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Arı Poleninin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi 
 
 

Sema SANDIKÇI ALTUNATMAZ1, Filiz YILMAZ AKSU1 
 

1İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Gıda Teknolojisi Programı,  
Avcılar, İstanbul-TÜRKİYE 

 

Özet: Bu çalışmada, biyolojik yararlılığı nedeniyle özellikle çocuk, yaşlı ve hasta beslenmesinde kullanılan arı poleninin 
mikrobiyolojik açıdan kalitesi araştırıldı. İstanbul’un değişik satış noktalarından 12 adet arı poleni toplandı ve çeşitli 
mikrobiyolojik özellikleri ile rutubet ve pH değerleri açısından analizleri gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonucunda, 
toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı (TAMB) <1.00- 3.48 log kob/g, küf sayısı <1.00-2.04 log kob/g, maya sayısı 
<1.00-2.70 log kob/g aralığında bulunurken; koliform bakteriler, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
spp., Enterobacteriaceae, Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes tespit edilmedi. 
Küflerin makro ve mikro-morfolojik özellikleri açısından yapılan incelemede Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Alter-
naria, Mucor, Trichothecium, Cladosporium, Monascus, Geotrichum türleri tespit edildi. Polen numunelerinin pH değeri 
3.75-4.30, rutubet oranı %1.17-5.80 aralığında bulundu. Bu araştırmada, arı poleninin, yapılan mikrobiyolojik analizleri 
sonucunda, sağlık açısından tehlike oluşturmadığı belirlendi. Fakat tespit edilen Aspergillus, Penicillium, Alternaria 
cinsine ait küf türleri uygun koşullarda mikotoksin oluşturabilmekte ve insan sağlığı için tehlikeli olabilmektedirler. Bu 
nedenle polenin üretimi ve saklanması aşamalarında bulaşmaların engellenmesi, küflerin gelişimine ve mikotoksin 
oluşumuna neden olan koşulların ortadan kaldırılması gerekli görülmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Arı poleni, küf, mikrobiyolojik kalite, pH, rutubet  

 
Determination of the Microbiological Quality of Bee Pollen 

 
Summary: In this study, bee pollen; used for its biological benefits particularly in child, elderly and patient nutrition, 
was investigated in view of whether or not it carried any microbiological hazard. A total of 12 different origin bee pollens 
were collected from Istanbul and microbiological, moisture and pH analyses were carried out. Analysis results revealed 
of Total aerobic mesophilic bacteria (TAMB) counts <1.00-3.48 log cfu/g, moulds <1.00-2.04 log cfu/g and yeasts <1.00
-2.70 log cfu/g, whereas there was no growth with regard to coliform bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus spp., Enterobacteriaceae, Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium and Listeria monocytoge-
nes. Examination of the moulds with reference to their macro and micromorphological properties identified Aspergillus, 
Penicillium, Rhizopus, Alternaria, Mucor, Trichothecium, Cladosporium, Monascus, Geotrichum species. The pollen 
samples exhibited ranges of 3.75-4.30 in pH value and 1.17-5.80% for moisture levels. In the light of the microbiologi-
cal criteria in this study, it was found that bee pollen does not present a health hazard. However, the identified Aspergil-
lus and Penicillium species may produce mycotoxins under favourable conditions and present a danger to human 
health. Therefore, in the production and storage stages of the pollen, contamination must be prevented and conditions 
allowing mould growth and mycotoxin production must be eliminated. 
 
Key words: Bee pollen, microbiological quality, moisture, mould, pH 

Giriş  
Polen, çiçeklerin erkek üreme hücrelerini bulun-
duran ve arıların beslenmesinde protein kayna-
ğı olarak büyük öneme sahip olan bir besindir. 
Arı poleni sadece çiçek tozu olmayıp arının ağız 
salgıları, az miktarda nektar ve bal içermesi ba-
kımından önemlidir (9,12). Toplandığı çiçek çe-

şitliliği, iklim koşulları, coğrafya, bitki türünün 
genetik kompozisyonu, arıcılık uygulamaları, arı 
poleninin besin değerini belirlemektedir (6,12).

 

Arı poleninin yapısı ve bileşimi elde edildiği kay-
nağa göre değişmekle birlikte, içeriği açısından 
biyolojik yararlılığı olan bir besin maddesidir 
(27). Arı poleninden bitkisel kaynaklı 250’ den 
fazla biyolojik aktif madde izole edildiği bildiril-
mektedir. Yapısında bulunan fenolik maddeler 
(gallik, kafeik, ferulik, klorogenik, kumarik asit) 
ve flavonoidler (kuarsetin, myrisetin, kamferol, 
galangin) nedeniyle doğal bir antioksidandır 
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(27). Değişik oranlarda protein (%25-30), kar-
bonhidrat (%30-55), lipit (%4.8), vitamin ve mi-
neral maddeleri (12,13), ayrıca esansiyel ami-
noasitler, organik asitler, enzimler, nükleik asit-
ler ve gelişme düzenleyicileri yapısında bulun-
durmaktadır. Arı poleni serbest aminoasitler için 
zengin bir gıda ve mükemmel bir enerji kaynağı-
dır (6,12). İlaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde 
kullanılmaktadır (27). Taze arı poleninin %25-30 
civarında nem içermesi nedeniyle çok çabuk 
bozulabildiği belirtilmektedir. Bu nedenle derin 
dondurucuda veya kurutularak muhafazası ön-
görülmektedir. Kurutma işlemi sonrasında pole-
nin nem oranı %6-10 civarına inmektedir. Kurut-
ma işleminin serin ortamda ve güneş ışığı alma-
dan yapılması ve kurutulan polenin soğukta mu-
hafaza edilmesi tavsiye edilmektedir. Polenin 
aşırı ısıtılması (40

o
C’den yüksek), hava alması 

ve ışıkta tutulması, arı salgılarının eksilmesi 
nedeniyle, değer kaybına neden olmaktadır (5).  
Polen farklı kaynaklardan kontamine olabilmek-
tedir. Kontaminasyonlar daha çok arıcılık uygu-
lamaları ve çevresel faktörlerden kaynaklan-
maktadır. Çevresel kontaminasyonlar; ağır me-
taller, radyoaktif izotoplar, organik kirleticiler, 
pestisitler, antibiyotikler ve patojen mikroorga-
nizmalardır (4). Arı poleninin kötü koşullarda 
üretimi, paketlenme ve depolanması, yüksek 
nem içeriği, küflerin üremesi ve mikotoksinlerin 
oluşumu için uygun bir ortam oluşturabilir. Küf-
ler; genel olarak rutubetli ve sıcak ortamlarda iyi 
ürerler. Aerobik özellikte olup üremeleri için ok-
sijene ihtiyaç duyarlar. Buzdolabı sıcaklığı, pH 
3.5 ve su aktivitesi 0.65 değerlerinde dahi üre-
yebilirler (10). Küfler, bir taraftan gıdanın yapı 
ve bileşiminde bozulmalara, diğer taraftan bazı 
türlerin oluşturduğu mikotoksinler akut ve kronik 
intoksikasyonlara neden olabilmektedir. Miko-
toksin oluşturan küfler; Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium ve Alternaria spp. içinde bulunan tür-
lerdir. Bu türlerin oluşturduğu önemli mikotok-
sinler; aflatoksin, okratoksin A, patulin, fusario-
toksin, zearalenon, sitrinin, fumonisin, alternariol 
metabolik toksinleridir (10,13). Polende aflatok-
sin oranının <5 µg/kg olması gerektiği belirtil-
mektedir (6). Mikotoksinler, hepatotoksik, nöro-
toksik, kanserojenik özellik gösterirler (10,13). 
Yapılan çalışmalarda polende; aflatoksin B1, 
aflatoksin B2, okratoksin A, zearalenon, deoksi-
nivalenol, T-2 toksin tespit edildiği belirtilmekte-
dir (13,18). Toksinlerin dayanıklı olmaları nede-
niyle mikotoksikozisten korunmak ancak hasat 
öncesi ve sonrası muhafaza sırasında toksin 

oluşumunun engellenmesi ile mümkün olabil-
mektedir (10).  
Bu çalışma, değerli bir besin maddesi olan arı 
poleninin, son yıllarda doğal ve fonksiyonel 
ürünlere artan tüketici talebi, yaşlı, çocuk, hasta 
ve hamilelerin sıkça tüketebilmeleri ve direkt 
tüketilen bir gıda olması nedeniyle, mikrobiyolo-
jik kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
Bu çalışmada, İstanbul’da satış noktalarından 
toplanan 12 adet arı poleni en az 100 g olacak 
şekilde, açık ya da kapalı ambalajlarda satın 
alındı ve soğuk zincirde laboratuvara getirildi. 
Polenlerin, yazılı olarak belirtilmemesine rağ-
men, satış personeli tarafından Artvin, Erzurum, 
Antalya illerinden ve Trakya Bölgesindeki çeşitli 
üretim alanlarından temin edildiği belirtildi. 
 
Rutubet ve pH analizleri 
Polen numunelerinde rutubet oranının belirlen-
mesi için Sartorius MA45 (Almanya), pH değeri-
nin belirlenmesi için HANNA 1221 (Romanya) 
cihazı kullanıldı. 
 
Mikrobiyolojik analizler 
Polen numuneleri toplam aerobik mezofilik bak-
teri, koliform bakteriler, E. coli, E. coli O157:H7, 
S. aureus, S. Typhimurium, L. monocytogenes, 
küf-maya, Enterococcus spp. açısından analiz 
edildi. Tüm analizler paralel olarak 
gerçekleştirildi. 
TAMB, koliform bakteriler, E. coli, S. aureus, küf
-maya, Enterobacteriaceae spp., Enterococcus 
spp. analizleri için; 10 g numune alındı ve 90 
mL Buffered Peptone Water (PW, Oxoid, İngil-
tere, 37

o
C, 24 saat) içinde homojenize edildi. 

TAMB için Plate Count Agar (PCA, Oxoid, İngil-
tere, 35-37

o
C, 24-48 saat), koliform bakteriler 

için Violet Red Bile Agar (VRBA, Oxoid, İngil-
tere, 37

o
C, 24-48 saat), Enterobacteriaceae 

spp. belirlenmesi için Violet Red Bile Glucose 
Agar (VRBG, Oxoid, İngiltere, 37

o
C, 24-48 saat) 

besiyerleri kullanıldı. Dökme plak ekim tekniğine 
uygun olarak uygun dilüsyonlardan ekim yapıldı. 
E. coli analizi için Tryptone Bile X-Glucuronide 
Agar (TBX, Oxoid, İngiltere, 44

o
C, 24-48 saat), 

S. aureus için Baird Parker Agar (BP, Oxoid, 
İngiltere, 37

o
C, 24-48 saat), küf-maya analizi 

için, Malt Extract Agar (MEA, Merck, Almanya) 
ve Potato Dextrose Agar (PDA, Oxoid, İngiltere, 
25

o
C, 5 gün) (1,25), Enterococcus spp. için 

Kanamycin Aesculin Azide Agar (KA, Oxoid, 
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İngiltere, SR0092, 37
o
C, 24-48 saat) besiyerleri 

kullanıldı ve ekimler yayma plak ekim tekniğine 
uygun olarak yapıldı (1,3,8,19,22).  
S. Typhimurium, L. monocytogenes, E. coli 
O157:H7 analizleri için, 25 g polen örneğinde, 
standart var/yok testi ile yapıldı. Salmonella için 
ön zenginleştirme (Tamponlanmış Pepton Buf-
fer, Oxoid, İngiltere, 37

o
C, 24 saat), selektif 

zenginleştirme (Rappaport Vassiliadis Soy 
Broth, 41°C, 24 saat), selektif Xylose Lysine 
Deoxycholate Agar’a (Oxoid, İngiltere, 37°C, 24 
saat) öze ile çizgi ekim tekniği kullanılarak 
geçildi (16). Listeria analizi için, Listeria Enrich-
ment Broth (225 mL, 30

o
C, 44 saat) 

zenginleştirme işleminden sonra Palcam Agar 
(Oxoid, UK, SR0150) ve Oxford Agar (Oxoid 
İngiltere, SR0140) besiyerlerine çizgi ekim 
tekniği ile geçiş yapıldı (35

o
C, 24-48 saat) (14). 

E. coli O157:H7 analizi için, zenginleştirme 
amaçlı novobiocin içeren Modified Tryptone 
Soya Broth kullanıldı (41°C, 18 saat). Selektif 
ekim için Cefixime Tellurite Sorbitol MacConkey 
Agara öze ile çizgi ekim tekniği kullanılarak 
geçiş yapıldı (37

o
C, 24 saat) ve sonuçlar değer-

lendirildi (17). 
Küflerin mikroskobik incelemesinde “Slayt Kültür 
Yöntemi” kullanıldı (23). Küflerin makro ve mikro
-morfolojik karakteristikleri taksonomik anahtar-

lara göre yapıldı (15,22,24,25,26).  
 
Bulgular  
Arı poleni analiz sonuçlarına göre; toplam aero-
bik mezofilik mikroorganizma sayısı, küf ve ma-
ya sayısı, pH değeri ve rutubet oranı Tablo 1’de 
gösterilmektedir.  
Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre; koliform 
bakteriler, E. coli, Enterococcus spp. ve S. aure-
us, Enterobacteriaceae spp. E. coli O157:H7, S. 
Typhimurium ve L. monocytogenes tespit 
edilmedi.  
Küflerin makro ve mikro-morfolojik karakter-
izasyon değerlendirmesinde Aspergillus flavus, 
Aspergillus ocraceus, Penicillium melanochlo-
rum, Penicillium verrucosum, Mucor racemosus, 
Mucor mucedo, Monascus ruber, Rhizopus ory-
zae, Alternaria alternata, Trichothecium roseum, 
Cladosporum macrocarpum, Geotrichum can-
didum türleri tespit edildi. Yaygın türün (dört 
örnekte) Mucor türleri olduğu görüldü. 
 
Tartışma ve Sonuç 
Sonuçlar; polenin incelenen bakteriler açısından 
tehlike oluşturmadığını göstermektedir. Polen 
örneklerinin, satın alma koşullarında el teması-
nın olmaması ve satış anına kadar kapalı amba-
lajda muhafaza edilmesinin bu sonucu destekle-

Tablo 1. Polen numunelerinin pH, rutubet ve mikrobiyolojik analiz sonuçları (*log kob/g) 

Polen No pH Rutubet (%) TAMB * Küf* Maya* 

1 3.75 2.65 2.00 <1.00 2.70 

2 4.05 1.17 <1.00 1.70 1.00 

3 4.01 3.41 <1.00 2.04 2.32 

4 3.79 3.02 2.90 1.60 1.78 

5 4.01 2.19 2.60 1.78 1.00 

6 4.30 4.23 3.43 <1.00 1.30 

7 3.80 2.44 3.48 1.60 1.00 

8 3.75 4.39 2.30 1.85 1.00 

9 3.75 3.53 2.48 1.70 <1.00 

10 4.09 2.71 2.00 1.60 1.48 

11 3.86 2.72 2.00 1.85 <1.00 

12 4.09 5.80 3.48 1.48 <1.00 
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diği düşünülmektedir. Ayrıca polenin yapısında 
bulunan flavonoidler ve fenolik asitler nedeniyle 
antibakteriyel özellik gösterebileceği de belirtil-
mektedir (27). Polenin doğal mikrobiotasının; 
TAMB sayısının 0.5x10

3
 kob/g ve küf maya sa-

yısının 10 kob/g’dan az olması, streptokok, ae-
rob sporlu bakterilerin, koliform bakterilerin ve 
insan patojenlerinin olmaması durumunda, sabit 
kalacağı bildirilmektedir (6). Çalışmamızdaki 
değerlerle kıyaslandığında, TAMB sayısının dört 
örnekte, küf sayısın on örnekte ve maya sayısı-
nın dokuz örnekte belirtilen değerlerden (6) yük-
sek olduğu tespit edilmiştir. Slovakya’da polenin 
küf ve mikotoksin içeriği ile ilgili yapılan çalışma-
da (18) küf sayılarının 2.89-4.14 log kob/g aralı-
ğında olduğu, kırkbeş adet polen numunesinden 
449 adet küf izolatı elde edildiği, bunların büyük 
çoğunluğunun sırasıyla Mucor mucedo, Alterna-
ria alternata, Mucor hiemalis, Aspergillus fumi-
gatus, Cladosporium cladosporioides oldukları 
bildirilmektedir. Çalışmamızda, numune sayısı-
na bağlı olarak daha az sayıda izolat elde edil-
miştir. Ancak her iki çalışmada da Mucor spp. 
yaygın olduğu tespit edilmiştir. Brindza ve ark. 
(7) sekiz adet polen örneğinden yirmibir adet küf 
türü izole ettiklerini; TAMB sayısını 100-13125 
kob/g ve küf sayısını ise 107-4688 kob/g arasın-
da belirlediklerini bildirmektedirler. Küf türleri 
olarak; Mucor racemosus, Mucor spinosus, Mu-
cor hiemalis, Mucor circinelloides, Humicola 
grisea, Cladosporium sphaerospermum, Fusa-
rium oxysporum, Rhizopus arrhizus, Rhizopus 
nigricans, Aspergillus flaviceps, Aspergillus cla-
vatus, Mortierella sp., Aspergillus repens, Alter-
naria chartarum, Alternaria alternata, Aureoba-
sidium pullulans, Monodictys castaneae, Pa-
ecilomyces variotii, Paecilomyces viveus, Peni-
cillium sp. Mortierella sp. izole ettiklerini belirt-
mektedirler. Çalışmamızda; hem TAMB, hem de 
küf sayısının Brindza ve ark. (7) belirledikleri 
sayıdan düşük bulunmuş, Mucor racemosus ve 
Alternaria alternata, Penicillium sp. türleri tespit 
edilmiş, Fusarium sp. tespit edilmemiştir. İspan-
ya ve Arjantin orijinli tüketime hazır doksan adet 
arı poleninde Penicillium sp. ve mayaların bas-
kın olduğu ve potansiyel olarak mikotoksin üre-
ten Penicillium verrucosum, Aspergillus niger, 
Aspergillus carbonarius, Aspergillus ocraceus, 
Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Alter-
naria spp. tespit edildiği bildirilmektedir (13).  
Belhadj ve ark. (2), 15 polen örneğinde yaptıkla-
rı mikrobiyolojik analizde, TAMB sayısının 3.00- 
5.48 log kob/g, küf maya sayısının 2.3-6.99 log 

kob/g olduğu, S. aureus 14 örnekte (2.301- 
8.320 log kob/g), on örnekte Listeria spp. ve 
yedi örnekte Salmonella spp. tespit edildiğini 
belirtmişlerdir. Çalışmada toksijenik küflerin var-
lığı vurgulanmakta ve Aspergillus flavus, Asper-
gillus niger, Aspergillus alliageus, Penicillium 
spp., Alternaria alternata, Alternaria spp., Moni-
la sitophilia, Rhisomucor pusillus, Mucor hie-
malis izole edildiği bildirilmektedir (2). Yüksek 
oranda patojen mikroorganizmaların tespit edil-
diği çalışma sonucunda (2), polen örneklerinin 
insan sağlığı için tehlike taşıdığı değerlendiril-
miştir.

 

Portekiz’de 22 adet organik arı poleninin mikro-
biyolojik açıdan değerlendirildiği çalışmada (12) 
örneklerdeki pH değerinin 4.3-5.2, su aktivitesi 
değerinin 0.21-0.37 arasında olduğu bildirilmiş-
tir. Araştırmada E. coli, Sülfit indirgeyen Clostri-
dium, Salmonella spp. ve S. aureus tespit edil-
mediği belirtilmiştir (12). Araştırmamızda polen-
lerin pH değerlerinin (3.75-4.30) daha düşük 
bulunması, Salmonella sp. ve S. aureus tespit 
edilmemesi açısından benzerlik görülmektedir. 
Portekiz ve İspanya’da sekiz polen numunesi ile 
yapılan araştırmada (21); Salmonella spp, Sülfit 
indirgeyen Clostridium ve E. coli tespit edilmedi-
ği, fekal koliform sayısının <1 EMS/g, küf maya 
sayısının <10-8.8×10

2 
kob/g, TAMB sayısının 

ise <10-8.7×10
3 

kob/g bulunduğu; pH değerinin 
4.23-5.17 aralığında olduğu açıklanmaktadır. 
İspanya orijinli 20 adet arı polenin mikrobiyolojik 
kalitesi ile ilgili yapılan araştırmada (6), TAMB 
sayısının 220-30000 kob/g arasında, koliform 
bakterilerin sayısının 3-43 kob/g arasında (11 
numunede), Lancefield grup D Streptokok sayı-
sının 5-110 kob/g arasında (17 numunede), 
Clostridium spp. sayısının 3-10 kob/g arasında 
(üç numunede), maya sayısının 150-3000 kob/g 
arasında (16 numunede), Küf sayısının 100-
5500 kob/g arasında ve Bacillus spp. sayısının 
2-12 kob/g arasında tespit edildiği, E. coli ve 
Aflatoksin tespit edilmediği bildirilmektedir. Veri-
lere göre (6,13), mikroorganizma sayıları ve pH 
değerinin araştırmamızdaki verilerden daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Brezilya’da 45 arı poleni ile yapılan çalışmada 
(9), Sülfit indirgeyen Clostridium, Salmonella 
spp, koagulaz-pozitif S. aureus, E. coli tespit 
edilmediği; TAMB sayısının 1.10×10

4
 kob/g, 

psikrotrof sayısının <10-1.12×10
3
, toplam koli-

form bakteri sayısının <10-2.80×10
3 

kob/g, küf 
maya sayısının ise <10-7.67×10

3
 kob/g arasın-

da olduğu bildirilmektedir. Portekiz’de arı polen-
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lerinin incelendiği araştırmada (11); TAMB sayı-
sının <10–2.8×10

3 
kob/g, küf maya <10-2.7×10

3
 

kob/g, fekal koliformların <1 EMS, E. coli, sülfit 
indirgeyen Clostridium sp., Salmonella sp., S. 
aureus tespit edilmediği belirtilmektedir. Araştır-
mada elde edilen veriler (11) çalışmamızdaki 
verilerden yüksek olmakla birlikte patojen mikro-
organizmaların tespit edilmemesi açısından pa-
ralellik göstermektedir. Brezilya’da kurutulmuş 
on polen örneğinde yapılan çalışmada (20) rutu-
bet ortalama %7.4 olarak belirtilmektedir. Arjan-
tin, İsviçre ve Brezilya polen konusunda yasal 
düzenlemelerin olduğu ülkeler olarak yer almak-
ta ve rutubet için maksimum sınır; Brezilya ya-
salarına göre %4, Arjantin yasalarına göre %8 
olarak belirtilmektedir (20). Bongodov (5) rutu-
bet oranının %6 değerinden daha düşük olması 
gerektiğini belirtmektedir. Çalışmamızda analiz 
edilen numunelerde rutubet oranının %6 değeri-
ni aşmadığı görülmektedir. Ancak Brezilya ya-
salarına göre değerlendirildiğinde, rutubet oranı 
üç örnekte %4 sınırını geçmektedir.  
Sonuç olarak; polen örneklerinin mikrobiyolojik 
olarak incelendiği bu araştırmada, patojen bak-
teri tespit edilmemesi ve incelenen bakteriler 
yönünden sağlık açısından tehlike oluşturmaya-
cağı kanısına varılmıştır. Ancak tespit edilen 
küfler içinde mikotoksin oluşturan türlerin varlığı 
düşündürücüdür. Bu nedenle üretim ve muhafa-
za koşullarının küf ve mikotoksin oluşumunu 
engelleyecek şekilde sağlanması gereklidir. Po-
len ile ilgili araştırmaların mikotoksin mevcudiye-
tini kapsayacak şekilde detaylandırılması ve 
ülkemizde de yasal düzenlemelerin ve standart-
ların oluşturulması önerilmektedir. 
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Köpeklerde Humerus Başının Ostekondrozis Dissekansı 
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Özet: Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’na ön bacakta topallık şikayeti ile 
getirilen, tanısı humerus başında osteokondrozis dissekans (OCD) olan, 22 adet köpeğin klinik durumları ve sağaltım 
sonuçları değerlendirilmiştir. OCD’nin tanısı direkt radyografi, pozitif kontrastlı artrografi ve artroskopi ile konulmuştur. 
OCD fleplerinin uzaklaştırılması ve bölgenin küretajına yönelik artrotomi işlemi beşi bilateral olmak üzere toplam 27 
glenohumeral ekleme uygulanmıştır. Artrotomi sonrasında fonksiyonel iyileşme OCD lezyonunun humerus başında 
kaudosentral-medial yerleşimli olanlarda ortalama 37, kaudosentral yerleşimli olanlarda ise ortalama 47 gün olarak 
belirlendi. Sunulan bu çalışmada Kangal ırkı köpeklerin olgular arasında en sık rastlanan ırk olarak belirlenmesi dikkat 
çekici bulunurken bulguların ve sağaltım sonuçlarının meslektaşlarımızla paylaşılması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Humerus, kangal, köpek, osteokondrozis dissekans  
 

Osteochondrosis of the Humeral Head in Dogs 
 

Summary: In this study, the clinical progress and the treatment results of 22 dogs with humeral head osteochondrosis 
dissecans brought to Istanbul University Faculty of Veterinary Medicine Department of Surgery with a complaint of front 
limb lameness have been evaluated. Diagnosis of OCD was made out with direct radiography, positive-contrasted 
arthrography, and arthroscopy. Arthrotomy was performed on five of bilaterally, totally 27, glenohumeral joint for remo-
val of OCD flaps and curettage of the located area. Functional recovery of OCD lesions located on the caudocentral-
medial region was 37 days on average and for those located on the caudosentral region was 47 days following the 
arthrotomy. In this study, Kangal was the most common breed that was found conspicuous and the aim was to share 
our findings and results of treatment with our colleagues.  
 
Key words: Dog, humerus, kangal, osteochondrosis dissecans 

Giriş 
Osteokondrozis endokondral (7) ya da enkondral 
ossifikasyon sürecinde meydana gelen bir anor-
mallik sonucu fokal ya da multifokal, genellikle 
bilateral ve simetrik olarak karşılaşılan bir bozuk-
luktur (2,14,18). Osteokondrozise domuz, at, sığır, 
kedi, köpek, hindi, rat, tavuk gibi hayvan türlerinde 
ve insanlarda rastlanmıştır (18,22). Artiküler-
epifizyel kıkırdak kompleksinin osteokondrozisi, 
hastalığın erken dönemini ifade eden ve lezyonla-
rın mikroskobik olarak ayırt edilebildiği 
“osteokondrozis latens”, subklinik lezyonların mak-
roskobik ya da radyografik olarak gözlendiği 
“osteokondrozis manifesta” veya oluşan flebin 
bağlantıda kaldığı ya da yerinden ayrıldığı, tipik 

olarak klinik belirtilerin izlendiği devresi olan 
“osteokondrozis dissekans” gibi farklı isimlerle 
ifade edilmektedir (2,5,18,27). 
Köpeklerde osteokondrozis dissekans (OCD) ço-
ğunlukla humerus başında (16) ve eklemin kau-
dosentral ya da kaudosentral-medial bölgesinde 
gözlenir. Bununla birlikte, humerus kondilusunun 
medialinde, femurun lateral ve medial kondilusları 
ile talusun trohlear kenarının lateralinde ve media-
linde de OCD lezyonları oluşabilmektedir (2,15). 
Genellikle genç ve iri ırktaki erkek köpeklerde kar-
şılaşılan OCD lezyonları (8,9) küçük ve orta boy 
köpekler (3) ile az sayıda kedide de tespit edilmiş-
tir (2,14,20-22).  
OCD’nin etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir 
ancak kalıtsal faktörler, hızlı büyüme, anatomik 
yapı, travma ve beslenmenin lezyon oluşumunda 
etkili olduğu düşünülmektedir (1,27).  Köpeklerde 
klinik belirtiler, daha çok dört-sekiz aylık yaşlarda 
ortaya çıkan ön bacak topallığı şeklindedir (14). 
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Hastalığın tanısı radyografi, artrografi, ultrasonog-
rafi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezo-
nans görüntüleme (MRG) teknikleri ile konulabil-
mektedir (10,11,13,19,25,26). Radyografi invazif 
olmayan görüntüleme teknikleri arasında en sık 
başvurulanıdır (11,26). Özellikle omuz eklemine 
supinasyon yaptırılmış halde alınan mediolateral 
radyografilerde (4) humerus başının kaudal kıs-
mında subkondral kemiğin düzensiz ve yassılaş-
mış kenar görüntüsü, sklerosis, effüzyon, minerali-
ze flep, gaz ve sekonder dejeneratif değişiklikler 
rahatlıkla izlenebilmektedir. Bununla birlikte kra-
niokaudal pozisyonda alınan radyografiler omuz 
ekleminde bu duruma eşlik eden diğer patolojileri 
ve mineralize fragmentleri saptamada yardımcı 
olmaktadır (26). Artrografi (23) ve ultrasonografi 
(13) ise OCD lezyonlarının yanında m. biceps 
brachii tendosunun durumu hakkında fikir vermek-
tedir (26).  
Hastalığın sağaltımı konservatif ya da operatif ola-
rak yapılır (2,7,24). Radyolojik olarak küçük sub-
kondral lezyonların izlendiği, eklem faresinin şekil-
lenmediği, orta derecede klinik ağrı belirtisi bulu-
nan ya da asemptomatik seyreden yedi aylıktan 
küçük köpeklerde konservatif sağaltım uygulanabi-
lir (2,14,24). Konservatif sağaltımda nonsteroid ilaç 
uygulaması, egzersiz kısıtlaması, glukozamin ve 
kondroitin sülfat katkısı ve kilo kontrolü önerilmek-
tedir (2).  
Osteokondrozisin cerrahi olarak sağaltımı; kıkırdak 
flebinin uzaklaştırılmasının takibinde bölgenin kü-

retaj/debridmanını ya da subkondral kemikte drille-
me (osteostixis) ve lavajı içerir (2,17). Son yıllarda 
yapılan otokondral otogreft transferi çalışmasından 
da olumlu sonuçlar alındığı bildirilmektedir (6).  
Operatif sağaltım uygulanan köpeklerin konservatif 
olarak sağaltılanlara göre daha erken iyileşme 
gösterdikleri bilinmektedir. Operasyondan sonra 
iyileşme periyodu yaklaşık bir-iki aydır. Hastalığın 
prognozu operatif sağaltımdan sonra oldukça iyi-
dir. Ancak zamanla omuz ekleminde kalıcı, progre-
sif osteoartritis ile bisipital tenosinovitis şekillenebi-
lir (7,14,24). 
Bu çalışma ile 10 yıllık süre içerisinde 22 köpekte 
karşılaşılan humerus başının OCD lezyonunun 
preoperatif ve postoperatif olarak değerlendirilme-
si, sonuçlarının meslek pratiğine aktarılması amaç-
lanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
Çalışmanın materyalini 2005 ile 2015 yılları arasın-
da İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 
Anabilim Dalı’na “ön bacakta topallık” şikayeti ile 
getirilen değişik ırk, yaş, cinsiyet ve ağırlıktaki top-
lam 22 köpek oluşturdu. Hastaların ayrıntılı anam-
nezleri alındıktan sonra ortopedik muayenesi ya-
pıldı ve takiben her iki omuz eklemlerinin kra-
niokaudal ve mediolateral yönlerde radyografileri 
alındı.  
Direkt radyografide OCD açısından şüpheli bulu-
nan ve fiziksel muayenede effüzyon tespit edilen 
biri bilateral olmak üzere yedi olguya (olgu no: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Altı numaralı olguya ait kraniosentral yerleşimli bilateral OCD lezyonunun preoperatif radyografik ve artrografik ile 
postoperatif radyografik görüntüsü. a) sağ preoperatif radyografi (siyah ok) b) sağ preoperatif artrografi (siyah ok) c) sağ 
postoperatif d) sol preoperatif radyografi (siyah ok) e) sol preoperatif artrografi (siyah ok) f) sol postoperatif radyografi 
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2,3,4,6,9,13,16) m. biceps tendosunun durumunu, 
flap ya da kıkırdağın yapısını görmek için pozitif 
kontrastlı artrografi yapıldı. Artrografi için Iohexol 

(Omnipaque, 300mg/100 ml, Opakim
®
,Almanya) 

her bir glenohumeral ekleme beş ml olacak şekilde 
verildi. Direkt radyografi ve artrografi sonrasında 
operatif sağaltım kararı verilen hastalar, preopera-
tif laboratuar bulguları (tam kan sayımı ve biyokim-
yasal parametreler) değerlendirildikten sonra genel 
anesteziye alındı. Genel anestezi protokolü; Ksila-

zin HCl (2mg/kg, IM, Rompun, Bayer
®
, Almanya) 

premedikasyonu, Ketamin HCl (10mg/kg, IM, Ke-

tamine, Eczacıbaşı
®
, Türkiye) indüksiyonunu, taki-

binde endotrakeal entübasyon, ardından başlan-
gıçta %4 devamında da %2 Isofluran (Forane, 
100ml, Abbott, İsviçre) ile kapalı devre inhalasyon 
anestezisi uygulanacak şekilde tamamlandı. Has-
talar genel anesteziye alındıktan sonra sağaltım 
uygulanacak bacak üstte kalarak yan üstü pozis-
yonda operasyon masasına yatırıldı. 
Genel anesteziye alınan 22 olgunun, beşi bilateral 
olmak üzere toplam 27 glenohumeral ekleme art-
rotomi yapıldı. Biri bilateral olmak üzere dört olgu-
nun da (olgu no: 2,3,6,9) glenohumeral eklemine 
artrotomi öncesinde artroskopi yapıldı. Artroskopi 
işlemi için; ekleme girilecek noktaları tespit etmek 
amacıyla tuberkulum major ile prosesus glenoi-
deus arasına ve akromiyon ile kaput humeri arası-
na birer kanül yerleştirildi. Eklem içine sekiz-on ml 
kadar irrigasyon sıvısı (%0.9 NaCl) verilerek eklem 
şişirildi. Ekleme artroskopu yerleştirmek için kulla-
nılan anatomik noktalar doğrultusunda bir bistüri 

ile akromion’un bir cm kaudodistaline deri ensizyo-
nu yapıldı ve eklem boşluğuna sivri uçlu trokar ile 
girildi. Trokar kınından çıkartıldıktan sonra artros-
kop ve bağlantıları takılarak eklemin artroskopik 
muayenesi, eklem yapılarının değerlendirilip lezyo-
nun lokalizasyonunun kesinleştirilmesiyle son bul-
du. Artrotomi için; kaudolateral bölgede dört-sekiz 
cm’lik bir deri ensizyonu yapıldı. Deri altı dokuların 
disseksiyonu yapılıp m.teres minör kraniale doğru 
ekarte edildikten sonra kapsula da ekleme paralel 
olarak kesildi ve ekleme ulaşıldı. OCD flebi ve böl-
gedeki nekrotik dokular uzaklaştırıldı. Kaput hume-
ri üzerindeki defekt bir küret yardımı ile kanama 
oluşuncaya kadar kazındı (Bir-iki mm). Bol miktar-
da serum fizyolojik ile eklem içi yıkanarak eklem 
kapsulası dikildi. Bölge rutin cerrahi kurallar dahi-
linde kapatıldı. Olguların profilaktik sistemik antibi-
yoterapisi bir hafta süreyle Seftriakson 20-40mg/kg 
(Forsef, IM, 1000 mg/mL Bilim İlaç, Türkiye) do-
zunda sağlandı. Hasta sahipleri dört hafta süre ile 
köpeklerinin hareketlerini kısıtlamaları gerektiği 
konusunda uyarıldı. Bilateral OCD lezyonu bulu-
nan hastalarda artrotomi işlemi tek tarafın fonksi-
yonel iyileşmesi tamamlandıktan sonra yapıldı. 
Postoperatif klinik ve radyolojik 10., 30., 45., ve 60. 
günlerde yapılan klinik muayeneyle fonksiyonel 
iyileşme ve alınan radyografilerle eklemdeki deği-
şiklikler değerlendirildi. 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Dokuz numaralı olgunun artrotomi sırasında a) kaput humeri’ye yapışık haldeki OCD flebi (beyaz ok), b-c) flebin 
kaldırılması d) flep uzaklaştırıldıktan sonra e) bölgenin küretajından sonra (beyaz ok) ve postoperatif olarak alınan flep görün-
tüleri. 
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Bulgular 
Olgulara ait ırk, cinsiyet, yaş, tanı yöntemi, lezyo-
nun lokalizasyonu ve fonksiyonel iyileşme sürecine 
ait bilgiler tablo1’de verilmiştir.  
Hasta sahiplerinden alınan anamnezde, köpekleri-
nin aktivitelerinin azaldığı bununla birlikte ön ba-
cakta/bacaklarda kimi hastalarda aralıklı, kiminde 
birdenbire başlayan sürekli topallık olduğu belirlen-
di.  Olguların fiziksel muayenelerinde özellikle m. 
supraspinatus, m. infraspinatus ve m. deltoideus 
kaslarında hafif/orta derecede atrofi gözlendi. 
Omuz eklemine fleksiyon veya ekstensiyon yapıl-
dığında şiddetli ağrı reaksiyonu saptandı.    
Supinasyon yaptırılarak mediolateral ve kraniokau-
dal yönde alınan direkt radyografilerde yedi olgu-
nun biri bilateral olmak üzere lezyonlar OCD açı-
sından şüpheli bulundu. Bununla birlikte bu yedi 
olgunun dördünde (olgu no: 4,6,9,16) fiziksel mua-
yenede şiddetli effüzyon mevcuttu. Olguların tama-
mında eklem aralığının arttığı gözlendi. Olguların 
ikisinde (olgu no: 20,21) humerus başının posterior 
kenarında osteofitik üremeler tespit edildi. Artrog-
rafide lezyonlu tarafın kontralateralindeki normal 
eklemde kontrast maddenin düzgün ve pürüzsüz, 
OCD lezyonunun bulunduğu bölgede ise kontrast 
maddenin eklem yüzeyinde bozuk, düzensiz bir 
şekilde dağıldığı izlendi. Bununla birlikte m. biceps 
tendosunun hasara uğramadığı görüldü.  

 
OCD tanısı konulan olguların yaş ortalaması do-
kuz buçuk ay idi. Çalışmadaki 22 olgunun yaşları 
10 aylıktan büyük beş tanesinde (olgu no: 
6,8,11,17,20) lezyonlar bilateral olarak bulunmak-
taydı. OCD lezyonları, üç olguda unilateral olarak 
kaput humeri’nin kaudosentral-medialinde, geri 
kalan 19 olguda ise kaudosentral yerleşim göster-
mekteydi. Olguların lezyonlu eklemlerinin kra-
niokaudal yönde alınan radyografilerinde hiçbir 
eklem içerisinde serbest halde mineralize frag-
mente rastlanmadı. Beş olgunun yapılan artrosko-
pik muayenelerinde lezyonun bulunduğu bölge 
dışında glenoid kavitede herhangi bir lezyon yoktu.  
Artrotomi sırasında bir olgu (olgu no:18) dışındaki 
tüm olgularda OCD flepleri kaput humeri’ye yapı-
şık halde bulunmaktaydı.  
Olguların tamamının artrotomi yapılarak flebin 
uzaklaştırılması ve bölgenin küretajının ardından 
üç-beş gün içinde parmak ucuyla basmaya başla-
dığı, yaklaşık 15-25 gün içinde ise hafif topallık 
göstererek ekstremitelerini kullandığı gözlendi. 
Unilateral olgularda fonksiyonel iyileşme zamanı 
lezyonun kaudosentral-medial yerleşim gösteren 
olgularda ortalama 37 gün, kaudosentral yerleşim 
gösteren olgularda ise 47 gün olarak tespit edildi. 
Bilateral olgularda fonksiyonel iyileşme zamanı ise 
46 gün olarak belirlendi. 

Şekil 2. Dokuz numaralı olgunun sağlam sol glenohumeral ekleme ait a) radyografik b) artrografik görüntüsü. Olgunun sağ 
glenohumeral eklemine ait OCD lezyonunun c) radyografik (siyah ok), d) artrografik, e) artroskopik görüntüsü. 
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Tartışma ve Sonuç 
Radyografi, MRG ve ultrasonografi köpeklerde 
görülen OCD lezyonlarının tanısında en sık kulla-
nılan yöntemlerdendir. Tanısal hassasiyet, spesi-
fiklik, hatasızlık/doğruluk ölçütlerine göre yapılan 
çalışmada MRG ultrasonografiye göre 3.2, radyog-
rafiye göre ise iki kat üstün bulunmuştur (26). Su-
nulan çalışmada, hasta sahiplerinin tümüne MRG 

önerilmiş ancak ekonomik nedenlerden ötürü ka-
bul edilmemiştir. Bununla birlikte, bir olgu dışındaki 
artrotomi öncesinde tanıya yönelik olarak yapılan 
gerek direkt radyografi, gerekse artrografi ve art-
roskopi bulguları, artrotomi sırasındaki bulgularla 
uyumlu bulunmuştur. Onsekiz numaralı olgunun 
preoperatif mediolateral ve kraniokaudal yönlerde 
alınan direkt radyografilerinde humerus başının 

Tablo 1. Yirmi iki olgunun ırk, yaş, cinsiyet, tanı yöntemi, lezyonun bulunduğu taraf, lezyonun yeri, sağaltım şekli ve fonksi-
yonel iyileşme gününe ait veriler. 

Olgu Irk Yaş Cinsiyet Tanı 
Lezyon 
tarafı 

Lezyon 
yeri 

Sağaltım 
Fonksiyonel 

İyileşme 
(gün) 

1 Kangal 6 ♂ A R KS Artrotomi 45 

2 Alman 
Kurdu 

9 ♀ A, B, C L KS " 45 

3 Danua 8 ♂ A, B, C R KS " 50 

4 Kangal 9 ♂ A, B, C R KS " 40 

5 Kangal 10 ♂ A L KS " 50 

6 Kangal 13 ♀ A, B B KS " 50              55 

7 İngiliz 
Setter 

9 ♀ A R KS " 45 

8 Danua 12 ♂ A B KS " 45              50 

9 Kangal 7 ♀ A, B, C R KS " 45 

10 Boxer 9 ♂ A R KSM " 30 

11 İngiliz 
Setter 

11 ♂ A B KS " 45              40 

12 Kangal 7 ♀ A L KS " 45 

13 Alabay 10 ♂ A, B L KSM " 40 

14 Dalmaçyalı 6 ♂ A R KS " 45 

15 Saint 
Bernard 

7 ♂ A L KS " 45 

16 Kangal 8 ♂ A, B L KS " 50 

17 Alman 
Kurdu 

10 ♀ A B KS " 45              45 

18 Golden Retri-
ever 

11 ♀ A L KS " 60 

19 Kangal 9 ♀ A R KSM " 40 

20 Kangal 13 ♂ A B KS " 50              40 

21 New Found-
land 

16 ♂ A L KS " 45 

22 Kangal 9 ♀ A R KS " 45 

KS: kaudosentral, KSM: kaudosentral-medial, A: direkt radyografi, B: pozitif kontrastlı radyografi, C: artroskopi 
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kaudosentralinde tespit edilen OCD lezyonunun 
humerus başından ayrılmış bir flep halinde olmadı-
ğı gözlenmiştir. Lezyon tespitinden dört gün sonra 
gerçekleşen artrotomi sırasında daha önce OCD 
lezyonu tespit edilen bölgeden flebin ayrıldığı belir-
lenmiştir. Eklem boşluğunda serbest halde bulu-
nan flep yapılan irrigasyonla yüzeye çıkartılıp 
uzaklaştırılmıştır. Operasyon sonrası hasta sahi-
biyle yapılan görüşmede, söz konusu dört gün 
içinde topallığın artıp artmadığı sorulduğunda, 
herhangi bir fark göremediklerini ifade etmişlerdir.   
Bilateral OCD lezyonu bulunan beş olgu 10 aylık 
ve üzerindeydi. Her ne kadar OCD’ye bağlı klinik 
belirtilerin köpeklerde dört-sekiz aylıkken ortaya 
çıktığı (14) belirtilse de lezyonların çift taraflı olma-
sı, köpeklerin her iki bacağını da kullanabiliyor 
olmasından ötürü hasta sahipleri tarafından belirti-
lerin fark edilmesini geciktirebilmektedir.  
Çalışmadaki olguların ortalama yaşı ile erkek cinsi-
yetinin fazlalığı literatür (2,8,14) verilerle uyumlu-
dur. Bununla birlikte lezyonun kaudosentral-medial 
yerleşimli olduğu olgularda fonksiyonel iyileşme 
süresinin yaklaşık on gün kadar kısa olması da, 
literatür (17) verilerle uyumludur. Bu hastalarda 
topallığın daha hafif düzeyde olması olumlu bir 
fark olarak değerlendirilmiş ve bu durumun ekle-
min, kaudosentral-medialinde daha az yük altında 
kalmasından ötürü oluştuğu yönünde değerlendiril-
miştir.  
OCD oluşumuna sebep olabilecek birçok faktör 
(hızlı büyüme, kalıtsallık, anatomik özellikler, trav-
ma, beslenme) sıralanmıştır (1,8,12,27).  Son yıl-
larda ise domuzlarda ve tavuklarda yapılan deney-
sel çalışmalarda bakteriyeminin vaskülarizasyonu 
çökertip osteokondrozis ya da iskemik kondronek-
rozise yol açabildiği düşünülmüştür. Yapılan göz-
lemsel çalışmalarda bakteriyeminin atlarda da has-
talığa yol açabileceği görüşü hakimdir (18). Çalış-
mamızdaki olguların hiçbirinde preoperatif labora-
tuar değerlendirmelerinde bakteriyemiye ait bir 
bulguya rastlanmamıştır. Aynı zamanda daha ön-
ce geçirilmiş bir enfeksiyonun varlığına dair bilgi 
de bulunmamaktadır.  Bunun yanısıra, olgulardan 
ikisinin direkt travmaya uğramış olması, altısında 
ise indirekt travmatik etkenlerden etkilenmesinin 
(sert zemin) OCD lezyonlarının oluşumunda tetik-
leyici rol oynadığı düşünülmüştür. Çalışmadaki ırk 
ve cinsiyet dağılımına bakıldığında Kangal ırkının 
hızlı büyüme oranı ve erkek köpeklerin (14) fazlalı-
ğı literatür verilerle uyumlu bulundu.  
Hızlı büyüme oranının OCD lezyonunun gelişimine 
neden olabilecek faktörlerden biri olduğu bilinmek-
tedir (12). Hasta sahiplerinden alınan anamnezde 
özellikle Kangal ırkı köpeklerin dört-altı aylık dö-
nemde çok hızlı büyüme gösterdikleri anlaşılmıştır. 
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda OCD lezyonu-

nun görüldüğü ırklar arasında belirtilmemiş olan 
Kangal ırkı sunulan bu çalışmada en sık rastlanan 
ırk olmasından ötürü dikkat çekici bulunmuştur. 
Klinik olarak önem taşıyan OCD lezyonları iri ırk 
köpeklerin ön bacak topallıklarının önemli bir kıs-
mının nedenini oluşturur. Sunulan bu çalışmada, 
OCD’ye bağlı lezyonları bulunan köpeklerin erken 
tanı ve uygun bir sağaltımla sorunsuz bir şekilde 
iyileşebilecekleri sonucuna varılmıştır.  
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Kefirin Broiler Etinin Bazı Mikrobiyolojiik ve Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi* 
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Özet: Çalışmada, broiler içme suyuna farklı oranlarda ilave edilen kefirin, kanatlı etinin bazı mikrobiyolojik ve fizikokim-
yasal özelliklerine etkisi araştırıldı. Ross 308 erkek broiler civciv 45 gün süreyle basal rasyonla beslendi.  Hayvanlar, K 
(kontrol), K5 (5 mL kefir/L su), K10 (10 mL kefir/L su) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Çalışmanın 35-45 günleri arasında 
K5 ve K10 gruplarına farklı oranlarda kefir ilave edilmiş içme suyu ad libitum olarak verildi. Beslenme periyodu sonunda 
kesilen broilerlerin göğüs ve baget etleri paketlenerek 2oC’de 24 saat depolandı. Süre sonunda toplam mezofil aerob 
bakteri (TMAB), toplam psikrofil aerob bakteri (TPAB), koliform bakteri, Lactobacillus spp. ve Staphylococcus/
Micrococcus spp. sayısı ile pH, su aktivitesi (aw) ve renk parametreleri (L*, a*, b*) araştırıldı. Göğüs et örneklerinde 
Lactobacillus spp. yükü gruplar arasında istatistiksel açıdan farklı bulunmuştur (p<0.001). Ayrıca göğüs ve but et ör-
neklerinde TMAB, TPAB, koliform bakteri, Lactobacillus spp. ve Staphylococcus/Micrococcus spp. sayısının gruplar 
arasında istatitiki olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). İçme suyuna %10 oranında kefir ilavesinin broiler 
etinin bakteriyel yükünü, %5 ve kontol grubuna göre azalttığı belirlenmiştir. Fizikokimyasal özelliklerden ise sadece 
renk parametrelerinde sınırlı bir etkisi görülmüştür.  
 
Anahtar kelimeler: Broiler, et kalitesi, kefir, probiyotik 

 
Effects of Kefir on Some Microbiological and Physicochemical Characteristic of Broiler Meat 

 
Summary: In this study, the effects of kefir, added in different amounts to the drinking water of broilers on some micro-
biological and physico-chemical properties of poultry meat were investigated. Male Ross-308 broiler chicks were fed on 
the basal ration for 45 days. Broilers were separated into three groups including K (control), K5 (5 mL kefir / liter of 
water), K10 (10 mL kefir / liter of water). Between 35 and 45 days of study water with added in different amount of kefir 
ad libitum was given to K5 and K10 groups. After the feeding period the breast and drumstick meats derived from 
slaughtered broilers were packed and stored 24 h at 2 oC. After end of period the count of total mesophilic aerobic bac-
teria (TMAB), total psychrotrophic aerobic bacteria (TPAB), coliform bacteria, Lactobacillus spp. and Staphylococcus/
Micrococcus spp., and pH, water activity (aw) and colour parameters (L*, a*, b*) were investigated. The count of Lacto-
bacillus spp. of breast meat samples were found statistically important differences between the groups (p<0.001). Fur-
thermore the count of TMAB, TPAB, coliform bacteria, Lactobacillus spp. and Staphylococcus/Micrococcus spp. of 
breast and drumstick meat samples were found statistically important differences between the groups (p<0.05). Ten 
percentage of kefir addition to the drinking water reduced the bacterial count of broiler meat compared to the 5% and 
control groups. It was observed that kefir applications had a limited effect on the color parameters among the other 
physicochemical properties. 
 
Key words: Broiler, kefir, meat quality, probiotic  

Giriş 
Dengeli ve sağlıklı bir beslenme için alınan protei-
nin miktarı kadar niteliği de önem taşımaktadır. 
Biyolojik değerinin yüksek olması nedeniyle, hay-
vansal proteinin, günlük protein miktarının yaklaşık 
%40-50’sini oluşturması önerilmektedir (14). Hay-
vansal protein denilince ilk akla gelen kırmızı ve 
beyaz ettir. Tüketiciler tarafından kırmızı et lezzet 

açısından talep görürken (24) beyaz et daha çok 
ekonomi ve sağlıkla (8) ilgili gerekçeler nedeniyle 
talep görmektedir.  
Sağlıklı beslenme yönünde insanların gün geçtikçe 
bilinçlenmesi ve yem katkı maddesi olarak antibi-
yotik kullanımının kısıtlanması nedeniyle alternatif 
uygulamalar güncellik kazanmıştır. Bu uygulama-
lardan biri de probiyotiklerdir. Probiyotikler sağlık 
için yararlı, canlı mikroorganizmalar olup zararlı 
mikroorganizmaların ortamda çoğalmasını engelle-
mektedir (23). Kefir, kefir granüllerinin içerdiği ma-
ya ve bakterilerin faaliyetleri sonucu üretilen fer-
mente bir süt ürünüdür ve yapısı itibariyle doğal bir 
probiyotiktir (11). İçme suyuna %2 oranında ilave 
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edilen kefirin Broilerde büyüme performansını ge-
liştirdiği ve Broiler diyetinde probiyotik olarak kulla-
nılabileceği bildirilmektedir (26). Karademir ve 
Ünal (15) Broiler içme suyuna katılan kefirin canlı 
ağırlık kazancını, yemden yararlanma oranını ve 
karkas randımanını iyileştirdiğini bildirmektedirler. 
Cho ve ark. (7) ise broilerde %0.1 oranında kulla-
nılan kefirin büyüme performansı ve et kalitesini 
olumlu etkilediğini bildirmişlerdir. Yenice ve ark. 
(30) kefirin yumurtacı tavukların içme suyuna ila-
vesinin kalın bağırsak pH’sını ve mikrobiyolojik 
yükünü önemli düzeyde azalttığını bildirmişlerdir.   
Çalışmalarda probiyotikler genellikle uzun süreli 
uygulanmaktadır (1,7,15,26).  Bu çalışmada, probi-
yotik olarak kullanılan kefirin kesimden önce 10 
gün süreyle broiler içme suyuna ilavesinin kanatlı 
et kalitesine etkisi araştırılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
Hayvan Grupları 
Denemenin hayvan materyalini her bir grupta 10 
hayvan olmak üzere, toplam 30 adet Ross 308 
Broiler piliç oluşturdu. Hayvanlar, K (kontrol), K5 (5 
mL kefir/L su), K10 (10 mL kefir/L su) olmak üzere 
üç gruba ayrıldı. Tüm gruplara 0-3. hafta arası 
dönemde etlik civciv başlangıç yemi (%23 HP, 
3000 Kcal/kg ME), 4-6. haftalar arası etlik piliç 
büyütme-bitirme yemi (%20 HP, 3100 Kcal/kg ME) 
ad libitum olarak verildi. Çalışmanın 35-45 günleri 
arasında K5 ve K10 gruplarına farklı oranlarda 
kefir ilave edilmiş içme suyu ad libitum olarak veril-
di. Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi Etik Komitesi (2015/156 Kararı) tarafından 
onaylandı.  
 
Kefir Materyalinin Analizi 
Laktobasillerin izolasyonu için de Man, Rogosa ve 
Sharpe (MRS, Merck, Almanya) agar besiyerine 
damla plak yöntemiyle ekim yapılmış olup, plaklar 
30 ºC’de 48 saat anaerob olarak inkübe edilmiştir. 
İnkübasyon sonunda üreyen beyaz ve opak görü-
nüşlü kolonilere katalaz testi yapılmıştır. Katalaz 
negatif olan koloniler API CH50 ile tanımlanmıştır.  
Maya türlerinin izolasyonu için Rose-Bengal Chlo-
ramphenicol (RBC, Merck, Almanya) agar besiye-
rine damla plak yöntemi ile ekim yapılarak, plaklar 
aerob kosullarda 25ºC’de 3-5 gün inkübe edilmiş-
tir. İnkübasyon sonunda besiyerinde oluşan maya 
kolonileri VITEK2 Compact sisteminde (Fransa) 
tanımlanmıştır (21).  
 
Et kalitesinin belirlenmesi 
Besi döneminin sonunda bütün hayvanlar kesildi. 
Hayvanların kesimi denemenin yürütüldüğü alana 
yakın mesafede bulunan kesim alanında gerçek-
leştirildi. Böylece taşıma stresinin olası etkileri mi-

nimuma indirildi. Mikrobiyal kontaminasyonun en-
gellenmesi için kesim alanı ve kesim için kullanılan 
malzemelerin sterilizasyonu sağlandı. Her bir ke-
sim öncesi alkolle yıkama ve alevden geçirme iş-
lemleri ile kesimde kullanılan bıçağın sterilizasyo-
nu sağlandı. Kesim sonrası karkastan alınan gö-
ğüs ve but eti örnekleri +4ºC de 24 saat depolandı. 
Örneklerin pH ölçümleri Gökalp ve ark. (12)’ın bil-
dirdiği metoda göre yapıldı. Göğüs ve but etlerinin 
kesit yüzeyi renk yoğunlukları (L *, a *, b *) Minolta 
kolorimetre (CR-200, Minolta Co., Osaka, Japon-
ya) ile belirlendi. Örneklerin toplam mezofil aerob 
bakteri, toplam psikrofil aerob bakteri, Koliform, 
Lactobacillus spp., Micrococcus/Staphylococcus 
spp. sayımı Baumgart ve ark. (5) tarafından bildiri-
len metoda göre yapılmıştır. Buna göre 25 g et 
örneği 225 mL sterilize ringerli suda homojenize 
edilerek diğer solüsyonlar hazırlanmıştır. Ekimler-
de yayma yöntemi kullanılmıştır. Toplam mezofil 
aerob bakteri (TMAB) sayısı PCA (Plate Count 
Agar, Merck, Almanya) besiyerinde belirlenmiştir. 
Petriler aerobik olarak 30±1°C de 72+1 saat inkü-
be edilmiştir. Toplam psikrofil aerob bakteri 
(TPAB) sayısı PCA besiyerinde belirlenmiş olup, 
petriler aerobik olarak 7 ± 1°C de 10 gün inkübe 
edilmiştir. Koliform sayısı uygun dilüsyonlardan 
VRBA (Violet Red Bile Agar, Merck) besiyerine 
0.1’er ml aktarılarak ekim yapılmıştır. Petri plakları 
30°C’de iki gün anaerobik şartlarda inkübe edilmiş-
tir. Micrococcus/Staphylococcus sayısı, MSA 
(Mannitol Salt Agar, Merck, Almanya) besiyerinde 
belirlenmiş olup petriler aerobik olarak 30±1°C de 
48±1 saat inkübe edilmiştir.  
 
İstatistiksel Analiz 
Verilerin istatistiksel analizi, SPSS 19.0 (SPSS, 
Inc., Chicago, ABD., for Mac OS X) paket progra-
mı ile yapılmıştır. Gruplara ait istatistik hesaplama-
lar ve grupların ortalama değerleri arasındaki fark-
lılığın önem kontrolü için tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA), gruplar arasındaki ikili karşılaştırmalar-
da  Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. 
 
Bulgular 
Çalışmada kullanılan kefir materyalinin mikrobiy-
olojik analizi sonucunda; Candida kefyr, Lactoba-
cillus paracasei spp.  paracasei, Lactobacillus 
plantarum ve Leuconostoc lactis tespit edilmiştir. 
Farklı oranlarda kefir uygulamasının etlik piliçlerin 
göğüs ve but eti mikrobiyal yükü üzerine etkisi 
Tablo 1’de, et kalite özelliklerine etkisi Tablo 2’de 
verilmiştir.  
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Tablo 1. Kefir uygulamasının broiler gögüs ve but etlerinin mikrobiyal yüküne etkisi (log cfu g-1, Ortalama±SE) 

  

Gruplar TMAB TPAB Koliform 
Lactobacillus 

spp. 

Micrococcus/ 
Staphylococcus 

spp. 

Gögüs 

Kontrol (n:10) 5.45±0.16a 4.56±0.10a 3.29±0.09b 5.31±0.09a 4.20±0.22ab 

%5 kefir (n:10) 5.57±0.11a 4.79±0.16a 3.69±0.08a 5.39±0.10a 4.49±0.22a 

%10 kefir (n:10) 4.73±0.30b 4.08±0.17b 3.59±0.07a 4.21±0.15b 3.64±0.17b 

Toplam (n:30) 5.25±0.15 4.48±0.11 3.52±0.06 4.97±0.16 4.11±0.14 

P * * * ** * 

But 

Kontrol (n:10) 5.58±0.27b 5.53±0.24ab 4.39±0.14b 9.59±1.25ab 5.38±0.06a 

%5 kefir (n:10) 6.66±0.15a 6.13±0.45a 4.73±0.07a 10.20±0.73a 5.61±0.30a 

%10 kefir (n:10) 5.29±0.48b 4.65±0.06b 4.61±0.02ab 9.45±0.66b 4.54±0.38b 

Toplam (n:30) 5.84±0.24 5.43±0.23 4.56±0.24 9.75±0.52 5.18±0.19 

P * * * * * 

ab: Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasında istatistiki açıdan fark bulunmaktadır. 
TMAB: Toplam mezofil aerob bakteri, TPAB: Toplam psikrofil aerob bakteri. 
* : p<0.05, **: p<0.001 

Tablo 2. Kefir uygulamasının broiler gögüs ve but etlerinde bazı fizikokimyasal parametreler üzerine etkisi 

  
Gruplar pH Su Aktivitesi L* a* b* 

Gögüs 

Kontrol (n:10) 5.59±0.05 0.994±0.001 51.62±1.08 3.27±0.32b 5.38±0.46 

%5 kefir (n:10) 5.61±0.03 0.997±0.003 52.68±1.72 6.14±1.29a 5.45±0.27 

%10 kefir (n:10) 5.55±0.03 0.998±0.002 54.16±1.41 2.57±0.44b 4.93±0.59 

Toplam (n:30) 5.58±0.09 0.997±0.001 52.82±0.82 3.99±0.53 5.25±0.26 

P NS NS NS * NS 

But 

Kontrol (n:10) 5.82±0.06 0.997±0.001 53.55±1.11 9.59±1.25 6.24±0.45 

%5 kefir (n:10) 5.77±0.01 0.996±0.001 54.15±1.05 10.20±0.73 6.55±0.40 

%10 kefir (n:10) 5.84±0.09 1.005±0.007 57.04±1.30 9.45±0.66 6.44±0.62 

Toplam (n:30) 5.81±0.03 1.000±0.003 54.91±0.70 9.75±0.52 6.41±0.28 

P NS NS NS NS NS 

ab: Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasında istatistiki açıdan fark bulunmaktadır. 
L*: parlaklık, a*: kırmızılık, b*: sarılık. 
* : p<0.05, **: p<0.001, NS: İstatistiksel açıdan gruplar arasında fark bulunmamaktadır. 
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Derisiz göğüs etinde a (kırmızılık) değeri bakımın-
dan %5 kefir uygulanan gruba ait etler diğer grup-
lara göre daha kırmızı  renk gösterirken (p<0.05) 
derisiz göğüs ve but etlerinde pH, su aktivitesi, 
sarılık ve parlaklık  değerleri bakımından gruplar 
arasında fark gözlenmemiştir. 
Derisiz göğüs etinde %10 kefir uygulanan grupta 
TMAB ve TPAB sayısının diğer gruplara göre 
önemli derecede (p<0.05) düşük olduğu gözlen-
miştir. 
 
Tartışma ve Sonuç 
Sindirim kanalında faydalı mikroorganizmaların 
sayısını artırarak ve ortam pH sını düşürerek etki 
gösteren probiyotiklerin kanatlı hayvan sektöründe 
antibiyotiklere alternatif olarak sağlığı, performansı 
ve et kalitesini artırmak amacıyla kullanılabileceği 
düşünülmekte ve bu konuda birçok çalışma yapıl-
maktadır (6,19,20,25). Probiyotiklerin performans 
üzerine etkinliği bu mikroorganizmaların bileşimi, 
canlılığı, uygulama düzeyi, uygulama yöntemi, 
diyet, hayvanın yaşı, türü ve çevresel etkiler gibi 
birçok faktöre bağlıdır (18,28). Probiyotikler ra-
syona (6,20) veya içme suyuna (15,19,30) ilave 
edilerek kullanılabilmektedir. Bu çalışmada 
probiyotik olarak kullanılan kefirin likit yapısı 
nedeniyle içme suyuna ilavesi tercih edilmiştir.   
Et kalitesini etkileyen faktörlerden biri de etin mik-
robiyal yüküdür. Ette bulunan bazı mikroorganiz-
malar et kalitesini bozmakta, raf ömrünü kısalt-
makta ve insan sağlığı için bir risk oluşturmaktadır. 
Probiyotiklerin başlıca işlevlerinden biri bağırsak 
mukozasında patojen kolonizasyonunu azaltmak / 
önlemektir (10).  Bu özellikleri ile kesim sırasında 
etin enterik patojenlerle kontaminasyon riskini 
azalttıkları söylenebilir. Yenice ve ark. (30) kefirin 
yumurtacı tavuklarda bağırsakların mikrobiyal 
yükünü önemli düzeyde azalttığını bildirmişlerdir. 
Probiyotik bir ürün olan kefirin gıda kaynaklı pato-
jenlere karşı antimikrobiyal etkisi üzerine yapılan in 
vitro bir çalışmada kefirin gıda teknolojisinde iyi bir 
antimikrobiyal ajan olarak kullanılabileceği bild-
irilmiştir (27). Çalışmada göğüs etinde %10 kefir 
ilavesinin toplam mezofil aerob bakteri ve toplam 
psikrofil aerob bakteri sayısını kontrole göre önem-
li derecede düşürdüğü tespit edilmiştir. But et 
örneklerinde Lactobacillus spp. miktarının göğüs 
etlerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Bulguların Aksu ve ark.’ın (1) çalışmalarında elde 
ettikleri sonuçlarla uyumlu olduğu gözlenmiştir.  
Ete ait renk, koku,  lezzet,  tekstür ve pH gibi fizik-
sel ve kimyasal özellikler et kalitesini yansıtan te-
mel parametrelerdir. Tüketiciler, et tercihlerini ge-
nellikle duyusal kalite özelliklerine göre (tat, yumu-
şaklık, renk ve sululuk) yapmaktadır (17). Özellikle 
pazarlama aşamasında renk ve koku, tüketici 

açısından oldukça önemlidir.  Ette pH’nın yüksek 
olması et rengini ve su tutma kapasitesini yükselt-
mektedir. Kaslarda pH, major proteinlerin, özellikle 
myosin proteinin izoelektrik pH değerine (5.4) 
düştüğünde, proteinlerin net yük etkisi sıfıra düşer. 
Yani proteinlerin pozitif ve negatif yükleri eşitlenir. 
Pozitif ve negatif gruplar birbirlerini çekerek pro-
teinlere bağlı olan suyun miktarının azalmasına 
neden olurlar (13). Kanatlı etlerinde pH; ≤5.8 Sol-
gun, Yumuşak, Su Salan, 5.9–6.2 Standart Et, 
≥6.3 Koyu, Sert, Kuru olarak değerlendirilmektedir 
(22).  Çalışmada %10 kefir gurubunda but eti pH 
sının (pH 5.84) standart et pH değerlerine yakın 
olduğu görülmektedir. Kasın ete dönüşümü 
sırasında, laktik asit birikimi etin pH değerinin azal-
masına yol açmaktadır (13). Rigor mortis sü-
recinde hareketsiz kaslardaki pH düşüş hızı ha-
reketli kaslara göre daha yüksektir. Dolayısıyla 
hareketsiz kaslarda pH değeri daha düşük olmak-
tadır (4,29) Bu çalışmada da tüm gruplardaki 
göğüs eti örneklerinin pH değerleri, but eti pH 
değerlerinden daha düşük bulunmuştur. 
Etin pH değeri raf ömrü bakımından önemli bir 
parametredir. Yüksek pH ette mikroorganizmaların 
gelişmesine ortam hazırlamakta dolayısıyla etin raf 
ömrünü kısaltmaktadır (2,3). Probiyotik uygula-
masının etin pH’sını artırdığını bildiren araştır-
macıların (1,16) aksine bu çalışmada %10 kefir 
uygulanan grupta göğüs eti pH’sının kontrol grubu-
na göre rakamsal olarak düşük olduğu 
gözlenmiştir. Bu durumun etlerin raf ömrünü 
olumlu etkileyebileceği düşünülebilir. Bununla 
birlikte göğüs ve but etlerinin pH’sında gruplar 
arasında istatiksel açıdan bir fark olmadığı 
görülmektedir. Çalışma bulguları probiyotik uygula-
malarının etin pH’sını etkilemediğini bildiren 
araştırmacıların (20,25) sonuçlarıyla uyumludur.   
Etin doğal rengi miyoglobin ve hemoglobin pig-
mentlerden kaynaklanmaktadır.  Kas aktivitesi 
yüksek olan dokular bu pigmentleri daha fazla 
miktarda içermektedir (9). Kas aktivitesi düşük 
olması dolayısıyla tavuk göğüs etinde miyoglobin 
konsantrasyonu but ete göre daha düşük 
düzeydedir ve renk daha açıktır. Et rengi ve  pH 
arasında özellikle parlaklık açısından yüksek bir 
korelasyon vardır, pH değeri arttıkça L* değeri 
azalmakta ve etin rengi koyulaşmaktadır (16).  Bu 
çalışmada da göğüs etinde en düşük pH değerinin 
tespit edildiği %10’luk kefir gurubunda L* değerinin 
yükseldiği gözlenmiştir. Çalışmada %5 kefir uygu-
lanan gurupta a* değerinin diğer guruplardan 
önemli derecede yüksek çıktığı buna karşın %10 
kefir uygulamasının göğüs ve but etlerinin a* değe-
rini diğer guruplara gore hafif derecede düşürdüğü 
tespit edilmiştir. Benzer şekilde Cho ve ark. (7) 
kefir uygulamasının göğüs eti a* değerini 
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artırdığını, Pelicano ve ark. (19) ise probiyotik uy-
gulamasının etin a* değerini yükselttiğini, ancak bu 
etkinin uzun süreli olmadığını bildirmişlerdir. 
Bununla birlikte çalışma bulguları, probiyotik uygu-
lamasının etin kırmızılık (a*) değerini düşürürken, 
sarılık (b*) değerini yükselttiğini bildiren Karaoğlu 
ve ark.’ın (16) bulgularıyla uyumsuzdur. Göğüs ve 
but etlerinin L* ve b* değerlerinde guruplar arasın-
da anlamlı bir fark olmaması, probiyotik uygula-
masının etin L* değerini düşürdüğünü bildiren 
Chen ve ark.’ın (6) bulguları ile uyumsuzken, 
probiyotik uygulamalarının etin renk para-
metrelerinde bir değişiklik yapmadığını bildiren 
Pelicano ve ark.’ın (20) bulgularıyla uyumludur. 
Çalışmalarda elde edilen verilerdeki 
uyumsuzluğun, kullanılan probiyotiklerin içeriğinin, 
uygulama süresinin ve yöntemlerinin farklılığından 
kaynaklanabileceği düşünülebilir.  
Sonuç olarak; Kefirin kesimden önce on gün sü-
reyle içme suyuna ilavesinin broiler etinin bakteri-
yel yükünü azalttığı, fizikokimyasal özelliklerde ise 
sadece renk parametrelerinde sınırlı bir etkisinin 
olduğu görülmüştür.  
 
Kaynaklar 
1. Aksu MI, Karaoğlu M, Esenbuğa N, Kaya M, 

Macit M, Ockerman H. Effect of a dietary probi-
otic on some quality characteristics of raw broi-
ler drumsticks and breast meat.  J Muscle Fo-
ods 2005; 16(4): 306-17. 

2. Allen CD, Russell SM, Fletcher DL. The relati-
onship of broiler breast meat color and pH to 
shelf-life and odor development. Poult Sci 
1997; 76(7): 1042-6. 

3. Allen CD, Fletcher DL, Northcutt JK, Russell 
SM. The relationship of broiler breast color to 
meat quality and shelf-life. Poult Sci 1998; 77
(2): 361-6. 

4. Barbut S. Poultry Product Processing. Florida: 
CRC Press LLC,  2001; pp. 55-60.  

5. Baumgart J, Firnhaber J, Spcher G. Mikrobiolo-
gische Untersuchung von Lebensmitteln.  Ham-
burg: Behr’s Verlag, 1993; pp.1-36.  

6. Chen W, Wang JP, Yan L, Huang YQ. Evalua-
tion of probiotics in diets with different nutrient 
densities on growth performance, blood cha-
racteristics, relative organ weight and breast 
meat characteristics in broilers. Br Poult 
Sci 2013; 54(5): 635-41. 

7. Cho JH, Zhang ZF, Kim IH. Effects of single or 
combined dietary supplementation of β-glucan 
and kefir on growth performance, blood charac-
teristics and meat quality in broilers. Br Poult 
Sci 2013; 54(2): 216-21. 

8. Dokuzlu S, Barış O, Hecer C, Güldaş M. Türki-
ye'de tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve marka 

tercihleri. Ulud Üniv Zir Fak Derg 2013; 27(2): 
83-92. 

9. Ertaş AH. Pigmentler ve et rengi. Gıda 
Derg 1983; 8(6): 265-73. 

10. FAO/WHO. Probiotics in Food. Health and Nut-
ritional Properties and Guidelines for Evalua-
tion. Rome: FAO Food and Nutrition Paper 85, 
2006; p. 2-4 

11. Farnworth E. Kefir–a complex probiotic. Food 
Sci Tech Bull Funct Foods 2006; 2(1): 1-17. 

12. Gökalp HY, Kaya M, Tülek Y, Zorba O. Et ve Et 
Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Laboratuar Uy-
gulama Klavuzu. Üçüncü Baskı. Erzurum: Ata-
türk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 
1999; p. 121. 

13. Huff-Lonergan E, Lonergan SM. Mechanisms 
of water-holding capacity of meat: The role of 
postmortem biochemical and structural chan-
ges. Meat Sci 2005; 71(1): 194-204. 

14. Karabacak A, Direk M. Tarımda küreselleşme 
ve Türkiye. J Azerb Stud 2007; 10(3): 486-99. 

15. Karademir G, Ünal Y. The use of kefir as probi-
otic in broiler.  Lalahan Hay Araşt Enst Derg 
2009; 49(1): 47-54. 

16. Karaoğlu M, Aksu MI, Esenbuga N, Macit M, 
Durdağ, H. pH and colour characteristics of 
carcasses of broilers fed with dietary probiotics 
and slaughtered at different ages. AJAS 2006; 
19(4): 605-10. 

17. Nardone A, Valfrè F. Effects of changing pro-
duction methods on quality of meat, milk and 
eggs. Livest Prod Sci 1999; 59(2): 165-82. 

18. Patterson JA, Burkholder KM. Application of 
prebiotics and probiotics in poultry produc-
tion. Poult Sci 2003; 82(4): 627-31. 

19. Pelicano ERL, De Souza PA, De Souza HBA, 
Oba A, Norkus EA, Kodawara LM, De Lima 
TMA. Effect of different probiotics on broiler 
carcass and meat quality. Rev Bras Cienc Avic 
2003; 5(3): 207-14. 

20. Pelicano ERL, Souza PA, Souza HBA, Oba A, 
Boiago MM, Zeola NMBL, Scatolini AM, Ber-
tanha VA, Lima TMA. Carcass and cut yields 
and meat qualitative traits of broilers fed diets 
containing probiotics and prebiotics. Rev Bras 
Cienc Avic 2005; 7(3): 169-75. 

21. Pincus DH. Microbial identification using the 

bioMerieux VITEK
®
 2 System. Bethesda MD. 

eds. In: Encyclopedia of Rapid Microbiological 
Methods. Hazelwood, MO: Parenteral Drug 
Association, 2006; pp. 1-32. 

22. Özhan N, Şimşek ÜG. Kafes sisteminde yetişti-
rilen etlik piliçlerde sürü büyüklüğünün perfor-
mans, bazı kan ve kemik parametreleri, muscu-
lus pectoralis pH düzeyi ve karkas kusurları 
üzerine etkisi. FÜ Sağ Bil Vet Derg 2015; 29 



200 

Effects of kefir on broiler meat quality…                                                                                     Erciyes Üniv Vet Fak Derg 13(3), 195-200, 2016 

(1): 1-8. 
23. Salminen S, Bouley C, Boutron-Ruault MC, 

Cummings JH, Franck A, Gibson GR, Isolauri 
E, Moreau MC, Roberfroid M, Rowland I. Func-
tional food science and gastrointestinal physio-
logy and function. Br J Nutr  1998; 80(S1): 147-
71. 

24. Seker I, Ozen A, Guler H, Seker P, Ozden I. 
Red meat consumption behavior in Elazig and 
consumers' opinion in animal welfare. Kafkas 
Üniv Vet Fak Derg 2011; 17(4): 543-50. 

25. Takahashi SE, Mendes AA, Saldanha ESPB, 
Pizzolante CC, Pelícia K, Quinteiro RR, Komi-
yama CM, Garcia RG, Almeida Paz ICL. Effici-
ency of prebiotics and probiotics on the perfor-
mance, yield, meat quality and presence of 
Salmonella spp. in carcasses of free-range 
broiler chickens. Rev Bras Cienc Avic 2005; 7
(3): 151-7. 

26. Toghyani M, kazem Mosavi S, Modaresi M, 
Landy N. Evaluation of kefir as a potential pro-
biotic on growth performance, serum bioche-
mistry and immune responses in broiler 
chicks. Anim Nutr 2015; 1(4): 305-9. 

27. Ulusoy BH, Çolak H, Hampikyan H, Erkan ME. 
An in vitro study on the antibacterial effect of 
kefir against some food-borne pathogens. Turk 
Mikrobiyol Cem Derg 2007; 37(2): 103-7. 

28. Wang Y, Gu Q. Effect of probiotic on growth 
performance and digestive enzyme activity of 
Arbor Acres broilers. Res Vet Sci 2010; 89(2): 
163-7. 

29. Warriss PD, Wilkins LJ, Knowles TG. The influ-
ence of ante-mortem handling on poultry meat 
quality. Richardson RI. Mead GC. eds. In: Po-
ultry Meat Science.  Oxon: CABI Publishing, 
1999; pp. 217-30. 

30. Yenice G, Celebi D, Yoruk MA, Ucar O, Sa-
glam YS, Tunc MA, Altun S. Effect of kefir upon 
the performance, intestinal microflora and his-
topathology of certain organs in laying hens. 
Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2014; 20: 363-70. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yazışma Adresi: 
Yrd. Doç. Dr. Güler YENİCE 
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD,  
Erzurum-TÜRKİYE 
GSM: 0 505 216 56 49 
E-posta: gulerata@atauni.edu.tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 13(3), 201-208, 2016                                                                                                                          Ö. DÜZLÜ Erciyes Üniv Vet Fak Derg 13(3) 201-208, 2016                                                                                                          Araştırma Makalesi 
J  Fac Vet Med Univ Erciyes 13(3) 201-208, 2016                                                                                                           Research Article 

Kayseri Yöresindeki Sığırlardan Toplanmış Kene Türlerinde Babesia bovis ve Babesia  
bigemina’nın Real Time PCR Yöntemiyle Araştırılması*  

 
 

Tuğba MEYİLLİ1, Önder DÜZLÜ1, Alparslan YILDIRIM1, Zuhal ÖNDER1, Arif ÇİLOĞLU1, Abdullah İNCİ1 
 

1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri-TÜRKİYE 
 

Özet: Bu çalışma, Kayseri’nin farklı lokalizasyonlarındaki sığırlardan toplanmış erişkin ixodid kenelerden oluşturulmuş 
genomik DNA havuzlarında Babesia bigemina ve B. bovis’in real time PCR analizleriyle araştırılması ve izolatların filo-
genetik karakterlerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sığırlardan toplanmış 1115 erişkin ixodid keneden 
oluşturulmuş DNA havuzlarında, B. bigemina ve B. bovis için rap-1a ve msa-2c gen bölgelerini amplifiye eden primer-
lerle TaqMan prob bazlı ve Sybergreen tabanlı real time PCR analizleri yapılmıştır. Toplam 38 genomik DNA havuzu-
nun ikisinde (%5.2) B. bovis ve sekizinde (%21) B. bigemina pozitifliği saptanmıştır. Miks enfeksiyon belirlenmemiştir. 
Babesia bigemina pozitiflerin dördü Rhipicephalus annulatus, ikisi R. turanicus, biri Hyalomma marginatum ve biri H. 
anatolicum havuzlarında, B. bovis pozitiflerin ikisi de H. marginatum havuzunda saptanmıştır. Ct (cycle threshold) (dR) 
değerleri B. bigemina ve B. bovis için ortalama 35.75 ve 37.71 belirlenmiştir. Moleküler karakterizasyon amacıyla nes-
ted PCR analizleriyle uygun DNA bant profilleri gösteren B. bigemina pozitif sekiz örnekten ikisi sekanslanmış ve Gen-
Bank kayıtları (KU680419-KU680420) gerçekleştirilmiştir. BbigrapKys1 ve BbigrapKys2 izolatlarının filogenetik analizle-
rinde kendi aralarında %100 identiklik, Dünyadaki ve Türkiye’deki diğer benzer izolatlarla %1±0.5 ve %0.7±0.4 genetik 
farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmayla, Kayseri yöresindeki sığırlardan temin edilmiş kenelerde B. bigemi-
na ve B. bovis’in varlığı ve moleküler prevalansı ile pozitif bazı izolatların moleküler karakterizasyonu ve filogenileri 
hakkında bilimsel veriler elde edilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Babesia bovis, Babesia bigemina, Kayseri, kene, moleküler karakterizasyon, real time PCR 
 

Investigation of Babesia bovis and Babesia bigemina by Real Time PCR in Tick Species Collected  
from Cattle in Kayseri Province 

 
Summary: This study was performed to investigate Babesia bigemina and B. bovis via real time PCR analyses in ge-
nomic DNA pools constructed from adult ixodid ticks on cattle in different parts of Kayseri, and to detect the phyloge-
netic characters of the isolates. TaqMan and Sybergreen real time PCR analyses with rap-1a and msa-2c gene specific 
primers for B. bigemina and B. bovis were performed in DNA pools of 1115 adult ticks. B. bovis and B. bigemina were 
detected in two (5.2%) and eight (21%) out of 38 DNA pools. No mix infection was determined. B. bigemina was found 
in four Rhipicephalus annulatus, two R. turanicus, one Hyalomma marginatum, and one H. anatolicum pools whereas 
both two positive B. bovis samples were detected in H. marginatum pools. Ct (cycle threshold) (dR) values were deter-
mined as 35.75 and 37.71 for B. bigemina and B. bovis. Two B. bigemina positive samples were sequenced and de-
posited into GenBank (KU680419-KU680420). In phylogenetic analyses of BbigrapKys1 and BbigrapKys2 isolates, 
100% identity amongst themselves and 1±0.5% and 0.7±0.4% genetic distances were found with other similar isolates 
from the world and Turkey. In conclusion, the scientific knowledge was obtained about the molecular prevalence of B. 
bigemina and B. bovis in ticks collected from cattle in Kayseri province and also about molecular characterization and 
phylogenies of some positive isolates.   
 
Key words: Babesia bovis, Babesia bigemina, Kayseri, molecular characterization, real time PCR, tick 

Giriş 
Türkiye'de hayvancılığın gelişmesini olumsuz 
yönde etkileyen barınak, bakım ve besleme gibi 
yetiştiricilik hatalarının yanında, bakteriyel, viral 
ve paraziter orijinli hastalıklar halen daha etkili 

olmaktadır. Paraziter hastalıklar arasında coğra-
fi konumu itibarıyla subtropik iklim kuşağında 
yer alan Türkiye’de yaygın olarak görülen kene-
ler ve kene kaynaklı enfeksiyonlar büyük önem 
taşımaktadır. Keneler ve kene kaynaklı enfeksi-
yonlar hayvan sağlığını tehdit etmesi, ölümlere 
ve verim kayıplarına sebep olması yanında, 
hayvanlardan insanlara taşıdığı enfeksiyon et-
kenleri ile insan sağlığını da ciddi ölçüde tehdit 
etmektedir (3,6,14,30,36).  
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Kene kaynaklı enfeksiyonların yayılmasında 
esas rol oynayan ixodid keneler Türkiye’nin tüm 
coğrafi bölgelerinde yaygın olarak görülmekte-
dir. Uzun yıllar birçok araştırmacı Türkiye’deki 
kene türleri ve coğrafi dağılımları üzerinde çalış-
malar yürütmüşlerdir. Bu çalışmalara (3, 6, 10, 
16, 17, 22-24, 30) göre İç Anadolu Bölgesi’nde, 
Ixodes ricinus (%0.2), Dermacentor marginatus 
(%0.5-3), D. niveus (%0.8-15.4), Haemaphysa-
lis concinna (%3.1), Hae. inermis (%0.1-0.6), 
Hae. numidiana (%0.1), Hae. otophila (%1.7-
59.8), Hae. parva (%0.6-20.5), Hae. punctata 
(%1.4-4.2), Hae. sulcata (%0.6-11.8), Hyalom-
ma anatolicum (%0.4-19.6), H. excavatum (%
0.2-24.7), H. detritum (%0.6), H. marginatum (%
0.2-18.5), Rhipicephalus annulatus (%9-42.4), 
R. bursa (%4.5-93.1), R. sanguineus (%2.3-
55.3) ve R. turanicus (%4.8-52) oranlarında tes-
pit edilmiştir. Sığırlarda babesiosis’e özellikle 
Babesia bigemina ve B. bovis türleri sebep ol-
maktadır. Bu etkenlerden, B. bigemina; R. mic-
roplus, R. decolaratus, R. annulatus ve R. evert-
si, B. bovis ise R. calcaratus, R. microplus, R. 
geiyi ve I. ricinus tarafından nakledilmektedir 
(14,36). 
Tropik ve subtropik iklim kuşağındaki bölgelerde 
sığır babesiosis etkenlerinden olan Babesia bo-
vis ve B. bigemina, endüstriyel sığır yetiştiricili-
ğinde büyük ekonomik kayıplara yol açan ve 
ixodid keneler tarafından nakledilen intraeritrosi-
tik apicomplexan protozoonlardır (4). Babesia 
türleri,  suşlar arasında immunojenik T ve B 
hücre epitoplarına sahip merozoit yüzey antijen-
lerine (VMSA) ve roptri ilişkili proteinlere (rap-1) 
sahiptir (32,37). B. bovis’in yüzeyinde bulunan 
antijenlerden biri olan msa-2c proteini, VMSA 
ailesi içerisindeki diğer antijenlerine nazaran 
daha yüksek korunmuşluk özelliği göstermekte-
dir (4). Benzer şekilde B. bigemina rap-1 anti-
jenleri de farklı bölgelerdeki suşlar arasında 
yüksek korunmuşluğa sahip bir gen bölgesi ola-
rak dikkat çekmektedir (32). 
Son yıllarda sığırlarda babesiosisin teşhisinde, 
mikroskobik ve serolojik teşhis yöntemlerine 
göre daha yüksek spesifite ve sensitiviteye sa-
hip bir teknik olan real time PCR yöntemi tercih 
sebebi olmaya başlamıştır. Bu teknik sayesinde 
çok düşük parazitemiye sahip hayvanlarda bile 
enfeksiyon tespit edilebilmekte ve böylelikle re-
zervuar hayvanlar belirlenebilmektedir (8,9,28).  
Bu çalışmada, Türkiye’den ve Dünya’dan daha 
önce GenBank’a girilmiş B. bovis ve B. bigemi-
na sığır izolatlarıyla, vektör kenelerden elde edi-

len B. bovis ve B. bigemina izolatları arasında 
filogenetik olarak ne gibi farklılıkların olabileceği 
hipotez edilmiş ve bu hipotez doğrultusunda 
sığırlardan elde edilmiş kene örneklerinden 
oluşturulmuş DNA havuzlarında B. bovis ve B. 
bigemina varlığının Sybergreen ve TaqMan 
prob tabanlı real time PCR tekniği ile kantitatif 
olarak araştırılması ve pozitif izolatların molekü-
ler karakterizasyonlarının yapılması amaçlan-
mıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
Genomik DNA havuzu ve kene materyali 
Bu çalışmanın materyalini, Erciyes Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
tarafından desteklenmiş VA-05-05 kodlu ve 
“Sığırlarda Görülen Theileria ve Babesia Türleri-
nin Vektör Kenelerde Moleküler Biyolojik Teşhi-
si” konulu araştırma projesi kapsamında Mayıs-
Ağustos ayları arasında Kayseri’nin farklı lokali-
zasyonlarındaki sığırlardan toplanmış toplam 
1115 erişkin ixodid keneden (267 R. annulatus, 
106 Hae. parva, 2 Hae. sulcata, 245 H. margi-
natum, 106 H. anatolicum, 53 H. excavatum, 68 
H. detritum, 219 R. turanicus, 28 R. bursa, 1 R. 
sanguineus, 20 D. marginatus) elde edilmiş 
DNA havuzları oluşturmuştur. Havuzlar aynı türe 
ait erişkin dişi ve erkek kenelerden oluşturul-
muştur. Örnek sayısı 10’un üzerinde olan ha-
vuzlar bölünerek DNA ekstrakte edilmiş ve elde 
edilen genomik DNA ekstraktları aynı havuzda 
birleştirilmiştir. 
 
Real time PCR analizleri 
Erişkin dişi ve erkek kenelerden oluşan genomik 
DNA havuzlarında sığır Babesia etkenlerinin 
araştırılmasında Sybergreen ve TaqMan real 
time PCR yöntemleri kullanılmıştır. Sybergreen 
tabanlı real time PCR analizlerinde FastStart 
Universal SYBR Green Master (Rox) Mix 
(Roche Diagnostics, Germany) ve B. bovis’in 
msa-2c gen bölgesine ait 97 bp’lik bölgeyi ço-
ğaltan msa2c2F (GGACAAATTA AGCAACCTA-
TACAAA), msa-2c2R 
(AGCTTTCCTTGTTTCGAATTTTATAA) primer-
leri kullanılmıştır (28). TaqMan prob bazlı real 
time PCR analizlerinde ise Brilliant II qPCR 
Master Mix (Stratagene, Agilent Technologies, 
USA) ve B. bigemina’nın rap-1a geninin 95 
bp’lik bölgesini çoğaltan rap1F (TCA GCGAC-
TACGTCCATTTG) ve rap1R 
(AATCAACTTGGCAGGGTCAG) primerleri ile 
rap1P (HEX-CCG CGTACAAGAG GTGG TA-
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CAGGAA-BHQ1) probu kullanılmıştır (20).  
Babesia bovis msa-2c ve Babesia bigemina 
rap-1a genlerinin amplifikasyonu 
Moleküler analizler sonucu B. bovis pozitif oldu-
ğu saptanan örnekler üzerinde msa-2c genini 
çoğaltan msa-2cF (5’-
ATGGTGTCTTTTAACATAATA-3’) ve msa-2cR 
(5’-AAATGCAGAGAGAACGAAGTAGCA GA-
GAGT-3’) primerleriyle (5), B. bigemina pozitif 
örnekler üzerinde ise rap-1a genini amplifiye 
eden primerlerle sırasıyla konvansiyonel PCR 
ve nested-PCR analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Nested PCR analizinin ilk PCR basamağında  
(5’-GAGTCTGC CAAATCCTTAC-3’) forward ve  
(5’-TCCTCTACAG CTGCTTCG-3’) reverse pri-
merleri (7), ikinci PCR basamağında ise (5’-
AGCTTGCTTTCACAACTC GCC-3’) forward ve 
(5’-TTGGTGCTTTGACCGACGACAT-3’) rever-
se primerleri kullanılmıştır (27). Babesia bovis 
için reaksiyon karışımı; 10X PCR buffer, 1,5 mM 
MgCl2, 200 nM primer, 200 mM dNTP ve 1.5U 
Taq DNA polymerase ve 50 ng/µl template ola-
rak hazırlanmıştır. Isı profili; ön denatürasyon: 
95  ̊C’de 30 s; 35 siklus, denaturasyon: 95 ̊C’de 
30 s, bağlanma: 60 ̊C’de 1dk, uzama: 72 ̊C’de 1 
dk; son uzama: 72  ̊C’de 10 dk olarak program-
lanmıştır (27). Babesia bigemina için reaksiyon 
karışımı: 10X PCR buffer, 3mM MgCl2,  100 nM 
primer, 200 mM dNTP ve 2.5U Taq DNA poly-
merase ve 50 ng/µL template şeklinde hazırlan-
mıştır. Isı profili her iki PCR için de ön denatü-
rasyon: 94  ̊C’de 5 dk; 35 siklus, denatürasyon: 
94 ̊C’de 1dk, bağlanma: (55 ̊C’de 1 dk 1. PCR; 
58 ̊C’de 1 dk nPCR), uzama: 72 ̊C’de 1 dk; son 
uzama: 72  ̊C’de 10 dk olarak ayarlanmıştır (7, 
34). Amplikonlar %1.5’luk agaroz jelde görüntü-
lenip analiz edilmiştir. 
 
Babesia bovis msa-2c ve B. bigemina rap
-1a gen bölgelerinin sekansı ve filogene-
tik analizleri 
PCR analizleri sonucu jel üzerinde uygun kon-
santrasyonda belirlenen B. bigemina için iki izo-
lata ait amplikon, High Pure PCR Product Purifi-
cation Kit (Roche) kullanılarak jelden pürifiye 
edilmiştir. Real time PCR analizleri sonucu pozi-
tif belirlenen B. bovis izolatları çok düşük Ct 
(dR) değeri verdiğinden PCR analizlerinde msa-
2c gen bölgesi için uygun DNA bant profili elde 
edilememiştir. Babesia bigemina izolatları pürifi-
kasyon sonrası ilgili gen bölgelerinin analizi için 
amplifikasyonda kullanılan primerlerle (rap-1a 
için nested primeri) çift yönlü olarak sekanslatıl-

mıştır. Kromotogramlar dikkatlice analiz edildik-
ten sonra Geneious 5.5.5 (12) yazılımı ile 
forward ve revers dizilimlerin pairwise align-
mentları yapılmış son dizilimler elde edilmiştir. 
Elde edilen sekansların, Dünyada GenBank’a 
kayıtlı diğer benzer izolatlar ile Mega 5.0 (33) ve 
Geneious 5.5.5 (12) yazılımlarında çoklu hizala-
maları yapılarak filogenetik karakterleri ortaya 
konmuştur. Genetik farklılıkların saptanmasında 
Kimura two parameter modeli seçilmiştir (33). 
Neighbour-joining metodu ile filogenetik ağaçlar 
1000 bootstrap değeri kullanılarak Mega 5.0 
yazılımında (33) oluşturulmuştur. Elde edilen 
tüm dizilimlerin GenBank kayıtları yapılmıştır. 
 
Bulgular 
Real time PCR sonuçları  
Real time PCR analizleriyle incelenen toplam 38 
genomik DNA havuzundan sekizi (%21) B. bi-
gemina (Şekil 1), ikisi (%5.2) B. bovis (Şekil 2) 
ile enfekte bulunmuştur. İncelenen örneklerde 
miks enfeksiyona rastlanmamıştır. Babesia bi-

gemina pozitif belirlenen sekiz örneğin dördü R. 
annulatus, biri H. marginatum, ikisi R. turanicus 
ve biri H. anatolicum havuzlarında saptanırken, 
B. bovis pozitif iki örnek de H. marginatum ha-
vuzunda saptanmıştır.  
Sybergreen tabanlı qPCR analizlerinde pozitif 
örneklere ait ortalama çözünme sıcaklığı (Tm) 
78.1 ºC (±0.2 ºC) olarak tespit edilmiştir (Şekil 
2). Ct (dR) değerleri B. bovis ve B. bigemina için 
ortalama 37.71 ve 35.75 olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 1. TaqMan Prob bazlı real time PCR analizleri sonucu 
B. bigemina pozitif saptanan örneklerin amplifikasyon eğrile-
ri. a: B. bigemina pozitif örnekler; b: B. bigemina pozitif kont-
rol; c: No DNA ve negatif örnekler 
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Msa-2c ve rap-1a gen bölgeleri sekans ve 
filogenetik analizleri 
Sybergreen tabanlı Real time PCR analizlerinde 
B. bovis pozitif belirlenen iki örnekten, Ct (dR) 
değerlerinin çok yüksek, dolayısıyla parazitemi 
seviyesinin çok düşük olması nedeniyle agaroz 
jel üzerinde amplifikasyon elde edilememiştir. 
TaqMan prob tabanlı Real time PCR analizlerin-
de B. bigemina pozitif belirlenen iki örneğin aga-
roz jel üzerinde 412 bp büyüklüğünde amplifi-
kasyon gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 3).  
 

Nükleotid dizileri tespit edilen izolatların B. bi-
gemina için KU680419 (BbigrapKys1) ve 
KU680420 (BbigrapKys2) aksesyon numaraları 
ile GenBank kayıtları gerçekleştirilmiştir. Filoge-

netik analizlere GenBank’ta kayıtlı Suriye, Tay-
land, Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler izolat-
ları ile Türkiye’den benzer izolatlar da dahil edil-
miştir. Rap-1a gen bölgesine göre saptanan B. 
bigemina izolatları arasında çeşitli nükleotid de-
ğişimleri belirlenmiştir. B. bigemina belirlenen 
izolatların (BbigrapKys1-BbigrapKys2) ikili kı-
yaslamalarına göre kendi aralarında %100 iden-
tiklik, Dünyadaki diğer bazı izolatlarla %1±0.5 ve 
Türkiye’deki benzer izolatlarla %0.7±0.4 genetik 
farklılık tespit edilmiştir. Neighbor joining meto-
du ile oluşturulan filogenetik ağaçta (Şekil 4), 

 
Şekil 2. Sybergreen real time PCR analizleri sonucu B. bovis pozitif saptanan bazı örneklerin amplifikasyon grafikleri ve erime 
eğrileri (melting curve); Tm=78,1. a: B. bovis pozitif örnekler; b: B. bovis pozitif kontrol; c: No DNA ve negatif örnekler 

 
Şekil 3. Babesia bigemina rap-1a gen bölgesini amplifiye 
eden primerler ile nested PCR sonucu elde edilen pozitif 
amplikonların jel elektroforezde görünümü M: Marker 
(100bp); 1,2: Pozitif örnekler; 3: B. bigemina pozitif kontrol; 4: 
No DNA 

 
Şekil 4.  Kayseri yöresinde kene havuzlarında saptanan B. 
bigemina izolatları ile GenBank’a kayıtlı diğer B. bigemina 
izolatlarının rap-1a gen bölgesine göre filogenetik akrabalık-
ları (Neighbour Joining - Kimura 2 Parameter modeli). Ölçek 
çizgisi bölgeye göre nükleotid değişimini göstermektedir. 
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BbigrapKys1 ve BbigrapKys2 izolatlarının Türki-
ye’den BbigE1 ve BbigE2 izolatlarıyla, Amerika 
Birleşik Devletleri’nden ise S2P izolatıyla yakın 
oldukları belirlenmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç 
Keneler insanlarda ve hayvanlarda görülen ve 
zoonotik öneme sahip birçok paraziter, bakteri-
yel ve viral patojenlerin en önemli vektörlerin-
dendir. Keneler ve kene kaynaklı patojenler 
özellikle son yıllarda tüm dünyada artış göster-
mektedir. Kenelerin dağılımı ve yaygınlığı direkt 
olarak halk sağlığı problemi olup özellikle çiftlik 
hayvanı yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde ke-
neler insan enfeksiyonlarının rezervuar konakla-
rı olabilmekte veya direkt olarak enfeksiyonları 
nakledebilmektedir. Konaklarından veya saha-
dan toplanan kenelerin ve bu kenelerde kene 
kaynaklı patojenlerin moleküler olarak belirlen-
mesi, coğrafik bir bölgede yeni ortaya çıkan ke-
ne kaynaklı hastalıkların risk faktörlerinin değer-
lendirilmesinde kullanışlı olmaktadır (11,19). 
Babesia bovis ve B. bigemina’nın vektör kene-
lerde moleküler olarak araştırılmasıyla ilgili ola-
rak ise Türkiye’de sınırlı sayıda çalışma bulun-
makta olup bu çalışmaların konvansiyonel PCR, 
reverse line blotting (RLB) gibi moleküler teşhis 
yöntemleriyle yapıldığı dikkati çekmiştir. Mevcut 
çalışma kenelerde B. bovis ve B. bigemina’nın 
Dünya’da, real time PCR ile araştırıldığı ilk ça-
lışma olması açısından önem arz etmektedir. 
İça ve ark. (18) Kayseri yöresindeki sığırlardan 
ve barınaklardan toplanan kenelerden oluşturul-
muş DNA havuzlarında RLB metodu ile incele-
me yapmışlar ve %14 B. bigemina, %2.3 Babe-
sia sp. ve %2.3 T. annulata + B. bigemina miks 
pozitifliği rapor etmişlerdir. Bu çalışmada (18) 
saptanan Babesia sp. (Kayseri 1) izolatının 
sekans analizlerinde Çin’den bildirilen Babesia 
türleri ile aynı clade’te yer aldığı tespit edilmiştir. 
Türkiye’de yapılan bir diğer çalışmada Aktaş ve 
ark. (2) Karadeniz Bölgesi’ndeki sığırlardan top-
lanmış toplam 2160 erişkin keneden oluştur-
dukları 224 DNA havuzunda RLB ile Babesia 
türlerini araştırmış ve %3.33’lük Babesia sp. 
pozitifliği belirlemişlerdir. Elde ettikleri Babesia 
sp. pozitif örneklerin sekans analizlerinde bu 
örneklerin İça ve ark. (18)’nın çalışmasında 
buldukları Babesia sp. pozitiflerde olduğu gibi 
isimlendirilmemiş Babesia türleriyle yüksek 
homoloji gösterdiğini saptamışlardır. 
Çalışmamızda ise İça ve ark. (18)’nın araştırdığı 
aynı kene havuzlarında B. bovis ve B. bigemi-

na’nın varlığı RLB metoduna göre daha duyarlı 
olan real time PCR metodu ile incelenmiş ve 
incelemesi yapılan 38 adet genomik DNA 
havuzunun sekizinde (%21) B. bigemina, 
ikisinde (%5.2) ise B. bovis pozitifliği 
saptanmıştır. Çalışmamızda B. bigemina varlığı 
İça ve ark. (18)’nın bulduğu prevalans oranına 
göre daha yüksek bulunmuş ve ayrıca iki 
örnekte de B. bovis pozitifliği belirlenmiştir. 
Dolayısıyla aynı kene havuzlarında farklı yönt-
emlerle yapılan çalışmalarda real time PCR 
tekniğinin RLB yöntemine göre daha duyarlı 
olduğu teyit edilmiştir. Türkiye’de sığırlardan 
toplanan kenelerden oluşturulmuş DNA havu-
zlarında yapılan araştırmalarda İça ve ark. (18) 
B. bigemina pozitifliğini R. annulatus ve R. tura-
nicus kenelerinde, Aktaş ve ark. (2) ise Babesia 
spp. pozitifliğini H. marginatum, H. excavatum 
ve R. annulatus kenelerinde saptamışlardır. Bu 
çalışmada ise B. bigemina pozitiflikleri R. annu-
latus, H. marginatum, R. turanicus ve H. anatoli-
cum havuzlarında belirlenirken, B. bovis pozitif 
örnekler ise H. marginatum havuzunda 
saptanmış ve böylelikle kenelerin sığır babesio-
sisi yönünden mevcut durumları ortaya 
konulmuştur.  
Dünyada sığır babesiosisinin kenelerde molekü-
ler olarak araştırılmasına dair çalışmalar sınırlı-
dır. Tsai ve ark. (35) Tayvan’da konvansiyonel 
PCR ile yaptıkları çalışmada sığırlardan topla-
nan toplam 254 kenenin hiçbirinde Babesia po-
zitifliği saptayamamışlardır. Mısır’da sığırlardan 
toplanmış 5243 ixodid ve argasid kenede PCR 
ile %55 B. bovis ve %66 B. bigemina pozitifliği 
saptanmış olup saptanan pozitiflerin hepsi de R. 
annulatus kenelerinden izole edilmiştir (1). Nijer-
ya’da sığırlardan toplanan toplam 198 kenede 
[Amblyomma variegatum (n=153), R. decolora-
tus (n=45)] RLB ile yapılan bir çalışmada A. va-
riegatum kenelerinde %3.9 Babesia spp., %1.3 
B. bigemina ve %0.6 B. divergens pozitifliği sap-
tanmıştır (25). Brezilya’da konvansiyonel PCR 
ve nested PCR ile yapılan çalışmada 27 buzağı-
dan toplanan toplam 258 R. microplus kenesinin 
145’i B. bigemina ve 12’si B. bovis ve 25 sığır-
dan toplanan toplam 245 R. microplus kenesinin 
43’ü B. bovis ve 39’u B. bigemina ile enfekte 
bulunmuştur (26). Etiyopya’da sığırlardan topla-
nan Amblyomma, Hyalomma ve Rhipicephalus 
soylarındaki toplam 1246 kenede standart PCR 
ile yapılan bir çalışmada Babesia türlerine rast-
lanılmamıştır (21). 
Apikal organellere sahip protozoon parazitlerin, 
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konak hücrelerine tutunmaları ve hücre içerisine 
girmeleri açısından bu organellerden salgılanan 
proteinlerin önem arz ettiği bildirilmiştir (29). 
Yapılan çalışmalarda B. bovis için yüzey anti-
jenlerinden biri olan msa-2c geninin (38) ve B. 
bigemina için ise rap-1 geninin (31) farklı suşlar 
arasındaki korunmuşluk oranlarının oldukça 
yüksek olduğu ve bu protozoonlara karşı yapı-
lan aşı çalışmalarında tercih sebebi oldukları 
rapor edilmiştir. Babesia bovis’in yüzey antijen-
lerine özgü gen bölgeleriyle alakalı olarak Türki-
ye'de üç çalışma bildirilmiştir (13,15,39). Mevcut 
çalışmamızda ise real time PCR ile iki izolat B. 
bovis yönünden pozitif bulunmuş fakat Ct de-
ğerleri çok yüksek olduğundan agaroz jel üze-
rinde DNA bant profili elde edilememiştir. Babe-
sia bigemina için ise real time PCR ile pozitif 
belirlenen sekiz örnekten sadece ikisi agaroz jel 
üzerinde DNA bant profili göstermiş olup bu izo-
latların (BbigrapKys1-BbigrapKys2) kendi arala-
rında %100 identik oldukları, dünyadaki benzer 
diğer izolatlarla %1±0.5 ve Türkiye’deki benzer 
izolatlarla ise %0.7±0.4 genetik farklılık bulundu-
ğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz 
BbigrapKys1-BbigrapKys2 izolatlarının en yük-
sek identikliği Amerika Birleşik Devletleri’nden 
bildirilen Texcoco (AF017288), S2P (AF017287) 
ve S1A (AF017286) suşlarıyla (%99.93)  göster-
dikleri saptanmıştır. Filogenetik olarak oluşturu-
lan ağaçta B. bigemina BbigrapKys1-
BbigrapKys2 izolatlarının, Erzurum’dan bildirilen 
BbigE1 ve BbigE2 izolatları ve A.B.D’den bildiri-
len S2P izolatıyla birlikte aynı kümede yer aldığı 
görülmüştür. Hücre invazyonundan sorumlu rap
-1a ve msa-2c gen bölgelerinin Dünya’dan bildi-
rilmiş benzer izolatlar arasındaki benzerlik oran-
ları kıyaslandığında rap-1a için bu oranın daha 
yüksek olduğu ve korunmuş bölge oranının da-
ha yüksek olduğu görülmüştür. Zira çalışmamız-
da, Kayseri’nin farklı yerleşim yerlerindeki sığır-
lardan elde edilmiş kenelerde saptanan B. bi-
gemina BbigrapKys1-BbigrapKys2 izolatlarının 
rap-1a gen bölgesine ait aminoasit sekansları-
nın analizi sonucu protein profilleri bakımından 
%100 identik oldukları saptanmıştır. 
Sonuç olarak bu çalışmayla, Kayseri yöresinin 
farklı lokalizasyonlarındaki sığırlardan temin 
edilmiş ixodid kene örneklerinden oluşturulmuş 
genomik DNA havuzlarında B. bigemina ve B. 
bovis’in mevcut durumu, diğer moleküler tabanlı 
teşhis yöntemlerine göre sensitivite ve spesifite-
si oldukça yüksek olan real time PCR tekniği ile 
dünyada ilk kez ortaya konmuştur. Babesia bi-

gemina rap-1a gen bölgesi moleküler olarak 
karakterize edilerek GenBank’ta kayıtlı Türki-
ye’deki ve Dünyadaki benzer izolatlarla filoge-
netik kıyaslamaları yapılarak analizleri gerçek-
leştirilmiştir. Ct (dR) değerlerine göre enfekte 
kenelerde her iki türün de düşük parazitemiye 
sahip olduğu görülmüştür. Bu açıdan özellikle 
rezervuar vektörlerin ve hayvanların belirlenme-
sinde real time PCR tekniğinin diğer yöntemlere 
göre çok daha avantajlı ve güvenilir bir yöntem 
olduğu kanaatine varılmıştır.  
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Kayseri’de Satışa Sunulan Tavuk Eti ve İç Organlarında Arsenik Düzeylerinin Belirlenmesi 
 

Yeliz YILDIRIM1, Zafer GÖNÜLALAN1, Nurhan ERTAŞ ONMAZ1, Harun HIZLISOY2, Serhat AL1,  
Şebnem PAMUK3 
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Özet: Arsenik doğada yaygın olarak bulunmakta ve birçok gıda grubu yoluyla gıda zincirine katılmaktadır. Bu çalışma 
Kayseri/Türkiye’de tüketime sunulan tavuk eti ve iç organlarındaki arsenik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 
Farklı marketlerden alınan toplam 21 örnekte (10 tavuk eti ve 11 tavuk iç organı) arsenik kalıntıları İndüktif Eşleşmiş 
Plazma-Kütle Spektroskopisi (ICP-MS) ile belirlendi. Tavuk etlerindeki arsenik düzeyleri ortalama 0.081±0.035 µg/g 
bulunurken iç organlardaki arsenik düzeyleri ortalama 0.055±0.012 µg/g olarak bulundu. Tavuk eti ve iç organlarının 
arsenik düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak ülkemizde de Amerika, 
Japonya ve Avrupa’da olduğu gibi belli aralıklarla geniş çaplı total diyet çalışmaları planlanarak Türk halkının arsenik 
ve diğer toksik iz elementlere maruziyeti değerlendirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.  
 
Anahtar kelimeler: Arsenik, ICP-MS, Kayseri, tavuk eti, tavuk iç organları 

 
Arsenic Levels in Chicken Meat and Giblets Retailed in Kayseri 

 
Summary: Arsenic is commonly present in the nature and could be introduced into the food chain by many different 
food groups. This study was carried out to determine the arsenic levels of chicken meat and giblets consumed in Kay-
seri, Turkey. The arsenic residues ofa total of 21 samples (10 fresh chicken meat and 11 chicken giblets) obtained 
randomly from different retail markets were analyzed with Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS). 
The mean arsenic levels in chicken meat were determined as 0.081±0.035 µg/g whereas in chicken giblet the average 
was found to be 0.055±0.012 µg/g. No statistically significant differences were observed between the arsenic levels of 
chicken meat and giblets analyzed (p>0.05). Therefore it is needed to monitor Turkish people expose to arsenic and 
other toxic trace elements by large scale total diet studies and take measures as regularly done in the USA, Japan and 
Europe. 
 
Key words: Arsenic, chicken giblets, chicken meat, ICP-MS, Kayseri 

Giriş 
Arseniğin birçok endüstriyel işlemde kullanılma-
sı, antropojenik (insan marifetiyle; pestisit ve 
gübre kullanımı ile) olarak yayılması, çevrede 
ve hayvansal dokuda birikmesi ve toksik olması 
son zamanlarda halk sağlığı açısından ciddi 
endişelere yol açmaktadır. Arsenik çevrede yay-
gın bir şekilde, toprak, hava, su ve gıdada doğal 
olarak bulunmakla birlikte, antropojenik uygula-
malarla çevredeki konsantrasyonu artmaktadır 
(26). Öte yandan kentsel ve endüstriyel atık su-
lardan kaynaklanan çevre kirlilikleri de eklendi-
ğinde hayvansal gıdaların arsenikle kontami-
nasyonu kaçınılmaz bir hal almaktadır (8,15). 

Arsenik, kontamine toprak, yem ve su ile hay-
vanlara geçerek hayvansal dokularda birikmek-
te ve bu hayvanlara ait et ve iç organları tüketen 
insanlarda sağlık sorunlarına neden olabilmek-
tedir. Hayvansal gıdaların kontaminasyonunda 
bazı yem katkı maddelerinin de önemli rol oyna-
dığı, özellikle büyümeyi hızlandırıcı ve yem et-
kinliğini arttırıcı yemlere katılan Roxarsone ve 
Nitarsone benzeri fenilarsenik asit içeren bile-
şiklerin tavuk eti ve iç organlarında arsenik biri-
kimine yol açtığı bildirilmektedir (12,27). 
Arsenik insanlara sıklıkla su ürünleri, su, pirinç, 
çeşitli tahıllar, süt ürünleri ve tavuk eti gibi gıda-
larla bulaşabilmektedir. İnorganik türevlerinin 
daha toksik olduğu bilinen arseniğin su ürünle-
rindeki formunun diğer formlara göre daha az 
toksik olduğu belirtilmektedir. ABD’nin çevre 
koruma ajansı (EPA) içme sularında 2001 yılın-
da izin verilen arsenik düzeylerini beş kat azalt-
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mıştır (27).  Gıdalarda bulunabilen bazı arsenik 
formlarının ısı işlemi sonucu daha toksik formla-
ra dönüşebileceği bildirilmektedir (7).  
Gıda yoluyla alınan arsenik, çok düşük düzey-
lerde alınsa dahi, insanlarda kansere sebebiyet 
verebilmekte, kalp hastalıkları ve diyabeti tetik-
leyebilmekte ve entelektüel fonksiyonları önemli 
düzeyde azaltabilmektedir (27). Akut arsenik 
toksikasyonunda, biyolojik ve fizyolojik sistemde 
görev alan birçok enzimin etkinliğinde değişim-
lere yol açabilmektedir (17). Arseniğe kronik 
maruziyet; özellikle gastrointestinal kanal, solu-
num kanalı, deri, karaciğer, kardiyovasküler sis-
tem, hemapoetik sistem ve sinir sisteminde ol-
dukça ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilmek-
tedir (1). 
Ülkemizde 2013 yılında 1 758 363 ton üretilen 
ve 2012 yılında kişi başı 19.34 kg tüketilmiş 
olan kanatlı eti, günlük diyette ucuz hayvansal 
protein kaynağı olması dolayısıyla oldukça 
önemli bir yere sahiptir (23). Dolayısıyla özellikle 
kanatlı eti ve ürünlerinin olası arsenik kontami-
nasyonu, halk sağlığı açısından uzun vadede 
ciddi risklere sebep olabilir. Ülkemizde tavuk 
etinde arsenik düzeylerine ilişkin yasal bir dü-
zenleme bulunmamaktadır. Avrupa ve Ameri-
ka’da da spesifik bir gıda için belirlenmiş arsenik 
sınır değerleri bulunmamakla birlikte, söz konu-
su coğrafyalarda yaşayan insanların arsenik ve 
diğer toksik iz elementlere maruziyetleri belli 
aralıklarla yapılan total diyet çalışmaları ile belir-
lenerek mevcut durum ortaya konmakta ve bu-
na göre gereken önlemler alınmaktadır. Ülke-
mizde özellikle kanatlı eti ve iç organlarının ar-
senik düzeyleri ile ilgili bilgiler sınırlıdır.  
Bu çalışmanın amacı, düşük düzeylerde alınsa 
bile her formunun insan sağlığı üzerine olumsuz 
etki gösterdiği bilinen arseniğin Türkiye’de sık-
lıkla tüketilen tavuk eti ve iç organlarındaki varlı-
ğını ve düzeylerini ortaya koyarak halk sağlığı 
açısından olası riskleri belirlemektir.   
 
Gereç ve Yöntem 
Örneklerin Toplanması 
Kayseri ilinde satışa sunulmuş olan farklı mar-
kalara ait 21 tavuk eti numunesi (10 tavuk eti, 
11 iç organ) 2015 Kasım ayı içinde toplandı. 
Toplanan numuneler herhangi bir işlem yapıl-
madan ivedi şekilde ICP-MS analizi için Erciyes 
Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’ne (ERÜ. TAUM) teslim edildi. 
 
 

Tavuk Örneklerinin Çözdürülmesi 
Numuneler Berghof Mikrodalga çözdürme siste-
mi (Berghof Speedwave, Germany) kullanılarak 
ICP-MS analizine hazır hale getirildi. Bu amaçla 
sistemin kapalı teflon bölümüne konulan numu-
neler 45 dakika boyunca mikrodalga fırında işle-
me tabi tutuldu. Daha sonra numunelere 10 ml 
%65’lik nitrik asit çözeltisi aktarıldı dikkatlice 
karıştırıldı. Yirmi dakika sonra tekrar mikrodalga 
ısıtma işlemi uygulandı. Çözdürülmüş numune-
ler ultradistile su ile 50 ml’ye tamamlanıp ep-
pendorf tüplerine alındı. İşlem boyunca kontami-
nasyon riskine karşın hiçbir numune metalik 
materyal ile temas ettirilmedi. Çalışma boyunca 
tüm malzemeler 1:10 nitrik asit ile çalkalandı, 
etüvde kurutulduktan sonra kullanıldı. 
 
ICP-MS ile Tavuk Numunelerindeki Arsenik 
Düzeylerinin Belirlenmesi 
Çözdürülmüş tavuk eti numunlerinde arsenik 
düzeylerinin tespiti amacıyla kapalı devre ICP-
MS Agilent 7500a sistemi kullanıldı. Sistemin 
kalite kontrolü için numuneler ile birlikte, 200 
ppb konsantrasyonda internal standartlar da 
(
9
Be,

45
Sc,

103
Rh,

208
Bi) köre karşı okutuldu. Uy-

gun kalibrasyon standartlarının ortaya koyulabil-
mesi ve analizin hassasiyetini ölçmek için kör 
numune olarak ultra distile su kullanıldı. 
 
İstatistiksel analiz 
İstatistik analizlerde SPSS 14.01 paket progra-
mı kullanıldı. Kanatlı eti ile iç organlar arasında-
ki total arsenik düzeyleri bakımından farklılığın 
istatistiksel önem kontrolü Student T test ile ya-
pıldı.  
 
Bulgular 
Bu çalışmada, Kayseri’de perakende olarak sa-
tışa sunulan farklı markalara ait 10 tavuk eti ve 
11 iç organlarından oluşan toplam 21 numune 
arsenik düzeyleri açısından analiz edildi. İncele-
nen tüm numunelerin total arsenik konsantras-
yonu Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Çalışmada analiz edilen tavuk eti numunelerin-
den iki (2/10) ve iç organ numunelerinden ikisi-
nin (2/11) arsenik düzeyleri tespit sınırlarının 
(0.003911 µg/g) altında kalmıştır. Tavuk etleri-
nin yedisine ait arsenik değerleri 0.006 ile 0.094 
µg/g arasında değişirken sadece bir numunede 
0.307 µg/g düzeyinde arsenik saptanmıştır. Bu 
çalışmada kanatlı eti ve iç organlarının arsenik 
düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmamıştır (p>0.05). 
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Tartışma ve Sonuç 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (29) verilerinde, arse-
nik için akciğer kanser insidensini %0.5 düze-
yinde artıran günlük minimal inorganik arsenik 
limitinin 3  µg/kg vücut ağırlığı (2-7 µg/kg vücut 
ağırlığı- total diyetle olarak maruz kaldığı) oldu-
ğu belirtilmekte, tolere edilebilir herhangi bir de-
ğerden bahsedilmemektedir. Söz konusu bildir-
gede daha önce belirlenen haftalık alım limitleri-
nin de geri çekildiği,  arsenik için güvenli kabul 
edilebilecek bir limit değer belirlenemeyeceği 
vurgulanmaktadır. İlaveten su kaynaklarındaki 
arsenik düzeyleri içme suları için WHO tarafın-
dan belirlenen değerlerin (10 µg/L) altında olan 
bölgelerde halk sağlığı riski bulunmadığı belirtil-
mektedir. Buna paralel olarak tavuk et ve iç or-
ganlarında arsenik düzeylerine ilişkin ülkemiz 
gıda kodeksinde de herhangi bir veri bulunma-
maktadır. 
İngiltere’de inorganik arsenik için bir bireyin 
günlük maksimum tolere edilebilir alım düzeyi 
120 µg olarak belirlenmiştir (14). Söz konusu 
çalışmada İngiltere’de yaşayan populasyonun 
ortalama bir diyetle günde 65 µg total arseniğe 
maruz kaldığı ortaya konmuş ve birçok gıdanın 
uluslar arası ticarete konu olması dolayısıyla 
diğer ülkelerde de benzer çalışmaların yapılma-
sı gerektiği vurgulanmıştır.  
Birçok ülkede çeşitli gıda maddelerindeki total 
arsenik düzeylerinin belirlenmesine yönelik ça-
lışmalar yapılmıştır (2,3,4,13,19,24). Bu çalış-
mada incelenen tavuk eti numunelerinin ikisi (% 
20) ve iç organ numunelerinin ikisi (% 18) olmak 
üzere toplam dört numunede (% 19) arsenik 
düzeyleri saptama sınırlarının altında kalmıştır. 
Bu çalışmada kanatlı etlerinde ortalama total 
arsenik miktarı 0.081 µg/g olarak belirlenirken 
tavuk etlerinin yedisine ait arsenik değerlerinin 
0.006 ile 0.094 µg/g arasında değiştiği, sadece 
bir numunede 0.307 µg/g düzeyinde olduğu 

saptanmıştır.  İç organlardaki arsenik ortalaması 
ise 0.055 µg/g olarak belirlenmiştir. Ortalama 
günde 60 gr tavuk eti tüketen bir kişinin sadece 
tavuk etinden ortalama 4.86 µg total arseniğe, 
kanatlı etindeki total arsenik düzeyinin %65’inin 
inorganik olduğu varsayıldığında ise  (11, 28) 
3.159 µg inorganik arseniğe maruz kalacağı 
ortaya çıkmaktadır. Amerika’da 2004 yılında 
yapılan benzer bir çalışmada Amerika’da yaşa-
yan 60 kg bir bireyin sadece tavuk eti ile günde 
1.38-5.24 µg arasında inorganik arseniğe maruz 
kalacağı hesaplanmıştır (10). 
İncelenen örneklerde kalıntı düzeyinde arsenik 
bulunması, ürünlerin farmasötik uygulamalar ile 
değil yetiştirme veya kesim prosesi sırasında 
kullanılan sulardan kaynaklanan kontaminas-
yonlar ile ilişkilendirilebilir.  
Türkiye’de kaşar peynirlerinin arsenik içeriğine 
yönelik yapılmış olan bir çalışmada ortalama 
total arsenik düzeyi 0.0001 µg/g olarak belirlen-
miştir (18). 
Bu çalışma bulguları Nachman ve ark. (2013) 
tarafından Amerika’da yapılan çalışma bulgula-
rına göre oldukça yüksektir (16). Nachman ve 
ark. tarafından yapılan çalışmada pişmiş kanatlı 
etinde total arsenik miktarları ortalama 3 µg/kg, 
pişmemiş ürünlerde ortalama 2.4 µg/kg düzeyin-
de bulunmuştur. İnorganik arsenik miktarı ise 
pişmiş ürünlerde 1.8 µg/kg, organik tavuk etle-
rinde ise 0.6 µg/kg düzeyinde rapor edilmiştir. 
Söz konusu çalışmada araştırmacılar ısıl işlemi 
uygulanan tavuk etlerinde tespit ettikleri ortala-
ma arsenik düzeylerinin diğerlerine oranla daha 
yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan 
Lasky ve ark. (2004), piliç etlerindeki total arse-
nik miktarını 0.39 ppm, erişkin tavuklarda ise 
bunun üç-dört kat fazlası olarak belirlemişlerdir 
ki bu değerler bizim çalışma bulgularımızdan 
yüksektir (10).   
Çalışmada elde edilen veriler, Saipan ve ark. 

Tablo 1. Kanatlı eti ve iç organlarının total arsenik düzeyleri (µg/g) 

  
N 

 
Min-Max 

İstatistik Önem Kontrolü   
(Student T test) 

Kanatlı eti 8 0.081±0.035 0.006 –0.307 

P=0.454 ÖD 

n<T.L 2 - - 

İç organ 9 0.055±0.012 0.007 –0.108 

n<T.L 2 - - 

Toplam 21 0.067±0.016 0.006 –0.307 

N: Numune Sayısı; n<T.L: Tespit limiti altında kalan numune sayısı; T.L: Tespit Limiti: 0.003911 µg/g; ÖD: Önemlilik Değeri; 
P>0.05;              : Ortalama±Standart hata 
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(2014) tarafından yayınlanan ortalama tavuk eti 
bulguları (0.045 µg/g) ile benzerlik göstermekle 
birlikte içorgan bulguları (0.402 µg/g) ile karşı-
laştırıldığında düşük bulunmuştur (20). Bahsi 
geçen araştırmacılar elde ettikleri sonuçların 
hiçbirinin Tayland ulusal organizasyonu tarafın-
dan tavuk etleri (0.5 µg/g) ve iç organları (2 µg/
g) için belirlenen düzeyleri aşmadığını bildirmiş-
lerdir. Tayland yerel mevzuatında belirtilen söz 
konusu limitler US FDA’nın, 1992 yılında yayın-
ladığı limitlerle uyuşmakta olup söz konusu limit 
değerlerin artık koruyucu bir nitelik taşımadığı 
belirtilmiştir (25).   
Ghosh ve ark. tarafından 2012’de Bangladeş’te 
yapılan çalışmada karaciğerdeki arsenik kon-
santrasyonu 0.102 µg/g ve kas dokuda ise 
0.067 µg/g olarak belirlenmiş, kanatlı etindeki 
arsenik düzeylerinin kuyu sularındaki düzeylerle 
ilişkili olduğu vurgulanmış ve kanatlı etlerindeki 
düzeylerin Bangladeş yerel mevzuatında yer 
alan maksimum tolere edilebilir limitlerin altında 
olduğu rapor edilmiştir (5). Ghosh ve ark. (2012) 
tarafından belirlenen değerler bizim çalışma 
bulgularımızdan yüksektir. Pakistan’da yapılan 
gıdalarda arsenik düzeylerini belirlemeye yöne-
lik iki çalışmanın birinde tavuk etinde total arse-
nik düzeyi 2.15-5.28 µg/g arasında, kanatlı iç 
organında ise 2.68-7.11 µg/g arasında bulun-
muş (22), diğerinde ise bu değerler sırasıyla 
2.15-5.28 µg/g ve 2.11-6.36 µg/g arasında bu-
lunmuştur (9)  ki her iki çalışma bulguları da bu 
çalışma bulgularından oldukça yüksektir. 
Tavuk eti gelişmiş ülkelerde popülasyon diyeti-
nin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Kanatlı 
dokularında arsenik birikimi hayvanların muhte-
melen düşük kaliteli yemlerle, mezbaha veya su 
ürünleri atıklarıyla beslenmelerinden kaynaklan-
maktadır.  
Arseniğin insan gıda zincirine dahil olmasının 
genel olarak insan ve hayvan beslenmesinde 
kullanılan tarım ürünlerinin kontamine yer altı 
sularıyla sulanması ve içme suları yoluyla oldu-
ğu kabul edilmektedir. Genel olarak arsenik alı-
mı, toz ve dumanın solunması, gıda, su ve çe-
şitli içeceklerin ağız yoluyla alınması şeklinde 
olmaktadır.  
Birçok farklı ülkede arsenik üzerine yapılan ça-
lışmalar belli bir gıda üzerine yoğunlaşmaktan 
ziyade o bölgede yaşayan insanların gıda yoluy-
la aldıkları total arsenik düzeylerini belirlemeye 
yöneltilmiştir. Kanada’nın farklı şehirlerinden 
1985-1988 yılları arasında toplanan gıdalarda 
ortalama arsenik düzeyinin 73.2 µg/kg düzeyin-

de olduğu (3), Japonya’da iki yıl boyunca yapı-
lan bir total diyet çalışmasında bir insanın gün-
de ortalama 160 ila 180 µg arsenik aldığı (24), 
Amerika’da gıda yoluyla alınan arsenik düzeyi-
nin kişi başı günlük 88 µg (6), İngiltere’de ise 
günlük total arsenik alımının 65 µg olduğu rapor 
edilmektedir (14). Yapılan çalışmalarda en yük-
sek arsenik konsantrasyonlarının su ürünlerinde 
tespit edildiği fakat su ürünlerindeki arseniğin 
büyük bir bölümünün organik formda olduğu 
belirtilmektedir (21).  
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 1991 yılın-
dan itibaren gıdalardaki arsenik düzeylerini total 
diyet çalışmaları ile belirlemektedir (25). Ülke-
mizde de günlük arsenik alınımına ilişkin toksisi-
te değerlendirmeleri için detaylı total diyet çalış-
malarına ihtiyaç duyulmaktadır. Geniş çaplı total 
diyet çalışmalarıyla belli bölgelerde yaşayan 
insanların tüm diyetleri ile aldıkları arsenik ve 
diğer toksik elementlerin konsantrasyonlarının 
belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınması 
mümkün olacaktır. Nitekim, arsenik hemen her 
yerde dağılım göstermekte olup sadece belli 
gıdalar yoluyla değil farklı gıda grupları yoluyla 
da alınmaktadır. İlaveten sadece arsenik için 
değil diğer tüm toksik elementler için Avrupa, 
ABD ve Japonya’da yapıldığı gibi ülkemizde de 
belli aralıklarla total diyet çalışmalarının sürdü-
rülmesi mevcut durumun belirlenmesi, bölge 
halkının konu hakkında bilgilendirilmesi ve koru-
yucu önlemlerin alınması gerekmektedir.  
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Sığırlarda Barınak, Nakil ve İnsan-Hayvan Etkileşimi gibi Bazı Faktörlerin  
Hayvan Refahı Üzerine Etkileri 
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Özet: Son yıllarda hayvan refahına olan ilginin artması, ulusal ve uluslararası alanda hayvancılık sektöründe konuyla 
ilgili mevzuatlarda düzenlemeler yapılmasına ve bu konuda birçok bilimsel çalışmanın yürütülmesine yol açmıştır. Bu 
çalışmada, hayvanlarda strese yol açarak refah düzeylerini etkileyen ve hayvan refahının temel belirleyici unsurların-
dan olan barınak, nakil ve insan-hayvan etkileşimi gibi konularda sığır yetiştiriciliğinde faydalı olabilecek literatür bilgileri 
özetlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Barınak, hayvan refahı, insan-hayvan etkileşimi, nakil, sığır 
 

The Effects on Animal Welfare of Some Factors Such As Shelter, Transportation and Human-Animal  
Interactions in Cattle 

 
Summary: In recent years, the increase in interest on animal welfare has led to the production of many scientific stu-
dies on this issue and to make changes in legislation regarding the livestock sector both the national and international 
areas. In this study, the main determinants of welfare in cattle such as shelter, transport and human-animal interac-
tions, which led to stress, are summarized through the literature as they can be practical for the studies on cattle breed-
ing.  
 
Key words: Animal welfare, cattle, human-animal interaction, shelter, transport 

Giriş  
Avrupa’da 19. yüzyılda kurulan sivil toplum ku-
ruluşlarının, yüzyıllardır süren faaliyetlerinin ya-
nı sıra hayvansal ürünlerde kendi kendine yeter-
liliğin sağlanmış olması, hayvan refahı kavramı-
nın üretimi artırma çabasının önüne geçmesini 
kolaylaştırmıştır. Hayvan refahı kavramıyla çiftlik 
sistemlerinde meydana gelen değişim yüksek 
maliyet unsurlarını içermektedir. Aynı zamanda 
bu konu ekonomik yönlerinin yanı sıra etik açı-
dan da ele alınmaya başlanmıştır (2,28). Son 
zamanlarda, tüketici talebinin ekolojik hayvansal 
ürünlere kayması, hayvancılıkta yoğun üretim 
sistemlerinin oluşturduğu sorunları (sağlık, çev-
re ve hayvan hakları) gündeme getirirken, bu 
sorunların çözümü doğrudan hayvan refahı kav-
ramı ve bu kavrama bağlı olarak geliştirilen hay-
van refahı kriterleri ile ilişkili olmuştur (28).  
Hayvan refahı, hem birbirinden bağımsız hem 
de etkileşim içinde olan faktörlerin etkisiyle şe-

killenmektedir (24). Bu noktada, refah konusun-
da etkili faktörler üzerindeki tartışmalar bu ma-
kalenin sınırlarını aşacak genişliktedir. Türki-
ye’de özellikle yoğun üretim yapılan çiftlik hay-
vancılığının içerisinde bulunduğu sorunlar ve 
bilim insanlarının üzerinde durduğu konular dik-
kate alındığında; bu çalışmada, özellikle sığır 
yetiştiriciliğinde hayvan refahı üzerine etki eden 
barınak koşulları, nakil ve insan gibi bazı faktör-
ler üzerinde durulacaktır.  
 
Barınak Koşullarının Hayvan Refahı Üzerine 
Etkisi 
Çiftlik hayvanlarının refahı düzeyini etkileyen 
sorunlar çoğunlukla çevre ile ilgilidir. Hayvanlar 
ile insanlar arasındaki etkileşimin artmasıyla, 
hayvanların yaşantıları daha fazla sorgulanır 
olmuş; zaman içerisinde hayvanların bulunduk-
ları ortamdaki rahatları tartışılmıştır (1,8). İzmirli 
ve Yaşar (16), tarafından Türk toplumunun hay-
vanlar ve kullanımları hakkındaki tutumlarını 
incelemek, hayvan refahı sorunlarının anlaşıl-
ması ile farkındalığını artırmak amacıyla gerçek-
leştirdikleri çalışmada; hayvan refahı ile ilgili en 
endişelenilen konunun barınaklar olduğu ve 
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özellikle barınak koşullarının iyileştirilmesinin 
hayvan refahı açısından faydalı olacağı sonucu-
na varılmıştır. Nitekim Şanlıurfa’da gerçekleştiri-
len başka bir çalışmada ise, yetiştiricilerin ahır-
ları modern sisteme göre inşa ettikleri ancak 
biyogüvenlik ve hayvan refahı konularında ye-
terli düzeyde teknik bilgi ve danışmanlık hizmeti 
almadıkları, geleneksel yöntemlerle yetiştiricilik 
yapmaya devam ettikleri bildirilmiştir (10,35). 
Refahın sağlanmasında barınak ve çiftlik yöneti-
mi ile ilgili uygulamaların birlikte el alınması ve 
titizlikle üzerinde durulmasının önemi büyüktür. 
Çiftlik yönetimi ve şartları hayvanlar için uygun 
değil ise hayvanlarda stres oluşacaktır (20). 
Özellikle yetersiz barındırma koşulları hayvanlar 
için önemli bir stres faktörüdür ve barınaklarda 
hayvanların refahının sağlanabilmesi için yerle-
şim planı, hayvan hareketleri, iş etkenliği ve iş 
kolaylığı gibi konular dikkate alınarak yapılmalı-
dır. Sığırlar birçok farklı yetiştirme koşullarında 
yetiştirilmektedirler. Ancak, hayvanların refahı 
barınakların tasarımlarındaki detaylarda gizlidir 
(7,8,19,35).  
Türkiye’de sığır yetiştiriciliğinde çoğunlukla barı-
nak tipi olarak bağlı duraklı barınaklar kullanıl-
maktadır (4,21). Hayvanların bağlanması sürü 
idaresi bakımından bazı avantajlar sağlasa da 
hayvan refahı ve et kalitesi üzerine olumsuz 
etkisi vardır. Bağlı hayvanların yürümeleri en-
gellenerek hareketleri kısıtlanmakta ve diğer 
hayvanlarla olan sosyal ilişkileri sınırlandırılmak-
tadır. Ayrıca hayvanların bağlanması, onların 
yatma-kalkma ve dinlenme gibi davranışları 
üzerinde de etkili olmaktadır (20). Bağlı olarak 
yetiştirilen besi sığırlarının yatma periyodu sayı-
sının daha az olduğu; yatmadan önce de yata-
cağı alanı araştırma frekansının arttığı belirlen-
miştir. Bağın kısa, alanın yetersiz ve zeminin 
beton olması hayvanların konforunu olumsuz 
etkilemektedir. Bağlı hayvanlarda genellikle ser-
best dolaşımlılara göre ayak sorunları ve osteo-
kondrozis daha fazla görülmektedir. Bu sebeple, 
bağlı hayvanlarda belli aralıklarla tırnakların ke-
silmesi, verim ve refah düzeyleri açısından 
önemlidir (8). 
Son zamanlarda sığır yetiştiriciliğinde bağlı du-
raklı barınakların sahip olduğu olumsuzluklara 
karşılık birçok avantaja sahip serbest duraklı 
barınak tipi yaygınlaşmaktadır. Serbest duraklı 
barınak sistemlerinin planlanmasında temel 
amaç, sığırların kendilerine ve diğerlerine zarar 
vermeden kullanabilecekleri ve yatabilecekleri 
temiz bir dinlenme alanı oluşturmaktır (21). Ser-

best durakların uygun biçimde tasarlanmasında 
işletmede yetiştirilen sığır ırkının boyutları, nor-
mal yatma pozisyonları ile yatma-kalkma gibi 
davranışlarının göz önünde bulundurulması ge-
rekmektedir (9). Yatma, ineklerin dinlenmesine 
imkân sağlayan önemli bir davranıştır. İyi tasar-
lanmış ve düzenli olarak bakımı yapılan serbest 
duraklar, ineklere rahat, temiz, kuru bir yatma 
alanı sağlamak ve yaralanmaları en aza indir-
mek suretiyle inek konforu üzerinde oldukça 
önemli etkiye sahiptirler. İnek sağlığı ve işletme 
karlılığı için inek konforu son derece önemlidir 
(7,8,9,19). Bu kapsamda, inekler günün 10-14 
saatini yatarak geçirdikleri için barınaklarda ya-
tak kaplamalı duraklar tercih edilecekse mutlaka 
yatak kaplaması üzerine 5-10 cm altlık serilmeli-
dir. Özellikle altlık malzemenin kullanıldığı ser-
best duraklarda, altlık ilave edilmesi veya eksi-
len altlığın tamamlanması, ineklerin daha uzun 
süre yatmasını ve durakların kullanım oranının 
artmasını teşvik etmekte ve bu durum, inek kon-
forunu artırmaktadır (9). Sığırlarda, altlık mater-
yali olarak; organik (kuru saman, sap, ağaç 
ürünleri, odun talaşı vb.), inorganik (deniz kumu, 
kireç taşı, killi toprak vb.) veya sentetik (kauçuk 
paspas, yataklar vb.) malzemeler kullanılmakta-
dır. Kumun sağladığı avantajlardan dolayı 
(inorganik materyal olması, hayvanın şeklini 
alabilmesi, nemi drene etmesi, ayak-bacak ve 
meme sağlığı üzerindeki olumlu etkileri gibi) 
kum altlıklı durakların yatak kaplamalı duraklara 
göre hayvan konforu açısından daha uygun ol-
duğu bildirilmektedir (9,35). 
Modern hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan yön-
temler ve koşullar hayvanlar üzerinde zayıf refa-
ha neden olmaktadır (20). Bu tip işletmelerdeki 
en önemli etkenlerden biri de barınak içerisinde 
hayvan başına ayrılan alanın az olmasıdır. Yer-
leşim sıklığı arttıkça hayvanlarda saldırganlık 
davranışları artmaktadır (8,20). Bu durum ise 
dinlenme için harcanan sürenin azalmasına se-
bep olmaktadır. Çünkü yatan hayvanlara karşı 
saldırganlık davranışı daha fazladır. Etlik piliç ve 
sığır besiciliğinde hayvan başına ayrılan alanın 
ve hava hacminin artması ölüm oranını azalt-
maktadır. Bu bakımdan organik hayvancılık sis-
temleri, geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığın-
da hayvan refahı sağlamak için daha iyi bir ko-
numda bulunmaktadır. Organik besi sığırcılığın-
da hayvan başına ayrılan alan 350-500 kg canlı 
ağırlık için en az 5 m

2
, 500 kg’dan sonra her 

100 kg için 1 m
2
 ilave edilir. Geleneksel yetiştiri-

cilikte ise 500 kg’a ulaşması beklenen hayvan 
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için en az 3 m
2
 ve 800 kg’a kadar çıkması bek-

lenen hayvanlar için her 100 kg için 0.5 m
2
 ilave 

edilir (8,26). 
Barınak içerisinde yapılan düzenlemeler ve 
ekipmanların yerleşim düzeni de hayvan refahı 
üzerine etkilidir. Hayvan başına ayrılan yemlik 
alanının azalması, hayvanlarda saldırganlık 
davranışının artmasına ve bazı hayvanların da-
ha az yem tüketmesine sebep olmaktadır. Özel-
likle sosyal hiyerarşik yapı içerisinde alt sıralar-
da yer alan hayvanların yeterli düzeyde besle-
nemedikleri gözlenmiştir. Bu durum ise hayva-
nın verim ve refahını olumsuz etkilemektedir. Bu 
olumsuzlukların önlenebilmesi amacıyla; otoma-
tik suluk kullanılması durumunda işletmede 25 
inek için bir otomatik suluk olacak şekilde bir 
hesaplama yapılmalıdır. İnek başına yemlik 
uzunluğu ise 65-75 cm arasında olmalıdır. Barı-
nak içerisindeki bölmeler ve ekipman hayvanla-
rın ihtiyaçlarından fazla veya eksik olmamalı, 
yaralanmaya sebebiyet verecek şekilde köşeli 
veya sivri kenarları olmamalı ve kolayca temiz-
lenip dezenfekte edilecek şekilde yapılmalıdır. 
Ayrıca barınak içi aydınlatma hayvanların yem, 
su gibi temel ihtiyaçlarını görmeleri ve aynı za-
manda bakıcıların hayvanları kontrol etmeleri 
için gereklidir. Barınakta yeterli aydınlatma için 
pencere yüzey alanı, tabanının 1/15-1/20'si ge-
nişliğinde olacak şekilde hesaplanmalıdır. So-
ğuk bölgelerde bu oran 1/25'e kadar düşürüle-
bilmektedir. Barınakta yapay aydınlatma için ise 
ahır tabanının 1m

2
'sine 25-30 watt'lık ışık kay-

nağı kullanımı tavsiye edilmektedir (2,8,23). 
Barınak içerisindeki sıcaklığın hayvanın türüne, 
yaşına ve yetiştirme şekline göre optimal değer 
aralığında sağlanması refah bakımından önem-
lidir. Sığırlarda sıcaklık-nem indeksine bağlı olu-
şacak sıcaklık stresinin azaltılabilmesi ve barı-
nak içerisindeki zararlı gazların uzaklaştırılabil-
mesi için sıcağa karşı gerekli önlemlerin alına-
rak havalandırmanın iyi yapılması gereklidir. 
Sığırlar için en uygun çevre sıcaklığı 10-15 

0
C 

arası olmakla birlikte, bu hayvanlar -18 
0
C ile 

+24 
0
C arasındaki sıcaklıklara da adapte olabil-

mektedirler. Barınaktaki nem oranı %60-80 ara-
sında olmalıdır. Ayrıca bir buzağı için saatte 10 
m

3
, sağmal bir inek için saatte 50 m

3
 civarında 

bir havalandırma sağlanmalı ve ortamda hayvan 
başına 20 m

3
 temiz hava temin edilmelidir 

(3,8,35). 
 
 
 

Nakil’in Hayvan Refahı Üzerine Etkisi 
Hayvancılık işletmelerinde önemli aktivitelerden 
biri olan nakil, hayvanlar üzerinde stres yaratan 
ve refahını etkileyen önemli unsurlardan biridir. 
Canlı hayvan ithalat ve ihracatının yaygın hale 
gelmesiyle çiftlik hayvanlarının işletmeden işlet-
meye veya işletmeden kesimhaneye taşınması 
rutin bir yönetim uygulaması halini almıştır. Na-
kil sırasında, öncesinde ve sonrasında ortaya 
çıkan bazı unsurlar hayvanlar için stres kaynağı 
olabilmekte, bu durum ise et kalitesini ve hay-
van refahını etkilemektedir (5,15,17,36). Nitekim 
hayvan nakilleri esnasında hayvan refahı stan-
dartlarının göz ardı edilmesinin sonucu olarak 
ölüm oranlarında artma, hayvanlarda ağırlık 
kaybı ile karkaslarda deformasyonların olması 
ve etlerin kalitesinde azalma gibi bir takım so-
runların oluşması hayvan refahı kurallarının 
önemini ortaya koymaktadır (5,17,30). Damızlık 
hayvanlara göre kasaplık hayvanlarda gerek 
nakilleri esnasında gerekse üretim süreçlerinde 
refahla ilgili problemler daha fazla görülmektedir 
(25,30). Türkiye’de tüketicilerin görüşlerini belir-
lemek amacıyla düzenlenmiş bir çalışmada, 
çiftlik hayvanları içerisinde, en fazla refah soru-
nu yaşayan hayvanların “besi sığırları” olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (27). 
Hayvan refahı, nakil sırasındaki uygulamaların 
bir veya birkaçından etkilenmektedir. Literatür-
lerde, nakil sırasında hayvanlar üzerinde yoğun 
stres yaratarak refah üzerine doğrudan etkili 
olabilen faktörlerden bazıları şu şeklide sıralan-
maktadır. Hayvanların nakil araçlarına yüklen-
meleri (yükleme-boşaltma rampasının özellikle-
ri), nakil aracının özellikleri (süspansiyon siste-
mi, yükseklik, kapalı araçlarda yetersiz havalan-
dırma ve egzoz gazları) ile sürüş kalitesi, araçta 
hayvan başına ayrılan alan (hareketli ya da ha-
reketsiz olarak tutulmaları), nakil süresi (su ve 
yem kısıtlaması), yol ve iklim koşulları (ortam 
sıcaklığı ve nem düzeyi). Bu faktörlerden özel-
likle nakil araçlarında hayvan başına ayrılan 
alan (yükleme yoğunluğu), yükleme ve boşalt-
ma rampaları ile nakil süresi üzerinde önemle 
durulması gerekmektedir (5,13,15,17,29,30,36). 
Nakil sırasında araçta hayvanların denge kayıp-
ları ve düşmeleri beklenmedik yaralanma veya 
ezilmelere sebep olduğu için araçlarda hayvan 
başına ayrılan alan hesaplanmasında çeşitli 
ölçü birimlerinden faydalanılmaktadır. Bunlar 
hayvan başına ayrılan alan (m

2
/hayvan), belli bir 

canlı ağırlığa ayrılan alan (m
2
/100 kg) veya bi-

rim alana düşen canlı ağırlık (kg/m
2
) ile ifade 
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edilmektedir. Sığırlarda hayvan başına ayrılma-
sı gereken minimum alanın hesaplanmasında 
çeşitli formüller tavsiye edilmektedir. Bu konuda, 
Avrupa Birliği düzenlemelerinde farklı türlerin 
değişik yollarla taşınmasıyla ilgili olarak canlı 
ağırlığa göre gerekli olan alanlar belirlenmiştir. 
Çiftlik Hayvanları Refah Komitesi (FAWC) tara-
fından nakil araçlarında hayvan başına ayrılma-
sı gereken minimum alanın hesaplanmasında; 
A=0.021xW

0.67
 eşitliğinin kullanılması önerilmek-

tedir. Eşitlikte A: Bir hayvana ayrılması gereken 

minimum zemin alanı (m
2
); W: Hayvanın canlı 

ağırlığı (kg); Eşitlikteki 0.021 sabiti ise hayvanın 
vücut yapısına bağlı olarak vücut uzunluğunun 
vücut genişliğine oranını temsil etmektedir. Hay-
van başına ayrılan alan hesaplanırken tür, yaş, 
canlı ağırlık, cinsiyet, gebelik durumu, nakil sü-
resi, çevre sıcaklığı, sığırlarda ve koyunlarda 
boynuz gibi faktörler de dikkate alınmalıdır 
(5,17,29,30). Bu konuda Türkiye’de ise 
“Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Ko-
runması Yönetmeliği”ne göre büyükbaş hayvan-
lar için cinsiyetlerine, türlerine, yaş gruplarına, 
canlı ağırlıklarına ve öngörülen yolculuğa uygun 
olarak Ek-2’de belirtildiği şekilde hayvan başına 
ayrılan yeterli alan Tablo 1’de verilmiştir (22).  
Yükleme koşulları özellikle de yükleme rampası 
ve iskelesi gibi yükleme elemanları hayvanlarda 
fiziksel efor ve psikolojik stres düzeyini önemli 
ölçüde etkileyebilen faktörlerdendir. Kaygan 
zeminler, keskin köşeler veya metal yapılar hay-
vanları yaralayabilir, psikolojik ve fiziksel strese 
neden olabilir. Yükleme ve boşaltma esnasında 
kullanılan rampanın açısı ve diğer özellikleri 
refah bakımından önemlidir. Rampaların açısı 

buzağılar için 20 dereceden, sığırlar için 26 de-
receden daha fazla olmaması gerekir. Eğer kul-
lanılacak yüzey meyilli olacaksa, yüzey yeteri 
derecede geniş olmalı, kaygan olmamalı ve 
hayvanların vücutlarını çarpıp zedelememeleri 
için yan kısımları çıkıntılı olmamalıdır 
(5,17,22,30). 
Sığırlarda nakil sırasında kullanılacak araçlar 
tek ya da en çok iki katlı olmalı, özellikle tek kat-
lı araçlar tercih edilmelidir. Nakil sırasında hay-
vanlara, araçta normal pozisyonlarında ayakta 
durma olanağı sağlanmalıdır. Sığırlarda normal 
pozisyonda vücudun en yüksek noktası olan 
başın en üst noktası ile tavan arasındaki mesa-
fe ergin hayvanlar için 20 cm, buzağılar için 10 
cm olmalı ve kat yüksekliği ise bu ölçülere göre 
ayarlanmalıdır. Nakil koşulları (sıcaklık, hava 
akımı, aracın hızı), araçtaki hayvanların duruşu 
ve yoğunluğu gibi faktörler buzağılarda psikolo-
jik ve davranışsal yanıtları etkilemektedir. Bu 
sebeple, nakil araçları, hayvanların güvenliğini, 
ısı konforunu ve yeterli düzeyde hareketlerini 
sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmekte-
dir. Karayolu ile nakillerde araçların virajlara 
hızlı girmeleri, ani fren veya hızlanmaları gibi 
sürüş kalitesi de hayvan refahını olumsuz etkile-
yen önemli faktörlerdendir (15,17,30).  
Nakilde refahı etkileyen diğer bir faktör de nakil 
süresidir. Yüklenmeye ve taşınmaya alışık ol-
mayan hayvanlar yüklemeden hemen sonra ilk 
birkaç saat içinde yoğun olarak strese girerler. 
Daha sonra hayvanlarda türlere ve mevcut ko-
şullara göre ortama belli bir dereceye kadar 
adaptasyon oluşabilmektedir. Nakil süresi ve 
konaklama aralıklarının uzaması, hayvanlarda 
stresin artmasına ve refahın kötüleşmesine ne-
den olduğundan hayvanlarda yorgunluk, enerji 
yetersizliği ve hastalıklara karşı duyarlılık art-
makta, ayrıca hayvanların karkas ağırlıkları 
azalmaktadır. Bu sebeple, nakil süresi mümkün 
olduğunca kısa tutulmalıdır. Avrupa Birliği dü-
zenlemelerinde karayoluyla nakilde sürenin 8 
saati geçmemesi gerektiği; bu sürenin aşılması 
durumunda ise ek tedbirlerin alınmasının zorun-
lu olduğu bildirilmektedir (5,13,17,30). Türki-
ye’de ise hayvanların nakli sırasında hayvan 
refahı standartları ile ilgili olarak yayınlanan 24 
Aralık 2011 tarihli ve 28152 Sayılı “Hayvanların 
Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönet-
meliği”nde, hayvanların nakilleri esnasında dik-
kat edilmesi gereken konulardan olan su verme 
ve besleme aralıkları, yolculuk saatleri ve din-
lenme süreleri gibi konularda tüm evcil hayvan-

Tablo 1. Karayolu ile nakliye esnasında büyükbaş hayvan-
lar için yeterli alan 

Kategori 
Yaklaşık ağırlık

(kg) 
Alan (m2/hayvan) 

Küçük  
danalar 

50 0.30 ila 0.40 

Orta boy 
danalar 

110 0.40 ila 0.70 

Ağır danalar 200 0.70 ila 0.95 

Orta boy sığır 325 0.95 ila 1.30 

Ağır sığır 550 1.30 ila 1.60 

Çok ağır sığır > 700 > 1.60 
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lar için sınırlamalara yer verilmiştir. Ancak bu 
makalenin konusu olan sığır cinsi için yönetme-
likte ilgili konularda “Sığır cinsi hayvanların ha-
reketleri için azami yolculuk süresi, sekiz saati 
geçemez. Ancak yönetmelikte belirtilen azami 
yolculuk süresi, ilgili ek şartlar yerine getirildiği 
takdirde uzatılabilir. Hayvanların karayolu araç-
ları ile naklinde, yönetmeliğin ilgili maddelerinde 
belirtilen hususlar karşılanmak şartı; Sütle bes-
lenmeye devam eden sütten kesilmemiş buza-
ğılar dokuz saatlik bir yolculuktan sonra, kendi-
lerine özellikle sıvı ve gerektiğinde de yem veril-
mesine yetecek şekilde en az bir saat süre ile 
dinlendirilmesi gerekir. Bu dinlenme süresinden 
sonra, 9 saat daha taşınabilirler. Diğer sığır cin-
si hayvanların, 14 saatlik bir yolculuktan sonra, 
kendilerine sıvı ve gerektiğinde de yem verilme-
sine yetecek şekilde en az bir saat süre ile din-
lendirilmesi gerekir. Bu dinlenme süresinden 
sonra, 14 saat daha taşınabilirler. Öngörülen 
yolculuk süresinin bitiminde, hayvanların nakil 
aracından indirilmesi, yem ve su verilmesi ve en 
az 24 saat süre ile dinlendirilmesi gerekir” ibare-
lerine yer verilmiştir (22).  
Bu noktada, yukarıda bahsedilen nakil koşulları 
ile ilgili literatür bilgilerine ek olarak; yine 
“Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Ko-
runması Yönetmeliği”nin 5. ve 33. maddelerinde 
yer alan hayvan nakillerine ilişkin genel şartlar 
ile nakliyesi uygun hayvanlara ait (özellikle sığır 
cinsi için) bazı ibarelerde aşağıda verilmiştir.  
 
Hayvan nakillerine ilişkin genel şartlar: 
“Hayvanlar gereksiz yere yaralanacak ya da acı 
hissedecek biçimde nakledilmez, naklettirilmez. 
Yolculuk süresini asgariye indirmek ve yolculuk 
sırasında hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak 
için önceden gerekli tüm düzenlemeler yapılır. 
Hayvanların sağlık şartları bakımından yolculuk 
yapmaya uygun durumda olması gerekir. Nakil 
araçları ile hayvanların nakil aracına bindirilmesi 
ve nakil aracından indirilmesinde kullanılan araç 
ve gereç; hayvanların güvenliğini sağlayacak, 
yaralanmalarını ve acı çekmelerini önleyecek 
şekilde tasarlanır, imal edilir,  bakımları yapılır 
ve işletilir. Hayvanlarla ilgilenen personelin bu 
alanda eğitilmiş ya da deneyimli olması ve gö-
revlerini gereksiz korku, yaralanma ya da acıya 
neden olabilecek herhangi bir şiddet ya da yön-
tem kullanmadan yerine getirmesi gerekir. Nakli-
ye esnasında hayvanların refah durumları dü-
zenli olarak kontrol edilir ve hayvanlar varış yeri-
ne gecikme olmadan ulaştırılır” (22). 

Nakliyesi uygun olan hayvanlar: “Hayvanlar ya-
ralanmamaları ya da gereksiz yere acı çekme-
meleri güvence altına alınan koşullarda nakledi-
lir. Planlanan yolculuk için uygun durumda ol-
mayan hiçbir hayvan nakledilemez. Yaralı olan 
veya fizyolojik zayıflık ya da patolojik rahatsızlık 
belirtileri gösteren hayvanlar; özellikle acı çek-
meden kendi başlarına hareket edemeyen ya 
da yardım olmadan yürüyemeyen; üzerlerinde 
ciddi açık bir yara ya da şişlik/sarkıklık varsa; 
tahmini gebelik süresinin %90’ı geçmiş gebe 
hayvanlar ya da nakilden önceki son hafta için-
de doğum yapmış hayvanlar ise; göbekleri ta-
mamen iyileşmemiş yeni doğan memeli yavrula-
rı ise; 100 kilometrenin altında bir mesafeye 
taşınmadıkça, on günlükten küçük buzağılar ise 
nakliye için uygun kabul edilmez” (22). 
“Hayvanların refahını temin etmek için gerekli 
olmadıkça nakledilecek hayvanlara sakinleştirici 
verilmez. Sakinleştirici verilmesi gereken durum-
larda bu tür uygulamalar veteriner hekim gözeti-
mi altında yapılır. Laktasyon döneminde olan 
fakat yanlarında yavruları bulunmayan sığır cin-
si ve koyun keçi türü hayvanlar 12 saati geçme-
yecek aralıklarla sağılır” (22). 
 
İnsan-Hayvan Etkileşimlerinin Hayvan Refahı 
Üzerine Etkisi 
Son yıllarda hayvan refahına olan ilginin artma-
sı, ulusal ve uluslararası alanda hayvancılık 
sektöründe konuyla ilgili mevzuatlarda düzenle-
meler yapılmasına ve bu konuda birçok bilimsel 
çalışmanın yürütülmesine yol açmıştır. Çiftlik 
hayvanlarının refahı ile çevre arasındaki ilişki 
önemli düzeyde tüketicilerinde ilgisini çekmekle 
birlikte hayvan ile çevre arasındaki ilişkiyi oluş-
turan önemli bileşenlerden biri de yetiştirici ve 
hayvan (etkileşimleri) interaksiyonlarıdır. İnsan 
ve hayvan interaksiyonlarının çiftlik hayvanları-
nın davranışı, fizyolojisi ve verimi üzerine önem-
li etkisinin olduğunu gösteren birçok çalışma 
bulunmaktadır (1,6,11,18,26,32). İnsan–hayvan 
ilişkisi (insanların kendi algısına göre), hayvan 
refahı ve üretimini önemli derecede etkilemekte-
dir. Bu sebeple, insan-hayvan ilişkisi çiftlikte 
refahı değerlendirme planlarına dâhil edilecek 
önemli bir parametredir. Geçmişte toplum sade-
ce kendi ihtiyaçlarının karşılanması ve üreticiler 
ise üretimin artırılması çabası içerisindeyken, 
günümüzde ürün kalitesinin artırılması ve bunun 
da refah standartları doğrultusunda gerçekleşti-
rilmesi gerektiği görüşünün ön plana çıktığı bil-
dirilmektedir (1,14,18,24,31-34).  
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Hayvanların bulundukları ortama uyumlarının bir 
parçası olarak insanlarla olan etkileşimleri ol-
dukça önemlidir. İşletmelerde uygulanan bazı 
sürü idaresi yöntemleri hayvanlar üzerinde 
önemli problemlere neden olmaktadır. Hayvan-
larda oluşabilecek korku, stres durumları verim-
lerinin düşmesine, ürünlerin pazarlanabilirliğinin 
azalmasına ve refahtaki düşüşe neden olmakta 
ve çiftlik hayvanlarında bakıcının sık değişmesi, 
alışık olmadığı kişilerle temas etmesi ve köpek-
lerin kullanılması hayvanları olumsuz etkilemek-
tedir (1,5,7,18,26,32). Demografik özellikler, 
hayvanların zihin yeteneklerine ilişkin kanıtlar, 
dini ve kültürel inanışlar, değerler ve normlar 
hayvan bakıcılarının hayvanlara yönelik tutum 
ve davranışlarını etkilemektedir (6,11). Bu ne-
denle, hayvanların hassas ve duyarlı oldukları 
hususunda bakıcıların daha eğitimli olması bü-
yük önem taşımaktadır (1,5,18,32). İyi bir bakıcı 
sorumlu olduğu hayvanları tek tek tanır, her biri-

si ile sevgi bağları oluşturur ve hayvanlarını dü-
zenli ve dikkatli şekilde kontrol eder. Bakıcının 
bu davranışı refah bakımından çok önemlidir. 
Oysa modern yönetim tekniklerinin uygulandığı 
işletmelerde hayvanlarla insanlar arasındaki 
ilişkilerin azaldığı ve zayıfladığı görülmektedir. 
Bakıcı ve hayvan arasında ilişkiler, hayvanlara 
dokunma, görme, koklama ve işitme şeklinde 
oluşmaktadır. Bakıcıların durumu ve hayvanlara 
karşı davranışları hayvanlar üzerinde olumlu, 
olumsuz veya nötr şeklinde etki yapmaktadır. 
Hayvanlara ihtiyaç duydukları optimum çevre 
şartlarının sağlanmasının yanı sıra onlara karşı 
iyi davranılması da gerekmektedir. Örneğin 
inekler korkutulmadığı ve iyi davranıldığında 
daha fazla süt verdikleri araştırmalarla ortaya 
çıkarılmıştır (8,14,33). Çiftlik hayvanlarının ve-
rimlilik ve refahı üzerine insan-hayvan ilişkisinin 
etkisini açıklamak için, Hewsworth ve Coleman 
tarafından geliştirilen basit model Şekil 1’de 
gösterilmiştir (14). Çiftlik hayvanlarının verimlilik 

ve insanlara karşı (insan korkusu) hayvanların 
davranışsal tepkileri, hayvanlarla karşı bakıcı 
davranışı, hayvanlarda etkileşimine yönelik ba-
kıcının tutumu arasında sıralı ilişki ortaya kon-
muştur (12,14). 
Hayvan refahı koşullarının iyileştirilebilmesine 
yönelik son düzenleme olan 22.11.2014 tarih ve 
29183 Sayılı “Çiftlik Hayvanlarının Refahına 
İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik”te 
insan ve hayvan interaksiyonlarının önemi se-
bebiyle “Çiftlik hayvanlarının bakımı; uygun ka-
biliyet, bilgi ve mesleki yeterliliğe sahip yeterli 
sayıda personel tarafından gerçekleştirilir. Hay-
van sahibi veya bakıcısı tarafından sıklıkla dik-
kat edilmesinin gerekli olduğu yetiştirme sistem-
lerinde barındırılan çiftlik hayvanlarının refahla-
rının sağlanması amacıyla, günde en az bir kere 
kontrol edilir. Hayvanlara tedavi amaçlı olmayan 
müdahaleler yapılmaz” ibarelerine yer verilmiştir 
(23). 

Sonuç ve Öneri 
Son yıllarda dünyada özellikle de Avrupa ülkele-
rinde hayvanların korunması ve hayvan refahı 
konularında önemli atılımlar yapılırken, Türki-
ye’de de bu konuda önemli çalışmalar yürütül-
mekte ve birçok düzenlemeler ile yeni mevzuat-
lar sayesinde yasal çerçevede de gelişmeler 
sağlanmaktadır. Ancak, toplumda hayvan refa-
hıyla ilgili oluşan kaygıların giderilerek, çiftlikler-
deki hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi 
ve refah koşullarının geliştirilmesi için sadece 
yasal düzenlemeler yeterli olmayacaktır. Bu ya-
sal düzenlemelerin pratikte uygulamaya geçebil-
mesi ve sürdürülebilirliği için bu süreç içerisinde 
bulunan çiftçilerin ve ilgili birimlerde çalışarak 
aktif rol alan personellerin, hayvan refahı konu-
sunda eğitime tabi tutulmaları ve bu konudaki 
bilinç düzeylerinin arttırılması gerekmektedir.  
Sonuç olarak; Türkiye’de gerek tüketici (bilinç 
düzeyi ve alım gücü düşüklüğü) gerekse üretici 
(bilinç düzeyi düşüklüğü ve üretimde maliyet 

 
Şekil 1. İnsan-Hayvan İlişkisinin Modeli 
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yüksekliği) cephesinde hayvan refahı kavramı-
nın ve algısının iyi anlaşılabilmesi için; bir yan-
dan ulusal refah kalite değerlendirme programı, 
refah standartları ve uygulama kılavuzu ile serti-
fikasyon programlarının gerçekleştirilmesi gibi 
konuyla ilgili çalışmalar artırılarak hayvan sağlı-
ğı ve gıda güvenliği ile ilgili altyapı oluşturulma-
ya devam edilmeli, diğer yandan devletin ilgili 
birimleri tarafından üreticilerin işletmelerinde 
refah kriterlerini sağlaması için teşvik edilmesi-
nin ve desteklenmesinin faydalı olacağı düşü-
nülmektedir.  
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Özet: Köpeklerde dünya genelinde yaygın olarak görülen ve keneler aracılığıya bulaşan hastalıklar anaplasmozis, 
babesiozis, ehrlichiozis, hemoplasmozis, hepatozoonozis, Lyme borreliozis, kene kaynaklı ensefalitis ve rickettsiozistir. 
Bulaşmada Ixodidae familyasındaki keneler rol oynamaktadır. Kene kaynaklı ensefalitis hariç, diğerleri ile ilgili Türki-
ye’den de bildirimler bulunmaktadır. Bu hastalıklardan bazıları (anaplasmozis, babesiozis, ehrlichiozis, hepatozoonozis 
ve rickettsiozis) erken dönemde uygun tedavi uygulanmadığında ölümcül olabildiği gibi, bazıları ise (hepatozoonozis ve 
lyme borreliozis) subklinik bir seyir de gösterebilmektedir. Anaplasmozis, ehrlichiozis, Lyme borreliozis, rickettsiyozis 
gibi zoonoz karakterde olanlar hem hayvan hemde insan sağlığını tehdit etmektedir. Lyme borrelliozis hariç diğerlerin-
de kullanılan etkili bir aşı olmadığından hastalıklardan korunmada en etkili yol kene mücadelesidir. Bu derlemede Tür-
kiye’de köpeklerde görülen kene kaynaklı hastalıklar ve bu hastalıkların Türkiye’deki seroprevalansları hakkında güncel 
bilgiler sunulmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Kene kaynaklı hastalıklar, köpek, Türkiye 

 
Tick-Borne Diseases in Dogs in Turkey 

 
Summary: Diseases commonly occurring and transmitted from ticks to dogs worldwide are anaplasmosis, babesiosis, 
ehrlichiosis, hemoplasmosis, hepatozoonosis, Lyme borreliosis, tick-borne encephalitis, and rickettsiosis. Ticks of the 
family Ixodidae have a role in transmission of disease agents. Except for tick-borne encephalitis, there are also reports 
from Turkey related to other diseases. Some of these diseases (anaplasmosis, babesiosis, ehrlichiosis, hepatozoono-
sis, and rickettsiosis) may be fatal if suitable treatment is not administered in the early phase, as well as some of these 
diseases (hepatozoonosis and Lyme borreliosis) have also subclinical course. Zoonotic diseases such as anaplasmo-
sis, ehrlichiosis, Lyme borreliosis, rickettsiosis pose a risk for both animal and human health. Excluding Lyme borrelio-
sis vaccine, there are not effective vaccines against the other diseases; therefore the most effective way is the tick 
control in prevention of these diseases. In this review, current knowledge is presented on tick-borne diseases in dogs 
and seroprevalences of these diseases in Turkey.   
 
Key words: Dog, tick-borne diseases, Turkey 

Giriş 
Köpeklerde vektör kaynaklı hastalıklar ülkemiz 
dâhil olmak üzere dünya genelinde yaygın ola-
rak görülmektedir. Bu hastalıklardan birçoğu 
subklinik seyredebilmeleri ve zoonoz karakterde 
olmaları nedeniyle insan ve hayvan sağlığını 
tehdit etmektedirler (10). 
Keneler, tropik ve subtropik bölgelerde yaygın 
olarak yaşarlar (16). Kan emme sırasında konak 
derisinde irritasyon, sekonder bakteriyel enfek-
siyonlara yatkınlık, tükürük salgılarıyla konakla-
rın da zehirlenme ve felç, çok sayıda oldukların-

da ise anemiye neden olurlar. Asıl zararlı etkileri 
ise virüs, bakteri ve protozoon gibi hastalık et-
kenlerini nakletmeleridir (16,45). 
Dünya genelinde keneler tarafından bulaştırılan 
etkenlerin neden olduğu ve köpeklerde görülen 
hastalıklar anaplasmozis, babesiozis, ehrlichio-
zis, Lyme borreliozis, rickettsiozis, hepatozoo-
nozis, hemoplazmozis ve kene kaynaklı ensefa-
litistir (16). Yapılan literatür taramasında ülke-
mizde köpeklerde kene kaynaklı ensefalitis ile 
ilgili bir bildirime rastlanmazken, diğerleriyle ilgili 
bildirimler bulunmaktadır. Bu derlemede, Türki-
ye’de köpeklerde görülen kene kaynaklı hasta-
lıklar ve bu hastalıkların Türkiye’deki seropreva-
lansları hakkında güncel bilgiler verilmesi amaç-
landı. 
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1. Anaplasmozis 
Anaplazmalar gr (-), hareketsiz, kapsülsüz, 
sporsuz, 0.2-0.9 µm boyutunda küçük, kokoid, 
yüzük şeklinde zorunlu intraselüler ve zoonoz 
karakterde olan bakterilerdir (13). Köpeklerde 
hastalık oluşturan türler Anaplasma phagocy-
tophilum (A. phagocytophilum) ve Anaplasma 
platys (A. platys)’tir (45). Ixodes ricinus (I. rici-
nus), Ixodes persulcatus (I. persulcatus), Ixodes 
pacificus (I. pacificus) ve Ixodes scapularis (I. 
scapularis) türü keneler ile bulaştırılan A. pha-
gocytophilum

 
(13) özellikle nötrofil, eozinofil, 

nadiren de monosit ve lenfositlere yerleşirken, 
Rhipicephalus sanguineus (R. sanguineus) ve 
Dermacentor spp türü keneler ile bulaştırılan A. 
platys ise trombositlere yerleşir (45). 
A. phagocytophilum’un neden olduğu enfeksi-
yonda (granulositik anaplazmozis) klinik belirti-
ler yüksek ateş (>39°C), anorexi, depresyon ve 
letarjidir (18). Bazı hayvanlarda hareket etmede 
isteksizlik, topallık, kusma, ishal, öksürük ve 
hemoraji görülebilir (13,18). A. platys’in neden 
olduğu enfeksiyonda (siklik trombositopeni) gö-
rülen belirtiler ise ateş, anoreksi, letarji, hemos-
tatik hastalıklar ve anemidir (45). 
Granulositik anaplasmozisin tanısı kan frotilerin-
de nötrofillerde (nadirende eozinofillerde) moru-
laların belirlenmesi, immunfloresan antikor testi 
(IFA), enzim bağlı immunosorbent deneyi 
(ELISA), polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve-
ya A. phagocytophilum’un kandan izolasyonu ile 
yapılır (13). A. platys’in tanısı giemsa gibi boya-
ma yöntemleriyle organizmanın trombositler 
içerisinde görülmesi ile yapılabilir. IFA ve 
PCR’da kullanılabilecek diğer yöntemlerdir (45). 
Tedavide A. phagocytophilum için doksisiklin, 
rifampin ve levofloksasin etkilidir. Doksisiklin ile 
yapılacak tedavide (5 mg/kg/12 saat PO 2-3 
hafta süre ile) 24-48 saat içerisinde klinik iyileş-
me başlamaktadır (13). A. platys enfeksiyonu 
doksisiklin 5-10 mg/kg/12 saat PO 10 gün ve 
enrofloksasin 5 mg/kg/12 saat, 14-21 gün ile 
başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir

 
(45). 

A. phagocytophilum’un seropozitiflik oranı Si-
nop’ta %30.1

 
(24), Kayseri’de %7.8

 
(17), Ege 

bölgesinde değişik illeri kapsayan bir çalışmada 
A. phagocytophilum %7.49, E. canis + A. pha-
gocytophilum ise %10.42 olarak belirlenmiştir 
(54).  
Ulutaş ve ark. (50) Aydın ilinde bir köpekte A. 
platys enfeksiyonunu rapor etmiş ve bunun Tür-
kiye’de ilk vaka olduğunu belirtmişlerdir. Aktaş 
ve ark. (1), Sakarya, Kocaeli, Mersin, Giresun, 

İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Ankara ve 
Nevşehir illerini kapsayan 757 köpek üzerinde 
yaptıkları bir çalışmada A. platys seropozitifliğini 
dört köpekte (%0.5) belirlemişler, bu köpeklerin 
iki tanesinin Mersin’de, iki tanesinin ise İzmir’de 
olduğunu bildirmişlerdir.  
 
2. Babesiozis 
Babesia genusuna bağlı protozoonların neden 
olduğu, tropik ve subtropik bölgelerde görülen 
bir enfeksiyondur. Köpeklerde büyük Babesia 
türlerinden; B. canis canis, B. canis vogeli, B. 
canis rossi, küçük Babesia türlerinden ise B. 
gibsoni hastalığa neden olup, R. Sanguineus ve 
D. reticulatus türü kenelerle bulaştırılır (19). 
Etkenler eritrositler içerisinde çoğalarak eritrosit-
lerin yıkımına neden olurlar.

 
Bu nedenle Babesi-

ozisin patogenezinde birincil faktör hemolitik 
özellikteki anemidir (12). 
Hastalığın perakut formunda eritrositlerin yoğun 
hemolizine bağlı olarak hemoglobinüri oluşmak-
tadır (19). Akut formda anemiye iştahsızlık, ik-
ter, uyuşukluk hali, depresyon ve kusma gibi 
atipik belirtiler eşlik etmektedir. Hayvanın idrarı 
kahverengi ya da sarı-turuncu renkte 
(hemoglobinüri+bilirubinüri), kaslarda myositis, 
çoklu eklem yangısı gibi belirtilere de rastlan-
maktadır. Subklinik enfeksiyonlar, düşük parazi-
temide şekillenmektedir. Kronik enfeksiyonlarda 
ateş, anemi, trombositopeni, glomerulonefritis, 
kilo kaybı ve lenfadenopati görülmektedir 
(12,19). 
PCR ve reserve line blotting (RLB) gibi molekü-
ler tanı yöntemleri, serolojik testlerden ise özel-
likle IFAT, köpek babesiozisinin tanısında kulla-
nılan yöntemlerdir (12,19). 
Babesiozisin tedavisinde kullanılan başlıca bile-
şikler; imidokarb dipropiyonat, diminazen, fena-
midin, tripan mavisi, atavakuon-azitromisin kom-
binasyonu olup, imidokarb dipropiyonat, büyük 
babesia türlerinin neden olduğu enfeksiyonlarda 
oldukça etkili, 5 mg/kg dozda deri altı ya da kas 
içi yolla uygulanmaktadır. İki hafta sonra doz 
tekrarlanmalıdır. Diminazen, B. gibsoni gibi kü-
çük babesia türleri yanında, büyük babesia tür-
lerinin neden olduğu enfeksiyonlarda da tercih 
edilmekte, 3.5 mg/kg dozunda kas içi yolla ve 
tek doz uygulanmaktadır (28). 
Türkiye’de köpeklerde B. gibsoni’nin (3,4), B. 
vogeli’nin (41) ve B. canis’in (20,51,53) neden 
olduğu hastalık bildirimleri bulunmaktadır. Sero-
lojik olarak ise Aktas ve ark. (1), Sakarya, Koca-
eli, Mersin, Giresun, İzmir, Diyarbakır, Erzurum, 
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Ankara ve Nevşehir illerinden toplamda 757 
köpek üzerinde yaptıkları bir araştırmada sade-
ce bir köpekte (Erzurum) seropozitiflik belirle-
mişlerdir. Kayseri yöresinde 400 köpekte yürü-
tülen bir başka çalışmada ise

 
(17), B. canis ca-

nis, B. gibsoni, B. canis vogeli seroprevalansı 
sırasıyla %12, %9 ve %2.3 olarak bulunmuş 
olup B.canis rossi’ye ise rastlanmamıştır. 
 
3. Ehrlichiozis 
Günümüzde Ehrlichia genusuna bağlı ve köpek-
lerde hastalık oluşturduğu bilinen üç tür bulun-
maktadır. Bunlar Ehrlichia canis (E. canis), Ehr-
lichia ewingii (E. Ewingii) ve Ehrlichia chaffeen-
sis (E. chaffeensis)’dir. E. canis, monositlere 
yerleşerek monositik ehrlichiozise neden olur-
ken, E. ewingii, granülositlere yerleşir ve köpek-
lerde canine granulocytic ehrlichiozise neden 
olur. E.chaffeensis ise monositlere yerleşerek 
köpek ve insanlarda hastalık oluşumuna neden 
olur (42). Ehrlichia türleri Ixodidea türü keneler 
ile bulaştırılır (6,26). 
Canine monocytic ehrlichiosis, akut, subklinik ve 
bazen kronik formda seyreder (27). Akut form 
klinik olarak ateş, depresyon, dispne, anoreksi, 
hemoraji, ödem ve kilo kaybı ile karakterizedir 
(26). Menengitis ve meningeal kanamalar oluşa-
bilecek nörolojik bulgular arasındadır (27). 
Subklinik form herhangi bir klinik belirti görülme-
den yıllarca sürebilir ve bu da konakçıda oluşan 
persiste enfeksiyona işaret eder. Kronik form ise 
kanama bozuklukları ile eritrosit, lökosit ve trom-
bosit sayılarının azalmasıyla karakterizedir (26). 
E. ewingii’nin neden olduğu hastalıkta ateş, to-
pallık, nötrofilik poliartritis, periferal ödem, lenfa-
denopati, trombositopeni ve anemi belirlenebil-
mektedir. E. Chaffeensis’in neden olduğu hasta-
lık tablosu E. canis ile benzerdir (45).

 

Tanı giemsa ile boyanmış kan frotilerinde mono-
sit, nötrofil veya trombositlerde morulanın görül-
mesiyle (27), IFA

 
(34) ya da PCR ile konulabil-

mektedir. Etkenlerin hücre kültürü ile izolasyonu 
ise tanıda altın standart olarak kabul edilmekte-
dir (27).

 

Doksisiklin oral yolla 5 mg/kg/12 saat en az dört 
hafta süreyle kullanımı tedavide etkilidir.

 
Ancak 

kronik enfekte köpeklerde daha uzun süreli bir 
kullanım gerekebilmektedir (37). 
Türkiye’de hastalığın tespit edildiği vaka bildi-
rimleri (15) ve hastalık üzerinde değişik araştır-
maların yapıldığı çalışmalar bulunmaktadır 
(2,41,52).

 
Konu ile ilgili farklı illerde yapılmış 

serolojik çalışmalarda ise E. canis’e karşı Diyar-

bakır’da %4.8 (29), Iğdır’da %1 (43), Kayseri’de 
%14.5 (17), Kırıkkale’de %14.75 (55), Ege böl-
gesinde bazı illeri kapsayan bir çalışmada %
24.42 (54), Ege Bölgesinde yapılan diğer bir 
çalışmada ise %41.5

 
(30), Marmara, Ege, Akde-

niz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini kapsa-
yan bir çalışmada da %20.77 (9) oranında sero-
pozitiflik belirlenmiştir. Yapılan literatür tarama-
sında Türkiye’de E. ewingii ve E. chaffeensis’in 
neden olduğu hastalık bildirimine ya da seropre-
valans çalışmasına ise rastlanmamıştır. 
 
4. Lyme Borreliozis 
Borrelia burgdorferi, köpeklere ve insanlara 
Ixodes türü kenelerle bulaştırılan, gr(-), sporsuz, 
kapsülsüz, hareketli ve mikroaerofilik bir mikro-
organizmadır (5,11). Etken vücuda girdikten 
sonra derideki bölgesel lenf yumrularına daha 
sonrada asıl yerleşeceği doku ve organlara gi-
derek çoğalır ve hastalık belirtilerinin ortaya çık-
masına neden olur (11). 
Eklem yangısının neden olduğu topallık bölgede 
hassasiyet, ısı artışı ve şişkinlikle karakterize 
olup hastalıkta önemli bir klinik belirtidir. Ayrıca 
anoreksi, dalgalı ateş, mizaç değişikliği gibi ati-
pik semptomlar da görülebilir (56). Köpeklerde 
vakaların %95’i asemptomatiktir (33). Hastalıkla 
ilgili bazı vakalarda Lyme nefropati olarak ad-
landırılan böbrek yetmezliği şekillenmektedir. 
Bunun nedeni immun kompleksin böbrek doku-
sunda şiddetli inflamasyona neden olmasıdır. 
Lyme nefropati anoreksi, kusma, dehidrasyon, 
poliüri, polidipsi ve zayıflama ile karakterize 
olup, ölümcüldür (14). 
Tanı kültür, sitoloji ya da PCR ile yapılabilir. An-
tikorların belirlenmesine yönelik kullanılan test-
lerin başında ELISA ve IFA gelmektedir (5). 
Tedavide, tetrasiklin gurubu antibiyotiklerden 
doksisiklin, amoksisilin, azitromisin ve sefalos-
porin gurubu antibiyotiklerden ise seftriakson 
kullanılabilmektedir (5). Doksisiklinin 10 mg/kg/
gün oral yolla en az bir ay süreyle uygulanması 
önerilmektedir. Doksisiklin hem Lyme borreliozi-
se hemde anaplasmozis, ehrlichiozis ve leptos-
pirozise etkili olduğu için tercih edilmektedir 
(46).

 

Türkiye’de hastalığın tespit edildiği vaka bildirimi 
bulunmaktadır (23). Konu ile ilgili farklı illerde 
yapılmış serolojik çalışmalarda ise Bursa yöre-
sinde %23.2

 
(11) ve Sinop’ta %28

 
(24)

 
oranında 

seropozitiflik belirlenirken, Diyarbakır
 
(29) ve 

Iğdır’da (43)
 
ise seropozitiflik saptanmamıştır.  
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5. Hepatozoonozis 
Hepatozoonlar, elipsoidal şeklinde ve büyüklük-
leri 11x4 µm kadardır (45). Köpeklerde enfeksi-
yondan sorumlu türler Hepatozoonosis canis (H. 
canis) ve Hepatozoonosis americanum (H. 
americanum)’dur. Etken, Ixodidae ailesine bağlı 
kene türleri ile nakledilmektedir (45,48). 
Etkenin bulaşması, diğer kene kaynaklı hasta-
lıklardan farklı olarak parazitin ookistlerini taşı-
yan kenelerin köpekler tarafından yenmesiyle 
olmaktadır. H. canis enfeksiyonunda dalak, lenf 
düğümleri ve kemik iliği primer etkilenen dokular 
olup, karaciğer, akciğer ve böbreklerde etkilene-
bilmektedir (7). H. americanum’da ise etkilenen 
primer dokular kalp ve iskelet kasları olmakta, 
etkenler bu doku hücrelerine yerleşerek kistle-
nirler (6,48). 
Sushma ve ark.

 
(47), hastalığın özellikle bir ya-

şın altındaki genç hayvanlarda görülme olasılı-
ğının daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. H. 
canis enfeksiyonlarının çoğunluğu subklinik sey-
retmekte birlikte, ölümle sonuçlanabilen hastalık 
tablosu da oluşabilmektedir. Kronik ateş, uyu-
şukluk ve kaşeksi belirgin semptomlardır. Yük-
sek parazitemili köpeklerde, nötrofili ile normosi-
tik, normokromik, non-rejeneratif anemi görül-
mektedir (45,48). 
H. americanum enfeksiyonlarının en önemli be-
lirtileri ateş, ağrı, kas atrofisi, halsizlik, depres-
yon, anemi ve mukoprulent gözyaşı akıntısıdır 
(6). Kronik enfeksiyonlarda kaşeksi, kaslarda 
atrofi ve kemik yüzeylerinde osteoproliferatif 
lezyonlar şekillenmekte olup, kas dokusu başta 
olmak üzere çeşitli doku ve organlarda pyogra-
nülomatöz lezyonlara rastlanmaktadır. Böbrek-
lerde amiloidosis oluşabileceği de bildirilmiştir 
(6,48). 
H. canis enfeksiyonlarında giemsa boyama ile 
hazırlanan preparatlarda nötrofil ve daha az 
oranda monositler içindeki etkenlerden gametle-
rin görülmesiyle teşhis konulmaktadır. H. ameri-
canum enfeksiyonlarında ise kanın buffy coat 
tabakasından hazırlanan preparatların mikros-
kopta incelenmesi önerilmektedir. Köpeklerde 
hepatozoonozisin tanısında IFA, ELISA ve 
PCR’da kullanılmaktadır (48). 
H. canis enfeksiyonlarında, imidokarb dipropiyo-
nat, kas içi yolla 5-6 mg/kg dozunda, 14 gün 
arayla kan muayenelerinde etkenler görülmeyin-
ceye kadar kullanılabilmektedir (6). Mazuz ve 
ark.

 
(35), trimethoprim sulfadiazin ve klindamisin 

kombinasyonunun 6 hafta kullanımının etkili 
olduğunu belirtmektedirler. H. americanum’un 

trimethoprim-sülfadiazin ile 15 mg/kg dozda oral 
yolla günde iki defa, 0.25 mg/kg dozda 24 saat-
te bir primetamin ve 10 mg/kg dozda günde üç 
defa klindamisin kombinasyonu 14 gün süreyle 
kullanımının etkili olduğu bildirilmiştir (6,48). 
Türkiye’de köpeklerde H. canis’in neden olduğu 
doğal enfeksiyonlar üzerinde yapılmış araştır-
malar bulunmaktadır (40,44). Aydın merkez, 
Kusadası, Selçuk, Manisa merkez, Bodrum ve 
Marmaris’i içeren Ege Bölgesi’nde 349 köpekte 
H. canis üzerine yapılmış bir araştırmada perife-
ral kan smearında parazitemi %10.6 olarak be-
lirlenmiştir. Aynı çalışmada PCR ile %25.7, IFAT 
ile ise %36.8 oranında pozitiflik bulunmuştur 
(31). Kayseri’de yapılmış bir çalışmada ise 
H.canis’e karşı köpeklerde %5.3 seropozitiflik 
belirlenmiştir (17).  
 
6. Rickettsiozis 
Rocky mountain spotted fever olarak bilinen 
hastalığın etkeni olan Rickettsia rickettsii (R. 
rickettsii) küçük, Gram (-), çubuk şeklinde, 0.2 x 
0.5 µm-0.3 x 2.0 µm büyüklüğünde zorunlu hüc-
re içi bir bakteridir (45). R. rickettsii, vaskülit ile 
iskelet kasları ve beyin, deri, kalp, akciğer ve 
böbrek gibi bazı organlarda tromboz oluşumuna 
neden olur (49). Dermacentor variabilis ve Der-
macentor andersoni etkenin bulaştırılmasında 
rol oynayan kene türleridir. Rickettsia conorii (R. 
conorii) ise insanlarda benekli akdeniz humması 
olarak bilinen (Boutonneuse veya Mediterra-
nean spotted fever) hastalığın etkeni olup, kö-
pekleri de enfekte ettiği bildirilmektedir (45).

 

R. rickettsii ile enfekte köpeklerde görülen ilk 
belirti yüksek ateştir. Mukoz membranlarda pe-
teşi ve ekimozlar, extremiteler, dudaklar, kulak 
kepçesi, penis kılıfı ve skrotumda ödem şekille-
nir. Hastalığın ilerlemiş evrelerinde köpeklerde 
extremitelerde nekrozlar oluşur (22).

 
R. cono-

rii’nin neden olduğu hastalığın köpeklerde klinik 
belirtileri ile ilgili herhangi bir bildirim bulunma-
maktadır (45). 
R. rickettsii’nin neden olduğu hastalığın kesin 
tanısında IFA yaygın olarak kullanılmaktadır 
(45). Histolojik kesitlerde etkenin belirlenmesi 
giemsa ya da immunohistokimya gibi boyama 
yöntemleri ile yapılmaktadır (22,49). R. cono-
rii’nin neden olduğu enfeksiyonun tanısıda ben-
zer şekilde yapılmaktadır (45).

 

Diğer riketsiyal enfeksiyonlarda olduğu gibi bu 
hastalıklarda da tetrasiklin (25-30 mg/kg 8 saat-
te bir), doksisiklin (10-20 mg/kg 12 saatte bir) ya 
da kloramfenikol (15-30 mg/kg 8 saatte bir) kul-
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lanılabilecek antibiyotiklerdendir.
 
Dehidrasyon, 

böbrek yetmezliği, şok ya da hemorajik diatezis 
şekillenen vakalarda destekleyici tedavi önemli-
dir. Hastalığa bağlı ölüm nedeni, geç tanı veya 
uygun olmayan tedavidir (22,49).

 

Türkiye’de köpeklerde R. rickettsii’nin neden 
olduğu hastalık bildirimine rastlanmamakla bir-
likte Aydın, İzmir ve Muğla illerini kapsayan Batı 
Ege bölgesinde yapılmış sadece bir tane serop-
revalans çalışmasına rastlanmış olup, bu çalış-
mada da %54 oranında seropozitiflik belirlen-
miştir (32). Türkiye’de köpeklerde R. conorii’nin 
neden olduğu hastalık bildirimine rastlanma-
makla beraber, serolojik olarak ise sadece Gü-
neş ve ark. (25), Sinop yöresinde sağlıklı köpek-
lerde yaptıkları bir çalışmada %73.12 oranında 
pozitiflik belirlemişlerdir. 
 
7. Hemoplasmozis 
Eski adıyla hemobartonellosiz olarak bilinen 
hemoplazmozis, keneler nadiren de pirelerle 
bulaştırılan, kedi ve köpekleri etkileyen bir has-
talıktır.

 
Yapılan araştırmalarda Haemobartonel-

la’ların Mycoplasma soyuna ait oldukları anlaşıl-
mıştır (38). Köpeklerin Mycoplasmataceae fa-
milyası ve Mycoplasma genusunda bulunan 2 
farklı bakteriyel tür tarafından enfekte edilmek-
tedir ki bunlar Mycoplasma haemocanis (eski 
adıyla Haemobartonella canis) ve Candidatus 
Mycoplasma haematoparvum’dur. Hemotropik 
mycoplazmalar 0.3-0.8 μm büyüklüğünde, gr(-) 
bakterilerdir (8). Etken, Rhiphicephalus sangui-
neus türü kenelerle nakledilmektedir. Eritrositle-
re yerleşen organizmalar olarak mycoplasmalar 
kan nakli ile de bulaştırılabilirler (36). 
Hastalık asemptomatikten şiddetli hemolize va-
ran değişken bir seyir gösterir.

 
Yavru köpekler 

enfeksiyona çok duyarlıdır. Deri, konjuktiva ve 
mukozalar ikteriktir. Vücut ısısı 37.7 ºC, solu-
num sayısı 40/dak., nabız sayısı 126/dak. ve 
hemotokrit değer % 14 düzeyindedir (36). 
Etkenler kan sürme frotilerinde hücre içerisinde 
Romanovsky boyama yöntemi ile belirlenebil-
mektedir (36). Real time-PCR tanı ve progno-
zun değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır 
(8). 
Hastalığın tedavisinde glikokortikoidlerle birlikte 
ya da tek başına tetrasiklin, oksitetrasiklin ve 
doksisiklin gibi antibiyotiklerin üç hafta süreyle 
kullanımı etkilidir.

 
Bazı hayvanlarda aneminin 

düzeltilebilmesi için kan nakli endike olabilir 
(36). 
 

Hastalıkla ilgili ülkemizde, köpeklerde hemop-
lazmosis adlandırmasıyla hastalık bildirimi ya da 
serolojik bir çalışmaya rastlanmamakla beraber, 
hemobartonella adlandırmasıyla 1978 yılında 
Göksu ve ark. (21) tarafından “Bir Köpekte He-
mobartonellozis” başlıklı çalışmada sadece bir 
vaka bildirimine rastlanmıştır.  
 
Korunma 
Kenelerle nakledilen etkenlerin neden olduğu 
hastalıklardan Lyme borreliozis hariç diğerleri 
için ticari bir aşı bulunmadığından kenelerle mü-
cadele, yapılacak en önemli korunma yöntemi-
dir.

 
Kenelerin aktivitelerinin yıl boyunca sürebil-

mesi veya köpeklerin kenelerin aktif olduğu böl-
gelere götürülebilmesi ihtimalleri de dikkate alın-
dığında kene mücadelesinin yıl boyunca devam 
ettirilmesi önerilmektedir (39). Köpeklerde kene 
enfestasyonunu engellemek amacıyla tasmalar, 
akarisidal spreyler, banyolar ve daldırmalar uy-
gulanabilmektedir (5). Ayda bir kez imidakloprid/
permetrin ve fipronil uygulamalarının doğal veya 
deneysel enfekte hayvanlarda serokonversiyon 
oranını düşürdüğü bildirilmektedir (39). Ayrıca 
kenelerin muhtemel patojenleri aktarmasını en-
gellemek amacıyla hijyen kurallarına uyulmalı 
ve köpeklerin yaşam alanlarının kenelerin barı-
namayacağı şekilde düzenlenmesi gerekmekte-
dir. 
 
Sonuç 
Dünya genelinde kene varlığı devam ettikçe, 
etkenlerini kenelerin naklettiği hastalıkların her 
geçen gün arttığı görülmektedir. Köpeklerde 
etkenlerini kenelerin bulaştırdığı hastalıklar, 
ölümcül olabilmeleri, hayvanların refahını olum-
suz yönde etkilemeleri ve birçoğunun da zoonoz 
özellikte olmaları nedeniyle önemli hastalıklar-
dır. Bu hastalıkların neredeyse tamamının ülke-
mizde de görüldüğüne dair literatür verileri de 
bulunmaktadır. Dolayısıyla hem hayvan sağlığı-
nı hem de halk sağlığını korumak amacıyla ke-
nelerle mücadele, hastalıklarda erken tanı ve 
uygun tedavi prosedürlerinin uygulanması ge-
rekmektedir.  
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Outcomes of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) in Amyloidosis Induced End 

Stage Renal Failure Cat: Case Report* 
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Summary: A 10 year old, 4.4 kg bodyweight, mixed breed castrated male cat was brought to our clinics with a history 
of halitosis, weakness, anorexia and polyuria. According to clinical and laboratory examination results, amyloidosis 
induced end-stage renal failure was diagnosed. Since the patient did not respond the medical therapy, we decided to 
perform peritoneal dialysis. The serum urea and creatinine levels were gradually decreased. Urea reduction rate was 
59.9%. Serum potassium, bicarbonate and chlor levels reached the reference interval. However, phosphor level was 
still high. Application process and clinical results of the 20 day continuous ambulatory peritoneal dialysis process was 
aimed to share in an amyloidosis induced end stage renal failure cat with this case report.  
 
Key words: Cat, end stage renal failure, peritoneal dialysis 
 
Amiloidozis Kaynaklı Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastası Bir Kedide Sürekli Ayakta Periton Diyaliz Uygula-

masının Sonuçları: Olgu Sunumu 
 

Özet: Olgumuzu, kliniğimize ağız kokusu, iştahsızlık, güçsüzlük ve poliüri şikayetleriyle getirilen 10 yaşında 4.4 kg 
ağırlığında kastre edilmiş erkek, melez ırk bir kedi oluşturdu. Hastaya klinik, laboratuar ve histopatoloji bulguları ışığın-
da amiloidozis kaynaklı son dönem böbrek yetmezliği tanısı kondu. Medikal tedaviye cevap vermeyen hastaya periton 
diyaliz uygulaması yapılmasına karar verildi. Serum üre ve kreatinin değerleri zaman içersinde geriledi. Üre azalma 
oranı %59.9 olarak hesaplandı. Serum potasyum, bikarbonat ve klor değerleri referans aralığa getirildi ancak fosfor 
seviyesi düşürülemedi. Bu olgu sunumuyla, amiloidozis kaynaklı son dönem böbrek yetmezliği hastası bir kedide, 20 
günlük periton diyaliz uygulamasının aşamalarını, ve klinik sonuçlarını paylaşmak amaçlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Kedi, periton diyaliz, son dönem böbrek yetmezliği 

Introduction 
Chronic renal failure is a very common cause of 
illness and death in cats (8). There are many 
renal replacement therapies used in veterinary 
medicine for use in case of this situation. These 
are hemodialysis, peritoneal dialysis, continu-
ous renal replacement therapy and renal trans-
plantation (7). Peritoneal dialysis has some ad-
vantageous aspects for animals compared to 
other replacement therapies, because it is 

cheap, does not require specific or complex 
equipment and it is easy to use especially in 
patients with low body weight (1). Also it is 
known that, it has some advantages like longer 
survival times and improved animal welfare 
when compared to symptomatic medical thera-
pies which we routinely use in our clinics.  
 
Case 
A 10 year old, 4.4 kg bodyweight, mixed breed 
castrated male cat was presented to the our 
clinics with a history of halitosis, weakness, an-
orexia and polyuria. According to clinical and 
laboratory examination results, end-stage 
chronic renal failure was diagnosed. Toxoplas-
ma IgG and IgM were found to be positive. Am-
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yloidosis was diagnosed according to the histo-
pathological evaluation of tru-cut biopsy sam-
ples taking from both kidneys (Figure 1A). Tubu-
lointerstitial nephritis was also determined in the 
sections (Figure 1B). 
After the end-stage renal failure was diagnosed, 
medical therapy (fluid therapy, vitamins, anti-
acids, kidney diet...) was started. Since the pa-
tient did not respond the medical therapy, we 
decided to perform peritoneal dialysis as a renal 
replacement therapy. A written consent was tak-
en from the owner of the cat.  
Catheter placement was performed under gen-
eral anesthesia. Patient positioned in dorsal 
recumbency, dorsal and left lateral abdomen 
was clipped between the xiphoid to the pubis 
and aseptically prepared. Animal was draped 
and aseptic technique maintained to avoid cath-
eter contamination and peritonitis.  
Mini-surgical approach was chosen for the 
placement of the peritoneal dialysis catheter. 
Two centimeters long, paramedian skin and 
subcutaneous tissue incision was made three 
cm lateral to umbilicus. Rectus abdominis mus-
cle was incised and the partial omentectomy 
was performed. A pediatric bent neck coiled 
tenckhoff peritoneal dialysis catheter with two 
cuffs (KIMAL, Arundel Road, Uxbridge, Middle-
sex, England) was inserted in the abdominal 
cavity through the pelvis. In order to prevent the 
catheter from the omental entrapment, the intra-
abdominal part of the catheter was placed be-
tween colon descendens and urinary bladder. 
The inner cuff was attached to rectus abdominis 
muscle with purse-string suture. Distal tip of the 
catheter was tunneled through the subcutane-
ous tissues to exit the skin five cm away from 

the abdominal incision. In order to prevent the 
surrounding tissues from tunnel infection, no 
suture attachment was performed to outer cuff. 
Catheter placement was verified by infusing and 
retrieving 20 ml dialysis solution (dialysate) into 
abdominal cavity. Catheter Adaptor Luer-Lock 
with closure Cap (Fresenius Medical Care) and 
stay safe Catheter Extension Luer-Lock 32 cm 
(stay safe

®
, Fresenius Medical Care) were at-

tached to the peritoneal dialysis catheter and 
the extra-abdominal part of the catheter was 
bandaged to the abdominal wall.  
CAPD was performed ninety five times in 20 
days period. Body temperature, systolic blood 
pressure and body weight measurements of the 
patients were recorded before every session. 
Pediatric pd-paed (Fresenius Medical Care) 
system was used for the filling and draining of 
dialysate. The application was started by drain-
ing of the dialysate (effluent) within the abdo-
men. In order to prevent peritonitis, 125mg/L 
cephazoline sodium (Cefamezin

®
, Eczacibasi, 

Turkey) was added into the dialysate inside the 
pd-paed's inflow burette, for each session. Also, 
500 U/L heparine sodium (Nevparin

®
, Mustafa 

Nevzat, Turkey) was added into dialysate bag in 
order to prevent the catheter flow problems. 
Serum potassium level was measured by cer-
tain intervals and 4.5 mEq/L KCL (Potassium 
Chloride

®
, Biofarma, Turkey) was added into the 

dialysate bag when necessary. Catheter exit 
side leakage and any urination and defecation 
between sessions were recorded. The suture 
area and catheter exit side were disinfected by 
using 10% povidone iodine (Betakon

®
, Aroma, 

Turkey). The catheter exit side was closed by 
sterile gauze, and the catheter was bandaged to 

Figure 1. A: Amyloid accumulation in glomerulus (black arrow) (Congo-Red); B: Diffuse inflammatory cell infiltration (black 
arrow) and tubulointerstitial nephritis (H.E.) 
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the abdominal wall. Hands were cleaned by 
aseptic technique for three minutes and used 
mask before all applications. 
Peritoneal dialysis was started using a dialysate 
containing 1.5% glucose (Fresenius CAPD 2 
Stay Safe Peritoneal Dialysis Solution 1.5% glu-
cose, 1.75 Ca, 2000 ml). Initial exchange vol-
ume was started at 10 mL/kg. This amount 
gradually increased to 30 mL/kg in time. The 
volume and composition of the dialysate was 
decided according to several factors including 
the patient's body weight, effluent volume, hy-
dration status estimated by skin turgor, reduc-
tion rate of serum urea and creatinine levels, 
blood pressure and dwell time (waiting time of 
dialysate into abdominal cavity). Dialysates in-
cluding 1.5% and 2.3% glucose (Fresenius 
CAPD 4 Stay Safe Peritoneum Dialysis Solution 
2.30% glucose, 1.75 Ca, 2000 mL) were used 
through 20 day period.  
Peritoneal dialysis solution which contains 1.5% 
glucose was used (10mL/kg) once every two 
hours for the first three days in order to prevent 

any catheter exit side leakage and to provide 
sufficient dialysis. The chosen treatment model 
for first three days was, six hour dwell at night, 
followed by frequent exchange during day time. 
Then the treatment model was changed to clas-
sical CAPD (four times in a day). Dialysis solu-
tion which contains 2.3% glucose was used 
generally in night exchanges and rarely in day 
time to ultrafiltration of free water and increase 
the effectiveness of the dialysis.  
No parenteral drug administration was per-
formed other than 12.5 mg/kg IM clindamycin 
phosphate (Klindan

®
, Bilim, Turkey) during the 

20 days period. On the third, sixth and 11
th
 days 

of peritoneal dialysis, whole blood which were 
taken from major and minor cross-matches 
compatible donors were administered. In order 
to prevent the catabolism and to provide suffi-
cient calories, half of a dietary canned food 
(Hill’s feline k/d) was homogenized in 25 ml wa-
ter and then one dosing spoon enteric phos-
phate binder (Ipakitine

®
, Vetoquinol, France) 

were added into the mixture, and the patient 

Table 1. Change in hemogram and serum biochemistry parameters in 20 days peritoneal dialysis period. 

Parameters 1th day 3th day 7th day 15th day 20th day 

pH   (7.24-7.4) 7.24 7.31 7.4 7.4 7.4 

Na (151-161mmol/L) 157 158 143 150 150 

Cl (117-129 mmol/L) 112 111 98 123 123 

Ca (9.3-11 mg/dl) 9.7 9.5 8.7 9.8 10.0 

Mg (1.5-2.7 mg/dl) 2.1 2.0 2.65 2.3 2.5 

P (2.9-7.7 mg/dl) 9.0 12.7 11.6 13.1 9.7 

HCO3 (24-34 mEq/L) 12.9 18.3 29.1 24.0 27.0 

K (3.5-5.1 mmol/L) 3.0 2.3 5.1 4.6 4.5 

TP (6.1-8.8 g/dl) 6.5 6.4 10.5 6.9 6.8 

Alb (2.6-4.3 g/dl) 2.2 2.4 2.5 2.6 2.2 

RBC (4.95-10.5*10⁶㎕) 3.17 3.40 3.88 5.7 4.2 

HCT (25.8-41.8 %) 14 18 18.5 27.0 13.2 

HGB (8.5-14.4 g/dl) 4.2 5.3 5.8 9.0 4.2 

WBC (3.8-19 *10³µl) 35.9 42.0 24.1 21 21.4 

PLT (160-600 *10³µl ) 186 210 143 312 358 

Urea  (13.4-32.5) mg/dl) 
  

295 254 246.8 171.7 118.1 

Creatinine (0.6-2.4) mg/dl) 13.5 12.2 9.8 11.2 6.8 
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was tried to be fed by feeding force. 
Urea and creatinine levels of the serum and the 
effluent were measured and recorded following 
each peritoneal dialysis session, within the first 
seven days. This procedure was repeated once 
a day during the next 13 days. Blood pH, serum 
Na, Cl, Ca, Mg, P, bicarbonate, K, total protein 
and albumin levels and complete blood counts 
result were recorded on the first, third, seventh, 
15

th
 and 20

th
 days (Table 1). 

Serum K, bicarbonate and Cl levels reached the 
reference interval at the end of the 20

th
 day. 

However, P level was still high. Serum albumin 
level was low as like as the pre-dialytic period. 
Total protein, Mg and Ca levels were normal 
both before and after the dialysis. Erythrocyte, 
hematocrit and hemoglobin levels followed a 
fluctuating course throughout the treatment and 
the leukocyte levels gradually decreased but 
never turned in reference interval. The venous 
pH was in the reference interval both pre-
dialytic period and at the end of the dialysis. 
Serum urea level decreased from 285 mg/dL to 
118.1 mg/dL and serum creatinine level de-
creased from 13.5 to 6.8mg/dL at the end of the 
peritoneal dialysis.  
Catheter plugging, bleeding, catheter exit side 
or tunnel infection, dialysate leakage, acute 
pleural effusion or peritonitis like complications 
were not observed. Urea reduction rate (URR) 
was measured as 59.9% according to the fol-
lowing formula: URR = [(Pre BUN (-) Post BUN) 
(/) Pre BUN] (´) 100  
The owner of the patient desired to continue 
peritoneal dialysis at home. The owner was 
properly educated and the cat was discharged. 
However, the owner could not be able to apply 
peritoneal dialysis at home. The cat lost his life 
after the ninth day of discharge. 
 
Discussion  
Peritoneal dialysis is a technique used to re-
move toxins or excess solutes from the body by 
using the peritoneal membrane’s semipermea-
ble character (3-6). It has been used since 
1920s in human medicine (3,9) and commonly 
use for treatment of chronic kidney disease and 
end stage renal failure both humans (2) and 
animals (3).  
The clinical improvement provided by CAPD in 
end-stage renal failure patient cat which could 
not be able to respond to the environmental 
stimuli, was satisfactory. When it is considered 

that hemodialysis can not be performed in ani-
mals as a renal replacement therapy in our 
country, this first clinical trial clearly demonstrat-
ed that, peritoneal dialysis can be used in order 
to regulate the electrolyte and acid-base bal-
ance, improve the clinical status, and to de-
crease the mortality of patients. 
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Bir Kedide Kutanöz Mast Hücresi Tümörünün Terapotik Lazer Kullanılarak Tedavisi* 
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Özet: Olgumuzu, kliniğimize boyun bölgesinde iyileşmeyen yara şikâyetiyle getirilen, üç yaşında, melez, kısırlaştırılmış 
dişi bir kedi oluşturdu. Klinik muayenede, boyun bölgesinde, düzensiz, eksüdatif karakterli, 4.5x5 cm büyüklüğünde 
tüysüz bir deri bölgesi mevcuttu. Lezyonlu bölgeden alınan punch biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesi sonucu 
kutanöz mast hücre tümörü tespit edildi. Kronik yara görüntüsündeki mast hücre tümörünün cerrahi yaklaşımla uzak-
laştırılması düşünüldüyse de, hastanın mizacının postoperatif bakıma imkân vermeyeceği görüldüğünden, yara iyileş-
mesini hızlandırdığı bilinen terapotik lazer uygulanması yapılmasına karar verildi. Sonuç olarak, kutanöz mast hücre 
tümörüne bağlı olarak oluşan kronik yaranın, lazer terapi uygulaması ile iyileşebildiği gözlemlendi.  
 
Anahtar kelimeler: Kedi, kutanöz mast hücre tümörü, lazer terapi, yara  

 
Therapeutic Laser Treatment on Cutaneous Mast Cell Tumor in a Cat 

 
Summary: Three years old sterilizated female cat was referred to our clinic with the complaint of unhealing wound for 
two years on the neck in our case. Under clinical examination there was irregular wound with exudative character, 
4.5x5 cm in size hairless skin area was available on the neck. Cutaneous mast cell tumour has been identified from the 
sample received by punch biopsy of the lesion's histopathological evaluation. Removal of the mast cell tumour with 
chronic wound image was considered for the surgical approach, because general condition of the patients was not 
suitable postoperatively. Therefore, therapeutic lazer application was decided. Consequently, it was observed that 
chronic wounds arising from cutaneous mast cell tumours might be cured with laser therapy application. 
 
Key words: Cat, cutaneous mast cell carcinoma, laser therapy, wound 

Giriş 
Lazer terimi, “radyasyon emisyonuyla uyarılan 
ışık amplifikasyonu" nun kısaltılmasıdır. Düşük 
seviyeli lazerler, yüksek seviyeli lazerlerin aksi-
ne cerrahi müdahale amacıyla kullanılmayan, 
sadece vücudun kendi doğal fizyolojik süreçleri-
ni uyarmak için kullanılan tedavi araçlarıdır 
(7,17) ve günümüzde deri hastalıklarının tedavi-
sinde, kendisine yaygın bir kullanım alanı bul-
maktadır (7).  
Tanımlanmış bir dalga boyundaki lazer ışığı, 
hücre düzeyinde fizyolojik süreçleri harekete 
geçirir. Hayvan modelleriyle yapılan çalışmalar-
da, farklı dalga boyları ve dozlarda lazer ışını 

uygulamasının, oksidatif stres ve fibrogenez 
parametreleri üzerine olumlu etkileri olduğu gö-
rülmüştür (17).  Işıkla biyolojik süreçlerin stimüle 
edilebildiği (fotobiostimülasyon) ve lazer terapi-
nin etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğu 
uzun yıllardır bilinen bir gerçektir (1). Aynı za-
manda ağrı kontrolü, inflamasyon, kollagen üre-
timinin stimülasyonu, fibroblast proliferasyonu 
ve lokal mikrovaskülarizasyonda da etkilidir. 
Ayrıca hücresel metabolizmayı stimüle eder, 
rejeneratif potansiyeli kuvvetlendirir ve analjezi 
ve vasodilatasyon etkisiyle inflamasyonu denge-
lediği gösterilmiştir (17,18). Lazer tedavinin po-
tansiyel yan etkileri; ağrı, kanama, kabuklanma 
ve pigmentasyon şeklinde çeşitlilik gösterebilir 
(20).  
Mast hücreleri, çeşitli uyaranlara yanıt olarak, 
depolarında hazır bulunan ya da yeni üretilen ve 
proinflamatuar ve/veya immunsupresif fonksi-
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yonlar gösterebilen biyolojik olarak aktif birçok 
mediyatör salgılar. Bunlardan bazıları anjiyoge-
nezi uyarır böylece fizyolojik koşullarda yara 
iyileşmesi, patolojik koşullarda ise tümör gelişimi 
üzerinde etki gösterir (3,10,14). Tümör gelişi-
mindeki rolleri ne olursa olsun, tümörlerdeki 
mast hücresi sayısı prognostik varyasyon için 
önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir 
(10,19). Kutanöz ve visseral olarak sınıflandırı-
lan ve deri tümörleri içinde en sık görülen ikinci 
tümör çeşididir (4,5,8,9,13). Mast hücre tümörle-
ri kedilerin deri tümörleri arasında tüm kutanöz 
neoplazmaların %21 kadarını oluşturur. Bu tü-
mörler, eğilimi olmamakla birlikte gözde ve ba-
cakları takiben daha çok başta ve ensede göz-
lemlenir (5,8,9,13,16). 
Kedilerde kutanöz mast hücre tümörleri, histolo-
jik olarak mastositik (pleomorfik) ya da atipik 
(zayıf granülasyon gösteren) olarak sınıflandırı-
lırlar. Genelde benign olmakla birlikte az da olsa 
malign olabilirler fakat prognostik faktörleri tam 
olarak tanımlanamamıştır (9,16). Bunun yanı 
sıra erken tanı ve sağaltım, hastanın yaşam 
kalitesini ve prognozu olumlu yönde etkiler (2). 
Deride gözlenen lezyonlar semptomatik ya da 
kozmetik durum göz önünde bulundurularak 
tedavi edilir (20). Bu tarz benign tümörler koz-
metik olarak istenmeyen görünüme sahiptir. 
Epidermal büyüme faktörü bu tümörlerin farklı-
laşması ya da mitotik aktivite üzerinde etkili de-
ğildir (15). Tedavi olarak kriyoterapi, cerrahi ek-
sizyon ve kabuklanma, atrofi ve hipopigmentas-

yonla sonuçlanan lezyon içi steroid enjeksiyon-
ları kullanılır (20).  
Tanı genellikle lezyonun görünümüne, hastanın 
klinik hikâyesine dayansa bile mast hücre tümö-
rü olup olmadığını anlamak için lezyondan bi-
yopsi alınması gerekir (11). 
 
Olgu 
Olgumuzu, kliniğimize boyun bölgesinde iyileş-
meyen yara şikâyeti ile getirilen, üç yaşında, 
melez, kısırlaştırılmış dişi bir kedi oluşturdu. 
Boyun bölgesindeki yaranın iki yıl önce oluştuğu 
ve bu süre içerisinde farklı lokal ve parenteral 
ilaç uygulamaları yapılmasına karşın yaranın 
hiçbir şekilde küçülmediği ve iyileşmediği anam-
nez bilgisi olarak verildi. Klinik muayenede, bo-
yun bölgesinde, düzensiz, eksüdatif karakterli, 
4.5x5 cm büyüklüğünde tüysüz bir deri bölgesi 
mevcuttu. Hasta, agresif mizacından ötürü 2 
mg/kg dozda xylazine hidroklorür (Rompun

®
, 

Bayer) intramuskuler uygulaması ile sedasyona 
alındı. Hasta sakinleştikten sonra, tam kan sayı-
mı ve serum biyokimyası testleri için kan alındı. 
Aynı zamanda lezyonlu deri bölgesinden steril 
sürüntü çubukları ile alınan örnekler bakteriyolo-
jik ve mikolojik, punch biyopsi ile alınan doku 
parçası ise histopatolojik açıdan incelemeye 
gönderildi. Hemogram ve serum biyokimyası 
sonuçları normal çıkan hastanın, bakteriyolojik 
ve mikolojik kültür sonuçlarında etken üremesi 
olmadı.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. A: Derinin üst tabakalarında-kollajen fibril dermiste demetleri ve yüzeysel ülser arasındaki pleomorfik neoplastik 
hücreler (H&E), Bar=100 µm; B: Kordon olarak düzenlenmiş neoplastik mast hücreleri (oklar) (H&E), Bar=50 µm; C: Neo-
plastic mast hücreleri kordonlar ve az sayıda eozinofil lökosit (kalın ok) (H&E), Bar=10 µm; D: Neoplastik mast hücreleri 
zayıf metakromasi gösteriyor (oklar) (Giemsa), Bar=50 µm 
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Histopatolojik Bulgular 
Formalin fiksasyonu ve rutin histopatolojik iş-
lemlerden sonra, parafin bloklardan 5 mikron 
kalınlığında kesitler alındı ve hematoksilen ve 
eosin (H&E) ve Giemsa boyaları ile boyandı. 
Boyamayı takiben kesitler ışık mikroskobunda 
incelendi. Histolojik açıklamalar ve tümör dere-
celendirmesi, Goldschmidt ve Hendrick (12) 
tarafından bildirilen derecelendirme tanımına 
dayalı olarak yapıldı. 
Histopatolojik değerlendirmede, büyük polygo-
naldan yuvarlak şekilliye doğru, çok parlak pem-
be sitoplazması olan, epidermis de dâhil dermi-
sin üst katmanlarında yüzeysel ülserasyonlu; 
dermiste ise yuvarlak, hipokromatik çekirdekli,  
yaygın pleomorfik neoplastik hücreler tespit edil-
di (Şekil 1A). Neoplastik hücrelerin, kollajen fibril 
demetleri arasında, yaprak ve kordonlar olarak 
sıralandığı gözlemlendi (Şekil 1B). Neoplastik 
hücreler arasında birkaç eozinofil vardı (Şekil 
1C). Sitoplazmik granüller daha az sayıdaydı ve 
Giemsa boyama ile zayıf metakromatik reaksi-
yon gösterdi (Şekil 1D). Literatür bilgiler ışığında 
yapılan histopatolojik inceleme sonucunda, ku-

tanöz mast hücre tümörü tanısı konuldu (15). 
 
Lazer Terapi 
Hastanın agresif bir mizaca sahip olması ve 
cerrahi eksizyon sonrası, hasta sahibinin kedi-
nin postoperatif bakımını yaptıramayacağını 
beyan etmiş olmasından ötürü, hasta sahibine 
terapotik lazer uygulaması önerildi. Hasta sahi-
binin onayı alındıktan sonra terapiye başlandı. 
Bu maksatla 4. sınıf düşük doz lazer sistemi 
(CTC Companion Compact

®
, Litecure) kullanıl-

dı.  
Kliniğimizde rutin olarak çeşitli endikasyonlar 
için kullanılan bu cihazın türü, 4.Sınıf Solid Sta-
te lazer olarak tanımlanmıştır. Bu cihaz, 0.5W-
12W gücünde, 980/810 dalga boyunda lazer 
ışını üretebilmektedir. Cihazın menüsünde lez-
yonların türü ve büyüklüğüne göre, farklı güç, 
dalga boyu ve sürelerin kayıtlı olduğu program-
lar bulunmaktadır. 
Hastaya ilk ay haftada üç kez, ikinci ay haftada 
iki kez terapotik lazer uygulaması yapıldı. Her 
tedavi seansından önce, yara serum fizyolojikle 
temizlendi ve hafif nemli bir şekilde bırakılması-

Şekil 2. A: Kutaneous Mast Hücre Karsinomu (0.Hafta); B: Tedavi süreci (1.Hafta); C: Tedavi süreci (3.Hafta); D: Tedavi süreci 
(5.Hafta); E: Tedavi süreci (7.Hafta); F: Tedavi süreci tamamlandıktan bir hafta sonra (9.Hafta); G: Tedavi süreci tamamlandık-
tan üç hafta sonra (11.Hafta); H: Tedavi süreci tamamlandıktan bir yıl sonra (52.Hafta) 
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na özen gösterildi. Seansın süresi lezyonun bü-
yüklüğüne göre değişiklik gösterdi. İlk seanslar-
da başlangıç süresi 2.30 saniye, yaranın büyük-
lüğü ise 5 cm civarında (4.5-5cm) idi. Lezyon 
haftalık olarak küçülme göstermekle birlikte, 
seans süresi ve yara büyüklüğü değerleri değiş-
tirilmedi. Üç haftalık terapinin ardından doz, ya-
rada standart olan 2.5 watt olarak ayarlanarak 
terapi sürdürüldü. Seans süresi ise 1.35 saniye-
ye düşürüldü. Bu doz ve sürede tedavi son haf-
taya kadar devam ettirildi. Sekizinci haftaya ge-
lindiğinde yaranın 1 cm’ ye kadar küçüldüğü 
görüldü ve seans süresi bir dakika olarak belir-
lendi. Sekiz hafta boyunca yapılan tedavide, 
dört kez çift doz uygulaması yapılmak durumun-
da kalındı. Bunun nedeni hastanın zapt-ı raptın-
da yaşanan zorluklardan ötürü, terapiden tam 
yararlanamadığını düşünmemizdi.  
Lazer terapiyle tedaviden iki ay sonra yarada 
belirgin bir küçülme gözlemlendi ve tedaviye ara 
verildi. Hastanın bir yıl sonra yapılan kontrolün-
de, derinin normal görünüme sahip olduğu, lez-
yonlu bölgedeki tüylerin uzamış olduğu gözlen-
di. Bu süreç içerisinde lezyonda nüks şekillen-
medi. 
 
Tartışma ve Sonuç 
Mast hücre tümörlerinde, kemoterapinin bir te-
davi seçeneği olduğu bilinmektedir (13). Yan 
etkileri göz önüne alındığında lazer terapinin 
kemoterapiden çok daha az yan etkisi olduğu 
aşikârdır.  Olgumuzda tek başına lazer terapi 
kullanılarak kutanöz mast hücre tümörü kaynak-
lı kronik yaranın iyileştirilebildiği görülmüştür. 
Lazer terapinin malign tümörlerde kullanılması-
nın kontraendike olduğu bazı kaynaklarda bildi-
rilmiş olsa da lazerin endikasyon alanı olan inf-
lamasyon hücrelerini durdurması, azaltması gibi 
inflamatorik hücreleri inhibe edici etkilerinin ol-
duğu da bilinmektedir (6,11). Histamin salgıladı-
ğı bilinen mast hücre tümörlerinde lazer terapi 
tedavisinin mast hücre tümöründeki histamin 
sentezini inhibe edici özelliği göz önünde bulun-
durularak kutanöz mast hücre tümöründe lazer 
terapi kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
Sonuçta olgumuz, kutanöz mast hücre tümörle-
rinin, cerrahi eksizyon ve/veya kemoterapi gibi 
komplikasyon riski daha yüksek tedavi seçenek-
leri yerine, lazer terapi ile sağaltılması hususun-
da deneysel ve klinik çalışmaların yapılması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.   
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isim(ler)in baş harfi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, baskı 
yeri, yayınevi adı, basım yılı ve sayfa numara(lar)ı 
belirtilmelidir. 
Örnek:  Hornbeck P. Assay for antibody production. Colign 
JE. Kruisbeek AM. Marguiles DH.  eds. In: Current Protocols 
in Immunology. New York:  Greene  Publishing Associates, 
1991; pp. 105-32. 

22.3. Kaynak kitap ise; yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş 
harf(ler)i, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri, yayınevi 
adı, basım yılı ve sayfa numara(lar)ı verilmelidir. 
Örnek: Fleiss JL. Statistical Methods for Rates and 
Proportions. Second Edition. New York: John Wiley and 
Sons,1981; p.103. 

22.4. Kaynak editörlü kitap ise; yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve 
isim(ler)inin baş harf(ler)i, eds kısaltması, kitap ismi, kaçıncı 
baskı olduğu, baskı yeri, yayınevi adı, basım yılı ve sayfa 
numara(lar)ı verilmelidir. 
Örnek:  Balows A,  Mousier WJ,  Herramafl KL,  eds. Manual 
of Clinical  Microbiology.  Fifth  Edition.  Washington DC: IRL 
Press, 1990; p. 37. 

22.5. Kaynak kongre bildirisi ise; yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve 
isim(ler)inin baş harf(ler)i, bildiri ismi, kongre adı, kongrenin 
yapıldığı ay ve tarih, yıl, şehir ve ülke bilgileri verilmelidir. 



Örnek: Entrala E, Mascarp C. New structural findings in 
Cryptosporidium parvum oocysts. Eighth International 

Congress of Parasitology (ICOPA VIII). October, 10-14, 1994; 
İzmir-Türkiye.  

22.6. Tezler; 
22.7. Kaynak tez ise; yazarın soyadı ve isminin baş harfi, tezin 

ismi, tezin türü, enstitü ismi, şehir, tezin kabul yılı ve sayfa 
numara(lar)ı belirtilmelidir. 
Örnek: Erdem V. Köpek göz hastalıklarında klinik 
oftalmoskopik ve ultrasonografik bulguların değerlendirilmesi, 
Doktora tezi, Ankara Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 
2003; p. 1-2 

22.8. Kaynak internette bulunan bir web sitesi ise, yazar(lar)ın 
soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, (yazar adı yoksa 
web sitesinin veya kaynağının adı) yazılır. Daha sonra 
sırasıyla yılı, makalenin adı, varsa yayıncı, internet adresi ve 
erişim tarihi belirtilir. Kaynak olarak web siteleri kullanılacak 
ise sınırlı sayıda olmasına ve resmi web sitelerinin 
kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

Örnek: Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Mevzuat Bilgi Sistemi, 30.06.2013, Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık, 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.185
32&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=katkı, Erişim tarihi: 
23.02.2016 

23. Eserler dergide yayımlandıktan sonra, bütün sorumluluk 
sahiplerine aittir. 

24. Yazılar gönderilirken son kontrol listesi izlenecek ve yayın 
hakkının devri sözleşmesi tüm yazarlarca isim sırasına göre 
imzalanacaktır. Yazım kurallarına uygun olarak 
hazırlanmayan ve yayın hakkı devir sözleşmesi bulunmayan 
yayınlar işleme alınmayacaktır. 

25. Yazılar, ercvet@gmail.com adresine gönderilmelidir.  
Yazışmalar için, makale sonunda ayrı bir sayfada,  yazar adı,  
unvanı yazılıp, haberleşme adresi,  telefon,  fax numarası ve 
e-mail adresi yazılmalıdır.  
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Instructions to Authors 

 
1. The   Journal   of   Faculty   of   Veterinary   Medicine,   Erciyes 

University  publishes  original  papers,  short  communications, 

case reports, letter to editor and original review articles related 
to the field of Veterinary Medicine. 

2. Editorial  board  and  advisory  committee  must  prove  all 
manuscripts before considered publication. 

3. Formal    language    of    manuscripts    is    Turkish. However, 
manuscripts     in     English, German,  and     French     are  
also accepted. And the beginning of the manuscript must 
contain the Turkish and English summaries. 

4. Original  manuscripts  must  be  typed  in  Word  program and 
e-mail to ercvet@gmail.com. 
Manuscript must contain a separate page (as a last page of 
the  manuscript)  including  the  corresponding  author's  
name, his/her  title,  communication  address,  phone  
number,  fax number, and e-mail address. 

5. Original  papers  and reviews should  normally not  exceed  12 
and 15  pages respectively.  Case reports, research notes and 
short communications also should not exceed 6 pages 
including tables and figures.  Manuscripts  must  be  printed  
A4  papers.  Font  size must  be  10  pt  (Arial)  and  legible.  
Manuscripts  must  be  type written  with  double  spacing  and  
wide  margins  (3cm  each side). All pages must be numbered 
consecutively. 

6. Studies  were  partially presented  in  a  national  or  
international meeting   or   published   as  an   abstract in   any   
journal can   be published  with  indication  of  this  status  at  
the  bottom  of  the page  (footnote).  In  the  same  page,  
information  should  be included  on  any  institutions  or  
individuals  who  financially contributed to the work. This 
information must be showed in the running title of the 
manuscript as an asterisk also seen at the bottom of the page 
(footnote). 

7. Copyright  Release  form  must  be  filled  and  signed  by  all 
authors. Final checklist should also be followed. 

8. The     manuscript  must  be  submitted  with  Animal  Care  and 
Use Committee report if the work requires. 

9. Manuscript must be organized as follows: Summary (Turkish 
and English), Key Words, Introduction, Material and Methods, 
Results and   Discussion,   Acknowledgements,   References,   
Tables, Figures,    Charts,    Graphs    and    Photographs    
and    their explanations.  All  titles  of  sections  must  start  
with  capital letter and be bold. Paragraphs in the text should 
not indented, but lines should be numbered.  

10.    The  cover  page  should  be  supplied  as  a  separate  page  
and include: running title, max 40 characters in English with 
the first letters capital, the name(s) of the author(s) without 
titles, affiliations and complete postal  address  of  all  
author(s).  Superscript  numbers  should be given to the 
surnames of authors as affiliation information. 

11.   The  title  page  must  contain  the  Turkish  and  English 
summaries (up to 200 words) with no paragraph and not more 
than five Key Words in Turkish and English. Key Words must 
be placed below summary with an alphabetical order. Only the 
first Key Word must start with a capital letter. 

12.    Abbreviations  should  be  defined  when  first  used  and  be 
consistent throughout the text. 

13.    Names  of  tables  and  figures  must  be  given  in  a  separate 
page.  Through  the  manuscript,  tables  and  figures  must  be 
replaced  a  proper  place  and  contain  descriptive  
information related  to  the  table  or  figure.  Descriptive  
information  must  be placed above the tables but below the 
figures in the text with any explanations   or   footnotes   below.   
Title   of   figure   and photographs must be numbered in order 
as figure 1, figure 2 or so.  Each  page  must  contain  no  more  
than  one  figure  or table. Figures must be suitable for high 
quality print. Line drawings should be printed by laser or inkjet 
printer. Lines in tables should be hidden. 

14.    All  cited  works  in  the  text  must  be  present  in  literature 
section. References must be assembled alphabetically. In the 
text,  they should  be  referred  with  numbers.    Places    must 
be     indicated     within     the     text.  Periodicals, books, multi 
author books, chapter of a book and other references must be 
given   as   follows:   Journal   titles   should   be   abbreviated 
according to the Index Veterinarius. 

15. Species names and anotomical terms in Latin should be italicized. 
 All measurement specifications must follow the SI (Systeme 

Internationale) units. 
16. Photographs must be of good quality, black and white and printed 

on glossy paper. Photocopies of photographs are not acceptable. 
Color photographs are accepted but the contributor must meet 
money charge. Also, if color photographs are desired or necessary 

all needed material must be provided. Photographs should be 
clearly marked on the reverse side with the number, author’s name 
and orientation (top), use a soft pencil. 

17. Review articles are considered for publications if they are original 
and contain recent developments. Reviews contain title as in 
research manuscripts, summary, introduction, subtitles appropriate 
for the review, result and literature cited. Key Words are also 
added.  

18. Case reports must contain Summary, Key Words, Introduction, 
Case(s), Results and Discussion, and Literature  cited.  

19. Literature; 
19.1.   If the source is a periodical, citation must be done as shown below  
             example: Kaldhone P, Nayak R, Lynne AM, Dvaid DE, McDermott 

PF, Logue CM, Foley SL. Characterisation of Salmonella enterica 
serovar Heidelberg from turkey-associated sources. Appl Environ 
Microbiol 2008; 74(16): 5038-46.  

19.2.   If the source is from chapter of a book with an editor, citation must 
be done as shown below  

             example:  Hornbeck P. Assay for antibody production. Colign  JE. 
Kruisbeek AM. Marguiles DH.  eds. In: Current Protocols  in  
Immunology. New York:  Greene  Publishing Associates, 1991; pp. 
105-32. 

19.3.   If the source is a book, citation must be done as shown below 
example: Fleiss JL. Statistical Methods for Rates and Proportions. 
Second Edition. New York: John Wiley and Sons,1981; p.103 
. 

19.4.   If the source is whole book with an editor, citation must be as  below.  
example: Balows  A,  Mousier  WJ,  Herramafl  KL,  eds. Manual  of  
Clinical  Microbiology.  Fifth Edition.  Washington DC: IRL Press, 
1990; p. 37. 

19.5.    If the source is from meeting, citation must be done as shown below  
example: Entrala E, Mascarp C. New structural findings in 
Cryptosporidium   parvum   oocysts.   Eighth   International 
Congress of Parasitology (ICOPA VIII). October, 10-14, 1994; İzmir-
Türkiye.  

 
19.6.   If the source is from a thesis, citation must be done as shown below 

example: Erakinci G. Investigation of Antibodies Against Parasites 
in Blood Donors. PhD Thesis. Ege Univ. Institute of Health 
Sciences. Parasitology Program, Izmir-Turkey, 1993. 

19.7.  The source is a website on the internet, the initials of the authors’ 
surnames and names (if there is no name of author the name of the 
website or of the source) are written. Then the years and title of the 
article, Publisher (if any), internet address and arrival date are 
specified in this order. 
If websites are to be used as source, care must be taken to keep it 
limited and the website to be official.  
Example: TUIK. Hayvancılık İstatistikleri. 
http://www.tuik.gov.tr/hayvancilik.app/hayvancilik.zul; Accessed 
Date: 14.03.2010.  

20. Once the studies one published in the journal, all the responsibility 
belongs to the authors. 
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