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Serbest Veteriner Hekimlerin Kullandıkları Kartvizitler Üzerine Bir Değerlendirme
*
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Özet: Çalışmada serbest veteriner hekimlerin kullandıkları kartvizitlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmanın ma-
teryalini 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından topla-
nan kartvizitler oluşturdu. Öğrenciler için kartviziti alınan veteriner hekimlerle ilgili bilgileri işleyecekleri bir form hazırlan-
dı. Bu formlar doğrultusunda Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin 40 ilinden gelen 462 adet kartvizit örneği incelendi. 
Kartvizitlerin 435’inin muayenehane, 18’inin poliklinik, dokuzunun da hayvan hastanesinde çalışan; 272’sinin il merkezi, 
190’ının ilçede iş yeri olan; 326’sının ağırlıklı olarak çiftlik hayvanlarına, 136’sının pet hayvanları üzerine hizmet veren 
veteriner hekimlere ait olduğu belirlendi. İncelenen kartvizitlerde kişinin adı, unvanı, muayenehane, poliklinik, hastane 
adı, adresi ve telefonu gibi, bir kartvizitte yer alması gereken kurumsal nitelikteki bilgilerin yanı sıra haksız rekabete 
neden olabilecek kavramlara, Türkçe dışı kelimelere, kurumsal kimliğe zarar verebilecek ifadelere, renklere, hayvan 
figürleri ve logolara yer verildiği tespit edildi. Sonuç olarak serbest veteriner hekimlerin kullandıkları kartvizitlere ilişkin 
herhangi bir mevzuat düzenlemesi olmadığı ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bir örnekliliği sağlama adına etik 
kuralları belirlemesi gerektiği ileri sürülebilir. 
 
Anahtar kelimeler: Hastane, kartvizit, muayenehane, poliklinik, serbest veteriner hekim 
 
 

An Evaluation of Business Cards Used by Veterinarians 
 

Summary: In this study, it was aimed to evaluate the business cards used by the veterinarians. The material of the 
study included the business cards collected by the final year students of Selçuk University Faculty of Veterinary Medi-
cine in academic year of 2012-2013. A form was generated for the students to process the information related to veteri-
narians whose business cards have been collected. In accordance with those forms, 462 samples of business cards 
from 40 provinces in seven regions of Turkey have been analyzed. It was determined that 435 of the business cards 
were for clinics, 18 of them were for policlinics, and 9 of them were for animal hospitals; 272 of them were in the center 
of the provinces, 190 of them were in towns; 326 of them belonged to veterinary surgeons who deal with farm animals 
and 136 of them belonged to the veterinarians who deal with pets. Besides the institutional information such as name 
and title of the individuals, names and addresses of the clinics, policlinics and hospitals and phone numbers; some 
concepts which may lead to unfair competition, languages except for Turkish, the expressions, colors, animal figures 
and logos which may harm institutional identity are analyzed. It may be claimed, in conclusion, that there is no legisla-
tive arrangement related to the business cards used by the veterinarians and the ethical rules should be organized by 
Turkish Veterinary Medical Association in order to provide unity in the field.   
 
Key words: Business card, clinic, hospital, policlinic, veterinarians 

Giriş 
Türkiye’de, modern anlamda klinik veteriner 
hekimliği uygulamaları 19. yüzyılda başlamış 
(1); 1980’li yıllara kadar belirli bir düzeyde geliş-
miştir (16). Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 
1980’li yıllarda gerçekleştirilen yapılanma süreci 
ile kamuda veteriner hekim istihdamı azalırken, 

çok sayıda yeni veteriner fakültesi açılmış, bu 
da klinik veteriner hekimliğinin hızlı ve çarpık bir 
biçimde büyümesine neden olmuştur (16). Bu 
durum, klinik veteriner hekimliği uygulamaların-
da çeşitli etik ve deontolojik sorunların ortaya 
çıkması ile sonuçlanmıştır (17). 2010 yılında 
yapılan 3. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı 
“Serbest Veteriner Hekimliği Komisyonu Rapo-
ru”nda giderek artan şekilde reklam yasağının 
çiğnendiği belirtilmektedir (18). Bu kapsamda 
reklam ve tanıtım serbest veteriner hekimliği 
içerisinde her geçen gün önemi artan, etik ve 

Geliş Tarihi/Submission Date  : 15.03.2016  
Kabul Tarihi/Accepted Date : 31.05.2016  

*Bu çalışmanın özeti, 21-23 Mayıs 2014 tarihinde Samsun’da düzen-

lenen IV. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumunda 
sunuldu ve özet metni sayfa 317-320’de yayımlandı.  
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deontolojik çeşitli sorunlara sebebiyet veren 
konular olarak yerini almaktadır. 
Reklam, bir ürünün ya da hizmetin topluma tanı-
tılması ve o ürüne ya da hizmete olan talebin 
artması amacıyla yapılmakta (4) olup, kartvizit-
lerin de veteriner hekimlerin reklam amacıyla 
kullandığı bir araç olarak göze çarptığı söylene-
bilir.  
Batıda “Cart de Visite” olarak bilinen Fransızca 
kökenli “kartvizit” (ziyaretçi kartı) kavramı, ku-
rumsal kimliği yansıtan basılı araçlar arasında 
yer alır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmak-
ta ve kurum ya da kişilerin iş bilgisini gösteren 
kartlar olarak da tanımlanmaktadır. Kartvizitler, 
ait oldukları bireylerin bağlı bulunduğu kurumun 
ortak amblemini, seçtiği özel renkleri taşımalı ve 
bağlı bulunulan üst kurumun özelliklerini de yan-
sıtan standart bir özellikte olmalıdır (5,14). Vete-
riner hekimliği mevzuatı, serbest veteriner he-
kimlerin klinik hizmetlerinde yapacağı reklamla-
ra sınırlandırma ve çeşitli yasaklar getirirken, 

kartvizit kullanımı konusunda deontolojik ve etik 
açıdan net bir sınırlama bulunmamaktadır.  
Veteriner hekimlerin çalıştıkları iş yerlerinin tanı-
tımı amacıyla yaygın bir şekilde kartvizit kullan-
dıkları söylenebilir. Bu kapsamda, çalışmada 
serbest veteriner hekimlerin kullandıkları kartvi-
zitlerin etik ve mevzuat çerçevesinde değerlen-
dirilmesi amaçlandı. 
 
Gereç ve Yöntem 
Çalışmanın materyalini 2012-2013 Eğitim-
Öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından topla-
nan serbest veteriner hekimliği hizmeti sunan 
veteriner hekimlere ait kartvizitler oluşturdu. Öğ-
renciler için kartviziti alınan veteriner hekimlerle 
ilgili bilgileri işleyecekleri bir form hazırlandı. Bu 

formlar doğrultusunda Türkiye’nin yedi coğrafi 
bölgesinin 40 ilinden gelen 462 adet kartvizit 
örneği incelendi.  
 
Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen veri-
lerin iş yeri niteliği, çalışma alanları ve yerleşim 
birimlerine göre sayısal dağılımı yapıldı. Ayrıca 
“konu indeksi” oluşturularak kelime ve ibareler 
ilgili bölümlerde alfabetik olarak sunuldu, birden 
fazla kullanılan kelime ve ibarelerin sayısı pa-
rantez içerisinde belirtildi. 
 
Bulgular 
Yapılan incelemede kartvizitlerin 435’inin mua-
yenehane, 18’inin poliklinik, dokuzunun da hay-
van hastanesine ait olduğu; bu iş yerlerinin 
236’sının ağırlıklı olarak büyükbaş, 136’sının 
pet hekimliği üzerine çalıştığı; yerleşim birimle-
rinde ise 272’sinin il merkezinde, 190’ının da 
ilçe/kasabada olduğu tespit edildi (Tablo 1). 
 

İncelenen kartvizitlerin yapılan görsel ve içerik 
değerlendirmesinde; 
-  Farklı renklerde ve renkli kartvizitlerin kullanıl-

dığı, 
-  Hayvan resim ve figürlerine (İnek, koyun, keçi, 

at, köpek, kedi, yavru kedi, yavru köpek, pa-
pağan, tavşan, güvercin, arı, kuzu, buzağı, 
horoz) yer verildiği, 

- Veteriner hekimliğine dair çok farklı logoların 
kullanıldığı (Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 
Dünya Veteriner Hekimleri Birliği vd.), 

- Manyetik alanlara yapıştırılabilen kartvizitlerin 
yaptırıldığı, 

- Kartın bir yüzünde iş yerine ait bilgiler, veteri-
ner kliniği gibi yazılar yer alırken diğer yüzün-
de “Pet Market” yazısına yer verildiği; köpek 
çiftliği ve pet shopa ait bilgilerin yer aldığı; “…

Tablo 1. Kartvizitlerin bölgelere göre dağılımı 

  
Bölge 

İş Yeri Niteliği Çalışma Alanı Yerleşim Birimi   
Toplam M P H Bb Pet İl İlçe/Kasaba 

Akdeniz 83 3 4 32 58 62 28 90 

Doğu Anadolu 7 - - 7 - 6 1 7 

Ege 82 8 2 63 29 42 50 92 

Güney Doğu Anadolu 16 - - 16 - 5 11 16 

İç Anadolu 171 5 2 152 26 96 82 178 

Karadeniz 41 2 - 42 1 33 10 43 

Marmara 35 - 1 14 22 28 8 36 

Toplam 435 18 9 326 136 272 190 462 

M: Muayenehane, P: Poliklinik, H: Hastane, Bb: Büyükbaş. 
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Gıda Maddeleri Pazarlama ve Veteriner Hiz-
metleri”;  “……Köftesi Et ve Et Ürünleri”; “Vet. 
Hiz. Hayv. Tar. Ürün Gıda İnş. San ve Tic. 
Ltd. Şti.” şeklinde ibarelere; ilaçlama işine; 
yem satış bayii olduğunu belirten bilgilere ve-
rildiği, 

- Bir tırnak makası ve ultrason cihazı reklamı 
fotoğrafının yer aldığı, 

- “Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz” 
“Dünya birlikte güzel” “Evlere servisimiz var-
dır”, “Medicina hominem curat, Veterinaria 
humanitatem” gibi yazıların yer aldığı, 

- Muayenehane sahiplerine ait kartların büyük 
bir çoğunluğunda muayenehane yerine “klinik” 
ibaresinin kullanıldığı, 

- Özellikle sahil kesimine ait iş yerlerinde, 
“Veteriner kliniği” ibaresinin altında “Tierarzt”, 
“pet clinic” “Veterinary clinic/Tierklinik”, 
“Veterinary surgeon”, “Pet Clinic&Pension”, 
“Veterinary Specialist”, “Tierzart/Veterinary” 
gibi İngilizce ve Almanca kelimelerin kullanıldı-
ğı; Hayvan Hastanesi yanında “….. Pet Hospi-
tal” yazısının yer aldığı; Veteriner hekimin is-

minin yanında unvan olarak “Veteriner Hekim 
DVM” yazdığı; iş yeri ismi olarak sadece “…. 
Veterinary Clinic” yazıldığı; İngilizce mesleki 
terimlerin kullanıldığı,  

- İş yeri isminin altında “Özel Veteriner Hekim” 
ibaresinin yer aldığı; Veteriner hekimin isminin 
altında “Akredite Veteriner Hekim”, “Çalışma 
Ekonomisti” gibi çeşitli unvanlara yer verildiği,  

- Veteriner hekimin, veteriner sağlık teknisyeni 
ve veteriner sağlık teknikeri ile aynı kartta yer 
aldığı, sağlık teknikeri adının altında “suni to-
humlama teknikeri” yazıldığı, 

- Kartvizitin arkasında “Hayvan Kulak No”, 
“Tohumlama Tarihi” ve “Boğanın adı”na yer 
verildiği; kartvizitin bir yüzünde ineklerde to-
humlama-doğum çizelgesinin yer aldığı, 

- Veteriner hekimin fotoğrafının yer aldığı, Kart-
vizitin arka planında klinik sahibi veteriner he-
kimlerin ve iş yerinin içini gösteren fotoğraflara 
yer verildiği tespit edildi.  

Yapılan değerlendirme sonucunda kartvizitlerde 
yer alan kelime ve ibarelerin sayısal dağılımı 
Tablo 2’de sunuldu: 

Konu Kelime ve İbareler (Adet) 

Ameliyat Ameliyat (33) 
Her Türlü Ameliyat 
Her Türlü Ameliyat Yapılır 

Aşı Aşı (31) 
Aşı (Vaccination) 
Aşı Hizmetleri 
Aşılama (31) 
Aşılama İşleri 
Aşılamalar (4) 
Aşılar (5) 
Hayvan Aşı ve Serumları 
Hayvan Aşıları (2) 
Her Çeşit Aşı (21) 
Her Türlü Aşılamalar 
Her Türlü Aşılar Yapılır 
Her Türlü Hayvan Aşı ve İlaçları 
Her Türlü Hayvan Aşılama 
İthal ve Yerli Aşı Çeşitleri 
Kedi-Köpek Aşıları (8) 
Kedi-Köpek Aşıları Yapılır 
Koruyucu Aşılama (2) 
Koruyucu Aşılamalar 
Koruyucu Aşılar 
Koyun-Keçi Aşıları 
Periyodik Aşılamalar 
Pet Hayvan Aşılama Hizmetleri 
Şap Aşısı, Brucella Aşısı, Karma Aşı, 
Mastit Aşısı 
Tüm İthal Aşılar 
  

Konu Kelime ve İbareler (Adet) 

Cerrahi Cerrahi (15) 
Cerrahi Müdahale (9) 
Cerrahi Operasyonlar (9) 
Cerrahi Tedavi 
Fıtık 
Hariciye 
Her Türlü Cerrahi Operasyon 
Mıknatıs Uygulaması 
Mide Ameliyatı 
Operasyon (11) 
Operasyonlar (4) 
Tüm Cerrahi Operasyonlar 
  

Diğer Akredite Veteriner Hekim 
Aksesuar 
Beslenme Eğitimi 
Büyükbaş ve Küçükbaş Kulak Küpesi 
Canlı Hayvan Alım-Satımı 
Çardak Kontrolleri 
Çiftlik Bakımı 
Damızlık Düve 

Dezenfektanlar 
Diş Bakım Ünitesi 
Diş Bakımı 
Diş Bakımı ve Tedavisi 
Diş Ünitesi (2) 
Ekipman 

Hayvan Hastalıkları (2) 
 

Tablo 2. Konu indeksine göre kartvizitlerde yer alan kelime ve ibareler ve kullanım sıklığı 
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Konu Kelime ve İbareler (Adet) 

Diğer 
(devam) 

Hayvan Sigorta Eksperliği 
Hayvan Temini 
Her Çeşit 
Hijyen Ürünleri 
Makine 

Mikroçip, Mikroçip Uygulama, Mikroçip 
Uygulaması, Çip Uygulama 

Özel Safkan 

Sertifikalı Tarım Danışmanı 
Serum 
Servis, Hasta Servisi, Adrese Servis 

Sigorta Experi 
Sürü Kontrol Programları 
Sürü Yönetimi 
Süt Makinesi 
Süt Sağım Makineleri (2), Satış ve Ser-
vis 

…..Süt Sağma Makinesi Bölge Bayii (2) 
Tarım Danışmanlığı (2) 
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi (2) 
Tıbbi Beslenme ve Diyet 
Yalama Taşı 
  

Doğum ve 
Jinekoloji 

Doğum (69) 
Doğum Sezeryan 
Doğum ve Genital Hastalıklar 
Gebelik Muayenesi (3) 
Gebelik Muayenesi Teşhisi 
Güç Doğum (5) 
Jinekoloji (3) 
Kedi Köpek Kısırlaştırma (3) 
Kısırlaştırma 
Operasyon Sezeryan 
Sağlıklı Doğum ve Operasyon 
Sezeryan (6) 
Sezeryanla Doğum 

Görüntüleme 
Yöntemleri 

EKG (4) 
MR 
Röntgen (13) 
Rötgen Çekimi 
Tıbbi görüntüleme 
Tomografi 
Tüm Hayvanlarda Ultrasonla Gebelik ve 
Hastalık Teşhisi 
Ultrason (11) 
Ultrason Hizmetleri 
Ultrason ile Gebelik Muayenesi Yapılır 
(3) 
Ultrasonla Gebelik Muayenesi (2) 
Ultrasonla Gebelik Teşhisi 
Ultrasonla Hamilelik Testi 
Ultrasonografi (3) 
Ultrasonografik Muayene 
Ultrasound (2) 
Ultrasyon-Gebelik Testi 
US 
Video Otoskopi 
  

İç Hastalıkla-
rı/Dâhiliye 

Dahiliye (12) 
İç Hastalıkları (4) 
  

Konu Kelime ve İbareler (Adet) 

Hizmetler Çiftlik Hizmetleri 
Danışmanlık (34) 
Danışmanlık Hizmetleri (8) 
Her Türlü Veterinerlik Hizmeti 
Her Türlü Veterinerlik Hizmeti Verilir 
Her Türlü Veterinerlik Hizmetleri 
İşletme Danışmanlığı 
Klinik Hizmetleri (10) 
Mobil Hizmet, Mobil Hizmetler 
Mobil Servis 
Teknik Destek 
Veterinerlik Hizmetleri (2) 
  

İlaç Arı İlacı 
Arı İlaç ve Malzemeleri 
Haşere-Fare İlaçları 
Hayvan İlaçları (3) 
Her Türlü Veteriner ve Arı İlaçları 
İlaç (22) 
İlaç Satımı 
İlaç Satışı (25) 
İlaç Satışı yapılır 
Kanatlı Hayvan İlaçları 
Kanatlı ve Büyükbaş İlaçları 
Not: Her Türlü Hayvan Hastalıkları İlaç-
ları Bulunur. 
Paraziter İlaçlar 
Veteriner İlaç (2) 
Veteriner İlaçları (29) 
Veteriner İlaçları Bulunur (2) 
Veteriner İlaçları Satılır (2) 
Veteriner İlaçları Satış Merkezi 
Veteriner İlaçları Satışı 
Veteriner ve Zirai İlaçlar 
  

İlaçlama Haşere İlaçlama 
Haşere İlaçlaması 
İlaçlamalar 
  

Laboratuar Alerji Testleri 
Antibiyogram (2) 
Biyokimya (2) 
Biyokimya Testleri 
Biyokimyasal Analizler 
Dermatolojik Testler 
Elisa 
Endoskopi (2), Endoskobi 
Hemogram 
İdrar Analizleri 
İdrar Tahlilleri 
Kan Analizi 
Kan Analizleri 
Kan Tahlili 
Kan Testleri (Hmg) 
Kan ve İdrar Tahlilleri 
Kan-İdrar-Dışkı Tahlilleri 
Kuduz Titrasyonları 
Laboratuvar (4) 
Laboratuvar Analizleri 
Laboratuvar Hizmetleri (2) 
Laboratuvar Tahlilleri 
Laboratuvar Ünitesi 
Mikrobiyoloji Testleri 
Serolojik Testler 
Tam Kan 
Tıbbi Tahlil 
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Konu Kelime ve İbareler (Adet) 

Muayene Günün Her Saatinde Mahallinde Muaye-
ne ve Tedavi Yapılır (2) 
Hayvan Muayenesi 
Muayene (23) 
Periyodik Muayeneler 
  

Pet /Kedi 
Köpek 

Bakım 
Bakım ve Pansiyon Hizmetleri 
Banyo (4) 
Duş 
İthal Aşı ve Mama 
İthal Kedi ve Köpek Mamaları 
İthal Tasma –Aksesuar ve Mama Grup-
ları 
Kedi-Köpek Aşı ve Muayeneleri 
Kedi-Köpek Aşı ve Muayeneleri Yapılır 
Kedi-Köpek Malzemeleri 
Kedi-Köpek Mamaları 
Kedi-Köpek Maması, aşılamaları ve 
malzemeleri 
Kedi-Köpek Ürünleri- Satışı 
Köpek Eğitimi 
Kuaför (4) 
Kuaför Hizmetleri 
Kuaför Hizmetleri (Traş ve Banyo) 
Kuaförlük Hizmetleri 
Mama 
Mama Çeşitleri 
Pansiyon (4) 
Pansiyon Hizmetleri 
Pet Hayvan Satışı 
Pet Kuaför (2) 
Pet Malzemeleri 
Uluslararası Pet Çıkış İşlemleri 
Pet Pansiyon – Destek 
Pet Pansiyon Hizmetleri 
Pet Shop (7) 
Pet Shop (Mama-Aksesuar) 
Profesyonel Veteriner Mamaları 
Traş (5) 
Traş ve Banyo Hizmetleri 
Traş ve Kuaför Hizmetleri 

Suni Tohum-
lama 

Safkan Tohumlar 
Suni Tohumlama (123) 
Suni Tohumlama Yapılır (14) 
Sunni Tohumlama (5) 
Tohumlama(3) 
Suni Tohumlama (Yerli/İthal) (2) 
  

Tedavi Her Türlü Teşhis Tedavi Yapılır 
Koruyucu Hekimlik (7) 
Paraziter Kontrol ve Tedavi 
Paraziter Tedavi 
Tedavi (74) 
Tedavi ve Aşılama 
Tedavi ve Koruma 
  

Konu Kelime ve İbareler (Adet) 

Teşhis Hayvan Hastalıkları Teşhisi 
Her Çeşit Hayvan Teşhisi 
Teşhis (63) 
  

Tırnak Büyükbaş Tırnak Kesimi 
Tırnak Bakımı 
Tırnak Kesimi 
  

Yabancı Te-
rimler 

Bio-chemical 
Clinic 
Full Blood Count 
Microchip 
Microscopy 
X-ray 
  

Yem – Hay-
van Besleme 

Beslenme Hastalıklarının, Döl Verimi 
Problemlerinin Tedavisi 
Buzağı Mamaları 
CP Yem Bayii 
Hayvan Besleme ve Yetiştiricilik Hizmet-
leri (3) 
Rasyon Programları 
Yem Katkı Maddeleri 
Yem Katkı Maddesi 
Yem Katkıları (2) 
…..Yem Satış Noktası 
  

Yoğun Bakım Acil Servis 
Yoğun Bakım (3) 
Yoğun Bakım Hizmetleri 
Yoğun Bakım Ünitesi 
  

7/24 24 Saat Hizmetinizdeyiz (3) 
24 Saat Klinik Hizmeti 
24 Saat Klinik Hizmetleri 
24 Saat Veteriner Hizmetleri 
7 gün 24 saat (5) 
7 Gün 24 Saat Açık 
7 gün 24 saat hizmet 
7/24 (3) 
7/24 Veterinerlik Hizmeti 
7x24 Acil Hekimliği 
7x24 Acil Veterinerlik Hizmetleri 
Open 7/24 Hours 
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Tartışma ve Sonuç 
“Tıbbi Deontoloji Tüzüğü”nde (7) tıp ve diş he-
kimlerinin yapacağı yayınlarda hekimlik mesleği-
nin şerefini üstün tutmaya mecbur oldukları ve 
hangi nedenle olursa olsun yazılarında kendi 
reklamlarını yapamayacakları belirtilmektedir. 
“Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü”nde (8) ec-
zacının yazılı ve/veya sözlü olarak kendi rekla-
mını yapamayacağı; işle ilgili dokümanlara rek-
lam amaçlı ibareler koyamayacağı ifade edil-
mektedir. “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrası-
na, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının 
Teşekkül Tarzı ve Göreceği İşlere Dair Ka-
nun”da (6) veteriner hekimlerin çalışma yerlerini 
ve uzmanlıklarını belirten ilanlar tertip edebilece-
ği ancak bunların reklam ve propaganda amaçlı 
olamayacağı hükmü yer almaktadır. Tıp hekim-
leri, diş hekimleri ve eczacıların tabii olduğu De-
ontoloji Tüzüklerinde olduğu gibi veteriner he-
kimliği mesleğinde de yazılı şekillerde reklam ve 
propaganda yapılamayacağı hükümleri yer al-
maktadır. Çalışmada kullanılan kartvizitlerde 
“bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz”, “evlere 
servisimiz vardır” gibi reklam ve propaganda 
içeren yazıların yer aldığı tespit edildi. Bir çeşit 
yazılı tanıtım aracı olarak kullanılan kartvizitler-
de her türlü reklam ve propaganda içeren ibare-
lerin yer almasının önlenmesinin oldukça önemli 
olduğu ifade edilebilir. 
“Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşek-
kül Tarzı ve Göreceği İşlere Dair Kanun”da Yö-
netim Kurulunun görevleri arasında kişilerin, 
mevzuat ve meslek adabına uygun olmayan 
hareketlerini önlemek ve bu Kanunda yasaklan-
mış her türlü reklam ve propagandaya imkân 
vermemek hükmü yer almaktadır (6). “Veteriner 
Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği 
Uygulama Talimatı”nda ise muayenehane ve 
polikliniklerde veteriner hekimliği hizmeti dışında 
başka bir faaliyette bulunulamayacağı belirtil-
mektedir (12). Çalışmada, “veteriner kliniği” iba-
resiyle birlikte kartvizitlerde “Pet Market”, “Pet 
Shop”, “Köpek Çiftliği”, “Gıda Maddeleri Pazarla-
ma”, “İlaçlama” gibi hizmetlere de yer verildiği 
belirlendi. Veteriner hekimliği hizmetleri ile birlik-
te yapılan diğer işlerin aynı kartvizitte yer alma-
sının meslek adabına yakışmaması, meslek 
onuru zedelemesi yanında mevzuata da aykırı 
olduğu, bu nedenle yapılan denetimlerde kartvi-
zitlerin de mevzuata uygun olup olmadığına dik-
kat edilmesi gerektiği söylenebilir.  
Tıp hekimleri, “Hekimlik kimliğinin ticari bir ürü-
nün tanıtımında kullanılması” durumunu tanıtım 

ihlalleri arasında kabul etmektedir (3). “Türk Diş 
Hekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Di-
siplin Yönetmeliği”nin (9) sekizinci maddesinde, 
el ilanları, reçete kağıtları, promosyon ürünleri 
ve benzeri araçlarla reklam yapmanın, bununla 
birlikte haksız rekabete sebep olabilecek yazılar 
yazmak ve yazdırmanın da para cezası ile ce-
zalandırılacağı belirtilmektedir. “Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine 
İlişkin Uygulama Yönetmeliği”nin sekizinci bölü-
münde “Deontoloji” başlığı altında yer alan di-
siplin cezaları arasında propaganda ve reklam 
içeren çalışma yerlerini ve uzmanlıklarını bildi-
ren ilanlar tertip eden, yazılı ve görsel yollarla 
reklam ve propaganda yapan veteriner hekimle-
rin cezaya çarptırılacağı hükmü yer almaktadır 
(10). “Veteriner Hekim Muayenehane ve Polikli-
nik Yönetmeliği Uygulama Talimatı” denetleme 
formunda uygun olmayan tabelalara ilişkin bir 
ceza maddesi de yer almaktadır (2). Çalışmada 
kartvizitlerde, tırnak makası markasının, ultra-
son firması cihazı reklamı gibi çeşitli reklamların 
yer aldığı tespit edildi. Sağlık alanında yer alan 
meslek gruplarında hekimlerin kendi iş yerleri-
nin tanıtımında çeşitli yasal sınırlamalar bulun-
makla birlikte, bir tanıtım ihlali olan, “hekimlik 
kimliğinin ticari bir ürünün tanıtımında kullanıl-
ması” konusuna ilişkin veteriner hekimliği ile 
ilgili belirtilen yönetmeliklerde özel hükümler 
bulunmamaktadır. Bu bağlamda konunun rek-
lam ve propaganda niteliği çerçevesinde ele 
alınarak düzenleme yapılması; tabela konusun-
da olduğu gibi reklam ve propaganda niteliği 
taşıyan kartvizit maddesine de denetleme for-
munda yer verilerek cezai yaptırım uygulanma-
sının, bu sorunun önüne geçilmesi adına önemli 
olduğu söylenebilir.  
“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”te (11) basılı 
materyallerde ruhsatnamede kayıtlı sağlık kuru-
luşunun ismi dışında başka bir isim kullanılama-
yacağı; yeniden düzenlenerek, 3 Şubat 2015 
tarihinde Resmi Gazete yayımlanan “Ağız ve 
Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuru-
luşları Hakkında Yönetmelik”te sağlık kuruluşu-
nun basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mev-
cut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimleri-
nin dışındaki diğer isimlerin yazılamayacağı 
belirtilmektedir (13). “Veteriner Hekim Muayene-
hane ve Poliklinik Yönetmeliği Uygulama Tali-
matı”nda (2) muayene ve polikliniklerde, yalnız-
ca ruhsatta belirtilen ismin yazılı olduğu bir dış 
tabelanın asılacağı, ruhsatta verilen isimden  
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sonra mutlaka muayenehane veya poliklinik 
ibaresinin bulunacağı yer almaktadır. Çalışma-
da, iş yeri isimlerinde genellikle “klinik” ibaresi-
nin kullanıldığı tespit edildi. Tıp ve diş hekimli-
ğinde basılı materyaller için geçerli olan stan-
dartların veteriner hekimliği mevzuatında kısmi 
olarak sadece tabela ve dış cephe için belirlen-
miş olduğu; diğer meslek gruplarında olduğu 
gibi basılı materyal olarak kabul edilebilecek 
kartvizitler için de özel kriterlerin belirlenerek, 
bunların uygulanmasının oldukça gerekli olduğu 
ileri sürülebilir.  
“Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik 
Yönetmeliği”nde (12), muayenehane ve polikli-
niklerin tanıtımı için asılacak tabelalarda mevcut 
unvanların yabancı dildeki karşılıklarının kullanı-
lamayacağı, dış cephelerinde de bu yönetmelik-
te belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve iba-
re kullanılamayacağı belirtilmektedir. Çalışmada 
kartvizitlerde veteriner hekimliğe ilişkin 
“Tierarzt”, “Veterinary surgeon”, “Tierzart/
Veterinary”, “pet clinic”, “Veterinary clinic/
Tierklinik”, “Pet Clinic&Pension”, “Veterinary 
Specialist”, gibi İngilizce ve Almanca yabancı 
ibarelerin kullanıldığı tespit edildi. Mevzuata 
uygun olmayan bu durumun haksız rekabete 
sebebiyet verecek bir unsur olabileceği göz 
önünde bulundurulduğunda bu durumun önlen-
mesi adına gerekli önlemlerin alınması gerektiği 
söylenebilir.  
Tıp hekimliğinde tanıtım ihlallerinde sık karşıla-
şılan bir ihlal olarak; “yaygın olarak kullanılan bir 
tıp teknolojisinin ya da tıbbi bilginin kişisel veya 
kurumsal reklam için kullanılması” (3) durumu 
söz konusudur. 6343 sayılı Kanunun

 
veteriner 

hekimin görev ve yetkilerinin belirtildiği beşinci 
maddesinde, veteriner hekimlerin hayvanları 
muayene, teşhis ve tedavi edebileceği hükmü 
yer almaktadır (6). Çalışmada kartvizitlerin bü-
yük bir çoğunluğunda “muayene, teşhis, tedavi” 
gibi kelime ve ibarelerin yer aldığı belirlendi.  
Tıp hekimliğinde yapılan tanıtım ihlallerine ben-
zer şekilde, mesleğini serbest olarak icra eden 
her serbest veteriner hekimin rutin bir şekilde 
yaptığı/yapacağı bu uygulamalara kartvizitlerin-
de yer vermesinin, bu kelime ve ibarelere yer 
vermeyen diğer veteriner hekimlerin bunu yapa-
mayacağı gibi bir imaj oluşturabileceği, bunun 
da haksız rekabete yol açması nedeniyle önüne 
geçilmesi gerektiği söylenebilir.  
Çalışmada kartvizitlerde yaygın şekilde “suni 
tohumlama” ve “aşı”ya ilişkin ibarelerin yer aldı-
ğı tespit edildi. Eğitim seviyesinin daha düşük 

olduğu kırsal kesimlerde veteriner hekimlerin 
“suni tohumlama yapıyor musunuz?” ya da “aşı 
yapıyor musunuz?” gibi sorulara maruz kalabile-
cekleri söylenebilir. Ayrıca her veteriner hekimin 
yapabileceği uygulamaların yanında, uzmanlığı-
nı yapmış bazı veteriner hekimler tarafından 
yapılabilecek bir cerrahi operasyonun ya da tek-
nolojik imkâna sahip iş yerlerinin yapabileceği 
tetkiklerin duyurulmasının bilgilendirme mi yok-
sa tanıtım mı olduğunun da tartışılması gereken 
bir konu olduğu söylenebilir. Bu bağlamda rek-
lam/tanıtım olarak algılanabilecek veya algılan-
mayacak durumların iyi tespit edilerek etik ilke-
lerden eşitlik ilkesi gözetilerek haksız rekabete 
sebebiyet vermeden standart bir düzenleme 
yapılması gerektiği ileri sürülebilir. 
“Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik 
Yönetmeliği”nde tanımlar bölümünde “serbest 
veteriner hekim”; “6343 sayılı Kanuna göre 
mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine 
sahip veteriner hekimi” şeklinde tanımlanmakta-
dır (12). Çalışmada kartvizitlerde “Özel Veteri-
ner Hekim” “Akredite Veteriner Hekim”, 
“Çalışma Ekonomisti” gibi mevzuatta yer alma-
yan mesleki ve meslek dışı unvanlara yer veril-
diği tespit edildi. Mevzuatta karşılığı olmayan 
tanımlama ve ibarelerin kullanılmasının haksız 
rekabete sebebiyet vereceği, yapılan denetim-
lerde bu durumun gözden kaçırılmaması gere-
ken önemli bir durum olduğu, bu tarz unvan kul-
lanımının “kişinin sahip olmadığı unvanları kul-
lanması” kategorisinde değerlendirilerek cezai 
yaptırım uygulanması gerektiği söylenebilir.  
“Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin 
Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeli-
ği”nde (10) veteriner hekimlerin hayvan sahiple-
rine yönelik her türlü iletişim araçları ile yapaca-
ğı duyurularda reklam niteliği taşıyan frapan 
(göz alıcı, göze çarpıcı, alımlı) (15) renk kullanı-
mı gibi durumlardan kaçınmak zorunda olduğu 
belirtilmektedir. Çalışmada ise kullanılan kartvi-
zitlerde standart olmayan, çok farklı, frapan ka-
bul edilebilecek nitelikte renklerin kullanılması-
nın veteriner hekimliği mevzuatına aykırı bir du-
rum oluşturduğu ve bu duruma da standart geti-
rilerek denetimlerde üzerinde durulması gere-
ken konular arasında yer aldığı söylenebilir.  
Serbest veteriner hekimlerin kartvizit kullanarak, 
belirli bir sınırlar içerisinde, çalıştıkları iş yerlerini 
hayvan sahiplerine tanıtmaları yasal hakları ol-
makla birlikte, incelenen kartvizitlerde tanıtım 
amacını aşan haksız rekabet ve mesleğin değer 
kaybetmesine neden olabilecek, veteriner he-
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kimliği etiğine uymayan, mevzuata aykırı kabul 
edilebilecek kartvizitlerin kullanıldığı tespit edil-
di. Kullanılan kartvizitler konusu toplum üzerin-
de mesleki imajı artırma ve kurum kimliği oluş-
turma adına yapılabilecek çalışmalar kapsamın-
da değerlendirildiğinde bu konuda düzenleme 
yapılmasının kaçınılmaz olduğu söylenebilir.  
Sonuç olarak serbest veteriner hekimlerin kul-
landıkları kartvizit kullanımına ilişkin özel olarak 
gerek etik standartlar, gerekse herhangi bir 
mevzuat düzenlemesi olmadığı ve Türk Veteri-
ner Hekimleri Birliği’nin bir örnekliliği sağlama 
adına etik kuralları belirleyerek bir düzenlemeye 
gitmesinin meslektaşlar arası ilişkiler, haksız 
rekabetin önlenmesi ve mesleki değerler açısın-
dan yararlı olacağı ileri sürülebilir. 
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Türkiye’de Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Butirofilin (BTN1A1) Gen Polimorfizminin HaeIII 
Restriksiyon Enzimi ile Araştırılması 

 

Bilal Akyüz, Korhan Arslan, Esma Gamze İlgar 

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik ABD, Kayseri-TÜRKİYE 
 

Özet: Butirofilin süt yağının salgılanmasında önemli rolü olan bir transmembran glikoproteinidir. Bu araştırmada, Türki-
ye’de yetiştirilen Anadolu mandalarında butirofilin (BTN1A1) geninin genotip ve allel frekanslarının belirlenmesi amaç-
lanmıştır. Bu çalışmada toplam olarak 120 manda polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parçacık uzunluk polimorfiz-
mi (PCR-RFLP) metodu ile genotiplendirilmiştir. Çalışmada yapılan PCR işlemi sonunda elde edilen 501 bç’lik ampli-
konlar elde edilmiştir. Elde edilen PCR ürünlerinin HaeIII restiriksiyon enzimi ile kesilmeleri sonucunda incelenen ör-
neklerde sadece A alleli ve AA genotipinin bulunduğu görülmüştür. Bu çalışma Anadolu mandalarında BTN1A1 gen 
polimorfizminin araştırıldığı ilk çalışmadır. Çalışma sonunda, Anadolu mandalarında BTN1A1 geninde polimorfizm 
bulunamamıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Anadolu mandası, butirofilin geni, genetik polimorfizm, RFLP 

 
Investigation of Butyrophilin (BTN1A1) Gene Polymorphism by Using HaeIII Restriction Enzyme in Anatolian 

Buffaloes Reared in Turkey 
 

Summary: Butyrophilin is a transmembrane glycoprotein and plays a critical role in secretion of milk lipid. The aim of 
this study was to identify genotype and allele frequencies of butyrophilin (BTN1A1) gene in Anatolian buffaloes in Tur-
key. A total of 120 buffalos were genotyped by the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism 
(PCR-RFLP) method in this study. As a result of PCR process, 501 bp amplicons were obtained from the Anatolian 
buffaloes examined in this study. After digestion of the PCR products with HaeIII restriction enzyme, only A allele and 
AA genotype were found. This study provided first information on the polymorphism on BTN1A1 gene in Anatolian 
buffaloes. In conclusion, there was no polymorphism found in the BTN1A1 gene in Anatolian buffaloes.  
 
Key Words: Anatolian buffalo, butyrophilin gene, genetic polymorphism, RFLP 

Giriş 
Büyük baş hayvan yetiştiriciliğinde ekonomik 
açıdan önemli verim özelliklerinden birisi süt 
üretimidir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
tüm Dünya’da elde edilen sütün büyük bir kısmı-
nın farklı sığır ırklarından karşılanırken, %9’dan 
fazlasının ise farklı manda ırklarından elde edil-
diğini rapor etmiştir (8). Tüm Dünya’daki manda 
varlığının %97.1’i Asya kıtasında yetiştirilmekte-
dir (8). Bovidae familyasında yer alan manda 
(Bubalus bubalis), Asya mandası (Bubalina) ve 
Afrika mandası (Synserina) olarak iki ana gruba 
ayrılmaktadır (11). Asya kıtasında bulunan man-
daların yaklaşık %57’si Hindistan’da yetiştirilir-
ken, geri kalanı ise Çin, Pakistan ve Nepal baş-
ta olmak üzere diğer Asya ülkelerinde yetiştiril-
mektedir (8). Asya mandası da kendi içinde 
“bataklık” ve “nehir” mandası olarak iki ana gru-

ba ayrılmaktadır. Çin ve Güneydoğu Asya'da 
özellikle pirinç tarlalarını sürmek için tarımda iş 
gücünden yararlanılan bataklık mandalarının süt 
verimleri düşüktür. Ancak Hindistan orijinli nehir 
mandaları süt ve et verimleri için yetiştirilmekte-
dir (2). Türkiye’de yetiştirilen tek manda ırkı olan 
“Anadolu mandası” nehir mandalarının Akdeniz 
mandası alt grubunda yer almaktadır (23). 
İnek sütü ile karşılaştırıldığında manda sütünde 
su oranı az, yağsız kuru madde oranı ise yük-
sektir. Yüksek kuru madde içermesinin yanında, 
manda sütü %7.85 yağ oranıyla inek (%3.65), 
koyun (%6.25) ve keçi (%4.1) sütüne göre yük-
sek yağ oranına sahiptir (6). Mandanın, sığıra 
göre olumsuz çevre şartlarına daha dayanıklı, 
kalitesiz meralardan çok daha iyi yararlanan ve 
hastalıklara direnci yüksek olan bir çiftlik hayva-
nı olmasına rağmen, Türkiye’deki manda varlı-
ğında zamanla ciddi azalma yaşandığı görül-
mektedir (7,25). 
FAO verilerine göre 1970 yılında tüm Dünya’da-
ki manda popülasyonun büyüklüğü 107262744 
baş iken, 2013 yılında bu rakam %80’lik bir artış 
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ile 193 821 181 başa çıkmıştır (8). Dünya man-
da varlığındaki bu artışa rağmen Türkiye’deki 
manda sayısı 1970 yılında 1178000 baştan, 
2013 yılına kadar çok ciddi bir azalma ile 
107435 başa düşmüştür. Yine Dünya’daki man-
da sütü üretimi son 20 yılda 50 milyon tondan %
100’lük bir artış göstererek 100 milyon tona çık-
mışken (8), Türkiye’de ki manda sütü üretimi, 
yetiştirilen manda sayısına paralel olarak 140 
370 tondan 51 000 tona düşmüştür (8). 
Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde, kantitatif kalı-
tım yolu izleyen ve ekonomik önem arz eden 
verim özellikleri yönünden doğru damızlıkların 
seçimi ciddi bir sorundur. Ancak, özellikle 80’li 
yıllardan itibaren moleküler genetik alanında 
elde edilen başarıların çiftlik hayvanları yetiştiri-
ciliğinde de kullanılmaya başlanması ıslah çalış-
malarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu uy-
gulamalar kantitatif özellik lokuslarının belirlen-
mesine ve bu lokuslardaki varyasyonlar ile ilgili 
verim özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılma-
sına olanak sağlamıştır. Son yıllarda moleküler 
genetik alanındaki elde edilen teknolojik ilerle-
meler, çiftlik hayvanlarında verim özellikleriyle 
ilişkili özel DNA belirteçlerinin (markör) tespit 
edilmesine olanak sağlamıştır. Tespit edilen bu 
markörlerin, ilişkili olduğu kantitatif özellikler 
yönünden çiftlik hayvanlarındaki seleksiyon ça-
lışmalarında kullanılıp kullanılamayacağı düşün-
cesi markör destekli seleksiyon fikrini ortaya 
çıkarmıştır. Markör destekli seleksiyon uygula-
malarının ardındaki hedef düşünce fenotipin 
ortaya çıkışında etkili olduğu düşünülen önemli 
genlerin seleksiyonda belirleyici olabileceği do-
layısı ile daha fazla genetik ilerleme elde edile-
bileceğidir (27).  
Yakın zamanda, farklı çiftlik hayvanı türünde 
verimle ilişkisi olduğu bu nedenle de markör 
destekli seleksiyon çalışmalarında kullanılabile-
ceği bildirilen birçok aday genin varlığı bildiril-
miştir. Butirofilin geni de (butyrophilin, BTN1A1) 
bunlardan biridir (4). Butirofilin geni sığır geno-
munun 23. kromozomunda bulunurken, manda 
karyotipinin 2. kromozomun “p” kolunda bulunan 
prolaktin geni ile beraber segrege olduğu bildiril-
miştir (1,6,20).  
Butirofilin geninin oluşturduğu protein, normalde 
yağ damlacıkları yüzeyinde ve plazma membra-
nı arasında sıkışmış biçimdedir ve hidrofobik 
özelliği sebebiyle non-iyonik deterjanlarda çö-
zünmez. Bu protein süt salınımında yağ damla-
cığı oluşumu boyunca süt yağı damlacığının 
zarı içerisine entegre biçimdedir (9,12). Butirofi-

lin geninin farelerde yapılan araştırmada laktas-
yon sırasında ekspresyonu ile süt yağı kompo-
zisyonun oluşumunda temel bir protein olabile-
ceği veya ksantin dehidrogenaz’a bağlanarak 
uyarıcı bir reseptör görevi gördüğü bildirilmiştir 
(19). 
Butirofilin, gebeliğin son döneminde ve laktas-
yon sırasında meme epitel hücrelerinde ekspre-
se olan ve süt yağı oluşumunda görevli immun 
globulin süper ailesine bağlı bir transmembran 
glikoproteinidir (9,17). Sığır BTN1A1 geninin 
hem ekzon hem de intron bölgelerinde birçok 
polimorfizm belirlenmiştir (10, 24, 28).  
Major histokompatibility kompleks (MHC) pro-
tein geni ve verim özellikleriyle ilişkili birkaç po-
tansiyel markır gen ile yakın komşuluğu (1) ne-
deniyle, BTN1A1 geni aday kantitatif özellik lo-
kusu (QTL) olarak sınıflandırılmıştır (18). Bu 
nedenle sığırlarda, süt komponentleri (14) ve 
somatik hücre sayısı (15) gibi bazı verim özellik-
leri üzerine BTN1A1 genindeki polimorfizmlerin 
etkilerinin karakterize edilmesi amacıyla çalış-
malar yapılmıştır.  
Bu çalışmada Anadolu mandalarında, süt veri-
mi, sütteki toplam kuru madde, yağsız kuru 
madde ve % yağ oranı için potansiyel aday gen 
olduğu bildirilen BTN1A1 geninin 8. ekzonunda 
bulunan polimorfizm yönünden genotiplendiril-
mesi amaçlanmıştır.  
 
Materyal ve Metot 
Materyal 
Çalışmada 120 baş Anadolu mandası kullanıl-
mıştır. İncelenen mandalara ait kan örnekleri 
Kayseri, Afyon, Amasya ve Çorum illerindeki 
manda kesimi yapılan mezbahalardan temin 
edilmiştir. Mezbahalardan alınan kan örneklerin-
den fenol-kloroform ekstraksiyon yöntemi ile 
DNA’lar izole edilmiştir. 
 
PCR-RFLP işlemi  
İncelenen 120 baş Anadolu mandasının 
BTN1A1 geninin 8. ekzonunda bulunan SNP 
yönünden genotiplendirilmesi için yapılan PCR 
işleminde Taylor, (1996) tarafından bildirilen 
forward: 5'- TGG AGC TCT ATG GAA ATG GG-
3' ve reverse: 5'- TAC CCA ACA GGA AGA 
AAC AG-3' (GenBank accesion number: 
AY491471.1) primer seti kullanılmıştır (24). PCR 
işlemi, 2.5 mM MgCl, 50 μM dNTP mix, 0.2 μM 
forward ve reverse primer, 1.25 U Taq DNA po-
limeraz ve 50 ng/µl DNA ilave edilerek final ha-
cim 25 μl olacak şekilde hazırlanan karışımla 
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yapılmıştır. Yapılan PCR işlemi: 95°C’de 4 daki-
ka denatürasyon aşamasından sonra her bir 
döngüsü; 94°C’de 30 saniye, 65°C’de 1 dakika, 
72°C’de 30 saniye olacak şekilde 39 döngü ya-
pılmış ve son döngünün bitiminden sonra tüpler 
72°C’de 5 dakika bekletilerek reaksiyona son 
verilmiştir. Elde edilen PCR ürünleri HaeIII rest-
riksiyon enzimi kesilerek bireylerin genotipleri 
belirlenmiştir.  
 
 

Bulgular  
PCR işlemi sonucunda, BTN1A1 geni için 501 
bç uzunluğunda (Şekil 1) tek bir bant görülmüş-
tür. HaeIII restriksiyon enzim kesim sonucu in-
celenen örneklerde üç genotip ve A ve B olarak 
adlandırılan iki allel gözlenmesi beklenmiştir. AA 
genotipi için 316 ve 162 bç büyüklüğünde iki 
bant (Şekil 2), BB genotipi için 283 ve 162 bç 
büyüklüğünde iki bant ve AB genotipi için 316, 
283 ve 162 bç’de üç bandın görülmesi beklen-
miştir. Elde edilen sonuçlara göre farklı yöreler-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. PCR görüntüsü. 501 bç, büyüklüğünde PCR ürünleri. M: 100 bç DNA cetveli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. HaeIII enzim kesimi. a: 162 bç, b:316 bç. M: 100 bç DNA cetveli 
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den toplanan 120 baş manda örneğinin hepsinin 
AA genotipinde oldukları belirlenmiştir.  
 

Tartışma 
Farklı çiftlik hayvanları özellikle sığırla karşılaştı-
rıldığında, manda sütü süt kalite kriterlerine gö-
re diğer sütlerden daha üstündür (5). Diğer ta-
raftan olumsuz çevre şartlarına dayanıklı olma-
sı, kalitesiz meralardan çok daha iyi yararlan-
ması ve hastalıklara direncinin sığırdan daha 
yüksek olmasına rağmen ülkemizde manda sa-
yısında ciddi düşüş görülmektedir (25).  
Ekonomik önem arz eden verim özellikleri yö-
nünden damızlık adaylarının seçiminde, mole-
küler genetik teknolojilerin kullanılması yetiştiri-
cilerin geleceği planlamalarında katkı sağlayabi-
lecektir. Bu uygulamalar kantitatif özellik lokus-
larının belirlenmesine ve bu lokuslardaki varyas-
yonlar ile ilgili verim özellikleri arasındaki ilişkile-
rin araştırılmasına olanak sağlayabilmektedir. 
Butirofilin geninin de çiftlik hayvanlarında süt 
yağı verimi ve süt kalitesinin iyileştirilmesi çalış-
malarında kullanılabilecek bir gen olabileceği 
bildirilmiştir (3). Bu amaçla farklı sığır ırklarında 
BTN1A1 gen polimorfizmi ve verim özellikleri 
araştırılmıştır. Jersey ırkında BTN1A1 geni ile 
verim özeliklerinin incelendiği bir çalışmada, AA 
genotipi ile yüksek süt ve süt yağı verimi arasın-
da ilişki olduğu bildirilmiştir (15). Bhattacharya 
ve ark. (4) tarafından 144 baş Holstein ve Hin-
distan’da yetiştirilen bir zebu ırkı olan Hariana 
melezlerinde süt kalite kriterleri ve BTN1A1 gen 
polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir 
çalışmada, AA genotipine sahip hayvanların 
sütteki toplam kuru madde yüzdesi, yağ yüzde-
si, yağsız kuru madde yüzdesi yönünden diğer 
genotipli bireylerden üstün dolayısıyla daha kali-
teli süte sahip oldukları bildirilmiştir (4).  
Ancak mandalarda BTN1A1 gen polimorfizmi ve 
süt verim özelliklerinin araştırıldığı çalışma sayı-
sı sınırlıdır. Bunlardan birinde, Hindistan’da ye-
tiştirilen ve Murrah olarak adlandırılan nehir 
mandası ırkında BTN1A1 gen polimorfizmi ve 
süt verim özellikleri arasındaki ilişki araştırılmış-
tır. Çalışma sonunda 305 günlük süt verimleri 
karşılaştırıldığında, BB genotipli bireylerin AA 
genotiplilerden 683.93 kg daha fazla süt verdik-
leri belirlenmiştir (13). Ancak bu çalışmada ince-
lenen Anadolu mandalarının hepsinin AA geno-
tipinde oldukları görülmüştür. Bu nedenle, Türki-
ye’de ki manda yetiştiriciliğinin devamı için ge-
rekli olan karlılığın artırılması için yapılacak ça-
lışmalarda, Anadolu mandalarında B allel fre-

kansının artırılmasının da etkili olabileceği düşü-
nülebilir. 
Sığırlarda BTN1A1 gen polimorfizminin belirlen-
mesinde farklı primerler kullanılmıştır. Bu çalış-
malardan birinde Doğu ve Güney Anadolu Kır-
mızısı sığır ırkları incelenmiş, çalışma sonunda 
A alleli her iki ırkta da yüksek bulunmuş ancak 
Güney Anadolu Kırmızısı ırkında B allel frekansı 
(0.48), Doğu Anadolu Kırmızısı ırkından yüksek 
bulunmuştur (26). Çek Cumhuriyetinde yetiştiri-
len Simental ırkı sığırlarının incelendiği bir çalış-
mada A allel frekansının (0.94), B allelinden 
yüksek olduğu görülmüştür (21). Jersey ırkı sı-
ğırların incelendiği bir çalışmada da benzer şe-
kilde A alleli (0.69) en yüksek frekansta bulun-
muştur (18). Bir yerli İran sığır ırkı olan Najdi 
ırkında yapılan çalışmada da diğer sığır ırkları-
na benzer şekilde A allel frekansı (0.86) B alle-
linden yüksek bulunmuştur (22). Literatür tara-
masında, bu çalışmada kullanılan primer setinin 
sığırlarda da kullanıldığı görülmüştür. Bhattac-
harya ve ark. (4) tarafından Holstein ve Hindis-
tan’da yetiştirilen bir zebu ırkı olan Hariana me-
lezlerinde BTN1A1 gen polimorfizminin araştırıl-
dığı çalışmalarında, A allel frekansının (0.87), B 
allel frekansından yüksek olduğu bildirilmiştir 
(4). Güney Kore’de Holstein ırkı boğalarda yapı-
lan bir çalışmada A allel frekansı (0.875) B alle-
linden yüksek bulunmuştur (16). Ancak manda-
larda BTN1A1 gen polimorfizminin araştırıldığı 
çalışma sayısının az olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmaların birinde Mısır’da yetiştirilen nehir 
mandaları incelenmiş ve Mısır nehir mandala-
rında A allel frekansının (0.89), B allelinden yük-
sek olduğu bildirilmiştir (20).  
Türkiye’nin farklı yörelerinden toplanan Manda 
örneklerinde yapılmış olan BTN1A1 gen poli-
morfizminin araştırıldığı bu çalışmada toplanan 
120 baş manda örneği incelenmiş ve hepsinin 
AA genotipinde olduğu görülmüştür. Yukarıda 
belirtildiği gibi gerek farklı sığır ırklarında gerek-
se mandalarda A allel frekansının yüksek oldu-
ğu görülmektedir. Bu nedenle sığır ve manda 
türünde BTN1A1 geninde A allelinin predomi-
nant bir allel olduğu sonucuna varılabilir. Bu 
çalışmada incelenen Anadolu mandalarının 
hepsinde AA genotipinin görülmesinin, Anadolu 
mandaları için bir ırk özelliği olabileceği düşü-
nülmüştür. Çalışmada kullanılan manda örnek-
lerinin Türkiye’nin farklı bölgelerinden temin 
edilmiş olmasının bu düşünceyi kuvvetlendirdiği 
söylenebilir. Diğer taraftan Türkiye’de yetiştirilen 
manda popülasyonunda gözlenen azalma nede-
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niyle türün genetik havuzunun daralmasından 
kaynaklanmış olabileceği. Diğer taraftan bu ça-
lışmada sadece Anadolu’daki manda popülas-
yonu incelenmiştir. Tüm Türkiye’deki Anadolu 
mandalarının BTN1A1 geni yönünden genetik 
yapıları hakkında daha kesin bir yargıya varmak 
için Trakya bölgesindeki mandalarda da 
BTN1A1 gen polimorfizmi incelenmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 
Ayrıca yapılan literatür taramasında farklı sığır 
ırklarında BTN1A1 geni yönünden AA genotipli 
bireylerin diğer genotiplilere göre daha üstün süt 
verim ve süt kalite özelliklerine sahip oldukları 
bildirilmiştir (4,14). Ancak mandalarda BB geno-
tipli bireylerin süt verimlerinin diğerlerinden üs-
tün olduğu bildirilmiştir (13). Türkiye’de yetiştiri-
len Anadolu mandasının BTN1A1/HaeIII poli-
morfizminin araştırıldığı bu çalışmada, 120 ör-
nek incelenmiş ve hepsinin AA genotipinde ol-
duğu görülmüştür. Dolayısıyla Anadolu manda-
larında BTN1A1/HaeIII polimorfizmi hakkında 
daha kesin sonuca varmak için daha çok örnek 
incelenmelidir.  
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Hipermarketlerde Gıda Temas Yüzeylerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Satış Personelinin El 
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Özet: Gıda temas yüzeyleri ve gıda işletmelerinde çalışan personel, gıdaların en önemli kontaminasyon kaynakların-
dan birisidir. Yüzeylerin ve personel ellerinin kirlilik düzeyi arttıkça kontaminasyon riski de artar. Bu çalışma perakende 
sektöründe yer alan hipermarketlerde gıda temas yüzeylerinin ve gıda reyonlarında çalışan personelin el hijyeni düzey-
lerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Türkiye’nin değişik şehirlerindeki hipermarketlerin üretim, hazırla-
ma, satış alanlarının (unlu mamuller, et, süt, su ürünleri, meyve-sebze, tüketime hazır gıda bölümleri) gıda temas yü-
zeylerinden toplam 279 örnek ve bu reyonlarda çalışan personelin ellerinden toplam 251 örnek alındı. El örneklerinde 
Escherichia coli ve Staphylococcus aureus, gıda temas yüzeylerinden alınan örneklerde ise toplam aerobik mezofilik 
bakteri (TAMB) ve koliform bakterilerin sayıları araştırıldı. Örneklerin alınmasında svap çubuklarından, alan belirlenme-
sinde ise 10cm2’lik örnek kalıplardan yararlanıldı. 251 adet el örneğinin 14’ünde (%5.5) E. coli, 2’sinde (%0.8) S. au-
reus  izole edildi. E. coli sayısı 1-130 kob/10cm2 aralığında bulunurken S. aureus pozitif iki örnekte etken sayısı 2 ve 
5kob/10cm2 olarak belirlendi. Gıda temas yüzeylerinden alınan örneklerin 132’sinde (%47) 1-6400 kob/10cm2 aralığın-
da TAMB tespit edilirken, 40 örnekte (%14.3) 1-6500 kob/10cm2 arasında koliform grubu bakteri tespit edildi. Sonuçlar 
hipermarketlerin gıda hazırlama ve satış bölümlerinde gıda hijyeni, iyi üretim uygulamaları ve HACCP sisteminin takip 
edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar kelimeler: Gıda, gıda hijyeni, gıda temas yüzeyi, personel el hijyeni 

The Level of Hand Hygiene of Sales Staff and Microbiological Properties of Food Contact Surfaces 
in the Hypermarkets 

Summary: Food contact surfaces and personnel are the most important source of food contamination. Contamination 
risk of food contact surfaces and personnel increase in parallel with the level of pollution. The objective of this study 
was to determine the hygiene level of food contact surfaces and personnel hand hygiene level in food production area 
of hypermarkets. In this study, a total of 279 surface samples and 251 hand samples were taken from the food prepa-
ring, salary, production area (bakery, dairy, meat, aquatic food, fruit-vegetable products, ready-to-eat meal) of hyper-
markets in different cities of Turkey. Hand samples were evaluated for Escherichia coli and Staphylococcus aureus. 
The surface samples were analyzed for total aerobic mesophilic bacteria (TAMB) and coliform bacteria. Surface swab 
technique was used for sampling and sterile templates were used to sample each 10cm2 surface area. E. coli was de-
tected in 14 (5.5%) hand samples. Positive results for E. coli were between 1 to 130cfu/10cm2. Two samples (0.8%) 
were positive for S. aureus. Positive samples were determined as 2 and 5 cfu/10cm2 ranges. In food contact surfaces, 
TAMB were detected in 132 (47%) samples between 1-6400 cfu/10cm2. Total coliform bacteria were positive for 40 
samples (14.3%) between 1-6500 cfu/10cm2. Microbial evaluation of food contact surfaces and staff is one of the most 
important subjects for food hygiene, GMP and HACCP systems in food preparing and sales department of hypermar-
kets. 

Key words: Food, food contact surface, food hygiene, staff hand hygiene 

Giriş 
İnsanlar sağlıklı ve güvenilir gıdaları tüketebilme 
hakkına sahiptirler. Gıda kaynaklı hastalıklar ve 

zehirlenmeleri insanların ölümüne neden olabi-
lirken, gıdaların bozulması ekonomik kayıplara, 
turizmin ve ticaretin zarar görmesine, tüketici 
güveninin zedelenmesine sebebiyet verebilmek-
tedir (4). Gıda kaynaklı patojen bakteriler nede-
niyle oluşan infeksiyon ve intoksikasyonlar bü-
tün dünyada önemli bir halk sağlığı problemidir. 
Sağlıklı ve güvenilir gıda üretimini sağlamak 
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amacıyla, üretim, işleme, muhafaza, nakil, dağı-
tım, servis aşamalarında her türlü önlemin alın-
ması gerekmektedir (5). 
Gıdalar, üretim, hazırlık, ambalajlama ve satış 
aşamalarında gıdaya temas eden personel ve 
kullanılan alet-ekipman ve yüzeylerden kontami-
ne olabilmektedir (17). Gıda üretim ve satışının 
değişik aşamalarında çalışan personel, kullanı-
lan ekipmanlar, ortam havası ve su gibi kaynak-
lar gıda kökenli patojenlerin yayılmasına neden 
olabilmektedir (7,16,21). Personel kaynaklı pa-
tojenlerin bulaşmasının kontamine olmuş ku-
maş, para, yüzük, deri yüzeyi, toz ve kişiden 
kişiye bulaşma şeklinde gerçekleşebileceği bil-
dirilmektedir. Tüm patojenler, kontamine olmuş 
gıda çalışanları ve gıda temas yüzeylerinde bu-
laşma oluncaya kadar canlılığını sürdürebilmek-
tedirler

  
(19). Yüzeylerin kuru olması bakteriyel 

gelişimi ve canlılığı azaltabilmekle birlikte, bak-
terilerin spor formları bu koşullara dayanabil-
mektedir (10). Gıda temas yüzeylerinin mikrobi-
yal kalitesi özellikle tüketime hazır gıdaların su-
nulması, dilimlenmesi, kesilmesi sürecinde daha 
büyük önem arz etmektedir. Bu ekipmanlardan 
dilimleme makinaları ve kesme ekipmanlarının, 
gerek fabrikalarda gerekse de satış noktaların-
da gıdaların kontaminasyonunda önemli rol oy-
nadığı bildirilmektedir (15). 
Gıda işletmelerinde HACCP sisteminin sürdürü-
lebilirliği için personel hijyeni ve gıda ile temas 
yüzeylerinin rutin mikrobiyolojik kontrollerinin 
yapılması önemlidir. Toplam aerobik mezofilik 
bakteri, koliform bakteriler, E. coli ve S. aureus 
gibi indikatör mikroorganizmaların analiz edil-
mesi sanitasyon programlarının etkinliğinin be-
lirlenmesinde ve gıda kökenli patojenlerin bulun-
ma ihtimali açısından önem arz eder (14,21). Bu 
çalışma, Türkiye’nin değişik hipermarketlerinde 
gıda ile temas eden personel ve yüzeylerin hij-
yenik kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem 
Örneklerin toplanması 
Çalışma kapsamında İstanbul, İzmit, Konya, 
Ankara, Bursa, Adana ve Antalya’da faaliyet 
gösteren büyük ölçekli 10 farklı hipermarketin 
çeşitli reyonlarında gıda ile temas eden yüzey-
lerden toplam 279 adet örnek alındı. Örnekler; 
unlu mamuller reyonu (n=61), et reyonu (n=83), 
süt ürünleri reyonu (n=59), sıcak şarküteri 
(n=28), su ürünleri reyonu (n=45) ve meyve 
sebze reyonlarından (n=3) elde edildi. Persone-
lin el hijyeninin belirlenmesi amacıyla aynı hi-

permarketlerin farklı reyonlarında çalışan ve 
gıda ile temas eden personelden toplam 251 
adet el yüzeyi örneği alındı. Bu örnekler ise unlu 
mamuller reyonu personeli (n=69), süt ürünleri 
reyonu personeli (n=55), et reyonu personeli 
(n=72), sıcak şarküteri bölümü personeli (n=20) 
ve su ürünleri bölümü personelinden (n=35) 
temin edildi.  

Gıda ile Temas Eden Yüzey Örneklerinin Mik-
robiyolojik Analizi 
Gıda ile temas eden yüzeylerden örneklerin 
alınmasında steril besiyerli pamuk svaplar 
(Fıratmed, Türkiye) ve numune yüzeylerinde 10 
cm

2
 lik alanı belirlemek amacıyla da steril kalıp-

lar kullanıldı. Steril svaplar örnek alma öncesin-
de steril 1/4 Ringer solüsyonu ile nemlendirile-
rek belirlenen yüzeye sürüldü ve sürüntü, içeri-
sinde steril 10 mL 1/4 Ringer çözeltisi bulunan 
deney tüpüne aktarıldı. Alınan örnekler izolas-
yonlu kutular içerisinde soğuk muhafaza (4

o
C) 

altında laboratuvara getirildi. Örnekler analiz 
edilmeden önce vortekslenerek (Stuart SA8) 
pamuk yüzeyindeki mikroorganizmaların Ringer 
çözeltisi içerisine geçmesi sağlandı (14). Elde 
edilen Ringer çözeltisi ve bakteri süspansiyo-
nundan 1 mL alınarak steril petrilere aktarıldı. 
Bu örneklerde toplam aerobik mezofilik bakteri 
ve koliform bakterilerin analizleri yapıldı. Toplam 
aerobik mezofilik bakteri analizleri için, Plate 
Count Agar (PCA, Oxoid, İngiltere, 35-37

o
C, 24-

48 saat) ve koliform bakterilerin analizi için, Vio-
let Red Bile Agar (VRBA, Oxoid, İngiltere, 37

o
C, 

24-48 saat) besiyerleri kullanılarak dökme plak 
ekim tekniğine uygun olarak ekim yapıldı 
(2,8,13). 

El Örneklerinin Mikrobiyolojik Analizi 
Gıda reyonlarında çalışan ve gıda ile temas 
eden personelin ellerinde S. aureus ve E. coli 
analizi için svap sürtme metodu kullanıldı. Ör-
nekler, 1/4 Ringer çözeltisi ile nemlendirilen ste-
ril svap çubukları personelin elinin 10 cm

2
 lik 

alanına 20 sn vertikal yönde sürterek alındı 
(11). Alınan örnekler izolasyonlu kutular içerisin-
de soğuk muhafaza altında (4

o
C) laboratuvara 

getirildi. E. coli analizi için Tryptone Bile X-
Glucuronide Agar (TBX, Oxoid, İngiltere, 44

o
C, 

24-48 saat), S. aureus analizi için Baird Parker 
Agar (BPA, Oxoid, İngiltere, 37

o
C, 24-48 saat) 

kullanıldı. BPA’deki şüpheli kolonilere koagulaz 
testi uygulandı (2). 
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Bulgular 
Çalışmada, hipermarketlerin değişik reyonların-
da çalışan personelden alınan 251 adet el örne-
ğinin 14’ünde (%5.5) E. coli, ikisinde (%0.8) ise 
S. aureus izole edildi. E. coli sayısı 1-130 
kob/10 cm

2
 aralığında tespit edilirken, S. aureus 

için pozitif örnekler 2 ve 5 kob/10 cm
2
 olarak 

belirlendi.  Personelin elinden alınan ve pozitif 
sonuç veren örneklerin mikrobiyolojik bulguları 
ve alınan reyonlara göre dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Hipermarketlerin değişik reyonlarından alınan 
279 adet yüzey örneğinin 132’sinde (%47) 1-
6400 kob/10cm

2
 aralığında toplam aerobik me-

zofilik bakteri tespit edilirken, 40 örnekte (%
14.3) 1-6500 kob/10cm

2
 arasında değişen dü-

zeylerde koliform grup bakteri tespit edildi. Yü-
zeylerden alınan ve pozitif sonuç veren örnekle-
rin reyonlara ve mikrobiyel yüklerine göre dağılı-
mı Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tartışma ve Sonuç 
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 
gıda ile temas eden personelin el yüzeyinde %
5.5 oranında E. coli ve %0.8 oranında S. aureus 
tespit edilmiştir. El hijyeni açısından el yüzeyin-

de E. coli seviyeleri; iyi (≤10), tolere edilebilir 
(≤20), yetersiz (≤100), kabul edilemez (>100) 
olarak ifade edilmektedir. Patojenik S. aureus 
seviyeleri ise; iyi (<10), tolere edilebilir (≤20), 
yetersiz (<100), kabul edilemez (>100) olarak 
ifade edilmektedir (1). Bu değerler göz önünde 
bulundurulduğunda pozitif sonuç elde edilen el 
örneklerinin E. coli açısından, %78.6’sının iyi 
olarak değerlendirilebileceği, %14.8’nin kabul 
edilebilir değerlerde olduğu, %7.1’inde kabul 
edilmez değerlerde olduğu tespit edilmiştir. S. 

aureus açısından da sonuçlarımız kabul edilebi-
lir sınırlar dahilinde bulunmuştur. Ellerden alı-
nan örneklerin büyük çoğunluğunun kabul edile-
bilir sınırlar dahilinde tespit edilmesi; hipermar-
ket zincirlerinden alınmış olması, bu işletmeler-
de hijyen ve sanitasyon uygulamalarına dikkat 
edilmesi, gıda güvenliğinden sorumlu veteriner 
hekim ve gıda mühendislerinin bulunmasına 
bağlanabilir. 
Gıda sektöründe personel hijyeni ve kontami-
nasyon düzeylerini belirlemeye yönelik pek çok 
araştırma yapılmıştır. Aydın ve ark. (3) persone-
lin ellerinden 1-80 kob/cm

2
 aralığında TAMB, 1-

45 kob/cm
2
 aralığında Enterobacteriaceae ve %

32.7 düzeyinde koagulaz pozitif S. aureus tespit  

Tablo 1. Pozitif sonuç elde edilen personelin el yüzeyindeki mikrobiyolojik bulgular (kob/10 cm
2
)

El Örneğinin Alındığı Reyon ve Personel No E. coli S. aureus 

Unlu mamuller reyon personeli-1 8 -
a

Unlu mamuller reyon personeli-2 8 - 

Unlu mamuller reyon personeli-3 130 - 

Unlu mamuller reyon personeli-4 - 5 

Unlu mamuller reyon personeli-5 10 - 

Süt ürünleri reyon personeli-1 10 - 

Süt ürünleri reyon personeli-2 2 - 

Süt ürünleri reyon personeli-3 - 2 

Et reyonu personeli-1 20 - 

Et reyonu personeli-2 9 - 

Et reyonu personeli-3 6 - 

Et reyonu personeli-4 4 - 

Sıcak şarküteri reyonu-1 2 - 

Su ürünleri reyonu personeli-1 1 - 

Su ürünleri reyonu personeli-2 1 - 

Su ürünleri reyonu personeli-3 23 - 

a
: Belirlenmedi 
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ettiklerini belirtmişlerdir. Sonuçlarımız Koagulaz 
pozitif stafilokok mevcudiyeti açısından bu araş-
tırmaya kıyasla daha düşük bulunmaktadır.  
Temelli ve ark. (18) et parçalama ünitelerinde 
ve beyaz peynir üretiminde çalışan personel 
ellerinin hijyenik durumunu değerlendirdikleri 
araştırmalarında 2’şer adet kasap dükkanı, hi-
permarket, süt fabrikası ve mandıra çalışanla-
rından toplam 80 adet örnek almışlardır. Kasap 
dükkanları ve mandıralarda çalışanların ellerin-
de koliform bakterilerin seviyesini 10

3
 kob/mL, 

kasap çalışanlarında E. coli oranını; %37.5, 
mandıra çalışanlarında %28.5 oranında bulun-
duğunu belirtmişlerdir. Koagulaz pozitif stafilo-
kokların ise kasap dükkanları ve mandıralarda 
çalışan personelin ellerinde %40 düzeyinde, süt 
fabrikalarında çalışan personel ellerinde ise %5 
düzeyinde olduğunu belirtmişlerdir. Hipermarket 
ve süt fabrikası çalışanlarında E. coli seviyesi-
nin, tespit düzeyinin altında olduğu vurgulan-
mıştır. Sonuçlarımız bu araştırma bulguları ile 
kıyaslandığında E. coli ve S. aureus düzeyleri 
açısından daha düşük oranlar tespit edilmiştir. 
Sonuçlarımız hipermarketlerde çalışan persone-
lin ellerinde E. coli seviyesinin düşük olması 
açısından benzerlik göstermektedir. 
Lues ve Tonder (12) tarafından şarküterilerde 
çalışan personelin ellerinde %98 düzeyinde 
TAMB, %40 düzeyinde de koliform grup bakteri 
tespit ettikleri bildirilmiş olup, koliform grup bak-
teri tespit edilen kişilerin %32’sinde, çalışmada 
baz aldıkları referans değerin (<2.5 cm

2
) üzerin-

de bir sonuç bulunduğunu ifade etmişlerdir. E. 
coli açısından sadece bir personelin limit değeri 
aştığını ve personelin %88’inde S. aureus tespit 
ettiklerini bildirmişlerdir. Araştırmamızda da sa-
dece bir personelin E. coli’nin limit değerini aştı-
ğı görülmüş olup bu açıdan sonuçlarımız para-
lellik göstermektedir. 
Fidan ve Ağaoğlu (6) lokanta personelinin el 
hijyenini değerlendirdikleri çalışmalarında aşçı 
ve garsonlarda sırasıyla ortalama 1.9×10

2
 kob/

mL ve 5.2×10
1
 kob/mL düzeyinde koagulaz po-

zitif stafilokok tespit ederken, E. coli düzeyini 
3.6×10

2
 EMS/100 mL ve 1.1×10

2
 EMS/100 mL 

olarak saptadıklarını bildirmişlerdir. 
El yüzeyi; normal florası ve bazı indikatör mikro-
organizmaların yanı sıra gıda kökenli patojenleri 
de bulundurup gıdaların çapraz bulaşmasında 
rol oynayabilir. Nitekim Kahraman ve ark. (9) et 
işletmelerinde çalışan personelin ellerinde %6 
oranında Salmonella spp. tespit etmişlerdir. 
Araştırmamızda personel ellerinden elde edilen 

sonuçlarla, diğer araştırmacıların sonuçları ara-
sındaki farklılıklar, numune alma yöntemleri, 
işletmelerin farklılığı, personelin eğitim seviyeleri 
ve el yıkama alışkanlıkları gibi pek çok faktöre 
bağlı olabilir. 
Gıda işletmelerinde gıda temas yüzeyleri çapraz 
bulaşmalarda önemli noktalardan birisidir. Gıda 
temas yüzeylerinin mikrobiyolojik kalitesinin, çiğ 
ve tüketime hazır gıdalar için farklı değerlerde 
olması gerekmekle birlikte, ulusal veya uluslar 
arası referans değerler konusunda bir standart 
yoktur. Araştırmamızda, çiğ gıdalar ile temas 
eden çalışma yüzeylerinde maksimum kabul 
edilebilir bakteri sayısı 100 kob/cm

2
, pişmiş gı-

dalar ile temas eden çalışma yüzeyleri ve gıda 
ile direkt temas eden ekipman yüzeyleri için 10 
kob/cm

2
, diğer yüzeyler için (örneğin buzdolabı) 

50 kob/cm
2
 olarak sınırlandırılmış olup ürünle 

temas eden yüzeylerin 100 cm
2
 sinde koliform 

grup bakteri bulunmaması gerektiğini bildiren 
referans değerler kabul edildi (20). Bu referans 
değerler baz alınarak araştırmamızda gıda te-
mas yüzeylerinin mikrobiyolojik sonuçları değer-
lendirildiğinde; unlu mamuller üretim ve satış 
bölümünden alınan örneklerin %47.5’inde 
TAMB açısından üreme olduğu ve bu örneklerin 
de %37.9’unda da pişmiş gıdalar için önerilen 
referans değerin aşıldığı tespit edilmiştir. Hiper-
marketlerin unlu mamuller reyonunda pişmiş ve 
tüketime hazır gıdalar bulunduğu için %37.9 
oranındaki kirlilik önem arz etmektedir. Unlu 
mamuller reyonunda mikroorganizma sayısı 
açısından en kontamine yüzeyin yaş pasta üre-
tim tezgahı olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebe-
bi olarak yaş pasta üretimindeki hammaddelerin 
çeşitliliği, çoğunlukla su aktivitelerinin yüksekliği, 
kullanılan alet-ekipman fazlalığı ve personel 
kontaminasyonlarına bağlanabilir. Tüketime ha-
zır gıdaların hazırlandığı alanlar ve doğrama 
tezgahları çapraz bulaşma riski açısından 
önemlidir. Bu konuda Fidan ve Ağaoğlu (6) doğ-
rama tahtalarından aldıkları örneklerde TAMB 
değerlerini 6.1×10

4
 kob/cm

2
 ve koliform grup 

bakteri düzeylerini 4.1×10
3
 EMS/25 cm

2
 olarak 

saptadıklarını bildirmişlerdir. Araştırmamızda da 
tüketime hazır gıdalarla ilgili reyonlarda (unlu 
mamuller, süt ürünleri ve sıcak şarküteri bölüm-
lerinde) özellikle kesme, dilimleme, parçalama 
amacıyla kullanılan tezgahların 4’ünde TAMB 
açısından limit değerlerin aşıldığı görülmektedir. 
Ayrıca referans değer olarak kabul ettiğimiz 
“pişmiş gıda ile temas eden yüzeylerin 100 cm

2
 

sinde koliform grup bakteri olmamalıdır” kriterini 
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örneklerimizin 18 tanesinin aşmış olması çapraz 
bulaşma riski açısından önemlidir. 
Taze et üretim ve satış bölümünden alınan ör-
neklerin %55.4’ ünde TAMB açısından üreme 
olduğu ve bu örneklerin de %13.0’ ünde ilgili 
referans değerlerin üzerinde sonuçlar elde edil-
diği tespit edilmiştir. Bu bölümde kirliliğin en 
yaygın olduğu yüzeyin et/sakatat parçalama 
tezgahının olduğu görülmektedir. Süt ürünleri 
hazırlama ve satış bölümünden alınan numune-
lerin %40.7’ sinde TAMB açısından üreme tespit 
edilirken, bu örneklerin %16.6’ sının referans 
değerleri aştığı görülmüştür. Bu bölümde en kirli 
alanların bıçak ve tepsi yüzeyleri olduğu tespit 
edilmiştir. Sıcak şarküteri üretim ve satış alanla-
rında %50’sinde TAMB açısından üreme tespit 
edilmiş olup kontaminasyon riski en yüksek 
ekipmanların tepsi, bıçak ve hazırlık tezgahı 
olduğu görülmüştür. Sıcak şarküteri bölümünde, 
yüzeylerden elde edilen mikrobiyolojik sonuçla-
rın referans değerleri aşmadığı görülmektedir. 
Su ürünleri hazırlık ve satış bölümünden alınan 
örneklerin %42.2’ sinde TAMB açısından üreme 
tespit edilirken, bu örneklerin %5.2’sinin refe-
rans değerlerin üzerindeki değerlerde olduğu 
tespit edilmiştir. Bu bölümde en yoğun kontami-
nasyonun su ürünleri hazırlık tezgahı olduğu 
görülmüştür. 
Sonuç olarak; Türkiye’nin değişik bölgelerindeki 
hipermarketlerin gıda reyonlarında çalışan per-
sonelin el hijyeni açısından E. coli (%5.5) ve S. 
aureus (%0.8) oranlarının düşük sayılabilecek 
düzeylerde olduğu tespit edilmiştir. Gıda ile te-
mas eden yüzeylerde referans değerin en fazla 
aşıldığı alan unlu mamuller reyonu olarak tespit 
edilmiştir. Tüketime hazır gıdaların satıldığı re-
yonlarda indikatör mikroorganizmaların tespit 
edilmesi çapraz bulaşma riski açısından önem 
arz etmektedir. Bu nedenle nihai tüketime hiz-
met eden perakende sektöründe, büyük ölçekli 
firmalarla birlikte orta ve küçük ölçekli satış nok-
talarının da HACCP sistemi için gereken şartları 
sağlaması, personel, alet-ekipman hijyenine 
dikkat ederek, temizlik ve dezenfeksiyonun 
programlarını oluşturması ve sürdürmesi gerek-
mektedir. 
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Sağlıklı Görünüşlü ve Solunum Sistemi Problemli Barınak Kedilerinde Feline Herpesvirus Tip 
1 (FeHV-1) Enfeksiyonu 
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Özet: Bu çalışmada,  sokak kedilerinin toplandığı bir barınaktaki sağlıklı görünüşlü (asemptomatik, n:54) ve solunum 
sistemi ve/veya konjunktivitis bulgularına sahip (semptomatik, n:21) kedilerden örneklenen nazal ve konjunktival sürün-
tülerde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniği ile Feline Herpesvirus tip 1 (FeHV-1) prevalansı araştırıldı. Bu amaç-
la, 75 adet nazal ve 74 adet  konjunktival sürüntü olmak üzere toplam 149 adet örnek toplandı. Örneklenen kedilerin %
25.3’ünde (19/75) FeHV-1 DNA’sı saptandı. Semptomatik kedilerin %47.6’sında (10/21) ve sağlıklı görünüşlü kedilerin 
%16.7’sinde (9/54) FeHV-1 enfeksiyonu saptandı. Sağlıklı görünüşlü ve klinik bulgulu kedilerde iki yaş grubu (>6 ay ve 
<6 ay yaşlı) arasındaki enfeksiyon oranları yönünden farklılıklar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, sağlıklı görü-
nüşlü grupta farklılığın önemli olduğu belirlendi (P˂0.05).  Sonuç olarak, FeHV-1’in barınak kedilerinde yüksek preva-
lansa sahip olduğu tespit edildi.  
 
Anahtar kelimeler: Feline herpesvirus-1 (FeHV-1), kedi, PCR 

 
Feline Herpesvirus Type-1 (FeHV-1) Infection in Shelter Cats with and without Respiratory Disorders 

 
Summary: In this study, the prevalence of Feline Herpesvirus type 1 (FeHV-1) was investigated in nasal and conjuncti-
val swabs sampled from the shelter cats that were healthy (asymptomatic n:54) but having respiratory disorder and/or 
conjunctivitis (symptomatic n:21) housed in an animal shelter using polymerase chain reaction (PCR) technique. Total-
ly, 149 swab samples including 75 nasal and 74 conjunctival swabs were collected. The FeHV-1 DNA was positive in 
25.3% (19/75) of all cats sampled. The presence of FeHV-1 infection was determined in 47.6% (10/21) of symptomatic 
and in 16.7% (9/54) of clinically healthy cats. Moreover, the differences in FeHV-1 infection rates were statistically sig-
nificant between two age groups (>6 months and <6 months) in clinically healthy appeared cats (P<0.05). In conclu-
sion, FeHV-1 was found prevalent in the shelter cats.  
 
Key words: Cat, Feline herpesvirus-1 (FeHV-1), PCR 

Giriş 
Feline (Kedi) herpesvirus tip 1 (FeHV-1) enfek-
siyonu; evcil ve vahşi kedilerde feline calicivirus 
(FCV), Bordetella bronchiseptica, Chlamydophi-
la felis ve Mycoplasma felis gibi diğer enfeksi-
yöz mikroorganizmalarla birlikte kedilerin üst 
solunum yolları enfeksiyonlarında (ÜSYE) en 
sık identifiye edilen viral enfeksiyonlar arasında 
yer almaktadır (9,13).  Enfeksiyon, tüm yaş 
gruplarında görülmekle birlikte, henüz tam ola-
rak gelişmemiş bağışıklık sistemleri nedeniyle 
yavru ve genç kedilerde yüksek ateş, burun 
akıntısı, konjunktivitis gibi ağır klinik bulgularla 
seyreder ve sıklıkla prognozu kötüdür (2,14). 

Kedilerin en az %80’inde akut enfeksiyonu taki-
ben latentlik geliştiği ve latent enfekte kedilerin 
yaşam boyunca virus saçıcısı olduğu bildiril-
mektedir (2,11).  
Barınak ve geçici bakım evlerindeki kedi popü-
lasyonlarında ÜSYE’na ait prevalans verileri; 
mevcut hastalığın yönetimi, takip eden süreçteki 
müdahale sistemlerinin optimize edilmesi ve 
yayılım hızının azaltılması adına büyük katkı 
sağlamaktadır (13). Aşılama, FHV enfeksiyo-
nuyla mücadeleye önemli ölçüde katkı yapması 
yanı sıra yaşam alanında bulunan subklinik en-
fekte kedilerin tespiti ve barınaktan uzaklaştırıl-
masını takiben özellikle bağışıklığı zayıf yavru 
ve geriatrik kedilerin korunmasında önem taşı-
maktadır (14). Günümüzde FHV enfeksiyonu-
nun tanısında serolojik, virolojik ve moleküler 
teknikler kullanılmaktadır (8). Virus izolasyonu 
referenz standart metot olarak bildirilmesine 
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rağmen (13), özellikle asemptomatik taşıyıcıla-
rın belirlenmesinde hızlı ve yüksek duyarlılığa 
sahip olması nedeniyle nükleik asit tespitine 
dayalı moleküler bir teknik olan polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) öncelikle tercih edilmektedir 
(1).  
Bu çalışmada, kedi barınaklarındaki sağlıklı gö-
rünüşlü ve solunum sistemi ve/veya konjuntivitis 
bulgusu gösteren kedilerde FeHV-1 enfeksiyo-
nunun prevalansının araştırılması ve elde edilen 
veriler ışığında enfeksiyondan korunma için ba-
rınak sağlığı uygulamalarına yönelik önerilerde 
bulunulması amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Metot 
Nazal ve Konjunktival Sürüntü Örnekleri 
Bu çalışma, Ekim 2012- Nisan 2013 yılları ara-
sında sokaklardaki serbest dolaşımlı kedilerin 
toplandığı Adana ilindeki bir kedi barınağında 
gerçekleştirildi. Araştırmada, 21 adet solunum 
sistemi problemli (öksürük, nazal ve/veya oküler 
akıntılar) ve tesadüfi olarak seçilen 54 adet sağ-
lıklı görünüşlü kediden 75 adet nazal sürüntü ve 
74 adet konjunktival sürüntü örnekleri toplandı. 
Sürüntü örnekleri içinde 2mL transport vasatı 
[Penisilin (100ünite/mL) ve streptomisin (0.1mg/
mL)] içeren EMEM (Eagle’s Minimum Essential 
Medium) bulunan tüplere konuldu. Örneklenen 
kedilerin yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumlarına 
ilişkin veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Örnekle-
nen kedilerin sokak kedisi olmaları ve belediye 
tarafından uygulanan rutin bir aşı programı ol-
maması nedeniyle aşılanmamış oldukları değer 
 

 
lendirildi. Ayrıca, kedilerden kan alınamadığı 
için serokonversiyon durumu belirlenemedi.   
 
Örneklerin Hazırlanması 
Alınan numuneler, soğuk zincirde laboratuvara 
getirildikten sonra tüp çalkalayıcı da karıştırıldı. 
Örnekler 6000xg’de 10 dakika santrifüj edilerek 
süpernatant kısımları stok tüplerine aktarıldı ve 
test edilinceye kadar -20°C’de derin dondurucu-
larda saklandı.  
 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu  
Sürüntü örneklerinin 200 µL’sinde viral nükleik 
asit ekstraksiyon kitleri [(High Pure, Roche, Al-
manya) ve (QIAmp Cador Pathogen, Qiagen, 
Almanya)] kullanılarak viral DNA izole edildi. 
Araştırmada, FeHV-1’in timidin kinaz (TK) gen 
bölgesine spesifik 306 baz çifti (bp) büyüklüğün-
deki bölgeyi belirleyen primer çifti kullanılarak 
PCR tekniği ile spesifik TK gen bölgesi amplifiye 
edildi (16). PCR’da amplifikasyon işleminde, 
ticari bir PCR mastermiks kiti (Fast Cycling, Qia-
gen, Almanya) kullanıldı. Prosedür üretici firma-
nın önerdiği şekilde uygulandı. PCR reaksiyon 
karışımı, 18µL mastermikse 2µL templeyt DNA 
eklenerek hazırlandı ve amplifikasyon işlemi; 
95˚C’de 5 dk başlangıç denatürasyonu,  96˚C’ 
da 5 sn denatürasyon, 58˚C’de 5 sn bağlanma, 
68˚C’de 9 sn uzama olarak gerçekleştirildi. Ne-
gatif kontrol olarak, moleküler araştırmalara uy-
gun steril su kullanıldı. Pozitif kontrol olarak ön-
ceki çalışmada (12) saptanan FeHV-1 suşu kul-
lanıldı. PCR sonuçları, son konsantrasyonu 
0.5mg/ml olacak şekilde etidyum bromür (EtBr) 
içeren %1.5’lik agaroz jelde gerçekleştirilen el-
ektroforez işlemi sonucunda UV transilluminasy-
on cihazı kullanılarak değerlendirildi. 
 
İstatistik Değerlendirme 
Sağlıklı görünüşlü ve klinik bulgulu gruplarda 
yer alan, 6 ay yaştan büyük ve küçük hayvanla-
rın FeHV-1 enfeksiyonuna karşı duyarlılık du-
rumlarını değerlendirmek için gruplara kendi 
içlerinde Ki-Kare (χ

2
) testi uygulandı.   

 

 
Bulgular 
Bu araştırmada, 75 adet kedinin toplam 19 ade-
dinde (%25.3) FeHV-1 DNA’sı saptandı. Klinik 
durum (semptomatik/asemptomatik) ve yaş da-
ğılımlarına göre değerlendirildiğinde; Solunum 
sistemi enfeksiyonu ve konjunktivitis gibi klinik 
bulgulara sahip grubun %47.6’sında, sağlıklı 
görünüşlü grubun ise %16.7’sinde FeHV-1 nük-
leik asidi tespit edildi (Şekil 1). Cinsiyete göre, 
dişilerin %26.7’sinde (16/60), erkeklerin ise %
20’sinde (3/15) FeHV-1 DNA’sı saptandı. 

Tablo 1. Örneklenen kedilerin yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumlarına göre dağılımları. 

Kedi Sayısı Yaş Cinsiyet Fizyolojik Durum 
  0-3 ay 3ay-6 ay >6 ay Dişi (♀) Erkek(♂) Sağlıklı  

Görünüşlü 
Klinik  

Bulgulu 

75 18 34 23 60 15 54 21 
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Sağlıklı görünüşlü ve klinik bulgulu gruplarda 
yer alan 6 ay yaştan büyük ve küçük hayvanlar-
da tespit edilen enfeksiyon oranlarına (Tablo 2) 
χ

2
 testi uygulanması sonucunda; sağlıklı görü-

nüşlü gruptaki hayvanlarda tespit edilen enfeksi-
yon oranlarındaki farklılığın önemli (P˂0.05) 
(χ

2
=5.856 P=0.016), klinik bulgulu grupta ise 

önemsiz (P>0.05) olduğu ortaya konuldu 
(χ

2
=0.444 P=0.505). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartışma ve Sonuç 
Barınak kedilerini de içeren daha önce yapılmış 
birçok araştırmada (3,4,5,6,8,10,11,13,15,17), 
evcil ve vahşi kedi popülasyonlarında FeHV-1 
prevalansı gösterilmiştir. Bu araştırmada, örnek-
lenen barınak kedilerinin %25.3’ünde FeHV-1 
enfeksiyonunun varlığı saptanmıştır. FeHV-1 
prevalansı, klinik bulgulu kedilerde (%47.6), 
sağlıklı görünüşlü kedilere (%16.7) nazaran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 2. Nazal ve konjunktival sürüntü örneklerinin PCR sonuçlarının dağılımı. 

  
Örnek Sayısı 

(n=75) 

Fizyolojik Durum   
  
  

Toplam 

n (%) 

Sağlıklı Görünüşlü Kedilerden 
Alınan Örneklerde (n=54) 

FeHV-1 DNA+ 
Dağılımı 

Klinik Bulgulu Kedilerden 
Alınan Örneklerde (n=21) 

FeHV-1 DNA+ 
Dağılımı 

0-3 ay 
(n:13) 

3-6 ay 
(n:28) 

6 ay< 
(n:13) 

0-3 ay 
(n:5) 

3-6 ay 
(n:6) 

6 ay< 
(n:10) 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Nazal sıvap (NS) 1 - 1 - 1 - 2 1 2 - 1 1 10 (%13.3) 

Konjuktival sıvap (KS) 1 - 1 1 4 - 3 - 1 - 3 -  14 (%18.9) 

NS+KS sıvap 1 - - - - - 2 - 1 - 1 -      5 (%6.7) 

Enfekte kedi sayısı     1 
(%7.7) 

      3          
(%10.7) 

       5             
(%38.5) 

4          
(%80.0) 

2          
(%33.3) 

4 
(%40.0) 

  

Toplam (%)  
(n) 

16.7    
(9/54) 

47.6    
(10/21) 

%25.3 
(19/75) 

Şekil 1. FeHV-1 amplifikasyon ürünleri. (M): 100-bp DNA standardı; (1): Pozitif kontrol (FeHV-1 su-
şu; 306-bp); (2-6): Pozitif nazal ve konjunktival sürüntü örnekleri; (7): Negatif kontrol 
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daha yüksek bulunmuştur. Önceki araştırmalar-
da (3,5,6,8,10,11,14,17,18), ÜSYE ve konjunkti-
vitis gibi klinik bulgu gösteren kedilerde FeHV-1 
prevalansı %4.2-94 arasında değişirken, sağlıklı 
görünüşlü kedilerde bu oran %9-63 arasında 
bildirilmiştir. Türkiye’de yapılan ilk çalışmada ise 
klinik bulgulu kedilerin %18.1’inden, sağlıklı gö-
rünüşlü kedilerin ise %7.3’ünden etken izolasyo-
nu gerçekleştirilmiş ve enfeksiyonun seropreva-
lansının %9.6 olduğu saptanmıştır (4). Van ke-
dilerinin bulunduğu bir barınakta farklı yıllarda 
yapılan çalışmalardan ilkinde ÜSYE ve kerato-
konjunktivits bulgulu kedilerin %25’inden virus 
izole edilmiş, %58.3’ünde ise antikor pozitifliği 
belirlenmiştir (7). Diğer çalışmada ise, konjunkti-
vit bulgularına sahip Van kedilerinin %45’inde 
PCR tekniği ile FeHV-1 nükleik asidi saptanmış-
tır (12). Benzer amaçla yapılan birçok araştır-
mada (4,12,15), aynı ortamda barındırılan kedi 
popülasyonundaki hayvan yoğunluğunun, latent 
enfekte hayvanların varlığının ve cinsiyete da-
yalı davranış farklılıkları gibi faktörlerin enfeksi-
yonun prevalansını artırdığı rapor edilmektedir. 
Ayrıca, erkeklerde dişilere göre yüksek preva-
lans değerleri saptanmasına karşın (15), bu 
araştırmada dişilerdeki (%26.7) prevalans değe-
ri erkeklerde (%20) tespit edilenden daha yük-
sekti. Önceki araştırmanın (15) aksine, bu araş-
tırmada örneklenen dişi sayısının (n:60), erkek 
sayısından (n:15) çok yüksek olmasının bu fark-
lılığa yol açtığı düşünülmektedir. 
Bu çalışmada, 6 aylıktan küçük kedi yavruları-
nın nazal sürüntü örneklerinde, 6 aylıktan bü-
yüklerde ise konjunktival sürüntü örneklerinde 
daha yüksek oranda viral nükleik asit varlığı 
tespit edilmiştir. Schulz ve ark.’ı (19) tarafından 
Real time-PCR tekniği kullanılarak yapılan bir 
çalışmada, FeHV-1 enfeksiyonu bulgularına 
sahip kedilerden örneklenen nazal, konjunktival, 
farengiyal ve dil (tongual) sürüntüleri arasında 
tespit düzeyleri yönünden önemli bir farklılık 
belirlenememiş, ancak tek örnekleme yapılacak-
sa tespit olasılığını artırmak için orofarengiyal 
sürüntülerin örneklenmesi önerilmiştir. Benzer 
olarak yapılan başka bir çalışmada (8) ise nazo-
farengiyal ve konjunktival sürüntülerin birlikte 
örneklenmesinin teşhiste duyarlılığı artıracağı 
bildirilmiştir. Bu çalışmadaki veriler ışığında, 
FeHV-1 enfeksiyonuna yönelik araştırmalarda 
nazal ve konjunktival sürüntülerin birlikte örnek-
lenmesinin, yaş, örnekleme bölgesinin seçimi 
gibi teşhiste duyarlılığı etkileyen faktörlere rağ-
men tespit olasılığını artırabileceği düşünülmek-

tedir.  
Sonuç olarak, bu araştırmada barınak kedilerin-
de FeHV-1 enfeksiyonunun yüksek prevalansa 
sahip olduğu saptanmıştır. Sağlıklı görünüşlü 
kedilerde de enfeksiyonun varlığının belirlenme-
si, FeHV-1 epidemiyolojisinde asemptomatik 
saçıcıların önemini ortaya koymaktadır. FeHV-1 
aşıları, enfeksiyona karşı tam korunma sağla-
mamasına karşın, virusun saçılım süresi ile sa-
çılan virus miktarını azalttığı ve prognozu olum-
lu yönde etkilediği bilinmektedir (14,20). Bu ne-
denle, kedi popülasyon yoğunluğu fazla olan ve 
sokaktan  barınağa sürekli kedi girişinin olduğu 
ya da kedi doğumlarının kontrol edilemediği ba-
rınaklarda karantina tedbirleri uygulanması, ru-
tin aşılama ile populasyon bağışıklığı düzeyinin 
artırılması ve dezenfeksiyon gibi barınak sağlığı 
uygulamalarının (3), enfeksiyonu tamamen orta-
dan kaldırmasa da bulaşma hızındaki artışın 
sınırlandırılmasına katkı sağlayabileceği bilin-
mektedir. Bununla birlikte, sağlıklı görünümlü 
latent enfekte veya subklinik enfekte kedilerin 
tespiti ve populasyondan izolasyonunun da he-
nüz aşılanmamış duyarlı kedilerin korunması 
için önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bir-
çok araştırmada (3,5,9,13) FeHV-1 enfeksiyo-
nunun diğer viral ve bakteriyel etkenlerle ko-
enfeksiyonlara yol açtığı da rapor edilmiştir. Bu 
nedenle, örneklenen populasyonda FeHV-1 tes-
pit edilmeyen kedilerde ÜSYE’na neden olan 
FCV, B. bronchiseptica, C. felis ve M. felis gibi 
diğer enfeksiyöz ajanların; örneklenen tüm kedi-
lerde ise feline immundeficiency (FIV) ve feline 
leukemia virus (FLV) enfeksiyonları gibi diğer 
enfeksiyonlara predispozisyon oluşturan im-
munsupresif viral etkenlerin araştırılması barı-
nak sağlığı uygulamalarının etkinliği yönünden 
önerilmektedir.   
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Özet: Vücudun birçok biyokimyasal fonksiyonunda rol oynayan magnezyumun (Mg), leptin ve trigliserid düzeyleri 
üzerine etkisinin araştırılması amaçlanan bu çalışmada materyal olarak iki aylık, 39 adet erkek Swiss albino cinsi fare 
kullanıldı. Vücut ağırlıkları tartılarak dört gruba ayrıldı. Grup I (Kontrol) standart pellet ve içme suyu, Grup II %31.5 yağ 
içeren pelet yem ve içme suyu, Grup III %31.5 yağ içeren pelet yem ve 7.5g/L magnezyum sülfat (MgSO4) içeren su, 
Grup IV standart pelet yem ve 7.5g/L MgSO4 içeren su ile 12 hafta boyunca beslendi. Daha sonra anestezi işlemine 
geçilerek kalpten kan örnekleri alındı ve santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Ötenazi işleminden sonra abdominal 
bölgeden alınan yağ doku örnekleri homojenize edildi. Elde edilen süpernatantlarda leptin, kan serumlarında Mg ve 
trigliserid analizi yapıldı. Uygulama sonunda Grup I, II ve III’ün ilk ve son ağırlıkları arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı (p<0.01) bulundu. Grup II’nin leptin düzeyi Grup I’e göre anlamlı derecede yüksek (p<0.001). Grup IV’ün leptin 
düzeyinde Grup III’e göre önemli azalma (p<0.001) saptandı. Grup II’nin Mg düzeylerinde Grup I’e, Grup III’ün Mg 
düzeyleride Grup IV’e göre istatistiksel olarak önemli azalma (p<0.05) belirlendi. Grup II’nin trigliserid düzeyleri Grup I’e 
göre, Grup III’ün trigliserid düzeyleri ise Grup IV’e göre istatistiksel olarak anlamlı artış (p<0.001) görüldü. Sonuç 
olarak, yapılan araştırmada yağlı diyetin leptin ve trigliserid düzeylerinde artışa ve Mg düzeylerinde azalmaya neden 
olduğu saptandı. Yağlı diyete bağlı olarak artan leptin ve trigliserid düzeylerinin normal seviyelere düşürülmesi 
bakımından Mg uygulanmasının alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği kanaatine varıldı. 
 
Anahtar kelimeler: Leptin, magnezyum, obezite, trigliserid, yağlı diyet 
 

The Effect of Magnesium on Leptin and Triglyceride Levels in Mice Fed on a Fatty Diet 
 

Summary: This study was aimed to investigate the effects of magnesium (Mg), playing a role in many biochemical 
functions of the body, on leptin and triglyceride levels, and 39 two month-old, male Swiss albino mice were used as 
materials. They were divided into four groups by weighing their bodies. Group I (Control) was fed on standard pellet 
food and drinking water, Group II was fed on the diet containing 31.5% oil and drinking water, Group III was fed on the 
diet containing 31.5% oil and drinking water containing 7.5g/L magnesium sulphate (MgSO4) and Group IV was fed on 
standard pellet food and drinking water containing 7.5g/L MgSO4 for 12 weeks. Then blood samples were taken from 
the heart by passing anesthesia and their serum was separated by centrifuging. Fat tissue samples taken from ab-
dominal region were homogenized after the euthanasia. Leptin was analyzed in the obtained supernatants. Mg and 
triglyceride were analyzed in the blood serum. At the end of the treatment, the difference between the initial and the 
final weight of Group I, II and III were found to be statistically significant (p<0.01). In this present study, leptin level of 
Group II was detected significantly high (p<0.001) when compared to that of Group I. Compared to Group III, it was 
determined that there was a significant decrease (p<0.001) in the leptin level of Group IV. Compared to the Group I, it 
was determined that there was a significant decrease (p<0.05) in the Mg level of Group II, and compared to Group IV, 
it was determined that there was a significant decrease (p<0.05) in the Mg level of Group III. Compared to the Group I, 
it was determined that there was a significant increase (p<0.001) in the triglyceride level of Group II. Compared to 
Group IV, it was determined that there was a significant increase (p<0.001) in the triglyceride level of Group III. The 
results indicated that a fatty diet led to increase in the levels of leptin and triglyceride and decrease in the Mg levels. 
Depending on a fatty diet, it was concluded that Mg implementation could be used as an alternative method in terms of 
increasing leptin and triglyceride levels to reach back to normal levels. 
 
Key words: Fatty diet, leptin, magnesium, obesity, triglyceride 

Giriş 
Enerji harcanması ve besin alımı arasındaki 
dengesizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve 

aşırı yağ depolanması olarak da tanımlanan 
obezitede birçok biyokimyasal olay 
gerçekleşmektedir. Yağlı ve standart diyetle 
beslenen canlıların yağ dokularından salgılanan 
leptin ve bazı lipid parametreleri ile ilgili in vivo 
ve in vitro çalışmalar yapılmıştır (18,26,27). 
Dolaşımda serbest ve proteine bağlı olarak bu-
lunan leptin (6,30), ob geninin transkripsiyon 
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ürünü olarak tanımlanmaktadır ve ilk kez Zhang 
ve ark. (41) tarafından keşfedilmiştir. Leptin 
reseptörü sitokin reseptör ailesinin bir üyesi 
olup, eksikliğinde hiperfaji, morbid obezite, 
insülin direnci, hiperlipidemi, hipotalamik go-
nadizm ve bağışıklığın baskılanması gibi du-
rumlara yol açtığı bildirilmektedir (4,16). Bir 
tokluk maddesi olarak tanımlanan leptin 
reseptörlerinin başta hipotalamus olmak üzere 
kalp, plasenta, akciğerler, karaciğer, kas, 
böbrekler, pankreas, dalak, timus, prostat, tes-
tisler, overler, ince barsaklar ve kolonda 
gösterilmesi, leptinin sadece enerji düzenlen-
mesinde değil, vücudun birçok fonksiyonlarının 
düzenlenmesinde de etkili olduğu kanaatini 
oluşturmuştur (12). 
Obez çocuklarda yapılan çalışmalarda mag-
nezyum (Mg) düzeylerinin kontrol grubuna göre 
düşük olduğu ve insülin direncinin arttığı bild-
irilmiştir (22,25). Magnezyum karbonhidrat me-
tabolizmasında birçok enzimin kofaktörü olup, 
glukoz homeostazında, insülin aktivitesinde ve 
tip II diyabet gelişiminde önemli rol oynamak-
tadır (17,32). Magnezyum eksikliğinden dolayı 
en sık karşılaşılan hastalık diyabetes mellitus 
olup, %25-39 prevelansa sahip olduğu bild-
irilmiştir (9,11,33). 
Magnezyum’un hormonların salınımı ve ak-
tivitesini etkileyerek kan glukoz seviyesinin 
düzenlenmesinde rolü olduğu kaydedilmiştir (9). 
Magnezyum eksikliği sonucu insülin reseptörün-
deki tirozin kinaz aktivitesinin bozulduğu ve 
insülin direncinin geliştiği bildirilmiştir (5,20). 
İnsülin direncinin genetik etkisinin yanı sıra obe-
zitenin, düzensiz yağ birikimi ve artmış serbest 
yağ asidi konsantrasyonu ile ilişkili olduğu bild-
irilmektedir (19). Obezite ile Mg arasında ilişkiyi 
inceleyen çalışmalarda obez bireylerin serum 
Mg düzeylerinde azalma olduğu gösterilmiştir 
(22,25,31). 
Yağlı diyetle beslenmiş farelerde leptin ve 
trigliserid parametreleri birçok çalışmada yer 
almaktadır (8,10,23,26-28,38,39). Fakat Mg’un 
leptin düzeylerine etkisi ile ilgili çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışmada organizma 
üzerinde çok sayıda olumlu etkileri olan Mg’un 
yağlı diyetle beslenmiş farelerde leptin ve 
trigliserid düzeyleri üzerine etkisinin araştırıl-
ması amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi Deneysel 
Hayvan Laboratuvarı’ndan temin edilen ve Yerel 

Etik Kurulunca (HADYEK/36643897-51) 
kullanılması onaylanan, 34.36 ± 4 g ağırlıkta, 39 
adet, iki aylık Swiss albino cinsi erkek fare 
kullanıldı. Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları 
Araştırma, Barındırma ve Uygulama 
Merkezi’nde 15 gün boyunca adaptasyonu 
sağlanan fareler, diürnal ışık şartlarında (12 
saat aydınlık, 12 saat karanlık ), %40 nem oranı 
ve 22 

o
C sıcaklık bulunan bir ortamda tutuldu. 

Bu farelerden rastgele seçilerek her birinde on 
adet olacak şekilde dört grup oluşturuldu ve 
vücut ağırlıkları tartılarak kaydedildi. 
Grup I (Kontrol): Standart pelet yem ve içme 
suyu ad libitum olarak verildi. 
Grup II: Yağlı diyet (%31.5 hayvansal yağ içe-
ren diyet) ve içme suyu ad libitum olarak verildi. 
Grup III: Yağlı diyet (%31.5 hayvansal yağ içe-
ren diyet)  ve içme sularına 7.5 g/L magnezyum 
sülfat (MgSO4) katılarak ad libitum olarak verildi. 
Grup IV: Standart pelet yem ve içme sularına 
7.5 g/L MgSO4 katılarak ad libitum olarak verildi. 
On iki haftalık uygulama sonunda canlı ağırlıklar 
tekrar tartıldı ve anestezi işlemini izleyerek 
kalpten kan örnekleri, ötenazi işleminden sonra 
abdominal bölgeden yağ doku örnekleri alındı. 
Dokular hemen soğuk izotonikle yıkandı ve pa-
ketlendi. Kan örnekleri 3000 devirde 15 dk 
santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Paketlenen 
dokular ve elde edilen serumlar iki hafta süreyle 
-20 

o
C’de saklandı. 

Analiz edilmek üzere dokuların soğukluğu mu-
hafaza edilerek cerrahi makasla her bir yağ 
dokudan 0.5 g parçalar alındı. Cam tüpe 
aktarılan dokular üzerine 5 ml fosfat tamponu 
(pH: 7.4) eklendi. Buz doldurulmuş plastik kap 
içerisine yerleştirilen cam tüpteki doku homo-
jenizatörde 16000 devir/dk hızda homojenize 
edildi ve homojenatlar 3000 devirde 15 dk 
santrifüj edildi. Elde edilen süpernatantlarda 
leptin analizi (Sigma-Aldrich

® 
Mouse leptin ELI-

SA kiti, Lot No: 0416B0420, ABD), kan se-
rumlarında ise Mg (Sigma-Aldrich

® 
Magnezyum 

kiti Katalog No: MAK026, ABD) ve trigliserid 
(Tanı Medical Laborate, TML) analizleri spektro-
fometre (Epoch BioTek, ABD) cihazında ticari 
kitler kullanılarak yapıldı. 
 
İstatistiksel Analizler 
Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinin 
hesaplanmasında SPSS Windows 16.0 paket 
programı kullanıldı. Veriler Aritmetik Ortalama 
(Mean) ± Standart Hata (SE) olarak verildi. 
Gruplar arası farklar ve anlamlılık Tukey HSD ile 
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analiz edildi, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edildi. 
 
Bulgular 
Çalışmanın sonunda Tablo 1’de gösterildiği gibi 
vücut ağırlıkları bakımından Grup I, Grup II ve 
Grup III’ün ilk ağırlıklarına göre son ağırlıkların-
da istatistiksel olarak anlamlı bir artış (p<0.01), 
Grup IV’in ilk ve son ağırlıkları arasında ise ista-
tistiksel olarak önemsiz bir artış bulundu. Yapı-
lan çalışmada yağlı diyet verilen grubun leptin 
düzeyleri Şekil 1 ve Tablo 2’de gösterildiği gibi 
kontrol grubuna göre, yağlı diyet ve Mg verilen 
grubun leptin düzeyleri standart pelet yem ve 
Mg verilen gruba göre istatistiksel olarak önemli  
 

Şekil 1. Doku leptin düzeyleri. 

bir artış (p<0.001) gösterdi. Standart pelet yem 
ve Mg verilen grubun leptin düzeylerinin kontrol 
grubuna göre, yağlı diyet ve Mg verilen grubun 
leptin düzeylerinin yağlı diyet verilen gruba göre  
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı 
(p<0.001) saptandı. Yağlı diyet ve Mg verilen 
grubun leptin düzeyleri kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak önemli bir artış (p<0.001) 
gösterdi. 
Çalışmada yağlı diyet verilen grubun Mg düzey-
lerinin Şekil 2 ve Tablo 2’de gösterildiği gibi 
kontrol grubuna göre, yağlı diyet ve Mg verilen 
grubun Mg düzeylerinin standart pelet yem ve 
Mg verilen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde azaldığı (p<0.05) saptandı. Yağlı diyet 
 

Şekil 2. Serum magnezyum düzeyleri  

Tablo 1. Gruplara göre ilk ve son ağırlıklar (Ortalama ± Standart Hata) 

Gruplar İlk Ağırlık (g) Son Ağırlık (g) P Değeri 

Grup I 33.91 ± 0.79
a
 37.7 ± 1.01

b
 P<0.01 

Grup II 31.67 ± 0.61
a
 40.39 ± 0.73

b
 P<0.01 

Grup III 37.17 ± 1.28
a
 39.23 ± 0.77

b
 P<0.01 

Grup IV 34.95 ± 0.78
a
 34.98 ± 0.91

a
 P>0.01 

a, b: Her bir satırda farklı harf taşıyan grubun ilk ve son ağırlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark vardır. 

Tablo 2. Yağlı Diyetle Beslenen Farelerde Leptin, Magnezyum ve Trigliserid Düzeyleri 

Parametre Grup I Grup II Grup III Grup IV P Değeri 

Leptin (pg/g 
doku) 

1318.7 ± 
22.84

a
 

2258.7 ± 
53.31

b
 

1970.3 ± 
29.77

d
 

1026.7 ± 
21.18

c
 

P<0.001 

Mg (ng/µl) 2.04 ± 0.068
a
 1.76 ± 0.031

b
 2.50 ± 0.072

c
 2.83 ± 0.081

d
 P<0.05 

TG (mg/dl) 95.94 ± 2.15
a
 174.5 ± 8.19

b
 102.45 ± 2.09

a
 74.46 ± 2.69

c
 P<0.001 

a, b, c, d: Her bir satırda farklı harf taşıyan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. 
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ve Mg verilen grup ile standart pelet yem ve Mg 
verilen grubun Mg düzeyleri kontrol grubuna 
göre anlamlı düzeyde arttı (p<0.05). 
Çalışmada yağlı diyet verilen grubun trigliserid 
düzeyleri Şekil 3 ve Tablo 2’de gösterldiği gibi 
kontrol grubuna göre, yağlı diyet ve Mg verilen 
grubun trigliserid düzeyleri standart pelet yem 
ve Mg verilen gruba göre istatistiksel olarak 
önemli artış (p<0.001) gösterdi. Yağlı diyet ve 
Mg verilen grubun trigliserid düzeyi kontrol gru-
bunun seviyelerine yakın olarak bulundu. Stan-
dart pelet yem ve Mg verilen grubun trigliserid 
düzeylerinde kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı azalma (p<0.001) saptandı. 
 
Tartışma ve Sonuç 
Son yıllarda beslenmedeki yağ miktarı hızlı bir 
artış göstermiştir. Yüksek miktarda yağ içeren 
diyetlerin leptin direncine yol açıp doyma hissini 
azalttığı (15), insanlarda ve hayvanlarda meta-
bolik bozukluklara ve obeziteye sebep olduğu 
kaydedilmiştir (7). Birçok çalışma, yüksek yağlı 
diyet ile beslenen rat ve farelerin vücut ağırlıkla-
rının standart diyetle beslenenlere göre daha 
fazla olduğunu, adipoz dokunun ve vücut yağ 
oranın arttığını, obezite ile ilişkili olarak hiperlep-
tinemik, hipertrigliseridemik ve hiperkolesterole-
mik etkilerin meydana geldiğini göstermiştir 
(18,26,27). Birçok çalışmada standart pelet ye-
me yaklaşık %10 ile %46 arasında değişen 
oranlarda tereyağı, domuz yağı ve sığır etinden 
elde edilen don yağ gibi hayvansal yağlar ekle-
nerek 6-20 hafta arasında değişen sürelerde 
beslenen fare ve ratlarda canlı ağırlığının arttığı, 
yağ oranına ve beslenme süresine bağlı olarak 
vücut ağırlığı ve vücut yağ miktarındaki artış ile 
birlikte insülin direnci, oksidatif stres, kronik 
pankreatik yaralanmalar, kalp ve böbrek hasta-
lıkları gibi birçok olumsuz duruma neden olabi-
leceği ileri sürülmüştür (3,10,27,28,34,35,37, 
38). Sunulan çalışmada %31.5 hayvansal yağ 
içeriği olan yem ile beslenen farelerde on iki 
hafta sonunda yağlı diyet verilen grubun canlı 
ağırlığında kontrol grubuna göre istatistiksel 
açıdan önemli artış olması yukarıdaki çalışma-
larla uyum içerisinde olup, vücut ağırlığındaki 
artışın yeme ilave edilen yağ oranına bağlı ola-
bileceği kanaatine varıldı.  
Yapılan çalışmalara göre obezite iki şekilde 
oluşmaktadır: Bunlardan birincisi, leptin eksikli-
ği, ikincisi ise leptin reseptörlerinde meydana 
gelen mutasyonlardır. Leptin adipoz dokuda 
lipolizi uyarmakta ve pankreasta β hücrelerin-

den insülin salınımını etkilemektedir (1,35). 
Obez bireylerde fazla olan yağ dokusuna bağlı 
olarak fazla miktarda leptin üretilmektedir. Jang 
ve ark. (24) ’nın yaptığı bir çalışmada obez fare-
lerde serum leptin düzeylerinin obez olmayanla-
ra göre yüksek olduğu kaydedilmiştir. 
Yapılan araştırmalarda yüksek yağlı diyet ile 
beslenen rat ve farelerde doku, serum ve plaz-
ma leptin düzeylerinin yüksek olduğu bildiril-
mektedir (1,8,14,23,34-36,38). Ainslie ve ark. 
(2) ’nın yaptıkları çalışmada ise, dört haftalık 
yüksek yağlı diyet ile beslenen ratların plazma 
leptin düzeyinin kontrol grubuna göre anlamlı 
derecede azaldığı, beslenme süresini 14 hafta-
ya tamamladıktan sonra plazma leptin düzeyin-
de artış olduğunu kaydetmişlerdir.  
Yang ve ark. (38) %35 domuz yağı ile on iki haf-
ta süresince beslenen farelerde serum leptin 
düzeylerinin kontrol grubuna göre belirgin olarak 
yükseldiğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde Kim 
ve ark. (27) sekiz hafta süreyle %40 sığır etin-
den elde edilen don yağ ile beslenen ratlardaki 
serum leptin düzeyinin kontrol grubuna göre 
yüksek olduğunu saptamışlardır. Ayrıca Xiao ve 
ark. (36) sekiz hafta süresince %36.3 oranında 
yağlı diyet ile besledikleri farelerin yağ doku ve 
serum leptin düzeylerinin kontrol grubuna göre 
belirgin olarak yükseldiğini rapor etmişlerdir. 
İşbilen ve ark. (23) da standart yeme %25 tere-
yağı ekleyerek beş ay süreyle beslenen ratların 
serum ve karaciğer leptin seviyelerinin arttığını 
ve bu artışın yüksek yağlı diyet verilmesi sonu-
cu gelişen adipoz dokuda leptin üretiminin art-
masından kaynaklanabileceğini kaydetmişlerdir. 
Yukarıdaki araştırmacıların bulgularıyla uyumlu 
olarak, sunulan çalışmada yağlı diyet verilen 
grubun leptin düzeylerinin kontrol grubuna göre, 
yağlı diyet ve Mg verilen grubun leptin düzeyleri 
standart pelet yem ve Mg verilen gruba göre 
istatistiksel olarak önemli bir artış göstermesi, 
lipogenezis ve lipid birikimi ile ilişkili olabilir 
(23,36). 
Magnezyum’un obezite ile ilişkisini araştıran 
sınırlı sayıda çalışmalara rastlanmıştır (22,25). 
Huerta ve ark. (22) ile Jose ve ark. (25)’nın yap-
tığı çalışmada obez çocuklarda Mg düzeylerinin 
kontrol grubuna göre daha düşük olduğu bildiril-
miştir. Yapılan çalışmada yağlı diyet uygulanan 
grubun Mg düzeyinin kontrol grubuna göre dü-
şük olduğu saptanmış olup, bu çalışmaları des-
tekler nitelik taşımaktadır. Bu durum obez birey-
lerin Mg’a daha fazla gereksinim duyduklarını 
göstermektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda Mg 
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takviyesinin insülin aracılı glukozu azalttığı ve 
insülinin salınımının arttığı ileri sürülmüştür 
(21,29).  
Trigliseridler enerji kaynağı olarak metabolizma-
da önemli rol oynamaktadırlar. Karbonhidratlar 
ve proteinlerin iki katı enerji sağlayan (9 kal/g) 
trigliseridler ince barsakta lipaz enzimleri ve saf-
ranın etkisiyle gliserol ve yağ asitlerine ayrışır-
lar. Ayrışan bu yapılar kana geçerek tekrar birle-
şir ve trigliseridleri yeniden oluştururlar ve bura-
da lipoproteinlere katılırlar. Yağ hücreleri, trigli-
seridleri sentezleyip depolama yeteneğine sa-
hiptirler. Enerji kaynağı olarak yağ asitlerine 
gereksinim duyulduğunda lipaz enzimi triglise-
ridleri yağ asitlerine parçalamaktadır (13). 
Yang ve ark. (39), Amin ve Nagy (3) yüksek 
yağlı diyet ile beslenen ratlarda, trigliserid düze-
yinin arttığını bildirmişlerdir. Bir başka çalışma-
da (38) on iki hafta boyunca %35 yağ oranı içe-
ren diyetle besledikleri farelerin serum trigliserid 
düzeylerinde anlamlı artış kaydedildi. Yine Yang 
ve ark. (40) altı hafta boyunca %21.45 yağ oranı 
içeren diyetle besledikleri farelerin bazı lipid pa-
rametreleriyle birlikte trigliserid düzeylerinde 
anlamlı artışlar olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 
Lee ve ark. (28) altı hafta boyunca %17.6 yağ 
oranı içeren diyetle besledikleri ratların triglise-
rid düzeylerinde istatistiksel olarak önemli olma-
yan bir düşüş saptamışlardır. Benzer şekilde 
Garjani ve ark. (18) beş hafta boyunca besledik-
leri ratların trigliserid düzeylerindeki artışın 
önemli olmadığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada 
on iki hafta boyunca %31.5 yağ içeriği olan di-
yetle beslenen gruplarda trigliserid düzeyleri 
daha yüksek bulunmuştur. Bu araştırmalar trigli-
serid değerlerindeki bu değişimlerin kullanılan 
yağ oranı ve beslenme süresine bağlı olduğunu 
göstermektedir. 
Sonuç olarak, Mg’un leptin ve trigliserid düzey-
lerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılan 
çalışmada yağlı diyet verilen grupta canlı ağırlık 
kontrol grubuna göre artış gösterdi. Yağlı diyet 
ve Mg verilen grubun canlı ağırlığı kontrol grubu 
seviyelerinde olup, anlamlı fark görülmedi. Yağlı 
diyet verilmesi sonucu artan leptin ve trigliserid 
düzeylerinin Mg ile normal seviyelere indirilebi-
leceği, Mg’u bir anti-obezite ve anti-diyabetik 
faktör olarak geliştirmeye yönelik daha fazla 
çalışmaların yapılmasının, bu hastalıkların teda-
visinde alternatif bir yol olabileceği kanaatine 
varıldı. 
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Yozgat Merkez İlçede Koyunculuk Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim  
Maliyetleri* 
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Özet: Bu çalışmada, Yozgat-Merkez ilçede koyunculuk yapan işletmelerin sosyo-ekonomik yapısının ve üretim maliyet-
lerinin belirlenmesi ile yetiştiricilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma mater-
yalini, Yozgat-Merkez ilçe ve köylerde bulunan, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 63 adet koyun-
culuk işletmesinin verileri oluşturmuştur. İşletmeler koyun sayılarına göre küçük (50 baştan az; 12 işletme), orta (51-
100 baş; 20 işletme) ve büyük (101-250 baş; 31 işletme) şeklinde üç alt gruba ayrılmıştır. Yapılan incelemede, üreticile-
rin yeterince tecrübeli olmasına karşılık (%70’i 20 yılın üzerinde tecrübeye sahip), resmi ve mesleki eğitim düzeylerinin 
düşük olduğu (%74.6’sı ilkokul mezunu ve sadece %1.6’sı mesleki eğitim almış) belirlenmiştir. Ekonomik sonuçlara 
göre, toplam masraflar içerisinde en büyük payı %59.5 ile yem alırken, bunu %23.2 ile işçilik masrafları izlemiştir. İşlet-
me ölçekleri büyüdükçe toplam masraflar içerisinde sabit ve işçilik masraflarının oranı azalmıştır. Küçük ölçekli işletme-
lerde koyun başına düşen satış gelirleri, üretim masrafları ve kar miktarları sırasıyla 337.5 TL, 278.3 TL ve 59.2 TL 
olarak hesaplanmıştır. Aynı değerler orta ölçekli işletmelerde 464.8 TL, 257.6 TL ve 207.2 TL; büyük ölçeklilerde ise 
462.6 TL, 202 TL ve 260.6 TL olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Yozgat Merkez ilçede koyunculuk işletmeleri büyü-
dükçe birim maliyetlerin azalıp, satış geliri ve kârın artması, işletme ölçeklerinin büyütülmesini gerekli kılmaktadır. Ayrı-
ca, üreticilerin eğitim düzeylerinin iyileştirilmesi ve etkin örgütlenmenin teşvik edilmesinin koyunculuğun gelişimine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Ekonomik analiz, karlılık, koyunculuk, Yozgat 
 

Socio-Economic Structure and Production Costs of Sheep Farms in Central District of Yozgat Province 
 
Summary: The aim of this study is to determine the socio-economic situation and production costs of sheep farms and 
to propose some suggestions to their faced problems. The materials of the study are the data of questionnaire which 
was carried out stratified on 63 randomly selected sheep producers located in Central District of Yozgat Province. The 
farms were divided into three groups; as small scale (≤50 sheep; 12 farms), medium scale (51-100 sheep; 20 farms) 
and large scale (101-250 sheep; 31 farms) according to number of sheep they owned. As a result, the producers has 
enough experiences about sheep breeding (70% have got over 20 year experiences), however, their formal and pro-
fessional education level are low (74% graduated only primary school and only 1.6% has got job training). According to 
the economic results, the feed was the highest cost item with 59.5% and the second was labour with 23.2%. The share 
of fixed costs in grand total was decreased by increasing the scale. In small scale farms, the sales revenue, production 
costs and profitability were calculated as 337.5 TL/head, 278.3 TL/head and 59.2 TL/head respectively. The same 
values were 464.8 TL/head, 257.6 TL/head and 207.2 TL/head in medium scale and 462.6 TL/head, 202 TL/head and 
260.6 TL/head in large scale. Consequently, the scale of farms needs enlargement for decreasing the unit costs and 
for increasing the sales revenue and profitability. Additionally, improvements in education and effective organization of 
producers could contribute to the development of sheep breeding.  
 
Key words: Economic analysis, profit, sheep breeding, Yozgat 

Giriş 
Türkiye’de koyunculuğun ayrı değerlendirilmesi 
gereken bir yapısı vardır. Resmi istatistikler, 
Türkiye’nin toplam kırmızı et ve süt üretiminde 
koyunculuğun payının (sırasıyla %10 ve %6) 

Dünya ortalamasının 4-6 katından fazla olduğu-
nu ortaya koymaktadır (18).  
Hayvansal üretim faaliyetleri arasında koyun 
yetiştiriciliği önemli bir yer tutar. Çünkü başka 
amaçlar için kullanılmayan mera ve otlaklar 
koyun yetiştiriciliği yoluyla değerlendirilebilmek- 
tedir.  
Koyunlardan et, süt, yapağı, deri ve gübre gibi 
ana ürünler elde edilirken; ayrıca koyunların 
bağırsakları, sucuk ve sosis kılıflarının, cerrahi 
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müdahalelerde kullanılan dikiş ipliklerinin (kat-
güt) imalinde, kemik, boynuz ve tırnakları; 
düğme, tarak, tutkal ve boya imalinde, yün yağı 
ise ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmaktadır 
(21).  
Diğer taraftan, koyunculuk; çok eski yıllardan 
beri yapılagelen, teknik ve yetiştiricilik konusun-
da belirli altyapı ve tecrübe sağlanan, uyum ve 
üreme yetenekleri yüksek, meraya dayalı oldu-
ğundan yem giderleri düşük, verime geçiş süre-
si kısa, sermaye ve sabit yatırım giderleri az, 
alternatif kırmızı et üretim kaynağı, damızlık 
temininde dışa bağımlılığın kısmen daha az ol-
duğu bir hayvansal üretim dalıdır.  
Ancak daha düşük maliyetlerle üretim sağlamak 
ve daha yüksek verimliliklere ulaşmak için başta 
yem (mera) ve işçilik (çoban-kırkımcı) olmak 
üzere yönetim, bakım-besleme, hastalıklar, ör-
gütlenme, pazarlama ve finansman gibi konular-
da bir takım darboğazlar bulunmaktadır (11).  
Doğal kaynaklardan etkin biçimde yararlanmak 
iktisadilik prensibi gereği bir zorunluluk iken, 
bunu yeterince başaramayan ekonomilerin geli-
şimi de sınırlı kalmaktadır. 
Türkiye’de koyunculuk üzerine yürütülen çalış-
malarda Yozgat iline özgü ve ekonomik analiz 
içeren bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalış-
mada, Yozgat ili Merkez ilçede koyunculuk ya-
pan işletmelerin mevcut durumunun tespit edil-
mesi, işletmelerin genel özelliklerinin ortaya ko-
nularak ekonomik analizlerinin yapılması ve ye-
tiştiricilerin karşılaştıkları sorunların tespit edile-
rek çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
Araştırma materyalini, Yozgat ili Merkez ilçe ve 
köylerinde bulunan, tabakalı tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle seçilen toplam 63 koyunculuk işlet-
mesine ait genel, teknik ve ekonomik veriler 
oluşturmuştur. Verilerin temininde işletme sahip-
leri ile yüz yüze yapılan anketler (23) kullanıl-
mıştır. İşletmeler koyun sayılarına göre küçük 
(50 baştan az), orta (51-100 baş) ve büyük (101
-250 baş) şeklinde üç grupta incelenmiştir. 
Ayrıca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 
Türkiye İstatistik Kurumu, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, Yozgat Valiliği verilerinden de 
yararlanılmıştır. 
Araştırmada koç altı koyun sayısı, doğan kuzu 
sayısı, kısır koyun oranı, ikizlik oranı, ölen kuzu 
oranı, yavru atan koyun oranı ve ortalama süt 
verimi gibi teknik veriler elde edilmiştir (23). 
Uygulanan formüle göre, işletmelere ait varyas-

yon katsayısı %57.5 olarak hesaplanmış ve var-
yasyon katsayısı %30’un üzerinde olan bir örne-
ğin tabakalandırılması önerildiğinden (14) çalış-
mada tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kul-
lanılmıştır. Tabakalara ayırdıktan sonra küçük, 
orta ve büyük işletmelerde varyasyon katsayısı 
sırasıyla %23, %19.7 ve %26’ya düşmüştür. 
Çalışma kapsamına alınacak işletme sayısının 
tespitinde aşağıdaki formülden yararlanılmıştır 
(5, 21). 

 
Bu formülde; n : Örnek büyüklüğü, N : Popülas-
yondaki birim sayısı, Nh : h’ncı tabakadaki birim 
sayısı, Sh² : h’ncı tabakanın varyansı, D² = (d² / 
z²), d: Araştırıcı tarafından kabul edilebilecek 
maksimum hata miktarı veya örnek ortalaması 
ile popülasyon ortalaması arasındaki fark (%10 
olarak alınmıştır=9.4), z: Bu hata payına göre 
standart normal dağılım tablosundaki z değeridir 
(%95 güven aralığında z değeri 1.645’dir).  
Yapılan hesaplamada çalışmanın örneklem bü-
yüklüğü 53 işletme olarak hesaplanmıştır. Anket 
verilerinde yaşanabilecek sorunlar göz önüne 
alınarak minimum örnek sayısının %20’si kadar 
fazla işletme örneğe dahil edildiğinden işletme 
sayısının 63 olmasına (küçük 12; orta 20 ve 
büyük 31 işletme) karar verilmiştir.   
Toplam maliyetlerin (TM) ve Net kar/zarar duru-
munun hesaplanması amacıyla aşağıdaki for-
müllerden yararlanılmıştır (4, 23); 
TM = Masraflar genel toplamı – Tali gelirler 
Net Kar/Zarar = Toplam Satış Geliri – Toplam 
Maliyet  
İncelenen işletmelerde işgücü varlığını tespit 
etmek amacıyla aile işgücü, erkek işgücü birimi-
ne (EİB) çevrilmiştir (2). Yabancı işgücünün he-
saplanmasında ise, daimi ve geçici çoban ve 
kırkımcı statüsünde çalışan işçiler dikkate alın-
mıştır.  
Envanter kıymet artışı= (Yılsonu hayvan değeri 
+ satılan hayvan değeri + kesilen hayvan değe-
ri) – (Yılbaşı hayvan değeri + Satın Alınan Hay-
van Değeri) formülünden hesaplanmıştır (11). 
 
Bulgular 
Yozgat ili Merkez ilçede koyunculuk yapan işlet-
melerde yapılan anketlerden işletme sonuçları-
na ait genel, teknik ve ekonomik veriler elde 
edilmiştir.  
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Genel ve Teknik Bulgular 
İşletmelerin %8’inin 1980 öncesi, %44’ünün ise 
1981-2000 yılları arasında kurulduğu belirlen-
miştir. Kerpiç ve kâgir tarzdaki işletme yapıları-
nın ekonomik ömrünü tamamlamak üzere ol-
dukları söylenebilir.  
Araştırma alanında genç yaştaki erkek nüfusun 
büyük bölümünün ekonomik ve sosyal sebepler-
den dolayı kentlere göç ettiği üreticiler tarafın-
dan beyan edilmiştir. İşletme sahiplerinin %
55.6’sının 20 yıldan fazla tecrübeye sahip oldu-
ğu belirlenmiştir. Üç işletme dışında diğer işlet-
me sahiplerinin en az bir diplomaya sahip oldu-
ğu görülmüştür. Küçük ölçekli işletme sahiple-
rinde lise ve üzeri eğitimi olan yokken, büyük 
ölçekli işletmelerde ise okuma-yazma bilmeyen 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla işletme ölçeği 
küçüldükçe eğitim düzeyinin de azaldığı dikkati 
çekmiştir. 
İşletme sahiplerinin %98.5'i koyun yetiştiriciliği 
hakkında eğitim almadıklarını beyan etmiş olup, 
sadece bir kişinin (%1.5) üyesi olduğu koyun-
keçi yetiştiricileri birliğinden eğitim aldığı belir-
lenmiştir. 
Yetiştiricilerin %88.8’inin damızlık ihtiyaçlarını 
kendi işletmelerinde yetişen dişi kuzulardan, %
3.2’sinin ise diğer işletmelerden temin ettikleri 
belirlenmiştir. Üreticilerin %4.8’i damızlık mater-
yalini ilçe pazarlarından (Merkez, Sorgun), %
3.2’lik bir kısmının da çevre illerden (Sivas, Kay-
seri, Çorum) temin ettikleri belirlenmiştir. 
İşletmelerde döl ve süt verim özellikleri Tablo 
1’de verilmiştir. 

Genel olarak koç altı koyun sayısı, doğan kuzu 
sayısı, ölen kuzu sayısı ve süt verimi işletme 
ölçeği ile paralel olarak artmış, kısır koyun ora-
nı, ikizlik oranı ve yavru atan koyun oranı ise 
azalmıştır.  
Anket sonuçlarına göre koyun yetiştiricilerinin 
karşılaştıkları güçlükler sırasıyla; pazarlama 
sorunları (%39.7), hayvan alım fiyatlarının dü-
şüklüğü (%22.2), kaliteli kaba yem açığı (%
17.5), tecrübeli çoban ihtiyacı (%11.1), hayvan 
hastalıkları (%4.8), yüksek kredi faizleri (%1.6) 
ve damızlık hayvan temini (%1.5) olarak tespit 
edilmiştir.   
Yozgat ilinde koyun yetiştiriciliği genellikle Akka-
raman ırkı ve bunların melezi hayvanlarla yapıl-
maktadır. İşletmelerin geri kalan %23.8’inde 
bölgeye adapte olmuş Kangal ırkı ve bunun me-
lezlerine rastlanmıştır. İşletmelerin 58 tanesi (%
92.1) koç katım işlemini Ekim ayında başlatmak-
tadır.  
İşletmelerden %39.7'sinin (25) sağım yapmadık-
larını ve sütü kuzulara bıraktıklarını, %60.3'ünün 
ise (38) sağım yaptığı bildirilmiştir. Sağım yapan 
işletmelerin koyun başına laktasyon süt verimle-
ri ortalama 29±13.5 lt olarak belirlenmiştir.  
Sağım yapanların %49.2’si koyun sütünü kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak için peynir yapıp fazlası-
nı pazarladıkları, bunun dışında %44.4’lük bir 
kısmının sütü ya köy içinde taze olarak sattıkları 
ya da yoğurt yaparak yerel halka ve marketlere 
pazarladıkları tespit edilmiştir. Sütü mandıralara 
pazarlayarak değerlendiren işletmelerin oranı 
ise %6.4’tür. 

Döl Verim Özellikleri 

İşletme Ölçekleri 

Küçük (n=12) 

 

Orta (n=20) 

 

Büyük (n=31) 

 

Genel (n=63) 

 

Koç Altı Koyun Sayısı (baş) 24.0±12.7 66.5±7.1 146.6±8.5 97.8±60.8 

Doğan Kuzu Sayısı (baş) 25.0±16.3 71.3±17.7 153.5±42.1 103.0±61.3 

Kısır Koyun Oranı (%) 9.6±8.7 3.3±0.6 3.3±0.5 3.7±0.8 

İkizlik Oranı (%) 11.3±7.1 11.1±6.8 9.0±5.3 10.1±4.6 

Ölen Kuzu Oranı (%) 6.2±3.7 9.8±7.4 10.6±6.2 9.5±5.6 

Yavru Atan Koyun Oranı (%) 6.3±3.2 4.4±2.3 3.3±1.1 3.7±1.4 

Ortalama Süt Verimi (lt) 22.3±16.2 26.8±14.3 33.7±11.2 29.0±13.5 

Tablo 1. İşletme ölçekleri itibariyle döl ve süt verim özellikleri  

 = ortalama±standart sapma 
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İşletme yöneticilerinin devletten beklentileri ara-
sında desteklerin artırılması (%37.2) ilk sırada 
yer almaktadır. Bunun dışında işletme sahipleri-
nin beklentileri kaba ve kesif yem gibi girdi fiyat-
larının düşürülmesi (%26.1), fiyat politikasının 
(ürünlerinin değeri üzerinden alınması) olması 
(%13.1), sıfır faizli kredi temini (%8.6) ve sağlık 
hizmetlerinin arttırılması (%7.1) şeklinde sıralan-
mıştır. Ancak yetiştiricilerin %7.9’luk bir bölümü 
de devletten herhangi bir beklentilerinin olmadı-
ğı konusunda fikir beyan etmişlerdir.  
Koyunculuk yapan işletmelerdeki aile fertlerinin 
sayısı ortalama 5.4±3.1 kişi, (küçük ölçeklilerde 
3.3±1.8, orta ölçeklilerde 4.85±1.9, büyük ölçekli 
işletmelerde 6.51±3.5 kişi) olarak tespit edilmiş-
tir.  
Genel olarak toplam işgücü varlığı içerisinde 
aile işgücünün oranı %75.1,  yabancı işgücünün 
oranı %24.9 olarak hesaplanmıştır. İşletmelerin 
ölçekleri arttıkça, toplam işgücü varlığı da art-
maktadır. İşletmeler ortalamasına göre toplam 
işgücü sayısı 3.21 EİB olarak hesaplanmıştır. 
Ölçeklerine göre bir işçi küçük ölçekli işletmeler-
de 19.80 koyuna bakarken, orta ölçeklilerde 
31.97 koyun, büyük ölçeklilerde 64.68 koyuna 
baktığı hesaplanmıştır. İşletmeler büyüdükçe 
işgücü kısmi verimliliği de artış göstermektedir. 
Çalışmada mülk arazi genişliği küçük ölçekli 
işletmelerde 87.4±65.3 dekar (da), orta ölçekli-
lerde 108.0±135.4 da, büyük ölçeklilerde 

161.7±169.1 da, genel ise 130.5±147.3 da ola-
rak hesaplanmıştır. Kira veya ortağa tutulan 
arazi genişlikleri ise; küçük ölçekli işletmelerde 
22.8±35.9 da, orta ölçekli işletmelerde 
44.3±63.5 da, büyük ölçekli işletmelerde 
55.7±90.4 da ve genel 45.8±75.5 da olarak he-
saplanmıştır.  
 
Ekonomik Bulgular 
İncelenen işletmelerin toplam üretim masrafları, 
maliyetleri, masrafların oransal dağılımları, ko-
yun başına düşen değerleri ve işletme gelirleri 
ölçekler itibariyle hesaplanmış ve tablolar halin-
de verilmiştir.  
 
Üretim Masrafları: Tüm gruplarda toplam üre-
tim masrafları içerisinde alınan paylara göre 
yem, işçilik ve veteriner-sağlık harcamaları ilk üç 
sırayı almıştır.  Küçük ölçekli işletmelerde koyun 
başına düşen yıllık üretim masraflarının %
89.1’ini değişken masraflar, %10.9’unu ise sabit 
masraflar oluşturmuştur. Aynı değerler orta öl-
çeklilerde %89.4 ve %10.6, büyüklerde ise %
91.5 ve %8.5 olarak hesaplanmıştır.  Koyun 
başına yapılan toplam harcamalar ölçeklere 
göre küçükten büyüğe doğru azalmış ve sırasıy-
la 278.3 TL, 257.6 TL ve 202 TL olarak gerçek-
leşmiştir  (Tablo 2).  
 
 

  

Masraf Unsurları 

Küçük Orta Büyük Genel 

Üretim 
masrafı 

(%) Üretim 
masrafı 

(%) Üretim 
masrafı 

(%) Üretim 
masrafı 

(%) 

1. Toplam Yem Masrafı 155.7 55.9 147.5 56.8 125.7 62.2 132 59.5 
a. Kesif Yem Masrafı 109.8 39.5 97.3 37.7 75.4 37.3 82.2 37.1 
b. Kaba Yem Masrafı 45.9 16.5 50.2 19.1 50.3 24.9 49.8 22.4 

2. Toplam İşçilik 65 23.4 55.4 21.5 41.2 20.4 51.5 23.2 
a. Yabancı İşgücü 34.1 12.3 41.0 15.9 32.1 15.9 36.9 16.6 
 b. Aile İşgücü 30.9 11.1 14.4 5.6 9.1 4.5 14.6 6.6 

3. Vet.-Sağlık Gideri 18 6.5 13.8 5.8 12.9 6.4 13.4 6.0 
4. Yab. Sermaye Faizi 1.6 0.6 7.8 3.0 0.9 0.5 1.1 0.5 
5. Diğer Giderler* 7.6 2.7 5.7 2.2 4.1 2.0 4.5 2.1 
DEĞİŞKEN MASRAFLAR 247.9 89.1 230.2 89.4 184.8 91.5 202.5 91.3 
6. Genel İdare Giderleri 7.5 2.7 6.4 2.5 5.5 2.7 6.1 2.7 
7. Amortisman 12.7 4.6 10.9 4.2 6.2 3.1 7.3 3.3 
8. Bakım-Onarım Gideri 10.2 3.6 10.1 3.9 5.5 2.7 6.0 2.7 
SABİT MASRAFLAR 30.3 10.9 27.4 10.6 17.2 8.5 19.4 8.7 

MASRAFLAR GENEL 
TOPLAMI 

278.3 100 257.6 100 202.0 100 221.9 100 

Tablo 2. Ölçeklerine göre yıllık koyun başına üretim masrafları (TL/baş) ve oranları  

*: ısıtma, aydınlatma ve su 
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İşletme Gelirleri: İşletmelerde toplam geliri; 
kuzu ve toklu satışından gelen gelirler, süt ve et 
satış gelirleri, envanter kıymet artışı, damızlık 
hayvan satışından elde edilen gelir ve devlet 
desteği oluşturmuştur (Tablo 3).  
İşletme başına ve hayvan başına hesap edilen 
maliyetler, gelir ve kar/zarar durumları ölçeklere 
göre Tablo 4 ve 5’te verilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç 
Çalışma sonuçlarına göre işletme sahiplerinin 
sadece %1.5’inin mesleki eğitim alması, Konya 
ve Ardahan illerinden oldukça düşük bulunmuş-
tur (11,22). Yozgat ilinde koyunculukla ilgili ola-
rak eğitim çalışmalarının veya yapılan çalışma-
lara üreticilerin ilgilerinin yetersiz olduğu söyle-
nebilir. Bölgede üreticilere yönelik eğitim çalış-
malarının planlanması ve katılımın sağlanması-
nın üretimin sürdürülebilirliğine, yetiştiricilik ve 
işletme gelirlerine olumlu yansımaları olacağı 

düşünülmektedir. Bunun için başta Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Koyun-Keçi Yetiştirici-
leri Birliği, Üniversiteler ve özel sektör kuruluşla-
rı ortaklaşa eğitim seminerleri düzenleyerek eği-
time katılan ve başarı gösteren üreticilerin Ba-
kanlık öncülüğünde yürütülen Halk elinde kü-
çükbaş ıslah projesine dahil edilmesi gibi ilgiyi 
artırıcı tedbirler alınabilir.  

Yürütülen çalışmalarda koyunculuk, diğer hay-
vancılık dallarına (tavukçuluk, süt sığırcılığı ve 
besiciliği) göre en az eğitimli kişiler tarafından 
yapılan bir üretim faaliyeti olarak karşımıza çık-
maktadır (20,24). Dolayısıyla, bir taraftan yapı-
lan işlerle ilgili eğitim alma, yayın ve güncel ge-
lişmelerin takibi eksik kalmakta, diğer taraftan 
bunlar yapılsa bile sektöre uygulanması ve so-
nuç alınması uzun zaman alabilmektedir. İşlet-
me sahiplerinin eğitim durumları Acar (1)’ın ça-
lışmasındaki Isparta ilinde keçi yetiştiriciliği ya-

İşletme Gelirleri 
İşletme Ölçekleri 

Küçük % Orta % Büyük % Genel Ort. % 

Süt Satış Geliri 337.3 3.3 1300 3.3 2242 2.8 1580 3.0 

Et Satış Geliri 108.3 1.1 1160 2.9 137.1 0.2 456.3 0.9 

Kuzu/Toklu Satı-
şı 

3725 36.7 11363 28.9 26410 33.3 17312 32.4 

Damızlık Satışı 0 0 1500 3.8 2787 3.5 1848 3.5 

EKA* 5 373 53.0 22685 57.6 44494 56.2 30119 56.4 

Devlet Desteği** 603 5.9 1 374 3.5 3145 4.0 2099 3.9 

Toplam 10146.6 100 39383.0 100 79215.1 100 53414.3 100 

*EKA: Envanter kıymet artışı **Devlet Desteği: anaç koyun desteği 18TL/baş 

Tablo 3. Ölçeklerine göre yıllık işletme gelirleri (TL) 

Finansal parametreler Küçük (n=12) Orta (n=20) Büyük (n=31) Genel (n=63) 

Toplam Gelir 10 146.6 39 383.0 79 215.1 53 414.3 
Masraflar Genel Toplamı 9 295.7 22 626 36 265.5 27 185.2 
Tali gelirler* 1 127.2 1 430.5 3 250.2 2 268.0 
Toplam Maliyet 8 168.5 21 195.5 33 015.3 24 917.2 
Net Kar/Zarar 1 978.1 18 187.5 46 199.8 28 497.1 

Tablo 4. İşletme başına toplam gelir, üretim masrafları ve net kar/zarar durumları (TL/yıl) 

*Iskarta hayvan ve yapağı geliri. 

Finansal parametreler Küçük Orta Büyük Genel 

Toplam Gelir 337.5±385.3 464.8±146.5 462.6±158.2 407.2±279.6 

Toplam Maliyet 278.3±84.2 257.6±98.7 202.0±29.8 221.9±58.4 

Net Kar/Zarar 59.2±252.6 207.2±127.2 260.6±160.2 185.3±191.3 

Tablo 5. Hayvan başına düşen toplam gelir, üretim masrafları ve net kar/zarar (TL/baş/yıl)  
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pan işletme sahiplerinin eğitim düzeyleri ile 
uyumlu bulunmuştur. 
Yozgat ilinde koyun yetiştiriciliği genellikle Akka-
raman ırkı ve bunların melezi hayvanlarla yapıl-
maktadır. İşletmelerin az bir kısmında ise, Kan-
gal ırkı ve bunun melezlerine (%23.8) rastlan-
mıştır. Üreticilerin %88.8’i damızlık koç teminini 
kendi işletmesinden yaptığını beyan etmiştir. Bu 
durum, Gezer (16), Dönmez (13) ve Özkan 
(18)’ın çalışmalarıyla uyumlu, Şahinli (22)’nin 
çalışmasından ise yüksek bulunmuştur. İşletme-
lerin damızlık koç teminini kendi işletmelerinden 
karşılaması, kan yakınlığını arttıran bir faktör-
dür. Kan yakınlığının artması ile zamanla yaşa-
ma gücü zayıf yavruların doğmasına neden ola-
rak işletmelerde kuzu kayıpları artmaktadır. Ku-
zu kayıplarının artması işletmelerin gelirini ve 
geleceğini olumsuz etkilemektedir.  
Normal bir koyunculuk işletmesinde yaşama 
gücünün %95 olması beklenirken (19), araştır-
mada ölen kuzu oranı %10’a yakın (yüksek) 
bulunmuştur. Bu nedenle, belirli bir zamandan 
sonra işletmelerin damızlık koç kendi işletmeleri 
yerine elit sürülerden veya devlete ait olan ve 
pedigrili yetiştiricilik yapan işletmelerden seçme-
si alternatif olarak değerlendirilebilir.  
Bu çalışmada yetiştiriciler koçlarını ağırlıklı ola-
rak (%85.7) koç katım zamanında sürüye kattık-
larını ve diğer zamanlarda koçların sürüden çı-
karıldığını ifade etmişlerdir. İşletmelerin %
14.3’ünde, koçların tüm yıl boyunca sürüde tu-
tulduğu beyan edilmiştir. Bu değerler diğer araş-
tırma bulgularıyla karşılaştırıldığında, Gezer 
(16) ve Dayan (9) ile uyumlu, Dönmez (13)’in 
Bursa ilinde yaptığı çalışma bulgularından ise 
yüksek bulunmuştur. Koç katımında, koyunların 
kızgınlık göstermeye başladığı mevsim koşulla-
rının (gün uzunluğu kısalınca) etkisi vardır. Yoz-
gat ilinde koç katımı, Bostancı (6)’nın çalışması-
na benzer olarak Ekim ayında başlamakta koç-
lar uzunca bir süre sürüde kalmakta (Mayıs so-
nu Haziran başına kadar) ve daha sonra sürü-
den çıkarılmaktadır. Gezer (16), Sivas genelin-
de yaptığı çalışmada koçların sürüye Kasım 
ayının 14’ünde katıldığını belirtmiştir. Sivas ilinin 
Yozgat ilinden daha doğuda bulunması ve daha 
soğuk olması sebebiyle kuzu zayiatını en aza 
indirebilmek ve kuzulamayı ilkbahara denk geti-
rebilmek için yetiştiriciler koç katımını kışın şid-
detine göre ayarlamaktadırlar. 
Araştırmada işletmelerin %60.3’ünün koyunları-
nı sağdığı, %39.7’sinin ise sağım yapmayıp sü-
tü kuzulara içirdiklerini belirtmişlerdir. Sağım 

yapan işletmelerin koyun başına ortalama lak-
tasyon süt verimleri 29±13.5 lt olarak hesaplan-
mıştır. Araştırma sonuçları, laktasyon süt verimi 
bakımından Özkan (18)’ın çalışmasından yük-
sek, (19.2 lt); Deniz (12)’in bildirdiği değerden 
(47.5 lt) ise düşük bulunmuştur. Bu sonuçlarda 
araştırma bölgelerindeki mera alanlarının miktar 
ve kalite yönünden farklılığı, koyunların yaş ve 
ırk farkları ile kuzularda sütten kesim sürelerinin 
etkili olabileceği söylenebilir. 
Araştırmada elde edilen sütün farklı şekillerde 
değerlendirildiği görülmüştür. Bu yöntemler içe-
risinde en büyük payı %49.2 ile yetiştiricilerin 
kendi ihtiyaçlarını karşılamak için sütü peynir 
yapıp fazlasını pazarladıkları görülmektedir. Bu 
oran Dönmez (13)’in Bursa ilinde yaptığı çalış-
madan yüksektir (%31.2). Sütü mandıralara pa-
zarlayarak değerlendiren işletmelerin oranı ise 
%6.4 gibi düşük bir değere sahiptir. Bu değer, 
önceki çalışmalara kıyasla oldukça düşüktür 
(11,13). Buna neden olarak Yozgat ilinde süt 
sanayinin gelişmemiş olması gösterilebilir. Üreti-
len sütün satılıp işlenememesi, üreticilerin gelir-
lerini artıramamalarına yol açmaktadır. Araştır-
ma bölgesi olan Yozgat’ta etkin üretici örgütlen-
mesinin sağlanarak çiğ süt alımı ile ürün işleme 
tesislerini kurulması teşvik edilmelidir (10,15). 
İşletme ölçeklerine göre toplam işgücü varlığı 
2.37 ile 3.50 EİB arasında değişmektedir. İşlet-
melerin büyüklükleri arttıkça, toplam işgücü var-
lığı artmaktadır. İşletmeler ortalamasına göre, 
toplam işgücü varlığı 3.21 EİB olarak hesaplan-
mıştır. Buna göre, büyük işletmelerde aile işgü-
cünün daha etkin kullanıldığı söylenebilir. Bu 
değerler, Aktaş (3) ve Şahinli (22)’ye göre 
(sırasıyla 3.73-4.08 EİB) göre yüksek bulun-
muştur. Bu duruma işletme gruplarındaki hay-
van sayılarının farklı olması neden gösterilebilir. 
Çalışmada küçük ölçekli işletme grubunda orta-
lama işletme arazi genişliği 110.3 dekar, orta 
ölçekli işletme grubunda 152.3 dekar, büyük 
ölçekli işletme grubunda 217.4 dekar iken işlet-
meler ortalamasında ise 176.3 dekardır. Arazi 
varlığı işletmelerin gelir seviyeleri ve koyun sayı-
sı ile ilişkilidir.  
İncelenen işletmelerin kısır koyun oranı ve yav-
ru atma oranına göre döl verim kriterlerinin iyi 
olduğu söylenebilir. Çünkü yetiştiriciler; doğuran 
koyun oranlarının yüksek olmasını isterler. Kısır-
lık ve yavru atma bu oranın düşmesine neden 
olmaktadır. Bu çalışmada kısırlık ve yavru atma 
oranı  %3.7 olarak hesaplanmıştır. İşletmelerde 
ortalama ölen kuzu sayıları (%9.5) Bilginturan 
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(5)’ın bildirdiği (%7.6) değerden yüksektir. Kuzu 
ölümlerinin sebebinin, şiddetli geçen kış şartları, 
hayvanların bakım ve beslenmesinde yapılan 
yanlışlar, hastalıklar (Enterotoksemi, Beyaz 
Kas, E.coli enf. vs) olduğu belirtilmiştir. 
İncelenen işletmelerde ikizlik oranı %10.1 olarak 
bulunmuş ve ölçeklere göre önemli bir değişim 
göstermemiştir (%9-%11.3). Irk özelliği dışında, 
koç katımı mevsimine bakımlı ve kuvvetli olarak 
giren ve bakım-besleme şartları iyi olan koyun-
larda ikiz doğumların arttığı söylenebilir. Ayrıca 
ikizlik oranının fazla olmadığı ırklar (Akkaraman 
ve Kangal) bölgede hakimdir. 
Ekonomik verilere göre, işletmelerde genel ola-
rak değişen masraflar içerisinde ilk sırayı yem 
(%59.5) almıştır. Ölçeklerine göre yemin payı %
56 ile %62.2 arasında değişmekte ve ölçek art-
tıkça yemin oransal değeri de artmaktadır. Çün-
kü işletme ölçeklerine göre, hayvan sayıları artış 
göstermekte, buna paralel olarak yem ihtiyacı 
artmaktadır. Yem gideri, Aktaş (3)’ın çalışması 
ile uyumlu, Şahinli (22)’nin bildirdiği değerden 
(%63.5)  düşük, Demir ve ark. (11)’na göre (%
48.9) yüksek olduğu görülmüştür. Düşük çıkma-
sının nedeni olarak, yetiştiricilerin daha az fabri-
ka yemi almaları ve işletme gruplarındaki koyun 
sayılarının farklı olması gösterilebilir.   
Çalışmada üretim masrafları içerisinde işçilik 
masrafları ikinci sıradadır. İşletme ölçeklerinin 
büyümesi ile işçilik maliyetinin oransal olarak 
düştüğü görülmüştür. İncelenen işletmelerde 
yabancı işgücünün büyük bir kısmını geçici işçi-
ler oluşturmaktadır. İşletme ortalamasına göre 
işçilik masraflarının oranı %23.2’dir. Bu değer 
Şahinli (22)’nin bildirdiği değere yakın (%24.2), 
Demir ve ark. (11)’dan yüksektir. 
İşletmelerin veteriner-sağlık giderleri işletmeler 
ortalamasında %6.0 olarak hesaplanmıştır. Bu 
değer, Şahinli (22)’ye göre yüksek bulunmuştur. 
Hastalıklara ve koruyucu hekimlik uygulamaları-
na bağlı olarak sağlık giderleri farklılık göstere-
bilmektedir. 
Araştırma sonuçlarına göre, işletme masrafları 
içerisindeki sabit masrafların oranı %8.7 ve de-
ğişen masraflar da %91.3 olarak hesaplanmış-
tır. Sabit masrafların %3.3’ünü amortismanlar, 
%2.7’sini bakım-onarım giderleri ve yine %
2.7’sini genel idare giderleri oluşturmuştur. Bu 
değerlerden bakım-onarım giderleri Şahinli (22) 
ve Aktaş (3)’ın bildirdiği değerlerden düşük 
(sırasıyla %3.6-%4.9) bulunmuştur. 
İncelenen işletmelerde bir baş koyunun yıllık 
maliyeti, küçük ölçeklilerde 278.3 TL, orta ölçek-

lilerde 257.6 TL, büyük ölçeklilerde 202 TL ola-
rak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre işletme 
ölçekleri büyüdükçe üretim maliyetlerinin de 
düştüğü söylenebilir.  
İncelen işletmelerde işletme başına sağlanan 
toplam gelirin %56.4’ü EKA’dan, %32.4’ü kuzu/
toklu satışından, %3.5’i damızlık hayvan satışın-
dan ve %3’ü süt satışından oluşmaktadır. İşlet-
melerde gübre satışı yapılmadığından ve yapa-
ğı satışı da yok denecek kadar az olduğundan 
hayvansal üretim değerine dâhil edilmemiştir. 
Hayvansal üretim değeri içerisinde EKA’nın yük-
sek olması, işletmede üretilerek satılan hayvan-
sal ürünlerin az olduğunu ya da işletme sahipleri 
tarafından değerlendirildiğini göstermektedir.  
Bu sonuçlara göre tüm işletme gruplarında za-
rar eden işletme olmamıştır. İşletme büyüklüğü 
ile işletme başarısı arasında doğru bir ilişki oldu-
ğu ve işletme büyüklüğü arttıkça işletmenin ba-
şarısının da arttığı söylenebilir. Bu sonuç, Cev-
ger (7) ile Dağıstan ve ark. (8)’nın da vurguladı-
ğı gibi işletmelerin başarısında sürü büyüklüğü-
nün önemini ortaya çıkarmaktadır. 
Araştırma bölgesinde koyun yetiştiriciliği yapan 
işletmelerden elde edilen veriler ışığında bir de-
ğerlendirme yapılacak olursa; Yozgat il ekono-
misinde koyunculuk faaliyetinin önemli bir yeri 
vardır. Ancak üretici ve devlet başta olmak üze-
re sektörle ilgili hemen tüm paydaşların üzerine 
düşen ve çözüm bekleyen bir takım sorunlar 
bulunmaktadır. Nüfus, iç ve dış kaynaklı olarak 
devamlı artmakta ve bu artış hayvansal ürün 
talebine yansımaktadır. Ancak koyunculuk bu 
talep artışına gerek üretim miktarı, gerekse kali-
te anlamında yeterince cevap verememektedir. 
Bölgedeki üreticilerin etkin bir örgütlenmeye 
gidememesi, girdi temini, ürünlerin değerlendiril-
mesi ve pazarlamada yetersizlikler, resmi ve 
mesleki eğitim düzeylerinin en alt seviyelerde 
kalması, nitelikli sürü yönetim elemanı (çoban) 
bulunamaması, kar marjının düşüklüğü ve has-
talıklara bağlı kayıplar üreticilerin daha karlı ve 
verimli çalışmasının önünde duran en önemli 
engellerdir. Bu sorunların çözülmesi halinde, 
koyunculuk; kırsal ekonomik yapının önemli bir 
parçası olarak hayvansal üretime ve istihdama 
katkı sağlayarak, ilin gelişmesine yardımcı ola-
caktır.    
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Apicomplexan Protozoonlarda Apicoplast 
 

Abdullah İNCİ, Gözde Şahingöz DEMİRPOLAT, Alparslan YILDIRIM, Önder DÜZLÜ 

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, 38039 Kayseri-TÜRKİYE 
 

Özet: Apicomplexa subphylumunda bulunan protistan türleri fotosentetik olmayan apicoplast adı verilen ikincil bir plas-
tide sahiptirler. Apicoplast; Plasmodium, Eimeria, Toxoplasma, Sarcocystis, Theileria ve Babesia gibi bazı apicomp-
lexan protozoonlarda bulunan buna karşılık Cryptosporidium spp. ve Gregarina niphandrodes’de bulunmayan bir plas-
tiddir. Apicoplastın sekonder endosimbiyoz ile bir algden (kırmızı ya da yeşil alg) evrimleştiğine inanılmaktadır. Apicop-
last, endomembran sisteminin en dış bölümü içinde dört membran tarafından çevrelenmiştir. Apicomplexan parazitleri-
nin büyümesi ve replikasyonu için gerekli son derece özelleşmiş bir organel olan apicoplastın bakterilerde varolan yağ 
asidi sentezi, hem pathwayi ve isoprenoid biyosentezine sahip olduğu bilinmektedir. Bu organelin yıkımlanması bu 
parazitlerde ölüme yol açmaktadır. Bu durum, ilaç endüstrisinin protozoonlara karşı ilaç geliştirme çalışmalarında odak 
noktasını oluşturmuştur. Bu yüzden ilaç endüstrisi araştırmalarını bu organele ait gen bölgeleri üzerine yoğunlaştırmış-
tır. Bununla birlikte apicoplastın işlevleri hakkındaki bilgiler henüz yeterli olmayıp bu konuda çeşitli hipotezler mevcut-
tur. Bu derlemede apicoplasta dikkat çekilmesi ve bazı fonksiyonları hakkında üretilen bilgilerin paylaşılması amaçlan-
mıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Apicomplexan, apicoplast, evrim, housekeeping fonksiyon, plastid 
 

Apicoplast in Apicomplexan Protozoon 
 

Summary: Protistan species belonging to the subphylum apicomplexa have a non-photosynthetic secondary plastid 
structure also called apicoplast.  This organel is found in most parasitic genera of apicomplexan protozoans like 
Plasmodium, Eimeria, Toxoplasma, Sarcocystis, Theileria and Babesia spp., but not in the ohers such as Cryptospori-
dium spp. and Gregarina niphandrodes. It is believed that the apicoplast is originated from an alga (red or green alga) 
through secondary endosymbiosis. The apicoplast is surrounded by fourfold membrane within the outer most part of 
the endomembrane system. The apicoplast which is a highly specialized organelle that mediates required functions in 
the growth and replication of apicomplexan parasites contains an ensemble of bacteria-like pathways to replicate and 
express its genome plus an anabolic capacity generating fatty acids, heme and isoprenoid precursors. Destroying this 
organel usually results in parasite death, thus making apicoplast metabolism an attractive target for drugs. However, 
the data about the functions of the apicoplast are limited and there are some hyppotehesis about this subject. In this 
review, it was aimed to point out the apicoplast and to s hare the data about some functions of this organel. 
 
Key Words: Apicomplexan, apicoplast, evolution, housekeeping functions, plastid 

Giriş 
İlk protozoonun keşfinden (42) günümüze kadar 
takip eden yaklaşık dört asırlık süreçte teknolo-
jik gelişmelere paralel olarak protozoon türleri-
nin tanımı, tarifi ve dolayısıyla sınıflandırılmaları 
da sürekli geliştirilmiştir. Bu suretle bilinen pro-
tozoon türlerinin yapısal ve fonksiyonel özellik-
leri hakkında daha detaylı bilgiler ortaya kon-
muş ve aynı zaman da birçok yeni protozoon 
türünün varlığı bildirilmiştir. Bütün bu gelişmeler, 
sınıflandırmalarda da sürekli bir değişime yol 
açmıştır (3). Protozoonlarda tarihi gelişim içeri-
sinde özellikle sistematik açıdan elde edilen en 

önemli bulgu, 1970’li yıllarda apikal kompleksin 
keşfi olmuştur. Elektron mikroskopta apikal 
kompleksin ortaya konması ile protozoonların 
sınıflandırılması yeniden yapılmış ve yeni bir 
ata, yeni bir kök olarak apicomplexa bu sınıflan-
dırmada yerini almıştır. O güne kadar sınıflan-
dırmalarda göz önünde bulundurulmayan bu 
yapıya sahip protozoonlar, apicomplexa, kökün-
de sınıflandırılmıştır (31). Günümüzde yapılan 
modern sınıflandırmada ise Apicomplexan pro-
tozoonların sistematikteki yeri aşağıda verildiği 
gibidir (59):  
Domain: Eukaryota 
Kingdom: Chromalveolata  
Superphylum: Alveolata 
Phylum: Myzozoa 
Subphylum: Apicomplexa 
Apicomplexan kökaltında bugüne kadar yakla-
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şık 6000 protozoon türü isimlendirilmiş olup 
bunların çoğu zorunlu parazitlerdir (2). Bu para-
zitlerin bazıları insan ve/veya hayvanlarda ağır 
ekonomik kayıplara yol açan önemli hastalıklara 
sebep olurlar. Örneğin; coccidiosis (Eimeria 
spp.), cryptosporidiosis (Cryptosporidium spp.) 
toxoplasmosis (Toxoplasma gondii), sarcocys-
tosis (Sarcocystis spp.), malaria (Plasmodium 
spp.), babesiosis (Babesia spp.), theileriosis 
(Theileria spp.). Apicomplexan protozonlar, fo-
tosenteze ihtiyaçları olmamalarına rağmen ikin-
cil plastid olan apicoplasta sahiptirler. Apicomp-
lexan patojen protozoonların insan ve hayvan-
larda yol açtıkları hastalıkların klinik olarak me-
dikal ve veteriner sahasındaki ekonomik önem-
lerinden dolayı bu patojenler geniş kapsamlı 
şekilde araştırılmışlardır. Son yıllarda apicoplas-
tın keşfiyle çeşitli patojen türlerde özellikle bir-
çok örnekte hem apicoplast hem de nükleer 
genomların sekansları üzerinde durulmuştur 
(53, 64). Şekil 1’de 18S rRNA dikkate alınarak 
yapılan filogenetik ağaç gösterilmiştir. 

Apicomplexan Hücrelerinde Plastidin Keşfi 
Apicoplast, ilk kez ördeklerde sıtmaya sebep 
olan Plasmodium lophurae’da keşfedilmiştir ve 
daha sonra T. gondii’de keşfedilmiştir (26). Son-
raki yıllarda yapılan çalışmalar da ise Plasmo-
dium falciparum’dan halkasal formda 35 kilo 
baz’lık (kb) plastid DNA’sı izole edilmiştir (16). 
Bu plastidin DNA’sı Adenin (A)+Timin (T)’ce 
zengin bölgeler içermektedir (19). Apicoplast, 
Cryptosporidium spp. dışında bütün apicomp-
lexan protozoonlarından izole edilebilmiştir (1, 
76, 78). Daha önceden apicoplast DNA’sının 
mitokondriyal olduğuna inanılıyordu (11, 14, 26, 
73). Ancak daha sonra elde edilen bilimsel bilgi 
birikimiyle bu organelin alg ve bitkilerin plastid 

DNA’sıyla ilişkili olduğu anlaşılmıştır (75). 
Toxoplasma, Eimeria ve Theileria gibi diğer api-
complexan cinsleri yüksek derecede korunmuş 
DNA (28, 75) benzeri plastidlere (apicoplast) 
sahiptirler (10). Fakat yapılan çalışmalarla Cryp-
tosporidium parvum (78) ve Gregarina niphand-
rodes (67)’de apicoplastın olmadığı gösterilmiş-
tir.   
 
Morfoloji ve Diğer Organeller ile Potansiyel 
Birliktelik 
Başlangıçta P. falciparum’un apicoplastının sa-
dece üç katlı membrandan oluştuğu düşünül-
müş (21) fakat daha sonra bu membranın dört 
katlı olduğu gösterilmiştir (30, 34). Transmission 
elektron mikroskobu ile T. gondii’ nin apicoplas-
tın ve membranlarının Şekil 2’ de gösterilmiştir. 
Diğer taraftan bir dış membran kompleksi, en 
dış ve orta membran arasında yatan belirsiz 
kökenli kalıntılar vardır. Dış ve iç membran 
komplekslerinin her ikisinin de parazitin geliş-
mesi sırasında merozoit ve trofozoitten köken 
aldığına inanılmaktadır (21).  

 
Bir karacadan izole edilen Sarcocystis spp.’nin 
yapısı elektron mikroskobunda incelenmiş ve 
apicoplastın dört membrana sahip olduğu keş-
fedilmiştir. Bu dört membranın ikisinin iç memb-
ran (düzenli) ve ikisinin dış membran (düzensiz) 
yapıdan oluştuğu, en dış membranın parazitin 
sitoplazmasının içinde düzensiz tümsekler oluş-
turarak endoplazmik retikulum ile ilişki kurduğu 
gösterilmiştir (61). Benzer temas bölgeleri, T. 
gondii’de de gözlenmesine rağmen apicoplast 
ile mitokondrinin birleşme noktası gözleneme-
miştir (62). Diğer yandan P. falciparum’un 
apicoplast ve mitokondri organel sınıflandırılma-

Şekil 1. 18S rRNA dikkate alınarak yapılan 
filogenetik ağaç (53). Şekil 2. Transmission elektron mikroskobu 

ile T.gondii’ nin apicoplastının ve membran-
larının gösterimi (36) 
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sında iki farklı teknik kullanılmış (yoğunluk gra-
dient santrifüj ve floresan aktivasyon) ve bu tek-
niklerde apicoplast ve mitokondrinin birbirinden 
ayrılmadığı rapor edilmiştir. Buna karşılık bazı 
araştırmacılar, Plasmodium’da apicoplastın fi-
ziksel olarak mitokondriye sıçradığı noktasında 
hem fikir olmuşlardır (27). 
 
Apicoplast Genomu 
Apicoplastın gen haritası ilk kez P. falcipa-
rum’da belirlenmiş (75), ondan sonra iki koksidi-
yal tür olan T. gondii ve E. tenella (8), bunları 
takiben de iki piroplasmid Theileria parva (15) 
ve Babesia bovis (7) türlerinde belirlenmiştir. 
Apicoplast genomunun gen içeriğinin spesifik 
genlerde birkaç nesil dışında yüksek derecede 
korunmuş olduğu bulunmuştur. Türlerin her biri-
nin genomu genellikle ribozomun altbirimleri 
olan SSU ve LSU rRNA (rrs ve rrl) ile kodlamak-
tadır. Bakteri cinslerinin RNA polimerazlarının 
(rpoB, rpoC1, rpoC2) üç alt birimleri, 16 ribozo-
mal proteinler, 1 EF-TU, 1 ClpC-like protein ve 
24 tRNA sitozolden tRNA alınmadan translas-
yon için yeterlidirler. Plasmodium ve coccidian-
ların apicoplast genomları tersine çevrilmiş rrl, 
rrs ve 9 tRNA genlerinden oluşan yarım tekrar-
ları içeren genlere sahiptir (53). Apicoplast 
DNA’sının topolojisi türler üzerinde değişiklik 
göstermektedir. P. falciparum’da apicoplast 
DNA’sı sirküler formda olup yaklaşık 35 kilo baz 
(kb) boyutunda olup sadece bir küçük populas-
yon lineer formdadır (72). T. gondii ‘nin apicop-
last DNA’sının sadece %9’u sirküler formda 
olup ve geriye kalan %90‘ı ise lineer formdadır 
(70). 
 
Apicoplast Proteinleri 
Diğer sekonder plastidlerin çoğu gibi (4, 6, 29, 
54), apicoplast proteinlerinin de N-terminal ucu 
genellikle nükleer genom tarafından şifrelenir 
(66, 68).  P. falciparum’un 500’den fazla proteini 
nukleer genom tarafından kodlanır (12, 43). 
Bunların yaklaşık 150‘sinin, fonksiyonu ve yapı-
sal özellikleri dizi veritabanında bilinen protein-
lerin dizilerine önemli derecede benzerlik gös-
termektedir. En önemlileri isoprenoidlerin yeni-
den biyosenteziyle ilgili enzimler, yağ asitleri, 
DNA polimeraz gibi housekeeping proteinlerin 
yanı sıra DNA giraz altbirimleri, ribozomal prote-
inler, moleküler şaperonlar ve kompenentleri 
içerir (43, 52 ). 
 
 

 
Apicoplast’ın Non-Housekeeping Fonksiyon-
ları 
Apicoplast’ın fonksiyonunun ne olduğu halen 
çözülememiş olmakla birlikte bu konuda ileri 
sürülen birkaç hipotez mevcuttur. Apicoplast’da 
farmakolojik ve genetik karışıklığın meydana 
gelmesi parazitin ölmesine sebep olmuş bu da 
apicoplastın parazitin yaşaması için gerekli ol-
duğunu göstermiştir. Mitokondri ile işbirliği için-
de olan P. falciparum’un apicoplastında Tip 2 
yağ asidi sentezi, isoprenoid sentezi, hem sen-
tezi, Fe-S sentezi gösterilmiştir (17, 43, 47, 50). 
Plasmodium falciparum’ da apicoplast metabo-

lizması Şekil 3’de gösterilmiştir. 
 1.Tip 2 Yağ Asidi Sentezi: Tip 2 yağ asidi 
sentezi, NADPH varlığında acetyl-CoA ve ma-
lonyl-CoA’dan Palmitate sentezidir. Palmitate, 
hücre yapısına katılabilir, hormonların sentezin-
de ara madde olarak kullanılabilmektedir. 
Apicoplastın yıkılması ile parazit hemen ölme-
mektedir. Ancak bu durum, konağın parazite 
saldırısı için avantaj sağlamaktadır. Diğer taraf-
tan yapılan gözlemler, apicoplastın lipid meta-
bolizmasını yapabildiğini de göstermektedir. 
Apicoplastda yağ asidi yeterli bir şekilde sentez-
lenemez ise parazit, parasitophorous vacuole 
(PV) oluşturamaz ve buna bağlı olarak konak 
hücresinin istilasına açık hale gelmektedir (58, 
66, 69). Tip 2 yağ asidi sentezi sistemin de enol
-ACP redüktazın inhibitörü triclosan,  P. falcipa-
rum’un büyümesini güçlü bir şekilde bastırır (37, 
58). Triclosan, aynı zaman da enoyl-ACP re-
düktaz eksikliğinde T. parva’nın gelişmesini de 
inhibe eder (32). 
 

Şekil 3. Plasmodium falciparum’ da apicop-
last metabolizması (43). 
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2. İsoprenoid Biyosentezi 
İsoprenoidler, hücre içi proseslerde anahtar rol 
oynayan lipid bileşiklerinin önemli bir sınıfı olup 
proteinlerin kovalent bağlanmasında, absisik 
asit ve vitamin B6 biyosentezinde öncü madde 
olarak rol oynarlar. Thiamine pyrophosphate 
sentezi, isopentenyl-pyrophosphate (IPP)’a 
bağlıdır. Thiamine, P. falciparum ve T. gondii 
apicoplastında Deoxyxylulose 5-Phosphate 
(DOXP)-sentazı ve Pyruvate-dehydrogenase 
(PHD) kompleksinin E1 alt birimi için ko-faktör 
görevi yapmaktadır. Isopentenyl pyrophosphate 
(IPP), mevalonate pathway aracılığıyla mevalo-
nate acetyl-CoA’dan sentezlenir. IPP sentezini 
bakteriler, bitkiler ve apicoplasta sahip parazitler 
yapabilmektedir. Bu pathway de IPP sentezinde 
kullanılan DOXP pyruvate ve glyceraldehyde 3-
phosphate (GA3P) tarafından oluşturulur. 
DOXP, ikinci. basamakda 2-C-methyl-erythritol 
4-phosphate (MEP)’a dönüşür. Dolayısıyla bu 
süreç, DOXP/MEP veya non-mevalonate 
pathway olarak adlandırılır. DOXP reductoiso-
merase’ın inhibitörü olan fosfodomycin güçlü bir 
şekilde P.falciparum büyümesini inhibe ederken 
T. gondii ve E. tenella’ya karşı etkisi düşük bu-
lunmuştur (24). Yapılan son çalışmalar Theileria 
türlerinin de bu inhibitörden etkilenmediğini gös-
termiştir ( 9, 32). 
 
3. Hem Sentezi: Apicomplexanlarda hem sen-
tezi, Succinly-CoA ve Glycine birleşmesi ile 
başlar ve sentezin sonunda ALA-D aminolevu-
nilic asid üretilir. Bazı apicomplexan protozoon-
larda örneğin; Theleria ve Babesia türlerinde 
heme sentezini kodlayan genlerde eksiklik var-
dır (15). Apicoplastta meydana gelen hem sen-
tezi, parazitin gelişmesine katkıda bulunmanın 
yanı sıra transmisyon baskılama ve profilaksi 
için önemli hedef olabilmektedir (18). 
 
4. Demir-Sülfür (Fe-S) Sentezi: Demir sülfür 
sentezi, mitokondride elektron taşıma sistemin-
de oksidasyon-redüksiyon tepkimelerinde rol 
oynamaktadır. Fe-S cluster biyosentezi organiz-
malarda mitokondride yapılmakta olup plastid 
taşıyan ökaryotlarda plastid’de meydana gel-
mektedir. Fe-S cluster, cystine sulfur aracılığıyla 
proteine bağlanır ve apicoplast da proteinlerin 
olgunlaşmasında görev alır. Farklı çalışmalar 
yapılsa da Fe-S sentezinin apicoplast ve parazit 
açısından önemi hala tam olarak çözülememiş-
tir (60). 

 
Apicoplast’ın Housekeeping Fonksiyonları 
1. Apicoplast DNA’sının Devamlılığı: Api-
complexan parazitler için eritrosit içine invaz-
yon, hayat sikluslarının en önemli basamağını 
oluşturmaktadır. P. falciparum’un merozoitleri 
konağın dolaşım kanında eritrositlere girdiğinde 
repilikasyondan önce apicoplastın 3’den fazla 
kopyasını içermemektedir.  Daha sonra artan 
kopya sayısı ile şizogoni safhasında her kardeş 
hücrenin apicoplast DNA’ sı dağıtılır (72). P. 
falciparum merozoitleri ile T. gondii tachyzoitleri 
karşılaştırıldığında, T. gondii tachyzoitleri hücre 
başına (25 birim) daha fazla apicoplast DNA’sı 
içerir ve organel bölünmesi, T. gondii tachyzoi-
tinde P. falciparum’dan daha fazla olur (33). 
Apicoplastda DNA replikasyonundan DNA poli-
merazın sorumlu olduğu düşünülmektedir. Ma-
mafih, bu henüz kanıtlanamamıştır. Bunun yanı 
sıra bazı araştırmacılarda plastid replication-
repair enzyme (Prex) adı verilen bir enzimin 
DNA replikasyonundan ve onarımından sorumlu 
olduğunu bulunmuştur. Bu enzim memeli mito-
kondrisinin Twinkle helikazına benzeyen bir 
primaz-helikaz ve Aquifex aeolicus’un DNA poli-
meraz1’ine benzeyen bir ekzonükleaz-
polimeraz içerir (55). 
 
2. Transkripsiyon: Bütün apicoplast genomla-
rının bakterilerde bulunan RNA polimerazın 
(rpoB,rpoC1,rpoC2) β, β’, β’’ altbirimlerinden 
belirli genlerle kodlanmaktadır. Bu alt birimlerin 
α alt birimi ile dimer oluşturabilirler (77). Ancak 
diğer plastitlerden farklı olarak α alt birimi, 
apicoplastda eksiktir (rpoA geni). Bu nedenle α  
altbirimi apicomplexan çekirdek genomu tarafın-
dan kodlanır ve dimer oluştururlar. Apicoplastta 
transkripsiyon bakteri ve diğer plastitlerden da-
ha farklı bir şekilde düzenlenmektedir (5, 22). 
Apicoplastda transkripsiyon T7 bakteriyofajında 
bulunan RNA polimeraza benzer bir RNA poli-
meraz ile yapılır (T7-like RNA polimeraz-NEP) 
(20). 
 
3. Translasyon: Apicoplast genomu, 500’e ya-
kın proteini kodlamaktadır. Fakat bunların sade-
ce 150’sinin fonksiyonu bilinmekte olup onlarda 
önemli metabolik yollarda görev almaktadır. 
Plastidlerde iki farklı tip translasyon sonlanma 
faktörü vardır. Bunlar release factor 1 ( RF1) ve 
RF2’dir. RF1 UAA ve UAG’yi bağlar, RF2 UAA 
ve UGA’yı bağlamaktadır (39). Plasmodium ve 
piroplasmidlerde UGA kodonu varken Eimeria 



53 

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 14(1), 49-59, 2017                                                                                                                                      A. İNCİ  
  

ve Toxoplasma’da yoktur. Fakat UGA ve UAA, 
apicoplast genomunda çoğu gen tarafından 
translasyonu sonlandırmak için seçilen kodon-
dur. P. falciparum‘da rpoC2 geni doğru translas-
yon ürünü üretmeyi sağlamaktadır. RpoC2 geni 
ile özelleşen aminoasit sekansları farklı api-
complexan türleri arasında korumaktadır (75).  
Cyanadioschyzon merolae gibi bazı alglerin 
plastidleri çekirdek olarak bilinen yapılar içinde 
organelin DNA’sı ile bir araya gelerek HU prote-
inini oluşturmaktadır (49). Histone-like (HU) pro-
teini, P. falciparum apicoplastının iç kısmı bo-
yunca dağılarak apicoplast DNA’sını bağlamak-
tadır (44, 48). HU proteininin görevleri;  i) 
Trankripsiyonda rol oynayan DNA bağlayan 
yapısal bir proteindir, ii) replikasyonun başlatıl-
masını sağlar, iii) DNA onarımında görev alır. 
Yapılan bir çalışmada T. gondii HU proteini açı-
sından genetik olarak knockout hale getirilmiş 
ve ∆hu mutant suşu elde edilmiş bu suşda da 
önemli derecede büyüme geriliği ve apicoplast 
genomu kopya sayısının azlığı gözlenmiştir 
(45). 
 
Organel Proteinlerinin Girişi ve  
Olgunlaşması 
Bitkilerde çekirdek tarafından kodlanan plastid 
proteinleri bir Stromal-processing peptidase 
(SPP) tarafından polipeptidin olgun formunda N 
terminalde bir transit peptide sahiptir (46).  Ben-
zer diğer ikincil plastidler, apicoplastlara transit 
peptidinden önce gelen bir sinyal peptidine sa-
hiptir (66, 68). Proteinler, Endoplazmik retiku-
lum lümeni içinde cotranslationally bir şekilde 
serbest bırakılır ve apicoplastın stromasına he-
deflenirler (63). Her membran geçiş basamağı 
endoplasmic reticulum-associated protein deg-
radation derived 1 (ERAD/DER1) gibi belirli 
transloconlar tarafından aracılık edilir (25, 56). 
SPP geni plastidi bulunan her apicomplexan 
protozoonda olmasına rağmen Cryptospori-
dium’da bulunamamıştır (15, 41). 
 
Apicoplastın Evrimsel Kökeni 
Apicoplastın evrimsel orjininin anlaşılmasında 
membran sayıları önemli olup ikiden fazla 
membran olması sekonder endosimbiyont oldu-
ğunun göstergesidir. Sekonder endosimbiyoz ile 
çoklu membran arasında bir bağlantı vardır. 
Ancak tartışmaların çoğu hangi eukaryotic en-
dosymbiont’un plastidi aktardığıyla ilgilidir. Bu 
endosymbiontun yeşil (8, 13, 28) ya da kırmızı 
bir alg (35, 65, 67, 71, 74) olabileceği öne sürül-

müştür. Fakat bu tartışmalar, Dee Carter’ın ka-
yıp bağlantı olarak görülen Chromera velia ile 
çalışmalar yapması ile son bulmuştur (38). 
Chromera velia, mercanlarda yaşayan dört 
membran tarafından çevrelenmiş fotosentetik 
plastide sahip olan bir organizmdir. C. velia’da 
fotosentez yeteneği, araştırılmış ve düşük ışık-
da yüksek ışığa göre daha etkili bir şekilde foto-
sentez yapabildiği kanıtlanmıştır (23, 38, 40). C. 
velia plastidinin dört membrana sahip olması, 
apicoplastın orjini üzerine yapılan çalışmalarda 
oldukça önemli olmuştur. Chromera plastidi, 
apicoplast ve dinoflagellat plastidlerine benzer 
özelliklere sahip olup kırmızı alg endosimbiyon-
tu içerir (23). Apicoplast, dinoflagellatlar ve api-
complexan parasitlerinden elde edilmeden önce 
kırmızı bir algden elde edilmiştir. Hipoteze göre, 
fotosentetik siyanobakteri, ilk olarak ökaryot 
tarafından yutulur ve primer endosimbiyontun 
bazı genleri konağın nükleusuna transfer edil-
mektedir. Endosymbiont içeren ökaryot, ikinci 
bir ökaryot tarafından bir kere daha yutulur ve 
bu aşamada bazı genler, az miktar apicoplast 
genomu üreten konağın nükleusuna transfer 
edilir. Evrim boyunca bu genlerin çoğu çekirde-
ğe plastid’den transfer edilmiştir (23, 38). 
 
Apicomplexanlar neden fotosentez yapa-
mazlar? 
Apicoplastın atasının fotosentetik bir alg olma-
sından dolayı araştırmacılar apicoplastın da 
fotosentez yapması gerektiğini ileri sürmüşler-
dir. Fakat yapılan çalışmalarda apicomplexan’ın 
plastid-eksik soyları sekonder olarak simbiyotik 
bir alg kazandığı zaman organizmada bazı me-
tabolik yollar ortaya çıkmıştır. Bazı araştırmacı-
lar bu metabolik yolları incelemişlerdir. Bu meta-
bolik yollardan birisi, Hem pathway’dir (50, 51). 
Algal genler, konak nükleer genomuna transfer 
edildiğinde meydana gelen Hem pathwayde P-
tip ve N-tip hem pathway olmak üzere iki yol 
mevcuttur. Klorofil sentezi P-tip hem pathway 
yolunu seçen organizalarda mevcuttur. Api-
complexan protozoonlar N-tip heme pathway 
yolunu seçtikleri için fotosentez yapamamakta-
dırlar. Sonuçta apicoplastın atası her ne kadar 
fotosentetik olsa da apicoplastın fotosentez 
yapma yeteneği yoktur (53). İkincil plastid ile 
organizma da hem biyosentezinin evrimi
(hipotez) şekil 4’de gösterilmiştir. 
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Apicoplastın Endüstriyel Açıdan Önemi 
Yapılan araştırmaların sonucunda apicoplastın, 
apicomplexan parazitin yaşaması için esansiyel 
olduğunun keşifinden sonra ilaç endüstrisindeki 
bütün çalışmalar, apicoplasta odaklanmıştır. 
Apicomplexan protozoonları fotosentetik bir ata-
dan apicoplastı kazandığında organizma bazı 
metabolik yollar kazanmıştır. Bu metabolik yol-
lar (non-housekeeping fonksiyonlar ve houseke-
eping fonksiyonlar) hedef alınarak parazitlere 
karşı etkili olabilecek ve onu öldürebilecek ilaç-
ların üretilmesi istenmiştir (17, 43, 47, 50). 
Apicoplast’ın aktiviteleri çeşitli ilaç ya da herbi-
sidler kullanılarak bloke edilmekte ve bu da pa-

razitin yaşamının tehlikeye girmesine neden 
olmaktadır. İlginç bir şekilde, plastidin aktivitesi-
nin bloklanması hemen parazitin ölmesine se-
bep vermemektedir. Örneğin Toxoplasma’da 
plastid inhibitörlerinin parasiticidal aktivitesi, 
sadece yeni konak hücresinin içine tachyzoitler 
girdiği zaman görülebilmektedir. Buna benzer 
“geçikmiş ölüm”, Plasmodium’da da gözlenmiş-
tir. Bu gözlemlerde plastidin, parasitophorous 
vakuoler olarak bilinen konak içi kompartmanla-
rının oluşumu için gerekli bazı temel kompo-
nentleri regule ettiği ve bu temel partiküllerin bir 
havuzda birikmesini sağladığı anlaşılmıştır. 
Böylece, apicoplastda meydana gelen yağ asidi 
sentezinin yeni konak hücresinde parasitopho-
rous vakuol oluşumu ve parazitin invaginasyo-
nunun başarıyla tamamlanması için gerekli ol-
duğu görülmüştür. Parasiticidal ilaçlar için hedef 

olan metabolik yollardaki enzimler, ilaç dizayn 
edilmesinde önemli yer tutmaktadır  (37, 58). 
Apicomplexan protozoonlarında plastidin aktivi-
tesini hedef alan çeşitli ilaç ve herbisidler Tablo 
1’de gösterilmiştir. 
Sonuç olarak, çözümlenen ultrastructural yapı-
sı, metabolik yolları ve fonksiyonları yanında 
üzerine kurulan hipotezlerle apicoplast, günü-
müzde olduğu kadar gelecekte de özellikle ilaç 
endüstrisi için ilgi odağı olmayı sürdürecektir.  
 
 
 
 

Şekil 4. İkincil plastid ile organizma da heme 
biyosentezinin evrimi (hipotez) (53). 

Tablo 1. Apicomplexan protozoonlarında plastidin aktivitesini hedef alan çeşitli ilaç ve herbisid-
ler (57). 

Metabolik aktive Drug/Herbisid Hedef 

DNA replikasyonu Rifampicin Plastid DNA type II topoisomerase 

RNA transkripsiyonu Rifampicin Plastid RNA polymerase  β - subunit 

Protein translasyonu 
  

Clindamycin 
Erythromycin 
Azithromycin 
Spiramycin 
Thiostrepton 
Micrococcin 
Chloramphenicol 
Doxycycline 
Tetracycline 

Plastid 23S rRNA 
Plastid 16S rRNA 
  

Aminoasid biyosentezi 
  

Glyphosate 5-enopyruvyl shikimate 3-phosphate 
synthase 

Yağ asidi biyosentezi Thiolactomycin β-ketoacyl-ACP synthase III 
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Kedi ve Köpeklerde Abdominal Cerrahi ve Jinekolojik Operasyonlar Sonrası İntra-Abdominal 
Adezyon Oluşumu ve Medikal Olarak Önlenmesi 
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 Özet: İntra-abdominal adezyon, başta jinekolojik operasyonlar olmak üzere pek çok abdominal cerrahi girişim sonrası 
ortaya çıkan; ağrı, intestinal veya üretral tıkanma gibi klinik semptomlarla kendini gösteren önemli bir komplikasyondur. 
Abdominal boşlukta fibrin oluşumu adezyon patofizyolojisinin temelini oluşturmaktadır. İntra-abdominal adezyonların 
önlenmesi ile ilgili pek çok pre-klinik ve klinik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda hedef, adezyon mekanizmasını iyi 
anlamak, bu mekanizmanın bir noktasından girerek zincirin kırılmasını sağlamak ve böylece adezyon oluşumunu en-
gellemektir. Bu amaçla, farklı etki mekanizmasına sahip pek çok madde kullanılmaktadır. Bu derlemede, adezyonun 
oluşum mekanizmasının ayrıntılı olarak ortaya konması, intra-abdominal adezyon oluşumunu önlemek için güncel te-
davi yöntemlerinin kedi ve köpeklerde abdominal cerrahi ve jinekolojik operasyonlar sonrası uygulanabilirliğinin araştır-
macı ve klinisyenlerle paylaşılması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: İntra-abdominal adezyon, kedi, köpek, operasyon 
 
Intra-Abdominal Adhesion Physiology and Prevention with medical treatment after Gynecologic Operations in 

Cats and Dogs 
 

Summary: Intra-abdominal adhesions may occur after abdominal surgical approach, especially gynecological operati-
ons, represent important clinical symptoms such as pain and intestinal or urethral obstruction. The formation of fibrin in 
the abdominal cavity is essential for adhesion pathophysiology. Several clinical studies were done about prevention of 
intra-abdominal adhesions. Aim of these studies was to understand adhesion mechanism and to prevent adhesion 
formations. For this purpose, many agents are used with different mechanisms. In this review, it was aimed to reveal in 
detail the mechanism of adhesion formation, to share prevention of intra-abdominal adhesions with current treatment 
methods especially after abdominal surgery and gynecological operations in cats and dogs with colleagues and clinici-
ans. 
 
Key words: Cat, dog, intra-abdominal adhesion, operation 

Giriş 
Kedi ve köpeklerde, jinekolojik alanda en sık 
yapılan intra-abdominal operasyonlar, isteğe 
bağlı veya patolojik olgular sonrası uygulanan 
ovaryohisterektomi ve sezaryendir. Ovaryohiste-
rektomi yüzyıllardır uygulanmasına rağmen, 
anesteziye bağlı istenmeyen durumların yanı 
sıra kanama, üreterin yanlışlıkla bağlanması 
sonucu hidronefroz, üreter ile vajinal kalıntının 
kazara bağlanması sonucu ureterovaginal fistül 
veya idrar tutamama, ovarian remnant sendrom, 
dikiş materyaline karşı doku reaksiyonları, intes-
tinal veya peritoneal adezyonlar gibi komplikas-
yonlar görülebilmektedir (18,54). Peritoneal 
adezyonlar abdominal cerrahide önemli bir klinik 

sorun teşkil etmektedir. Genellikle intra-
abdominal adezyonlar, cerrahi işlemler sonrası 
serozal travma ve inflamasyon, iskemik dokular, 
enfeksiyon ve yabancı cisimler nedeniyle perito-
neal yıkımlanmaya bağlı olarak görülmektedir 
(2,14). Geçmeyen şiddetli ağrı, peritonitis, intra-
abdominal apse, intestinal veya üretral tıkanma 
ve infertilite adezyonun görülen komplikasyon-
lardan bazılarıdır (41). İntraabdominal adezyon-
ların yukarıda belirtildiği gibi oldukça önemli kli-
nik komplikasyonların gelişmesine ve kedi ve 
köpeklerde en sık başvurulan operasyonun 
ovaryohisterektomi olmasına rağmen bu türler-
de yapılan klinik çalışmalar sınırlı sayıdadır 
(Tablo 2). 
 
İntra-Abdominal Adezyonun Fizyopatolojisi 
Birçok cerrahi işlem sırasında veya sonrasında 
travma, iskemi, inflamasyon, yabancı cisim ve/
veya enfeksiyon gibi pek çok faktöre bağlı ola-
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rak periton boşluğun ve mezotel tabakası altın-
daki mikrovasküler dokuları hasar görür. Buna 
bağlı olarak serum, hücresel elemanlar ve pro-
teinin damar dışına çıkması sonucu hasarlanan 
yüzeyde fibrin içeren eksuda dönüşür
(23,32,37,38,44,51).  

Hasarlanmış dokular arasında köprü oluşturan 
ve yapışkan bir madde olan fibrin yaralanmış 
dokunun onarımını sağlar, ancak bölgede adez-
yon oluşur (32,37). Bu şekilde oluşan adezyon-
lar normalde birkaç gün içerisinde yıkımlanırlar. 
Çünkü adezyon gelişen bu bölgeye polimorf 
nükleer lökositler göç ederek makrofajlar ile yer 
değiştirir ve böylece fibrinolizis başlar (51). Ek-
sudanın çözülmesinde fibrinolizis mekanizması-
nın önemli bir rolü vardır (23,38). Normal fibrino-
lizis için bölgede yeterli kan akımı olması şarttır. 
Öncelikle yara tabanında bulunan primitif mezo-
telyal hücreler adacıklar oluşturarak mezotel 
onarımını sağlar. Sonraki 2-5 gün içerisinde 
yaralanan periton re-epitelize olur ve eş zamanlı 
olarak da makrofajlar azalır (51). Normal peri-
tondaki fibrinolitik aktivite mezotel ve submezo-
telyal dokudaki damarlarda yerleşik olan plazmi-
nojen aktivitörlerine (tPA) bağlıdır. Bu aktivatör-
ler kanda ve fibrinöz eksudada bulunan plazmi-
nojeni plazmine çevirerek fibrinin yıkımlanması-
nı sağlar (44,57,61,63). Mezenkimal hücre ha-
sarı oluşması ve onarılması sırasında ortaya 
çıkan nekrotik doku, inflamatuar hücre, fibrin, 
fibrin yıkım ürünleri ve diğer partiküller ortam-
dan lenfatik akım ile uzaklaştırılırken, sıvı, elekt-
rolit ve küçük molekül ağırlıklı maddeler ise kan 

kapillerleri aracılığı ile absorbe olur.  
Mezotelyal hücreler çok küçük travmalara bile 
oldukça duyarlıdır ve onarımı sırasında, vaskü-
ler yanıtla birlikte makrofaj ve lenfositler bir ta-
kım büyüme faktörleri üreterek fibroblast prolife-
rasyonu ve kollajen sentezini değiştirir. Bu fak-

törler platelet derived büyüme faktörü (PDGF), 
transforming büyüme faktörü-β (TGF-β), fibrob-
last büyüme faktörü (FGF), epidermal büyüme 
faktörü (EGF), interlökin-1 (IL-1), interlökin-6 (IL-
6) ve tümör nekrozis faktör-α (TNF-α)’dır. Ayrıca 
hücre membranına bağlı olan plazminojen akti-
vatör inhibitörleri (PAI), endotel hücrelerde bu-
lunduğu için, endotel hücrelerini hasara uğratan 
her travma fibrinolizis mekanizmasını da bozar 
(1,45). PAI aracılığı ile tPA’nın inhibisyonu ger-
çekleşir ve periton sıvısında fibrinolizin azalma-
sına yol açar (9,64,67,68,70). Ayrıca, lokal da-
marlaşma ve peritoneal sıvı aracılığı ile lokal 
vazodilatasyon ve hücresel istila, çevre dokula-
rın yangısı ve prokoagulant faktörlerin salınımıy-
la sonuçlanan histamin ve prostaglandin E2 
(PGE2) salınımını takiben kısa bir vazokonstrik-
süyon meydana gelir. Bu inflamatuar eksudada-
ki plateletler yara yüzeyine yapışır, PDGF ile 
TGF-β salan alfa korpusküllerin ve epinefrin ile 
seratonin salan yoğun korpusküllerin yıkımlan-
masına neden olur. Bu durum prostaglandin ve 
lökotrienlerin salınımına katkıda bulunur. Bölge-
ye sitokin salgılayan hücrelerin göçü, plateletle-
rin bir araya toplanmasına, koagulasyon akti-
vasyonuna, fibrin pıhtı formasyonunun başlama-
sına yol açar (45,61). Eğer fibrinolitik aktivite %

Tablo 2. Kedi ve köpeklerde intraabdominal adezyon olgularında kullanılabilecek ilaçlar 

Kullanılan ilaç Doz ve uygulama bölgesi Kaynak 

%1 Metilen Blue 1 mg/kg intraperitoneal enjeksiyon 65 

Allantoin-metronidaol-
deksametazon kombinasyonu 

200 ml intraperitoneal enjeksiyon 

   69 

Bal Periton içi topikal uygulama    42 

CMC-piroksekam-sefalosporin-
heparin-%0.5 metilen blue 

250 ml intraperitoneal enjeksiyon 

   29 

Seprafilm Adezif bölgeye    29 

Biyouyumlu kollajen band Adezif bölgeye    29 

Ampisilin-dekstran 
40-deksametazon 

100 mg/3ml; 20 ml/kg; 0,2 ml/kg, sırayla 

   72 
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50 ya da daha fazla düşerse yoğun adezyonlar 
meydana gelir (28). Adezyon gelişiminin fibrino-
litik kapasitenin azalmasına bağlı olduğu düşü-
nülse de son yıllarda yapılan çalışmalarla, fibrin 
oluşumundaki aşırı artış karşısında fibrinolitik 
aktivitenin yetersiz kalabileceği de bildirilmiştir 
(9,45). Sonuç olarak, fibrin deposuyla fibrinolizis 
mekanizması arasındaki dengenin bozulduğu 
durumlarda adezyon (Şekil 1) meydana gelmek-
tedir (64). 

Adezyonların iskemik dokuda vasküler greft gö-
revi yaptığı ve en önemli vasküler kaynağın 
omentum majus olduğu bilinmektedir. Adezyon 
doku barsak etrafında dönen band benzeri bir 
hal alır, doku iskemisi ve hatta daha sonraları 
nekrozu meydana gelebilir. Ayrıca fibröz doku 
artışı daha sonra yapılacak cerrahi işlemleri zor-
laştırabilir (42). Bir çalışmada köpeklerde dalak 

hilusu ligasyonundan birkaç hafta sonra dalağın 
omental adezyonlarla sıkıca sarılarak fibröz bir 
nodüle dönüştüğü saptanmıştır (43). Diğer bir 
çalışmada ise, barsak mezosundaki arter ve 
ven sağlam bırakılıp lenf damarlarının ligasyo-
nunda adezyon oluşmadığı saptanmıştır. Arter 
ya da ven ligasyonunda ise adezyon oluşurken, 
sadece ven ligasyonunda adezyonun daha da 
belirgin olduğu görülmüştür. Ayrıca periton de-
fektlerinin yaklaştırılarak dikilmesi sonrası iske-

miye bağlı adezyonların daha fazla görülebile-
ceği de bildirilmiştir (38,39). Tavşanlarda yapı-
lan bir çalışmada, periton eksizyonu, periton 
koterizasyonu, çizgisel insizyon ve dikişle yak-
laştırma uygulanmış ve histolojik incelemede 
sadece periton eksizyonu uygulanan grupta 
düzgün bir epitelizasyon gözlenmiştir. Dikiş ko-
nulan bölgede ise doku nekrozu ve yabancı ci-
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sim reaksiyonu ile birlikte yavaş bir iyileşme be-
lirlenmiştir. Peritoneal koterizasyon ve dikiş ile 
onarım yapılan bölgelerde akut inflamatuvar 
fazın uzadığı, derin submezotelyal dokuda ka-
nama ve nekrozun oluştuğu görülmüştür. Böyle-
ce, dikiş materyali minimal reaktif olsa dahi, pe-
riton yaralanmalarının dikilmesinin gerekmediği 
sonucuna varılmıştır (22).  
Peritonun yabancı cisimler ile tahrip edilmesi 
sonrası peritonda granülom meydana gelerek 
fibröz adezyonların oluşmasına neden olur. Bu 
yabancı cisimler sırasıyla talk pudrası, gazlı be-
ze ait lifler, sindirim sistemi içeriği, nişasta ve 
dikiş materyalidir (23). Eldivenlerin yapışmasını 
engellemek için kullanılan talk pudrası magnez-
yum silikat içerir. Sıçanlarda yapılan bir çalışma-
da peritona % 0.9 NaCl solüsyonu içinde talk 
pudrası verildiğinde, bir saat sonra silikat parça-
larının mezotel mikrovilluslarına yapıştığı, son-
raki yedi saat içinde mezotel hücrelerinde deje-
nerasyon ve deskuamasyon geliştiği, böylece 
bazal membranın açığa çıktığı belirlenmiştir. On 
gün sonra bu bölgeye fibrin birikimi olduğu ve 
bir ay içerisinde fibröz adezyon meydana geldiği 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle talk pudrası yerine 
1940’lardan beri eldivenlerde nişasta partikülleri 
ve kümeleşmeyi önleyici magnesyum oksit içe-
ren nişasta pudrası kullanılmaktadır (41). İlk 
zamanlarda peritonda tamamen emildiği iddia 
edilmiş olsa da hem deneysel hem de klinik ça-
lışmalarda nişasta pudrasının, talk pudrasına 
benzer sonuçlar verdiği ama daha az granulo-
matöz reaksiyon oluşturduğu saptanmıştır 
(23,41). Bu nedenle cerrahi işlem sırasında eldi-
venin delinmesi de bulaşmayı arttıracağı için 
dikkatli olunmalıdır. Ayrıca peritonu gazlı bez ile 
silme işleminde de adezyon gelişebilmekte ve 
sadece periton yaralanmasına bağlı değil aynı 
zamanda gazlı bez parçalarının da granüloma 
neden olarak adezyona yol açtığı bilinmektedir 

(23,28). 
Önceki yıllarda cerrahi işlemler için krome kat-
güt tercih edilse de, inflamatuar reaksiyonlar ile 
dikiş bölgesinde yoğun adezyonlara neden ol-

duğu tespit edilmiştir. Bu duruma, krome katgüt 
ile yapılan ligatürün güvensizliği de eklendiğin-
de, cerrahi kullanımının sınırlanmasına neden 
olmuştur. Krome katgüt yerine üstün dikiş özel-
likleri ve nitelikleri ile yeni sentetik malzemeler 
kullanılarak minimal doku reaktivitesi sağlanma-
ya çalışılmıştır (2). 
Karın duvarının primer olarak kapatılamadığı 
bazı cerrahi işlemlerde greft (protez yama) kul-
lanmak gerekebilir. Bu tip materyaller içinde en 
sık kullanılanı polipropilen greftlerdir (40). Ancak 
polipropilen greftler peritoneal yüzeylerle temas 
halinde ise yabancı cisim reaksiyonu oluşturur 
ve adezyon kaçınılmaz hale gelir. Bu adezyon-
lar barsak obstrüksiyonları, bir sonraki laparoto-
minin zorlaşması ve enterokütan fistül gibi 
komplikasyonlara yol açabilir. Politetrafloretilen 
içeren greftler ile adezyon oluşumu daha az 
görülse de bu materyallerin dokuya kaynaşma-
ları zayıf ve maliyetleri daha yüksektir (20). 
Ayrıca peritoneal yaralanma az olsa bile cerrahi 
işlem sırasında dokuda kanama olması ve or-
tamda taze kan varlığı adezyon oluşumunu art-
tırmaktadır. Peritoneal yaralanma olmadığı du-
rumlarda pıhtılaşmış kanın da adezyona yol 
açabileceği saptanmıştır (62). Bununla birlikte, 
steril koşullarda yapılmayan cerrahi müdahale-
lerde bakteriler dokuya zarar veren çeşitli en-
zimler salgıladığı için inflamatuar eksudaya yol 
açarlar. Ek olarak salgılanan bu maddeler doku-
nun kan akımını azaltır ve inflamatuvar hücreleri 
bu bölgeye çekerek fibrinöz adezyonların oluş-
masına neden olurlar (40). 
 
İntraabdominal Adezyonların Sınıflandırılma-
sı 
Cerrahi işlem sonrası abdomende meydana 
gelen adezyonlar farklı derecelerde sınıflandırıl-
makta ve genellikle Blauer (13)’in sistemine gö-
re yapılmaktadır (Tablo 1). 

 Adezyonlar makroskobik gözlem ile sınıflandırı-
labildiği gibi ultrasonografik tanı ile de skorlana-
bilmektedir. Bir bölgede ekojenik band Skor 1, 
iki bölgede ekojenik band Skor 2, üç bölgede 

Tablo 1. İntraabdominal adezyonların sınıflandırılması 

Adezyon skoru Sınıflandırılması 
0 Adezyon yok 
1 Zayıf adezyonlar 
2 Bir bölgede yoğun adezyon 
3 Geniş alanda yoğun adezyon 
4 Abdomende yer alan organları da içine alan adezyon 
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ekojenik band veya bir bölgede petek görünü-
münde bandlar Skor 3, iç organlar ve periton 
duvarı arasında yoğun adezyon Skor 4 olarak 
sınıflandırılmaktadır (69). 
 
Peritoneal Adezyonların Önlenmesi  
Adezyonların önlenmesinde temel amaç, abdo-
minal cerrahi süresince bazı önemli noktalara 
dikkat etmektir (8). Özellikle büyük ensizyonlar-
da peritonda iskemiye neden olabilecek fazla 
ligasyon ve koterizasyondan kaçınılmalı, asepsi 
antisepsi kurallarına dikkat edilerek inflamasyo-
na karşı önlem alınmalıdır. Kuru gazlı bez ile 
yapılacak kompresler travmatik olabileceği için 
nemli gazlı bez kompresler tercih edilmelidir 
(10,23,46). Gerekli durumlarda peritoneal adez-
yonların önlenmesi amacıyla pek çok madde 
kullanılıyor olsa da uygun adezyon önleyici 
maddelerin, peritoneal mezotelyal hücrelere 
zarar vermemesi, peritoneal yara iyileşmesini 
hızlandırması, optimal sürede absorbe olabilme-
si (48-72 saat içerisinde), belirtilen dozda uygu-
lanması ve yüzeyler arasında seperasyon sağ-
layabilmesi gerekmektedir (8). 
Peritoneal adezyona neden olan eksudaki fibrin 
birikimini, antikoagulanlar (sodyum sitrat, hepa-
rin), enzimler (tripsin, pepsin, papain ve hya-
lunoridaz), fibrinolitik ajanlar (streptokinaz, 
streptodornaz), kimyasal tuzlar (sodyum risoni-
lat) veya periton lavajı ile mekanik olarak uzak-
laştırma yapılarak önlenmeye çalışılmaktadır 
(17,67). Heparin, değişken moleküler ağırlıklara 
sahip bir antikoagülan olup, antitrombin III inhi-
bisyon reaksiyonunu, tPA stimülasyonunu ve 
fibrinolizisi katalize etmektedir. Atlarda ve sıçan-
larda yapılan deneysel çalışmalarda heparinin 
adezyonu belirgin derecede azaltabildiği ortaya 
konulmuş olsa da önerilen dozu tam olarak bi-
linmemektedir. Laparotomi sonrası düşük mole-
kül ağırlıklı heparin atlarda beş gün boyunca 12 
saatte bir 66 IU/kg/s.c. veya 2-5 gün boyunca 
her 6-12 saatte bir 20-150 IU/kg/s.c. uygulanmış 
olsa da pratikte 30.000 IU heparin %0.9 NaCl ile 
birlikte intraperitoneal olarak kullanılmakta ve 
etkili sonuçlar alınmaktadır. Heparinin uzun sü-
reli uygulamalarında anemi, kanama, trombosi-
topeni gibi komplikasyonlar gelişebileceği de 
unutulmamalıdır (3). Fibrini mekanik olarak 
uzaklaştırmanın yanı sıra tripsin, pepsin, papain 
gibi maddeler kullanarak da yapılan lavajlarda 
etkili olabilmektedir. Fibrinolitik veya plazmino-
jen aktivatörü maddelerin kullanımının yanı sıra 
deneysel olarak “ancrod” denilen pıhtılaşmayı 

engelleyici madde kullanılarak da adezyonların 
önlendiği bildirilmiştir. Tüm fibrinolitik ajanların 
kanamayı artırabileceği bilindiği için postoperatif 
adezyonların önlenmesinde rutin olarak kullanı-
mı tercih edilmemektedir (49). Streptokinazla 
aktive edilmiş plazminojen olan fibrinolizin de-
neysel bir çalışmada heparin ile birlikte intrape-
ritoneal olarak uygulanmış ve adezyonları daha 
etkili bir düzeyde azalttığı saptanmıştır. Bu etki-
yi, antikoagulan mekanizma ile fibrin birikimini 
ve bakterilerin fibrin ile kaplanmasını önleyerek, 
bakterilerin fagositik olarak yıkımlanması ve 
periton boşluğundan absorbsiyona duyarlılığının 
artırılmasını sağlayarak yapmaktadır (35). Ilık 
laktat ringer solüsyonu ile cerrahiden 12, 18, 36, 
48 saat sonra abdominal lavaj yapılarak kan, 
fibrin ve inflamatuar medyatörlerin uzaklaştırıla-
rak adezyonu azalttığı bilinmektedir (3). Ayrıca 
septik adezyonun önlenmesi amacıyla cerrahi 
işlem sonrası çoğu zaman antibiyotik (rifamisin 
gibi) lavajlar tercih edilmektedir. Sıçanlarda sep-
sis modeli üzerine yapılan bir çalışmada, imipe-
nem, seftriakson, sefazolin ve metronidazol içe-
ren antibiyotiklerin periton içine uygulanmasının 
sepsise bağlı adezyonun önlenmesindeki etkin-
liği değerlendirilmiş, imipenem, seftriakson ve 
sefazolin ile yapışıklık formasyonunun anlamlı 
derecede azaldığı ve fibrozis skorlarının belirgin 
şekilde düştüğü görülürken, metronidazol uygu-
lanan hayvanlarda ileri derecede yapışıklık ve 
inflamasyonun şekillendiği bildirilmiştir (44). 
Vazodilatatör, trombosit baskılayıcı, fibrinolitik 
ve sitoprotektif etkili, bir prostosiklin analogu 
olan iloprost farelerde ameliyattan 30 dakika 
önce başlanıp sekiz saat arayla dokuz doz uy-
gulandığı zaman adezyon oluşumunu anlamlı 
olarak azalttığı tespit edilmiştir (65). PAI-1’e kar-
şı poliklonal tavşan antikoru (Polyclonal Rabbit 
Antibody Against PAI-1, PRAP-1) PAI-1’i inhibe 
eden poliklonal antikorun antijen bağlayıcı) par-
çasıdır. Farelerde yapılan bir çalışmada, intra-
peritoneal tek doz PRAP-1 uygulamasının PAI-
1’i inhibe ettiği, fibrinolizi önemli ölçüde arttırdığı 
ve abdominal cerrahi sonrası adezyon oluşumu-
nu belirgin düzeyde azalttığı görülmüştür (27). 
Antifibrotik, anti-inflamatuar, antihistaminik, 
membran stabilizasyonu ve lipid peroksidasyon 
inhibisyonu etkileri olan kolşisin, bitkisel kökenli 
bir ilaçtır. Peritonun hasar gördüğü olgularda 
kolşisin kullanılarak, bölgeye nötrofil migrasyo-
nunu, nötrofil ve endotel hücreleri üzerindeki 
adezyon moleküllerinin dağılımını değiştirerek 
yapışmalar önlenebilmektedir. Kolşisinin adez-
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yon önleyici etkisi ile görülen morbidite ve mor-
talite oranı kortizona göre oldukça düşüktür 
(21,30).  
Nitrik oksit (NO),  L-arginin denilen aminoasitten 
NO sentetaz aracılığı ile sentezlenmektedir.  
NO’in vazodilatator, trombosit agregasyonunu 
inhibe edici ve nötrofil infiltrasyonunu önleyici 
etkileri olduğu bilinmektedir. Sıçanlarda yapılan 
bir çalışmada, cerrahi işlemi takiben abdomen 
kapatılmadan önce ve sonrası üç gün boyunca 
karın içine nitrik oksit kaynağı olarak L-arginin 
uygulamalarının adezyon oluşumunu anlamlı 
olarak azalttığı görülmüştür (56). 
HMG-CoA redüktaz inhibitörü olan ve kan lipid 
seviyesini düşüren simvastatinin antiinflamatu-
var, antioksidan ve fibrinolitik etkili olduğu da 
bilinmektedir. Simvastatin in vitro yapılan de-
neylerde, artan t-PA ve azalan PAI-1 seviyeleri 
ile fibrinolitik aktiviteyi uyarmaktadır. Bu etkileri 
ile peritoneal adezyonu önlemede yardımcı ola-
bileceği düşünülerek yapılan in vivo bir çalışma-
da, sıçanlara cerrahiden 48 saat önce simvasta-
tin 40 mg/kg oral olarak uygulanmaya başlan-
mış ve 15 gün süreyle devam edilmiştir. Ancak 
elde edilen sonuçlarda simvastatinin belirtilen 
doz ve uygulamada adezyon formasyonu için 
etkili olmadığı görülmüştür (71). 
Oksidatif stresin azalmasına yardımcı olan anti-
oksidanlar intraperitoneal olarak uygulandığı 
zaman fibrinolitik aktiviteyi artırarak adezyonla-
rın önlenmesine neden olabilmektedir. Sıçanlar-
da yapılan deneysel bir çalışmada, bir antioksi-
dan olan N-acetyl-cysteine (NAC) intrasellüler 
glutatyon sentezinde rol alarak inflamasyon ve 
anjiyogenezisi azaltmakta ve böylece adezyonu 
önleyebildiği bildirilmiştir (3). Metilen blue kısmi 
olarak yağda eriyebilen, düşük toksisiteli ve ok-
sidatif stresin kontrolünde etkili olan organik bir 
boyadır. İntraperitoneal olarak uygulanan meti-
len blue solüsyonu, cerrahi işlem sonrası mey-
dana gelebilecek oksidatif stresi ve fibrinolitik 
mekanizmanın artması ile oluşabilecek adezyon 
formasyonunu azaltmaktadır. Köpeklerde yapı-
lan bir çalışmada, abdominal cerrahi travma 
oluşturulmuş, %1 metilen blue intraperitoneal 
olarak uygulanmış ve viseral serozal travmaya 
bağlı adezyonu önlediği görülmüştür. Ancak 
metilen blue’nun yabancı cisme bağlı olarak 
görülen adezyonları önlemediği bildirilmiştir 
(64). 
Cyclo-oxygenase-2 inhibitor (COX-2)’nün trav-
ma bölgesindeki inflamasyonu ve anjiogenezisi 
inhibe etme özelliğinden dolayı adezyonun azal-

tılmasında etkili olabileceği düşünülmüştür. Ay-
rıca düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) de 
fibrin oluşumunu azaltarak adezyonun önlenme-
sine yardımcı olduğu bilinmektedir. Yapılan de-
neysel bir çalışmada, sentetik bir ürün olan HA/
CMC ve farmakolojik bir ajan olan COX-2 inhibi-
tor ile LMWH kullanılarak intraabdominal adez-
yondaki etkinlikleri karşılaştırılmış, HA/CMC 
uygulanan grupta adezyonun önlendiği; diğer 
gruplarda ise antiinflamatuar etki gözlenirken 
fibrosisin devam ettiği saptanmıştır (45). 
Bugüne kadar peritoneal adezyon oluşumunu 
önlemek amacıyla fibrinolitik ajanlar, antikoagü-
lanlar ve antiinflamatuarlar gibi bir çok materyal 
kullanılmış olsa da hala  daha etkili maddelerin 
bulunmasına yönelik araştırmalar devam etmek-
tedir. Bu amaçla, solid, jel ve solüsyon bariyer-
leri, proliferasyonu, inflamasyonu ve fibrin yapı-
mını önleyici maddeler kullanılmıştır (32). Yük-
sek molekül ağırlıklı polianyonik polisakkarit 
olan hyaluronik asit gerek yara iyileştirici gerek-
se de fibrinolitik aktiviteyi uyararak antiadezif 
etkileri ile peritoneal yüzeyde oluşan hasara 
karşı koruma sağlamakta ve buna bağlı olarak 
intraabdominal adezyonların önlenmesinde kul-
lanılabilmektedir. Hyaluronik asit abdomen içeri-
sine uygulandıktan sonra abdomende yer alan 
organların bu solüsyon içersinde yüzmesinin ve 
hyaluronik asitin organ yüzeylerini kaplayıcı 
özelliğinin adezyonu önlemede etkili olduğu dü-
şülmektedir. Bununla birlikte; periton dahil bir 
çok dokuda aşırı bağ dokusu gelişimine neden 
olmadan iyileşme sürecini hızlandırması avantaj 
olarak kabul edilmektedir (58,59). Peritonun 
fazla miktardaki sıvıyı 1-2 gün içerisinde absor-
be edebilme yeteneğinin olduğu ve adezyonun 
cerrahi müdahale sonrası 8-9. günlerde oluşma-
ya başladığı bilindiği için sıvı bariyerlerin adez-
yon formasyonunu engellemede etkili olmadığı 
kanaatine varılmış ve bu nedenle son yıllarda 
solid bariyerler tercih edilmiştir. Yapılan çalış-
malarda, intraabdominal adezyonların önlenme-
si amacıyla hyaluronik asit içeren jeller kullanıl-
mış, fiziksel stabilitesi ve biyoyararlanımının 
yüksek olduğu, fibrini hızlı bir şekilde yıkımladığı 
belirlenmiş ve uygun bir anti-adhesive olduğu 
kanaatine varılmıştır. Bu nedenle hyaluronik asit 
içeren Seprafilm, bi-layer membran gibi bariyer-
ler geliştirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır 
(43). İnsan, at, fare, sıçan ve tavşanlarda yapı-
lan çalışmalarda, hyaluronik asit ile CMC içeren 
Seprafilm ve oksitlenmiş sellülöz içeren Inter-
ceed gibi solid bariyerlerin abdominal duvar, 
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uterus, barsak segmenti ve etrafındaki dokular 
arasında meydana gelebilecek abdominal adez-
yonların önlenmesinde etkili olduğu bildirilmiştir 
(3). 
Cerrahi işlem sonrası potansiyel adezyon oluşa-
bilecek dokular arasına hyaluronik asit - karbok-
simetil selüloz membran (HA-CMC) konularak 
yapılan deneysel çalışmalarda, kontrol grubuna 
göre adezyon görülme oranının oldukça düşük 
olduğu belirlenmiştir (5,12,24). Yapılan diğer 
deneysel çalışmalarda, sıçanlarda abdomen 
kapatılmadan önce N,O-karboksimetil sitosan - 
hyaluronik asit (15) veya kollojen tip 1 sentezi 
inhibitörü halofuginone (52) uygulandığı zaman 
adezyonun hem insidensini hem de şiddetini 
belirgin oranda azalttığı görülmüştür. Ayrıca 
hyaluronik asit içeren fucoidan (Laminaria japo-
nica; kahverengi yosun) film antiadezif, antikoa-
gülatif ve antiinflamatuar etkileriyle önemli oran-
da adezyonu önlediği bilinmektedir (3).  
Yapılan bir çalışmada, kompozit bir jel olan poli-
etilenoksid (PEO) ve anyonik polisakkarit yapı-
da visko elastik jel olan sodyum karboksimetil 
selluloz (CMS); yağlayıcı ve kaydırıcı visköz jel 
olan hyaluronan (HA); adezyon önleyici olarak 
daha önce denenmemiş yüzey aktif bir ajan ve 
yara iyileşmesine ve bakterilere etkili bir madde 
olan oktenidin dihidroklorid (ODH) ve bu mad-
deyle sinerjistik etki gösteren fenoksi etanol 
(FE); ve yüzey gerilimini azaltan, lipid ve prote-
inden oluşan kompleks bir madde olan surfakta-
nın (SFT) peritoneal adezyonların önlenmesin-
deki etkileri araştırılmış, en etkili maddenin 
PEO+CMS olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, HA ve 
SFT’nin de önemli ölçüde adezyonu engellediği, 
ayrıca surfaktanın bağırsaklara irritasyon etkisi-
nin minimal olduğu saptanmıştır. ODH+FE’ nin 
ise adezyon etkisinin fazla olmayıp barsaklar 
için irritan etkili olduğu tespit edilmiştir (32). 
Peritoneumun mezotelyal hücre tabakası fosfoli-
pid yapı içeren doğal bir film tabaka ile kaplıdır. 
Yapılan deneysel çalışmalarda, ekzojen fosfati-
dilkolin, sifingolipid ve galaktolipid gibi fosfolipid-
ler uygulanmış ve postoperatif adezyonları 
azalttığı görülmüştür. Ancak, fosfatidilkolinin 
yüksek konsantrasyonda yan etkilere neden 
olduğu da gözlemlenmiştir. Adezyonun oluşu-
munda inflamatuar maddelerin rol alması önlen-
mesinde aspirin, deksametazon, metilprednizo-
lone, östrojen, progesteron ve budesonid gibi 
steroidal ve antiinflamatuar ajanların kullanılma-
sına neden olmuştur. Ancak adezyonların ön-
lenmesinde bu ajanların her zaman etkili olma-

dığı bildirilmiştir (49). Köpeklerde yapılan bir 
çalışmada, cerrahi işlem sonrası allantoin, met-
ronidazol ve deksametazon ile karın boşluğu 
yıkanmış ve adezyonu önlediği görülmüştür. Bu 
etkisini, antienflamatuvar, antibakteriyel ve anti-
eksudasyon özellikleri ile fibrin yıkımı ve endoje-
nik doku plazminojen aktivatörünün artırarak 
yaptığı düşünülmüştür (69). Ayrıca, yüksek os-
molarite, asidik pH, inhibin faktör ve bakteriosta-
tik etkili olan balın yara iyileştirici etkinliği bilin-
mekte ve diğer antiseptikler gibi doku hasarına 
neden olmadığı için birçok medikal çalışmada 
araştırma konusu olmaktadır. Köpeklerde yapı-
lan bir çalışmada, cerrahi işlem sonrası topikal 
olarak uygulanan balın peritoneal adezyonun 
önlenmesinde oldukça etkili olduğu görülmüştür 
(41). 
Yine fibrin kaplı barsak duvarının birbirine tema-
sını engellemek amacıyla karın içi oksijen, % 
0.9 NaCl solüsyonu, parafin, zeytin yağı, lanolin, 
konsantre dekstroz solüsyonu, dana gözü vit-
reus sıvısı, amnion sıvısı, çeşitli makromolekü-
ler solüsyonlar veya silikon verilerek abdomen 
yüzeyinin kaplanması ve bu sayede adezyonla-
rın önlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, adrenokorti-
kotropik hormonlar, kortikostreoidler ve sitotok-
sik ajanlar ile fibroblastik proliferasyonun önlen-
mesine yönelik araştırmalar yapılmıştır (18,67). 
Kortikosteroidler, peritoneal yaralanma sonra-
sında oluşan ilk yangısal yanıtı ve damar per-
meabilitesindeki değişiklikleri azaltır, lizozom 
membranlarını stabilize eder, histamin ve diğer 
medyatörlerin salınımını ve etkilerini düzenler. 
Yapılan deneysel çalışmalarda, fibroblast göçü 
ve proliferasyonunu önlediği, ancak mortalite ve 
morbitideyi arttırdığı görülmüştür. Bununla birlik-
te, adrenokortikotropik hormonun sistemik uygu-
lamasının da adezyon oluşumunu azalttığı orta-
ya konmuştur (23,39). Yine pek çok çalışma ile, 
ibuprofen, ketorolak, tolmetin ve tenoksikam gibi 
prostoglandin sentezini baskılayan maddelerin 
de peritoneal adezyon oluşumunu önleyebilece-
ği gösterilmiştir (51,53,60).  
İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF-1)’nün 
fibroblast proliferasyonunu azaltarak peritoneal 
adezyonun meydana gelmesinde önemli bir role 
sahip olduğu bilinmektedir. Deneysel çalışma-
larda, IGF-1’i inhibe ettiği bilinen uzun etkili bir 
somatostatin analoğu octreotide kullanıldığında 
peritoneal adezyonları azalttığı görülmüştür 
(11,48). 
Melatoninin fibroblast proliferasyonunu, trombo-
sitlerin kümeleşmesini ve prostaglandin sentezi-
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ni inhibe ettiği bilinmektedir. Ayrıca melatonin 
serbest radikalleri ortadan kaldıran güçlü bir 
antioksidandır. Bu etkilerini süperoksit dismutaz 
ve glutatyon peroksidaz gibi antioksidan enzi-
matik sistemlerin aktivitesini artırarak yapmakta-
dır (36,55). Sıçanlarda yapılan intraabdominal 
adezyon modelinde, 10 mg/kg melatonin uygu-
lanmış ve glutatyon peroksidaz seviyesinin be-
lirgin düzeyde arttığı, fibroblast proliferasyonu-
nun belirgin oranda azalmasıyla birlikte adez-
yonda iyileşme görüldüğü saptanmıştır (36). 
Sıçan kornu uteri adezyon modeli üzerine yapı-
lan bir çalışmada da, intraperitoneal tek doz 
melatonin (10 mg/kg) uygulamasının adezyonu 
belirgin oranda azalttığı görülmüştür (55).  
Mitomisin C, paklitaksel, sirolimus ve taurolidine 
gibi maddelerin adezyonların önlenmesinde et-
kili olabileceği düşünülerek bazı deneysel çalış-
malar yapılmıştır. İn vitro yapılan bir çalışmada, 
antitümör antibiyotiği olan Mitomycin C’nin fib-
roblast proliferasyonunu birkaç hafta içerisinde 
inhibe ettiği görülmüştür. Ayrıca hyaluran hidro-
jeli ile kombinasyonunun sıçan adezyon mode-
linde etkili olduğu saptanmıştır. Paclitaxel-
hyaluronik asit ve sirolimus gibi antiproliferatif 
ajanların deneysel adezyon modelinde olumlu 
sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Antimikrobiyal ve 
antilipopolisakkarit olan taurolidine, makrofaj 
aktivasyonu yoluyla immun modülatör etki gös-
tererek adezyonların önlenmesine yardımcı ola-
bileceği bildirilmiştir (49). 
Peritoneal adezyonların önlenmesi için kullanı-
lan bir diğer madde grubu viskoz makromolekül-
lerdir. Bu maddelerin t-PA’nın abdomene dağıl-
masını önlediği ve periton yüzeylerine ulaşması-
nı engellediği görülmüştür (50). Yine adezyonu 
önleme amacıyla kullanılan profilaktik solüsyon-
lar arasında en çok kullanılan ajan yüksek mole-
kül ağırlıklı desktran solüsyonlarıdır (66). Plaz-
ma ya da dekstran gibi makromoleküler solüs-
yonların diyaframın alt yüzeyinden hızla emildiği 
bilinmektedir. Öyle ki her üç-beş saatte bir plaz-
ma hacmine eşit miktarda sıvı periton boşluğun-
dan uzaklaştırılır. Bu yüzden karın içine verilen 
makromoleküler solüsyonlar periton boşluğunda 
ancak geçici bir süre bulunurlar (25). Ancak 
Dekstranın molekül ağırlığına ve kullanılan kon-
santrasyona bağlı olarak karın içinde kaldığı 
süre değişir. Birçok moleküler ağırlıkta üretilebil-
dikleri halde abdominal adezyonların önlenme-
sinde genellikle %30’luk Dekstran 70 araştırma 
konusu olmuştur. Dekstran solüsyonunun ticari 
preparatı Hyskon

®
, 70,000 dalton molekül ağır-

lıklı dekstranın %10’luk dekstroz içerisindeki %
32’lik solüsyonu olarak bulunmaktadır. Oldukça 
viskoz yapıda olan Hyskon

®
 yüzeyleri kaplaya-

rak silikonize edici etki göstermekte ve böylece 
yaralanmış yüzeylerin birbirine temasını önle-
mektedir. Ayrıca geçici bir sıvı birikimine neden 
olarak barsakların yüzmesine (hydroflotation 
effect) sağlamaktadır (66). Ancak yapılan çalış-
malarda, Dekstranın peritoneal koruma meka-
nizmalarını bozmasına, anastomoz kaçaklarının 
sınırlayamamasına bağlı peritona geçen sıvıla-
rın artışına, ozmotik diürez ile dehidratasyona, 
vasküler ödem, plevral efüzyon, koagulopati, 
hipertansiyon, allerjik reaksiyonlar ve anafilaksi-
ye neden olabildiği görülmüştür (28,66).  
Yapılan çalışmalarda, cerrahi prosedür sonrası 
büyük moleküllü bir ajan olan % 4’lük ikodekst-
rin solüsyonunun adezyonu önlemede etkin ol-
duğunu bildirilmiş olsa da aksi yönde bulgular 
elde eden çalışmalar da bulunmaktadır. Yüzde 
dörtlük ikodekstrin peritonda yer alan lenfatikler 
aracılığıyla yavaş emilerek periton yüzeyleri 
arasında mekanik bariyer oluşturmakta ve peri-
toneal travma sonrası 5-7 gün boyunca karın 
içinde varlığını sürdürebilirse periton yüzeylerini 
birbirinden ayırarak etkili olmaktadır (47).  
Biyomateryaller içinde en inert maddelerden biri 
olan politetrafloretilen etki mekanizması, yarala-
nan yüzeyleri birbirinden ayırarak ayrı ayrı iyi-
leşmesini sağlamaktır. Beşeri hekimlikte yapılan 
klinik bir çalışmada, 27 hastaya myomektomi 
yapılmış, cerrahide uygulanan politetrafloretilen 
membran uterusun posterior kısmı ve fundusu-
nu saracak şekilde yerleştirilmiş ve 2-6 hafta 
sonra laparoskopi ile membran çıkarılmıştır. 
Elde edilen sonuçlarda adezyonların belirgin 
şekilde azaldığı ve 18 ay içerisinde ikinci kez 
yapılan laparoskopide membranın çıkarıldığı 
alanlarda tekrar adezyon oluşmadığı saptan-
mıştır (33). Peritona kendiliğinden yapışan ve 
enzimatik olarak makrofajlar aracılığıyla yıkıla-
rak dokulardan uzaklaştırılan okside rejenere 
selüloz  heparinle kombine uygulandığı zaman 
okside rejenere selülozun tek başına kullanımı-
na göre adezyon oluşumunu daha fazla azalt-
maktadır (19). Ancak farelerde yapılan bir çalış-
mada, okside rejenere selülozun peritonda lokal 
bir hasara neden olduğu ve buna bağlı olarak 
“de novo adezyon” gelişimine yol açtığı bildiril-
miştir (34). 
Polisakkarid bir yapı olan karboksimetil selüloz 
(CMC) sıçan, tavşan ve atlarda yapılan deney-
sel bir çalışmada, %1 oranında intraperitoneal 
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olarak uygulanmış ve adezyonları azalttığı sap-
tanmıştır. Bu etkisinin abdomen içine konuldu-
ğunda çevresine su çekmesi ve periton teması-
nı önlemesi (hydroflotation effect) sonucu oldu-
ğu düşünülmektedir. Ayrıca CMC serozal yüzey-
leri kaplayarak hasar gören dokunun diğer yü-
zeylere temasını da engellemektedir (sliconizing 
effect) (4,16). 
Deneysel olarak intraabdominal adezyon oluştu-
rulmuş 40 köpekte yapılan bir çalışmada, Grup 
1’e abdominal lavaj ile 250 ml saline solüsyonu; 
Grup 2’ye CMC içerisinde antiinflamatuar 
(Piroksekam), geniş spektrumlu bir antibiyotik 
(sefalosporin), antikoagulan (heparin) ve antiok-
sidan (%0.5 metilen blue) intraperitoneal lavaj 
ile uygulanmıştır. Adezyon modeli oluşturulan 
bölge Grup 3’de seprafilm; Grup 4’de doğal bi-
youyumlu kollajen band ile kaplanmıştır. Grup 
5’e ait köpeklerin abdominal boşluğuna 250 ml 
sıvı bariyer ile birlikte adezyon modeli oluşturu-
lan bölge seprafilm veya doğal biyouyumlu kol-
lajen bandla örtülmüştür. Tüm tedavi grupların-
da adezyonun değişken derecelerde iyileştiği, 
ancak seprafilm veya doğal biyouyumlu kollajen 
band kombinasyonu uygulanan grupta daha 
etkili sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir (29). Ay-
rıca, cerrahiden önce tüm dokunulan yüzeyler 
povidone, hidroksietil nişasta, polivinil alkol ve 
polietilenglikol gibi hidrofilik polimerler ile kap-
landığında adezyon oluşumunun azaldığı, sı-
çanlar ve köpeklerde yapılan deneysel çalışma-
larının elektron mikroskobi incelemesinde doku 
hasarının olmadığı gösterilmiştir (6,26,31). 
 
Sonuç 
Jinekolojik operasyonlar başta olmak üzere, 
cerrahi girişimler sonrasında adezyonların ön-
lenmesi amacıyla kullanılacak fibrinolitik ajanlar 
kanamayı artırabileceği için tercih edilmemelidir. 
Adezyonların önüne geçebilmek için uygun anti-
adezivler kullanılmalıdır. Bununla birlikte, adez-
yonların cerrahi müdahale sonrası 8-9. günlerde 
meydana gelmesi, fazla sıvıyı 1-2 gün içerisinde 
absorbe edebilme yeteneğine sahip peritona 
adezyonu engellemek amacıyla uygulanan sıvı 
bariyerlerin etkili olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
nedenle, adezyonların önlenmesi amacıyla solid 
bariyerlerin tercih edilmesinin gerekliliği görül-
müştür. Ayrıca kedi ve köpeklerde bu alanda 
daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğu kana-
atine de varılmıştır. 
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Congenital cleft lip-jaw-palate and cleft palate in German Holstein Calves with Common  
Ancestry 

 

Zafer Usta, Ottmar Distl 

University of Veterinary Medicine Hannover, Institute for Animal Breeding and Genetics, Hannover GERMANY 
 

Summary: In this study two calves with cleft palate extending over the full length of the osseous palate and common 
ancestors are presented. The first case, a female German Holstein calf was one month old at examination and showed 
a cleft palate, a right sided cleft lip and jaw, diverging rostral cerebral hemispheres, bulbi olfactorii and chiasma opti-
cum and in addition, a meningocele on the left side of the face. The tongue of the calf hung down on left side. The se-
cond case was a male German Holstein, calf examined with an age of two months. This calf had a cleft palate (CP) 
extending over the entire length of the osseous palate. Other inborn organ defects could not be found in both calves. 
The calves originated from different dairy farms. Both calves suffered from a bronchopneumonia and in addition, the 
second case had a severe diarrhea. Both calves were negative for bovine viral diarrhea (BVD) virus antibody and anti-
gen. Both calves had four common ancestors from either parent. The common ancestry may be indicative for genetic 
factors involved in the malformation observed in both cases. 
 
Key words: Anomaly, cattle, cleft lip-palate, congenital, Holstein 

 
Ortak Ataları Olan İki Alman Holştayn Buzağıda Konjenital Damak-Dudak-Çene Yarığı ve Damak Yarığı Olgusu 

 
Özet: Ataları ortak olan iki buzağıda yapılan bu çalışma da sert damak kemiğine kadar uzanan bir damak yarığı olgusu 
sunulmaktadır. Birinci olgu, dişi bir aylık Alman Holştayn buzağı olup; dudak-damak ve çene yarığı ile beraber sağ 
rostral beyin hemisferi, bulbi olfactorii ve chiasma opticum’u ayrılmış olarak görüldü. Buna ek olarak, yüzünün sol tara-
fında bir meningosel mevcuttu. Buzağının dili sol tarafa aşağıya doğru asılı olarak duruyordu. İkinci olgu ise erkek Al-
man Holştayn buzağı olup iki aylık iken incelemesi yapıldı. Bu buzağı da ise tüm damak kemiği uzunluğu boyunca uza-
nan bir yarık damak (CP) olgusu gözlemlendi. Buzağılarda başka organ anomalileri görülmedi. Buzağılar farklı çiftlikler-
den gelmiştir. Her iki buzağıda da ağır seyreden bir bronkopnömoni tablosu bulunmaktadır. Buna ek olarak ikinci erkek 
buzağıda şiddetli bir ishal vardı. Her iki buzağınında bovine viral diare (BVD) virüs antikoru ve antijeni yönünden negatif 
olduğu belirlendi. Buzağıların ikisinde hem anne hem baba tarafından dört ortak atasının olduğu belirlendi. Ortak soy-
dan gelen genetik faktörlerin her iki buzağıda gözlenen malformasyonların sebebi olabileceği düşünüldü. 
 
Anahtar kelimeler: Anomali, dudak-damak-çene yarığı, Holştayn, konjenital, sığır 

Introduction  
Many different congenital abnormalities have 
been defined in most breeds of cattle. Repor-
tedly 0.2 to 3.6% of all calves born have conge-
nital defects and the frequency of cleft palate 
(CP) is 5.1% in all congenital defects (9). CP 
results due to failure of closure of left and right 
embryonic nasal and/or maxillary fold. The di-
sorder may involve the soft palate or the hard 
palate or both. Hereditary factors (18), environ-
mental factors such as piperidine alkaloids, wild 
tobacco (Nicotiana gluaca), intoxication with 
selenium and lupines species (13-15,26-28), 
viruses such as Cache Valley virus, Akabane 

virus, Aino and Chuzan viruses and bovine viral 
diarrhea (BVD) virus (18,34,36) may be induce 
cleft palates in animals. In Shorthorn calves, 
cleft lip (CL) has been attributed to homozygo-
sity of a simple autosomal recessive gene (37), 
but the author’s experience with this defect in 
Angus and Jersey cattle indicates that genetic 
transmission is most likely to be polygenic. In a 
calf with palatoschisis CP, chelioschisis (lip pa-
late) and flattened face an autosomal trisomy 20 
(61,XX,+20) was found (7). In humans, various 
mutations of the CLMPT1 and PVRL1 gene 
may be involved in non-syndromic CP (35). A 
large number of genes have been implicated in 
non-syndromic and syndromic CP and cleft lip 
palate (CLP) in human (30,39). Cleft palates 
have been observed as isolated congenital ab-
normalities (3,21) or in combination with defects 
in other parts of the body (25,31). CP could be 
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associated with the akroteriasis syndrome in 
Holstein cattle, chondrodysplasia in Dexter catt-
le, arthrogryposis (SAP) and spinal anomalies in 
Charolais cattle and hydrocephalus, diaph-
ragmatic hernia, and freemartins in Simmental 
cattle (1,8,10,16,17,19,20,22,31,32). Successful 
operative treatments in affected calves for lon-
ger survival life are performed (2,23). The CP 
has been described in various animal species 
(11,12,29). The objective of the present study 
was to present a rare form of cleft lip-jaw-palate 
(CLPJN) in a 103-days-old female and CP in an 
81-days-old male German Holstein calf based 
clinical, neurological, medical imaging, patholo-
gical, virological and cytogenetic findings as 
well as pedigree analysis.  
 
Case history  
Case 1 (CLPJN), a 21-day-old Holstein female 
calf was presented with a cleft-lip-jaw-palate 
(Figure 1A, 1B, 1C, 1D).  
The CLPJN-affected-calf was born after full term 
gestation in July, 2009 by a Holstein heifer. All 
cows were bred by artificial insemination (AI). 
The sire of the CLPJN-affected-calf was an Ita-
lian Red Holstein AI-bull. The dairy herd was 
free of BVD virus and bovine herpes virus type 
1 (BHV1). Case 2 (CP), a 14-day-old Holstein 
male calf was presented with a CP (Figure 2A). 
The CP-affected-calf was born after full term 
gestation in September, 2009 by a second-

lactation Holstein cow. Other cases with CLPJN 
or CP were not known on both dairy farms. At 
the age of three weeks, the affected calves we-
re transferred to the Institute for Animal Bree-
ding and Genetics, Hannover, Germany.  
 
Clinical and neurological examination  
The animals were clinically examined. Cereb-
rospinal fluid (CSF) has been taken from atlan-
tooccipital area for neurological analysis. In the 
clinic for small animals, Magnetic Resonance 
Imaging (MRI, Magnetom Impact Plus, 1.0 Tes-
la Siemens) and Magnetic Resonance Compu-
ter Tomography (MSCT, Brilliance CT 64, Phi-
lipps) were performed for the heads of both cal-
ves. The general condition of the CLPJN-
affected-calf worsened due to a bronchopneu-
monia. The CLPJN-affected-calf showed abdo-
minal type breathing with an increased respira-
tory rate of 44 per minute. Breath sounds were 
slightly aggravated at tracheobronchial inspira-
tion and tightened in auscultation. Further, a 
tachycardia with a heart rate of 118 beats per 
minute was present. The internal body tempera-
ture was at 40.4°C. Due to the severe bronc-
hopneumonia, poor general condition and resul-
ting from CLPJN care and nutrition problems,  
the CLPJN-affected-calf had to be euthanized at 
the age of 103 days. The general condition of 
the CP-affected-calf worsened due to a pneu-
monia and diarrhea. The CP-affected-calf had a 

Figure 1: Holstein calf affected by cleft-lip-jaw palate (CLPJN) from the (A) right side, (B) front side, 
(C) left side, (D) upper side, (E) front side and (F) nasopharynx after necropsy. 



75 

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 14(1), 73-80, 2017                                                                                                                                    Z. USTA  

rectal temperature of 38.1°C, a respiratory rate 
of 41 per minute and a heart rate of 105 beats 
per minute. Due to the pneumonia, severe diarr-
hea, and generally weak condition resulting 
from nutrition problems due to the CP, the calf 
had to be euthanized at the age of 81 days. Ne-
urological examination showed normal aware-
ness, behavior and attitude. A mild tetraparesis 
with partial-mouth grinding, very wide apart and 
uncertain (ataxia) were observed in the CLPJN- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

affected calf. The nose including maxillary bone 
and mandibular angle from right down to left up 
were split (Figure 1B). Therefore, jaw closure 
was impossible (Figure 1A, C, D). There was a 
bony exostosis in the left frontal area of the face 
with a soft and compressible central area with a 
dimension of 6x7x8 cm. Because of that, a rota-
tion of both eyes to the lateral sides of the 
CLPJN-affected calf was observed. The corneal 
reflex (N. opticus and N. facialis) was highly 
reduced on the right side but was inconspicuous 

Figure 2: Holstein calf showing a median cleft palate (CP) (A, B). Images using computer tomogra-
phy (CT) of the CP-affected calf from the (C) sagittal and (D) transversal side 
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on the left side. The sensitivity, lid reflex and 
physiological nystagmus of both sides were in-
conspicuous. The pupils of both sides were rat-
her small. Swallowing reflex was slightly redu-
ced. Glucose (73 mg/dl), UCSF-TP (total pro-
tein) (19 mg/dl), counts for erythrocytes (0) and 
leukocytes (0) in CSF were within the normal 
range for cattle. Neurological examination of CP
-affected-calf showed normal visual awareness, 
behavior, attitude, walk and head nerves. In 
addition swallowing reflex, flexor reflex of four 
limbs and cutaneous trunci were inconspicuo-
usly. CT of the CLPJN-affected-calf showed a 
cleft extending from the middle of the lip to the 
caudal end of the bony palate. In addition, the 
cleft also involved the median axis of the rostral 
parts of the brain (Figure 4A, 4B). The cleft divi-
ded the cerebral hemispheres at a length of 5 
cm and width of 1.5 cm starting rostral to the 
hypophysis and ending caudally to the chiasma 
opticum. Thus, septum pellucidum became vi-
sible between the two cerebral hemispheres. 
Instead of the bulbi olfactorii each one meningo-
cele filled by a yellowish to brownish fluid with a 
volume of 30 ml was found. CT of the CP-
affected calf confirmed the cleft palate in the 
median of the palate (Figure 2C, 2D). 
 

Pathological examination  
The present cases were submitted for necropsy 
and histopathological examinations at the Insti-
tute for Pathology, University of Veterinary Me-
dicine Hannover. All organs were subjected to 
pathohistological examinations. Tissue sample 
of the organs were fixed for ten days in 10% 
neutral buffered formalin (NBF). Then the tails 
of organs were laminated and the macroscopi-
cally altered areas were dehydrated in an as-
cending alcohol series and embedded at 56°C 
in a paraffin-parablast mixture (Histo-Comp, 
Vogel, Giessen, Germani). The paraffin block 
sections (2-3µm) were prepared in a colour 
machines (Leica ST 4040, Nussloch, Germani) 
with Hemotoxylineosin (HE). The CLPJN-
affected calf showed a complete right sided cleft 
of the lip, jaw and palate. The left lip and the 
muzzle were separated through a broad cleft 
and thus, there was an opening of the oral ca-
vity to the nasal meatus. The widest extension 
of the cleft was 8.2 cm in length and 7.4 cm in 
width (Figure 1F). A meningocele with a dimen-
sion of 6x7x8 cm was located on the left dorsal 
side of the face including the os frontale. The 
borders of the meningocele were bony and con-
genital cleft lip-jaw and cleft palate the central 
area consisted of soft connective tissue. The  

Figure 3: Comparison of both cases, cases 1 with a cleft-lip-jaw and cleft palate(CLPJN) and 2 with a 
cleft palate(CP), at the same intersection using computed tomography (CT). A: Dorsal CT-section of 
the CLPJN-affected calf, B: Dorsal CT-section of CP-affected calf. 1: Same CT-section of the nos-
trils. 
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Figure 4 A: Dorsal section of the palate of the calf affected by a cleft-lip-jaw and cleft palate(CLPJN) 
using computed tomography. B, C, D: (b) Change of os frontale of the CLPJN-affected calf. E: Sagit-
tal section of the CLPJN-affected calf. 

Figure 5: Pedigrees of the calves affected by cleft palate (CP) and cleft-lip-jaw-palate (CLPJN) 
CVC= tested carrier of complex vertebral malformation 
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content of the meningocele was fluid. The left 
lower jaw showed a deviation to the right side 
on the whole length and the right lower jaw a 
deviation to the right only at the rostral part. All 
teeth were present (Figure 3). A catarrhal puru-
lent bronchopneumonia and a granulomatous 
pneumonia were observed. Mesenteric and pul-
monic lymph nodes were enlarged. The CP-
affected calf had a median cleft palate with an 
extension of 19x2 cm (Figure 2B). An ulcerative 
rhinitis, a follicular hyperplasia of the intestinal 
and retropharyngeal lymph nodes, a bronc-
hopneumonia and catarrhal enteritis were fo-
und.  
 
Other findings  
Both cases had a normal karyotype of a female 
with 2n=60,XX (CLPJN) and a male with 
2n=60,XY (CP). The blood examples for virolo-
gical study was tested from BVD virus antigen 
(Ag) and BVD virus antibody (Ab) using ELISA 
tests.  Virological findings in both cases, BVD 
virus antigen and antibody were not found. Pe-
digree information was recorded for ten ancest-
ral generations. Pedigree data was analyzed 
using the program Opti-Mate, version 3.81 (38). 
Pedigree analysis the inbreeding coefficient of 
the CLPJN-affected calf was 1.514% and of the 
CP-affected calf 2.1%. The two cases shared 
four common ancestors, three Holstein AI-bulls 
(B, C and D) and a common grand-granddam 
(A) (Figure 5).  
 
Discussion  
The two cases had a common ancestry and a 
CP in common. We could rule out environmen-
tal factors including intoxication with teratogenic 
substances of tobacco, lupines and selenium 
(13-15,26-28) and infectious agents including 
viruses such as Cache Valley virus, Akabane 
virus, Aino and Chuzan viruses and BVD virus 
(18,34,36). Also, chromosomal abnormalities 
seemed unlikely to have caused CP in these 
two calves (7). Autosomal trisomy 20 may be 
associated with multiple severe malformations 
(7). Charolais calves with a 1/29 translocation 
were affected with severe arthrogryposis besi-
des CP (6). Genetic factors may be considered 
as possibly responsible due to the common an-
cestry and previous reports assuming hereditary 
factors involved in CP (18,35,37). Congenital 
cleft lip-jaw-palate and cleft palate bronchopne-
umonia and food aspiration are common signs 

in calves with large CP (5,33). Weight gain is 
usually reduced, particularly, with an increasing 
age of the animals (5). In the present cases, 
weight loss was not as severe as in older ani-
mals and in-between the range for Holsteins (4). 
An association of a CP with a meningocele has 
not yet been reported, whereas a median cleft 
lip and jaw can be accompanied by a CP (24). 
Inspection of the pedigrees for the two calves 
supports the assumption of an autosomal reces-
sive inheritance. Further conclusions on the mo-
de of the inheritance and the origin of a possible 
mutation cannot be made from the limited data 
available. In human, inheritance is assumed to 
be involved in CL/P and several genes and 
pathways have been identified to be implicated 
in the pathogenesis (39). However, for the ma-
jority of human patients with CP or CLP the un-
derlying causes remain unknown. Genes with 
identified mutations include interferon regulatory 
factor 6 (IRF6), forkhead box E1 (FOXE1), 
muscle segment homeobox, drosophila, homo-
log of, 1 (MSX1), special AT-rich sequencebin-
ding protein 2 (SATB2), sonic hedgehog (SHH) 
and transforming growth factor, beta-3 
(TGFB3), Rho GTPase activating protein 29 
(ARHGAP29) and distal-less 1, 2, 4, 5 and 6 
(DLX1, DLX2, DLX4, DLX5, DLX6) (30,39). In 
conclusion, hereditary factors may be assumed 
to be involved in the two cases with CP and 
CLPJN. Identification of responsible mutations 
requires whole genome re-sequencing of the 
cases and their parents as well as collection of 
further cases.  
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Yazım Kuralları 
 
1. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'nde veteriner 

bilimlerini ilgilendiren alanlarda orijinal araştırmalar, olgu 
sunumları, araştırma notları, kısa bildiri, derleme ve editöre 
mektup yayımlanır. 

2. Bütün eserler yayın kurulunun ve danışma kurulunun 
onayından geçtikten sonra yayımlanır. 

3. Dergide yayımlanacak yayınlar için resmi dil Türkçe'dir. 
İngilizce yazılmış eserlerde yayımlanabilir. İngilizce 
hazırlanmış makalelerin yayımlanmasına öncelik verilir.  

4. Yayınlar A4 tipi formatta, çift aralık, Arial ve 10 punto olarak 
yazılmalıdır. Her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, 
sayfaların sağ altına numara verilmelidir. Resimler, şekiller ve 
kaynaklar dâhil orijinal makaleler 14, derlemeler 14, olgu 
sunumları, araştırma notu ve kısa bildiriler 7 sayfayı 
geçmemelidir. 

5. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş ve özeti yayımlanmış 
çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir.  
Araştırma herhangi bir kuruluş tarafından desteklenmiş ise 
makalenin başlığının son kelimesi üzerine yıldız (*)  
konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilir. 

6. Etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda Etik Kurul onayı 
alınan kurumun adı ve onay numarası Gereç ve Yöntem 
kısmında belirtilmelidir. 

7. Makale; Kapak Sayfası - Türkçe Özet ve Türkçe Anahtar 
Kelimeler - İngilizce Özet ve İngilizce Anahtar Kelimeler - 
Giriş - Gereç ve Yöntem - Bulgular - Tartışma ve Sonuç - 
Teşekkür - Kaynaklar - Tablo ve Şekiller bölümlerini içerecek 
şekilde düzenlenmelidir. Tablo ve şekil başlıklarının yalnızca 
ilk harfleri büyük olmalı ve metin içindeki tüm başlıklar koyu 
yazılmalıdır. Metin içinde paragraf girintisi yapılmamalı, 
devamlı satır numarası verilmelidir. Sayfa numaraları sağ alt 
köşeye yazılmalıdır. 

8. Kapak sayfasında sadece Türkçe makale başlığı (koyu ve ilk 
harfleri büyük), İngilizce başlık (ilk harfler büyük), kısa başlık 
(40 karakteri geçmemeli ve ilk kelimenin ilk harfi büyük, 
diğerleri küçük olarak yazılmalıdır), yazar adları (unvansız), 
çalıştıkları kuruma ait bilgiler (soyadı üstüne numara konulup 
dipnot olarak, unvansız) verilmelidir. 

9. Türkçe ve İngilizce özetler başlık sayfasından sonraki 
sayfaya, her biri ayrı sayfada olmak üzere yazılmalıdır. Özet 
kısımları makale başlığı, çalışmanın amacı, gereç ve yöntem, 
bulgular ve çalışmada varılan sonuçları içerecek şekilde 
hazırlanmalıdır. Derlemelerde özetler derleme başlığı, 
derlemenin konusu, derlemenin amacı, kapsamı ve önerileri 
içermelidir. 
Türkçe Özet: Özet metni, makale başlığı (kelime baş harfleri 
büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde ve iki yana yaslı 
biçimde) yazıldıktan sonra başlığın altında en fazla 250 
kelime olmalıdır. Paragraf yapılmamalıdır. Özet kısmında 
kısaltma kullanılacaksa, kısaltmalar ilk kez kullanıldığında 
açık olarak yazılmalı, daha sonra özet içinde hep aynı 
kısaltma kullanılmalıdır. 
İngilizce Özet (Summary): İngilizce makale başlığı (kelime 
baş harfleri büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde ve iki 
yana yaslı biçimde) yazıldıktan sonra başlığın altında en fazla 
250 kelime olmalıdır. Paragraf yapılmamalıdır. Özet kısmında 
kısaltma kullanılacaksa, kısaltmalar ilk kez kullanıldığında 
açık olarak yazılmalı, daha sonra özet içinde hep aynı 
kısaltma kullanılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce olarak özetlerin altına, 
alfabetik sıra ile ilk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük 
harfle (özel isimler baş harfi büyük) en fazla 5 kelime olarak 
yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri’nden 
seçilmesine özen gösterilmelidir. 

10. Giriş bölümünde çalışma ile doğrudan ilişkili kısa literatür 
bilgisi verilmeli, bu kısmın son paragrafına çalışmanın 
hipotezi ve amacı yazılmalıdır. Bu bölüm 2 sayfayı 
geçmemelidir. 

11. Gereç ve Yöntem; öz ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Bu 
kısım, grupların oluşturulması, gruplardaki denek sayısı, ilaç 
vb. maddelerin hazırlanması, dozu ve uygulama şekli, yapılan 
uygulamalar, incelenen parametreler ve seçilen istatistiksel 
yöntemleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Kullanılacak alt 
başlıklar paragraf girintisi yapılmadan italik, ikinci alt başlıklar 
normal yazı tipinde olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

12. Bulgular; kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. 
Tablolarda gösterilen verilerin tekrar yazılmasından 
kaçınılmalıdır. Kullanılacak alt başlıklar paragraf girintisi 
yapılmadan italik, ikinci alt başlıklar normal yazı tipinde 
olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

13. Tartışma ve Sonuç bölümünde çalışma bulguları kendi 
aralarında ve ilgili literatür bilgileri ışığında tartışılmalı ve 
yorumlanmalıdır. Bu kısımda uzun genel bilgiler vermekten 
kaçınılmalıdır. Bu kısmın sonuna çalışmadan çıkarılan 

sonuçlar ve yargıları içeren kısa bir sonuç paragrafı 
eklenmelidir.  

14. Kısaltmalar ilk kez kullanıldığında açık olarak yazılmalı daha 
sonra makale içinde hep aynı kısaltma kullanılmalıdır. 

15. Yazı içinde belirtilen tüm kaynaklar "Kaynaklar"  listesinde yer 
almalıdır. Kaynaklar yazılırken alfabetik sıraya konulmalı, 
noktalama işaretlerine örneklerde gösterildiği şekilde dikkat 
edilmeli ve yazı içinde her kaynağa ait numara ilgili olan 
cümlenin sonunda parantez içinde mutlaka belirtilmelidir.  
Dergi kısaltmaları Index Medicus ile uyum içerisinde 
olmalıdır.  

16. Yazı içinde geçen tür isimleri ve anatomik terimler gibi 
Latince ifadeler italik karakterle yazılmalıdır. Tüm ölçü 
birimleri SI (Systeme Internationale)’e göre verilmelidir. 

17. Tablolar kaynaklar kısmından sonra, her bir tablo ayrı 
sayfada olacak şekilde verilmelidir. Tablo başlıkları Tablo 1., 
Tablo 2. şeklinde numaralandırılmalıdır. Tablolar iç ve yan 
kılavuz çizgiler kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo yazısı 
tablonun üstüne yazılmalı, tabloda geçen kısaltmalar tablo 
altında belirtilmelidir. 

18. Her resim,  grafik ve çizim;  şekil olarak kabul edilip Şekil 1, 
Şekil 2 gibi yazılmalı, her biri ayrı sayfada olacak şekilde 
verilmelidir. Resim, grafik ve çizgiler iyi kalite kuşe kâğıda 

yazılmış ya da basılmış olmalıdır.  Resim,  grafik ve çizimlerin 
arkasına bir ok işareti ile üst kısmı, sıra numarası ve 
makalenin adı mutlaka belirtilmelidir. Eğer bunlar bilgisayarda 
yapılmışsa CD’ye orijinal programında ayrıca kaydedilmelidir.  

19. Resimler 300dpi çözünürlükte olmalıdır. Resimlerin fotokopisi 
kabul edilmemektedir. Renkli resim veya grafik basılabilmesi 
için renk ayırımı yapılmış filmlerin yazarlar tarafından temin 
edilmesi ve yazı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 
Kullanılan resimlerin dergide renkli basılmasının istenilmesi 
durumunda ücret talep edilecektir. 

20. Derlemeler, orijinal olması, en son yenilikleri içermesi, 
yazarların konu ile doğrudan ilişkili en az 3 adet 
çalışmalarının olması ve bunların derleme içinde kullanılması 
durumunda yayınlanmak üzere kabul edilebilecektir. 
Derlemeler kapak sayfası, özet [Türkçe ve İngilizce 
(Summary)], anahtar kelimeler, giriş, konunun kendine ait alt 
başlıkları, sonuç, kaynaklar, tablo veya şekiller bölümlerini 
içerecek şekilde düzenlenmelidir. Derlemelerde kullanılacak 
alt başlıklar paragraf girintisi yapılmadan italik, ikinci alt 
başlıklar normal yazı tipinde olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

21. Olgu Sunumları, Türkçe Özet - Anahtar Kelimeler - İngilizce 
Özet (Summary) - İngilizce Anahtar Kelimeler  (Key Words) -
Giriş - Olgu(lar) - Tartışma ve Sonuç - Kaynaklar - Tablo ve 
Şekiller bölümlerini içermelidir. Kullanılacak alt başlıklar 
paragraf girintisi yapılmadan italik, ikinci alt başlıklar normal 
yazı tipinde olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

22. Kaynaklar; 
22.1. Kaynak süreli yayın ise; yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve 

isim(ler)inin baş harf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt 
(olması durumunda), sayı ve sayfa numaraları belirtilmelidir. 
Örnek: 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.  

22.2. Kaynak editörlü kitaptan bir bölüm ise; yazar(lar)ın soyad(lar)ı 
ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, bölüm ismi, editör soyad(lar)ı ve 
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 
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