı-
lensis'in yavru atmalarda öncelikle rol oynadığmı ve bunu da C. ./e-
lııs'un izlediğini göstermektedir. Diğer etkenler yönünden yapılan
izolasyon çalışmaları ise negaıil' sonuç vermiştir. İzolatların il ve ilçe-
lere göre dağılımları Tablo 5a, Ga, 7a da ve toplu olarak da Tablo -
8 ve 9 da verilmiştir.

Çizelgelerin incelenmesinde, Konya ilindeki C. fetus'a ilgili abor-
tus olgularının daha fazla görüldüğünü göstermektedir. Serolojik test
sonuçları da izolasyon bulgularıyla paralellik sağlamaktadır.

İzolasyon sonuçları, Türkiye'de brucellosis'in büyük bir problem
olduğunu ve bunun üzerinde ciddiyetle durulması ve kontrol altına
alınması gerektiğini V1ırguIamakta ve bu bulgular, Türkiye'de, daha
önce yapılan çalışmalarla uygunluk göstermektedir (8, 9).

Çalışma dünemi içinde scrolojik teste tabi tutulan 595 serumdan
115 (% 26.0) inin C../elııs, 100 (% 16.8) ünün Br. me/itel1sis, 32
(% .).3) sinin S. aborlus ovis ve 13 (% 2. 18) ünün L. monocytogenes'c
karşı antikor taşıdığı saptanmıştır. Lcptospirosis yönünden yapılan
serolojik testlerde negatif sonuçlar alınmıştır. İlk iki döneme ait sc-
rumlar chlamydia yönünden incelenmemiştir. Son dönemde alınan
64. serumda ve bu hastalık etkenine karşı antikor bulunamamıştır.
Buna karşın, aynı serumların da 23 (% 36) ünün T. gOlldii yönünden
pozitif olduğu saptanmıştır. Serolojik muayene sonuçları Tablo - 5b,
Gb, 7b ve - g'da gösterilmiştir.

Serolojik muayene sonuçları, özellikle, bnıcellosis ve campylo-
bacteriosis yönünden Türkiye'de araştırıcıların (8, 9) bulgularıyla
uygunluk giistermektedir.

İzolasyon ve serolojik test sonuçları karşılaştırıldığında arala-
rında büyük bir yakmlığın bulunduğu görülmektedir. Ancak, 64 seru-
mun serolojik muayenesinde ortaya çıkan durumun koyunların atık
olgularında brucelIosis ve campylobacteriosis kadar toxoplasmosis'in de
önemli olduğunu göstermektedir. Toksoplasmosis yönünden Devlet
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Kurumlarındaki koyunlarda yapılan bir çalışma da (I) bunu doğru-
lar niteliktedir.

Bu çalışmanın sonucunda, koyun populasyonunun fazla olduğu
Orta Anadolu Bölgesi illerinde abortuslara başta bruceıla olmak üzere
C. fetus'un neden olduğu ve topksoplasmosis üzerinde de ciddiyetle
durulması gereği ortaya çıkmaktadır.
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