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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.
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celikle yol açan bakteriyel hastalıkların, brusellazis,
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dostiıs ,1995; Alibaşo{llu ve Yeşildere, 1988; Jones

% 9.5,

ve Hunt, 1983)

Do{Iu

ark 199S)
.•

ızolasyonuna

Pelzer,1989;

ulaşan elkenler irinil hemorajik bır plasentllis ya
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lölal membranıarı ayırarak abortusu oluştururlar

lerde (Alexander ve ark. 1992) abortlara neden oı

(Alibaşoaıu ve Yeşildere, 1988; Kenndy ve ark.,
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1960; Kenndy ve Miller, 1993). Yavru atan ana
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(Kenndy ve Miller, 1993; Kırkbride,1985a).
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lektivitesini sa{ılamak amacıyta Bruceıla selectlve
supplement (Ananymaus, 1990) kullanıldı. Bir ml

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

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 üremeler elde edildi. Bruceıla be
siyerlerinde üreyen bakterilerin kolonl morfolojileri,
Qreme ortamları dikkate alındı. Biyokimyasal özel

uıerusa ulaşarak, akut nonpurulent plasenliıis so
nucu yavru ölümüne neden olduQu belirtilmektedir

likleri incelendi. Bruceıla antiserumlan ile serolojik
özellıkleri incelenerek identilikasyonları yapıldı

(Kenndy ve Miller. 1993).

(WHO,1988).

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

b) Campylobacter spp. ızolasyonu ve Iden1ifikasyonu : 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

celemek, sonuçları ile bölgenin hayvancılık so
runları ortaya koymak amacı ile yapılmıştır.

besiyeri ve Kampilobakter selektif supplementi
(Skirrow)'nden yararlanıldı (Anonymous,1990).

Materyal ve Metot

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

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.

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

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

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).

roskobik muayeneleri yapıldı ve her bakterinin ayn
ayrı izolasyon ve identifikasyon için aşa{ııda be

d) Salmonella spp. ızolasyonu ve iden
tifikasyonu: 8u araştırmada daha çok konakçı spe

lirtilen yöntemleri uygulandı.

sifik olan abartif salmoneıla türleri (S. abortus ovis
ve S. dublin) ve diğer salmonellalar dikkate alındı.

a) Bruceıla spp. ızolasyonu ve Identilikasyonu
: Bruceıla spp. yönünden fötal materyal iki adet

Bu amaçıa genel izolasyon besiyeri olarak Mac

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-

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 yöntemlere
göre
serotiplendirmeleri
yapılarak
identilikasyonlar gerçekleştirildi.
).

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

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).

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.

Bulgular

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

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

Tablo 1.

Koyun Atık FOtOslennden Izole Edilen Baktenler ve S on uçla rı
Erzurum Ve teriner

Izole Edilen Bakteriterin

Kontrol ve Araş. EnstitOsO·

Genel Toptam
Sonuç

ızolasyon

Cinsleri i TOrleri
Sayıs ı

Bruceıla spp

Kafkas Üniversitesi
Veteriner FakOltesi-

Yuzqe si

Sayısı

YOzdesi

Sa yısı

YOzde si

45.23

O

O

38

32

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 Göru lmeyen

36

30

85.7

66

55.46

.

••

C. fetus subspp.••

38

42.85

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
Izole Edilen Bakterilerin

Kontrol ve Araş. Enstitüsü"

Sayısı
Bruceıla spp

.

S. dublin

30

.•

,.

O

Q

Listerla spp.
H. somnus

Genel T opla m
Sonuç

"

ızolasyon

Cinsleri i TOrleri

C. fetus subspp.

Kafkas Üniversitesi
Ve t e line r Fakü lt esi

O
"

Corynebacıerium spp.
Bakteriyel Üreme GOrülmeyen

38

Yüzdesi
42.25

Sayısı

Yüzdesi

Sayısı
40

YOzdesi

10

40

O

1

1.04

1.40

O

O

1

1.04

O

O

O

O

O

1.40

O

O

1.40

O

O

1

1.04

14

56

52

54.16

53.52

41.66
1.04

1.04

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.

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

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

•

Patolojik Bulgular
Nekropsi Bulguları: Alımışyedi (21 inek, 46

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),.

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.

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

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

Fötüslerin akciğerleri do�al olarak sert kıvaınh
ve atelektazikti. Kesit yüzünde, bir kaç olguda

lirgin anazarka gözlendi. Sekiz olguda vücut sıvıları

bronşlann lümenindeki 'eksudat dışında değişiklik
gözlenmedi. Böbrek korteksinde sekiz olguda ka
nama, iki olguda fokal beyaz odaklar vardı. Iki ol
guda fibrinU peritonitise rastlandI.

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

Histopatolojik Bulgular: Inırafötal hemopoezisle
ilgili, özellikle. erken dönem aıılan tötüslerin ka
raciğerlerinde yaygın lenfoid hücreler ve me
gakaryositler gözlendi. Bunların dışında 17 olguda
perikanaliküler
len·
perivasküler
velveya

renkteydi. Abomasumların içerikleri farklı renk ve
kıvamdaydı. Berrak·müköz; bulanık-müköz; seröz·
pembemsi, yeşilimsi-sarı renkli ya da pıhttlıydı.
Üç olguda (1 buzağı,

2
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!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.

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

Tartışma ve Sonuç

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

Türkiye'de abortlarla ilgili yapılan araştırmalar,
büyük oranda koyunlarda ve bakteriyel etiyotoji üze
rine kurulmuştur. Sunulan araştırmada ise kapsamlı

veollere de rastlandı.

bir bölgede, atık koyun ve sığır lötüsleri, bakteriyel
etiyoloji ve patolojik bulguları i birlikte irdelenmiştir.

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

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
eksudat

ve organlarda konjesyon. Mandibular prognati (ok).
138
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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

Şekil

Karaciğerde yağ deıenerasyonu.

5.

H: H.E. X 470.

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.

Şekil 9. Konjenııalıhtıyozis. Epidermisde şiddeUi parakerMozis. H.E.X 120.
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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

(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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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
143
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ihtiyozis bir olguda gözlenmiştir,

tırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Yayın No: 1 53., 1 · 5 1 , Ankara.

Do�u Anadolu (Taştan ve ark" 1994) ve Kars
Böıgesinde (Aydı n 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, 2 3 e
yükselirken,
kam·

Baran, S., Kôküuslu, C. (1966). Koyunlarda Vibrio foelus

pilobakteriyozis ve salmonellozisin yarıyarıya azal·
dı�ı belirlenmiştir.

Hayv. Hast. Merk. Arşı. Ens!. oerg.,19, 1 ,17·24.

enfeksiyonu sonu atılan foetuslarda ve yeni doğmuş yav·
rularda anatomi·histopatolojik bozukluklar. Türk Vet. Hek.
oerg., 36, 3-4,116·123.
Blood. O.C. and Radostits, O.M. (1995).· Veterinary Me·
dicine". 8th. Ed. Sailliere TindaU ltd., London.
Brewer, R.A., Smith RA and Orbell, M.J. (1 986). De·
velopment ol an ımproved medium for the isolation ol Ha·
emophilus somnus. lett. Apl1. Microbiol., 2:57·59.
Büyükçoban, A.F. (1989): Bursa bölgesindeki koyunlarda
Campylobacter

'

ve Salmonelfa

enfeksiyonları.

Pendik

Culling, C.FA, Allison, A.T. and Barf. W.T. (1985).· Cel·
lular Palholoy Technlque", 41h Edi!.,Mid County Press,
London

Kaynaklar

oemirözO, K., Çelik, M. ve Iyisan, A.$. (1994). Kars ilinde
Brucellozis hastalığının saroepidemiyolojisi. I. Ulusal Ve·
leriner Mikrobiyoloji Kongresi., 27·29 Eylül 1994, Ankara.

Alexander, A.V., Walker, R.L., Johnson, B.J., Charton,
B.R. and Woods. L.W. (1992).Bovine abortions

an·

Diker, K.S. (�985). Koyun ve sığırlardan izole adilen

ribuıable ıo listeria ivanovii : Four Cases (1988·1990).

Campylobacter

J.A.V.M.A., 200:71 1·714.

lOrlerinin

idenlilikasyonu

üzerinde

ça'

Iışmalar. Doğa Bilim Derg., 01, 9, 232·240.

Alibaşoğlu. M.ve Yeşildere. T.(1988):Veteriner Sistemik

Eaglasome, M.o., Garcia, M.M. and Srewart, B.B. (1992):

Patoloji" Cilt l. Kardeşler Basımevi, Istanbul.

Microbiol agenls associatad wilh bovine geniıal tract in·
lections

Anderson, T.o., Meador, V.P. and Cheville, N.F. (1986).

and

semen.

Part

II.

Haemophifus

somnus,

Pathogenesis of placentilis in the Goal inoculaled with

Mycoplasma spp. and Ureaplasma spp., Chlamydia pat·

Bruceıla abortus. ı. Gross and Histologic lesions. Vel.

hogenes and semen conlaminanls. The ment ol bull

Palt'lo!., 23:219·226.

semen with antimicrobial agen!. Vet. Bull., 62, 887·910.

Anonymous (1990).The Oxoid Manual, 6th. Ed. Unipah

Erdoğan.

ltd., Wade Road, Basingstoka, Hampshira, RG24, Eng

(1994). Trakya bölgesinde koyun, keçi ve sığırtarda bak·

land.

1., Gürel, A., Tekin, C., Uyanık. F.ve Bitgel, A.

ıeriyel aborıların tesbiti ve dağılımı. Pendik MikrobioL.
oerg., 24, 1, 23-35.

Arda, M. (19 87).Koyunlarda önemli yavru atma has·
talıkları ve korunma yolları. Koyun Yetiştiriciliği ve Has·

Hedslrom,

talıkları Sempozyumu. 1 1 · 1 2 Mayıs 1987, Konyaw

B.D., Crisman,

Arda,

M..

ıstanbulluoğlu,

E.,

Bibping,

W.,

O.R., Sonn, R.J., lansen, E.o., Huııgren.
A.O., Smith, B.B. and Snyder, S.P.

(1987). Pathology ol Campylobacter jejuni abortion in

Akay,

sheep. Vet. Palhol. 24, 41 9·426.

Ö.,Aydın, N., Izgür, M. S. va Karaer, Z. (1987).Orta Ana·
dolu Bölgesi koyunlarında abortus olgularının etiyolojisi

Jones, T.C. and Hunt, R.o. (1983). "Veterinary Pat·

va serolojisi üzerine bir çalışma. A.Ü. Vet. Fak..Derg.,

hology: 5 th.Ed. Lea and Febiger, Philadelphia, U.S.A.

34, 2, 195-206.

Karaman, l., Güler, E. ve Küçükayan, U. (1993). Ankara

Aydın, F., leloğlu, N., Şahin, M. ve Otlu, S. (1994). Kars

BÔlgesinde toplanan ve değişik yörelerden gelen atık

yöresinde sığır ve koyunlarda görCılen abortların bak·

yapan koyun kan serumları ve materyaııerin serolojik ve

teriyolojik yönden araştırması. I.Ulusal Veteriner Mik·

mikrobiyolojik yoklaması uzerinde çalışmalar. Etlik Vet.

robiyoloji Kongresi, 27·29 Ekim 1 994, Ankara.

Mikrobio!. Derg., 7, 4, 60·73.

Baran, S. (1963). Bruceıla melitensk li erkek, dişi, gebe

Kenar, B., Erganiş, O., Kaya, 0, ve Güler, lo (1990):

karagCil

Konya Bölgesinde koyunlarda atıklara sebep olan Bru·

ve

dağlıçlarda

anatomi·histopatolojik

araş·
144

KU"lA'ydulu Anadolu nmgesinde Gürülım Ihık ltri yel ...
ceUa,Campylobacıer,Salmonella ve Chlamydıa'lann bak·
teriyolojik

ve serolojik incelenmesi. Veterinanum, 1,

1.17·19.
Kenar, B. ve Ergarıiş, O. (1996). Orta Karadeniz BOl
gesinde alık yapan koyunlarda Campylobacıer türlerinin
çalışmalar. I.Uluslarasl

Norton, J.H., and Campbell, R.S.F.(l990).Non-inleclious
causes of bovine abortion. Vel. Bull. 60,12; 1137-1147.
Özer. H., GOlcO, H.B., Dumanlı, N., Bostancıoğlu ve AkıŞ,
C. (1990). �u Anadolu'da bazı illerde koyun abortusları

ızolasyonu ve idcntifikasyonu Ile bazı antibiyotildere du·
yarlılıkları üzennde

Salmoneıla. J. Food. Prodect., 57, 854-858.

Veteriner

Ozerinde paıolojik

ve

bakteriyolojik

incelemeler, F,O.

Derg.(SaQI.Bil.) , 4, 1, 33-39.

Mikrobiyotoji Kongresi, 25-27 EytOII996, Istanbul.
Kenndy,P. C. and Miller, R. (1993). The Female Genital

Özmen, M., Pir. M. (1979). 1971·1977 yılları arasında

System. In ·Pathology of Oomestie Animals." K.V.F.

Bornova Veteriner Kontrol ve Araşıırma Enstitüsüne gön

Jubb, P.C.. Kennedy,. C.R., Palıner (Editors). 4th Emt

derilen koyun ve keçi cenlnlerinde sıkıllara sebep olan eı·

Academic Press. New York.

kenlerin bakteriyolojik yoklamalar1a lesbııi. Pendik Vet.
Kont. Araşt. Derg., 2, 5·10.

Kennedy,P.C., Olander, H.ı. and Howart,J.A.(1960). Paı·
hQk)gy of eplzoolik bavine abortion.Comell

Vel., 50,

Pelzer, K.D.(1989). Salmonellosis. J.A.V.M.A.,195, 456-

417·429.

463.

Kıkbride, CA (1985 al. Managing an outbfeak of li

Sergeant, E.S.G., love, S.C.J. and Barnunn, DA (1981).

veslock abortion·2: diagnosis and control ol ovine abor

Abortions In sheep due to Listeria ivanovii. Ausl. Vet. J.,

tıon.Vet.Med.,BO, 5; 70-79.
Kıkbride, CA (1985 b). Managing

arı

68,39.

ootbreak of li

Taştan, R., Gülyaz, V. ve Aktar, H.

vestock abortion·4: diagnosıs and control of ovi"ıe abor·

(1994). DcQu Anadolu

bölgesinde koyunlarda abortuslara neden olan bazı bak

tion.VeI.Med. BO, 7,91·95.

teriyel etkenlorin ızolasyonu ve identifikasyonu. 1.Ulusar

Lassen, J. (1975). Rapid idenlilicalion ol Gram negative

Mikrobiyoloji Kongresi. 27-29 EylOI 1994, Ankara.

rods usJng a three·tube melhod combined wilh a die·

hotomtc key. Acta Pathol. Microbio!. &and. 83, 6, 525-

Taştan, R. (1995). Tavuklardan Listerla $pp. izolasyonu

533.

ve

Luna, L.G. (1968). "Histologic Sıaining Melhods of the

Bil.Ensl. Doktora Tezi, Ankara,

Armed Forces Institute of Palhology�. 31h Ed. McGrav·

identifikasyonu

üzerinde

çalışmalar.

A.O.

Sağ.

WHO (1988). Joinl FAO!WHO Expert Comitlee on Bru·

Hıll Book Company. New York.

sellozis.

McClaın, D. and Lee. W.H. (1989). FSIS Method For Iso

Wray, C. and Sojka, W.J. (19n). Reviews ol the prog

lation and Identification ol lIsteria morıocytogenes From

ress ol dalry seience: Bovine Salmonellosis. J. Dairy Sc.,

Processed Meaı and Poullry Products. laboratory Com·

44,383-425.

munication NO.57. Revised 24 May 1989, USA.

Woodard, l.F. (1994): BVD virus associstad with outb

MeaOOr, V.P., Hagemoser, W.A., Deyoe, B.L. (1988).
Histopalhologıc Rndings in Bruceıla abortus inlected,

(eak

pregnant goals. Am. J. Vel. Res .. 49, 2, 274·2RO..

Med.,89. 4,379-384.

ol

abortion,

slillbirths,

and

weak

calves.

Vet.

Miller, R.G., Tate, C.R., Mallison, E.T. and Scherrer, J.A.

Yılmaz, S. (1987): Koyun ve Keçilerde enleksiyOz abof·

(1991). Improved XLT4 Agar: Smail addition ol paptona

tuslar. S.O. Vet.Fak. Koyun Yeliştiricilig

ıo promoıe SIfonger produclion ,;ıl Hydrogen-sulfide by

Sempozyumu, 11·12 Mayıs 64-65.

145

ve

Hastalıkları

