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Etiological and pathological studies on bacterial abortions of sheeps and cattles in 
North-East Anatolia Region 

Summary: In this study were examined bacteriological etiology and pathologically findings ol 96 cattle 119 sheep 
aborted letuses in North·East Anatolia Region examined beetwen 1994-1996. In Erzurum Province, 42.25 % Bruceıla 
spp., 1.40 % Haemophilus somnus, 1.40 % Corynebacterium spp., 1.40 % Salmoneıla dublin in bovine aborted le· 
tuses and 45.23 % Bruceıla spp., 2.38 % Corynebacterium spp., 5.95 % Salmoneıla abortus ovis, 3.57 % Camp
ylobacter letus subspp. in sheep aborted letus were isolated. In Kars Province , 40 % Bruceıla spp., 1.04 % Camp· 
ylobacter letus in bovine aborted letuses and 5.70 % Campylobacter letus, 5.71 % Salmoneıla spp., 1.19 % 
Streptococcus spp. in sheep aborted letuses were isolated. Etiology ol the bacteria could not be determined on the 
average 54.81 % aborted letuses. Histopathologically, catarrhal bronchopneumonie, nonpurulent interstilial nephritis, 
dilluse or local necrosis in the liver, degeneration in hepatocytes were observated. Congenital mallormations ine
luding scoliose, arthrose, prognathie, cerebellar hypoplasie and ichtyosis congenita and were delected in 3 catlles 
and 4 sheeps letuses. 

Key Words: Abortus, sheep, catlle, bacteriology, palhology 

Özel: Araştırmada Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 1994-1996 tarihleri arasında 96 inek ve 119 koyun alık fötüslerinin 
bakteriyolojik eliyolojisi ve patolojik bulguları incelendi. Erzurum Bôlgesinde atık inek fôlüslerinde % 42.25 Bruceıla 
spp., %1.40 Haemophilus somnus, %1.40 Corynebacterium spp., koyun fötüslerimde % 45.23 Bruceıla spp., % 2.38 
Corynebacterium spp., % 5.95 Salmoneıla abortus ovis ve % 3.57 oranında Campylobacter letus subspp; Kars Böl· 
gesinde, inek lôıüslerinde, % 40 Bruceıla spp., abortus, % 1.04 Campylobacter lelus subspp, koyun lötüslennda, % 
5.70 Campylobacter letus spp, % 5.71 Salmoneıla abortus ovis ve % 1.19 oranında Streptococcus spp. izole edildi. 
Olguların ortalama % 54.81'inde bakteri saptanamadı. Histopatolojik incelemelerde, kalaral bronkopnömoni, irinsiz in
tersilisyel nefrilis, karaciğerde yaygın ya da lokal nekrozlar, hepaıosillerde dejenerasyonlar gözlendi. Ayrıca 3 inek ve 
4 koyun tötüsünde konjenital mallormasyon olarak, skolioz, artroz, prognali, ihtiyozis konjeniıa ve serebellar hipoplazi 
belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Atık, koyun, inek. bakteriyoloji, patoloji. 

Giriş 

Fötüsün uterus dışında canlılıOınl sür· 
düremeyecek bir gelişim döneminde iken, herhangi 
bir sebeple canlı veya ölü olarak ulerustan atılması 
olarak tanımlanan abortusların etiyolojisi, en
feksiyöz ve nonenfeksiyöz olarak başlıca iki grup 
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altında toplanır. Enzoolik karakterli abortuslarda en
feksiyonlar, bakteriyel, viral, riketsiyal, mikoUk ya 
da protozooal orjinli olabilirler (Alibaşoğlu ve Ye
şildere, 1988; Blood ve Radostits ,1995; Woodard, 
1994). Enfeksiyöz nedenlerle oluşan abortuslar, 
toplu halde yavru atımından dolayı bir sürü prob
lemi olarak ortaya çıkar ve önemli ekonomik ka
yıplara sebep olurlar (Arda, 1987; Arda ve ark., 
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1987; Karaman ve ark., 1993; Kırkbride, 1985 a,b; 
'ı<.enn� ve 801. .• '960; '(ı'maı, '987). 

Travmatik-fiziksel faktOrler, ila� kullanımı, tok
sik yemlerin alınması. ananın hastalıklan, ano
maliler, hormonal dengesizlik, yetersiz beslenme 
gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan nonenfeksiyöz 
abortlar ise genellilde sporadik olarak seyreder 
(Norton ve Campbell, 1990; Kennedy ve ark., 
1960). 

Yurdumuzda abortların patofojisini inceleyen 
araştırmalar (Baran, 1963, Baran ve Köküuslu. 
1966; Özer ve ark .• 1990) çok sınırlı sayıda ofup, 
yapılan çeşilli çalışmalarda genellikle bakleriyolojik 
ve serolojik yoklamalara dayanmaktadır. Bu ça
lışmalarda (Aydın ve ark., 1994; Karaman ve ark., 
1993; Kenar ve ark., 1990; Özmen ve Pir. 1979; 
Taşıan ve ark.,1994; Yılmaz 1987) atıklara ön
celikle yol açan bakteriyel hastalıkların, brusellazis, 
kampilobakteriozis. salmonellozis, leptospirozis, lis
teriozis, klamidiozis olduau belirtilmektedir. Bu bak
teriyel enfeksiyonların dışında, E. coli, Sırep
lecoccus spp. Corynebacterium spp., Pasteurella 
spp., Lepıospira spp. Y. pseudoluberculasis gibi 
bakteri grupları da koyun ve inekler abortlanndan 
sorumlu tutulmaktadırlar (Arda, 1987; Blood ve Ra
dostiıs ,1995; Alibaşo{llu ve Yeşildere, 1988; Jones 
ve Hunt, 1983) 

Bakteriyel etken ızolasyonuna dayalı araş
tırmalarda, rakamsal sonuçlar farklılık göstermekle 
birlikte abort olgularından birinci derecede Bruceıla 
spp.'in (Koyunlarda Br. melilensis, ineklerde Br. 
abortus) sorumlu olduQu ve Türkiye'de hayvan saa
lığını önemli ölçüde tehdit ettiai ortak bir bulgu ola
rak kabul edilmektedir (Arda VE· ark., 1987; Aydın 
ve ark., 1994; Karaman ve ark .• 1993; Özmen ve 
Pir, 1987; Özer ve ark .• 1990). Mikroorganizmalar 
fölüse ail koryonik villi epitelierinde ürer ve bu
radan koryon ile uterus mukozası arasına yayılır ve 
lölal membranıarı ayırarak abortusu oluştururlar 
(Alibaşoaıu ve Yeşildere, 1988; Kenndy ve ark., 
1960; Kenndy ve Miller, 1993). Yavru atan ana
larda endometriyal ülserasyon, brusellomlar ve 
ödemli·nekrotik plasentitis görülür (Anderson ve 
ark., 1986; Meador ve ark. 1988) 

Kampilobakteriyozis, çoğunlukla C. fetus 
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subspp. ve C. jejuni tarafından meydana getirilir ve 
aboıtlar geneni'l<)e gebellb'ın son 6 ha11:asında oluşur 
(Hadsuom ve ark., 1987; Jones and Hunı, 1983; 
Klrkbride, 1985 b). Barsaklarda bulunan etkenler, 
uterusa geçerek 7-25 gOnlOk inkubasyon sü
resinden sonra bakteriyemi sonucu, Once maternal 
sonra fOtal plasentaya ve fötüse geçerek abortus 
oluşturur (Blood ve Radostits,199S). Atık fötüsde 
fibrinU peritonitis, karaciOer nekrozlarına (Kırk
bride,l985a,b; Baran ve Köküuslu, 1966) rast
lanmaktadır. Ülkemizde kampilobakteriozise bağlı 
abortuslar ile ilgili yapılan araştırmalarda (Arda ve 
ark.,1987; Karaman ve ark., 1993; Büyükçoban, 
1989; Kenar ve ark., 1990; Kenar ve Erganiş, 1996) 
bölgeler arasında % O.64'dan (Karaman ve ark., 
1993) % 22.9'a (Kenar ve Erganiş, 1996) kadar de
ğişen oranlarda izolasyonlar bildirilmiştir. 

Koyun ve inelderde gOrOlen abort olgularında 
daha çok konakçı spesifik Salmoneıla spp. öne çık
maktadır. Koyunlarda başlıca S. abortus ovis. inek
lerde ise S. dublin ve S. ıyphimurium izole edil
mektedir (Arda. 1987; Pelzer,1989; Wray ve 
Sojka, 1917). Hastalık sperma ile bulaşır. Uterusa 
ulaşan elkenler irinil hemorajik bır plasentllis ya
parak abortus oluştururlar (Jones ve Hunt, 1983;). 
Koyunlarda, Bursa Bölgesinde (Büyükçoban, 1989) 
% 9.5, Do{Iu Anadolu Bölgesinde (Taştan ve 
ark .• 199S) % 12.30 • Elazıa Bölgesinde % 3.3, 
Konya Bölgesinde (Kenar ve ark .• 1990) ise % 3.6 
oranında S. abortus ovis izolasyonu rapor edilmiştir. 

Koyun ve ineklerde abortuslara yol açan ve zo
onoz olan diğer bir bakteri grubu Listeria spp. dir. 
Başlıca Listeria monocytogenes'in neden oldu{lu lis
teriozis, encephalitis, septisemi velveya gebe hay
vanlarda abortus formunda seyreımektedir. (Arda 
ve ark., 1987; Blood ve Radostits; 1995; Jones ve 
Hunt. 1983). Son yıllarda Llsleria ivanovli'nin de 
özellikle koyunlarda (Sergeant ve ark.19B1) ve inek
lerde (Alexander ve ark. 1992) abortlara neden oı
duğu, ekonomik kayıplara yol aÇtıaı, fötüslerde olu
şan şiddetli ololjz nedeniyle lezyonların 
maskelendıği, ancak karacl�erde şekil1enen milier 
nekroz odaklarının görülebileeeai belirtilmektedir 
(Kenndy ve Miller, 1993; Kırkbride,1985a). 

SIQırlarda özellikle besi tosunlarında trombo-
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embalik meningoensefalitislere, pnömonilere 
sebep olan Haemophilus somnus'un, aynı za
manda gebe ineklerin abort etkenleri arasında 
önemli yer tuttuQu ve infertiliteye yol açtlQı bil
dirilmiştir (Eaglasome ve ark., 1992). Patogenezlsl 
lam açıklanamamakla birlikte, respiratorik veya va
jinal yolla ahnan etkenlerin bir bakteriyemi sonucu 
uıerusa ulaşarak, akut nonpurulent plasenliıis so
nucu yavru ölümüne neden olduQu belirtilmektedir 
(Kenndy ve Miller. 1993). 

Bu çahşma; Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 
her yıl önemli .problemlere ve ekonomik kayıplara 
neden olan koyun ve inek abartlannın bakteriyal 
etiyolojilerini patolojik bulguları ile birlikte in
celemek, sonuçları ile bölgenin hayvancılık so
runları ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Bu araştırmada, 1994-1996 tarihleri arasındaki 
iki doQum periyodunda Kuzeydoğu Anadolu Böl
gesinde (Artvin, Ardahan. Kars, IOdır, Ağrı, Gü
müşhane, Bayburt, Erzincan ve Erzurum) Erzurum 
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü ve Kafkas 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirilen, ayrıca 
araştırmacılar tarafından hastah{ıın görüldüğü bOl
gelerden alınan toplam 96 inek ve 119 koyun fö
tüsü paıolojik ve bakteriyolojik yönden inceledi. 

Bakteriyolojik Incelemeler : Nekropsileri ya
pılan tüm fötüslerin karaciğer, dalak, kalp ve ak
d{ıerlerinden ahnan doku örnekleri ile aba
mazumlanndan ahnan mide içerikleri bakteriyolojik 
incelemeye alındı. 8u örneklerin öncelikle gram, gl
emsa ve stamp boyama yönıemleri ile direkt mik
roskobik muayeneleri yapıldı ve her bakterinin ayn 
ayrı izolasyon ve identifikasyon için aşa{ııda be
lirtilen yöntemleri uygulandı. 

a) Bruceıla spp. ızolasyonu ve Identilikasyonu 
: Bruceıla spp. yönünden fötal materyal iki adet 
Bruceıla Selektif Agar (BrSAl'a ekilerek, be
siyerlerinden biri % 10'Iuk C02'1i, di{ıeri 02'Ii or
tamda 37 °C'de '-7 gün süre ile inkubasyona bı
raktfdı (WHO,19B8).· izolasyon aşamasında 
besiyerlerinin (Bruceıla agar ve Triptoz buyyon) se-
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lektivitesini sa{ılamak amacıyta Bruceıla selectlve 
supplement (Ananymaus, 1990) kullanıldı. Bir ml 
abamazum içeriği 9 ml Bruceıla buyyona ekilerek 
uygun ortamlarda 1-3 gün inkube edildikten sonra, 
yeniden BrSA'a birer öze dolusu ekimleri yapıhnca 
saf ve yoQun üre me ler elde edildi. Bruceıla be
siyerlerinde üreyen bakterilerin kolonl morfolojileri, 
Qreme ortamları dikkate alındı. Biyokimyasal özel
likleri incelendi. Bruceıla antiserumlan ile serolojik 
özellıkleri incelenerek identilikasyonları yapıldı 
(WHO,1988). 

b) Campylobacter spp. ızolasyonu ve Iden-
1ifikasyonu : Atık fötal materyaller Kampllobakter se
lektif agar (CampySA)'a ekilerek, besiyerleri 37 
°C'de mikroaerofilik orlamda 1-9 gün inkübe edildi. 
ızolasyon aşamasında başlıca Kampilobakter temel 
besiyeri ve Kampilobakter selektif supplementi 
(Skirrow)'nden yararlanıldı (Anonymous,1990). 

CampSA'da üreme olan bakterilerin kolonial 
morfolojileri, mikroskopik özellikler ve biyokimyasal 
karakterleri de{ıer1endirildi (Diker, 1985). 

c) Listeria spp. ızolasyonu ve Identifikasyonu : 
Fötal materyallerden direkt olarak Kanlı agar ve se
lektif besiyerı olarak Modifiye Oxfor Agar (MOX)'a 
(MeCllain ve Lee, 1989) ekimlari yapıldı. Ömekler 
37 °C'de 24-48 saat aerobik olarak inkübe edildi. 
Ayrıca aynı atık fötal materyallerden doku örnekleri 
steril havanda homojenize edilerek i ml ve aba
mazum Içerikleri ise direkt olarak 1 ml ahnarak için
de 9 ml Listeria zenginleştirme buyyonu bulunan 
tüplere inokule edilerek sıvı besiyerleri 37 °C'de 1-7 
gün süreyle inkübe edildikten sonra yeniden MOX 
ve Kanlı agara ekiidi. Kültür sonuçları koloni mor
folojileri, biyokimyasal özellikleri dikkate alınarak de
{ıenendirildi (Taştan ve ark.,1995). 

d) Salmonella spp. ızolasyonu ve iden
tifikasyonu: 8u araştırmada daha çok konakçı spe
sifik olan abartif salmoneıla türleri (S. abortus ovis 
ve S. dublin) ve diğer salmonellalar dikkate alındı. 
Bu amaçıa genel izolasyon besiyeri olarak Mac 
Conkey �gar kullanıldl(Anonymous,1990). Ayrıca 
Ksiloz-Lizin-Tergitol-4 (XLT4) agar kullanıldı (Miller 
ve ark.1991). Alık fötal materyalin direkt ekif. 
mesinden sonra.. besiyerleri 37 °C'de 24-48 saat ae
robik ortamda inkube edildi. Mac Conkey agarda 
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Laktoz (-) koloniler, XLT4 agarda ise pembe (H2S-) 
veya kenarları pembe, ortası siyah veya tamamen 
siyah (H2S+) koloniler Salmoneıla spp. olarak de
ğerlendirildi. Biyokimyasal özellikleri üçlü tOp yön
temine (Lassen, 1975) göre incelendi. Klasik yön-
temlere göre serotiplendirmeleri yapılarak 
identilikasyonlar gerçekleştirildi. ). 

e) Haemophilus spp. ızolasyonu ve Iden
lifikasyonu : Alık lötal materyali direkt olarak Ha
emophilus selektif agar (HSA)'a ekilerek, be
siyerıeri 37 °C'de % 10 CO2'1i ortamda 1-5 gün 
süre ile inkube edildi. Üreme görOlen be
siyerlerindeki koloni mor1olojileri, fizyolojik ka
rakterler ve biyokimyasal özellikler incelenerek 
identilikasyon işlemleri gerçekleştirildi (Brever ve 
ark., 1986). 

Patolojik Incelemeler : Toplam 215 tötüsün 
sistemik nekropsileri yapıldı. Bunlardan ileri de
recede otoliz olanlar (67 adeı) dışında hepsinin ak
ciğer, karaciğer, böbreklerinden ve lezyon görülen 
organlardan örnekler alınarak % 10'luk nötral lor
malin solusyonunda tespit edildi. Dokular his
lokineHe dereceli alkol ve ksilol serilerinden ge
çirilerek paralinde blokland!. Bu bloklar 5-6 mil. 
kalınlığında kesildikıen sonra, hemaloksilen-eozin 
ile boyanarak ışık mikroskopunda incelendi 
(Luna,1968). Yağ dejenerasyonu için likse edilen 

dokular kreyostat ile 10 mj.!. kalınlı�ında kesildikten 
sonra Sudan III boyama tekniğine göre boyandı 
(Culling ve ark., 1985»). 

Bulgular 

Bu araştırmada 1994-1996 tarihlerinde (iki 
doğum peryodu süresince) de�işik yaş ve ırktan 
119 koyun ve 96 inek atık fötüsten oluşan topıam 
215 föıüsün, bakteriyel etiyolojisi ve patolojisi in
celenmiştir. 

Bakteriyolojik Bulgular: Incelenen bakteriler 
yönünden atık koyun lOtüslerinde % 44.54 ora
nında, inek lötüslerinde % 45.84 oranında etken 
izole edilmiş, izole ve identiliye edilen bakterilerin 
sonuçları tür ve bölgelere göre Tablo 1 ve 2'de ve
rilmiştir. Abort etkeni olarak, koyunlarda %32, inek
lerde % 41.66 ile birinci derecede Bruceıla spp.yer 
almaktadır. Ayrıca bu araştırmada inek ıo
tüslerinden bir olguda S. dublin bir otguda H. som
mus, yedi koyun fötüsünde ise S. abortus ovis 
izole edilmiş ve serotiplendirilmiştir. Koyunlarda bi
(ince derecede Bruceıla spp. ve sırası ile S.abortus 
ovis ve Campylobacter letus subspp., ineklerde ise 
Bruceıla spp. birinci derecede, S.dublin, H. somnus 
ve Campylobacter letus subsspp. aynı oranda rol 

Tablo 1. Koyun Atık FOtOslennden Izole Edilen Baktenler ve Son uçları 

Erzurum Veteriner Kafkas Üniversitesi Genel Toptam 

Izole Edilen Bakteriterin Kontrol ve Araş. EnstitOsO· Veteriner FakOltesi- Sonuç 

Cinsleri i TOrleri ızolasyon 

Sayısı Yuzqe si Sayısı YOzdesi Sayısı YOzdesi 

Bruceıla spp . •• 38 45.23 O O 38 32 
C. fetus subspp .•• 3 3.57 2 5.7 5 4.2 
S. aborıus ovis 5 5.95 2 5.71 7 5.88 
Listeria spp. O O O O O O 

Streptecoccus spp. O O 1 1.19 1 0.84 
Corynebacterium spp. 2 2.38 O O 2 1.68 
Bakteriyel Üreme Görulmeyen 36 42.85 30 85.7 66 55.46 

• Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma EnstitQsünde 84, Kalkas Üniversitesi Veıeriner FakaUesinde 35 adet atık lotOs materyalı in
celenmişllL 

.. Spesifik anliseruıriar sa�lanamadığından Izole edilen suşların tOr velveya aItıOr dCızeyinde incelemeler1 yapılamamıştır. 
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Tablo 2. Inek Alık FOtOslelinden Izole Edilen Bakteriler ve Sonuçları 

Erzurum Veleriner Kafkas Üniversitesi Genel Toplam 

Izole Edilen Bakterilerin Kontrol ve Araş. Enstitüsü" Veteliner Fakü ltesi " Sonuç 
Cinsleri i TOrleri ızolasyon 

Sayısı Yüzdesi Sayısı Yüzdesi Sayısı YOzdesi 

Bruceıla spp . .• 30 42.25 10 40 40 41.66 

C. fetus subspp. ,. O O 1 1.04 1.04 

S. dublin Q 1.40 O O 1 1.04 

Listerla spp. O O O O O O 

H. somnus " 1.40 O O 1.04 

Corynebacıerium spp. 1.40 O O 1 1.04 

Bakteriyel Üreme GOrülmeyen 38 53.52 14 56 52 54.16 

• Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstıtüsunde 71, Kafkas Orvversltesl Veteriner FakOIteslnde 25 adet atık 10lOs materyalı wl

celenmiştir. 

.• Spesilik antiseru!"lUf sağıanamadığından izole edilen suşların IOr velveya alttOr dOzaylnda Incelemeleri yapılamamıştır. 

O: Biyokimyasal özelliklerine gOre identifıye edilmiş, Ellik Vet. Kont. ve Araşt. Enstitüsu Mikrobiyoloji laboratırvarınde serotiplendirllmiştir. 

B; HSA'da karakteristik koloni morfOıojisl, biyokimyasal Ozeniklerl ve gebe kob8y'da patojenlte özelliklerine göre idenlitiye edilmiştir. 

oynamaktadır. 

Lepıospira spp. ve Chlamidia spp. yönünden 
inceleme yapılarnamıştir. Listerioz yönünden ya· 
pılan izolasyonlar ise negatif sonuçlanmışıı 

Patolojik Bulgular 

Nekropsi Bulguları: Alımışyedi (21 inek, 46 
koyun fötüsü) olguda şiddelli derecede otoliz be· 
tirlendi. Otoliz, genellikle atıldıktan 1·3 gün sonra 
getirilen fötüslerde olabildiği gibi, aynı gün ge
tirilenlerde de intrauterin ölümlerle ilgili olarak şe
killenmişti. 

Bir çok olguda kann ve göğüs boşluklarında 
kanlı eksudat vardı. Buna ilgili olarak organlar kır
mızı renkli ve kesit yüzleri kanlıydı (Şekil 1), . Baş 
ve boyun bölgelerinde öncelikli olmak üzere, be
lirgin anazarka gözlendi. Sekiz olguda vücut sıvıları 
çekilmiş, derileri büzüşmüş, anemik yavrulara 
rastlandı. Dört olguda karaciğerde 1,5-2 cm. ça
pında beyaz-krem renkli nekroz alanları gözlendi 
(Şekil 2). Dört olguda da karaciğer tuQla kırmızı sı 
renkteydi. Abomasumların içerikleri farklı renk ve 
kıvamdaydı. Berrak·müköz; bulanık-müköz; seröz· 
pembemsi, yeşilimsi-sarı renkli ya da pıhttlıydı. 

Üç olguda (1 buzağı, 2 kuzu) skolioz be-
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rirlendi. Her üç olguda da yedinci torakalden, birinci 
tumbal vertebraya kadar olan bölgede vertebralar • 

S· şeklinde kavis yapmıştı. Ayrıca skoliozlu bir ku· 
zunun tüm ekstremitelerinde artroz ile arka ba· 
caklarında makromeli gözlendi. Bir kuzuda lüm 
vücut derisi pul pul kalıntaşmış, sarı-yeşil renkli ka
buklar1a kaplı konjenital ihtiyozis belirlendi. Aynı 
hayvanın beyni nisbeten küçük ve Ödemi'ydi. Bir 
koyun tötüsünda mandibular prognati, üç sığır fö
lüsüde ise serebellar hipoplazi (bir olgu skolioz ile 
birlikte) tesbit edildi (Şekil 3 a,c,d),. 

Beyinde üç olguda yaygın kanama (Şekil 3 a,d) 
52 olguda konjesyon, bir olguda ise serebellumun 
bazisinde 3,5 cm. çapında hematom gözlendi. 

Fötüslerin akciğerleri do�al olarak sert kıvaınh 
ve atelektazikti. Kesit yüzünde, bir kaç olguda 
bronşlann lümenindeki 'eksudat dışında değişiklik 
gözlenmedi. Böbrek korteksinde sekiz olguda ka
nama, iki olguda fokal beyaz odaklar vardı. Iki ol
guda fibrinU peritonitise rastlandI. 

Histopatolojik Bulgular: Inırafötal hemopoezisle 
ilgili, özellikle. erken dönem aıılan tötüslerin ka
raciğerlerinde yaygın lenfoid hücreler ve me
gakaryositler gözlendi. Bunların dışında 17 olguda 
perivasküler velveya perikanaliküler len· 
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fohistiyositer hücreler, altı oıguda nötrofil lökosit in
filtrasyonu görüldü, Oejeneratif değişiklikler; 18 ol
guda ya� (Şekil 4), dokuz olguda hidropik de
jenerasyon şeklindeydi. Dördü yaygın, yedisi 
multifokal (Şekil 5), toplam 11 olguda ise nekroz 
belirlendi. Multifokal nekrozlar içerisinde Sal
monella spp. izole edilen iki olguda typhold no
düllere özgü hücre proliferasyonları vardı. Iki olgu 
dışında di�er nekroz görülen olgular brusellozis ve 
kampilobakteriyozisle ilgiliydi. Üç olguda pe
rilobüler fibrozisle karakterize siroz başlangıcı tes
biı edildi (Şekil 6). Geniş nekroz alanlarının çev
resinde fibrozis gözlendi. 

Fôtal atelaktezik akciQerler birçok olguda hi
peremiktL Bruceıla spp.'in izole edildiği on olguda 
kalaral bronkopnömoni, dört olguda bronşiolilis be
lirlendi. Bu lezyonlarda başlıca iki tip sellüler de
�işiklikler saptandı. Bronşiol ve alveol lümenleri, 
normal veya nekrolik lökositler (Şekil 7) ve mak
rofajlarla doluduydu. Aralarında eksudaı içeren al
veollere de rastlandı. 

Böbreklerde sekiz olguda görülen subkortikal 
kanamanın üçünde, eritrositler korteksin de
rinliklerine kadar ulaşmıştı. iki olguda ise fokal len-

!oid hücrelerin bulunduQu nonpurulenl inlerslisyel 
nefritis (Şekil 8), ayrıca 22 olguda pasif hiperemi 
gözlendi. Makroskopik olarak pul pul kalınlaşmış de
rinin histopatolojisinde, şiddetli parakeraıozis az 
oranda hiperkeratozisre karakterize konjenilal ih· 
tiyozis saptandı (Şekil 9). Sadece bir olguda ise mi· 
yokartta hyalin dejenerasyonla birlikte, intersitisyel 
nötrofil inlitrasyonu dikkati çekti. Beyinde, pasif hi
peremi dışında, serebellar hipoplazi görülen ol
guların birinde beyinde perivasküler mononükleer 
hücrelerle karakterize nonpurulent ensefalitis gö· 
nJldü. 

Tartışma ve Sonuç 

Türkiye'de abortlarla ilgili yapılan araştırmalar, 
büyük oranda koyunlarda ve bakteriyel etiyotoji üze
rine kurulmuştur. Sunulan araştırmada ise kapsamlı 
bir bölgede, atık koyun ve sığır lötüsleri, bakteriyel 
etiyoloji ve patolojik bulguları i birlikte irdelenmiştir. 

Koyun atık lötüslerinde % 4.16 (Büyükçoban, 
1989) ile % 21.79 (Karaman ve ark., 1993) arasında 
de�işen oranlarda, inek atık lötüslerinde ise % 13,4 

Şekil 1. BruselloziG. Atık koyun rötüsünde. deri altında, vücut b?şluklarmda kanlı 
eksudat ve organlarda konjesyon. Mandibular prognati (ok). 
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1" • 

Şekil 2. Koyun fötüsünde kampilobakteriyozise bağlı karaciğerde nekrozlar (oklar) . 

• 

Şekıl 3. Inek föiüsü. Serebellar hipoplazi (a,c,d). Beyinde yaygın kanama (a,d). 
Normal serebellum (b). 
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Şekıı 4 Karaciğerde yağ deıenerasyonu. H: H.E. X 470. S: Sudan iii. X 440 

Şekil 5. Karaciğerde multifokal nekroz.HE X 210. 
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Şekil 6 .  Karaciğerde perilobGler fibroziS.H.E.X 125. 

Şekil 1. Brusellozis. Fötal bronkopnömoni. H.E.X 125 
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Şekiıa Inıersıısyel noopurulenl nelntıs.lnıerstısyumda lenfOld hücre ınhltrasyonu. HE. LI 470_ 

Şekil 9. Konjenııalıhtıyozis. Epidermisde şiddeUi parakerMozis. H.E.X 120. 
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(Arda ve ark., 1987) ile % 46,6 (Aydın ve ark., 
1994) oranlarında ve ilk sırada Bruceıla spp.'nin 
izole edildi§i bildirilmiştir. Bu çalışmada da Bruceıla 
spp. en fazla olmak üzere koyun alık.lÖlÜslerinde 
% 32, inek alık fölüslerinde % 41.66 oranda izole 
edilmiştir. Erzurum Bölgesinde daha önce koyun 
alık fölüslerinde brusellozis % 30.70 iken (Taşlan 
ve ark., 1994), bu araşlırmada % 45.2'ye yük
selmiş; Kars Bölgesinde ise % 6.25 oranında be
!inenmişken (Aydın ve ark., 1994), sunulan ça
lışmada hiç izole edilmemiş olması, bölgeler ve 
yıllar arasındaki larkıılıklana, eradLkasyon ça
lışmalarının önemine dikkaı çekmektedir. 

Brusellozise bağlı alık fölüslerde belirtilen (Ali
başoğlu ve Yeşildere, 1988; Baran ve Köküuslu, 
1966; Kırkbride,1985b), deri allı ödemleri, vücut 
boşluklarında kanlı Iransudat ve intersilisyel nef
rilise bu araştırmada da rasllandl. Yine aynı araş
tırıeılar tarafından bu enfeksiyonda sıklıkla katara! 
akut bronkapnömoni ya da bronşilis ile limon sarısı 
renkte abomasum içeriği bildirilmesine rağmen , 
bu çalışmada Bruceıla spp. izole edilen toplam 78 
fötüsden sadece on olguda kalaral akut bron
kopnömoni, dört olguda bronşiolitis belirlendi. Aba
masum içeriğinin ise değişik renk ve kıvamlarda ol· 
du{Ju görüldü. 

Ülkemizin çeşitli değişik bölgelerinde yapılan 
araşıırmalarda koyunlarda C. felus subspp. izo
lasyon sonuçları % 0.64 (Karaman ve ark., 1993), 
% 6.9 (Arda ve ark., 1987), %7.51 (Arda,1987), 
%12 (Diker,1985), % 6.15 (Taştan ve ark., 1994), 
%22.9 (Kenar ve Erganiş, 1996) gibi değişken bir 
bir aralıkla yer almaktadır. Bu oran önceki yıllarda 
(Aydın ve ark., 1994) Kars'da koyun fölüsleri için 
%31.25, inek fölüsleri için % 3.3 iken, bu araş
tırmada aynı bölgede ineklerde % 1.04'e ko
yunlarda % 5.7'e düşmüşıür. Erzurum da ise yarı 
yarıya azalmıştır. 

Salmoneıla abortus ovis'e ba§lı abart oranları 
koyunlarda % 9.5 (Büyükçoban, 1989), % 3.66 
(Kenar ve ark., 1990), % 2.9 (Özmen ve Pir,1979), 
% 3.3 (Özer ve ark.,1990), ve % 12.30 (Taştan ve 
ark., 1994) olarak bildirilmiş, sunulan araştırmada, 
Erzurum Bölgesinde % 5.95, Kars Bölgesinde ise 
%5.71 olarak belirlenmiştir. Sü bakterinin izole edil· 
diği iki olguda multifokal nekrozlara rasııanmıştır. 
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Ülkemizdeki bakteriyel abort olguları hak
kındaki birçok araştırmada etken ızolasyonu ya
pılamayan koyun fötüslerinin oranları, % 72.4 (Er
do{ıan ve ark., 1994), % 74 (Arda ve ark., 1987), 
%74.5 (Kenar ve ark., 1990), % 77.56 (Karaman ve 
ark., 1993), % 78.3 (Özmen ve Pir,1979), , inek
lerde Ise % 84.5 (Erdoğan ve ark., 1984) gibi yük
sek oranlarda açıklanmıştır. Bu çalışmada ise in
celenen enfeksiyonlar yönünden atık koyun 
fölüslerinde % 44.54 oranında, inek fölüslerinde 
%45.84 oranında etken izole edilirken, yukarıdaki 
araştırıcıların verilerden daha düşük,Taşıan ve ark. 
(1994) verilerine (% 49.23) yakın olarak, koyun fö· 
tüslerinde % 55.46, inek fÖlüslerinde % 54.16 ora
nında bakteri izole edilememiştir. Sebebi açık
lanamayan yüksek orandaki bu abortların 
etiyolojilerinin, viral, mikolik, di{ıer enfeksiyonıar ve 
nonenfeksiyöz nedenler yönünden de araştırııması 
gerekmektedir. Nilekim çok yönlü yapılan bir ça
lışmada (Woodard, 1994), atık inek fötüslerinde 
%26.3 viral, % 2.4 kıamidyal, % 0.9 mikotik et
kenlerin rolü tesbit edilmiştir. Alınan anemnezler IŞI
�ında, buradaki bakleri izole edilemeyen abortlarda 
nonenfeksiyöz nedenlerin (bozuk, kül!ü yem, so{ıuk 
hava, travma, sıkışık barınaklar . . .  ) önemli yeri ol
du{ıu düşOnOlmüştür. 

Bu araştırmada, Erzurum'da inek atık fö
lüsünOn bütün iç organlarında ve mide içeriğinden, 
H. somnus ve bir inek alık fötüsden da S. dublin 
izole ve idenlifiye edilmiş, Türkiye'de bu iki bak
terinin inek atık lötüslerinden izolasyonuna dair 
araştırmaya rastlanamamıştır. 

Kampllobakıer enfeksiyonlarında bildirilen 
(Kırkbrlde, 1985a; Kırkbride, 1985 b; Kenndy ve MiI
ler, 1993; Hedstrom ve ark.,1987) fibrinli perilonitis, 
karaciğer nekrozu ve bronkopnömoni Ile klamidlal 
abortlarda tanımlanan (Kırkbride,1985 b) ka
raci{ıerde vakuol ve yağ dejenerasyonu ile lenfoid 
hücre Infiltrasyonu; bu çalışmada kam
pilobakteriozis ve brusellozisde görülmüştür. 

Sunulan çalışmada BVD virusa bağlı abortlarda 
kaydedilen (Kenndy ve Miller 1993; Kırkbride, 1985 
b, Woodard, 1994), serebellar hipoplaziye 3 olguda 
rasllanmış, ancak virus ızolasyonu yapılamamıştır. 
Herediter karaRIerde ve (esesif bir genle aktarıldı{ıı 
ifade edilen (Stood ve Radostits, 1995) kongeniıat 
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ihtiyozis bir olguda gözlenmiştir, 

Do�u Anadolu (Taştan ve ark" 1994) ve Kars 
Böıgesinde (Aydın ve ark., 1994; Demirözu ve 
ark., 1994) önceki yıllarda yapılan araştırmalann so
nuçları, bu çalışma ile karşılaştırlldı{ıında; Kars Ili 
ve yöresinde koyunlarda brusellozis ve kam· 
pilobakteriyozisin büyük oranda elimine edildi{ıi; 
ancak sı�ırlarda brusellozisin hala % 40 gibi yük· 
sek bir oranda seyrelli�i, kampilobakter en· 
!eksiyonlarının ise önemini korudu�u ortaya çık· 
maktadır. Erzurum Bölgesinde ise koyunlarda 
brusellozls % 45,23'e yükselirken, kam· 
pilobakteriyozis ve salmonellozisin yarıyarıya azal· 
dı�ı belirlenmiştir. 
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