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Summary: To ıle/erıııine the incitlence of ovine and bovine bruceilosis
in Von Region, 636 blood saıııplesfroııı slıeep slaııgh/ered in slaugh terhaııs of Van
city administration , 469 blood .mmp/e.~ fro m nbor/e(1 sheep and 5/8 ıııilk sn ıııples
froııı cows in Vmı region were studied. In serologicnl exnıııinnlions with Rose
Bengal Pla/e Test (RBP7J in 29 blood saıııplesfroııı slaugh/cred sheep (%.1,5) and
in 63 blood s(lI/ıp/es from abor/etl Sheep (% 13, -I) . bruceıla spesiflc an/ibo((y "·as
detected. In serologicol exoıııinotions with Illi/k Ring Test (.MR'/) i J Illi/k $tIıııp/es
from coıı's were found positive.
Özcl : I'(1II ve ~v6resinde koyıili ve sığ ır brıısello=is'i insidensinin
belirlenmesi all/acı ile yapılan bıı çalışmo(ln Van Belediye Me=bnha$ında kesimi
yapılan koyun/ardan a/l/1an 636 adet, Van ve yOresi yerleşim birimlerinde yavru
attığı bilinen koy/mlardaıı almon ..J69 o(lel kan serı/mu ile 5 /8 adel sığw s/WI
incelenm iştir. Kan serıııııltırmda Rose Bengol P/ate Test (RBPT) ile yapılan
sera/ojik incelemelerde mezbahoda kesiıııi yapılan koyun/arın 29 'ıınt/n (%./,5),
yavru attığı bilinen koyun/arın ise 63 'flm/e (%13,4) brıısella spesifik antikorlarııı
vorlıgı tespi! edilmiş/ir. Sığ/rlardan alman 518 nde/ sflt (Jrnegiııde Süt Hnlka Tesıi
(SH7) ile yapı/an serolojik incelemeıle II nılet (%2, /) sl1t Ornegi Brııselln
yoııünden pozitif bulunmuştllr.
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Giriş

Brusellozis , özellikle sığır ve koyunlarda yavru atma, süt veriminde
azalma ve kıs ırlıga neden olarak hayvancılığa büyük ölçüde ekonomik nırar
verebilen önemli bakteriyel enfeksiyonlardan birisidir. Aynı zmnanda ı.oonotik
özcUi~c sahip bu enfeksiyon enfekte hayvanların çi~ süt ve süt ürünleri ve vücut
akınlılan yoluyla insanlara bulaşarak ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir.
Dünyada ' yaygın olarak görülen bu enfeksiyon günümüzde özell ikle gelişmekte
olan ülkelerde hayvan ve in.5.1n .5.1glıglnı tehdit eden bir hasralık olarak önemini
korumaktadır (4.7, 13). Ülkemizde bu konuda yapılan araşt ı rmalar enfeksiyonun bir
çok bölgede sığır ve koyun populasyonlarında yaygın oldugunu göstermektedir
(5,6,8,10.15).
Bruscllo7jsin teş hi si bakteril'olojik kültür yöntemlerinin ya nısıra serolojik
yöntemlerle re.,1ktÖr hayva nların tespiti ilc de mümkün olmaktadır. Bu amaçla
RBPT, SHT, Serum Aglutinasyon Testi (SAT), Komplement Fikzasyon Testi
(KFf), Enzim immuııoass.1Y (EfA) gibi bir çok serolojik test geliştirilmiştir
(1,2,3,7). RBPT, SAT ve SHT, brusella reaktöm koyun ve sığırların tespitine
yönelik sürü ıaramalannda s ı k s ık kullanılan serolojik yöntemlerdendir (5,6, i 1, 12).
Hayvan hareketlerinin yoğun o l duğu bir sııur ilimiz olan Van ve yöresinde
özellikle koyunlard:1 ya\ıru atma vakalarının çok s ı k görül mesine ratıııen etyolojisi
hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır . Halk sağlığı aç ı s ından da önemli olnıası
nedeni ile bu çalış mada, Va n ve yöresinde. RBPT ve SHT testleri ilc ko)un ve sığ ır
brusellozisi insidensinin belirlenmesi ve ül kenı i zde bu hastalık la ilgili
epidemiyolojik çal ı şmalara katkıda bulunulması amaç l anmıştır.
l\1ııtcr)'~1
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KOYUlı kan serumları ; Van Belediye Mezbahasınd:1 kesimi yapılan
koyunlardM ahnan 636 adet, Van ve yöresinde yavru anı ğı bilinen koyunlardan
. alınan 469 adet kan örnetinden elde edildi. Kan serum örnekleri _30°C de
saklandı , RBPT ilc lest edildi.
Sığır sül örnekleri: Van ve yöresindeki yerleşim birimlerinden rasıgele
örnekleme yöntemi ile 518 slğırd.1n a lı ndı . H OC de saklanan süt numuneleri
alınd ıktan sonra 24 .5.ıat içinde SHT ile test edildi .
RDPT \ 'C SHT 'i ııde k ull anılaıı anıijenler Pendik Hayvan Hasta lı kları
Merkez Araştır ma Enstitüsünden temin edildi ve testler prospekıüste bild irild i ği
gibi uygulandı ve deterlendirildi.

RBPT ilc yapılan incelemelerde: mezhahada kesimi yapılan koyunlardan
636 adet kan senııııunun 29 'und.1 (0/04.5), Van ve yöresinde yavru aıtığı
bilinen koyunlardan a lınan 439 kan serumunun 63'ünde (%13,4) pozitif sonuç
alınmıştır (Tablo I).
a lına n
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bilinen koyunlarda_n_ahnan 439 kan serumunun 63'ünde (%13,4) pozitif sonuç
(Tablo
. i).
Sı~ırlardan ahnan SIS süt örne~inde SHT ile yapı lan incelemede i Isıgır
sütünde (%2, 1) pozitif reaksiyon tespit edilmişı ir (Tablo 2).
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,·c Sonuç

Kontrol ve eradikasyon çalışmalarına ragmen halen bir çok ülkede oldugu
gibi brusellozis hastalı gının ülkemizde de sıgır ve koyun populasyonunda yayg ın
olarak görü ldügü bildirilmektedir.
Koyun brusellozisi ;
T.ü.K. Bakanlıg:ının (14) 1989 yılında Ankara ve Istanbul bölgelerine
bagıı illerde RBPT ,ilc yap ılan serOosurve}' epidemiyolojik ça lışmal annda. Sivas,
Çankırı, çorum, Bolu ve Kasta monudıı negatif sonuç alınırken Ankara bölgesinde
% 0,81 , Balıkesirde %1 ,4, Tekirdagda % 1,2 ve Bursada % 0,2 bnısella reaktörü
tespit edildigi bildirilmektedir. Kenar (12), içanadolu bölgesinde RBPT ilc yapuw
scrolojik çalışmaılırda ; Konyada %1 ,18, Kayscride %0,9, Niğdede %3 ,06 ve
Nevşe hirde %1 ,67 po7jıir sonuç elde eWgini bildirmektedir.
Yavru atan koyunlarda yapılan bazı scro-epidemiyolojik çalışınalaroa isc;
Arda ve Ark. (3) %16,8, Baysal (6) %25, Büyükçoban (8) %36,74 ile Kenar ve Ark.
(I i) %16,3 brusella reaktörü ıespit eııiklerini bildirmektedirler. Yılmaz (15) 198688 yıllarını kapsayan scrolojik çalışnıalarında yavru atan koyunlarda bruseııozis
oranının %12,68 ve bu o ranın Türkiye genelinde %12-1 9 arası nda oldugunu rapor
etmektedir.
Bu ça lı ş mada Me7bahada kesimi yapılan koyunlarda % 4,5, yavru atan
koyunlarda ise % 13,4 bruseJla reaktörü tespit edildi. Mezbahadan alınan
12l

düşünülmektedir .

Elde edilen sonuçlar koyun brusellozis'inin Van ve yöresinde
küçümsenmeyecek oranda yaygın o ldu~nu ortaya koymaktadır. Bunun yanında .
yörede hayvan hareketlerinin yo~n oldugu dikkate alınırsa bu oralUn önemli
ölçüde de~şebi l eccg,i düşü nül ebi lir. Aynca yavru alan koyun larda brusclla
reaktörü hayvan oranının daha fazla bulun ması , yöredeki koyunlarda yaygın olan
yavru atma vakalarının nedenleri arasında bnısellozis ' in önemli oldugunu
göstermektedir.
S ı g,ır bnısenozisi ;
Aydın ve Ark. (5) sığırl arda yaptıkları bir çalışmada 16 yöreye ait 1620
kan örneğinin %12 sinin SAT testi -ile pozitif reaksiyon verdiğini ve pozitif
serumlann yörelere göre 0/00,8 -0/089 arasında değiştiğini bi ldirmektedirler . Aynı
araştırıcılar 18 ayrı yöreye ait 3634 sıgır süt örneğinde SHT ile yap tıkları
incelemelerde de % 6,4 pozitif sonuç tespit ettiklerini ve bunun yöreden yöreye
%0,4-%100 aras ında değişti.~ i n i bild i rmişlerdir . Kenar (12), SHT ile ince led i ği
857 süt örneğinde %10,5 pozi tif sonuç elde etti ğini ve bunun %0,92-%24,2
arasında deği ştiğini bildirmektedir. Gü ıı ücc ve LeIoğl u (lO), Kan; ve yöresinde
yavnı atan sığırlarda inceledikleri 720 sığır kan serumu örneğinde EI A ile % 49, 17.
SAT ile %53,89, REPT ile 0/046,95 bnısell a re.ıktörü tespit etmişlerdir. Y ıl maz
(15), sığırlarda yaptıı- serolojik ça lışmalarda % 1,18 o ranında bmscila reaktöro
tespit ettig,ini ve bunun Türkiye genelinde %0-%1 ,5 arasında değişt iğini rapor
etmektedir.
Bu çalışmada SHT ile incelenen 518 s ı tır süt örneğin i n II inde (%2, 1)
pozitif sonuç elde edildi. YOredeki sığı rlan.la yav ıu atma vaka l arı nı n sporadik
olarak görülmesi, sıg,ır brusellozisi insidensinin koyunlardakine göre daha düşük
bu lunmasın da etkili o l du~ söylenebilir.
Sonuç olarak, bu çıı lışmada, Türkiye genel inde oldu ~ gibi Vali ve
yöresinde de, özellikle koyun bruscıı ozisinin yaygın o l duğu tespit edilmişti r . Yavru
atan koyunlarda pozilif sonuç ların alı ndığ ı ye rleşim biri mlerindeki bazı a ile
fertlerinde de brusc ıı ozis vakalanna rast l anmas ı , koyun brusellozis'inin yörede
halk saglıg,ını etkileyen bir hasta lı k konumundıı ol du~nu göstermektedir.
Yöredeki hayvan hareketlerinin daha s ı kı kontrol edilmesi ve düzenl i yap ılacak
aşılama çalı şma l an ilc hastalığın daha fazla yayıl ması Önlenebilecektir. Aynca
yöredeki koyunlarda .yııvnı atmaya neden olan di~er etkenlerin belirlenmesine
yönelik araşurına l arır. yapılmasının da gerekli oldu~ kanısınday ı z.
Kaynakhır
ı . AeM., A., \'8n , 1>ckc:l!scr , 1'., Uyllcrhagen, L., Sijcns, R.!., nocye,
A., (1984): A coıııpnrnfiv stııdy of EUSA and other ıııeıhods for the delecfion of
bruceıla anıibodies in bovine sera. Veterinary Microbjology ı, 13-21.
2. AUon, G.G. Jones, L.M. Angu!, R.D., Wcger, J.M. (1988).
Techniquesfor ıhe Brusellosis {aboraıoıy ,INRA PARiS
3. Arda, M., llisıı i ng, W .• Aydın. N. İstanbulluoğl u. E.• Aka,.. 0_.
tzgür, M.,K a rııcr. "L. Diker. S., und Kırp a l , G.A. (1987): Aeliologischl!

124

