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Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) os coxae ve
femur’un postnatal osteolojik gelişimi*
Şükrü Hakan ATALGIN1, Ahmet ÇAKIR2
1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Meslek Yüksekokulu, ²Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı.

Özet: Bu araştırmada Yeni Zelanda tavşanının os coxae ve femur’unun doğumdan sonra 28. haftaya kadar ki gelişimi üzerinde
çalışıldı. Inouye tekniğine göre alizarin red ve alcian blue ile bütün periyotlardaki kemikler boyandı. Uygun solüsyonlarda saklanan
kemiklerin diseksiyonları yapıldı. Intel play QX3 dijital mikroskop ve Kodak digital kamera ile fotoğrafları çekildi. Diseke edilen
bacaklardan 150 mm’lik Mitutoyo marka kumpas ile ölçümler alındı. Yeni doğmuş hayvanların os coxae ve femur’larında
diaphysis’lerin kemikleşmeye başladığı gözlendi. Arka bacaktaki bu kemiklerin primer ve sekonder kemikleşme merkezlerinin sayısı, görülme zamanları ayrıntılı olarak belirlendi.
Anahtar sözcükler: Anatomi, femur, gelişim, kemik, os coxae, tavşan.

Postnatal osteological development of the os coxae and femur of the New Zealand rabbit
(Oryctolagus cuniculus L.)
Summary: In this research, postnatal osteological development of the os coxae and femur within the periods from birth to 28.
weeks of age was studied in the New Zealand rabbit. Os coxae and femur were stained with alizarin red and alcian blues in relation
with the Inouye technique. They waited in the proper solutions were then dissected, and their photographs were taken by intel play
QX3 digital microscope and a Kodak digital camera. Measurements were obtained by the use of a Mitutoyo digital caliber meter.
Diaphyses of the os coxae and femur were observed to begin ossifying in the newborn rabbits. Primer and seconder ossification
centers and their occurrence time were determined.
Key words: Anatomy, bone, development, femur, os coxae, rabbit.

Giriş
Uzun kemiklerde kemikleşme embriyonal periyodun sonunda başlar. İlk olarak primer kemikleşme merkezlerinden olmak üzere diaphysis’ler şekillenir (1, 14).
Diaphysis’i oluşturmak üzere meydana gelen ilk kemikleşme odağına, primer kemikleşme merkezi adı verilir.
Farklı zamanlarda gelişmekle birlikte, doğumda, hemen
hemen bütün kemiklerde primer kemikleşme merkezi
bulunur. Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunan
kemikleşme odağına ise sekonder kemikleşme merkezi
denir. Bu merkez bir tane olabildiği gibi birden fazla da
olabilir. Sekonder kemikleşme merkezinin başlattığı
kemikleşme, taslağın iç kısmından çevreye doğru yayılarak devam eder. Gittikçe büyüyen bu kemik doku ile
diaphysis arasında bir kıkırdak bölge kalır. Bu bölgeye
cartilago epiphysialis veya büyüme kıkırdağı denir. Bu
bölgenin, kemiğin uzunlamasına büyümesi açısından
önemi büyüktür (1, 4, 5, 14). Tüm memeliler için genel
olarak ikinci kemikleşme merkezlerinin çoğu postuterin

hayatta görülür. Ancak birinci kemikleşme merkezleri
doğumdan önce oluşmuşlardır (5, 14).
Tavşan femur’u büyüme ve gelişme çalışmaları için
özellikleri olan ve bu yüzden sıklıkla kullanılan bir kemiktir (9, 13). Bu kemik günde 700 milimikron’a kadar
çıkabilen bir büyüme hızına sahiptir. Bu değer, diğer
gelişmiş laboratuvar hayvanları arasındaki en yüksek
değerdir (10). Aynı zamanda doğumdan sonra 6 hafta
içindeki en yüksek büyüme oranına sahiptir. Bu büyüme
plağının grafiği ise çok düzenli bir büyüme gösterir.
Ayrıca kemik büyüme hızında, 6 haftalık tavşanlarda 300
milimikron’a varan varyasyonlar tespit edilmiştir. Büyüme modeli olarak tavşan femur’u araştırmacılar için
çok kullanışlıdır (10, 13).
Yeni Zelanda tavşanı’nında femur’un doğumdan
42. güne kadar olan büyümesi insanlardaki 4,5 yaşa kadar olan büyümeye eşdeğerdir. Doğum ile doğumdan 42
gün sonra femur boyu yaklaşık 3 kat artmaktadır. Tavşanlarda iskelet gelişiminin tamamlanması yani büyüme

* Bu çalışma “Yeni Zelanda tavşanında arka ekstremitelerin postnatal osteolojik gelişimi” isimli doktora tezinin özetlenmiş bir
bölümüdür.
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plaklarının kapanması 24-28. haftalarda olur. Fakat
femoral büyümenin % 95’i 16. haftada tamamlanır (10).
Bu çalışma son yıllarda önem kazanan gelişim araştırmaları için bir örnek teşkil etmek ve var olan kaynakları
zenginleştirmek amacıyla yapılmıştır.

hemen hepsinin maviyle boyalı kıkırdak dokudan yapıldığı ve herhangi bir kemikleşme merkezi içermediği
belirlendi.

Materyal ve Metot
Çalışmada materyal olarak 72 adet 9 farklı periyotta
(1. periyot 0 günlük, 2. periyot 7 günlük, 3. periyot 21
günlük, 4. periyot 42 günlük, 5. periyot 70 günlük, 6.
periyot 105 günlük, 7. periyot 147 günlük, 8. periyot 168
günlük, 9. periyot 196 günlük) erkek Beyaz Yeni Zelanda
tavşanının os coxae ve femur’ları kullanılmıştır. Literatüre (8, 9) uygun olarak doğumdan sonra sık ve daha sonra
giderek seyrekleşen periyotlar saptanmıştır.
Makas ve bistüri kullanılarak kadavraların arka
ekstremiteleri gövdeden ayrıldı. Yüzde 10’luk formolde
saklanan kadavralar saf su ile yıkandıktan sonra % 95’lik
etanol içeren kaplara konuldu. Bu kaplarda 10 gün bekleyen bacaklar saf asetonda 24 saat tutulduktan sonra
boyamaya hazır hale getirildi. 300 mg alcian blue ve 100
ml % 70’lik etanol içeren çözelti ile 100 mg alizarin red
ve 100 mg % 95’lik etanol içeren çözelti karıştırıldı. Bu
karışıma 100 ml glisial asetik asit ile 1700 ml % 70’lik
etanol eklenerek solüsyon hazırlandı. Bu solüsyon içinde
etüvde uygun sıcaklıkta 4 gün bekletilen kemikler etüvden çıkartıldıktan sonra 2 saat boyunca akan suda yıkandı. Yıkamanın ardından kemikler üç gün boyunca % 2’lik
KOH içeren kaplarda saklandı. Son olarak % 100’lük
gliserin çözeltisinde saklandı (6, 12).
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik kurul
onayı alınmıştır.

Şekil.1.Yeni doğmuş tavşanda os coxae. (ventral’den görünüş)
x10
Figure.1. Os coxae of the New Zealand rabbit, newborn (dorsal
view) x10
1. Os ilium 2. Os ischii 3. Os pubis 4. Acetabulum 5. Symphysis
pelvina.

Bulgular
Os coxae
İlk grup, 0 günlük materyallerde yapılan boyamalar
sonucu, os ischii (Şekil 1, 2, 3 / 2) , os ilium (Şekil 1, 2, 3
/ 1) ve os pubis’e (Şekil 1, 2, 3 / 3) ait kırmızı renk almış
kemik taslakları tespit edildi. Bu kemik taslaklardan en
büyüğünün os ilium’a ait primer kemikleşme merkezi
olduğu saptandı. Os ischii’ye ait kemikleşme merkezi ve
oldukça küçük olan os pubis’e ait kemikleşme merkezleri, maviyle boyanmış kıkırdak doku içinde kırmızıya
boyanmış olarak net bir şekilde gözlendi.
Acetabulum (Şekil 1 / 4) ve fossa acetabuli’nin tamamen mavi renkte boyanan kıkırdak dokudan oluştuğu
ve herhangi bir kemikleşme merkezi içermediği saptandı.
Os ischii’ye ait primer kemikleşme merkezinin caudal
ucunun acetabulum’a doğru bir bombeleşme yaptığı
belirlendi. Os ilium’a ait kemikleşme merkezinin,
acetabulum’a yakın kısımda düz bir tabaka şeklinde
olduğu gözlendi. Os pubis’e ait primer kemikleşme merkezi ise oldukça küçük ve kırmızı renkte tespit edildi.
Arcus ischiadicus ve symphysis pelvina’nın (Şekil 1 / 5)

Şekil 2. Bir haftalık tavşanda acetabulum.(lateral’den görünüş).
Figure 2. Acetabulum of the New Zealand rabbit, aged one
week (lateral view).
1. Os ilium 2. Os ischii 3. Os pubis 4. Acetabulum’daki
sekonder kemikleşme merkezi 5. Fossa acetabuli

İkinci grup materyallerde acetabulum seviyesinde
“Y” şeklinde büyüme kıkırdağının varlığı net bir şekilde
gözlendi. Bu gruptaki materyallerde os pubis ve os
ischii’nin kemiksel olarak birleştiği tespit edildi. Os
coxae’yı oluşturan kemiklerin acetabulum’da birleşmesine rağmen acetabulum’un sadece tabanında kemiksel bir
çatı oluşturdukları, bunun dışında acetabulum’un kıkırdak bir dokuya sahip olduğu gözlendi. Os ischii’de tuber
ischiadicum’dan başlayarak, karşılıklı olarak arcus
ischiadicus’u oluşturacak ve symphysis pelvina’da birleşecek şekilde bir kıkırdak dokunun varlığı saptandı. Bu
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şekliyle arcus ischiadicus’un kıkırdak dokudan yapıldığı
belirlendi. Acetabulum’un fossa acetabuli’sinde,
acetabulum’u oluşturan kıkırdak yapıya gömülmüş bir
şekilde, os pubis’in primer kemikleşme merkezinin
acetabulum’a bakan kısmında küçük bir kemikleşme
merkezi (Şekil 3 / 4) görüldü.

Şekil 3. Üç haftalık tavşanda acetabulum.(lateral’den görünüş).
Figure 3. Acetabulum of the New Zealand rabbit, aged three
weeks (lateral view).
1. Os ilium 2. Os ischii 3. Os pubis 4. Acetabulum’daki
sekonder kemikleşme merkezi 5. Fossa acetabuli

Şekil 4. Bir haftalık tavşanın sağ femur’u (cranial’den görünüş).
Figure 4. The right femur of the New Zealand rabbit, aged one
week (cranial view).
1. Caput ossis femoris’e ait kemikleşme merkezi 2. Trochanter
major’a ait kemikleşme merkezi 3. Corpus ossis femoris.

Üçüncü grup, üç haftalık materyallerde os coxae’yı
oluşturan kemiklerin acetabulum seviyesinde birbirlerine
yaklaştıkları gözlendi. Bu kemiklerin arasında bulunan
“Y” şeklindeki kıkırdaksal büyüme çizgisinin önceki
periyoda oranla daha ince bir çizgiden oluştuğu tespit
edildi. Acetabulum’u oluşturan kıkırdak dokunun yerini
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yavaş yavaş kemik dokuya bıraktığı belirlendi.
Acetabulum’da bulunan sekonder kemikleşme merkezinin geliştiği, os pubis’in acetabulum’a bakan kısmını
oluşturduğu ve muntazam olmayan bir dikdörtgen prizmasını andırdığı saptandı.
Dördüncü grup, 6 haftalık materyallerde önceki periyotlarda gözlenen “Y” şeklindeki kıkırdak çizgi ince bir
mavi hat halinde belirlendi. Acetabulum’da bulunan
sekonder kemikleşme merkezinin gelişmeye devam ettiği
saptandı. Bu periyotta, tuber coxae’da, incisura ischiadica
major’u takip eden çıkıntıda oval şekilde ve çapı oldukça
küçük olan bir adet kemikleşme merkezi tespit edildi.
Merkezin bu kısımda bulunan kıkırdak dokunun içinde,
görülmesi oldukça zor biçimde yerleştiği saptandı.
Beşinci gruba ait, on haftalık materyallerde önceki
periyotlarda gözlenen “Y” şeklindeki kıkırdak çizginin
oldukça ince bir mavi hat şeklinde uzandığı, bazı bölümlerde ise hiç görülmeyecek bir şekil aldığı belirlendi.
Fakat os coxae’yı oluşturan kemiklerin birleşmediği
görüldü.
Altıncı grup, 15 haftalık materyallerde kemiklerin
gelişimi dışında, crista iliaca’da bir adet sekonder kemikleşme merkezi olduğu saptandı. Bu merkezin crista
iliaca’da bulunan kıkırdak dokunun içinde olduğu ve
dorsal’den ventral’e doğru uzun bir yapı gösterdiği belirlendi. Tuber coxae’da bulunan kemikleşme merkezinin
ise gelişmeye devam ettiği saptandı. İlk periyotlarda
gözlenen “Y” şeklindeki kıkırdak dokunun tamamen
kaybolduğu, os coxae’yı oluşturan kemiklerin birbiriyle
birleştiği tespit edildi.
Yedinci ve sekizinci grup materyallere ait 21 ve 24
haftalık tavşanlarda arcus ischiadicus’ta bulunan
sekonder kemikleşme merkezinin os ischii ile birleşmediği tespit edildi. Bu bulgu ve os coxae’nın büyümesi
dışında kayda değer başka bir bulguya rastlanmadı.
Dokuzuncu grup hayvanlarda ise arcus ischiadicus’ta
bulunan sekonder kemikleşme merkezinin os ilium ile
birleştiği saptandı. Yapılan boyamalar sonucunda
symphysis pelvina’nın kıkırdaksal birleşmesinin kemik
dokuya dönüşmediği tespit edildi.
Femur
Birinci gruba ait yeni doğmuş materyallerde,
femur’a uygulanan boyama sonucu kırmızı renkte görünen corpus ossis femoris’in (Şekil 4 / 3) kemikleştiği
belirlendi. Bu gruptaki tavşanların femur’larının
proksimal uçlarında net bir kemikleşme merkezi görülmemekle birlikte, caput ossis femoris’in kıkırdak modelinin içinde oldukça geniş bir alana yayılan açık kırmızı
renkte bir kemikleşme belirtisi tespit edildi. Kemiğin
proksimal ucunda trochanter major’un şeklini almış,
mavi renkte boyalı bir kıkırdak yapı ile trochanter
minor’e ait kıkırdak modeller gözlendi. Bu kıkırdak
modellerin bir kemikleşme merkezine sahip olmadığı
belirlendi. Bu periyottaki materyallerin femur’larının
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Tablo 1. Os coxae ve femur’un mm cinsinden ölçümleri.
Table 1. The measurement of the os coxae and femur.(mm)
Kemikler
Os coxae
Femur

Periyot
1.Ölçüm
2.Ölçüm
3.Ölçüm

1
13.52
3.98
1.97

2
26.29
9.86
3.44

3
35.24
12.61
4.88

4
50.94
16.73
6.34

5
66.61
19.51
6.49

6
75.49
24.15
7.26

7
83.56
27.59
8.69

8
88.09
28.54
9.42

9
93.50
28.70
9.46

Boy
En

12.74
1.58

27.95
2.80

37.98
3.46

55.28
5.07

75.78
5.95

87.16
7.46

92.40
7.68

94.66
8.01

97.48
9.36

distal’inde maviye boyanmış kıkırdak doku tespit edildi.
Distal ucta bir kemikleşme merkezi görülemedi.
İkinci periyot, 1 haftalık materyallerde femur’un
diaphysis’ini oluşturan primer kemikleşme merkezinin
geliştiği gözlendi. Kemiğin proksimal’inde iki adet
sekonder kemikleşme merkezi olduğu saptandı. Bunlardan birisinin caput ossis femoris’te (Şekil 4 / 1), diğerinin ise trochanter major’da (Şekil 4 / 2) olduğu tespit
edildi. Caput ossis femoris’te bulunan kemikleşme merkezinin, bu bölümün caudal kısmında bulunduğu ve
caput ossis femoris’in 4 / 5 ’ini kapladığı saptandı. Ayrıca bu sekonder kemikleşme merkezinin cranial’e doğru
sivri bir çıkıntı yaparak ilerlediği tespit edildi. Bazı
sujelerde ise bu sivri çıkıntının ilerleyerek tüm caput
ossis femoris’i kapladığı gözlendi. Femur’un distal’inde
tek ve büyük bir sekonder kemikleşme merkezinin olduğu saptandı. Bu merkezin etrafının cranial’de mavi renkte
boyanmış trochlea ossis femoris’in bir kıkırdak modeli
şeklindeki dokuyla çepeçevre sarıldığı belirlendi.
Caudal’de ise condylus lateralis ve condylus medialis’in
birer modeli şeklinde mavi kıkırdak doku görüldü.
Üçüncü gruptaki materyallerde caput ossis femoris’in
hemen hemen tamamen kemikleştiği ve buradaki
sekonder kemikleşme merkezinin caput ossis femoris’in
şeklini aldığı saptandı. Trochanter major’u oluşturan
kemikleşme merkezinin, lateral kenarından diaphysis’e
doğru, diaphysis’le aralarında “V” harfi şeklinde büyüme
kıkırdağı bırakacak şekilde ilerlediği tespit edildi.
Proksimal uçta bulunan bu iki sekonder kemikleşme
merkezinin birbirleriyle ve diaphysis’le birleşmedikleri
gözlendi. Distal uçta bulunan sekonder kemikleşme merkezinin oldukça büyüdüğü ve trochlea ossis femoris’in
şeklini aldığı saptandı.
Dördüncü grupta femur’un sekonder kemikleşme
merkezlerinin diaphysis ile birleşmediği, yani kemiğin
büyümesine devam ettiği gözlendi.
Beşinci gruptaki materyallerde trochanter minor’de
bir kemikleşme merkezi olduğu saptandı. Distal uçta ise
büyüme kıkırdağının diaphysis ile birleşmediği ve yarım
ay şeklinde bir iz oluşturduğu gözlendi.
Altıncı gruptaki materyallerde kemiğin büyümesi ve
gelişmesi dışında anatomik bir farklılığa rastlanmadı.
Yedinci grup materyallerde femur’un büyümesi devam etmekle beraber proksimal ve distal uçta bulunan

sekonder kemikleşme merkezlerinin primer kemikleşme
merkeziyle birleştiği belirlendi.
Sekizinci ve dokuzuncu gruptaki femur’larda gelişimin azalmakla beraber devam ettiği, fakat anatomik
olarak şekil değişimi olmadığı saptandı.
Tabloda birinci ölçüm olarak os ilium’un crista
iliaca’sı ile os ischii’nin tuber ischiadicum’u arasındaki
uzaklık (mm), ikinci ölçüm olarak symphysis pelvina’nın
cranial ucu ile acetabulum’un lateral kenarı arasındaki
uzaklık (mm) ve üçüncü ölçüm olarak da corpus ossis
ilii’nin mediolateral uzunluğu (mm) esas alınmıştır.

Tartışma ve Sonuç
Os coxae’nın memeli hayvanlarda genel olarak üç
adet primer kemikleşme merkezi ile bir veya birkaç adet
sekonder kemikleşme merkezinden oluştuğu (2) bildirilmiştir. Chapman ve Hare’ye (3, 7) göre köpeklerde os
coxae’nın dokuz adet kemikleşme merkezi vardır. Patton
ve Kaufman ise (11) farelerde üç adet primer kemikleşme
merkezi ile bir adet sekonder kemikleşme merkezinin os
coxae’yı oluşturduğunu bildirmiştir. Yine aynı literatüre
(11) göre gebeliğin 14. gününde os ilium’un ve os
pubis’in büyük bir bölümü kıkırdak doku halindedir.
Yapılan bu çalışmada ise tavşanlarda os coxae üzerinde,
bir literatüre (2) uygun, diğer literatürden (1, 3, 7, 11) ise
farklı olarak üç adet primer kemikleşme merkeziyle, üç
adet sekonder kemikleşme merkezi tespit edildi. Crista
iliaca’da, Arıncı ve Elhan’dan (1) farklı olarak tek kemikleşme merkezi gözlendi. Hare’nin (7) acetabulum’da
bulunduğunu bildirdiği kemikleşme merkezi, röntgen
bulgularında saptanamadı.
Baron’a (2) göre femur, genel olarak evcil memelilerde, corpus ossis femoris’i şekillendiren bir adet kemikleşme merkezi ile epiphysis’i oluşturan dört adet
sekonder kemikleşme merkezinden gelişmiştir. Bu merkezlerden üç tanesi proksimal uçta; caput ossis femoris,
trochanter major ve trochanter minor’de bulunmaktadır.
Distal uç ise tek bir kemikleşme merkezinden şekillenmektedir. Köpeklerde femur’un beş kemikleşme merkezinden geliştiği bildirilmiştir (7). Chapman (3), femur’un
distal ucunun köpeklerde tek merkezden geliştiğini bildirmiştir. Hare (7) ise corpus ossis femoris’in doğumda
şekillendiğini, caput ossis femoris’in kemikleşme merkezinin doğumdan sonra 1, 2 veya 3. haftalarda görüldüğü-
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nü belirtmiş, trochanter major’un kemikleşme merkezinin
2. ayda, trochanter minor’un merkezinin ise 7 - 12 haftada oluştuğunu saptamıştır. Aynı araştırmacı distal uçtaki
kemikleşme merkezinin 2, 3 veya 4. haftalarda görüldüğünü açıklamıştır. Patton ve Kaufman’a (11) göre farelerde femur’un sekonder kemikleşme merkezlerinden
distal uçta bulunan, doğumdan sonraki 7. günde,
proksimal uçta bulunan kemikleşme merkezi ise 14.
günde şekillenir. Khermosh ve ark. (9) tavşanda femur
büyümesinin 6 ayda tamamlandığını belirtmiştir. Bir
başka çalışmada (13) ise tavşanda femur büyümesinin %
74’ünün ilk üç ayda tamamlandığı, 4. ay sonunda ise %
78’inin gerçekleştiği belirtilmiştir. Femur büyümesinin
özellikle 2. ve 4. haftada maksimum düzeyde olduğu, bu
dönemde kemik boyunun yaklaşık iki katına çıktığı, 10 14. haftalarda ise femur büyümesinde kayda değer bir
değişiklik olmadığı yine bu araştırmacılar tarafından
saptanmıştır. Khermosh ve ark. (9) tavşan femur’unda ilk
üç ayda büyümenin çok fazla olduğunu ve 4, 5 ve 6.
aylarda büyümenin yavaşladığını belirtmişlerdir. Diğer
bir çalışmada (10) tavşanda 1 ile 42. günler arasında
femur boyunun yaklaşık 3 kat arttığı gözlenmiştir. Yine
bu araştırmacılar tarafından femur büyümesinin %
95’inin 16 haftada tamamlandığı, 24 - 28. haftalar arasında ise büyüme kıkırdaklarının kapandığı bildirilmiştir.
Chapman (3) köpeklerde proksimal uçta bulunan kemikleşme merkezlerinin gövde ile birleşmesini doğumdan
sonra 30 - 36. haftalarda tespit ederken, distal uçtaki
kemikleşme merkezinin corpus ile birleşmesinin ise 30 37. haftalarda olduğunu bildirmiştir. Femur’da büyüme
kıkırdaklarının kapanması carnivora’da 1 yılda, insanda
20 yılda, küçük ruminantia’da ise kapanma proksimal’de
3 yılda, distal’de 3,5 yılda olur (2). Yapılan çalışmada,
Arıncı ve Elhan ile Hare’ye (1, 7) uygun, Baron’dan (2)
farklı olarak femur’un 5 adet merkezden geliştiği saptandı. Chapman (3) ile Patton ve Kaufman’dan (11) farklı
olarak önce proksimal uçta, daha sonra ise distal uçta
kemikleşme görüldü. Proksimal uçtaki kemikleşme merkezleri sırasıyla, önce caput ossis femoris, daha sonra
trochanter major ve en son da trochanter minor’da saptandı. Araştırmada altıncı periyotta bulunan hayvanlarda
femur büyümesinin % 89’unun tamamlandığı gözlendi
ve bu değerin Rudicel ve ark. ‘nın (13) tavşanlarda bildirdiği değerle yakın olduğu tespit edildi. Literatüre (9)
uygun olarak dokuzuncu periyottaki hayvanlarda femur
büyümesinin büyük ölçüde tamamlandığı saptandı. Dördüncü periyot, 42 günlük hayvanlarda Lerner ve Kuhn’un
(10) bildirdiğinden daha fazla, yaklaşık 4,5 kat büyüme
belirlendi.
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Şap hastalıklı koyunlarda serum nitrik oksit düzeyi ve adenozin
deaminaz aktivitesinin araştırılması*
Gül Fatma YARIM1, Cevat NİSBET1, Sena ÇENESİZ1, Aydın COŞKUNER2
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun;
2
Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Virus Kültürü ve Aşı Hazırlama Laboratuvarı, Ankara.

Özet: Bu çalışmanın amacı, koyunlarda şap hastalığının serum nitrik oksit (NO) düzeyi ve adenozin deaminaz (ADA) aktivitesi üzerine etkilerini ve bu parametreler ile kan lenfosit ve monosit sayıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmada 2-3 yaşlı 40
adet şap hastalığı virusu ile enfekte ve 20 adet klinik olarak sağlıklı koyun kullanıldı. Koyunların vena jugularisinden antikoagulanlı
ve antikoagulansız tüplere kan örnekleri toplandı. Antikoagulanlı tüpteki kan örneğinde kan sayım cihazı ile lenfosit ve monosit
sayımı yapıldı. Antikoagulansız tüpteki kanlar santrifüj edilerek serumları çıkarıldı. Serumda NO düzeyi enzimatik Greiss yöntemi,
ADA aktivitesi Bertholet reaksiyonu ile spektrofotometrik olarak ölçüldü. Hastalıklı ve sağlıklı koyunlarda, serum NO düzeyleri ile
ADA aktiviteleri, sırası ile, 40.0±7.3µmol/L ve 17.2±4.0 µmol/L, 17.6±4.1 U/L ve 10.2±2.1 U/L olarak belirlendi. Şap hastalıklı
koyunlarda serum nitrik oksit düzeyi ile adenozin deaminaz enzim aktivitesi sağlıklı gruba göre önemli derecede yüksek bulundu
(p<0.001). Kandaki lenfosit ve monosit sayıları (x103/µL) hastalıklı koyunlarda, sırasıyla, 29.3±8.9 ve 9.6±3.3, sağlıklı koyunlarda
ise 4.0±0.4 ve 1.1±0.5 olarak ölçüldü. Hastalıklı koyunların kan lenfosit ve monosit sayıları ile sağlıklı koyunlarınki arasında
p<0.001 düzeyinde önemli farklılık olduğu belirlendi.
Bu sonuçların yanında, hastalıklı koyunlarda serum NO düzeyi, ADA aktivitesi, kan lenfosit ve monosit sayıları arasında
önemli düzeyde pozitif ilişkiler olduğu belirlendi. Sonuç olarak, şap hastalıklı koyunlarda serum NO ve ADA düzeylerindeki artışın,
uyarılmış hücre aracılı bağışıklık sistemi ile ilgili olduğu ve bu parametrelerin şap hastalığının tanısında yardımcı olarak kullanılabileceği kanaatine varıldı.
Anahtar sözcükler: Adenozin deaminaz, koyun, nitrik oksit, serum, şap hastalığı.

The investigation of the effect of foot and mouth disease on nitric oxide levels and adenosine
deaminase activity in sheep
Summary: The aim of this study is to investigate the effects of foot and mouth disease on serum nitric oxide (NO) levels and
adenosine deaminase (ADA) activity and correlations between these parameters and blood lymphocyte and monocyte numbers in
sheep. 2-3 years old 40 sheep with foot and mouth disease and 20 sheep with healthy were used in the study. Blood was collected
from jugular vein into the with and without-anticoagulant tubes from sheep. Lymphocyte and monocyte counts were made in with
anticoagulant tubes by cell-counter. Serum was removed from without-anticoagulant by centrifugation. Serum NO level was
measured by enzymatic Greiss, ADA activity by Bertholet reaction by spectrophotometrically. Serum NO levels and ADA activities
were determined as 40.0±7.3µmol/L and 17.2±4.0 µmol/L, 17.6±4.1 U/L and 10.2±2.1 U/L, respectively. Serum NO levels and ADA
activities were found to be significantly higher in sheep with foot and mouth disease compared to healthy (p<0.001). Blood
lymphocyte and monocyte numbers determined as 29.3±8.9 and 9.6±3.3, 4.0±0.4 and 1.1±0.5 in sheep with disease and healthy,
respectively. It was found significant differences at level of the p<0.001 between lymphocyte and monocyte numbers of disease
sheep and healthy. Besides, positive correlations were determined between NO level, ADA activity and blood lymphocyte and
monocyte numbers. In conclusion, it is thought that an increase in serum levels of NO and ADA is most likely related to induced
cell-mediated immune response and such parameters may serve as helpful diagnostic tool in foot and mouth disease.
Key words: Adenosine deaminase, foot and mouth disease, nitric oxide, serum, sheep.

Giriş
Şap hastalığı, sığır, koyun, keçi, domuz ve manda
gibi çift tırnaklı hayvanlara özgü, oldukça bulaşıcı ve
zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyondur. Etkili
aşılamalara rağmen, dünyanın gelişmekte olan pek çok
ülkesinde etkilerini sürdüren şap hastalığı, hayvanların
uluslararası taşınmasını ve hayvansal üretimi olumsuz

yönde etkileyerek büyük ekonomik kayıplara sebep olur
(18, 23). Şap hastalığına karşı korunmada, antikorların
rol aldığı ileri sürülmüşse de (32), son yıllarda yapılan
immunolojik çalışmalar sonucunda hücre aracılı bağışıklık cevaplarının, özellikle de T-hücre cevabının önemli
olduğu ortaya konmuştur (6, 15, 20). Virus ile enfeksiyonu ya da aşılamayı takiben, CD4+ ve CD8+ hücreleri
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içeren spesifik T-hücre aracılı antiviral cevapların şekillendiği ve virusun organizmadan uzaklaştırılmasında
hücre-aracılı bağışıklığın rol aldığı rapor edilmiştir (5, 24).
Nitrik oksit (NO), vücutta hem fizyolojik hem de
patolojik olaylara aracılık eden serbest bir radikaldir ve
vücutta endojen olarak nitrik oksit sentetaz (NOS) katalizörlüğünde L-arjininden sitrulin oluşumu sırasında üretilir (19). Makrofajlar, nötrofiller ve mast hücreleri NO’i
çok miktarda üretirler ve nitrik oksidin kaynağı, spesifik
olmayan savunma mekanizması olup, antimikrobiyal ve
antitümöral etkiye sahiptir (25). NO hem yangı öncesi
hem de yangı önleyici etkiye sahiptir (19). Antimikrobiyal, yangı önleyici, hücre koruyucu ve hücre öldürücü
fonksiyonlara sahip olan NO, organizmada bakteriyel,
viral, paraziter veya fungal bir enfeksiyon şekillendiğinde aşırı miktarlarda üretilir (1, 10, 17, 21, 28).
ADA vücudun tüm dokularında bulunmasına rağmen, çoğunlukla T-lenfositlerde bulunur (29). ADA’nın
başlıca fizyolojik aktivitesi lenfositlerin çoğalması ve
farklılaşmasıdır. ADA aktivitesindeki düşüklüğün, bağışıklık cevaplarında yetersizliğe neden olduğu bildirilmiştir (12). Bu enzimin serum aktivitesinin, hücre-aracılı
bağışıklık cevabının uyarıldığı, insanların salmonellozis,
brusellozis, tokzoplazmozis, viseral leishmanioz, riketsiya ve enfeksiyöz mononükleozis hastalıkları (11, 30)
kedilerin enfeksiyöz peritonitis (16) ve sığırların löykoz
(33) hastalıklarında önemli oranda arttığı bildirilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, şap hastalıklı koyunlarda serum nitrik oksit düzeyi ve adenozin deaminaz aktivitesinin incelenmesi ve bu parametreler ile kan lenfosit ve
monosit sayıları arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasıdır.

Materyal ve Metot
Kan örneklerinin alınması ve analizler için
hazırlanması
Çalışmanın materyalini 40 adet şap hastalıklı ve 20
adet klinik olarak sağlıklı olmak üzere toplam 60 adet
Karayaka ırkı koyun oluşturdu. Şap hastalığının klinik
bulgularını gösteren ve alınan marazi maddelere Şap
Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılan tip tayinleri ile şap
hastalıklı olduğu doğrulanan 40 adet koyun deneme grubunu, klinik yönden sağlıklı olduğu belirlenen 20 adet
koyun kontrol grubunu oluşturdu. Koyunların vena jugularislerinden bir örnek antikoagulanlı ve bir örnek antikoagulansız tüplere olmak üzere iki örnek kan alındı.
Antikoagulansız kan örneklerinde hemen kan sayım
cihazı (Ermax-18, Erma Inc., Japan) kullanılarak lenfosit
ve monosit sayıları belirlendi. Antikoagulansız tüpler
3000 rpm’de +4˚C’da 10 dakika santrifüj edildi. Santrifüj
işleminden sonra tüplerin üst kısmındaki berrak kan
serumları mikrosantrifüj tüplerine alınarak, NO ve ADA
analizleri yapılıncaya kadar -20˚C’da muhafaza edildi.
Serumlar analizler yapılmadan önce laboratuvar sıcaklığına getirildi ve analizler her bir örnek için iki kez tekrar
edilip sonuçların ortalaması alındı.

Nitrik oksit düzeyinin ölçümü
Koyunların kan serumlarında nitrik oksit düzeyleri,
enzimatik Greiss yöntemine göre, total nitrit düzeylerinin
endojen NO üretiminin indeksi olarak kabul edilmesi
nedeniyle total nitrit olarak ölçüldü (7).
Adenozin deaminaz aktivitesinin ölçümü
Serum örneklerinde ADA aktivite düzeyini saptamak amacıyla modifiye Bertholet reaksiyonuna dayanan
Giusti yöntemi kullanıldı (14).
Analiz sonuçlarının istatistik değerlendirmesinde
one-way ANOVA testinden yararlanıldı (26). Enfekte
koyunlarda serum NO düzeyi ve ADA aktivitesi ile kan
lenfosit ve monosit sayısı arasındaki ilişkiler Pearson
korelasyon analizi ile incelendi. p<0.05 değerleri istatiksiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Deneme ve kontrol grubundaki koyunların serum
NO düzeyleri ve ADA aktivitelerine ait verilerin karşılaştırması Şekil 1’de sunuldu. Serum NO düzeyleri
(µmol/L) şap hastalıklı ve sağlıklı koyunlarda, sırası ile,
40.0±7.3 (22.3-50.8) ve 17.2±4.0 (11.4-25.8) olarak
ölçüldü. İki grubun NO düzeyleri arasındaki farklılığın
istatistiksel olarak p<0.001 düzeyinde anlamlı olduğu
belirlendi. ADA aktivitelerinin (U/L) hastalıklı koyunlarda 17.6±4.1 (13.0-33.4), sağlıklı koyunlarda ise
10.2±2.1 (7.1-14.6) olduğu saptandı. Hastalıklı koyunların serum ADA aktivitelerinin sağlıklı koyunlara göre
oldukça yükselmiş olduğu gözlendi (p<0.001). Kandaki
lenfosit ve monosit sayılarının şap hastalıklı koyunlarda,
sırasıyla, 29.3±8.9 (16.8-44.7) x103/µL, 9.6±3.3 (4.816.8) x103/µL, sağlıklı koyunlarda ise 4.0±0.4 (3.1-4.6)
x103/µL, 1.1±0.5 (0.40-1.7) x103/µL olduğu anlaşıldı.
Şap hastalıklı koyunların kan lenfosit ve monosit sayılarının, sağlıklı koyunlarınkinden p<0.001 düzeyinde yüksek olduğu anlaşıldı. Serum NO düzeyi, ADA aktivitesi,
50
*

Enfekte
Sağlıklı

*

40
30
*
20

*

10
0
NO

ADA

Lenfosit

Monosit

Şekil 1. Enfekte (n=40) ve sağlıklı (n=20) koyunlarda serum
NO (µmol/), ADA (U/L), lenfosit (x103/µL) ve monosit değerleri (one-way ANOVA, *: p<0.001).
Figure 1. Serum NO, ADA, lymphocyte and monocyte values
in sheep with foot and mouth disease (n=40) and healthy
(n=20) (one-way ANOVA, *: p<0.001).
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Tablo 1. Şap hastalıklı koyunlarda (n=40) serum NO ve ADA düzeyleri ile kan lenfosit ve monosit sayıları arasındaki ilişkiler.
Table 1. Correlations between serum NO and ADA levels and blood lymphocyte and monocyte numbers in sheep with foot
and mouth disease (n=40).
NO (µmol/)
ADA (U/L)
Lenfosit (x103/µL)
Monosit (x103/µL)

NO (µmol/)
1.000
0.338*
0.387*
0.376*

ADA (U/L)
0.338*
1.000
0.851**
0.847**

Lenfosit (x103/µL)
0.387*
0.851**
1.000
0.991**

Monosit (x103/µL)
0.376*
0.847**
0.991*
1.000

**: p<0.01, *: p<0.05.

kan lenfosit ve monosit sayıları arasında pozitif ilişkiler
bulunduğu saptandı (Tablo 1). Şap hastalıklı koyunlarda,
serum NO düzeyi ile ADA aktivitesi arasında p<0.05
(r=0.338), lenfosit sayısı arasında p<0.05 (r=0.387),
monosit sayısı arasında ise p<0.05 (r=0.376) düzeyinde
pozitif bir ilişki olduğu saptandı. Serum ADA aktivitesi
ile kan lenfosit ve monosit sayıları arasında sırası ile
p<0.01 (r=0.851), p<0.01 (r=0.847) düzeyinde anlamlı
bir pozitif ilişki belirlendi.

Tartışma ve Sonuç
Gıda, giyim ve deri gibi hayvansal ürünleri işleyen
sanayi dallarına hammadde sağlayan koyunlar ülke ekonomisi için oldukça değerli hayvanlardır (2). Türkiye’de
yıllık et üretiminin % 4.35’i ve süt üretiminin % 13.10’u
koyunlardan elde edilmektedir (8). Şap hastalığına yakalanan koyunlarda et, süt ve yapağı veriminde azalma ve
özellikle genç hayvanlarda akut miyokarditis nedeniyle
ani ölümler şekillenerek ülke ekonomisinde büyük ekonomik kayıplar olmaktadır (9). Bu hastalığa karşı konak
savunmasında özellikle monositleri ve makrofajları içeren hücre aracılı bağışıklığın ve T-hücre bağımlı cevapların önemli rol aldığı bildirilmiştir (6, 31).
Nitrik oksit derişimine ve salındığı bölgeye göre
yangıyı uyaran ya da yangı önleyici etkilere sahip olan
bir moleküldür (19). Enfeksiyonda, lökositlerin ve özellikle de makrofajların çok miktarda NO sentezlediği
ortaya konmuştur (25). Septik şokta (27) malarya (3)
hastalığında perifer kanda, tüberkülozda bronko-alveolar
sıvıda (22) NO üreten lökositlerin varlığı saptanmıştır.
Bu çalışmalar, enfeksiyon nedeni ile uyarılan lökositlerin
NO ürettiğini desteklemektedir. Bizim çalışmamız sonucunda da, şap hastalıklı koyunların serum NO düzeyleri,
sağlıklı koyunlarınki ile kıyaslandığında anlamlı düzeyde
yüksek bulundu (p<0.001). Şap hastalıklı koyunlarda
serum NO düzeyindeki artışın, bu hastalıkta aktive olan
makrofajlar tarafından üretildiği düşünülebilir. Ayrıca
serum NO düzeyi ile serum ADA aktivitesi ve kan lenfosit ve monosit sayıları arasında da pozitif bir ilişki olduğu
belirlendi (p<0.05). Yapılan çalışmalar ile, virus, bakteri,
protozoa ve parazit etkisi ile uyarılan makrofajların NO
üreterek, bu etkenlerin üzerine öldürücü etki yaptığı ve
konak savunmasında önemli rol aldığı rapor edilmiştir (1,
10, 17, 21, 25).

Serum ADA aktivitesi, ADA-1 ve ADA-2 izoenzimlerinin aktivitesinin toplamıdır. ADA-1 tüm dokularda ve çoğunlukla da lenfoid dokuda bulunur ve lenfosit
çoğalması ve farklılaşması ile ilgili olup, bağışıklık cevaplarının yeterliliği için gereklidir (30). ADA-2’nin ana
kaynağı ise monosit-makrofaj hücre sistemidir ve fizyolojik fonksiyonu ADA-1 ile birlikte monositlerde
deoksiadenozin derişimini etkileyerek, patojenik organizmalara karşı yeterli savunma cevabını sağlamaktır
(12). Antiviral konakçı savunmasında monositlerin
önemli görev aldığı bilinir (4). Bu çalışma sonucunda,
şap hastalıklı koyunlarda serum ADA aktivitelerinin
sağlıklı koyunlara göre önemli düzeyde (p<0.001) yükselmiş olduğu belirlendi. ADA’nın başlıca fizyolojik
aktivitesi lenfositlerin çoğalması ve farklılaşmasıdır.
Hücresel bağışıklığın göstergesi olan bu enzimin lenfositlerdeki aktivitesi, hücre-aracılı bağışıklık cevabının
uyarıldığı hastalıklarda önemli oranda artar (13). Yasuda
ve ark. (33), sığırlarda serum ADA ölçümlerinin,
lenfositozis ile karakterize subklinik olguların teşhisinde
bir belirteç olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir.
Ungerer ve ark. (31), tifolu hastalarda serum ADA-2
aktivitesinden monosit-makrofaj aktivitesinin bir belirleyicisi olarak faydalanılabileceğini ileri sürmüşlerdir.
Bizim çalışmamızda, şap hastalıklı koyunlarda serum
ADA aktivitesi ile kan lenfosit ve monosit sayıları arasında güçlü bir pozitif ilişkinin bulunması, şap hastalığı
nedeni ile hücre aracılı bağışıklığın uyarıldığının göstergesidir. Bu sonuçlar, şap gibi viral hastalıklarda,
lenfositik yanıtın uyarılmasında ADA aktivitesinin
önemli olduğunu göstermektedir. Yükselen ADA aktivitesinin, enfeksiyon nedeniyle lenfosit artışının bir sonucu
olabileceği ve artan ADA aktivitesinin ise lenfositik
yanıtı güçlendireceği düşünülmektedir. Buna ek olarak,
enfekte koyunlarda yükselmiş serum ADA aktivitesine,
ADA-2 nin kaynağı olan monosit-makrofaj hücre sisteminin, şap hastalığı virusuna maruz kalması sonucunda
uyarılmasının da katkıda bulunduğu ileri sürülebilir.
Sonuç olarak, şap hastalıklı koyunlarda serum NO
ve ADA düzeylerindeki artışın, hücre aracılı bağışıklık
sisteminin uyarılması ile ilgili olduğu ve serum NO ve
ADA ölçümlerinin şap hastalığının izlenmesinde ve
hastalığın meydan getirebileceği etkilerin takibinde yardımcı olacak laboratuvar analizleri arasında kullanılabileceği kanaatine varıldı.
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Yumurta tavuklarında rasyona ilave edilen humat ve organik asitlerin
bazı hematolojik parametreler üzerine etkisi
Nazmi ÇETİN1, Ebru ÇETİN1, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ2
1

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı; 2Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri.

Özet: Bu çalışma, yumurta tavuklarında rasyona ilave edilen humat ve organik asitlerin bazı kan parametreleri üzerine etkisini
incelemek amacıyla yapıldı. Çalışmada toplam 30 beyaz yumurta tavuğu kullanıldı. Hayvanlar eşit olarak 3 gruba ayrıldı. Kontrol
grubu humat veya organik asit ilave edilmeyen bazal (kontrol) rasyonla beslenirken deneme gruplarından birine % 0.15 humat, diğer
deneme grubuna ise % 0.20 oranında organik asit ilave edilen rasyon 60 gün süreyle verildi. Deneme periyodunun sonunda kan
örnekleri alınarak hematolojik parametreler değerlendirildi. Gruplar arasında yapılan karşılaştırmada, humat ve organik asit grubunun
heterofil oranında kontrol grubuna göre önemli bir artma tespit edildi. Diğer taraftan humat ilavesinin eritrosit sayısı ile hemoglobin
miktarında önemli bir artma (p<0.05) oluşturduğu gözlendi. Humat ve organik asit ilavesinin total lökosit sayısı ile T-lenfosit, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil oranları ve hematokrit değerde herhangi bir değişiklik oluşturmadığı saptandı.
Anahtar sözcükler: Hematolojik parametre, humat, organik asit, yumurta tavuğu.

Effect of humate and organic acids supplementation to ration on some haematological parameters in
laying hens
Summary: This study was carried out to determine the influence of supplemental humate and organic acids on some
haematologic parameters in laying hens. A study was conducted with total 30 white hens. Hens were assigned into three groups
equally. The control group was fed a basal diet without humate and organic acid, and treatment groups were fed either 0.15 humate
or 0.20 % organic acids added diets. At the end of 60- day treatment period, samples of blood were collected to determine
haematologic values. The comparison among the groups showed that both the humate and organic acids supplementation resulted in
significant increases (p<0.05) in the heterophil ratio compared with those of the control group. On the other hand, it was observed
that the humate supplementation caused statistically significant increases (p<0.05) in the erythrocyte count and haemoglobin
concentration. Total leukocyte count, T lymphocyte, lymphocyte, monocyte, eosinophil and basophil ratios, and haematocrit value
were not affected by dietary humate and organic acid.
Key words: Hematological parameter, humate, laying hen, organic acid.

Giriş
Hayvanlarda büyümeyi hızlandırmak ve verimi artırmak amacıyla yem katkı maddesi olarak probiyotik,
prebiyotik ve antibiyotik gibi çeşitli kimyasal maddeler
sıklıkla kullanılmaktadır (19, 29). Birçok ülkede
patojenik mikroorganizmaların direncini artırdığı gerekçesiyle, antibiyotik kullanımının kısıtlanması veya yasaklanması sonucu alternatif olarak başka yem katkı maddelerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Humik asit,
fulvik asit, ulmik asit, propiyonik asit gibi çeşitli maddeler de yem katkı maddesi olarak son yıllarda kanatlı yemlerinde kullanılmaya başlanmıştır (2, 6, 9, 18).
Humatlar toprakta bakteriler aracılığı ile çürüyen
bitkilerden meydana gelir ve başlıca humik asit, fumik
asit ve ulmik asit ile tuzlarından ve minerallerden oluşur
(11). Humat bileşiklerinin, sindirim kanalında optimum
pH oluşumunu sağlayarak patojen mikroorganizmaların
çoğalmalarını engellemek, kalsiyum ve çeşitli iz minerallerden yararlanmayı artırmak suretiyle hayvanlarda

olumlu etki gösterdikleri bildirilmektedir (12, 24). Benzer şekilde, fumarik asit, sorbik asit, asetik asit ve laktik
asit gibi organik asitleri ve tuzları da; sindirim kanalındaki mikroorganizma popülasyonunu kontrol altında
tutmaları, pH’yı düşürerek enzimatik protein sindirimine
katkıda bulunmaları, yumurta kalitesini ve yemden yararlanmayı artırmaları nedeniyle kanatlı yemlerine katılmaktadır (24, 27). Humik ve fulvik asitler, kurşun, civa,
kadmiyum gibi ağır metallerle ve patojenik bakteri toksinleri ile şelat oluşturarak bunların detoksifikasyonunda
önemli rol oynarlar (14). Humatların aynı zamanda viral
partiküllerin hücre yüzeyine yapışmalarını engelleyerek
antiviral etki gösterdikleri bildirilmiştir (16, 23).
Sıçanlara verilen humik asidin plazma total kolesterol, total lipit ve glikoz düzeyini azalttığı, buna karşılık
globulin, hemoglobin, hematokrit ve eritrosit sayısını ise
artırdığı bildirilmiştir (3). Bailey ve ark. (2), humatın
hindilerde karın bölgesi yağ tabakasını incelttiğini tespit
etmişlerdir. Kanatlı yemine katılan humatların kalsiyum,
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alüminyum ve demirin plazma seviyelerini artırdığı (28),
immun sistemi aktivite ettiği bildirilmiştir (20). İrradiye
edilen ratlarda, humik asidin azalan lökosit, eritrosit,
platelet sayısı ile hemoglobin ve hematokrit değerlerini
artırdığı vurgulanmıştır (11).
Yem katkı maddesi olarak kullanılan humatlar ile
propiyonik asit ve formik asit gibi bazı organik asitlerin
hematolojik parametreler üzerine etkisini inceleyen çalışmaların çok az ve yetersiz olduğu dikkat çekmektedir.
Bu çalışma ile yumurta tavuğu rasyonlarına katılan
humat ile organik asitlerin bazı hematolojik parametreler
üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Araştırmada 40 haftalık Bovans ırkı, 30 beyaz yumurta tavuğu kullanıldı. Tavuklar tartılarak canlı ağırlıkları benzer olacak şekilde eşit 3 gruba ayrıldı. Kontrol
grubuna bazal (kontrol) rasyon verilirken, deney gruplarından birine % 0.20 oranında organik asit (Sal-Tech)
katılan rasyon, diğerine % 0.15 oranında humat
(Farmagulatör Dry) ilave edilen rasyon 60 gün süreyle
yedirildi. Sal-Tech (% 15 propiyonik asit, %24 formik
asit, % 3 Amonyum hidroksit) Alltech firmasından,
Farmagülator Dry (160 mg polimerik polihidroksi asit
(humik, fulvik, ulmik ve humatomelanik asit), mineraller; Mn, 50 mg; Zn, 60 mg; Fe, 60 mg; Cu, 5 mg; Co, 0.2
mg; I, 1 mg; Se, 0.5 mg ve az miktarlarda Al, Na, K, Mg
ve P) ise Farmavet A.Ş’den temin edilerek önerilen dozlarda yeme katılmıştır. Grupların her biri ısı, ışık gibi
çevresel faktörlerin etkisini azaltmak amacıyla 4’erli
gruplar halinde 55 x 44 cm ebatlarındaki bölmelerde
barındırıldı. Hayvanlara yem ve su ad libitum verildi.
Gün ışığı ile beraber günde 17 saat aydınlatma uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan karma yemlerin besin
maddesi miktarları Amerikan Resmi Analitik Kimyacılar
Birliğinin (AOAC) bildirdiği metotlara (1) göre belirlenerek Tablo 1’de verildi.

Tablo 1. Kontrol grubuna verilen bazal rasyon bileşimi.
Table 1. The composition of basal (control) diet.
Yem Maddesi, %
Mısır
Buğday
Soya küspesi
Ayçiçeği küspesi
Tam yağlı soya
Et kemik unu
Mermer tozu
Tuz
Metiyonin
Lizin
Fitaz
Vit-Min. Premix*
Kimyasal analiz
ME, kcal/kg**
Ham protein
Ham selüloz
Ham kül
Ham yağ
Kuru madde
Ca**
Değerlendirilebilir P**

34.136
30.000
6.034
7.042
10.000
3.727
8.309
0.273
0.125
0.027
0.070
0.257
2750
16,50
3.81
12.68
4.44
88.85
3.75
0.44

* : Her 2.5 kg’lık karışımda 12.000.000 IU A vitamini,
2.000.000 IU D3 vitamini, 20 g E vitamini, 3 g K3 vitamini,
3 g B1 vitamini, 5 g B2 vitamini, 20 g Niasin, 20 g
Ca.D.pantotenat, 5 g B6 vitamini, 0.015 g B12 vitamini,
0.76 g Folik asit, 0.05 g D-Biotin, 50 g C vitamini, 150 g
Kolin klorit, 1.5 g Kantaksantin, 80 g Mangan, 60 g Demir,
60 g Çinko, 5 g Bakır, 0.2 g Kobalt, 1 g iyot, 0.15 g Selenyum bulunmaktadır.
**: Hesapla bulunmuştur.

Deneme sonunda tavukların kanat altı venasından
kan alınarak eritrosit ve lökosit sayıları ile hematokrit
değer, hemoglobin miktarı ve lökosit alt tipleri klasik
metotlara göre (15) değerlendirildi. Ayrıca, % T lenfosit
oranlarını belirlemek amacıyla hazırlanan frotiler Muller
ve ark. (17) belirttiği şekilde, T lenfositlere özgü alfa

Tablo 2. Humat ve organik asitlerin bazı kan hematolojik parametreler üzerine etkisi.
Table 2. Effect of humate and organic acids on some hematological parameters.
Parametreler
6

3

Eritrosit (x10 /mm )
Hemoglobin (g/ dl)
Hematokrit (%)
Lökosit (x103/mm3)
Heterofil (%)
Lenfosit (%)
Monosit (%)
Eozinofil (%)
Bazofil (%)
ANAE (+)* Lenfosit (%)
Trombosit (x103/mm3 )

Kontrol
(n=10)
2.36 ± 0.9a
7.31 ± 0.3a
26.00 ± 0.6
32.60 ± 2.5
24.80 ± 2.06a
62.50 ± 2.23
5.60 ± 2.17
3.60 ± 0.41
3.50 ± 0.16
49.24 ± 1.11
56.46 ± 3.23

Gruplar
Humat
(n=10)
3.57 ± 0.1b
12.21 ± 0.2b
28.02 ± 0.4
35.30 ± 3.7
29.10 ± 2.36b
59.43± 2.52
5.50 ± 0.89
3.30 ± 0.36
2.67 ± 0.25
52.61 ± 1.19
59.23 ± 2.53

Organik asit
(n=10)
2.25 ± 0.1a
8.34 ± 0.5a
25.37 ± 0.3
34.60 ± 1.9
31.50 ± 2.02b
57.47 ± 2.08
6.30 ± 0.61
2.10 ± 0.37
2.63 ± 0.20
51.24 ± 1.15
60.15 ± 1.72

Değerler; ortalama ± SH olarak verilmiştir.
a,b
: Satırlarda farklı küçük harf taşıyan değerler istatistiksel olarak farklıdır (p<0.05).
*: Alfa naftil asetat esteraz pozitif.

F
3.543
4.324
0.873
1.426
3.540
0.763
0.653
0.872
0.698
0.983
1.564
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naftil asetat esteraz (ANAE) enziminin gösterilmesi
esasına dayanarak boyandı ve mikroskopta kahverengimsi granülleri bulunan lenfositler ANAE-pozitif kabul
edilerek %T lenfosit oranları belirlendi.
Her parametre için gruplar arasında önemli bir fark
olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi
(One-way ANOVA) ve farkın anlamlı olduğu durumlarda çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe testi uygulandı. Önemlilik düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular
Kontrol ve deney gruplarından elde edilen bulgular
Tablo II’ de verilmiştir. ANAE-pozitif lenfosit örneği
Şekil 1’de gösterildi. Kontrol grubuna göre organik asit
ve humat verilen grupların heterofil oranında istatistiksel
olarak önemli bir artma (p<0.05) tespit edildi. Ayrıca,
humat verilen grupta eritrosit sayısı ile hemoglobin miktarlarında önemli bir artma (p<0.05) kaydedildi. Humat
ilave edilen grubun hematokrit düzeyinde bir artma gözlenmesine rağmen bu artış istatistiksel olarak anlamlı
bulunmadı. Diğer parametrelerde ise herhangi bir değişiklik tespit edilmedi.

Şekil 1. Tavuk kanında ANAE boyaması. Ok: T lenfositte
ANAE pozitif granüller, x 400.
Figure 1. ANAE staining in peripheral blood of hen. Arrow:
ANAE positive granules in T lymphocyte, x 400.

Tartışma ve Sonuç
Humat ve organik asitlerin bazı hematolojik parametreler üzerine etkilerinin incelendiği araştırmada,
kontrol grubuna ait hematolojik parametre değerleri
literatür verilerine uygun bulunmuştur (15, 32).
Çalışmada, humat verilen grupta eritrosit sayısı ve
hemoglobin miktarında artma gözlenmesi, Banaszkiewick
ve Drobnik (3)’in deney hayvanlarında verilen humik
asidin globulin, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ile
alyuvar sayısını artırdığı yönündeki bulguları ile benzerlik göstermekle birlikte, çalışmada hematokrit değer
gözlemlenen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Humatın bu etkisi, demir veya globulin miktarını artırmasına bağlanabilir. Ayrıca, humat ilave edilen yemle
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beslenen sığırların hemoglobin düzeyinin arttığı yönündeki bildirimler (26) ile humik asidin demir ve çinko gibi
metallerin hücre membranından geçişlerini kolaylaştırdığı (30) ve humatların demir emilimini artırdığı (8, 28)
yönündeki bildirimler de bulgularımızı destekler niteliktedir. Fuchs ve ark. (8), humik asidin demir tutulumunu
artırıcı etkisinden dolayı demir eksikliğine bağlı anemilerde tedavi amacıyla kullanılabileceğini bildirmiştir.
Araştırmadaki bulgulardan farklı olarak, humik ve fulvik
asit içeren humifulvat konsantresinin hemoglobin ve
hematokrit değerleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (11). Bu farklılık humifulvat içeriğinin
humat içeriğinden farklı olmasından kaynaklanabilir.
Bulgularımıza paralel olarak, humik asidin irradiye edilmiş ratlarda azalan eritrosit sayısı ile hemoglobin ve
hematokrit değerlerini artırdığı ileri sürülmüştür (11).
Literatürde organik asitlerin eritrosit sayısı ile hemoglobin ve hematokrit değerler üzerine doğrudan etkisi ile
ilgili herhangi bir veriye rastlanmadı. Organik asitlerden
sitrik, malik ve tartarik asitin demir emilimini artırdığı
bildirilmekle (10) birlikte çalışmada kullanılan
propiyonik ve formik asitin hemoglobin miktarı üzerine
etkisinin bulunmadığı saptanmıştır.
Çalışmada, yeme ilave edilen humat ve organik
asitler, total lökosit sayısı ile lenfosit, eozinofil, monosit,
bazofil ve T lenfosit oranlarında herhangi bir değişiklik
oluşturmadı. Benzer şekilde, humifulvat konsantresinin
de lökosit sayısını etkilemediği kaydedilmiştir (11). Öte
yandan, in vitro ortamda, lenfosit hücre kültürlerine ilave
edilen propiyonik asitin lenfositlerde DNA sentezini
baskıladığı gözlenmiştir (21). Başka bir çalışmada (22)
ise propiyonik asidin insan lenfositlerinin çoğalmasını
hafif düzeyde baskıladığı tespit edilmiştir. Benzer bulgu
Wajner ve ark. (31) tarafından da bildirilmiştir. Elde
edilen farklı sonuçlar, deney ortamından (in vitro veya in
vivo) veya kullanılan metottan kaynaklanabilir. Öte yandan, yüksek dozda (250 ve 500 µg/ml) verilen humik
asidin in vitro koşullarda, insanların periferik lenfositlerinde zayıf bir toksik etki oluşturduğu ve bu etkinin
humatların heterojenik yapısından kaynaklanabileceği
ileri sürülmüştür (11). Joone ve ark. (13), oksihumatın
insanlarda lenfositleri uyardığını saptamışlardır.
Çalışmada, humat ve organik asit ilavesinin
heterofil oranını artırdığı tespit edildi. İnsanlarda humatın
granülositlerin işlevlerini (20) ve adhezyonunu artırdığı
(7) yönündeki bildirimler bulgularımızı destekler niteliktedir. Araştırmacılardan Sumi ve ark. (25), propiyonik
asidin insan nötrofillerinde süperoksit oluşumunu artırdığını belirlemişlerdir. Benzer bulgu Campo ve Davila (5)
tarafından da bildirilmiştir. Anılan araştırıcılar, sıcaklık
stresine maruz bırakılan piliçlerde, organik asitlerden
laktik asitin heterofil oranını artırdığını saptamışlardır.
Araştırmada, humat ve organik asit ilave edilen
grupların trombosit sayısında herhangi bir değişiklik
gözlenmemesi, humik asidin ratlarda platelet sayısını
etkilemediği yönündeki bulgular (4) ile örtüşürken,
irradiye edilen ratlarda humifulvat konsantresinin
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trombosit sayısını artırdığı bildirimi (11) ile uyuşmamaktadır. Bu farklılık humat içeriğinin ya da humifulvat
konsantresinin dozundan kaynaklanabilir.
Sonuç olarak, tavuklarda rasyona ilave edilen
humatın heterofil oranı, eritrosit sayısı ve hemoglobin
miktarını artırmasına karşılık, organik asitlerin ise yalnız
heterofil oranını artırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlara
göre, özellikle humatların eritrosit sayısını ve hemoglobin miktarını artırmak suretiyle anemilere karşı,
heterofilleri aktive etmek suretiyle de bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu rol oynayabileceği ve akut bakteriyel enfeksiyon vakalarında mortaliteyi azaltabileceği
düşünülmektedir.
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Reprodüktif açıdan sorunlu kısraklarda aşım sezonu başlangıcında
uterus yıkamaları ve hormon kullanımının siklus aktivitesi ve fertilite
parametreleri üzerindeki etkisi
Hakkı Bülent BECERİKLİSOY1, Serhan Serhat AY2, Abuzer K. ZONTURLU3, Yunus ÇETİN4,
Cihan KAÇAR5, Johannes HANDLER6, Selim ASLAN2
1
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Özet: Bu çalışmanın amacı oksitosin destekli uterus yıkamalarını takiben yapılan hormon uygulamalarının önceki aşım sezonlarında birkaç kez çiftleştirilmelerine karşın gebe kalmayan kısraklarda follikül aktivitesi, ovulasyonun indüksiyonu ve gebelik sonuçları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada önceki aşım sezonlarında infertilite problemi görülen değişik ırklardan 12
kısrak kullanıldı. İntrauterin yıkama (8-10 litre %0.9 NaCl solusyonu en az üç gün süreyle akıntı temiz görülene kadar) hormon
uygulamalarından önce, östrus başlangıcında tüm kısraklara uygulandı ve çiftleşmelerden sonra sorun saptananlarda yıkamalar yenilendi. Oksitosin (20 IU, i.v.) beş gün uygulandı. Kısraklar 3 gruba ayrıldı; Grup I (n=4); İnteröstrus döneminde intravaginal CIDR-B
(Controlled Internal Drug Release; 1.9g progesteron; 9 gün) uygulandı, uygulamanın 7. gününde PGF2α (Dinolytic® 5 mg, i.m.) ve
CIDR-B çıkarılırken tekrar PGF2α ve östradiol benzoat (5 mg, i.m.) yapıldı. Folliküller 30 mm büyüklüğe ulaştığında deslorelin
asetat (DA; GnRH-analoğu, 2.1 mg, Ovuplant® implant) subkutan uygulandı. Grup II (n=4); Bu grupta folliküller 30 mm büyüklüğe
ulaştıktan sonra DA tek başına uygulandı. Grup III (n=4); kontrol gurubu olarak alındı ve herhangi bir uygulama yapılmadı.
Deslorelin uygulandıktan sonra (Grup II) ovulasyon 41.16±8.15 saatte, kontrol grubunda ise folliküller 35 mm’ye ulaştıktan sonra
90.0±22.97 saat içinde gerçekleşti. CIDR-B çıkarıldıktan 84.0±30.9 saat sonra preovulatör folliküller (>35mm) gelişti ve sonrasında
ovulasyonlar 50.7±15.4 saat içerisinde saptandı. Ovulasyon oranları Grup I, II ve III için sırasıyla %70, %100 ve %40 bulundu. Grup
I ve II’den 6 kısrak gebe kaldı (%75), embriyonik ölümler sonucunda 4 kısrak gebeliğini sürdürdü. Kontrol grubundan ise 1 kısrağın
(%25) gebe kaldığı ve gebeliğini sürdürdüğü saptandı. Sonuç olarak; daha önceki sezonlarda gebe kalmamış kısraklarda oksitosin
eşliğinde yapılan uterus yıkamaları ve tedaviye yönelik yapılan hormon uygulamalarının fertilite yönünden sorunlu işletmelerde
fertilite başarısını artıracağı gözlenmiştir.
Anahtar sözcükler: CIDR-B, deslorelin asetat, fertilite, kısrak, uterus yıkama.

The effects of uterine lavage and hormonal treatments on follicular activity and some fertility parameters in the onset of breeding season in mares with reproductive failure
Summary: The aim of this study was to investigate the effects of uterine lavage and concurrent oxytocin administrations followed by various hormonal treatments on follicular activity, induction of ovulation and pregnancy rates in mares with the history of
infertility in previous breeding season. In this study, twelve different breed mares were used. Uterine lavages (8-10 litres of 0.9 %
NaCl for at least 3 consecutive days until clean lavage fluid is observed) were done at the onset of oestrous before hormonal administrations and repeated after inseminations if necessary. Oxytocin was administered (20 IU i.v.) for 5 consecutive days. Mares were
grouped as follows; Group I (n=4): Intravaginal CIDR-B (1.9 g progesterone) in diestrous for 10 days combined with i.m. PGF2α on
day 7 and on the day of CIDR-B removal in combination with i.m. estradiolbenzoate (5 mg) and subcutaneous desloreline acetate
(DA; a GnRH analogue; 2.1 mg, Ovuplant® implant) as follicles reach the diameter of 30 mm. In group II (n=4); DA alone when
follicles ≥30 mm are present. In group III (n=4); Control group, no hormonal treatments. Mean ovulation time following DA administrations was 41.16±8.15 h while ovulations occurred at 90.0±22.97 h after ultrasonographic detection of 35 mm diameter follicles in
control group mares. Preovulatory follicles (≥35 mm) were detected at 84.0±30.7 h following CIDR-B removal and ovulation of
these follicles occurred at 50.7±15.4 h of reaching preovulatory diameter. Percentages of ovulations were 70%, 100% and 40% in
groups I, II and III, respectively. Six mares (75%) became pregnant in Group I and II. However, due to embryonic losses, four mares
carried their pregnancies to term. Only one (25%) mare became pregnant in the control group. In conclusion, it was observed that
uterine lavage and concurrent oxytocin administrations followed by various hormonal treatments were increased reproductive performance in stud farm mares with the history of infertility in previous breeding season.
Key words: CIDR-B, desloreline acetate, fertility, mare, uterine lavage.
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Giriş
Siklustaki bireysel farklılıklar, östrus siklusunun
uzun olması (5-7gün), ovulasyonun östrus bitiminden 2448 saat önce şekillenmesinden dolayı kısrakta östrus
senkronizasyonu ineklerdeki kadar başarılı olmamaktadır
(20).
Kısraklarda östrus siklusunun hormonal kontrolünde PGF2α kullanılarak luteal dönem kısaltılabileceği gibi
özellikle üreme sezonunun başında hCG, GnRH veya
analogları kullanılarak ovulasyonun indüksiyonu ve
belirli bir zaman aralığında toplulaştırılması ve kontrolü
mümkündür (12,19). GnRH veya analogları anöstrustaki
kısraklarda ovulasyonun erken uyarılması amacıyla da
kullanılabilir (14).
hCG uygulanması için uygun folliküler çapın ≥35
mm olması gerektiği bildirilmiştir (6,8,20,21). Bu
folliküler büyüklükte hCG uygulandığında 48 saat sonra
ovulasyon olmaktadır (6,13,20,21). hCG’nin 1500-4000
IU i.m. veya i.v. dozunun (26) ovulasyonu indüklemesine
rağmen tavsiye edilen dozun 2500-3000 IU (24) olduğu
bildirilmektedir. Grimmert ve Perkins (2001), yaptıkları
çalışmada follikül ≥35 mm iken i.v. olarak uygulanan tek
doz hCG’nin ovulasyonu %95 oranında ortalama 72 saat
içinde sağladığını ve bu uygulamanın gebelik oranına
olumlu etki yaptığını bildirmişlerdir.
Oldukça kuvvetli bir GnRH analoğu olan 2.1 mg
deslorelin asetat (DA; Ovuplant®) deri altı implant olarak
kullanılmakta ve yavaş bir salınım göstermektedir. Her
östrus siklusunda üç defadan fazla DA kullanıldığında,
sikus aktivitesini azaltmaksızın ovulasyonu etkili bir
şekilde uyardığı ortaya konmuştur (20,22). Genelde 2.1
mg DA kısraklarda ovulasyonu hızlandırdığı, östrus
periyodunu kısalttığı ve çiftleşme sayısını fertiliteyi
bozmadan belirgin oranda azalttığı belirtilmiştir. DA
uygulaması sırasında follikül büyüklüğünün ≥30 mm
olması gerektiği ve uygulama sonrası 36 saat içinde
ovulasyonun gerçekleştiği belirlenmiştir (3,15,18,19,21).
Ayrıca aşım sezonunda anöstrusta bulunan kısraklar ile
(2) ilkbahar geçiş dönemindeki kısraklarda, follikül büyümesi ve ovulasyonun indüklenmesi amacıyla da DA
kullanılmaktadır (2,9,22).
Asiklik kısraklarda CIDR-B 10-12 gün intravaginal
olarak kullanıldıktan ve >30 mm’lik follikül gelişiminden sonra DA kullanımıyla da infertilite problemlerinin
çözülebileceği belirtilmektedir (2).
Gebe kalmayan, embriyonik ölüm şekillenen veya
endometritis gelişen olgularda uterusun lavajı yaygın
olarak kullanılan bir yöntemdir (3). Östrus döneminde en
az üç gün süreyle uterusun yıkanması ve bu dönemde
oksitosin kullanılması endometriuma yerleşmiş olan
mikroorganizma sayısını da azaltmaktadır (17).
Bu çalışmanın amacı, önceki çiftleşme sezonlarında
birkaç kez çiftleştirilmelerine karşın gebe kalmamış

kısraklarda oksitosin destekli yapılan uterus yıkamalarının ve hormon uygulamalarının, follikül aktivitesi,
ovulasyonun indüksiyonu ve gebelik sonuçları üzerindeki
etkisini ortaya koymaktır.

Materyal ve Metot
Çalışmada birkaç sezon çiftleştirilmelerine karşın
gebe kalmayan çeşitli ırklara ait toplam 12 adet kısrak
kullanıldı. Uygulamalara aşım sezonunda başlandı ve
sezon bitimine kadar devam edildi. Çalışma materyalini
“Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliğine” ait
kısraklar oluşturdu. İntrauterin yıkama (%0.9’luk NaCl
solüsyonu, 8-10 litre, en az üç gün süreyle, içerik berraklaşana kadar) başlangıçta tüm kısraklara uygulandı. Tohumlamadan sonra sıvı birikimi olan ve embriyonik ölüm
şekillenen vakalarda yıkamalar yenilendi. Yıkamalar
sonrası oksitosin uygulaması 20 IU dozunda (i.v.) beş
gün süreyle yapıldı.
Toplam 12 kısrak hormon uygulamalarına göre aşağıdaki şekilde gruplandırıldı.
Grup I (n=4); İnteröstrus döneminde intravaginal
CIDR-B (1.9 g progesteron; 9 gün) uygulandı, uygulamanın 7. gününde PGF2α (Dinolytic® 5 mg, i.m.) ve
CIDR-B çıkarılırken, tekrar PGF2α ve östradiol benzoat
(5 mg, i.m.) yapıldı. Folliküllerin 30 mm büyüklüğe
ulaşmasıyla DA (deslorelin asetat) deri altı uygulandı
(Kombine uygulama). Bu gruptaki üç hayvan yapılan
çiftleşmeden sonra gebe kalmadığından uterus tekrar yıkandı ve gebelik oranları dışında, follikül çapı, ovulasyon
zamanı gibi parametreler yedi olguda değerlendirildi.
Grup II (n=4); Folliküllerin 30 mm büyüklüğe
ulaşmasıyla DA tek başına uygulandı. Bu gruptaki dört
hayvanda da Grup I’deki aynı nedenle uterus tekrar yıkandığı için gebelik oranları dışındaki follikül çapı,
ovulasyon zamanı gibi parametreler sekiz olguda değerlendirildi. Grup III (n=4); Kontrol gurubu (herhangi bir
uygulama yapılmadı). Kontrol grubunda da follikül gelişimi ve ovulasyon zamanı gibi gebelik oranları dışında
kalan parametreler üç kısrakta bir sonraki östrustan başlanarak ultrasonografik kontroller aracılığıyla yeniden
bakıldığından, yedi olguda değerlendirildi.
Hormon uygulanmasından önce kısrakların genel ve
jinekolojik muayeneleri yapılarak (vaginal muayene,
rektal palpasyon ve ultrasonografik muayene) ovaryum,
kornu ve korpus uterideki değişiklikler değerlendirildi.
Grup I’deki kısraklara östrus bitiminden sonraki 9. günde
CIDR-B uygulandı. Follikül gelişimi, follikül büyüklüğü
22-25 mm’ye ulaştıktan sonra her gün izlendi ve follikül
büyüklüğü ≥30 mm’ye ulaştıktan sonra DA uygulamaları
yapıldı. Ovulasyon zamanı; ultrasonografik muayenede
(Shimadzu SDL-32) follikül çapındaki ani düşme, şekil
değişimi, follikül duvarındaki ekojenite artışı veya
perovulatorik follikülün görülememesi ile belirlendi (4).
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Bulgular
Uygulama gruplarındaki kısrakların uterusu ilk
östrus sırasında yıkanmış ve bu kısraklardan 7 tanesinde
Tablo 1’de belirtilen nedenlerden dolayı uterus yıkanması yenilenmiş ve oksitosin uygulanmıştır.
Tablo 1. Kısraklarda yenilenen uterus yıkamaların nedeni ve
süresi.
Table 1. The reasons and periods of repeated uterine lavage in
mares
Yıkama
süresi
(gün)
Kornularda kalınlaşma, sıvı ve irin toplanması 10
Kornularda kalınlaşma, sıvı ve irin toplanması 10
Grup I
Kornularda kalınlaşma, sıvı toplanması ve
3
gebelik (-)

Kısrak

Grup II

Yıkama nedeni

Gebelik (-)

3

Kornularda sıvı toplanması

2

Embriyonik resorpsiyon∗

2

Embriyonik resorpsiyon∗

2

∗

Embriyonik rezorpsiyon; 25. ve 39. günlerde ultrasonografi ile
yapılan muayenelerde embriyonunun yeniden bulunamaması ile
belirlenmiştir.

Deslorelin asetat uygulaması öncesinde grup I ve II’
deki kısrakların ortalama follikül büyükleri 32.66±1.50
(31-35) mm olarak ölçüldü (Şekil,1). DA uygulandıktan
sonra ovulasyonun 41.16±8.15 (30-76) saatte şekillendiği, kontrol grubunda ise follikül 35 mm’ye ulaştıktan
sonra yapılan ultrasonografik kontrollerde ovulasyonun
90.0±22.97 (72-120) saat içinde gerçekleştiği görüldü
(Şekil, 2). DA uygulamaya başlandığı ve kontrol grubunda ovulasyonun izlenmesi amacıyla preovulatorik
folliküllerin ultrasonografik ölçümlerinin yapılmaya
başlandığı dönemlerde büyüklükler arasında istatistiksel
yönden (p>0.05) önemli bir fark olmadığı saptandı (Şekil
1).
Yedi olguda yapılan değerlendirme sonucunda,
CIDR-B çıkarıldıktan 84.0±30.9 saat sonra preovulatör
folliküllerin (≥35mm) geliştiği ve ovulasyonun follikül
gelişiminden sonraki 50.7±15.4 saat içerisinde gerçekleş-

tiği saptanmıştır (Şekil, 2). İstatistiksel hesaplamalar,
kontrol grubu ile DA ve CIDR-B uygulamaları arasında
ovulasyon zamanı bakımından önemli bir farklılık olduğunu göstermiştir (p<0.003).
36

41.16±8.15

35

32.66±1.50

34
33

Follikül Büyüklükleri (mm)

Çalışmada değerlendirilen parametreler: DA tek başına uygulandıktan sonra ovulasyonun gerçekleşme zamanı, CIDR-B çıkarıldıktan sonra preovulatorik folliküllerin gelişme ve CIDR-B ile DA’nın kombine uygulanması ovulasyonun gerçekleşme zamanı, ovulasyon
oranları ve sağaltım sonucunda elde edilen gebelik oranlarıdır.
İstatistiksel hesaplamalarda (SPSS. 10) standart
sapma, varyans analizi (One-Way Anowa) ve t-test
(Independent-Samples T-Test, Paired-Samples T-Test)
uygulandı.
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32
31
30
29

P>0,05
Gruplar =

Deslorelin

Kontrol

Şekil 1. Deslorelin uygulamaları sırasında ve kontrol grubundaki follikül çapları
Figure 1. Follicle diameters of control group and at deslorelin
administration time
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Şekil 2. Grupların ovulasyon zamanları
Figure 2. Ovulation timing of groups

Ovulasyon oranları ise DA grubunda (Grup II)
%100, kombinasyon grubunda (Grup I) %70 ve kontrol
grubuna (Grup III) %40 olarak bulunmuştur.
Hem grup I hem de grup II’ de yapılan sağaltımlar
sonucunda 4 kısraktan 3’ü (%75) gebe kalırken, kontrol
grubunda 4 kısraktan 1’inin (%25) gebe kaldığı saptanmıştır. Grup I ve II’ de embriyonik ölümler sonucunda
her iki grupta da gebeliğin devamı %50 oranına düşmüştür. Yapılan yıkamalar ve hormon uygulamaları göz
önünde bulundurulduğunda toplam olarak 6 kısrağın
gebe kaldığı (6/8=%75) ancak 25. ve 39. günlerde saptanan embriyonik ölümler sonucunda 4 kısrağın (8/4=
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%50) gebeliğini sürdürdüğü gözlenmiştir. Buna karşılık
kontrol grubunda yalnızca 4 kısraktan bir tanesi
(1/4=%25) gebe kalmış ve gebeliğini sürdürmüştür (Tablo 2).
Tablo 2. Tedavi ve kontrol grupları arasında gebelik ve
embriyonik kayıpların oranı
Table 2. The ratio of pregnancy and embryonic losses in
treatment and control groups
Gebelik
(+)

Embriyonik
ölüm

Tedavi grupları

6 (%75)

2 (%25)

Kontrol

1 (%25)

-

Gruplar

Gebeliği
devam eden
4 (%66.6)
1 (%25)

Tartışma ve Sonuç
Gebe kalmayan, embriyonik ölüm gerçekleşen ve
endometritisli kısraklarda uterusun yıkanması bilinen ve
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir (5,17). Bu uygulamanın östrus döneminde yapılması gerektiği ve bu
dönemde yıkamayla birlikte oksitosin uygulanmasının
endometriyuma yerleşmiş olan mikroorganizma sayısını
azaltacağı ortaya konmuştur (17).
Kısraklarda ovulasyonun indüksiyonu amacıyla,
GnRH ve analogları, hCG, PGF2α ve analogları kullanılmaktadır (7). Ayrıca progesteron içeren intravaginal
araçlar da (Cue-Mare® ve CIDR-B®) östrus sikluslarının
kontrolü amacıyla kullanılmaktadırlar (8).
Deslorelin asetat (DA) uygulamaları sonucu
ovulasyonun daha erken geliştiği, östrus periyodunun
kısaldığı ve aşım sayısının belirgin oranda azaldığı bildirilmiştir (6,14). DA uygulamalarını takiben ovulasyonun
ortalama 44.5±48.0 saat içerisinde geçekleştiği belirtilmektedir (9,11). Folliküler büyüklük ≥30 mm çapında
DA uygulandığı takdirde, ovulasyonun büyük oranda 48
saat içerisinde gerçekleşeceği pek çok araştırmacı tarafından belirtilmiştir (8,15,18,19,25).
Bu çalışmada da ovulasyon DA uygulamalarından
sonra ortalama 41.16 saat içerisinde gerçekleşmiş ve
kontrol grubuna göre bu süre istatistiksel yönden önemli
bulunmuştur (p<0.03). Ortalama sürenin bugüne kadar
yapılmış çalışmalara göre daha düşük olması, yapılan
uterus yıkamalarının ovaryum aktivitesi üzerindeki etkisine bağlanabilir.
Progesteron içeren vaginal araçların tek başına veya
östradiol benzoat ile birlikte kullanılmasıyla ovaryum
aktivitesinin başlatılması ve uterus ödeminin azaltılarak
uterusun yeni bir folliküler aktiviteye hazırlanması amaçlanmaktadır (8).
Daha önceki çiftleşme sezonunda asikli ve
suböstrus nedeniyle gebe kalmamış olan kısraklara uygulanan CIDR-B’nin çıkarılmasından yaklaşık 84.0 saat
sonra preovulatör folliküllerin gelişmesi (>35 mm) ve
ovulasyonun 50.7 saat içerisinde gerçekleşmesi bu tip

olgularda CIDR-B ve östrojen kombinasyonunun
ovaryum aktivitesini düzene sokacağını göstermektedir.
Arbeiter ve ark. (1994), 29 adet asiklik kısrakta gerçekleştirdikleri çalışmada folliküllerin 37.9 mm’ye ulaşmasının CIDR-B çıkarıldıktan 2.6 gün sonra gerçekleştiğini
saptamışlardır. Bu çalışmada ise ovulasyonlar 2.5-3.0
gün içerisinde gerçekleşmiştir.
Ovulasyon oranı tedavi gruplarında %100 (Grup II)
ve %70 (Grup I), kontrol grubunda ise %45 (Grup III)
olarak bulunmuştur.
Deslorelin asetat ile yapılan çalışmalarda follikül
büyüklüğünün >30 mm olduğu durumlarda gerekleştirilen uygulamalar sonrası ovulasyon oranının %89 ile
%100 arasında değiştiği ortaya konulmuştur. Birkaç
sezon çiftleştirilmelerine karşın gebe kalmamış olan
kısraklarda da; %97.8 ile %100 arasında ovulasyon oranları elde etmişlerdir. Ovulasyon oranının ilk 48 saat içerisinde yapılan kontroller sonucu %75.5 ile %100 arasında
görüldüğü de aynı çalışmada belirtilmiştir (9,11).
Ayrıca intravaginal araçların (CIDR-B) uygulanmasıyla siklik olarak hem aktif hem de inaktif kısraklarda
östrusun başlatılması ve daha sonra DA ile ovulasyonun
toplulaştırılması sonucu %87.5 ovulasyon oranı elde
edilebilmektedir (1,2). Progesteron içeren araçlar yalnız
veya östradiol benzoat ile birlikte ovaryum aktivitesinin
başlatılması ve uterus ödeminin azaltılarak, uterusun yeni
bir folliküler aktiviteye hazırlanması amacıyla kullanılmaktadırlar (8,23).
Bu çalışmada CIDR-B çıkarılırken uygulanan östrojenin ovulasyon oranı ve süresi üzerindeki etkisi saptanmaya çalışıldığı için DA preovulatorik dönemde uygulanmıştır. Bu kombine uygulama sonucunda ovulasyonun
% 75 oranında gerçekleştiği saptanmıştır.
Yapılan yıkamalar ve hormonal uygulamalar sonucunda 6 kısrak gebe kalmış (%75) ancak 25. ve 39. günlerde saptanan embriyonik ölümler sonucunda 4 kısrak
gebeliğini sürdürmüştür (%50). Buna karşılık kontrol
grubunda yalnızca 4 kısraktan bir tanesi (%25) gebe
kalmış ve gebeliğini sürdürmüştür.
Handler ve Arbeiter’in (1996) yaptıkları çalışmada,
sorunlu kısraklarda DA uygulamalarının ovulasyonu
uyardığını ve daha kolay izlenmesi ile %50 ve %66.7
oranında gebelik sağlanacağını belirtmişlerdir. Leidl ve
ark. (1992), ovaryum fonksiyon bozukluklarında (asikli,
uzayan östrus, uzayan diöstrus) yaptıkları hormon sağaltımları sonucunda (Gestagen, hCG) %71.4 oranında
gebelik saptamışlar ancak gebeliklerin takibini yapmamışlardır. Sunulan çalışmada da embriyonik ölümler
meydana gelmeden önce benzer şekilde %75 oranında
gebelik saptanmıştır.
Sonuç olarak; oksitosin eşliğinde yapılan uterus yıkamalarının birkaç kez tekrarlanması, fertilite yönünden
sorunlu kısrak işletmelerinde uygulanacak hormon tedavileri için uterus ve ovaryumları hazırlayan önemli bir
yöntem olarak gözlenmiştir. Amaca yönelik yapılan
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hormon uygulamaları sonucu ovulasyon zamanının
(deslorelin asetat) ve preovulatorik follikül gelişiminin
(CIDR-B+östradiol) belirli bir zaman dilimi içerisinde
yoğunlaşabileceği ortaya konmuştur. Bu uygulamaların
reprodüktif açıdan sorunlu kısraklarda fertilite başarısını
artıracağı gözlenmiştir.
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The efficacy of intramammary, systemic and combined antibiotics
administered during dry off in cows with subclinical mastitis*
Bayazıt MUSAL, İ. Hakkı İZGÜR
Deparment of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara, Diskapi, 06110 Ankara

Summary: Eighty Brown Swiss cows were randomly assigned to three different therapy groups and a control group each
including 20 cows to compare the efficacy of intramammary, systemic and intramammary plus systemic dry cow therapies in the
elimination of existing subclinical intramammary infections (IMI) and prevention of new infections occuring in the dry period.
Individual quarter milk samples were taken for microbilogical isolation and identification from all cows prior to drying off and
without regarding the results, the treatments were administered. Rates of elimination and prevention of IMI and for intramammary
and combined therapy group were higher than systemic therapy group. Systemic therapy alone did not provide better results than the
control group where no administration were done. The intramammary dry cow product used in this study seems effective in
preventing new IMI and eliminating existing IMI. Better results were obtained in the combination therapy group while systemic dry
cow therapy alone did not provide effective results in the prevention and elimination of IMI in the dry period.
Key words: Cow, dry cow therapy, prevention, subclinical mastitis.

Kuruya çıkartılan ineklerde subklinik mastitislerin önlenmesinde ve sağaltımında meme içi, sistemik
ve kombine antibiyotik uygulamalarının etkinlikleri
Özet: Bu çalışmada 80 İsviçre Esmeri inek kullanılmış, bu inekler meme içi, sistemik, sistemik - meme içi kombine ve kontrol
grubu olmak üzere 20’ şer inekten oluşan dört farklı kuru dönem sağaltımı grubuna ayrılarak var olan subklinik meme
infeksiyonlarını tedavi edici ve koruyucu etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Kuru döneme girişte tüm ineklerin her bir meme lobundan
ayrı ayrı bireysel süt örnekleri alınarak, mikrobiyolojik izolasyon ve identifikasyon yapılmış, sonuçlara bakılmadan, sağaltımlar
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre meme içi ve kombine sağaltım gruplarında kuru dönem sürecinde daha yüksek iyileşme ve
koruma oranları elde edilmiştir. Yalnız sistemik sağaltım grubunda hiçbir uygulama yapılmayan kontrol grubuna göre herhangi bir
avantaj sağlanamamıştır. Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan kuru dönem preparatının var olan enfeksiyonların sağaltımında ve
yeni meme içi enfeksiyonların önelenmesinde etkin bir şekilde kullanılabileceği anlaşımıştır. Kombine sağaltım daha iyi sağaltım
oranı elde edilirken, tek başına sistemik sağaltım kuru dönemde meme içi enfeksiyonların sağaltımında ve korumada yeterli etkinlik
oluşturmadığı görülmüştür.
Anahtar sözcükler: İnek, koruma, kuru dönem sağaltımı, subklinik mastitisler.

Introduction
Controlling mastitis in dairy herds is a combination
of improving management, nutrition and environment
factors, establishing proper milking system and using
correct milking procedures while monitoring the health
status of the mammary gland continously (16). Culling
the chronically infected cows, curing clinical mastitis
cases with effective antibiotics during lactation, dry cow
therapy and spontaneous cure during the dry period are
the other components of mastitis control programs (15).
Broad spectrum antibiotics administered in the beginning
of the dry period prevents new IMI and significantly
increases the cure rate of existing IMI compared to
lactation period (5,7,13,18).
Researchers have indicated that effective dry cow
therapy enables the cure of 50 to 98 % of existing IMI,

depending on the pathogen type (2,7,10,16). The factors
that makes dry cow therapy a valuable tool for
elimination of mastitis pathogens are the reduction of
dilution of antibiotics in the mammary gland after
intramammary infusion, better distribution of drugs due
to the involution of the gland and reduction in the loss of
milk due to the antibiotic residues (8,12).
In the beginning of the dry period with the cessation
of milk flow various microorganisms existing in the teat
skin and teat end gains the oppurtinity to colonize in the
teat cistern. Mainly Staphylococcal and Streptococcal
microorganisms are found here but the mammary gland
is also exposed to environmantal microorganisms in the
dry period. Fecal Streptococci, Klebsiella, and
Enterobactericeae spp. causes IMI mainly during early
dry period while E. coli infections occur right after

* Aynı isimli doktora tez çalışmasından İngilizce olarak özetlenmiştir.
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parturition (6). It was stated that dry cow therapy reduces
the incidence of new infections 50 to 75 % (16).
Administration of single dose broad spectrum
intramammary products is the traditional form of dry cow
therapy. It was observed that cure rates with
intrammammary therapy is reduced especially in herds
encountering chronic Staphylococcus aureus mastitis as a
herd problem (9,20). Dry cow therapy studies have been
focused on the eradication of this microorgansim lately
(8).
In a number of these studies besides intramammary
therapy systemic and combined antibiotic therapy were
administered during drying off. Tetracyclines, sulphonamide-trimetoprim (TMP), macrolides, lincosamides and
some floroquinolones were administered via the systemic
route (2,7,9,11,20).
The purpose of this study was to compare the
efficacy of systemic and combined antibiotic therapies
with intramammary administrations on the reduction of
new infections and the cure of existing intramammary
infections.

Materials and Methods
The animals used in this study were obtained from
Çifteler state farm. Eighty Brown Swiss cows at the end
of lactation period were choosen among 300 lactating
cows regarding the AI records. All the animals were kept
in closed barns and fed with corn silage and concentrate.
The cows were dried off using the intermittent milking
with reduction of concentrate. Milk samples were taken
for bacteriological isolation and identification before
drying off, the cows were then divided into four groups
and following administrations were done regardless of
the laboratory results.
Group I. (n=20): One dose of dry cow product
including oxacillin was administered intramammary into
all of the quarters (Stapenor Retard ©, benzathine
oxacillin equal to 800 mg oxacillin, oxacillin sodium
monohydrate equal to 200 mg oxacillin, Bayer).
Group II. (n=20): Following the last milking at dryoff enrofloxacin (Baytril, % 10 inj. sol. ©, Bayer) at a
dose of 2.5 mg/kg via intramuscular route were
administered to all cows.

Group III. (n=20): A combination of both above
intramammary and intramuscular antibiotic administrations
were used.
Group IV. (n=20): No treatment applied to this
group.
Milk samples were obtained from all cows at
seventh day following parturition. The main criteria for
detection of subclinical mastitis in cows were
bacteriological test results. Cows that had no observable
mastitis symptoms in milk or mammary lobes while one
or more querters detected as infected with mastitis
pathogens were classified as having subclinical mastitis.
The absence of the same bacteria at sampling seven days
following parturition were interpreted as a bacteriological
cure otherwise in the presence of the bacteria the
mammary quarter remained uncured. The quarters that
remained uninfected dyring the dry period were detected
also and the percentage of these cows recorded as
prevention rate of dry cow therapy. The cows that had
IMI in one or more quarters were classified as infected
cows while cure and prevention rates on the cow basis
during the dry period were reported in order to indicate
the implication of dry cow therapy on pathogen reservoir
in the herd.

Results
Various mastitis pathogens were isolated from 59 of
80 (73.75 %) cows in the herd. The occurence rates of
these pathogens to all mammary quarters and infected
mammary quarters were shown in Table 1.
The cure and prevention rates of both cow and
quarter basis were shown on Table 2. The cure rate on
the cow basis in Group I were 65 % while the prevention
and the cure rates of the therapy were 100 % and 86.8 %
respectively. In Group II systemic enrofloxacin cured
mastitis in 20 % of the cows while the preventive and
cure rates on the mammary lobes were 91.3 % and 47.05 %
respectively. In Group III cow cure rate, quarter
prevention and cure rates were 75 %, 98.07 % and 89.28 %
respectively. In the control group 75 % of uninfected
cows and 86.27 % of uninfected quarters remained the
same while the spontaneous cure rate for cow and quarter
were 8.3 % and 55.17 %.

Table 1. Microorganisms detected in infected mammary quarters before drying off
Bacteria
Total number of
Rate of occurence to total
isolated quarters
number of quarters (%)
S. aureus
49
49/320 (15.31)
S. agalactiae
5
5/320 (1.56)
Streptococcus spp.
3
3/320 (0.93)
Coagulase negative Staphylococci
3
3/320 (0.93)
A. pyogenes
3
3/320 (0.93)
Corynebacterium spp
83
83/320 (25.93)
Bacillus spp.
8
8/320 (2.5)
Coliform
2
2/320 (0.62)

Rate of occurence to total
number of infected quarters (%)
49/152 (32.23)
5/152 (3.28)
3/152 (1.97)
3/152 (1.97)
3/152 (1.97)
83/152 (54.60)
8/152 (5.26)
2/152 (1.31)
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Table 2. The prevention and cure rates of different therapies on the cow and quarter basis
Group
I
II
III
Control

N
20
20
20
20

Infected cows / quarters (%)
20 (100)
15 (75)
12 (60)
12 (60)

Prevention rate (%)
100
100
75 *

Cure rate (%)
65
20
75
8.3 **

100
91.3
98.07
86.27 *

86.8
47.05
89.28
55.17 **

Quarter

I
80
61 (76.25)
II
80
34 (42.5)
III
80
28 (35)
Control
80
29 (36.25)
*Cows or quarters remained uninfected during the dry period.
** Spontaneous cure rates.
Table 3. Clearence rates of various mastitis pathogens from the infected quarters
Group I
New
infection
S. aureus
2/2
2
S. agalactiae
2
Streptococcus spp
Coagulase negative Staphylococci
A. pyogenes
Corynebacterium spp
54/58
1
Bacillus spp.
Coliform
1/1
Total*
57/61
5
* Multiple pathogens were isolated from some of the quarters.
Pathogens

Cure

The effect of different dry cow therapies on various
mastitis pathogens were shown in Table 3. In Group I the
93.1 % of Corynebacterium spp. infected quarters were
cured. Also one coliform and two S. aureus IMI were
cured by this therapy while five new infections occured.
The cure rates of S. aureus, Corynebacterium spp.,
S. agalactiae and Streptococcus spp. infected qurters in
cows treated with systemic enrofloxacin were 33.3 %,
100 %, 100 and 100 % respectively and 10 new S. aureus
infections occured.
In the combined therapy group all of the existing
infections were cured and four new quarters infected
during the dry period (Three infected with
Corynebacterium spp. and 1 with A. pyogenes).
In the control group spontaneous cure rates for S.
aureus, Streptococcus spp., A. pyogenes, Corynebacterium spp. and Bacillus spp. were 22.22 %, 100 %
100 %, 100 and 62. 5 % and 10 new infections occured.

Discussion
In this study intramammary infections were
observed in 59 of 80 (73.75 %) cows. The 152 of 320
(47.5 %) quarters of these cows were infected with
various pathogens. The incidence of intramammary
infections are higher than in most of the previous studies
where the scores are between 7.7 % - 35 % on the quarter
basis (2,14). The type and incidence of microorganisms
encountered in dry cow therapy studies are affected by

Group II
Cure
New
infection
6/18
10
4/4
1/1
13/13
24/36
10

Group III
Cure
New
infection
20/20
1/1
1/1
3/3
1/1
1
1/1
3
1/1
28/28
4

Control
Cure
2/9
1/1
2/2
10/10
5/8
20/30

New
infection
6
1
1
0
1
0
1
10

factors like age, environment, season and management
(8). A high proportion of cows were infected with
Corynebacterium spp. in this study and these are mainly
consisted of C. bovis especially in Group I, II and III
with a total of 54.60 % of all of the mammary quarters.
Smith and Hogan (19) have stated that failure to apply
post milking teat dipping in cows may increase the
prevalance of this microorganism over 50 % in the herd.
A similar trend in Corynebacterium spp. have been
reported by Costa et al. (4) with a rate of 76.98 % in
quarters of all cows in the herd.
Staphylococcus aureus is the obligate pathogen of
the mammary tissue which causes mainly subclinical
mastitis which main sources of infection are the quarters
of infected cows. The microorganism is resistant to most
of the antibiotics (3) and after the infection is clinically
cured it resides in the self-formed microabcesses in
capsulated form which causes the infection to turn into
subclinical form (1). Many studies have been carried out
for the eilimination of S. aureus in the dry period
(7,11,19). The second prevalent microorganism in the
herd was S. aureus with a rate of 15.31 % of all quarters.
Batra et al. (2) have detected this microorganism in 75 %,
and Costa et al. (4) in 26.98 % of infected mammary
quarters.
Oxacillin is resistant to penicillinase producing
microorganisms. When administered alone like in Group
I the therapeutic and preventive effect of the drug was
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proven. Similar results have been obtained in various
studies where drugs of the same group were used
(3,4,5,12).
In Group II a limited therapeutic effect on
microorganisms other than S. aureus have been observed
while the overall prevention and cure rates remained low
compared to the other therapy groups. Moreover
spontaneous cure rate of control group on the quarter
basis was even higher than this group. The results were
in accordance with some of the workers’ (8,17) while
others (11,19) obtained better efficacy with systemic dry
cow therapy. Reasons for this variance may be the
sensitivity of the microorganism to the drug or the ability
of the drug to distribute well in the mammary tissue and
reach optimal inhibitory concentrations.
In Group III it was remarkable that all of the
existing S. aureus infections were eliminated. In dry cow
therapy trials monitoring the spontaneous cure rates as
well as drug therapy during the dry period is essential
because concerning S. aureus it was observed that, 25-38
% of the total cure which is about 63-68 % is
spontaneous (14). In this study reduction in the number
of IMI during the dry period were also observed. In 55.17
% of quarters spontaneous cure were observed while new
infections occured in six of the uninfected quarters.
Regarding these findings, intramammary oxacillin
can be used effectively to cure subclinical IMI in the dry
period. The cure rates obtained by this drug is equivalent
or higher than cure rates obtained by similar drugs.
In this study the highest cure and prevention rates
were obtained in Group I and III while combined therapy
was more effective in the elimination of existing S.
aureus infections. In the scope of these results it can be
said that systemic antibiotics may potentiate the effect of
dry cow therapy and this can be cost-effective especially
in herds where subclinical mastitis is a chronic problem.
Acknowledgements: The researchers would like to
thank to Çifteler State Farm and Bayer Türk veterinary
drug company for their support to this study.
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Farklı taurin dozlarının ve dondurma hızının koç spermasının
dondurulması üzerine etkileri*
Necmettin TEKİN, Ongun UYSAL, Ergun AKÇAY, İlker YAVAŞ,
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı, Ankara.

Özet: Çalışmada koç ejakülatlarının dondurulması ve çözdürülmesi sürecinde sperma sulandırıcısına katılan farklı dozlarda
antioksidan (taurin) ile değişik hızlarda soğutmanın başlıca spermatolojik değerler üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmada toplam 3 koçtan (Akkaraman, Sakız, Ramlıç) sun’i vagina ile alınan ejekülatlar kullanılmıştır. Çift ejekülat olarak alınan
ve başlıca spermatolojik özellikleri belirlenen normospermi kalitesindeki ejekülatlar birleştirilerek kullanılmıştır. Araştırma ve kontrol gruplarında spermalar split ejekülat biçiminde değerlendirilmiştir. Spermaların sulandırılması ve dozlanması farklı taurin dozları
(20, 50 ve 80 mM) ve % 4 glyserol içeren Tris ana sulandırıcısı ile yapılmıştır. Ayrıca taurin içermeyen kontrol grubu da oluşturulmuştur. Sulandırma ve dozlama işlemleri sonrasında 0.25 ml lik payetlere çekilen spermalar otomatik ve programlanabilir aletle
farklı soğutma hızlarında (I- 15 oC/dak; II- 10 oC/dak; III- 5 oC /dak) dondurulmuştur. Dondurulan spermalar su banyosunda 40oC de
10 saniye tutularak çözdürülmüşlerdir. Çözdürme sonrası yapılan değerlendirmelere göre, sulandırıcıda 20, 50 ve 80 mM taurin
içeren ve taurin içermeyen (kontrol) gruplarda spermatozoa motilitesi sırasıyla % 38.7, 31.1, 26.5 ve 34.4 kaydedilmiştir. Anormal
spermatozoa oranı % 18.7, 18.4, 17.0 ve 19.0 bulunurken, ölü spermatozoa oranı % 52.2, 60.3, 61.5 ve 54.7 saptanmıştır. Soğutma
hızı gruplarında (I, II ve III), çözdürme sonrası spermatozoa motilitesi % 30.0, 33.1 ve 32.0; anormal spermatozoa oranı % 17.7, 17.7
ve 23.0 ve ölü spermatozoa oranı % 62.0, 54.0 ve 56.8 olarak saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, koç spermasının
dondurulmasında farklı taurin dozlarının ve dondurma hızlarının istatistik değerlendirmede önemli farklılıklar göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Spermanın dondurulması, dondurma hızı, koç, taurin.

Effects of different taurine doses and freezing rate on freezing of ram semen
Summary: In this study, it was aimed to investigate of effects of different doses antioxidant (taurine) added to extender and
various cooling rates on some spermatological parameters during freezing and thawing of ram ejaculates.Ejaculates collected by
artificial vagina from 3 rams (Akkaraman, Sakız, Ramlıç) were used in the study. Ejaculates collected double ejeculation, determined
principle spermatological properties and having/with normospermie quality were pooled. Samples were evaluated as split ejeculate in
the experiment and control groups. Samples were extended with Tris extender containing 4 % glycerol and different taurine doses
(20, 50 ve 80 mM). It was also formed control group that is not contain taurine. After dilution and dose processing, samples
withdrawed to 0.25ml straws were frozen in programmable and automatic freezer at different cooling rates (I- 15 oC/min; II- 10
o
C/min; III- 5 oC/min).Frozen semen were thawed in a water bath at 40 ºC for 10 seconds. According to post-thawing assessing, in
the semen which was diluted with tris diluent containing 20, 50, 80 mM taurine and without taurine (control) groups, the sperm
motility values were recorded as 38.7, 31.1, 26.5 and 34.4 % respectively. The percentages of abnormal spermatozoa were found
18.7, 18.4, 17.0, and 19.0 %, the percentage of dead spermatozoa were determined 52.2, 60.3, 61.5 and 54.7 % respectively. In I, II
and III groups of cooling rates, post-thawing sperm motility values were determined 30.0, 33.1, 32.0 %, the percentages of abnormal
spermatozoa were found 17.7, 17.7, 23.0 % and the percentages of dead spermatozoa were recorded as 62.0, 54.0, 56.8 %
respectively. According to the obtained results, it was determined that different taurine doses and cooling rates did not showed
significant differences as statistically in the cryopreservation of ram semen.
Key words: Freezing of semen, freezing rate, ram, taurin.

Giriş
Koç spermasının dondurulması ve dondurulmuş
spermalarla ilk sun’i tohumlama uygulamaları Sovyetler
Birliği’nde başlamış, sonra Avrupa ülkelerine geçmiştir.
Türkiye’de ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılan koyun ıslahı çalışmaları günümüzde henüz istenen

başarıya ulaşılamamıştır. Türkiye, 26 972 000 ( 26) koyun varlığı ile hayvancılık sektörü içinde önemli bir yere
sahipken, verim açısından aynı düzeyde olduğu söylenemez. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte, henüz koç
spermasının başarıyla dondurulamaması ve koyunlarda
sun’i tohumlamanın etkin yapılamaması sayılabilir (23).

* Bu araştırma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2003. 08. 10. 052).
.
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Bununla beraber, dondurulmuş koç sperması ile son
yıllarda geliştirilmiş olan laparoskopi yardımıyla intrauterin tohumlama yöntemi uygulamalarından oldukça iyi
sonuçlar alınmaktadır. Ancak bu tohumlama yönteminin
büyük koyun sürüleri için pratik ve ucuz olmaması, uygulama zamanının uzun sürmesi ayrıca embriyonik ölümlere yol açması gibi olumsuzlukları vardır (2). Bu nedenle, araştırıcılar koça ait faktörlere yönelmiş, koç spermasını dondurma teknik ve yöntemleri üzerinde yoğunlaşmışlardır (29).
Kryoprezervasyon koç spermasının spermatozoa
motilitesini düşürmesi yanında, spermatozoonun plazma
membranı ve akrozom bütünlüğünün bozulmasına da yol
açmaktadır. Son yıllarda doğal olarak epididymis ve
seminal plazmada yüksek konsantrasyonlarda bulunan
hypotaurin, inositol, prolin, askorbik asid, alfa-tokoferol,
BHT, desferal, SOD, katalaz ve sulfonik bir amino asit
olan taurin gibi maddelerin antioksidan özelliklerinden
faydalanma yoluna gidilmiştir (17). Antioksidan özelliği
olan maddeler in vitro koşullarda koç spermasının kısa ve
uzun süreli saklanmasında lipid peroksidasyona karşı
spermatozoa motilitesini ve spermatozoanın membran
bütünlüğünü korumaktadır (6). Sanchez-Partida (21)
farklı antioksidanlar katarak dondurdukları koç spermalarında çözdürme sonrası spermatozoa motilitesini, 50 mM
taurin katılmış % 3-5 glyserol bulunduran Tris sulandırıcısıyla % 60’ın üzerinde bulduklarını söylemişlerdir.
Uysal ve ark. (27) farklı antioksidanlarla dondurdukları
koç spermalarından çözdürme sonrası en yüksek
spermatozoa motilitesini (% 62.83) ve en düşük anormal
spermatozoa oranı (% 15.83) ile ölü spermatozoa oranını
(% 32.77) 50 mM taurin bulunduran Hepes sulandırıcısıyla elde etmişlerdir.
Koç spermasının dondurulmasında şimdilerde üzerinde en çok çalışılan konu sperma sulandırıcıları ve
içerisine katılan antioksidan maddeler dışında, optimum
dondurma protokolünün ortaya konmasıdır (4, 5). Koç
spermasının dondurma ve çözdürme işlemlerine karşı
dayanıklılığı bireyler arasında ve ırka bağlı farklılıklar
göstermektedir (10).
Anel ve ark. (1) koç spermalarını klasik yöntem
olan sıvı azot buharında ve programlanabilir cihazla (0.2o C/ dakika soğutma hızı ile 5o C’dan –20o C’a ve −20
°C/dakika soğutma hızı ile –20o C’dan −100 °C’a) olmak
üzere iki yöntemle dondurmuşlar ve en yüksek
spermatozoa motilitesi ve plazma membran bütünlüğünü
soğutma hızının programlanmasıyla elde ettiklerini söylemişlerdir.
Byrne ve ark. (3) ise 5o C/dakika soğutma hızı ile 5o
C’dan -25o C’a (hızlı) ve 0.5o C/dakika soğutma hızı ile
5o C’dan -25o C’a (yavaş) soğutarak dondurdukları koç
spermalarında in vivo ve in vitro fertilizasyon sonuçlarına göre hızlı dondurma protokolü ile yavaş dondurma
yönteminden önemli ölçüde daha yüksek dölverimi
aldıklarını söylemişlerdir.

Çalışmada koç spermalarının dondurulması/çözdürülmesi sonrası kimi spermatolojik değerler üzerine
sperma sulandırıcısına katılan farklı dozlarda antioksidan
(taurin) ile değişik hızlarda soğutmanın ve ırk etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Araştırmada kullanılan spermalar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama
çiftliğinde bulunan Akkaraman, Sakız ve Ramlıç ırkı üç
baş koçtan alınmıştır. Koçlar Fakülte çiftliği koşullarında
tutulmuş, bakım ve beslenmeleri bulundukları sürü içinde
yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan ejakülatlar, sağlıklı ve
normospermi özelliği gösteren koçlardan sun’i vajen
yardımıyla haftada iki kez alınmıştır. Elde edilen
ejakülatlarda başlıca spermatolojik özellikler (ejakülat
miktarı, spermatozoa motilitesi, spermatozoa yoğunluğu,
anormal spermatozoa, ölü spermatozoa, spermanın pH
değeri) belirlenmiştir.
Spermaların dondurulmasında tris-sitrat-fruktoz sulandırıcısı (30) kullanılmıştır. Kryoprotektan etki % 4
gliserol ile antioksidan etki ise her sulandırıcı grubu için
20 mM, 50 mM, 80 mM taurin ile sağlanmıştır. Böylece,
biri kontrol üçü antioksidanlı olmak üzere toplam dört
grup oluşturulmuştur. Dondurulacak ejakülatlar birleştirilerek (miks ejakülat), homojen karışımdan her üç antioksidan ve kontrol grubu için spermalar split ejakülat biçiminde kullanılmıştır.
Spermaların sulandırma, dozlama (400x106/ml) ve
alışım işlemleri (2.5 saat) 5-6oC lik ortamda gerçekleştirildikten sonra, dondurulacak spermalar 0.25 ml’lik payetlere çekilmiş ve dondurma süresi ve sıcaklığı ayarlanabilen sıvı azotla çalışan otomatik programlanabilir
aletle dondurma işlemi gerçekleştirilmiştir. Dondurma
işleminde her antioksidan grubu için üç farklı dondurma
prosedürü uygulanmıştır:
1. Dondurma protokolü:
8 dakikada –120oC (15oC/dakika);
2. Dondurma protokolü:
12 dakikada -120oC (10oC/dakika);
3. Dondurma protokolü:
24 dakikada –120oC (5oC/dakika)
olarak belirlenmiştir.
Dondurma işlemi tamamlandıktan sonra payetler sıvı azot içinde (-196oC) depolanmıştır.
Dondurulmadan önce (alışım sonrası) spermatozoa
motilitesi değerlendirilen ve dondurularak sıvı azotta
saklanan spermalar su banyosunda 40oC de ve 10 saniye
içinde çözdürülmüştür. Çözdürme sonrası spermalarda
spermatozoa motilitesi, anormal spermatozoa, ve ölü
spermatozoa değerlendirmeleri yapılmıştır.
Araştırmada, her antioksidan grubu ve dondurma
prosedürleri için elde edilen bulgular karşılaştırmalı
olarak değerlendirilerek, istatistiki önemleri Kruskal
Wallis ve ANOVA testleri ile ortaya konmuştur.
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sonrası spermatozoa motilitesi, çözdürme sonrası
spermatozoa motilitesi, anormal spermatozoa oranı ve
ölü spermatozoa oranı yönüyle farklı taurin konsantrasyonları ve kontrol grubu arasında istatistik yönden farklılık saptanmamıştır. Ancak 20 mM taurinle dondurulmuş
koç spermalarında alışım ve çözdürme sonrası değerlendirilen spermatolojik özelliklerin diğer gruplara göre
daha yüksek ve uygun değerler gösterdiği gözlenmiştir.
Tablo 3’de farklı soğutma hızlarıyla dondurulmuş
koç spermalarında çözdürme sonrası kimi spermatolojik
değerler görülmektedir. Bu çalışmada farklı soğutma
hızlarının çözdürme sonrası spermatolojik değerler üzerine etkileri yönüyle istatistik açıdan bulunan farklılıklar
önemsiz olarak kaydedilmiştir. Ancak II. dondurma pro-

Bulgular
Araştırmada spermaları alınan üç koçun ejakülatlarında değerlendirilen başlıca spermatolojik özelliklere
ilişkin değerler Tablo 1’de verilmiştir. Her üç koçun
ejakülat miktarı, spermatozoa motilitesi, spermatozoa
yoğunluğu, anormal spermatozoa oranı, ölü spermatozoa
oranı ve spermanın pH değeri normal sınırlar içinde
bulunmuştur. Bununla beraber ejakülat miktarı, spermatozoa yoğunluğu ve anormal spermatozoa oranı yönüyle
koçlar arasında istatistik olarak önemli farklılıklar gözlenmiştir.
Farklı antioksidan konsantrasyonlarıyla dondurulmuş koç spermalarında alışım ve çözdürme sonrası kimi
spermatolojik değerler Tablo 2’de sunulmuştur. Alışım

Tablo 1 : Nativ koç ejakülatlarında başlıca spermatolojik özelliklere ilişkin değerler (n=10).
Table 1 : Values regarding principal spermatological characteristics in fresh semen
Ejekülat
miktarı(ml)
x±sx
1.04±0.2
a
1.5±0.4
b
1.3±0.4
b
p <0.05

Koç
Akkaraman
Sakız
Ramlıç
ÖD

Spermatozoa
motilitesi(%)
x±sx
70.5±13.8
75.0±11.8
75.0±14.3
p>0.05

Spermatozoa
yoğunluğu(x109)
x±sx
2.7±0.20
a
3.1±0.5
b
3.2±0.4
c
P<0.01

Anormal spermatozoa
oranı (%)
x±sx
16.5±7.9
a
5.8±1.25
b
9.5±4.2
c
P<0.001

pH

Ölü spermatozoa
oranı (%)
x±sx
17.6±6.2

x±sx
6.5±0.2

14.3±5.4

6.6±0.2

16.8±7.5

6.5±0.2

p>0.05

p>0.05

a,b,c: Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arası fark önemli

Tablo 2. Farklı dozlarda antioksidan içeren koç spermalarında alışım ve çözdürme sonrası kimi spermatolojik değerler (n=15).
Table 2 : Post-equilibration and post-thawing some spermatological characteristics in ram semen containing different antioxidant doses
Antioksidan
(Taurin)
mM

Alışım sonrası

Çözdürme sonrası

Spermatozoa
motilitesi(%)
x±sx

Spermatozoa
motilitesi (%)
x±sx

Anormal spermatozoa
oranı(%)
x±sx

Ölü spermatozoa
oranı(%)
x±sx

20

64.3±14.7

38.7±9.4

18.7±4.9

52.2±9.2

50

60.0±15.5

31.1±16.4

18.4±4.8

60.3±14.1

80

57.0±12.5

26.5±15.0

17.0±4.6

61.5±16.9

Kontol

60.7±16.8

34.4±10.1

19.0±6.9

54.7±12.4

ÖD

p>0.05

p>0.05

p>0.05

p>0.05

Tablo 3 : Farklı soğutma hızları ile dondurulan koç spermalarında çözdürme sonrası kimi spermatolojik değerler (n=15).
Table 3 : Post-thawing some spermatological characteristics in ram semen frozen by different cooling rate
Çözdürme sonrası
Soğutma hızı

Spermatozoa motilitesi(%)
x±sx

Anormal spermatozoa oranı(%)
x±sx

Ölü spermatozoa oranı(%)
x±sx

I - 15 oC/dk
II - 10 oC/dk

30.0±11.0
33.1±13.5

17.7±4.3
17.7±4.6

62.0±14.1
54.0±13.8

III - 5 oC/dk

32.0±18.0

23.0±17.0

56.8±20.2

ÖD

p>0.05

p>0.05

p>0.05
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Tablo 4: Farklı ırktan koç spermalarının dondurulması/çözdürülmesi sonrası kimi spermatolojik değerler (n=20).
Table 4 : Some spermatological characteristics after freezing/thawing of ram semen from different breed.
Alışım sonrası
Koç ırkı

Akkaraman
Sakız
Ramlıç
ÖD

Spermatozoa
motilitesi(%)
x±sx
48.0±15.1
a
64.2±12.0
b
69.2±7.1
b
P<0.001

Çözdürme sonrası
Spermatozoa
motilitesi(%)
x±sx
23.4±13.8
a
37.9±11.7
b
32.8±13.1
b
P<0.01

Anormal spermatozoa
oranı(%)
x±sx
15.4±2.6
a
21.1±5.2
a
18.3±6.0
ab
P<0.01

Ölü spermatozoa
oranı(%)
x±sx
60.7±14.6
53.8±11.4
51.7±13.5
p>0.05

a, b, ab : Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arası fark önemli

tokolünün çözdürme sonrası kimi spermatolojik özellikler üzerine diğerlerinden daha olumlu etki yaptığı görülmektedir.
Akkaraman, Sakız ve Ramlıç olmak üzere farklı
ırktan dondurulmuş koç spermalarının alışım ve çözdürme sonrası kimi spermatolojik değerleri de Tablo 4’de
verilmiştir. Bu araştırmada, alışım sonrası spermatozoa
motilitesi, çözdürme sonrası spermatozoa motilitesi ve
anormal spermatozoa değerleri yönüyle koç ırkları arasında istatistik olarak önemli farklılıklar bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç
Sunulan çalışmada saptanan başlıca spermatolojik
özelliklere ilişkin değerler büyük ölçüde fizyolojik sınırlar içinde kalmıştır. Ortalama spermatolojik değerlerdeki
farklılıklar araştırıcıların değişik ırk ve genetik yapılardaki koçlarda çalışmalarından kaynaklanabildiği gibi,
bireysel faktörler, farklı sperma alma ve değerlendirme
tekniği ya da aşım mevsimi veya mevsim dışı sperma
alımlarından ileri gelebilir (8, 13, 22, 25).
Nitekim bu çalışmada, istatistiksel açıdan koç ırkları arasındaki farklılıkların ejakülat miktarı, spermatozoa
yoğunluğu ve anormal spermatozoa oranı yönüyle önemli
(p<0.05, p<0.01, p<0.001) olduğu kaydedilmiştir (Tablo
1).
Koç spermasının dondurulmasında günümüze kadar
birçok sulandırıcı denenmişse de henüz istenen başarıya
ulaşılamamıştır. Üstelik sulandırıcılara katılan glyserol,
DMSO ve yumurta sarısı gibi kryoprotektanlar bile, koç
spermasının dondurulmasında alışım ve çözdürme sonrası spermatozoa motilitesi ve plazma membranlarındaki
hasarı dolayısıyla fertilitenin düşmesini önleyememektedir (18, 16).
Ancak son yıllarda seminal plazmanın da doğal
olarak komponentleri olan taurin, hypotaurin, BSA,
inositol, prolin, SOD, catalase, BHT, desferal, askorbik
asit ve alfa-tokoferol gibi maddelerin antioksidan özelliklerinden faydalanma yoluna gidilmiştir (19). Birçok
araştırıcı (14, 24) sperma sulandırıcılarına bu antioksidan

maddelerden katarak dondurdukları koç spermalarında
çözdürme sonrası spermatozoa motilitesinin yükseldiğini,
akrozom bozukluklarının ve plazma membran hasarının
azaldığını göstermişlerdir.
Sanchez-Partida ve ark. (21 ) sulandırıcıya farklı
antioksidanlar katarak dondurdukları koç spermalarında
çözdürme sonrası, 50 mM taurin katılmış %3-5 glyserol
içeren Tris sulandırıcısıyla % 60’ın üzerinde spermatozoa
motilitesi bulduklarını söylemişlerdir.
Sulandırıcıda antioksidanların kullanılması kryoprotektanların daha düşük konsantrasyonlarda kullanılmasını
sağlamaktadır (12). Antioksidan bileşiklerin aynı
zamanda kryoprotektan özelliklerinin de olması, bu
maddelerle dondurulan spermalardan daha iyi sonuç
alınmasını sağlamaktadır (9). Ayrıca hayvan türüne bağlı
olarak spermanın dondurulmasında değişik antioksidan
ihtiyaçları belirlenmesi yanında, aynı hayvan türünde
spermatozoonların gereksinim duyduğu antioksidan
konsantrasyonu da değişmektedir (17).
Uysal ve ark. (27) 10 mM vitamin C veya 50 mM
taurin içeren Tris ve Hepes sulandırıcılarıyla dondurdukları Akkaraman ırkı koçlardan çözdürme sonrası en iyi
sonuçları hepes+taurinle elde etmişlerdir.
Sanchez-Partida ve ark. (21) koç spermasının dondurulmasında 100 mM ve üzeri konsantrasyonlarda kullanılan taurinin daha düşük dozlarının tersine spermatozoa motilitesini önemli ölçüde düşürdüğünü bildirmişlerdir.
Bu çalışmada, farklı oranlarda taurin konsantrasyonlarıyla dondurulan koç spermalarında alışım ve
çözdürme sonrası kimi spermatolojik değerler yönüyle
gözlenen farklılıklar önemsiz (P>0.05) bulunurken, en iyi
sonuçların 20 mM taurinle elde edildiği görülmektedir
(Tablo 2).
Spermanın dondurulması işlemi uzun yıllar, kryoprotektan mediumlarla sulandırılan spermanın payetlere
çekilmesi, ekilibrasyona bırakılması işlemlerinden sonra
sıvı azot buharında (-120o C) 15 dakikada dondurularak
yapılmıştır. Ancak, spermanın dondurulmasında soğutma
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hızı önemlidir, çünkü hızlı dondurma hücre içinde
mekanik hasara neden olan büyük buz kristallerinin
oluşmasına yol açar. Bunu yanında, yavaş dondurma buz
kristal formasyonunu önler ancak, spermatozoonlar
kryoprotektanlı mediumun etkisinde ve ozmotik dengesizlikte daha uzun süre kalırlar. Bu nedenle, spermatozoonlar ve ekstrasellüler çevre arasında bir ekilibriumun
sağlanabilmesi için hayvan türüne özgü bir optimum
soğutma hızının belirlenmesi gerekmektedir (11, 28).
Son yıllarda, soğutma hızı kontrol edilebilen programlanabilir gamet dondurma cihazlarının kullanılmaya
başlanmasıyla, araştırmacılar hayvan türleri için en uygun dondurma programları üzerinde odaklanmışlardır ( 7,
30). Koç spermasının dondurulmasında da koç spermatozoonlarının en duyarlı olduğu ve buz kristal formasyonunun meydana geldiği sıcaklık aralığı üzerinde (-10
ile –25o C) araştırmalar sürdürülmektedir (20).
Kumar ve ark. (10) trisle sulandırılmış koç spermalarının kontrollü dondurma cihazında –5o C/dakika hızda
-5o C’a soğutup seeding yaptıktan sonra –1o C, -30o C
veya –50o C/dakika olmak üzere üç farklı hızda –50o C’a
soğutarak dondurmuşlar ve sıvı azota daldırmışlardır. 40o
C’da 30 saniyede çözdürülen spermalardan elde edilen
sonuçlara göre kryoprezervasyonun spermatozoonlar
üzerine neden olduğu hasarı minimuma indirmek için
optimal soğutma hızının -30o C olduğunu ifade etmişlerdir.
O’Neill (15) ise spermatozoa canlılığı, mitokondrial
aktivite ve akrozom bütünlüğü yönüyle 5o C’dan -25o
C’a, -5o C/dakika soğutma hızından elde edilen değerlerin –0.5o C/dakikadakinden önemli ölçüde daha yüksek
olduğunu ifade etmiştir.
Bu çalışmada ise, çözdürme sonrası değerlendirilen
spermatolojik özelliklerden spermatozoa motilitesi,
anormal spermatozoa oranı ve ölü spermatozoa oranı
yönüyle dondurma hızları arasında gözlenen farklılıklar
önemsiz (p>0.05) olmasına rağmen, II. dondurma protokolü olan 10o C/dakikada soğutma hızında daha iyi
sonuçlar elde edilmiştir. Söz konusu çalışma ile diğer
çalışmalar arasında gözlenen farklılıklar, bu çalışmanın
aksine (5o C’dan -120o C’a), birçok araştırmacının (10,
15) spermayı 5o C’dan en düşük -50o C’a kadar soğutmaları ve sıvı azotta saklamalarından kaynaklanmaktadır.
Ayrıca, alışım ve çözdürme sonrası spermatolojik özellikler değerlendirildiğinde, farklı koç ırklarında spermanın dondurulabilirliğinin de değiştiği, hatta alışım
sonrası spermatozoa motilitesi, çözdürme sonrası spermatozoa motilitesi ve anormal spermatozoa oranı
yönüyle koç ırkları arasında istatistiki açıdan önemli
(p<0.01, p<0.001) farklılıklar saptanmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, koç spermasının dondurulmasında değişik taurin dozlarının ve dondurma hızlarının çözdürme sonrası başlıca spermatolojik
parametrelerde farklı değerler göstermesine rağmen, söz
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konusu rakamlar istatistiksel değerlendirmede önemli
bulunmamıştır.
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Dezenfektanların balık kökenli bakteriyel patojenler üzerine
etkilerinin incelenmesi*
Ertan Emek ONUK, Kadir Serdar DİKER
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Özet: Çalışmada, balıklardan izole edilen Aeromonas hydrophila ve Vibrio anguillarum farklı konsantrasyonlardaki
benzalkonyum klorür, glutaraldehid, formaldehid ve iyot’a 1-60 dakika temas süresinde, organik madde varlığında maruz bırakıldı.
Fenol indeksi 2-Aminofenol’ün etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanıldı. Benzalkonyum klorür’ün 1:500’lük konsantrasyonu, A.
hydrophila’yı 1 dakikada, V. anguillarum’u 5 dakikada öldürdü. A. hydrophila ve V. anguillarum glutaraldehid’in 3:1000’lik konsantrasyonu tarafından 1 dakikada inaktive edildi. Formaldehid’in, 37:5000’lik konsantrasyonu, A. hydrophila’yı 1 dakikada, V.
anguillarum’u 5 dakikada öldürdü. İyot’un 10 ppm’lik konsantrasyonu, bütün organizmaları 1 dakikada öldürdü. Organizmalardan
hiç biri benzalkonyum klorür’ün 1:25000’lik, glutaraldehid’in 3:5000’lik, formaldehid’in 37:40000’lik ve iyot’un 1 ppm’lik konsantrasyonu tarafından tamamen öldürülmedi. Fenol indeksi olarak, 2-aminofenol’ün etkisi, A. hydrophila, V. anguillarum için fenole
göre 3.0 ve 3.3 kattır. Sonuç olarak, iyot organik madde varlığında çalışmada incelenen balık bakteriyel patojenlerine karşı en etkili
dezenfektan olarak bulundu. Düşük konsantrasyondaki herhangi bir dezenfektanın öldürme zamanı farklı bakteri türlerinde değiştiği
için sahada kullanmadan önce dezenfektan aktivitesinin hedef organizma için test edilmesinin gerektiği belirlendi.
Anahtar sözcükler: Bakteriyel, balık, dezenfektan.

The investigation of the effects of disinfectants onto the bacterial pathogens of fish origins
Summary: In tests, Aeromonas hydrophila and Vibrio anguillarum isolated from fish were exposed to different
concentrations of benzalkonium chloride, glutaraldehyde, formaldehyde and Iodine in 1-60 minutes contact time, in the presence of
organic substance. Phenol index was used to evaluate the effectiveness of 2-aminophenol. 1:500 concentration of benzalkonium
chloride killed A. hydrophila in 1 minute, V. anguillarum in 5 minute. A. hydrophila and V. anguillarum were inactivated by 3:1000
concentration of glutaraldehyde in 1 minute. 37:5000 concentration of formaldehyde killed A. hydrophila in 1 minute, V. anguillarum
in 5 minutes. 10 ppm concentration of iodine killed all organisms in 1 minute. None of organisms were completely killed by 1/2500
concentration of benzalkonium chloride, 3:5000 concentration of glutaraldehyde, 37:40000 concentration of formaldehyde and 1 ppm
concentration of iodine. As phenol index, the activitiy of 2-aminophenol was 3.0 and 3.3 times more than phenol for, A. hydrophila,
V. anguillarum. As a conclusion, iodine was found to be the most efective disinfectant against bacterial fish pathogens examined in
the study, in the presence of organic matterial. Since the killing times of any disinfectant in low concentration varies in different
bacterial species, it was determined that disinfectant activity should be tested for target organisms before use in the field.
Key words: Bacterial, disinfectant, fish.

Giriş
Antimikrobiyal pestisitler olarak adlandırılan dezenfekte edici ajanlar, cansız ortamlarda ve yüzeylerde
bulunan bakteri, virüs ve mantar gibi zararlı mikroorganizmaların kontrol altına alınmasında veya ortamdan
tamamen elimine edilmesinde kullanılmaktadırlar (10).
Dezenfektanlar; aldehidler, alkaliler, alkoller, asitler,
fenoller, halojenler, kuaterner amonyum bileşikleri
(Quaternary Ammonium Compounds, QACs), oksidan
ajanlar olarak gruplandırılmaktadırlar (10,7,14).
Dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine gösterdikleri etkilerinin in-vitro ortamlarda değerlendirilmesi
ve saha koşullarındaki uygulanabilirliklerinin belirlenmesi amacı ile bir takım testler kullanılmaktadır. Ancak
* Bu çalışma doktora tezinin bir bölümünden özetlenmiştir.

Resmi Analitik Kimyagerler Kurumu (The Association
of Official Analytical Chemists, A.O.A.C.), Fenol Katsayısı Yöntemini saptamış ve bu test yapılan bir çok araştırmada standart test olarak referans alınmıştır. Daha
sonraları ise A.O.A.C. Sulandırma (dilüsyon) Testi bu
testin yerini almıştır (4).
Avrupa Birliği 1989’dan beri, dezenfektanların ve
antiseptiklerin medikal alanda, besin hijyeninde ve veteriner alanında kullanımları için uygun bir test metodu
geliştirmiştir. Geliştirilen bu test üç aşamalıdır. 1. aşama
çalışmaları, süspansiyon testi olarak değerlendirilmekte
ve distile su ile sulandırılan ürünün herhangi bir organik
madde varlığında temel düzeyde aktivite gösterip göstermediği belirlenmektedir. Bu aşamada temel bakteri-
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sidal aktivitesinin belirlenmesinde Staphylococcus
aureus’un ve Pseudomonas aeruginosa’nın sadece bir
suşu kullanılmaktadır. 2. aşama ise iki basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamak çalışmalarında, test edilecek
ürün, saha şartlarını temsil edecek koşullar altında yani
organik madde ve birçok test mikroorganizmasının kullanıldığı yapay koşullarda, süspansiyon testi ile test
edilmektedir. İkinci basamak çalışmaları yüzey testlerini
içermektedir. 3. aşama ise saha testlerini içermektedir (13).
Son zamanlarda araştırmacılar, dezenfektanların etkinliğinin test edilmesi amacıyla çok değişik test metotları geliştirmiştir, ama bu testlerden bir çoğunun genel
çalışma prensibi süspansiyon testine dayanmaktadır
(6,8,9,12,17,5).
Bu çalışmanın genel prensibi Avrupa Süspansiyon
Testine dayanmakla birlikte; birden fazla mikroorganizma ve dezenfektan hammaddesinin kullanılması ile ve
her bir dezenfektan ve bakteri için 1-60 dakika temas
süresinde yapılan bakteri sayımı ile bu testten ayrılmaktadır. Yapılan literatür araştırmaları sonucu; ülkemizde
dezenfektanların önemli balık bakteriyel patojenleri üzerine etkilerinin incelendiği kapsamlı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bakımdan, bu çalışmada beş temel dezenfektan hammaddesinin, balıkların başlıca bakteriyel
infeksiyon etkenlerine karşı olan etkilerinin bir arada
incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Bakteri suşları
Balıklardan izole edilen Aeromonas hydrophila ve
Vibrio anguillarum şuşları Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kültür koleksiyonundan sağlandı.
Dezenfektanlar
Deneysel çalışmada 5 farklı dezenfektan kullanıldı.
(1) İyot (%100, Cas. No. 7553-56-2, ABCR GmBH &
Co. KG., Almanya). (2) Benzalkonyum klorür (%100,
Cas. No. 8001-54-5, Albright ve Wilson, UK). (3)
Glutaraldehid (%100, Cas. No. 111-30-8, Chemos
GmbH, Almanya). (4) Formaldehid (%37, Cas. No. 5000-0 Witton Chemical Co. Ltd., UK). (5) Fenol (2aminophenol) (%100, Cas. No. 95-55-6 , Chemos
GmbH, Almanya).
Bakteri sayımları
Çalışmada, test inokulumlarındaki bakteri konsantrasyonunu hesaplamak için ve testler sonrası dezenfektanların etkisini belirlemek için bakteri sayımları yapıldı.
Miles ve Misra (11) yöntemi modifiye edilerek uygulandı. İnokulumlardaki bakteri konsantrasyonunu hesaplamak için yapılan sayımda; her bir bakterinin nutrient
buyyon içindeki logaritmik faz subkültürlerden, fizyolojik tuzlu su içerisine 10 katlı sulandırmalar yapıldı. 10-4,
10-5 ve 10-6’lık sulandırma örneklerinden 0,1 ml alınarak
nutrient agar’a 3 seri yayma tarzında ekim yapıldı. De-

zenfektanlarla temastan sonra bakteri sayısını belirlemek
için yapılan sayımda; test ortamından 0,1 ml alınarak
nutrient agar’a 3 seri yayma tarzında ekim yapıldı. Ekim
yapılan tüm besiyerleri 37 °C’de 24 saat inkübasyona
bırakıldı ve orijinal süspansiyonun 1 ml’ sindeki ortalama bakteri sayısı Arda (2)’nın bildirdiği yönteme göre
hesaplandı.
Antimikrobial aktivitenin saptanması
Sıvı formdaki % 100’lük Benzalkonyum klorür ve
glutaraldehid solüsyonundan sırasıyla, % 10’luk ve %
15’lik stok solüsyonlar hazırlandı. Bu stok solüsyonlardan, cam tüpler içerisine 7 seri olacak şekilde 1:50’lik,
1:100’lük, 1:150’lik, 1:200’lük ve 1:250’lik, sıvı formdaki % 37’lik formaldehid solüsyonundan ise % 2’lik, %
1’lik, % 0.5’lik ve % 0.25’lik 8 er ml final solüsyonlar
eklendi. Toz formunda bulunan % 100’lük iyot distile su
içinde 1/10000 oranında sulandırıldı. Bu sulandırmadan
cam tüpler içerisine 7 seri olacak şekilde 10 ppm
(µl/l)’lik, 5’ppm’lik ve 2,5 ppm’lik ve 1 ppm’lik 8 er ml
final solüsyonlar hazırlandı. Dezenfektan sulandırmaları
steril distile su ile yapıldı. Her seri final solüsyon içerisine, 1’er ml ayrı ayrı sabit konsantrasyondaki iki bakteri
subkültüründen ve sığır serum albümininden (Bovine
Serum Albumin, BSA) eklendi ve homojen bir şekilde
karışması sağlandı. 1, 5, 15, 30 ve 60’ıncı dakikalarda
karışımlardan 1 ml alınarak, 9 ml durdurucu solüsyonunun (Sorensen fosfat buffer (1.25 mM) (Sodyum fosfat,
dibazik (Na2HPO4xH2O) ve Potasyum Fosfat, monobazik
(KH2PO4) içerisine % 0.6 w/v lesithin, % 6.0 w/v tween
80, % 0.8 w/v sodyum thiosulfat, % 0.5 w/v L-histidine
hidroklorid ve % 0.72 w/v sığır serum albümini eklendi)
içerisine eklenildi. 5 dakika durdurma süresinin ardından,
bu karışımlardan 0,1 ml alınarak üç seri nutrient agara
yayma şeklinde ekim yapıldı. Besiyerleri 37 °C’de 24
saat inkube edildi ve üreyen koloniler sayıldı. Dezenfektanların mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal
etkinliği temas sürelerine göre değerlendirildi. Testler
oda sıcaklığında yapıldı.
Toz formunda bulunan % 100’lük 2-aminofenol’ün
cam tüp içerisine % 1’lik stok solüsyonu hazırlandı.
Hazırlanan bu stok solüsyonun farklı konsantrasyonlarını
içeren dilüsyonlar, 2-aminofenol’ün her bir mikroorganizmayı 5 den 15 dakikaya kadar öldürme limitlerini
kapsayacak şekilde hazırlandı. % 5’lik fenol stok solüsyonundan direkt olarak cam tüplerin içerisine 1/90’lık ve
1/100’lük sulandırmalar hazırlandı. 2-aminofenol’ün
farklı sulandırmalarının bulunduğu cam tüpler, final
fenol sulandırmaları (1/90’lık ve 1/100’lük) ve bakteri
kültürü, 20 °C’de, 5 dakika su banyosunda tutuldu.
Kültürden 0.5 ml. aktarımların yapılacağı zaman dilimleri dikkate alınarak değişik konsantrasyondaki 2aminofenol ve fenol dilüsyonlarının üzerine 30 saniye
zaman aralıklarıyla aktarıldı. Böylelikle 30 saniye aralıklarla 10 tüpe 4.5 dakikada aktarıldı ve subkültüre trans-
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Table 1. As phenol index, the activity of 2-aminophenol on A.
hydrophila
Tablo 1. Fenol indeksi olarak, 2-aminofenol’ün A. hydrophila
üzerine etkisi

ferden önce 30 saniye kaldı. Tüpler, su banyosundan
çıkartıldıktan sonra, bakteri kültürü dezenfektan
dilüsyonlarının içerisine bırakıldı. Homojen bir şekilde
karıştırıldıktan sonra tekrar su banyosunun içerisine
bırakıldı. İlk tüpünün inokulasyonunun üzerinden 5 dakika geçtikten sonra, bir öze dolusu karışım (bakteri kültürü + dezenfektan dilüsyonu) ilgili pasaj tüpüne aktarıldı.
30 saniye sonra ikinci tüpten ikinci pasaj tüpüne 1 öze
dolusu karışım (bakteri kültürü + dezenfekten dilüsyonu)
aktarıldı ve her dilüsyondan aynı şekilde aktarımlar yapıldı. İlk transfer gerçekleştikten 5 dakika sonra 10 dakikalık periyotta ikinci transfer setine başlanıldı ve son
olarak 15 dakikalık periyot için tekrarlandı. Pasajlanmış
kültürler 37 °C’de 48 saat inkube edilerek sonuçlar değerlendirildi. Değerlendirmede makroskopik inceleme,
genellikle, yeterli oldu. Nadiren 3 günlük inkubasyon
periyodu sonunda zayıf üremeleri veya şüpheli
kontaminasyonları belirlemek için, uygun bir katı besi
yerine ekim yapılarak mikroskopik inceleme yapıldı.

2-aminofenol
sulandırma
1/250
1/275
1/300
1/325
1/350
Fenol
1/90
1/100

5
0
+
+
+
+

Temas süresi (dk)
10
0
0
+
+
+

15
0
0
0
0
+

+
+

0
+

0
+

Fenol katsayısı = 275 / 90 = 3.0
Table 2. As phenol index, the activity of 2-aminophenol on V.
anguillarum
Tablo 2. Fenol indeksi olarak, 2-aminofenol’ün V. anguillarum
üzerine etkisi
2-aminofenol
sulandırma
1/250
1/275
1/300
1/325
1/350
Fenol
1/90
1/100

Bulgular
Bir fenol türevi olan 2-aminofenol’ün etkinliğinin
değerlendirilmesinde Resmi Analitik Kimyagerler Kurum’unun (A.O.A.C.), standart test olarak aldığı Fenol
katsayısı yöntemi kullanıldı (4). Bu yöntemle 2aminofenol’ün fenole göre A. hydrophila ve V.
anguillarum üzerine etkisi Tablo 1 ve 2’de verilmiştir.
Aeromonas hydrophila ve Vibrio anguillarum
şuşları üzerine benzalkonyum klorür, glutaraldehid,
formaldehid ve iyot’un farklı konsantrasyonlarının etkisi
Tablo 3 ve 4’te verilmiştir.

5
0
+
+
+
+

Temas süresi (dk)
10
0
0
0
+
+

15
0
0
0
0
+

+
+

0
+

0
+

Fenol katsayısı = 300 / 90 = 3.3

Table 3. The effects of different concentration of benzalkonium chloride, glutaraldehyde, formaldehyde and iodine on A. hydrophila
in 1 to 60 minutes contact time
Tablo 3. Farklı konsantrasyonlardaki benzalkonyum klorür, glutaraldehid, formaldehid ve iyot’un 1-60 dakika temas süresinde A.
hydrophila üzerine etkisi
Dezenfektan konsantrasyonları

0

1

Temas süresi (dk)
5
15

30

60

Benzalkonyum klorür (% 15)

1: 50
1:100
1:150
1:200
1:250

9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107

0
2.2 x 103
9.1 x 104
1.1 x 105
6.2 x 106

0
0
5.6 x 104
7.2 x 104
3.1 x 106

0
0
8.1 x 103
3.3 x 104
9.5 x 105

0
0
0
8.7 x 103
7.8 x 105

0
0
0
0
5.3 x 105

Glutaraldehid (% 10)

1: 50
1:100
1:150
1:200
1:250

9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107

0
0
1.0 x 103
8.7 x 103
5.2 x 105

0
0
5.3 x 102
4.6 x 103
3.2 x 105

0
0
0
9.7 x 102
9.1 x 104

0
0
0
5.1 x 102
7.7 x 104

0
0
0
5.3 x 104

Formaldehid (% 37)

% 2.0
% 1.0
% 0.50
% 0.25

9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107

0
1.7 x 103
8.2 x 103
6.3 x 105

0
5.5 x 102
3.1 x 103
3.7 x 105

0
0
7.6 x 102
1.0 x 105

0
0
0
7.3 x 104

0
0
0
3.7 x 104

İyot (% 100)

10 ppm
5 ppm
2.5 ppm
1 ppm

9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107
9.1 x 107

0
0
7.7 x 103
5.1 x 105

0
0
1.2 x 103
1.6 x 105

0
0
5.4 x 102
7.3 x 104

0
0
0
3.1 x 104

0
0
0
8.3 x 103
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Table 4. The effects of different concentration of benzalkonium chloride, glutaraldehyde, formaldehyde and iodine on V.anguillarum
in 1 to 60 minutes contact time
Tablo 4. Farklı konsantrasyonlardaki benzalkonyum klorür, glutaraldehid, formaldehid ve iyot’un 1-60 dakika temas süresinde
V.anguillarum üzerine etkisi
Dezenfektan konsantrasyonları

0

Temas süresi (dk)
5
15

1
7

2

30

60

Benzalkonyum klorür (% 15)

1: 50
1:100
1:150
1:200
1:250

7.7 x 10
7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107

4.1 x 10
1.1 x 103
5.9 x 103
4.4 x 104
2.3 x 105

0
6.3 x 102
2.2 x 103
1.6 x 104
9.3 x 104

0
0
8.5 x 102
8.3 x 103
7.5 x 104

0
0
0
6.0 x 103
4.1 x 104

0
0
0
4.2 x 103
2.1 x 104

Glutaraldehid (% 10)

1: 50
1:100
1:150
1:200
1:250

7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107

0
4.3 x 102
3.2 x 103
2.7 x 104
8.8 x 105

0
0
8.1 x 102
9.2 x 103
7.2 x 105

0
0
3.1 x 102
6.8 x 103
5.7 x 105

0
0
0
3.2 x 103
2.6 x 105

0
0
0
1.0 x 103
9.3 x 104

Formaldehid (% 37)

% 2.0
% 1.0
% 0.50
% 0.25

7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107

4.2 x 102
1.0 x 103
9.1 x 103
6.3 x 105

0
6.1 x 102
5.7 x 103
2.2 x 105

0
0
1.5 x 103
8.6 x 104

0
0
5.5 x 102
5.4 x 104

0
0
0
2.1 x 104

İyot (% 100)

10 ppm
5 ppm
2.5 ppm
1 ppm

7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107
7.7 x 107

0
4.9 x 102
4.0 x 104
8.1 x 106

0
0
8.3 x 103
3.0 x 106

0
0
2.7 x 103
9.5 x 105

0
0
6.2 x 102
4.1 x 105

0
0
0
2.1 x 105

Tartışma ve Sonuç
Yüzey aktif katyonik deterjanlardan birisi olan ve
QACs içerisinde yer alan benzalkonyum klorür, özellikle,
hastahane ve klinik ortamlarında (14) oldukça sık kullanılan bir dezenfektan olarak bilinmektedir. Bu dezenfektanlar bakteri, mantar ve zarflı virüslere karşı oldukça
yüksek düzeyde öldürücü etkiye sahipken, zarfsız virüsler ve mikobakterilere karşı etkinlikleri sınırlı bulunmuştur (7). Bu çalışmada benzalkonyum klorür’ün 1:50’lik
konsantrasyonunun, 1 dakikada A. hydrophila’yı, 5 dakikada V. anguillarum’u öldürdüğü saptandı. Diker ve ark.
(5), farklı konsantrasyonlardaki genel dezenfektanların
Gram negatif bir bakteri olan iki farklı H. somnus suşu
üzerindeki etkilerini incelemişler ve QAC’nin (Zephirol)
1:50.000 konsantrasyonunun her iki suşuda 15 dakika
içinde öldürdüğünü saptamışlardır. Yapılmış bu çalışmada QAC’nin oldukça düşük konsantrasyonda etki göstermesi önemli bir fark olarak görünse de saha koşullarının yansıtılması amacı ile ortama eklenen BSA varlığında QACs’nin etkinliklerinde azalmanın gözlendiği belirlenmiştir. Ayrıca dezenfektanların etkinliklerini değişik
temas sürelerinde oluşturdukları saptanmıştır. Aarestrup
ve Hasman (1) benzalkonyum klorürün E.coli,
Salmonella spp., S. aureus, S. hyicus, E. faecalis ve E.
faecium’un üzerindeki etkinliklerini MIC testini kullanarak incelemişler ve bu dezenfektana karşı bir direncin
gelişmediğini ortaya koymuşlardır. Yapılan çalışmada
Benzalkonyum klorür’ün etkili bir dezenfektan olduğu ve
benzalkonyum klorür’e karşı herhangi bir direncin gelişmediği saptandı.

Plastik ve metal ekipmanlara aşındırıcı etki göstermeyen ve geniş spektrumlu mikrobisidal aktiviteye sahip
olan glutaraldehidler hasthane ve kümes ekipmanlarının
dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır (14).
Standart olarak glutaraldehid’lerin % 2’lik sıvı solüsyonları pH 7.5-8.5 arasında mikrobisidal, sporosidal,
fungisidal ve virusidal etki göstermektedir (16). Yapılan
çalışmada glutaraldehid’in 1:50’lik konsantrasyonunun, 1
dakikada A. hydrophila ve V. anguillarum’u öldürdüğü
saptandı. Elde edilen bu sonuçlar; standart olarak
glutaraldehidlerin mikrobisidal etki gösterdikleri % 2’lik
konsantrasyondan daha düşük konsantrasyonlarda da
mikrobisidal etki gösterdiklerini kanıtlamaktadır.
Uzun yıllardan beri dezenfeksiyon ve sterilizasyon
işlemlerinde yaygın ve sık olarak kullanılan formaldehidlerin çok düşük sulandırmalarında (<1 ppm) bile
ortaya çıkan tahriş edici ve karsinojenik etkisi, oldukça
geniş spektrumlu mikrobisidal aktiviteye sahip olmasına
rağmen, formaldehid ve türevlerinin kullanımını son
yıllarda büyük ölçüde azaltmıştır (2). Diker ve ark. (5), %
2’lik formalin’in iki farklı H. somnus suşunu 15 dakika
içinde öldürdüğünü saptamıştır. Bu çalışmada ise
formaldehid’in % 2’lik konsantrasyonunun, 1 dakikada
A. hydrophila’yı, 5 dakikada V. anguillarum’u öldürdüğü
saptandı. Yapılmış olan bu çalışmalar formaldehid’in
etkisini mikroorganizmaların türüne bağlı olarak gösterdiği ve kullanılan diğer dezenfektanlara oranla sınırlı bir
etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca mikroorganizmalar üzerine gösterdikleri antimikrobiyal etkinin
temas süresine bağımlı olduğu da ortaya konuldu.
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Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan ve geniş
spektrumlu antimikrobiyel etkinliğe sahip dezenfektanlardan birisi de iyottur. Rutala ve Weber (15) tarafından
yapılan bir çalışmada, iyot solüsyonlarının 1:2’lik ve
1:100’lük sulandırmalarının Gram pozitif bir bakteri olan
S. aureus üzerine mikrobisidal etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Çalışmada iyot’un 10 ppm’lik konsantrasyonunun, 1 dakikada her iki bakteriyi öldürdüğü saptandı.
Aynı şekilde Diker ve ark. (5), farklı konsantrasyonlardaki genel dezenfektanın iki farklı H. somnus suşu üzerindeki etkilerini incelemişler ve iyodoforlardaki 10 ppm
serbest iyot’un 106 CFU/ml yoğunluğundaki organizmaları 1 dakika içinde öldürdüğünü saptamışlardır. Tüm bu
sonuçlar iyot’un hem Gram pozitif hem de Gram negatif
bakteriler karşısındaki etkisini ve geniş spektrumlu olduğunu kanıtlamaktadır.
Mikroorganizmalar üzerinde 2-aminofenol’ün gösterdiği etkinin fenol katsayı yöntemi kullanılarak belirlendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu yöntemle 2aminofenol’ün fenole göre A. hydrophila üzerine 3.0 kat,
V. anguillarum üzerine 3.3 kat daha etkin olduğu saptandı. Bu çalışmada fenol ve türevlerinin yüksek düzeyde
antimikrobiyal etkiye sahip oldukları belirlendi.
Balıklardan izole edilen V. anguillarum ve A.
hydrophila’nın dezenfektan hammaddelerine olan duyarlılıklarının oldukça yüksek bulunması ve bu duyarlılıklarının kullanılan bütün dezenfektan hammaddelerinde
aynı şekilde saptanması dikkate değer bir nokta olarak
saptanmıştır. Ayrıca V. anguillarum üzerine iyot’un, A.
hydrophila üzerine ise kullanılan tüm dezenfektanların
yüksek düzeyde etkili olduğu belirlendi.
Piyasada bulunan ticari dezenfektanların içerdikleri
hammadde oranları dikkate alınarak hazırlanan stok
solüsyonların önerilen konsantrasyonlarda kullanılmaları
sonucu mikrobisidal etki gösterdikleri saptandı. Test
edilen dezenfektanların organik madde varlığında çalışmasına karşın, organik madde varlığında bir çok dezenfektanın etkisini istenilen düzeyde ortaya koyamadığı bir
gerçektir. Dezenfekte edilecek ortamın sadece dezenfektanlarla muamele edilmesi; kullanılan dezenfektanların
ortamda bulunan organik maddeler tarafından etkisiz hale
getirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca ortamda bulunan
organik maddeler mikroorganizmaların dezenfektanların
etkisinden kaçmasını sağlayan fiziksel bir bariyer oluşturmaktadır. Saha koşullarında ortamdaki organik maddelerin türünün ve yoğunluğunun standart olmayacağı
düşünülürse; dezenfeksiyon prosedürünün ilk olarak
temizlikle başlaması gerektiği ortadadır.
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Türkiye’de mandalarda bovine enterovirus tip-1’in serolojik olarak
araştırılması
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Özet: Bovine Enteroviruslar, erişkin hayvanlarda genellikle subklinik enfeksiyona neden olabilmesinin yanı sıra abort,
infertilite ve neonatal ölümlere; genç hayvanlarda ve yenidoğanlarda ise gelişme geriliği, enteritis ve solunum sistemi enfeksiyonuna
yol açmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 8 ilden toplam 355 yetişkin mandadan kan serum örneği alınarak, BEV Tip-1 spesifik
antikorlar yönünden mikronötralizasyon testi ile kontrol edilmiştir. Dört ilde %21.4, %8.3, %2.8, %2.4 oranlarında seropozitiflik
saptanmış, örneklenen populasyonun seropozitiflik oranı %3.9 (14/355) olarak bulunmuştur.
Anahtar sözcükler: Enterovirus, manda, seroprevalans.

Serological investigation of bovine enterovirus type-1 in buffaloes in Turkey
Summary: Bovine Enteroviruses are generally leads to subclinical infection in adult animals beside abortion, infertility and
neonatal death; growth retardation, enteritis and respiratory system disorders in young and newborn animals. In this study, blood sera
samples were collected from 355 adult water buffaloes in 8 provinces, in Turkey and tested for BEV-1 specific antibody with
microneutralization test. Seropositivity was detected as 21.4%, 8.3%, 2.4% and 2.4% in four different provinces, where as
seropositivity rate of sampled population was detected as 3.9 % (14/355).
Keywords: Enterovirus, seroprevalance, water buffalo.

Giriş
Sığırların Enterovirusları (Bovine Enterovirus,
BEV) ishal (17), solunum sistemi hastalıkları (16) ve
abort (4) gibi farklı klinik tablolarla ortaya çıkabilen,
dünyada yaygın olarak görülen bir enfeksiyondur.
Etken pozitif polariteli, tek iplikçikli bir RNA
virusu olup, Picornaviridae ailesinin Enterovirus genusunda yer alır. Zarsızdır ve ikozahedral simetriye sahiptir. Bugüne kadar izole edilen 89 adet enterovirus
serotipinin 62’si insan, 22’si maymun, 2’si sığır ve 3
tanesi de domuzlarda tespit edilmiştir (14). Sığırlarda
tespit edilen antijenik varyantlar 2 serotip altında gruplandırılmıştır (5, 8, 11, 13).
Enteroviruslar diğer RNA viruslarında olduğu gibi
yüksek genetik çeşitliliğe sahiptir. Saha izolatlarının
klasifikasyonu ile alt tip ve/veya serotiplerin sayısının
arttığı kabul edilmektedir (3, 14).
BEV-1 evcil sığır, manda (18, 25), koyun, keçi (9),
Afrika mandası ve impala (7) gibi türlerden izole edilmiştir. Nötralizan antikorlar insan, maymun, lama, köpek, koyun, keçi, sığır, tavşan ve kanatlılarda tespit edilmiş (17, 21, 22, 27) olmasına rağmen, Tip 2 sadece evcil
sığırlardan izole edilmiştir (4, 21, 25, 29).

Virusun bulaşması enfekte hayvan ve hayvansal
ürünlerle direkt temas ile olmaktadır. Özellikle dışkı
yüksek titrede virus içermesi nedeniyle, oral-fekal bulaşma enfeksiyonun yayılımında en önemli role sahiptir
(14, 24). Genellikle ağız yoluyla sindirim sistemine alınan virus dayanıklı tabiatı nedeniyle etkilenmeden çoğalmaya devam eder. Lokal lenf bezlerine giderek düşük
titrede antikor üretimine neden olur ve klinik tablo daha
fazla ilerlemez. Hedef organlarda daha yaygın çoğalma
meydana geldiği durumda ise ishal, gelişme geriliği,
neonatal ölüm, infertilite, abort ve sindirim sistemi bozuklukları (19, 20, 23, 26) ortaya çıkar. Enteroviruslar
sağlıklı ve hasta sığırların faringeal yıkantı ve dışkılarındanda izole edilmiştir.
Bovine enterovirus enfeksiyonu dünyanın birçok
yerinde endemiktir (2, 12, 15, 22, 28). Türkiye’de BEV-1
ve BEV-2 enfeksiyonun varlığı serolojik olarak ilk kez
1997’de Alkan ve ark. (1) tarafından bildirilmiştir.
Bu araştırmada Türkiye’de mandacılığın yoğun olarak yapıldığı 8 ilde yetiştirilen 355 erişkin mandada
BEV-1 enfeksiyonunun seroprevalansının araştırılması
amaçlanmıştır.
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Materyal ve Metot
Hücre kültürü
BEV-1’in üretilmesi, enfeksiyözite gücü tayini ve
mikronötralizasyon testinde Madine Darby Bovine
Kidney (MDBK) hücre kültürü kullanıldı.
Hücrelerin üretilmesinde %10 Fötal Dana Serumu
(FDS) ilave edilmiş Dulbecco’s Minimal Essential
Medium (DMEM) (Biochrom-Almanya) kullanıldı.
Virus
Bovine Enterovirus Tip-1 (DKID50= 10-5/0,1ml)
kullanıldı. Virusun doku kültürü enfektif dozu (DKID50)
Kaerber metoduna göre hesaplandı.
Örneklenen hayvanlar ve serum örnekleri
Araştırmada, 8 ilde bulunan BEV-1 aşısı yapılmamış 355 adet mandadan sağlanan kan serum örnekleri
kullanıldı (Tablo 1). Serum tüplerine alınan kan örnekleri
3000 rpm’de 10 dk santrifüj edildikten sonra serumlar
stok tüplerine aktarıldı ve 56oC’de 30dk tutularak
inaktive edildikten sonra, testte kullanılıncaya kadar –
20oC’de saklandılar.
Örneklemenin yapıldığı tek organize sürü Afyon
Mandacılık Araştırma Enstitüsü (AMAE) çiftliğidir.
Bunun dışındaki örneklerin tamamı Türkiye’deki mandacılığın şekli gereği aile tipi küçük işletmelerde yetiştirilen
erişkin hayvanlar ile bu işletmelerde yetiştirilen ve mezbahalarda kesimi yapılan hayvanlardan alınmıştır.
Mikronötralizasyon testi
Kan serum örneklerinde BEV-1 spesifik antikorlarının tespiti amacıyla Frey ve Liess’in (6) bildirdiği yöntemden yararlanıldı. Bu amaçla, 1/5 oranında sulandırılan
serum örnekleri mikrotitrasyon tabletinin iki gözüne 50µl
konuldu. Üzerlerine eşit hacimde titresi oranında sulandırılmış test virusu da ilave edilerek 37oC’deki %5 CO2’li
etüvde 1 saat inkubasyona bırakıldı. Süre sonunda tüm
gözlere
50µl
MDBK
hücre
süspansiyonu
(300.000hücre/ml) konuldu ve etüvde aynı ortamda 4872 saat inkubasyona bırakıldı, süre sonunda test doku
kültürü mikroskobunda değerlendirildi.
Nötralizasyon testi sonucunda antikor varlığı tespit
edilen örneklerde antikor düzeylerini belirlemek (Serum
Nötralizasyon50=SN50) amacıyla serum örneklerinin Log
2 tabanına göre hazırlanan sulandırmalarına (1/5, 1/10,
1/20,.....,1/160) mikronötralizasyon testi uygulandı.

Bulgular
Mikro nötralizasyon testi
Toplam 355 kan serum örneği BEV-1 spesifik
nötralizan antikor varlığı yönünden test edildi ve
seropozitiflik oranı %3.9 (14/355) olarak belirlendi.
Elazığ, Sivas, Samsun ve Konya illerinden elde edilen serum örneklerinde BEV-1’e karşı pozitiflik tespit
edilemedi. Örneklenen iller arasında en yüksek
seropozitiflik oranı Tokat’ta (%21.4) tespit edildi, diğer

illerde ise seropozitiflik oranlarının %2.4 ile 8.3 arasında
değiştiği gözlendi (Tablo 1).
Tablo 1. Mikronötralizasyon testi sonuçları.
Table 1. The results of microneutralization test.
İller
Afyon
Elazığ
Ankara
Sivas
Samsun
Amasya
Tokat
Konya
Toplam

Örnek sayısı

BEV Ab(+)

%

105
6
36
16
74
82
28
8
355

3
3
2
6
14

2,8
8,3
2,4
21,4
3,9

BEV-1 yönünden pozitif olarak belirlenen örneklerin ise, değerlerinin 1/10 ile 1/80 aralığında olduğu ortaya konuldu (Grafik 1).
Grafik 1. BEV-1 için pozitif olan serumların SN50 değerlerinin
dağılımı.
Graphic 1. The distribution of SN50 values of positive sera
samples for BEV-1.
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Tartışma ve Sonuç
Tüm dünyada yaygın olan bovine enteroviruslar
birçok organ sisteminde meydana getirdiği semptomlar
sonucunda ergin hayvanlarda abort, infertilite ve neonatal
ölümler; genç hayvanlarda ise gelişme geriliğine yol
açtığından dolayı sığırlarda önemli ekonomik kayıplara
neden olabilmektedir.
Bovine enteroviruslar erişkinlerde genellikle
subklinik seyretmekte olup, sağlıklı görünümlü hayvanlardan da izole edilebilmektedir (29). Ancak bu hayvanlar yüksek titrede virus saçtıklarından, daha duyarlı olan
yeni doğanlarda klinik enfeksiyonun ortaya çıkmasına
neden olmaktadırlar. Maternal antikorların postnatal
dönemin ilk haftasından itibaren sütteki varlıklarının
sona ermesiyle yavruların korunması da ortadan kalkmakta ve sürüde akut enfekte bireylerin varlığı söz konusu olduğunda, sürüde ve işletme çevresinde enfeksiyonun
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insidensinde ani artışlar meydana gelmektedir. Virusun
çevresel şartlara son derece dirençli olması nedeniyle,
enfeksiyonun yayılması ve organize sürülerde insidensin
yükselmesi çok kolay şekillenmektedir (14) .
Türkiye’de Alkan ve ark. (1) tarafından yapılan bir
çalışmada, 480 sığırda BEV-1 için %53 oranında
seropozitiflik tespit edilmiştir. Türkiye’de, mandalarda
bu konu üzerine herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
BEV-1 enfeksiyonu tüm dünyada yaygın bir enfeksiyondur, Jimenez-Clavero ve ark. (10) İspanya’da 100
sığır gaitasında %78 oranında antijen pozitiflik tespit
etmişlerdir. Hamblin ve ark. (7) vahşi hayvanlarda da
virusu izole etmişlerdir. Japonya’da (12) ishal ve pireksi
bulguları gösteren danaların dışkılarından enterovirus
izole edilmiştir. Mehrota 1973’te (18) mandalarda
enterovirusun izolasyon ve karakterizasyonunu yapmıştır. Enfeksiyonun varlığı serolojik olarak da birçok ülkede bildirilmiştir (4, 22, 23).
Bu araştırmada Türkiye’de mandanın en çok yetiştirildiği iller başta olmak üzere 8 ilden toplam 355 manda
örneklenmiştir. Numunelerin tamamına yakını ergin
dişilerden alınmıştır. Mikronötralizasyon test sonucunda
örnekleme yapılan sekiz ilin dördünde tüm hayvanların
seronegatif olduğu tespit edilmiştir. BEV-1 spesifik antikor varlığı tespit edilen illerden Tokat’ta %21.4 ile en
yüksek oran saptanmıştır. Bunu %8.3 ile Ankara, %2.8
ile Afyon ve %2.4 ile Amasya izlemektedir. Örneklenen
hayvanların %3.9’unun (14/355) BEV-1 yönünden pozitif olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu verinin, Alkan ve
ark.’nın (1) çalışmasında bildirilen orandan (%53) çok
daha düşük olması; örneklenen populasyonların farklılığı
ve yetiştiricilik şekli ile açıklanabilir. Örnek sağlanan
illerde belirlenen seropozitiflik oranlarının farklılığı ise;
örnek populasyon (her ilde materyal sağlanan işletme
sayısının faklılığı) ve işletmelerde bulunan hayvan sayısı
farklılıkları, barınma koşulları farklılıkları, enfeksiyonun
zamanı, hayvanların yaş dağılımları, vb gibi faktörlerden
kaynaklanmaktadır. Bu faktörlerin belirlenen seropozitiflik oranları üzerindeki etkileri ise bu çalışmada araştırılmamıştır.
Sonuç olarak, bu çalışmada mandalarda Türkiye’de
ilk kez BEV-1 enfeksiyonun varlığı ve oranı ortaya konularak, örneklenen populasyon için elde edilen değerlerin
sığırlardaki değerlerden genel olarak daha düşük olduğu
belirlenmiştir.
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Simental x Güney Anadolu Kırmızısı sığırlarına ait beden ölçüleri için
basit doğrusal ve lojistik büyüme modeli
Cemil ÇOLAK1, Mehmet N. ORMAN2, Okan ERTUĞRUL3
1

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ankara; 2 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik
Anabilim Dalı, Ankara; 3 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı, Ankara.

Özet: Bu çalışmada, Simental x Güney Anadolu Kırmızısı G1 ve F1xG1 genotiplerine ilişkin beden ölçüleri için doğrusal ve
doğrusal olmayan lojistik büyüme modelleri oluşturulmuştur. Doğrusal ve lojistik büyüme modellerine ait artıklarda ortaya çıkabilecek özilişki sorunu incelenmiştir. Modellerinin uyum iyiliği, hata kareler ortalaması ve belirleme katsayısı değerleri kullanılarak
yapılmıştır. Sonuç olarak, beden ölçülerinin tanımlanmasında doğrusal olmayan lojistik modelinin doğrusal modelden daha başarılı
olduğu uyum iyiliği ölçütleri ile tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Beden ölçüleri, büyüme modeli, sığır, Güney Anadolu Kırmızısı, Simental.

Simple linear and logistic growth model for the body measurements of Simmental x Southern
Anatolian Red crossbred cattle
Summary: In this study, linear and nonlinear logistic growth models were obtained for the body measurements of Simmental
x Southern Anatolian Red crossbred cattle B1 and F1xB1 genotypes. It was studied the autocorrelation of the residuals from the linear
and logistic growth curve models. Goodness of fit of the models was determined by mean square error (MSE) and determination
coefficient values. As a result, logistic growth curve model was more successful than linear model in the description of body
measurements according to goodness of fit criterions.
Key words: Body measurements, growth model, cattle, South Anatolian Red, Simmental.

Giriş
Büyüme ve gelişme hayvan yetiştiriciliğinde ekonomik önemi olan fizyolojik özelliklerdir. Büyüme, canlının ağırlık ve beden ölçülerinde belirli bir zaman sürecinde meydana gelen değişim olarak tanımlanır. Büyüme
zigot ile başlar ve canlı ergin ağırlığına ulaşıncaya kadar
devam eder. Dokularda yağ ve su birikimi sonucunda
meydana gelen canlı ağırlık artışı büyüme değildir. Gerçek büyüme; kas, kemik, organ ve dokulardaki artıştır (5,
6).
Bir canlının ağırlık ve beden ölçülerinde belirli bir
zaman sürecinde meydana gelen değişim, genel olarak
büyüme eğrisi modelleri ile açıklanır. Büyüme eğrilerinin
şekli, canlı türüne, ırkına, çevre şartlarına ve ölçülen
karakterin yapısına göre farklılık gösterir (15). Büyüme
eğrilerinde farklı yaşlardaki büyüme özellikleri incelenmektedir. Burada amaç, çeşitli yaşlarda elde edilen ve
yorumlanması zor olan bilgilerin biyolojik olarak yorumlanabilir daha az parametre ile özetlenmesidir. En uygun
kesim yaşının belirlenmesi, ölçülebilir bir büyüme özelliğinin tahmin edilmesi, canlının genel sağlık durumu
hakkında bilgi edinilmesi, seleksiyonun büyüme eğrisi
parametreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi gibi

konularda büyüme eğrileri kullanılmaktadır (1, 2, 12).
Büyüme eğrisi modelleri oluşturulurken dikkat edilmesi
gereken iki önemli nokta: birincisi, büyüme fonksiyonu
olarak kullanılacak eşitliğin d(büyüme)/d(zaman) diferansiyel denkleminden türetilmesi, ikincisi ise; bu eşitlikte kullanılan parametrelerin biyolojik olarak yorumlanabilir olmasıdır (17). Büyüme eğrisi modelleri yardımıyla
tahmin edilen parametrelere ait kalıtım dereceleri ve
büyüme eğrisi parametreleri arasındaki genetik ve
fenotipik korelasyonlar hesaplanabilir. Büyüme eğrisi
parametrelerine ait kalıtım derceleri ile genetik korelasyonları inceleyen bir çok çalışma bulunmaktadır (3, 11, 13).
Büyüme sürecinin tanımlanmasında doğrusal ya da
doğrusal olmayan modeller incelenen özelliğin yapısına
uygun olarak kullanılabilir. Eğer incelenen özellik zamana göre “S” şeklinde doğrusal olmayan bir yapı gösteriyorsa, doğrusal olmayan modellerin kullanılması büyüme
süreci hakkında daha fazla bilgi verebilmektedir.
Bu çalışmada, Simental x Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) sığır ırkı G1 ve F1xG1 genotiplerine ilişkin
beden ölçüleri için basit doğrusal ve lojistik büyüme
modelleri elde edilmiştir. Bu büyüme modellerinin artıklarında özilişkinin varlığı araştırılmıştır.
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Tablo 1. Beden ölçüleri için doğrusal ve lojistik büyüme modellerine ait parametre tahminleri
Table 1. Parameter estimations of linear and logistic models for body measurements

Cidago
yüksekliği

Vücut
uzunluğu

Göğüs
çevresi

Göğüs
derinliği

Model

Parametre

Lojistik

α
β
κ

Doğrusal

A
B

Lojistik

α
β
κ

Doğrusal

A
B

Lojistik

α
β
κ

Doğrusal

A
B

Lojistik

α
β
κ

Doğrusal

A
B

G1(n=9)
Tahmin
Standart hata
132.7909
3.01084
0.81842
0.03086
0.00478
0.0004
77.5274
1.448
0.1046
0.006
115.3597
1.10821
1.06185
0.02753
0.00698
0.00035
65.9041
2.8654
0.0999
0.0103
211.8145
6.28519
1.86246
0.06248
0.00506
0.00029
76.6826
1.5973
0.2346
0.0069
70.09002
0.903397
1.241069
0.024469
0.005445
0.000248
34.6421
1.1091
0.0637
0.004

F1xG1(n=53)
Tahmin
Standart hata
136.1988
2.16741
0.85236
0.02217
0.00429
0.00026
78.2967
1.444
0.0954
0.005
136.4891
1.46013
1.40569
0.01983
0.00502
0.00016
61.5546
1.7467
0.1273
0.0063
215.0169
4.937146
1.880223
0.049299
0.004857
0.000246
78.8375
2.1326
0.2175
0.0076
70.49369
2.162196
1.202955
0.050993
0.004731
0.000451
34.468
0.9127
0.0603
0.0033

Materyal ve Metot

Bulgular

Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde
1990 yılında başlayan VHAG-950 nolu TUBITAK destekli projenin ikinci ve üçüncü aşamasından elde edilen
Simental x Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) G1 ve
F1xG1 genotiplerine ilişkin beden ölçülerine ait veriler
kullanılmıştır (7). Her iki genotipte cidago yüksekliği,
vücut uzunluğu, göğüs çevresi ve göğüs derinliği ölçülerine ait bireysel veriler, süt emme döneminde 15 günde
bir, süt kesim sonrası döneminde altı aya kadar ayda bir,
altı aydan sonra üç ayda bir aynı kişi tarafından alınmıştır. Ölçümler 1,5 yaşına kadar yapılmıştır. G1 ve F1xG1
genotiplerinde sırasıyla 9 ve 53 baş olmak üzere toplam
62 baş sığıra ait veriler kaydedilmiştir.
G1 ve F1xG1 genotipli sığırların her birisi için kaydedilen beden ölçülerine ait değerlerin ortalaması alınmış
ve bu ortalama değerler üzerinden basit doğrusal model
ile lojistik büyüme eğrisi modelleri oluşturulmuştur.
Lojistik büyüme modeli aşağıdaki gibidir (20, 21):

Simental x GAK G1 ve F1xG1 genotiplerinde her bir
beden ölçüsü için tanımlanan doğrusal ve lojistik büyüme
modellerine ait parametre tahmin değerleri ve standart
hataları Tablo 1’de verilmiştir. Her iki genotip için modellere ait Hata Karaler Ortalaması ve R2 değerleri Tablo
2’de verilmiştir. G1 ve F1xG1 genotiplerinde incelenen
özelliklerin her biri için büyüme eğrileri Şekil 1-8 ile
sunulmuştur.

f ( x) =

α
1 + β e −κx

Tablo 2. Beden ölçüleri için modellere ait HKO ve R2 değerleri
Table 2. MSE and R2 values of models for body measurements
G1(n=9)

Cidago
yüksekliği

= α (1 + β e −κx ) −1

Burada, α: asimptotik büyüklük, β: büyüme eğrisini
tanımlayan bir sabit ve κ: büyüme hızı ile ilgili bir parametredir. Modellerin uyum iyiliği açısından karşılaştırılması, Hata Kareler Ortalaması (HKO) ve belirleme katsayısı (R2) değerleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Her
iki modelin artıklarında ortaya çıkabilecek özilişkinin
belirlenmesinde Durbin ve Watson (1951) tarafından
bildirilen Beta dağılımı yaklaşımı kullanılmıştır. Verilerin analizinde NCSS ve SPSS paket programı kullanılmıştır (18).

Vücut
uzunluğu

Göğüs
çevresi

Göğüs
derinliği

HKO
R2
HKO
R2
HKO
R2
HKO
R2

Model
Lojistik
Doğrusal
Lojistik
Doğrusal
Lojistik
Doğrusal
Lojistik
Doğrusal
Lojistik
Doğrusal
Lojistik
Doğrusal
Lojistik
Doğrusal
Lojistik
Doğrusal

Tahmin
0.795
6.286
0.997
0.975
0.894
28.71
0.997
0.922
1.902
7.639
0.998
0.994
0.210
4.301
0.998
0.969

F1xG1
(n=53)
Tahmin
0.585
7.292
0.998
0.977
0.348
10.669
0.999
0.981
2.523
15.905
0.998
0.990
0.671
2.913
0.995
0.977

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 2006

160

140

140

120

120
100
Lojistik

80

Doğrusal

60
40

Cidago yüksekliği (cm)

Cidago yüksekliği (cm)

197

100
80

Lojistik
Doğrusal

60
40
20

20
0

0
0

200

400

600

0

200

Yaş (Gün)

Şekil 1. G1 genotipinde cidago yüksekliği için büyüme modelleri
Figure 1. Growth models of G1 genotype for wither height
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Şekil 2. F1xG1 genotipinde cidago yüksekliği için büyüme
modelleri
Figure 2. Growth models of F1xG1 genotype for wither height
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Şekil 3. G1 genotipinde vücut uzunluğu için büyüme modelleri
Figure 3. Growth models of G1 genotype for body lenght

Şekil 4. F1xG1 genotipinde vücut uzunluğu için büyüme modelleri
Figure 4. Growth models of F1xG1 genotype for body lenght
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Şekil 5. G1 genotipinde göğüs çevresi için büyüme modelleri
Figure 5. Growth models of G1 genotype for chest circumference
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Şekil 6. F1xG1 genotipinde göğüs çevresi için büyüme modelleri
Figure 6. Growth models of F1xG1 genotype for chest circumference
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Şekil 7. G1 genotipinde göğüs derinliği için için büyüme modelleri
Figure 7. Growth models of G1 genotype for chest depth

Şekil 8. F1xG1 genotipinde göğüs derinliği için büyüme modelleri
Figure 8. Growth models of F1xG1 genotype for chest depth

Tartışma ve Sonuç

Hassen ve ark. (2004), safkan Angus boğa ve düvelerin
canlı ağırlık değişimlerini tanımlamak için basit doğrusal
regresyon modeli ile Richards büyüme fonksiyonunun
özel durumları olan lojistik, Brody ve Van Bertalanfy
gibi modelleri kullanmışlardır. Doğrusal olmayan modelleri uyum iyiliği ölçütleri açısından karşılaştırdıklarında,
lojistik modelini en uygun model olarak belirlemişlerdir.
Ayrıca, Esmer ve Siyah Alaca dişi sığırlarda Richards
(8), Angus sığırlarında Brody ve Richards (10) büyüme
eğrileri tahminlenerek, incelenmiştir.
İki genotipte tahmin edilen modellerin artıklarında
Durbin ve Watson (1951) tarafından bildirilen Beta dağılımı yaklaşımı ile özilişki tespit edilmemiştir.
Sonuç olarak, incelenen beden ölçülerinin tanımlanmasında uyum iyiliği ölçütleri açısından lojistik modelin doğrusal modelden daha iyi olduğu belirlenmiştir.
Beden ölçülerinin tanımlanmasında parametreleri biyolojik olarak yorumlanabilen doğrusal olmayan modellerin
kullanılması daha iyi sonuçlar verebilir.

Doğrusal olmayan büyüme modellerinde tahmin
edilen parametreler biyolojik olarak yorumlanabilmektedir. Lojistik modeline ait α parametresi, asimptotik büyüklük ile ilişkili bir parametredir. Bu parametre dikkate
alınarak Tablo 1 incelendiğinde, cidago yüksekliği, vücut
uzunluğu, göğüs çevresi ve göğüs derinliği bakımından
F1xG1 genotipinin, G1 genotipinden daha büyük değerlere
sahip olduğu görülmektedir. κ parametresi ise büyüme
hızı ile ilişkili bir parametredir. Ele alınan bütün beden
ölçülerinde büyüme hızı açısından G1 genotipi ile F1xG1
genotipinin benzer büyüme yeteneğinde olduğu ifade
edilebilir.
Her bir beden ölçüsü için doğrusal olmayan lojistik
büyüme modelinin, doğrusal modelden uyum iyiliği
ölçütleri olan hem HKO’nun küçüklüğü, hem de R2 değerlerinin büyüklüğü bakımından (Tablo 2) beden ölçülerinin tanımlamasında daha iyi olduğu belirlenmiştir.
Sonuçlar incelendiğinde, her bir beden ölçüsü için doğrusal modele ait R2 değerleri yaklaşık % 92-99 olarak hesaplanmıştır. İncelenen bütün beden ölçülerinde lojistik
büyüme modeline ait R2 değerleri ise yaklaşık % 99’dur.
Bu sonuçlardan lojistik modeli beden ölçülerini tanımlamada doğrusal modelden daha başarılıdır.
Simental x GAK G1 ve F1xG1 genotiplerinde değişik beden ölçülerinin doğrusal ve doğrusal olmayan modeller ile tanımlanmasına ilişkin ayrıntılı çalışmalar yapılmamıştır. Akbulut (1999), Esmer ve Siyah-Alaca
sığırların, doğum-18 aylık yaş periyodunda canlı ağırlık
ve cidago yüksekliklerini karşılaştırmak amacıyla üçüncü
derece polinomiyal regresyonu kullanmıştır. Her iki ırkta
yaşın linear etkisini önemli, kuadratik ve kübik etkilerini
ise önemsiz bulmuştur. Behr ve ark. (2001), erkek Belçika mavi sığırına ait canlı ağırlık verilerinde doğrusal,
polinomiyal, üstel, lojistik, Brody, Gompertz, Von
Bertalanffy ve Richards modellerini karşılaştırmışlardır.
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Kısa Bilimsel Çalışma / Short Communication

Kangal ırkı bir köpekte tarsal artrodez olgusu
Ümit KAYA, Cenk YARDIMCI
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Özet: 6 yaşlı, Kangal ırkı, erkek bir köpekte tarsal instabilite belirlendi. Klinik muayenede tarsal eklem çevresinde sert kıvamlı bir şişkinlik ile eklemde hareket kısıtlılığı ve krepitasyon; radyolojik muayenede ise intertarsal instabilite, tarsometatarsal
luksasyon, periartiküler ve intraartiküler osteofitozis gözlendi. Sağaltımda, 4.5 mm vida çaplı,12 delikli bir dinamik kompresyon
plağıyla intertarsal artrodez uygulandı. Postoperatif 3. ayda ilgili ektremitenin fonksiyonel olarak kullanıldığı gözlendi.
Anahtar sözcükler: Artrodez, köpek, tarsal eklem.

Tarsal artrodesis in an Anatolian shepherd dog
Summary: Tarsal instability was determined in 6-year-old, male, Kangal breed dog. In clinical examination decrease in range
of motion, crepitation and a firm swelling around the joint, in radiological examination, intertarsal instability, tarsometatarsal
luxation, periarticular and intraarticular osteophytosis was observed. In the treatment , intertarsal artrodesis was performed with a 12
holed, 4.5 mm in screw diamater dynamic compression plate. Functional improvement of the extremity was observed at the 3rd month
postoperatively.
Key words: Artrodesis, dog, tarsal joint.

Articulatio tarsi’nin ligamentöz desteği, ligamentum
collaterale laterale ve mediale ile plantar ligamentler
tarafından oluşturulur. Plantar ligamentler, dorsal yüzde
bulunan ligamentlere göre daha gelişmiş olup, ekleme
etkiyen gerilme güçlerine karşı direnç oluştururlar (4,7).
Plantar ligamentler medial, lateral ve sentral olmak üzere
üç doğrultuda seyrederler.
Art. tarsi luksasyonlarında, eklemin lokal şişkinlik, ağrı, laksite, hareket kısıtlılığı ve deformite yönünden
muayeneleri yapılmalıdır. Bunun için ekleme; kompresyonda varus, valgus, mediolateral ve dorsoplantar
translasyon uygulanarak zarar gören ligamentlerin tespiti
yapılır (1, 2, 3, 5).
Tarsal luksasyonlar erken dönemde teşhis edilirlerse
kollateral ligament rupturlarının ve avülziyon kırıklarının
onarılmasıyla başarılı sonuçlar elde edilebilir fakat kronikleşen olgularda artrodez kaçınılmazdır (6,7,8).
Kollateral ligamentin tam kopuk ya da avülziyonu
gözlenen olgularda küçük ırk köpeklerde prostetik yan
bağ uygulamaları yeterli iken büyük ırk köpeklerde dinamik kompresyon plaklarıyla yapılan artrodez uygulamaları önerilmektedir (6,7,8).
Çalışma materyalini Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Kliniğine
kronik sağ arka ekstremite topallığı şikâyetiyle getirilen 6

yaşlı, 55 kg ağırlığında, Kangal ırkı, erkek bir köpek
oluşturdu. Anamnezde, olgunun 7 ay önce trafik kazası
geçirdiği ve bunu takiben tarsal ekleme yönelik yapılan
operatif stabilizasyon girişimlerine rağmen topallığın
devam ettiği öğrenildi.
Klinik muayenede hastanın ilgili ekstremitesini kullanmadığı, bölgesel kaslarda inaktivasyon atrofisi, tarsal
eklem çevresinde sert kıvamlı bir şişkinlik ile eklemde
hareket kısıtlılığı ve krepitasyon gözlendi.Radyolojik
muayenede, intertarsal eklemde instabilite, tarsometatarsal eklemde luksasyon, periartiküler ve intraartiküler
osteofitozis gözlendi. Kompresyonda alınan A/P ve M/L
radyografilerde ligamentum collaterale laterale ve orta
plantar ligament rupturu belirlendi (Şekil 1A-B).
Olgunun 2 mg/kg dozunda Xylazine HCl’in
(Alfazyne®, 20 mg/ml, Alfasan) IM olarak uygulanmasıyla yapılan premedikasyonunu takiben, 10 mg/kg dozunda Ketamin HCl (Alfamine®, 100mg/ml, Alfasan) ile
genel anestezisi sağlandı. Operasyon bölgesinin traş ve
dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra hasta operasyon masasına ilgili ekstremitesi üstte kalacak şekilde, lateral pozisyonda yatırıldı. Sağaltımda, lateralden calcaneus düzeyinden metatarsuslara kadar uzanan 4,5 mm vida çaplı,12 delikli bir dinamik kompresyon plağıyla, vidaların
3’ü calcaneus, 2’si tarsal kemikler ve 5’i de metatarsuslar
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Şekil 1A-B. Preoperatif M/L (A) ve A/P (B) radyografilerde
ligament hasarına bağlı lezyonlar (oklar).
Figure 1A-B. Lesions orginating from ligament injuries (arrows)
in the M/L (A) and A/P (B) radiographs preoperatively.

A

B

Şekil 2A-B. Postoperatif M/L (A) ve A/P (B) radyografiler
Figure 1A-B. M/L (A) and A/P (B) radiographs postoperatively.

B

Şekil 3A-B. Plak ekstraksiyonunu takiben alınan M/L (A) ve
A/P (B) radyografiler
Figure 3A-B. M/L (A) and A/P (B) radiographs after the plate
removal

Şekil 4. Postoperatif 9. ayda olgunun görünümü
Figure 4. View of the case at the 9th month postoperatively

seviyesinde olacak şekilde tarsometatarsal ve intertarsal
artrodez uygulandı (Şekil 2A-B).
Operasyondan sonra antibiyotik olarak 5 mg/kg dozunda enrofloxacin ( Baytril-K® %5 flakon,Bayer) günde
bir doz olarak, 5 gün süreyle SC, non-steroid anti
enflamatuar olarak da carprofen (Rimadyl® 50mg tb,
Pfizer) ilk 3 gün 4mg/kg/gün , sonraki günlerde 2.2
mg/kg/gün dozunda PO olarak 10 gün süreyle kullanıldı.
İmmobilizasyonun devamlılığı için 3 ay süreyle
4mm’lik PVC atel ve Dynacast® Extra (Smith+Nephew)
ile proksimalde tibia’nın orta 1/3 ‘üne kadar uzanan
destekli bandaj uygulaması yapıldı. Postoperatif 10.gün,
1., 3. ve 6. aylarda kontrol radyografileri alındı.
Postoperatif 6. ayın sonunda plak çıkarıldı ve 1 ay sürey-

le destekli bandaj uygulamasına devam edildi (Şekil 3AB).
Olgunun preoperatif dönemde başlayan ve operasyondan sonra inaktivasyona bağlı olarak gelişen
musküler atrofisi ilgili ekstremitesini kullanmaya başlamasını takip eden 2 ay içinde ortadan kalktı. Başlangıçta
sadece ayakta dururken kullandığı ekstremitesini, ikinci
operasyondan 3 ay sonra yürürken de kullanmaya başladı
(Şekil 4).
Sonuç olarak; büyük ırk köpeklerde dinamik kompresyon plağıyla yapılan tarsal artrodezin, tarsal
instabilitesi bulunan hastaların yaşam kalitesine olumlu
katkılar sağladığı kanısına varıldı.
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Bir köpekte medial processus coronoideus kırığı ve operatif sağaltımı
Cenk YARDIMCI, Alper ÇETİNKAYA, Arkun CANDAŞ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Özet: Collie ırkı, 7 yaşlı, erkek bir köpekte unilateral medial processus coronoideus kırığı tanımlandı. Klinik muayenede kronik topallık ve ağrı, radyolojik muayenede ise medial processus coronoideus kırığı ve periartiküler osteofitozis gözlendi. Fragmentin
operatif olarak uzaklaştırılmasını izleyen postoperatif kontrol döneminde, ilgili ekstremitede fonksiyonel iyileşme gözlendi.
Anahtar sözcükler: Kırık, köpek, processus coronoideus.

Fragmented medial coronoid process and its operative treatment in a dog
Summary: A unilateral fragmented medial coronoid process was described in a 7-year-old, male Collie. In clinical
examination chronic lameness and pain, in radiological examination fragmented medial process and periarticular osteophytosis was
observed. At the postoperative control period following operative removal of the fragment, functional improvement of the extremity
was observed.
Key words: Dog, fracture, processus coronoideus.

Processus
coronoideus,
ulna’nın
incisura
torchlearis’inin distomedialinde yer alıp, caput radii ve
medial condylus humeri ile eklemleşir (1). Köpeklerde
processus coronoideus’un ossifikasyonu yaklaşık 20–22
haftalıkken tamamlanır (5). Medial processus coronoideus kırığı (“fragmented medial coronoid process” FMCP) küçük ırklarda da bildirilmesine rağmen, en sık
olarak büyük ırk köpeklerde (2, 3), %75 ve daha üzeri
sıklıkta da erkeklerde gözlenir (3). FMCP’nin en sık
gözlendiği ırklar sırasıyla; Rottweiler, Bernese Mountain
Dog, Retriever, Newfoundland, German Shepherd ve
Chow Chow’lardır (1). FMCP’nin oluşumunda
osteokondrozis ve dirsek uyumsuzluğu gibi birbirinden
bağımsız iki neden üzerinde durulmaktadır (1).
Çalışma materyalini, Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Kliniği’ne kronik sol ön ekstremite topallığı şikâyeti ile getirilen 7 yaşlı, 27 kg ağırlığında, Collie
ırkı erkek bir köpek oluşturdu. Alınan anamnezde, olgunun yaklaşık 6 aydır süren soğuk bir intermittant topallığı
olduğu öğrenildi. Olgunun klinik muayenesinde ilgili
ekstremitesine yüklenmediği gözlenirken, yürürken hafif
sektiği, koşarken ise ilgili ekstremitesini hafif
fleksiyonda tutarak hiç kullanmadığı belirlendi. Dirsek
eklemine yaptırılan hiperfleksiyon ve hiperekstensiyonda
ağrı ve hareket kısıtlanması gözlendi. Radyolojik muayenede her iki dirsek ekleminin, condylus humeri’de olası
bir osteochondritis dissecans (OCD) açısından

anterioposterior (A/P), FMCP açısından A/P 15° içe
rotasyon (7) ve craniolateral-caudomedial 20° oblik (4),
processus anconeus ayrılması (UAP) açısından ise 85°
fleksiyonda M/L (6) radyografileri alındı. M/L pozisyonda herhangi bir UAP bulgusuna rastlanılmazken,
processus anconeus ile olecranon arasındaki bölge ile
caput radii’nin cranial ve proksimal eklem kaidesinde
periartiküler osteofitozis gözlendi (Şekil 1-A). A/P pozisyonda alınan radyografilerde condylus humeri’de
OCD gözlenmezken, epicondylus humeri’nin medial ve
lateralinde periartiküler osteofitozis ve FMCP izlendi
(Şekil 1-B).
Olgunun genel anestezisi Xylazine HCl (Alfazyne®,
20 mg/ml, Alfasan) premedikasyonu sonrasında uygulanan Ketamin HCl (Alfamine®, 100mg/ml, Alfasan) ile
sağlandı. Operasyon bölgesinin traş ve dezenfeksiyonu
yapıldıktan sonra hasta operasyon masasına ilgili
ekstremitesinin medial yüzü üstte kalacak şekilde, lateral
pozisyonda
yatırıldı.
Epicondylus
medialis’in
proksimalinden, radius’un proksimal 1/3’üne kadar uzanan 8–10 cm’lik bir deri ensizyonunu takiben deri altı
bağ doku ve fascia antebrachii’nin diseksiyonu yapıldı.
Musculus pronator teres ile musculus flexor carpi radialis
arasından uygulanan küt diseksiyonu (Şekil 2A) takiben
ligamentum collaterale mediale’nin altından eklem kapsülü ensize edildi. Daha sonra dirsek eklemine yaptırılan
supinasyonu takiben serbestleşmiş olan apikal fragment
ince bir hemostatik pens ile yakalandı ve uzaklaştırıldı
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Şekil 1A-B. Olgunun preoperatif M/L (A) ve A/P (B) radyografilerinde periartiküler osteofitozis (oklar) ve FMCP (siyah ok).
Figure 1A-B. Periarticular osteophytosis (arrows) and FMCP
(black arrow) in M/L (A) and A/P (B) radiographic views
preoperatively

(Şekil 2A). Daha sonra eklem kapsülü, derialtı bağ doku
ve deri rutin olarak kapatıldı. Postoperatif kontrol radyografisi alındı (Şekil 2B). Operasyon sonrasında, bölge
olası eklem efüzyonunu önlemek ve dikiş hattını korumak amacıyla 5 gün süreyle koruyucu bandaja alındı.
Non-steroid antienflamatuar olarak Carprofen (Rimadyl®
50 mg tb, Pfizer) eklemdeki şiddetli kıkırdak lezyonlarına karşı kondroprotektif olarak glikozamin sülfat ve
kondroitin sülfat yanında vitamin, mineral ve iz elementler (Arthriti-UM®, Mark & Chappel) desteği kullanıldı.
Hasta sahibinden alınan bilgiler doğrultusunda olgunun
operasyondan 48 saat sonra ilgili ekstremitesini kullanmaya başladığı öğrenildi. Postoperatif 7. günde yapılan
klinik muayenede eklemdeki ilerlemiş olan dejeneratif
lezyonlara rağmen, ilgili ekstremitenin normal yürürken
ve koşarken fonksiyonel olarak kullanılabildiği gözlendi
(Şekil 3).
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ve postoperatif olarak alınan oblik radyografide(B) operasyon
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Figure 2A-B. Surgical removal of FMCP (arrow) (A) and
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postoperatively
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Şekil 3. Olgunun postoperatif 7. gündeki görünümü
Figure 3. View of the case at the 7th day postoperatively
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Serodiagnosis of bovine neosporosis with immunocomb assay in
Ankara region
Arif KURTDEDE1, Şükrü KÜPLÜLÜ2, Kerem URAL1, C. Çağrı CINGI1, Murat GÜZEL3,
M. Çağrı KARAKURUM1, A. Evren HAYDARDEDEOĞLU1
1

Department of Internal Medicine, 2Department of Gynaecology and Obstetrics, Faculty of Veterinary Medicine,
University of Ankara; 3Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Mustafa Kemal, Hatay

Summary: Serodiagnosis of bovine neosporosis in 60 cows in Ankara was evaluated by a commercially produced solid
phased immunoassay principle, immunocomb. Serum samples were taken from aborted (n=12) and non-aborted (n=48) cows in three
different locations of Ankara. Six out of 12 aborted cows (50%) were seropositive by immunocomb (IC) assay indicated that
neosporosis may be an important cause of abortions in this region. In conclusion, as a practical note, the IC assay was very simple,
easy and quick to use for serological testing and screening of neosporosis both for large and small volume of herds.
Key words: Neosporosis, immuncomb, cattle, Turkey.

Ankara yöresinde sığır neosporozisinin immunocomb testi ile serolojik tanısı
Özet: Ankara’da 60 sığırda neosporozis’in serodiyagnozu ticari olarak üretilmiş katı fazlı immunoassay prensibi ile çalışan
immunocomb (IC) ile belirlendi. Serum örnekleri Ankara’nın üç farklı bölgesinde abort yapmış (n=12) ve abort yapmamış (n=48)
ineklerden alındı. Abort yapmış 12 inekten 6’sında (% 50) IC ile belirlenen seropozitivite neosporozis’in bu bölgedeki abortların
önemli bir nedeni olabileceğini gösterdi. Sonuç olarak pratikte, IC’nin oldukça basit, kolay ve kısa sürede seri serolojik kontroller
için ve gerek büyük gerekse küçük sürülerde neosporozis’in montorizasyonu için kullanılabileceği kanısına varıldı.
Anahtar sözcükler: Neosporozis, immuncomb, sığır, Türkiye.

Neospora caninum (N. caninum) infection,
recognized as one of the most important cause of
abortion in dairy cattle, has been reported as the cause of
abortion and therefore neonatal mortality (8). Economic
loss associated with N. caninum infection is because of
increased prevalence of abortions and decreased milk and
meat production in infected animals (3,13).
The objective of the present study was to survey
aborted and non-aborted cattle in Ankara to determine
the serodiagnosis of N. caninum by immunocomb.
In the present study the serodiagnosis of N.caninum
in 60 cows in three locations of Ankara were tested by
commercially available Neospora Ab test kit (Bovine
Neospora Ab test kit; Immunocomb).
Study site and blood sampling
The present study was conducted in Ankara.
Convenience samples were collected from cows in three
locations.
Blood samples were obtained from 60 cows over a
period of 4 months. Fourtyeight of the 60 cows had no
history of abortion while the remaining 12 were aborted
previously. Information on the aborted cows (n=12) is

given in Table 1. Samples from non-aborting cows were
randomly selected.
Table 1. The presence of antibodies to N.caninum on the
aborted cows (n=12) in Ankara.
Tablo 1. Ankara’da abort yapan sığırlarda (n=12) N. caninum
antikorlarının varlığı.
No

Age Abortion time
(years)
(during
gestation
months)
1.
6
8
2.
5
6
3.
4
4
4.
6
4
5.
2
5.5
6.
4
5
7.
3
5
8.
4
8
9.
5
4
10.
2
6
11
5
2
12.
5
6

No of
aborts
recorded

N.caninum
antibody titer
(detected within
immunocomb)

First
First
First
Second
First
First
First
First
First
First
First
First

High
High
Medium
Medium
High
Medium
-
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Immunocomb analysis
The IC assay was performed according to the
manufacturer’s instructions, including the color
development, and the evaluation and interpretation of the
results, independently. Before reading and interpretation
of the results the immunocomb was air dried and aligned
with the calibrated color combscale. Positive and
negative control sera, provided by the manufacturer
(Biogal), were used in each test and the color resulting
from the positive control sample (C+) was taken into
comparison within the calibrated color combscale.
Finally the most appropriate color was selected and the
titre was evaluated for each sample. Samples with an
identical or higher color intensity than the positive
control (C+) were considered to have positive reaction
for Neospora (High positive, positive, medium positive)
(Table 1).
Of the 60 cows tested by the IC system 6 cows
(10%) were seropositive to N.caninum. Seropositive
cows (n=6) were found on two locations and all of them
were aborted (Table 1). Neospora caninum antibodies
were not detected in the non-aborted cows (n=48).
Neosporosis has emerged as an important disease of
cattle within the primary, and only sign observed in adult
cows, clinical sign of abortion especially occuring during
the middle of gestation (1,7). Cows of any age may have
abortion from 3 months of gestation to term, mostly at 56 months of gestation (1). In agreement with the latter
report, affected cows in the present study had the
abortion time of 4 (no=3 and no=4), 5 (no=6 and no=7),
6 (no=10) and 8 (no=8) months of gestation respectively.
Two major route has been reported for the
transmission of N. caninum, either by horizontal
postnatal infection through a definitive host, probably a
canid, or by vertically from an infected dam to the foetus
(1,9). At recently although canids status of being
definitive hosts for N. caninum remains unclear (7),
several epidemiological studies suggested dogs′ role in
the transmission of neosporosis (4,11,14).
Susceptible hosts, although only have been reported
experimentally in mice, may be infected by ingesting
food and water contaminated with N. caninum oocysts by
dog feces (10). Thus in the present study as being
informed by the owners, the fodder and drinking water in
the resting field of the cows could be contaminated with
N.caninum oocysts by the neighbouring dogs.
In a previous seroepidemiological study in dogs and
cattle, 36 dogs out of 152 (23.6 %), from dairy farms
with a known prevalence of N. caninum antibodies in the
cattle, were seropositive to N. caninum, suggesting the
relationship between N. caninum infection of farm dogs
and cattle (14). Similar observation has been reported by
Dijkstra and others (6) in a previous study hypothesizing

that a newly introduced dog infected with N. caninum
from already infected cattle, transmitted the infection to
other cattle within shedding of oocysts.
In the diagnosis of bovine neospora infection a
veterinary diagnostic laboratory assitance is required. At
present two major types of serological testing, indirect
fluorescent antibody test (IFAT) and enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA), have been widely used.
However there are a variety of different procedures in
order to carry out these tests, in which most of them are
based on the usage of culture-derivated tachyzoites of N.
caninum bovine or canine isolates (1). Careful
consideration must be given to use and evaluation of
serologic results, particularly in order to establish
appropriate cut-of titers for each test. A definitive cut-off
titer for serodiagnostic survey has not been settled for
bovine neosporosis because of lack of certainty of
serological diagnosis for chronically infected cattle and
therefore the limited knowledge from noninfected cattle
(1,7).
In Tekirdağ and Kırklareli, Trakya region in
Turkey, a seroprevalence study using an ELISA in cattle
showed that 7 out of 124 (5.6%) and 15 out of 150 (10
%) animals in Tekirdağ and Kırklareli respectively, had
antibodies against N. caninum (5). In another
seroprevalence study in Sanlıurfa province, southeast
part of Turkey, 23 cattle (7.5%) out of 305 were found to
be positive against N. caninum antibodies (12).
In recent years, a commercially available
immunocomb (IC) system (Immunocomb bovine
Neospora antibody test kit; Biogal) has been designed
and developed for the determination of cow serum IgG
antibody titers for N. caninum. This assay is based on a
solid phased immunoassay principle, that is attached
within purified N. caninum antigen. The present test is
very simple, reliable and quick, that the results can be
obtained in 40 minutes. The rapid results in kit format,
that the test provides, is appropriate for laboratory and
field use, especially for serological screening of herds
(2).
IC system allows producers for testing animals
against neosporosis before breeding selection and/or
prior to purchasing as for indicating the infection status.
As an example of where the IC system used was a 150
cow dairy herd that Dr. Landmann, from Tick Fever
Research Centre-Queensland Australia, recently dealt
with, where as 24% of the animals were infected with N.
caninum. In regard to the latter researcher, the IC system
is a valuable tool that is helpful for the exclusion of
neosporosis and he recommend this assay in various
countries (2).
The observation that 6 out of 12 aborted cows
(50%) in Ankara were seropositive by immunocomb (IC)
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system indicated that neosporosis may be an important
cause of abortions in this region. Although neosporosis
has been recently reported in Turkey, these data give a
preliminary indication of the prevalence of infection in
the cattle population in Ankara, Turkey. Further studies
are necessary to investigate the seroprevalence in other
regions, and the possible association between
seropositive animals and bovine abortions.
Finally, as a practical note, especially for the
serological testing and for screening of both the large and
small volume of herds, the IC assay was very simple,
quick and reliable. However reading of the IC assay
results is done by eye, which may cause
misinterpretations, it is always necessary to evaluate the
results by two or more independent well qualified
operatives. Furthermore larger, long-term investigations
are necessary to evaluate immunucomb in comparison to
other tests (e.i. ELISA, IFAT) for the diagnosis of
neosporosis in Ankara, Turkey.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

References
1.
2.
3.

4.

5.

Anderson ML, Andrianarivo AG, Conrad PA (2000):
Neosporosis in cattle. Anim Reprod Sci, 60-61, 417-431.
Anonymous (2005): available at http:/www.biogal.co.il.
communication date: 23.08.2005
Barling KS, McNeil JW, Trompson JA (2002):
Association of serologic status for Neospora caninum with
postweaning weight gain and carcass measurements in
breef calves. J Am Vet Med Assoc, 217, 1356-1360.
Bartels CJM, Wuonda W, Schukken YH (1999): Risk
factor for Neospora caninum-associated abortion storms
in dairy herds in the Netherlands (1995 to 1997).
Theriogenology, 52, 247-257.
Bıyıkoğlu G, Öncel T, Bağcı O (2003).: Trakya sığırlarında Neospora caninum’un seroprevalansı. XIII.Ulusal
Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya, Turkey.

13.

14.

209

Dijkstra Th, Barkema HW, Hesselink JW, Wouda W
(2002): Point source exposure of cattle to Neospora
caninum consistent with periods of common housing and
feeding and related to the introduction of a dog. Vet
Parasitol, 105, 89-98.
Dubey JP (1999): Recent advances in Neospora and
neosporosis. Vet Parasitol, 84, 349-367.
Dubey JP, Lindsay DS (1996): A review of Neospora
caninum and neosporosis. Vet. Parasitol, 67, 1-59.
Landmann JK, Jillelle D, O’Donoghue PJ, McGowan
MR (2002): Confirmation of the prevention of vertical
taransmission of Neospora caninum in cattle by the use of
embryo transfer. Aust Vet J, 80, 502-503.
McAllister MM, Jolley WR, Wills RA, Lindsay DS,
McGuire AM, Tranas JD (1998): Oral inoculation of
cats with tissue cysts of Neospora caninum. Am J Vet Res,
59, 441-444.
Paré J, Fecteau G, Fortin M, Marsolais G (1998):
Seroepidemiologic study of N.caninum in dairy herds.
JAVMA, 213, 1595-1598.
Sevgili M, Altas MG, Keskin O (2003): Şanlıurfa yöresinde sığırlarda Neospora caninum’un seroprevalansı.
XIII.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya,
Turkey.
Thurmond MC, Hietala SK (1997): Effect of Neospora
caninum infection on milk production of first-lactation
dairy cows. JAVMA, 210, 672-674.
Wouda W, Dijkstra Th, Kramer AHM, Maanen Cvan,
Brinkhof JMA (1999): Seroepidemiological evidence for
a relationship between Neospora caninum infections in
dogs and cattle. Int J Parasitol, 29, 1677-1682.
Geliş tarihi: 08.11.2005 / Kabul tarihi: 23.12.2005
Address for correspondence
Prof. Dr. Arif Kurtdede
Ankara Universitesi
Veteriner Fakültesi
İç Hastalıkları ABD,
Dışkapı-Ankara 06110 Türkiye

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 2006

211

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 211-214, 2006

Kısa Bilimsel Çalışma / Short Communication

Bir kısrakta miks sarkoid olgusu
Oğuz KUL1, Cenk SÜER2, Hasan Ceyhun MACUN2, Ali KARABACAK2
1

Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 71451 Yahsihan Kırıkkale; 2 Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim
Merkezi Komutanlığı, Gemlik Bursa.

Özet: Bu raporda, 8 yaşlı yarım kan İngiliz bir kısrağın ventral abdomen bölgesinde saptanan miks sarkoid olgusu klinik ve
patolojik bulguları ile tanımlanmıştır. Tümör, 6x4x3 cm ölçülerinde, yüzeyi ülserli ve kanamalı, kılsız deri ile örtülü deri yüzeyden
taşkın diskoid şekilli bir kitleden ibaretti. Histopatolojik incelemede, epidermiste yaygın ülser alanları, hiperplazi, ortokeratotik
hiperkeratoz ve yer yer epitelyal incelmeler dikkati çekti. Nadiren akantozis ve kistik kıl folliküllerine rastlandı. Dermiste yumak
şeklinde kıvrımlar oluşturan fibroblast benzeri iğ ve çomak şekilli hücre proliferasyonları görüldü. Farklı sarkoid tiplerine ait klinik
ve histopatolojik bulgular gözlenen bu tümöre miks sarkoid tanısı konuldu.
Anahtar sözcükler: At, miks sarkoid, patoloji.

Mixed sarcoid in a mare
Summary: In this report, a mixed sarcoid case detected on the ventral abdomen region of an 8 year-old Throughbreed horse
was described with clinical and pathological findings. The tumor was 6x4x3 cm in size, discoid in shape and contained ulcerative and
haemorrhagic areas on the hairless skin. Histopathologically, widespread ulceration, hyperplasia, orthokeratotic hyperkeratosis and
thinning of the epidermis were observed. Occasionally, acanthosis and follicular cysts were also detected. Whorls of fibroblast-like
spindle and spheroidal cell proliferations were seen in dermis. This tumor was diagnosed as mixed sarcoid because of the clinical and
histopathological findings consistent with different sarcoid types.
Key words: Horse, mixed sarcoid, pathology.

Atların sarkoidi, epitelyal katılım içeren fibroblastik
üremelerle karakterize, equine fibrosarkoma, angleberry,
siğil ve subkutan fibroma olarak ta isimlendirilen bir deri
tümörüdür (9). At, merkep ve katırların, benign deri
tümörleri arasında büyük yer tutar (2,4). Atlarda sarkoidlere sıklıkla; baş-kulak (%51), bacak-omuz (%25),
boyun-göğüs ve genital organlarda (%24) rastlanmaktadır (2,4). Onbeş yaşına kadar olan atlarda, insidens yaşla
birlikte doğru orantılı olarak artar ve 112 gün ile 26 yaş
arasındaki tüm atlarda görülmektedir (9). Herhangi bir
cinsiyet eğilimi yoktur, ancak iğdiş edilmiş atlarda, aygırlara oranla daha sık şekillenir (4,6,9). Appaloosa, Arap
ve Quarter ırkı atlarda sarkoid gelişimi için ırk predispozisyonu bulunurken, safkan İngiliz ve Standardbred
atların daha düşük oranda riske sahip oldukları ve bunda
sığırlarla bu ırk atların daha az oranda temasta olmalarının etkili olabileceği bildirilmiştir (3,6). Kuzey
Amerika’da atlarda sarkoid insidensinin belirlenmesi
amacıyla 22 merkezde yürütülen bir araştırmada, % 0.6
oranında sarkoid tümörlere rastlandığı bildirilmiştir (9).
Atlarda sarkoid tümör oluşumu ile sığır papilloma
virusu (BPV) arasında yakın ilişki bulunmaktadır

(3,6,10). Sarkoidli 31 attan alınan 50 biyopsi materyalinin hepsinde, BPV-DNA’sı (%74 BPV1, %26 BPV2)
tespit edilmiştir (7). Sarkoidli bir attan Retrovirus da
izole edilmesine rağmen bu virus ile tümör arasında
nedensel ilişki kurulamamıştır (9). Sığır papilloma
virusunun, deneysel olarak deriye inokulasyonu ile
histopatolojik olarak atların sarkoidlerine benzer
fibroblastik tümörler oluşturulabilmektedir (4,9).
Sarkoid tümörlerin; siğilimsi, fibroblastik, okült
(gömülü), nodüler ve miks olmak üzere 5 farklı klinik
formu bulunmaktadır. Lezyonlar makroskobik olarak,
siğil ya da taşkın granulasyon dokusuna benzer, kaşıntı
ve ağrı her zaman eşlik eden bulgulardır (2,4). Okült
sarkoidler, üzeri kılsız, pürüzlü ve sirküler yapıda, siğilimsi sarkoidler karnıbahar görünümünde ve saplı,
fibroblastik sarkoidler şişkin ve ülserli, nodüler
sarkoidler deri altında sert yuvarlak bir kitle ile karakterizedir. Miks sarkoidler ise, siğilimsi, nodüler ve
fibroblastik yapıların bir kombinasyonudur (7). Klinik
olarak farklı
makroskobik görünümlere sahip
sarkoidlerde tanımlanan ortak histopatolojik bulgular;
epitelyal hiperplazi, hiperkeratozis, dermise doğru uza-
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nan epidermal proliferasyonlar (epitel ağı), fibroblast
sayısında artış, yumak şeklinde dizilim, epidermis-dermis
sınırına dik yerleşim gösteren ”picket fence” adı verilen
fibroblastlar ve kistik kıl follikülleridir (7). Fibroblastik
sarkoidlerin
tümünde,
yoğun
nötrofil
lökosit
infiltrasyonu içeren epidermis ülserleri görülür. Siğilimsi
ve miks sarkoidlerin büyük kısmında dermal ve
epidermal tümör komponentleri bulunur ve değişen derecelerde epidermal hiperplazi şekillenir. Nodüler
sarkoidlerin yaklaşık %50’sinde epidermis incelir ve az
sayıda ve kısa akantozis görülebilir. Okült sarkoidlerin en
tipik özelliği, subepidermal fibroblast sayısında artış
olmakla birlikte, dermiste yumak şeklinde, girdap yapan
odakların şekillenmemesi ve kıl folliküllerinin bulunmamasıdır (4,7).
Carstenjen ve ark. (2), etkilenen atların çoğunda
tümöral kitlelerin birden çok sayıda olduğunu bildirmişler, diğer çalışmalarda ise multiple lokalizasyona %10 ile
33 oranında rastlanıldığı rapor edilmiştir (4,9).
Sarkoidlerin sağaltımında, cerrahi eksizyon, krioterapi, radyoterapi, termoterapi, kemoterapi, immunoterapi,
homeopati, karbondioksit lazer cerrahisi, fotodinamik
sağaltım, Bacillus-Calmette-Guerin (BCG) aşısı, çeşitli
tipte intratümöral ve topikal antitümöral ilaçlar tercih
edilmektedir (2,5,8,11). Sağaltımın başarısı, operatörün
tecrübesi ve ekipmanına bağlı olduğu kadar tümörün tipi,
büyüklüğü ve bulunduğu bölgeye göre de değişmektedir
(2). Olguların yaklaşık yarısında, tümörün eksizyonunu
takip eden birkaç ay içerisinde nüksler şekillenmektedir.
Kulak, göz kapağı ve ekstiremitelerin distal kısımlarına
yerleşen sarkoidler (5) ile multiple sarkoidlerde daha
yüksek oranda nüks görülür (2,5). Nüksler tümörlerin
cerrahi müdahale ile alınmasını takiben immunostimulanların kullanılmasıyla büyük oranda azaltılabilmektedir
(4). Bu raporda; Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Gemlik-Bursa)’nda yetiştirilen Yarım
Kan İngiliz (YKİ) bir kısrağın, ventral abdominal bölgesinde tespit edilen miks sarkoid olgusunun klinik ve
patolojik bulguları tanımlanmaktadır.
Çalışmanın materyalini, Askeri Veteriner Okulu ve
Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda üretim amaçlı yetiştirilen 8 yaşlı, YKİ kısraktan alınan tümöral kitle oluşturdu.
Alınan anamnezde, ventral abdominal bölgedeki kitlenin
6 ay önce fark edilip yavaş bir şekilde geliştiği ve deri
yüzeyinden taşkın bir kitle halini aldığı bildirildi. Klinik
muayenede, ventral abdominal bölgede, meme lobunun
kranialinde yumruk büyüklüğünde, deri yüzeyinden
taşkın, ülseratif ve kılsız deri ile kaplı bir kitle belirlendi.
Palpasyonda bu kitlenin sert kıvamda ve deri altı dokularla bağlantısının olmadığı saptandı. Kitle, tümör şüphesiyle operasyonu yapılarak çıkarıldı ve alınan doku örneği %10’luk nötral formaline alınarak, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na gönde-

rildi. Rutin doku takip işlemlerinden sonra parafine
bloklanarak 4-5 µm kalınlığında kesitleri alındı. Parafin
kesitler, Hematoksilen eozin ve Masson’un trikrom boyama tekniği ile boyandı ve ışık mikroskobunda değerlendirildi.
Makroskobik olarak; tümör 6x4x3 cm ölçülerinde,
yüzeyi ülserli ve kanamalı, kılsız deri ile örtülü, yüzeyden taşkın diskoid şekilli ve elastik kıvamlı bir kitleden
ibaretti (Resim 1). Kesit yüzünde multinodüler yapılar
dikkati çekti.

Resim 1. Tümörün makroskobik görünümü, yüzeyi kılsız deri
ile örtülü ve alt kısımlarda geniş ülserler dikkati çekmekte.
Figure 1. The macroscopical appearance of tumor, covered with
hairless skin and wide ulceration.

Resim 2. Epidermis katında incelme ve hafif dereceli
hiperkeratoz (okbaşları) ile küçük bir epidermal proliferasyon
(ok). Hematoksilen- eozin, x 40.
Figure 2. Thinning on epidermis, mild hyperkeratosis
(arrowheads) and slight epidermal proliferation (arrow).
Hematoxylin-eosin, x 40.

Histopatolojik incelemede; Epidermiste, yoğun
nötrofil lökosit infiltrasyonu ve nekrotik hücre kalıntıları
içeren geniş ülser alanlarının yanısıra, bazı alanlarda
epidermisin ince bir katman halinde stratum basale ve
stratum spinosuma ait 2-3 sıra epitel katından ibaret
olduğu tespit edildi (Resim 2). Epidermiste, epitel hücrelerinde vakuoler ve hidropik dejenerasyon ile değişen
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derecelerde ortokeratotik hiperkeratoz dikkati çekti. Bazı
alanlarda epitelyal katılımı gösteren, dermise doğru uzanan epidermal proliferasyonlar ile daha az sayıda ortalarında adacık şeklinde dermise ait proliferatif bağdoku
içeren epitelyal yapılar gözlendi (epitel ağı) (Resim 3).
Tek tük görülen kıl folliküllerinin kistik yapıda, lümenlerinde yoğun keratin birikimi bulunduğu ve yine birkaç
yağ ve ter bezi görüldü. Masson trikrom boyamalarda,
dermiste içiçe geçmiş ve girdap tarzında dizilim gösteren
homojen görünümde bağdoku iplikleri, şişkin oval çekirdekli veya iğ şekilli fibroblast benzeri hücrelerden oluşmuş bağdoku proliferasyonları saptandı. Tümörün merkezi kısımlarında hücreden yoğun, çekirdekleri yanyana
dizilim gösteren fibroblastlar ile bağdoku matriksin az
olduğu alanlar, kapillar hiperplazisi ve mikrohemorajiler
gözlendi. Tümöral hücrelerde mitoza rastlanmadı ve
damar invazyonu görülmedi. Klinik ve patolojik bulgularına bakılarak tümöre miks sarkoid tanısı konuldu.

Resim 3. Epidermal hiperplazi, dermiste prolifere epitel hücrelerince oluşturulmuş epitel köprüleri (okbaşları) ile ileri derecede dermal proliferasyon (d). Masson Trikrom boyaması, x 20.
Figure 3. Epidermal hyperplasia, epithelial bridges originated
from proliferated epithelia in dermis, and advanced dermal
proliferation (d). Masson’s Trichrom staining, x20.

Atların deri tümörlerinin büyük çoğunluğunu sarkoidler oluşturmakla birlikte (%36), görülme sıklığı oldukça azdır (%0.6). Tümörün yüksek oranda nüks özelliğinin
bulunması, atlarda yapılan operasyonlarda karşılaşılan
anestezi güçlüğü ve post operatif komplikasyonlar nedeniyle histopatolojik incelemeye alınan sarkoid tümörler
de sınırlı sayıdadır (7). Bu nedenle, tümörün tanısı klinik
olarak dış görünümüne bakılarak yapılmakta ve büyük
bir kısmı histopatolojik muayeneye alınmamaktadır. Bu
çalışmada, deride tespit edilen kitle tümör şüphesiyle
çıkarılmış ve klinik bulguların yanısıra histopatolojik
olarak da miks sarkoid ile uyumlu patolojik bulgular
tespit edilmiştir.
Klinik olarak sınıflandırılan sarkoid tiplerine özel
histopatolojik bulgular tanımlanmış ve herbir sarkoid
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formu için farklı özellikler ortaya konulmuştur. Ancak bu
bulguların herzaman klinik bulgular ile paralelik göstermediği ve yalnızca histopatolojik bulgulara bakılarak
yeni bir sınıflandırmanın yapılamadığı rapor edilmiştir
(6,7). İncelenen olguda, epidermiste geniş ülser alanlarının yanısıra, incelme, hiperplazi, dermise uzantılar yapan
epitel proliferasyonları (akantozis ve epitel ağı) ve
hiperkeratoz gibi farklı görünümler mevcuttu. Ayrıca
makroskobik olarak ta, kılsız, deri altıyla bağlantısı olmayan, sert, yüzeyinin pürüzlü ve ülseratif olduğu gözlendi. Tanımlanan makroskobik ve mikroskobik bulgular
tümörün yapısında, fibroblastik (ülser), nodüler
(epidermiste incelme) ve siğilimsi (hiperplazi ve
hiperkeratoz) özelliklerin birlikte bulunduğunu göstermektedir, bu nedenle de miks sarkoid olarak tanımlanmıştır.
Sarkoidlere, İngiliz atlarında belirgin şekilde daha
az oranda rastlanması dikkat çekicidir. İngiliz atlarının
sığırlarla temasının diğer at ırklarına oranla daha az olmasının bu durumda etkili olabileceği de iddia edilmektedir (3,6). Bununla birlikte, sarkoidli atlarda yüksek
oranda bulunan doku uyuşum antijenleri (MHC ELAB1), İngiliz atlarında çok daha az oranda bulunmakta ve
bunun ırk direnci ile bağlantısı olduğu bildirilmektedir(1,9). Bu çalışmada bildirilen kısrağın yetiştirildiği
tesisin, sığırlarla herhangi bir temas ihtimali bulunmamaktadır. Ayrıca, bu üretim kısmında bulunan; İngiliz,
Friesian, Hollanda Kraliyet Sıcakkanlısı (KWPN), Arap
ve Akalteke ırkı atlarda, son 10 yıllık kayıtlarda da herhangi bir deri tümörüne rastlanmamıştır.
Sarkoid olgularına; daha çok baş, bacaklar ve kulaklarda (%51) rastlandığı bildirilmekle birlikte (4) sunulan çalışmada ventral abdominal bölgede gözlenmiştir.
Diğer taraftan Carstanjen ve ark.(2) abdomen, göğüs ve
prepusyumda sarkoidlere rastlanma oranının (%67), baş
ve boyun bölgesinde (%12) ve eksremitelere (%21) göre
oldukça fazla olduğunu tespit etmişlerdir.
Sarkoidlerin sağaltımında, cerrahi eksizyon, diğer
sağaltım yöntemlerine göre tercih edilen bir yöntemdir,
ancak operasyon sonrası yüksek oranda nükslerle karşılaşılmaktadır (1,2,5). Sunulan çalışmada, operasyonu takip
eden 6 ay içerisinde nüks şekillenmemiştir.
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Gross appearance of the chicken unfertilized germinal disc
Esin Ebru ONBAŞILAR1, İsmail Safa GÜRCAN2, Gülzade KAPLAN3, Fevzi Tahir AKSOY1
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Summary: Flock fertility could be determined by different appearances of germinal disc in fresh egg. The aim of this study
was to determine the differences and the frequency of distributions in the appearance of germinal disc in fresh unfertile eggs coming
from a young virgin brown layer flock. In this study a total of 354 eggs was examined. Six categories of unfertile germinal disc
(UGD) were defined based on their appearance as A, B, C, D, E and F. As a conclusion, in total eggs, type A (31.9%) was the highest
and type C was the lowest (6.5%) in frequency.
Key words: Chicken, unfertilized germinal disc, gross appearance.

Dölsüz tavuk germinal diskinin görünümü
Özet: Sürü döllülüğü taze yumurtadaki germinal diskin farklı görünümüne göre belirlenebilir. Bu çalışmada; genç kahverengi
yumurtacı sürüden elde edilen taze dölsüz yumurtalardaki germinal disk farklılıklarını ve dağılım frekanslarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada toplam 354 yumurta incelenmiştir. Yumurtalar dölsüz germinal disk görünümüne göre A, B, C, D, E ve F olmak
üzere 6 farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak toplam yumurtalar içinde en yüksek oranda A şekline (%31.9) ve en düşük
oranda da C şekline (%6.5) rastlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Tavuk, dölsüz germinal disk, görünüm.

The fresh egg examination is a method of predicting
hatch potential prior to setting of the eggs. External and
internal examination of the eggs will serve as an early
warning system for breeder flock problems, the quality
characteristics of shell, albumen and yolk, nutritional and
disease status of the breeder and fertility status of the
eggs (3).
Internal examination of the eggs can be made by the
breakout of the culled fresh hatching eggs. Fresh egg
breakout should be used when immediate fertility results
are needed. When a flock is first coming in to lay or has
been treated for a disease or management related fertility
problem, managers often want a quick estimate of
fertility (9). For the fertility estimation, appearances of
unfertile germinal disc, blastoderm (fertilized germinal
disc) and early dead embryo could be well recognized
and differentiated (5, 10).
Arora and Kosin (1) briefly described the gross
appearance of germinal disc in different avian species
including chicken. They reported that presence of
vacuoles in the germinal disc as the indicator of an
infertile egg and presence of vacuoles in the blastoderm
as an indicator of embryonic death. Some researchers
(4,7) categorized the early development of the chicken

embryo. The progressive development of the turkey
embryo from cleavage through hypoblast formation was
described by Gupta and Bakst (6). It became apparent
that there were variations in the morphological
appearance of blastoderm and as well as UGD in the
fresh laid eggs. Gross appearance of the turkey
blastoderm and UGD at oviposition also described and
categorized by Bakst et al (2). They indicated that UGD
were divided into six categories and were best
differentiated from the blastoderms by the presence of
vacuoles around its central dense area.
The aim of this study was to determine the differences and the frequency of distributions in the appearance of germinal disc in fresh unfertile eggs coming from
a young virgin brown layer flock. It was assumed that the
explanations of the morphological categories and their
frequencies may reflect some contributions to fresh egg
breakout practices.
Eggs were randomly collected four times in two
weeks of intervals from uninseminated brown layer flock
of 1200 hens between 26 to 32 weeks of age. The total
number of eggs examined was 354. Eggs were collected
once in the morning and placed in a room at 15 oC and
examined in the next day.
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Hand made drawings of six different UGD appearances

A

B

C

D

E

F

A; It has a central, dense, small, asymmetrical, white spot
which appears irregular due to numerous adjacent small vacuoles. B; Similar to A but vacuoles less conspicuous by eye. C;
Has large, dense, somewhat symmetrical, white mass with
surrounded by a clear zone. D; Like C but has one or more
vacuoles surrounding central white mass. Surrounded by a clear
zone. E; Three distinct zones, a dense central white area, surrounded by symmetrical. F; Similar to E except the outer ring is
more diffuse with no outer boundary (Adapted from Bakst et al,
1998).
Figure 1. Morphological classifications of the unfertile germinal disc (UGD)
Şekil 1. Dölsüz germinal diskin morfolojik sınıflandırılması

A

B

C

ances of central white spot, presence of vacuoles and
zones surrounding the central spot (2). In two of the
categories marked as A and B, the central white spot was
asymmetrical. In the categories of A, B and D, there were
small vacuoles surrounding the central white spot in
different frequency distributions. In the categories of C,
D, E and F there were surrounding zones around the
white spot in different appearances (Figure 1 and Figure
2). A statistical analysis of the distribution of the classifications of the UGD appearance within and between
each egg collection group was made by using of ChiSquare test (8) using the SPSS version 10.0.
Egg numbers and frequencies in those categories
are shown in Table 1. No significant differences were
obtained among the egg collection intervals. Egg
distribution differences were statistically significant
among the categories (p<0.001) in the first, second, third
period and in total. When analyzed all together, type A
(31.9%) was the highest and type C was the lowest
(6.5%) in frequency.

Table 1.The distribution ratio of six different unfertile germinal
disc (UGD)
Tablo 1. Altı farklı dölsüz germinal diskin dağılım oranı
Categories of UGD appearances
Time

A

B

C

D

E

F

Total

n
1
%
n
2
%
n
3
%
n
4
%
n
Total %

23
27.4a
29
32.2a
34
37.8a
27
30.0
113
31.9a

14
16.7a
16
17.8b
12
13.3b
11
12.2
53
15.0b

2
2.4b
6
6.7b
4
4.4b
11
12.2
23
6.5c

11
13.1a
13
14.4b
14
15.6b
11
12.2
49
13.8b

20
23.8a
19
21.1b
18
20.0b
17
18.9
74
20.9b

14
16.7a
7
7.8b
8
8.9b
13
14.4
42
11.9b

84
100
90
100
90
100
90
100
354
100

a-c

D

E

F

Figure 2. Appearance of six different unfertile germinal disc
(UGD).
Şekil 2. Altı farklı dölsüz germinal diskin görünümü

Fresh egg breakout was demonstrated by puncturing
the egg shell and shell membranes from the large side of
the egg to have a 25 or 30 mm diameter opening. To
locate the germinal disc it was necessary to discard some
of the albumen and roll the yolk inside the shell or in the
palm of the hand. Each time UGD classified in one of
the six different morphologic categories in according to
gross appearance (2) (Figure 1). Six categories of UGD
A, B, C, D, E and F have defined in according to appear-

Percentages of groups with different letters in the same row
are significant (p<0.001).

True flock fertility determinations based on
germinal disc appearances in fresh laid eggs is a practical
tool for the hatchery practice that is becoming an
increasingly popular recently. Gross appearance of the
UGD and fertilized germinal disc (blastoderm) at
oviposition exhibits definable morphological variations.
Such variations may lead to difficulty and misjudgement
when attempting to determine true flock fertility based on
their appearances.
Gross morphological appearance of chicken UGD
were observed by unaided eye in the eggs coming from a
virgin brown layer flock in between 26 and 32 weeks of
age. In this experiment; six categories of UGD were
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defined based on their appearance as A, B, C, D, E and F
and type A (31.9%) was observed in the highest
frequency.
These findings were almost in the same order with
the findings of Bakst et al (2) on turkey UGD. Most of
the authors in some pioneer papers published in between
1872 and 1961 cited the presence of vacuoles in the germinal disc as the indicator of an infertile egg (1). But in
our findings no vacuoles observed by unaided eye in
some of UDG categories such as type C, E and F.
As a result it may be stated that the gross appearance of UGD may be put into six different categories.
These appearances may be used as a tool to differentiate
an UGD from the blastoderm.
Acknowledgements
We thank to Okan Ekim for their assistance with
taking photographs of UGD.
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