OÜZELTME

Veterine r Bilimleri Oergisi 2004 yılı cnt 20, sayı 4, sayfa 71· 78'de yayımlanan ~800ala rda Bazı Onemli
Patojen Etkenlerin Ara ~t ırılmas ı" adh maka lede 74. sayfada senverı hatalı bas ılan şe kil 1 ve ~ ekil 2 aşaQ ıda ki gibi
düzeltilmiştir.
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1. BVDV RT-PeR analizi.
M: 100 bp ONA rnerker; 1·2, 4-8:
Negati f semen Orne kleri; 3: pozitif
Kontrol (BVOV NAOL suşu) .
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2. BHV·' PeR analizi.
M:100 bp ONA marker; 1 :poZitıt kontrOı
(BHV. ' CoIorado suşu); 2-8: semen Ornekleri

OÜZELTME

Veteriner Bılim le n De rgisi 2005 yılı cilt 21, say ı 1·2, sayfa 91·99 'da yayıml anan ~Yumu rta ve Eı Tavu kların ın
KaraciQerlerinde G ü mü şlema Metoduyla Boyanan NOkleolus Organizer (AgNO R) BOigelerin OaQ ll ımın ın
Betirlenrnesi" adlı makalede senven hatalı bası la n kıs ım a şaO ıda kJ gibi dOzettiJmi ~lir,
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Ta rtı ş ma Sonuç
Sa" sütun 1 '4-24 Sunulan bu ça lı ımada , et veya
h at a rı kı s ı md a
yumurıa verimleri b akı mınd a n
sunulan eeurter
yazanann isteOi
ge l ilt iri l mj~ olan 2 larlıdı tavuk
ı l1\ının Verim OzelliQi bakı m ında n
doOru" uSunda
Onemli olan hOCrelerinin
ç ı karıım ı ,tır.
(gooüs ve baca k kas ı kas telleri )
hOCre çekirdeQi ve AgNOR
parametreleri bakı m ı nda n , dOzenli
ve a y ı rd edici fal1\lı lı kla r tespit
ed i l me miı li r. Bununla binikle ,
ge rek embriyonik gerekse de
kuluçka sonrnı dOnemlerde,
lartlı doku ların incelenen
pa rametreleri a ras ı nda Onemli
fal1\lar da bulunmakladır .
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