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* * * 
მივესალმებით თურქეთის რესპუბლიკის კავკასიის უნივერ-

სიტეტის რექტორს, სიმპოზიუმის გახსნაზე მოწვეულ სტუმრებს  

და სიმპოზიუმის მონაწილე პროფესორებს!  

დღეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღეა. გრძელდება წლების წინ და-

წყებული ურთიერთობები კავკასიის უნივერსიტეტთან, მაგრამ 

ახალ ამპლუაში  -  სავეტერინარო მედიცინის თემაზე გამართუ-

ლი სამეცნიერო ღონისძიებით. ვეტერინარია ერთ-ერთი ტრა-

დიციული საუნივერსიტეტო დარგია საქართველოში. გვყავს 

მაღალი რანგის პროფესიონალები და საერთაშორისო დონეზე 

აღიარებული პროფესორები. მიხედავად ამისა, აკრედიტებული 

ვეტერინარიის საგანმანათლებლო პროგრამა სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტებს შორის, მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ხორციელდება. მივიღეთ პროგრამაზე პირველი 

სტუდენტები და აქტიურად ვმუშაობთ პროგრამის შემდგომ 

განვითარებაზე. ჩვენთვის პრინციპული  მნიშვნელობა აქვს სავე-

ტერინარო მედიცინის საერთაშორისო დონეზე წარმოდგენას. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კავკასიის უნი-

ვერსიტეტზე მხოლოდ ორი წლით ადრე შეიქმნა.  გვსურს გავიხ-

სენოთ ის პერიოდი, როდესაც კავკასიის უნივერსიტეტში ყალიბ-

დებოდა ვეტერინარიის პროგრამა. მაშინ თურქი პროფესორები 

ეწვივნენ საქართველოს შესაბამისი პროფილის უნივერსიტეტს 

აზრის გაზიარებისა და გამოცდილების გაცნობისთვის. რასაც 

მოჰყვა საპასუხო ვიზიტი. მიხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვეტე-

რინარიის პროგრამა არ გვქონდა ამ ურთიერთობებში ერთგვარი 

შუამავლის როლს ვასრულებდით და ერთმანეთს ვაკავშირებ-

დით ყარსსა და თბილისს. მეოცე საუკუნის 90-იანი წლებიდან 

მოყოლებულისაქართველომ რთული პერიოდი განვლო, მოხდა 

სერიოზული პოლიტიკური ძვრები, ჩამოვყალიბდით დამოუკი-

დებელ სახელმწიფოდ. პრობლემები და პერსპექტივები მოსკოვ-

ში აღარ წყდება. ის დროც უკან მოვიტოვეთ, როდესაც ვეებერ-

თელა საბჭოთა სივრცეში ყველა უნივერსიტეტი ერთმანეთს 
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ჰგავდა და თითქმის ერთმანეთის ასლი იყო. სახელმწიფოს მონო-

პოლიზებული ჰქონდა დარგები და სპეციალობები, რის გამოც 

ყველაფერი თავმოყრილი იყო თბილისში. დღეს განსხვავებული 

ვითარებაა. უნივერსიტეტები ავტონომიურია და სწორედ ამ 

დამოუკიდებლობის შედეგია, რომ შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით თითოეული უნივერსიტეტი ირჩევს საკუთარ 

ნიშსა და პროფილს. ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ ვეტე-

რინარიის პროგრამა ამოქმედდა ახალციხეში. აღსანიშნავია ერთი 

გარემოებაც. ჩვენი ქვეყნების, საქართველოსა და თურქეთის სწო-

რედ ეს ნაწილი, ყარსისა და ახალციხის მიდამოები მაღალმთია-

ნია, მისი  დიდი ნაწილი დაფარულია ალპური ზონით, რაც მესა-

ქონლეობის განვითარებას დიდად უწყობს ხელს. ვეტერინარუ-

ლი მედიცინა ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანმრთელი პროდუქციის 

გარანტიას იძლევა. ჩვენი დღევანდელი სიმპოზიუმი იმის საწინ-

დარი იქნება, რომ მაღალმეცნიერულ დონეზე წარმართული 

ურთიერთობები დაგვეხმარება ჩვენს უნივერსიტეტშიც ისევე 

განვავითაროთ ვეტერინარია, როგორც ეს კავკასიის უნივერსი-

ტეტშია, დიდი იმედი გვაქვს მეგობრების დახმარების. გვჯერა, 

რომ გაჩნდება სივრცე ერთობლივი პროექტების, ერთობლივი 

სამეცნიერო პროდუქციის შექმნის. მადლობას მოვახსენებთ 

კავკასიის უნივერსიტეტს დღემდე გამოხატული მხარდაჭერის-

თვის, მადლობა  რექტორს ბატონ ჰუსნუ ქაფუს,  ვეტერინარიის 

ფაკულტეტისდეკანს, ბატონ მეთე ჯიჰანს, სიმპოზიუმის მომზა-

დებაში ჩართულ თითოეულ პირს. განსაკუთრებულ მადლიე-

რებას გამოვხატავთ ბატონი ტოომას ტიირატს მიმართ. მისი 

კომპეტენტური, კვალიფიციური რეკომენდაციები და რჩევები 

ძალიან გვეხმარება პროგრამის განვითარებასა და დახვეწაში. 

საამაყოა ჩვენთვის ბატონი ვასილ ბასილაძის აღიარება საერთა-

შორისო დონეზე, ვულოცავთ წარმატებებს და ვუსურვებთ 

წინსვლას. წარმატებები მინდა ვუსურვო ვეტერინართა გუნდს 

ჩვენი უნივერსიტეტიდან დეკანის, პროფესორ ლევან მაკარაძის 

ხელმძღვანელობით. ჩვენი დღევანდელ შეხვედრაში განსაკუთ-



20 
 

რებული როლი აქვს ორ ადამიანს პროფესორ როინ ყავრელიშ-

ვილსა და  ასისტენტ - პროფესორ მაია მესხიძეს. განსაკუთრებუ-

ლი მადლობა მათ.  

 
მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორი, პროფესორი 
 

 
* * * 

Kafkas Üniversitesi rektörü Saygı değer Prof. Dr. Hüsnü KAPU 

beyi ve sempozyuma iştirak eden değerli katılımcıları içtenlikle 

selamlıyorum! 

Bugün Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi için önemli 

günlerinden biridir. Kafkas Üniversitesi ile yıllar önce başlatılan 

işbirlik artık veteriner hekimlik konulu bilimsel toplantıda da devam 

etmektedir. Veteriner hekimliği, Gürcistan'daki geleneksel yüksek 

eğitim  dallarından biridir. Bu alanda kaliteli ve ve uluslararası sevyede 

kabul görmüş öğretim üyelerimiz faaliyet göstermekler. Halihazırda 

devlet üniversiteleri arasında akredite olan veteriner hekimliği eğitim 

programı sadece Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi'nde 

uygulanmaktadır. Veteriner hekimliği programına ilk öğrencilerimizi 

kabul ettik ve programın geliştirilmesi üzerine faaliyetlerimizi 

sürdürüyoruz. Veteriner hekimlik programının uluslararası düzeyde 

sunması bizleri için önem arz etmektedir. SamtsheCavakheti Devlet 

Üniversitesi Kafkas Üniversitesi'nden sadece iki yıl önce kuruldu. 

Kafkas Üniversitesi'nde veteriner hekimliği programının kurulduğu 

dönemi hatırlamak isterim. O zaman Türkiye’den bir grup bilim 

adamları düşünce ve deneyimlerini paylaşmak üzere Gürcistan'ın ilgili 

üniversitesini ziyaret ettiler. Bundan sonra Gürcü tarafından iade-i 

ziyareti yapıldı. Veteriner hekimliği programımız olmamasına rağmen 

bu ilişkilerde bir nevi arabuluculuk yaparak Kars ile Tiflis'i birbirine 

bağladık. Gürcistan yirminci yüz yılın 90'lı yıllarından bu yana zor bir 

dönemden geçti, ciddi siyasi değişimler yaşandı, bağımsız bir Gürcistan 

Devleti kuruldu. Sorunlar ve beklentiler artık Moskova'da çözülmüyor. 
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Aynı zamanda uçsuz bucaksız Sovyet ülkesindeki tüm üniversitelerin 

birbirine benzediği ve neredeyse birbirinin kopyası olduğu bir zamanı 

da geride kaldı. Devlet tarafından neredeyse bütün alanlar 

tekelleştirilip Tiflis’e bir araya getirilmişti. Bugün durum farklıdır. 

Üniversiteler bağımsız karar alarak kendi profilini seçebilir. Buna 

istinaden Akhaltsikhe’de veteriner hekimlik programı faaliyetine 

başlamıştır.  Ülkelerimizi Kars ve Akhaltsikhe mıntıkaları dağlık 

arazilere sahip olduğundan dolayı hayvancılığın gelişmesine müsaittir. 

Veteriner hekimlik tıbbı, ekolojik olarak temiz, sağlıklı ürünleri 

garanti eder. Sempozymumuzun ilişkilerimizin daha yüksek seviyeye 

taşınacağına ve Kafkas Üniversitesi'nde olduğu gibi üniversitemizde de 

veteriner hekimlik programının gelişeceğini umuyor, bu konuda 

dostlarımızın desteğini bekliyoruz. Ortak projeler ile bilimsel ürünlerin 

ortaya konulacağına inanıyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğu 

destekten dolayı Kafkas Üniversitesi'ne, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüsnü KAPU beye, Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mete 

CİHAN beye ve sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen herkese 

teşekkür ederiz. Bay Thomas Tiirat beye huzurunuzda özellikle 

teşekkür etmek istiyorum. Bize verdikleri nitelikli tavsiyeler veteriner 

hekimliği programımızı geliştirmek konusunda çok faydalı oluyor. 

Sayın Vasil Basiladze'nin uluslararası düzeyde kabul edilmesinden 

dolayı gurur duyuyor, başarısından dolayı kendini tebrik ediyor ve 

başarıların devamını diliyoruz. Sayın Dekanımız Prof. Dr. Levan 

Makaradze ile ekibine başarılar diliyorum Sempozyumun 

gerçekleştirilmesinde önemli rol alan Prof. Dr. Roin Kavrelishvili bey 

ile Dr. Öğretim Üyesi Maia Meskhidze hanıma da ayrıca teşekkür 

ediyorum. 
 

Prof. Dr. Maka BERİDZE 
Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Rektörü 
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* * * 
Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 

Maka Beridze Hanım ile sempozyumun tüm katılımcılara selamlarımı 

iletiyorum. Önemli bir işe temel attıldığı için bugün çok dikkat 

çekicidir. Bilindiği gibi, üniversitemiz 1992’de açıldı. Veteriner 

Fakültesi ise 1982’den itibaren faaliyet göstermektedir. Veteriner 

Fakültesi Üniversitemizin temel Fakültesi olup tüm Türkiye’de bilinir. 

Üniversitemizde 20.000’den fazla öğrenci eğitim almaktadır. 

Üniversitede 2.000’den fazla akademik ve teknik personel 

çalışmaktadır. Tüm olarak yaklaşık 25.000 kişi faaliyet göstermektedir. 

Üniversitemizin asıl amacı yüksek eğitim vermekle birlikte insan ve 

hayvanların sağlığı üzerine çalışmaktır. Bu nedenle bütün 

çalışmalarımız bu yöndedir. Pademi süreci insane ile hayvanların aynı 

ortamda olduklarının ne kadar önemli olduğunu doğrulamıştır. 

Üniversitemiz ile Veteriner Fakültemizin amacı Nahçivan Özerk 

Cumhuriyeti, Gürcistan, Azerbaycan ve İran gibi komşu ülkelerle 

başlatılan ilişkilerinin pekiştirilmesi ve devam ettirilmesidir. Pandemi 

sonrasında da bu ilişkilerinin devam ettirilmesini umuyor ve Gürcistan 

ile ortaklaşa kurabileceğimiz altyapısının Veteriner Hekimliğin 

gelişmesine yardım edeceğini düşünüyorum. Gürcistan’ın ne kadar 

büyük kültür olduğu malumdur. Beş bin yıllık tarihi de çok önemlidir. 

Gürcü meslektaşlarımızla birlikte ihtiyaçlarınızı önceleyip 

tarafımızdan sizler için gereken yenilikleri sunarız. Üniversitemizde 

ABD tarafından teklif edilen programa Gürcü meslektaşlarımızın dâhil 

olmasını da bekleriz. Tabi ki, ortaklaşa ilişkiler için her zaman hazırız. 

Üniversitemizde Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı faaliyet 

göstermektedir. Söz konusu bölüme yeni eğitim-öğretim yılında 20 

öğrencinin yeniden alınması bekleniyor. Anabilim Dalımızı 

genişletmek için Gürcistanla ilişkilerimizi daha da pekiştireceğiz. 

Türkiye’de Gürcü Dili’ne karşı büyük ilgi var. Birçok Türk vatandaşı 

Gürcüce biliyor. İş birlik için hazır olduğumuzu bir kere daha 

belirtmek istiyorum. 

 
Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi Rektörü 
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* * * 
მივესალმები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის რექტორს, ქალბატონ მაკას, მივესალმები კონფერენციის 

მონაწილეებს. ნამდვილად ღირსშესანიშნავი დღე გახლავთ, 

რამდენადაც მნიშვნელოვანი საქმის დასაწყისს ჩაეყარა საფუძ-

ველი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი (როგორც 

უნივერსიტეტი) გაიხსნა 1992 წელს, ხოლო თვითონ ვეტერი-

ნარიის ფაკულტეტი მოქმედებს 1982 წლიდან. ვეტერინარიის 

ფაკულტეტი არის მთავარი ფაკულტეტი ჩვენი უნივერსი-

ტეტისა და ცნობილი არის მთელი თურქეთის მასშტაბით.  

მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენს უნივერსიტეტს 20 ათასზე 

მეტი სტუდენტი ჰყავს, 2 ათასზე მეტი _ აკადემიური და ტე-

ქნიკური პერსონალი, მთლიანობაში, დაახლოებით, 25 ათასი 

ადამიანი ეწევა თავის საქმიანობას. უნივერსიტეტის მთავარი 

მიზანი გახლავთ ზრუნვა ადამიანისა და ცხოველთა ჯანმრთე-

ლობაზე და სწორედ აქეთკენ არის მიმართული ჩვენი საქმია-

ნობა. პანდემიამ სწორედ ეს დაადასტურა, თუ ადამიანისა და 

ცხოველთა ერთ სივრცეში ყოფნა რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო.…  

ჩვენი უნივერსიტეტისა და ვეტერინარიის ფაკულტეტის 

მიზანი გახლავთ დაწყებული ურთიერთობის გაღრმავება 

ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან _ საქართველოსთან, ნახ-

ჭევანის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან, ასევე, თვითონ აზერ-

ბაიჯანთან, ირანთან. Aამ მიმართულებით დაწყებულ სამუშაოს 

გავაგრძელებთ. იმედი მაქვს, რომ არსებული ურთიერთობები 

პანდემიის შემდეგ კვლავაც გაგრძელდება და ვფიქრობთ, რომ 

ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ საქართველოსთან, რათა ერ-

თად შევქმნათ ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაეხმარება 

ვეტერინარიის განვითარებას.  ჩვენ ვიცით, რაოდენ დიდი 

კულტურა აქვს საქართველოს, მნიშვნელოვანია მისი  ხუთია-

თასწლოვანი ისტორია. ვფიქრობთ, რომ ქართველ კოლეგებთან 

ერთად, მუშაობის პერიოდში, ჩვენ შევისწავლით არსებულ  

საჭიროებებს, ხოლო ჩვენი მხრიდან შემოგთავაზებთ იმ სიახ-

ლეებს, რაც თქვენთვის ძალიან საჭიროა და აუცილებელი. 
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უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში ამერიკის შეერ-

თებული შტატებიდან შემოთავაზებული პროგრამის მუშაობა-

ში შეიძლება ჩაერთნენ ჩვენი კოლეგები საქართველო-

დან.Bბუნებრივია, ჩვენ დავუჭერთ მხარს ასეთ ურთიერთობას. 

მოგეხსენებათ, ჩვენს უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ქარ-

თული ენისა და ლიტერატურის განყოფილება. უნდა გითხრათ, 

რომ ახალ სასწავლო წელს ხელახლა მივიღებთ 20 სტუდენტს 

ამ განყოფილებაზე, გავაღრმავებთ ურთიერთობას საქართვე-

ლოსთან, რათა საშუალება მივცეთ ჩვენი განყოფილების გაფარ-

თოებას. ქართულის მიმართ დიდია ინტერესი ჩვენს ქვეყანაში, 

თურქეთის ბევრი მოქალაქე ფლობს ქართულ ენას. მინდა მო-

გახსენოთ, რომ ჩვენ მზად გახლავართ თანამშრომლობისთვის.  
 

ჰუსნუ ქაფუ, კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი 
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DEAR RECTORS, DEAR COLLEAGUES 

 

It gives me great pleasure to extend my warmest greetings to 

Professor Maka Beridze, Rector of the Samtskhe-Javakheti State 

University, Georgia, and Professor Hüsnü Kapu, Rector of the Caucasus 

University of Kars, Turkey, and all the organisers of the International 

Symposium, whose contribution  and  hard work has made this event 

possible. I really believe that such a symposium organized by the two 

universities marks an important milestone and is an example of fruitful 

international cooperation in the region.   

The success of a society greatly depends on the quality of veterinary 

services that cover a wide array of activities ranging from tending to the 

health and welfare of sick and injured animals to the provision of a 

multitude of services needed to address public health issues at the 

animal-human-ecosystem interface. Veterinarians are trained not only 

to practice veterinary medicine, namely to deal with the strict medical 

side of disease diagnosing and treatment , but also to pursue careers in 

food safety and security, biosecurity, prevention and control of zoonotic 

diseases, preservation of biodiversity, pharmaceutical industry, market 

access, veterinary and biomedical research, and government service, to 

name a few. Georgia requires actions to boost the veterinary profession. 

The country needs a dedicated national veterinary training centre 

capable of meeting the international standards and requirements set out 

by OIE and EU/EAVE on the minimum competencies needed by 

graduating veterinarians to be adequately prepared to participate in 

National Veterinary Services (both public and private sector) at the entry 

level. High-quality veterinary education is of critical importance to 

efficient National Veterinary Services.  

Samtskhe-Javakheti State University is currently the only state 

university in Georgia that can offer a so-called ‘long-cycle’ integrated 

Master’s study programme in veterinary medicine. The programme has 

received initial accreditation, which is an undisputable success of the 

group of teaching and research staff members who worked on it, 

chaired by Professor Levan Makaradze, an experienced programme 
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manager now appointed as Dean of the Faculty of Engineering, 

Agrarian and Natural Sciences. 

Veterinary medicine was the first and remains today the only 

section of regulated professions with a Europe-wide quality 

assessment/evaluation and accreditation programme, which has been 

run for more than 20 years by the European Association of Veterinary 

Establishments (EAEVE), and currently together with the Federation 

of Veterinarians of Europe (FVE).  

It is of utmost importance that this newly developed programme 

in veterinary medicine will be further improved to keep it up-to-date, 

and that the teaching and learning environment, including clinical 

facilities, will be modernized. This is a really challenging time for the 

University – producing the first graduates of the brand-new veterinary 

programme and importantly, ensuring its academic sustainability. I 

strongly believe that our common primary goal is the integration of 

Samtskhe-Javakheti State University into the system of European 

veterinary education establishments. 

This international symposium, initiated by the two distinguished 

universities, marks a successful step towards future fruitful 

collaboration in the Caucasus region. The topics of the symposium 

seem interesting and I am truly happy to learn about the ongoing 

research projects undertaken by the academics of both universities. 

Such symposiums surely contribute to the quality of research and 

encourage international cooperation. Establishing a partnership 

relation and developing a long-term collaboration plan will be 

beneficial for both universities. 

Georgia is taking important steps to reform the entire veterinary 

sector, in particular the veterinary profession. Veterinary medicine has 

become a regulated profession and a state university has started to offer 

a relevant integrated Master's programme. Since veterinary medicine 

is of strategic importance for every country, maintaining a national 

veterinary faculty is a must for Georgia. I am delighted about the rapid 

progress made by the Samtskhe-Javakheti State University.in 

launching the veterinary programme.  
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Above all, it is most important that a government-funded study 

programme in veterinary medicine established in line with the basic 

requirements for higher veterinary education in the EU has been 

introduced. 

I believe that engagement of motivated academic staff and the 

desire to comply with international standards will lead to international 

recognition of veterinary qualifications in Georgia. Further financial, 

technical, and political support is required to ensure that adequately 

trained veterinary graduates will be prepared, especially for the 

production animal sector. Rome wasn’t built in a day, but I am 

confident that you are able to achieve everything you want to achieve. 

Dear colleagues, we all realize that there is a long way to go for Georgia 

to establish veterinary medicine as a true medical profession. 

Furthermore, veterinary profession is a critical component of an 

effective, reliable, and safe food supply system. New veterinary 

graduates are expected to have qualifications that meet the needs of the 

food sector and the society, and will guarantee sustainability of the 

reforms related to the animal health sector during the ongoing EU-

Georgia approximation process in the long run. 

Development of a collaborative relationship in the field of 

veterinary medicine with the Caucasus University of Kars in Turkey as 

a close neighbour is strategically essential for the Samtskhe-Javakheti 

State University. The fact that the veterinary faculty of the Caucasus 

University of Kars is a full member of EAEVE makes it a valuable 

partner for the Samtskhe-Javakheti State University that is currently 

developing its brand new high-quality veterinary study programme. 

Georgia must continue to move forward with the reforms in the 

field of veterinary medicine.. Access to public funding for relevant 

programmes would help accelerate these reforms and ensure 

sustainability of what has been achieved. A solid, well-planned 

veterinary study programme, combined with high-quality teaching 

and a well-structured learning environment is the key prerequisite for 

success. I truly look forward to attending the graduation ceremony of 

your veterinary students here in Akhaltsikhe in a few years. 
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I wish all the best and good luck to the organizers and participants 

of the symposiu 
 

Professor Toomas TIIRATS – Director of the Institute of Veterinary Medicine 
and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences , Chairman of the 

regional group of Nordic-Baltic veterinary faculties, Member of the 
Executive Committee, European Association of Establishments for 

Veterinary Education (EAEVE), President of the Estonian Veterinary 
Association, International expert 

 

 

ძვირფასო რექტორებო, ძვირფასო კოლეგებო 
 

ჩემთვის დიდი სიამოვნებაა, გულთბილად მივესალმო პრო-

ფესორ მაკა ბერიძეს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის რექტორს, პროფესორ ჰუნსუ ქაფუს,კავკასიის უნივერსი-

ტეტის რექტორს, და საერთაშორისო სიმპოზიუმის ყველა ორ-

განიზატორს, რომელთა წვლილით და დიდი ძალისხმევით  შე-

საძლებელი გახდა ამ ღონისძიების ჩატარება. მე ნამდვილად მჯე-

რა, რომ ორი უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ასეთი სიმ-

პოზიუმი მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს და ეს არის ნაყო-

ფიერი საერთაშორისო თანამშრომლობის მაგალითი რეგიონში. 

საზოგადოების წარმატება მნიშვნელოვნად არის დამოკი-

დებული ვეტერინარული მომსახურების ხარისხზე, რომელიც 

მოიცავს საქმიანობის ფართო სპექტრს, დაწყებული ჯანმრთელი, 

დაავადებული და დაშავებული ცხოველების მოვლიდან, დამთავ-

რებული უამრავი მომსახურების საჭიროებით, რომელიც უზ-

რუნველყოფს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხების გა-

დაჭრას და ცხოველისა და ადამიანის ეკოსისტემის გაჯანსაღებას. 

ვეტერინარები მზადდებიან არა მხოლოდ სავეტერინარო 

მედიცინაში, რაც გულისხმობს დაავადების დიაგნოზსა და მკურ-

ნალობას, არამედ მათ  კარიერის გაგრძელება შეუძლიათ, რამდე-

ნიმე სფეროში, კერძოდ - სურსათის უვნებლობის, ბიოუსაფრთ-
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ხოების, ზოონოზური დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონ-

ტროლის, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების, ფარმაცევტუ-

ლი ინდუსტრიის, ბაზარზე წვდომის, ვეტერინარული და ბიო-

სამედიცინო კვლევების, სამთავრობო სამსახურის მიმართულე-

ბითაც. საქართველო მოითხოვს გარკვეული ქმედებების გან-

ხორციელებას, რაც ვეტერინარულ პროფესიას აამაღლებს. ქვე-

ყანას სჭირდება სპეციალური ვეტერინარული სასწავლო ცენტრი, 

რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებსა და 

მოთხოვნებს, რომლებიც განსაზღვრულია ცხოველთა ჯანმრთე-

ლობის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE), ვეტერინარული განათ-

ლების დაწესებულებების ევროპული ასოციაციის (EAEVE)და 

ევროკავშირის (EU) მიერ, იმისათვის რომ დამამთავრებელ ვეტე-

რინარებს ჰქონდეთ სათანადო მომზადება საწყის დონეზე   ვეტე-

რინარულ ეროვნულ სამსახურებში მუშაობისთვის(როგორც 

სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორში). მაღალი ხარისხის ვეტერინა-

რულ განათლებას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს ეფექტური 

ვეტერინარული ეროვნული მომსახურებებისთვის. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამჟამად ერ-

თადერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტია საქართველოში, რო-

მელსაც შეუძლია ე.წ. „გრძელი ციკლის“ ინტეგრირებული სამა-

გისტრო სასწავლო პროგრამის შემოთავაზება ვეტერინარიაში. 

პროგრამამ მიიღო საწყისი აკრედიტაცია, რაც უდავო წარ-

მატებაა მასზე მომუშავე მასწავლებელთა გუნდისა და სამეცნიე-

რო პერსონალისა, რომელსაც უძღვება პროფესორი ლევან მა-

კარაძე, პროგრამის გამოცდილი მენეჯერი, რომელიც ახლა 

არჩეულია ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეც-

ნიერებათა ფაკულტეტის დეკანად. 

ვეტერინარული მედიცინა იყო პირველი  და დღესაც რჩება 

რეგულირებადი პროფესიების ერთადერთ განყოფილებად ევ-

როპული ხარისხის შეფასებისა და აკრედიტაციის პროგრამით, 

რომელსაც 20 წელზე მეტია მართავს ვეტერინარული განათლე-

ბის დაწესებულებების ევროპული ასოციაცია (EAEVE), ამჟამად 

კი უკვე ევროპის ვეტერინართა ფედერაციასთან (FVE) ერთად. 
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უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სავეტერინარო  მედი-

ცინის ეს ახლად შემუშავებული პროგრამა კიდევ უფრო გაუმჯო-

ბესდება, განაგრძობს განახლებას და მოხდება სწავლა/სწავლების 

გარემოს, მათ შორის კლინიკური აღჭურვილობის მოდერნიზება. 

ეს ნამდვილად გამოწვევაა უნივერიტეტისთვის - ახალი ვეტერი-

ნარული პროგრამის პირველი კურდამთავრებულთა გამოშვები-

სათვის და რაც მთავარია მისი აკადემიური მდგრადობის უზ-

რუნველყოფის მიზნით. მე მტკიცედ მჯერა, რომ ჩვენი  საერთო 

ძირითადი მიზანი არის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის ინტეგრირება ევროპულ ვეტერინარულ საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებების სისტემაში. 

მიმდინარე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომელიც ტარდება 

ორი გამორჩეული უნივერსიტეტის ინიციატივით, წარმოადგენს 

წარმატებულ ნაბიჯს კავკასიის რეგიონში სამომავლო ნაყოფიერი 

თანამშრომლობისკენ. სიმპოზიუმის თემები საინტერესოა და 

ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ გავეცანი ორივე უნივერსი-

ტეტის აკადემიკოსებისა და პროფესურის მიერ განხორციელე-

ბულ კვლევით პროექტებს. ასეთი სიმპოზიუმები ხელს უწყობენ 

კვლევის ხარისხის და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახა-

ლისებას. პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება და გრძელ-

ვადიანი თანამშრომლობის გეგმის შემუშავება სასარგებლო იქ-

ნება ორივე უნივერსიტეტისთვის. 

საქართველო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს ვეტერინარიის 

მთელი სექტორის, განსაკუთრებით ვეტერინარული პროფესიის 

რეფორმირებისთვის. ვეტერინარული მედიცინა გახდა რეგული-

რებული პროფესია და სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დაიწყო 

შესაბამისი ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის შემოთავა-

ზება. ვინაიდან ვეტერინარიას ყველა ქვეყნისთვის სტრატეგიუ-

ლი მნიშვნელობა აქვს, ეროვნული ვეტერინარული ფაკულტე-

ტის შენარჩუნება აუცილებელია საქართველოსთვის. მოხარული 

ვარ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწრაფი 

პროგრესით ვეტერინარული პროგრამის მიმართულებით. 
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უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია, რომ შემოღებულ იქ-

ნა მთავრობის მიერ დაფინანსებული სასწავლო პროგრამა ვეტე-

რინარიაში, რომელიც შეიქმნა ევროკავშირში უმაღლესი ვეტე-

რინარული განათლების ძირითადი მოთხოვნების შესაბამისად. 

მე ვთვლი, რომ მოტივირებული აკადემიური პერსონალის 

ჩართულობა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობა 

გამოიწვევს საქართველოში ვეტერინარული კვალიფიკაციების 

საერთაშორისო აღიარებას. შემდგომი ფინანსური, ტექნიკური და 

პოლიტიკური მხარდაჭერა აუცილებელი იქნება, რათა მოხდეს 

ვეტერინარული ფაკულტეტის კურდამთავრებულთა შესაბამი-

სად მომზადება, განსაკუთრებით ცხოველთა მომშენებლობის 

სექტორისთვის. რომი არ აშენებული ერთ დღეში, მაგრამ მე დარ-

წმუნებული ვარ, რომ თქვენ შეძლებთ მიაღწიოთ ყველაფერს, 

რისი მიღწევაც გსურთ. ძვირფასო კოლეგებო, ჩვენ ყველა ვაანა-

ლიზებთ რომ გრძელი გზაა გასავლელი იმისთვის, რომ საქართ-

ველოში მყარად მოიკიდოს სავეტერინარო მედიცინამ, როგორც 

ნამდვილმა სამედიცინო პროფესიამ. უფრო მეტიც, ვეტერინა-

რული პროფესია არის ეფექტური, სანდო და უსაფრთხო ცხოვე-

ლური სურსათის მიწოდების სისტემის კრიტიკული კომპო-

ნენტი. ვეტერინარიის ახალ კურსდამთავრებულებს ექნებათ 

შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომელიც დააკმაყოფილებს კვების 

სექტორისა და საზოგადოების საჭიროებებს, გარანტირებული 

იქნება ცხოველთა ჯანმრთელობის სექტორთან დაკავშირებული 

რეფორმების მდგრადობა გრძელვადიან პერსპექტივაში ევრო-

კავშირისა და საქართველოს  დაახლოების პროცესში. 

ვეტერინარული მედიცინის სფეროში თანამშრომლობის ურ-

თიერთობის განვითარება თურქეთის ყარსის კავკასიის უნი-

ვერსიტეტთან, როგორც ახლო მეზობელთან, სტრატეგიულად 

აუცილებელია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის-

თვის. ის ფაქტი, რომ ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტის ვეტე-

რინარული ფაკულტეტი ვეტერინარული განათლების დაწე-

სებულებების ევროპული ასოციაციის (EAEVE) სრულუფლე-

ბიანი წევრია, იგი მნიშვნელოვან პარტნიორად აქცევს სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ამჟამად 
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ახორციელებს ახალ, მაღალი ხარისხის ვეტერინარული სასწავ-

ლო პროგრამის შემუშავებას. 

საქართველომ უნდა გააგრძელოს რეფორმების ფარგლებში 

წინსვლა ვეტერინარიის მიმართლებით. შესაბამისი პროგრამე-

ბის საჯარო დაფინანსების ხელმისაწვდომობა ხელს შეუწყობს ამ 

რეფორმების დაჩქარებას და მიღწეულის სტაბილურობის უზ-

რუნველყოფას. მყარი, კარგად დაგეგმილი ვეტერინარული სას-

წავლო პროგრამა, რომელიც შერწყმულია მაღალხარისხიან სწავ-

ლებასთან და კარგად სტრუქტურირებულ სასწავლო გარემოს-

თან, წარმატების საწინდარია. მოუთმენლად ველი ვეტერინარუ-

ლი ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა ცერემონიაზე დასწრე-

ბას ახალციხეში, რამდენიმე წელიწადში. 

გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს და წარმატებას სიმპო-

ზიუმის ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს. 

 
პროფესორი ტოომას ტიირატსი - ესტონეთის სიცოცხლის 

შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის სავეტერინარო 
მედიცინისა და  ცხოველთა მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი, 
სკანდინავიის ბალტიის ვეტერინარული ფაკულტეტების რეგიონული 

ჯგუფის თავმჯდომარე, ვეტერინარული განათლების 
დაწესებულებების ევროპული ასოციაციის აღმასრულებელი 
კომიტეტის წევრი, ესტონეთის ვეტერინარული ასოციაციის 

პრეზიდენტი, საერთაშორისო ექსპერტი. 

 

SAYGIDEĞER REKTÖRLERİM, DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM 

 

Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Maka 

BERİDZE hanım ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü KAPU 

bey ve sempozyumun düzenlemesinde katkıda bulunan bütün 

arkadaşları içtenlikle selamlıyorum. İki üniversitenin düzenlediği 

sempozyumun önemli bir aşama ve bölgede verimli bir uluslararası 

işbirliği örneği olduğuna yürekten inanıyorum. 

Topluluğun başarısı önemli ölçüde veteriner hekimliği 

hizmetlerinin kalitesine bağlıdır. Kendisi sağlıklı, hasta ve yaralı 
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hayvanların bakımından başlayarak çok sayıda hizmet faaliyetlerini 

kapsar. Bu durum halk sağlığı sorunlarının çözümünü ve hayvan ve 

insan ekosisteminin iyileşmesini sağlar. 

Veteriner hekimler sadece hastalıkların teşhis ve tedavisini içeren 

veteriner hekimliği eğitimi almakla yetinmiyorlar, kendiler çeşitli 

alanlarda kariyerlerine devam edebiliyorlar. Özellikle, gıda güvenliği, 

biyogüvenlik, zoonotik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, 

biyoçeşitliliğin korunması, ilaç endüstrisi, pazara erişim, veteriner 

hekimlik ve biyomedikal araştırma, devlet hizmeti alanında görev 

alabiliyorlar. Gürcistan, veteriner hekimlik mesleğini geliştirecek bazı 

eylemler hayata geçirilmelidir. Mezun olan veteriner hekimlerin ulusal 

veteriner hekimlik hizmetlerinde (hem kamu hem de özel sektör) 

çalışmak üzere ve başlangıç düzeyinde uygun eğitim almaları için 

Gürcistan’ın uluslararası standartları ve gereksinimleri karşılayacak ve 

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Avrupa Veteriner Kurumları 

Birliği (EAEVE) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından tanımlandığı bir 

veterinerlik eğitim merkezin kurulmasına ihtiyacı var. Yüksek kaliteli 

veteriner hekimliği eğitimi etkili ulusal veterinerlik hizmetleri vermek 

için kritik öneme sahiptir. 

Günümüzde, Gürcistan’da Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi 

Veteriner hekimlikte "Uzun Döngü" denen entegre yüksek lisans 

programını gerçekleştiren tek devlet üniversitedir. Bu programın 

akreditasyonu, deneyimli bir program yöneticisi olan Prof. Dr. Levan 

Makaradze liderliğinde bütün öğretim üyelerinin bir başarısı sayılır. 

Şimdilik ise Levan bey Mühendislik, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Dekanı olarak atanmıştır.  

Veteriner hekimlik, Avrupa Kalite Değerlendirme ve Akreditasyon 

Programı kapsamında düzenlenen ayarlanabilir mesleklerin ilk ve henüz 

tek dalıdır. Bu program Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği 

(EAEVE) tarafından 20 yılı aşkın bir süredir yürütülmekte olan ve şu an 

da Avrupa Veteriner Federasyonu'na (FVE) bağlı olan programdır. 

Yeni uygulanan söz konusu veterinerlik programı daha da 

geliştirilecek, güncelleşecek ve klinik ekipman dahil olmak üzere eğitim 

ortamı da pekiştirilecektir. Yeni veteriner hekimliği programın ilk 
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mezunlarını vermekle akademik sürdürülebilirliğini sağlamak için bu 

durum kritik bir durum sayılır. Ortak ana hedefimize yani Samtshe-

Cavakheti Devlet Üniversitesi'nin Avrupa veteriner hekimliği eğitim 

kurumları sistemine entegre olacağına kesinlikle inanıyorum. 

İki seçkin üniversite tarafından başlatılan mevcut Uluslararası 

Sempozyum, Kafkasya bölgesinde gelecekteki verimli işbirliğine yönelik 

başarılı bir adımdır. Sempozyumun konuları ilgi çekici olup her iki 

üniversitenin öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırma 

projeleriyle tanışmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu tür 

sempozyumlar araştırma kalitesini arttırır ve uluslararası işbirliğini 

teşvik eder. Ortaklık kurmak ve uzun vadeli bir işbirliği planı geliştirmek 

her iki üniversite için de faydalı olacaktır. 

Gürcistan, başta veterinerlik mesleği olmak üzere tüm veteriner 

hekimliği sektöründe reform yapmak için önemli adımlar atmaktadır. 

Veteriner hekimlik, düzenlenmiş bir meslek haline getirildi ve Samtskhe-

Cavakheti Devlet Üniversitesi, ilgili entegre yüksek lisans programını 

gerçekleştirmeye başladı. Veteriner hekimlik tüm ülkeler için stratejik bir 

öneme sahip olduğundan, Gürcistan için ulusal bir veteriner fakültesinin 

sürdürülmesi esastır. Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi'ndeki 

veterinerlik programının hızlı ilerlemesinden memnunum. 

Her şeyden önce, AB'de yüksek veteriner hekimliği eğitiminin 

temel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve hükümet 

tarafından finanse edilen bir veteriner hekimliği eğitim programının 

gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

İnaniyorum ki, Motive edilmiş akademik personelin katılımı ile 

uluslararası standartlara uygun olması, Gürcistan'daki veteriner 

hekimliği niteliklerinin uluslararası seviyede tanınmasına yol açacaktır 

.Özellikle hayvancılık sektörü için veteriner mezunlarını buna göre 

hazırlamak daha fazla mali, teknik ve siyasi desteğe ihtiyaç duyulacaktır. 

Roma bir günde inşa edilmedi, ancak başarmak istediğiniz her şeyi 

başarabileceğinizden eminim. Değerli Meslektaşlarım, Veteriner 

Hekimliğin Gürcistan'da gerçek bir tıp mesleği olarak sağlam bir şekilde 

yerleşmesi için kat edilmesi gereken uzun bir yol kat edileceğinin 

farkındayız. Ayrıca veteriner hekimliği mesleği, verimli, güvenilir ve 
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güvenli bir hayvansal gıda dağıtım sisteminin kritik bir dalıdır. Yeni 

veteriner fakültesi mezunları gıda sektörünün ve toplumun ihtiyaçlarına 

uygun niteliklere sahip olacaklar. Hayvan sağlığı sektörü reformlarının 

uzun vadede sürdürülebilirliği, AB ile Gürcistan arasındaki yakınlaşma 

sürecinde garanti altına alınacaktır. 

Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi için yakın komşu olan 

Kafkas Üniversitesi ile veteriner hekimliği alanında işbirliği gelişme 

stratejisi açısından çok önemlidir. Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi'nin Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği'nin (EAEVE) 

tam üyesi olması, yeni ve yüksek kaliteli bir veteriner hekimliği programın 

uygulamasını başlatan Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi'ni önemli 

bir ortak haline getirebilir.   

Gürcistan, reformlarının bir parçası olarak veterinerlik alanında 

ilerleme kaydetmeye devam etmelidir. İlgili programların devlet 

tarafından finansmanı, bu reformların hızlandırılmasına ve istikrarın 

sağlanmasında yardımcı olacaktır. Yüksek kaliteli eğitim ve iyi 

yapılandırılmış bir öğrenim ortamı ile birleştirilmiş sağlam, iyi planlanmış 

bir veteriner hekimliği eğitim programı, başarının anahtarıdır. Birkaç yıl 

içinde Akhaltsikhe'deki Veteriner Fakültesi Mezuniyet Törenine 

katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum.  
 

Sempozyumun düzenlemesinde emeği geçenler ile katılımcılara 
başarılar diler sağılarımı sunarım. Prof. Dr.Toomas Tiirats, Estonya Yaşam 
Bilimleri Üniversitesi Veteriner Hekimliği ve Hayvan Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü, İskandinav Baltık Bölgesi Veteriner Fakülteleri Bölgesel Grubu 
Başkanı, Avrupa Veterinerlik Eğitim Kurumları Birliği Yürütme Kurulu 

Üyesi, Estonya Veteriner Hekimliği Başkanı Uluslararası Eksper. 
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* * * 
მოგესალმებით. მივესალმები რექტორებს, მივესალმები 

კონფერენციის მონაწილეებს, მივესალმები სტუმრებს.  

ურთიერთობა ყარსსა და ახალციხეს შორის საკმაოდ 

ტრადიციულია. ამ ყველაფრის მონაწილეთაგან სამი ადგილზე 

ვართ _ მე, როინ ყავრელიშვილი  და მაია მესხიძე. ასე რომ, ჩვენ 

ტრადიციულად ვაგრძელებთ საქმეს, რომელიც ჯერ კიდევ მე-20 

საუკუნეში დავიწყეთ. შეიძლება ერთი კარგი წიგნი დაიწეროს ამ 

გახსენებებით, შეიძლება სამომავლოდ ბევრი რამ დაიგეგმოს, 

შემუშავდეს იმიტომ, რომ ის, რაც იყო, საფუძველია ყოველთვის 

სამომავლო საქმიანობისა. 

მინდა, მოკლედ რამდენიმე მომენტს შევეხო. პირველი: მე 

გავიხსენებ ყარსისა და ახალციხის საერთო მაშინდელ დევიზს _ 

მეზობელს მეზობლის ნაცარიც სჭირდებაო. ასე მოვყვებით 

იქიდან. ასე რომ, მე მიხარია, ყარსის უნივერსიტეტში ქართულის 

განყოფილება რომ გაიხსნა. მინდა, მოგილოცოთ. ვიცი, რომ ამას 

უკვე გარკვეული ისტორია აქვს. 

ამასთან ერთად, მინდა გავიხსენო 90-იანი წლები, როდესაც 

დიდი კონკურსი იყო თურქული ენის განყოფილებაზე ჩვენს 

უნივერსიტეტში, როდესაც ჩვენ გავხსენით ეს მიმართულება, 

რასაც შემდეგ მოჰყვა თურქული ენის კაბინეტის გახსნა ჩვენთან. 

ამაში გვეხმარებოდნენ მეზობლები, არა მარტო ყარსი. მე მახსენ-

დება მაშინდელი ფოსოფის გამგებელი როგორი ენთუზიაზმით 

მუშაობდა ამ საქმეზე. ეს იყო, მართლაც, მეგობრების, ახლობლე-

ბის შემართული მუშაობა, რომ ერთობლივად დაწყებული საქმე 

კარგად წარმართულიყო, ყველაფერს შედეგი ჰქონოდა.  

2000 წელს დავდეთ სამმხრივი ხელშეკრულება _ ყარსი, 

ახალციხე, თბილისი. ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენ 

ჩავატარეთ ორი სერიოზული სიმპოზიუმი, ერთი ყარსში, მეორე 

ახალციხეში (ახალციხის ნაცვლად აბასთუმანი იყო). სიტყვა რომ 

არ გამიგრძელდეს, ერთ მომენტსაც გავუსვამ ხაზს და ამით 

დავამთავრებ. კერძოდ, ჩვენი ურთიერთობის დამსახურებად 

მიმაჩნია ორენოვანი კრებულის გამოცემა, რომელიც 2001 წელს 
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მოხდა და საერთოდ, სამეცნიერო პროდუქციის ორენოვნება – ეს 

იყო ჩვენი მიზანი მაშინ და ეს ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება.  

სულ ახლახან, თურქეთის საისტორიო საზოგადოებასთან 

ერთად, ჩავატარეთ საერთაშორისო სემინარი და ეს იყო ძალიან 

საინტერესო შეხვედრა ისტორიკოსების დონეზე. ვფიქრობ, რომ 

ტრადიცია, ჯაჭვი გრძელდება და დღევანდელი ჩვენი შეხვედ-

რაც სწორედ ამ ყველაფრის შესანიშნავი გაგრძელებაა.  

მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომეცა საშუალება მისალმები-

სათვის. წარმატებას ვუსურვებ სიმპოზიუმს. დარწმუნებული 

ვარ, დღევანდელი დღე კიდევ ერთ სერიოზულ, მნიშვნელოვან 

სამეცნიერო საქმეს ჩაუყრის საფუძველს. 
 

მერაბ ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
რექტორის მოადგილე, პროფესორი 

 

 

* * * 
Sayın Rektörler, katılımcılar, misafirlerimizi selamlıyorum. 

Kars ve Akhaltsikhe arasındaki ilişkiler yeterince gelenekseldir. Bu 

sürecin eski iştirakçılarından halihazırda üç kişi – ben, Roinve Maia 

varız. Demekki, biz daha 20. Yüzyılda başlattığımız işi devam 

ettiriyoruz. Hatıralarımızdan Güzel bir kitap yazılabilir. Bilahara çok 

güzel şeyler yapılabilir, çünkü eski işler geleçek çalışmaların temelini 

oluşturabilir.   

Kısaca birkaç şey anlatmak istiyorum. Birincisi: Kars’ın ve 

Akhaltsikhe’nin – Komşu komşunun külün emuhtaçtır gibi ortak 

sloganından söz etmek istiyorum. O zamandan beri bu yolu devam 

ediyoruz. Kafkas Üniversitesinde Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalının yeniden faaliyete geçmesini tebrik ediyorum. Malüm, bu 

bölümün belli bir geçmişi vardır. 

Ayrıca şunu da hatırlamak isterim ki, 1990’lı yıllarda 

üniversitemizde faaliyet gösteren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 

kazanmak için fazlasıyla başvuru vardı. Bölüm yürürlüğe girdikten 

sonra bizde Türk Dili kabini de açıldı. Bu işte komşularımız yardımcı 
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oldular. Dönemin Posof Kaymakamı bu konuda çok hevesli idi. Bu 

durum komşuların, dostların ortak çalışmalara ve başlatılan işin olumlu 

sonuçlandırmaya yönelik bir gayretti.  

2000 yılında üçlü – Kars, Akhaltsikhe, Tiflis olmak üzere bir iş 

birlik anlaşması imzaladık. İki büyük sempozyum, birisi Kars’ta, diğeri 

ise Akhaltsikhe’de (Abastumani’de) düzenledik. Sözümü uzatmada 

daha bir şey de demek istiyorum. Ortak çalışmalarımızın başarısı olarak 

2001’de çıkardığımız iki dilli bildiri kitabını örnek gösterebilirim. O 

zamanki amacımız bilimsel ürünlerimizin iki dilde çıkarılması idi. 

En son TTK ile birlikte tarihçilerimizin katılımıyla ortaklaşa 

uluslararası çalıştay düzenledik. Bana göre, gelenek zinciri devam 

ediyor ve bugünkü toplantımızda bunun güzel bir devamıdır. 

Açılış konuşmalarda bana söz verdiğiniz için teşekkür eder 

sempozyumun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Umarım ki, 

bugün başlatılan iş daha bir önemli bilimsel geleneğin temeli olacaktır. 
 

Prof. Dr. Merab Beridze, Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi  
Rektör Yardımcısı 
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* * * 
Samtskhe-Cavakheti Rektörü Maka Hanıma, Kafkas Üniversitesi 

Sayın Rektörümüze ve sempozyumun tüm katılımcılar selamlarımı 

iletiyorum. Sempozyumun başarılı geçeceğine eminim. 

Rektör Bey ve Gürcü tarafı “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” 

atas özünü kullandı. Ben buna ekleyerek “Komşuda pişiyorsa bizede 

pay düşer” gibi atasözünü eklemek istiyorum. Biz birbirimizi 

tamamlamalıyız. Bu yüzden beraber çalışmamız gerekir. 

Demek istiyorum gerekir ki, biz Kafkas Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi olumlu yönlerimizi iyi biliriz. Başarılı bir akademik 

personelimiz var. Veteriner Hekimlik doğrultusunda araştırmaları 

sürdürmek için iyi bir ortamımız var. Bu durum önemli ortak 

çalışmalara gerekli imkân sağlayacaktır. 

Kars’ta Veteriner Fakültesi kurulduğunda dönemin Dekanı 

Türkiye’nin batısında bulunan başarılı Veteriner Fakültelerinden 

buraya akademik personelin transferi için gayret gösteriyordu. O 

zamandan beri gelen akademik personel sayesinde iyi bir eğitim 

sağlandı ve şuan mezun ettiğimiz öğrenciler başlatılan işi devam 

ettirmekteler. Anılan öğrenciler yetişip akademik personelimiz 

oldular.  

Sizde yeni kurulacak veteriner fakültesi için tecrübemiz örnek 

alınabilir. Biz şunu teklif edebiliriz – eğitim programımızda 

öğrencileriniz için kontenjan ayırabiliriz. Bu öğrenciler bize gelip 

Veteriner Hekimliğinde eğitim alabilirler. Böylelikle sizler bir 

akademik çekirdek oluşturabilirsiniz. Bunlar ise şehrinizde ve 

üniversitenizde Veteriner Hekimliği geleneklerini devam ettirebilir. 

Akademik kadro değişimine elbette hazırız, sizinkiler bize, bizimkiler 

de size gelebilir ve bu açıdan da başarıyla çalışabiliriz. Tabi ki, COVİD 

Pandemisi bize engel oldu, ancak uzaktan eğitim yapabildik. Umarım, 

daha sonraki dönemde yüz yüze eğitim verebiliriz. Deneyimleriniz 

paylaşacağınızdan eminim ve Fakültemiz Dekanı, Rektör Yardımcıları 

ve dış ilişkileri koordinatörü ile beraber önümüzdeki çalışmalarımızı 

planlarız. Heyetlerimizin karşılıklı değişiminde ve çalışmalarımızın 

başlatılmasında bir engel görmüyorum. Bu yönde bize düşen tüm 
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çalışmaların başlatılmasına hazırız. Sempozyuma ve açılış 

konuşmalarına katılmam için imkan verdiğiniz için teşekkür ederim.  
 

Prof. Dr. Engin Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
 
 

* * * 
მივესალმები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის რექტორს ქალბატონ მაკას, მივესალმები კავკასიის უნი-

ვერსიტეტის რექტორს, სიმპოზიუმის ყველა მონაწილეს. დარწ-

მუნებული ვარ, ჩვენი ერთობლივი სიპოზიუმი წარმატებით 

იმუშავებს.  

ბატონმა რექტორმა და ქართულმა მხარემ ბრძანა, რომ მე-

ზობელს მეზობლის ნაცარიც სჭირდებაო. მე ამას დავამატებ და, 

ვფიქრობ, უადგილო არ იქნება _ ის, რაც მეზობელთან იხარშება, 

ალბათ, ჩვენც შეგვხვდებაო, _ ასეთი ანდაზაა. ჩვენ ერთმანეთი 

უნდა შევავსოთ. სწორედ ამიტომ ერთად უნდა ვიმუშაოთ.  

მინდა გითხრათ, რომ კავკასიის ვეტერინარიის ფაკულტეტმა 

ვიცით ჩვენი დადებითი მხარეები. ჩვენ გვყავს წარმატებული 

აკადემიური პერსონალი, რომელიც წარმატებით მუშაობს. ჩვენ, 

ასევე, გვაქვს სივრცე, სადაც გვეძლევა საშუალება, ვეტერინა-

ლური მედიცინის მიმართულებით ჩავატაროთ კვლევები. ეს მო-

გვცემს საშუალებას, ერთად ჩავატაროთ მნიშვნელოვანი პრაქ-

ტიკული სამუშაოები.  

როდესაც ყარსში დაარსდა ვეტერინარიის ფაკულტეტი, მა-

შინ პირველი დეკანი ცდილობდა, დასავლეთ თურქეთში არსე-

ბული წარმატებული ვეტერინალური ფაკულტეტებიდან აქეთ 

გადმოეყვანა აკადემიური პერსონალი. იმ პერიოდიდან დაწყე-

ბული სწორედ იმ აკადემიურმა პერსონალმა შეძლო წარმატებით 

სწავლება და ახლა აქაური წარმატებული კურსდამთავრებუ-

ლები აგრძელებენ საქმეს. სწორედ ეს სტუდენტები გახდნენ 

დღეს ჩვენი აკადემიური პერსონალი. 
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მინდა შემოგთავაზოთ შემდეგი. რადგან თქვენთან იგეგმება 

ახალი ვეტერინალური ფაკულტეტის ჩამოყალიბება, იქნებ გამო-

ვიყენოთ  ჩვენი ფაკულტეტის ჩამოყალიბების პროცესის მაგალი-

თები. ჩვენ შეგვიძლია, შემოგთავაზოთ შემდეგი _ სწავლების 

პროგრამაში სპეციალურად გამოვყოთ ადგილები თქვენი სტუ-

დენტებისთვის, რომლებიც ჩვენთან ჩამოვლენ და ისწავლიან 

სამედიცინო ვეტერინარიას. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ძირითა-

დი ბირთვი, აკადემიური ბირთვი, რომელიც შემდეგ გააგრ-

ძელებს ვეტერინარიის ტრადიციას უკვე თქვენს ქალაქში და 

თქვენს უნივერსიტეტში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მზად ვართ, გავცვა-

ლოთ აკადემიური პერსონალი, თქვენები ჩამოვლენ ჩვენთან, 

ჩვენები _ თქვენთან და ამ მიმართულებითაც წარმატებით ვიმუ-

შაოთ. კოვიდმა, რა თქმა უნდა, ხელი შეგვიშალა, მაგრამ ონლაინ 

რეჟიმში მოვახერხეთ მუშაობა. ვფიქრობ, შემდეგი პერიოდი 

იქნება პირისპირ მუშაობის პერიოდი, რასაც ასევე წარმატებით 

დავძლევთ. დარწმუნებული ვარ, თქვენ გაგვიზიარებთ თქვენს 

წარმატებულ მხარეებს და ერთობლივად, ჩვენს დეკანთან და 

რექტორის მოადგილეებთან, ასევე, ჩვენი უნივერსიტეტის საგა-

რეო ურთიერთობის განყოფილების გამგესთან ერთად, დავგეგ-

მავთ ჩვენს მომავალ ურთიერთობას. ჩვენ არაფერი გვიშლის 

ხელს, დელეგაციები რომ გავცვალოთ და უკვე დავიწყოთ პრაქ-

ტიკული თანამშრომლობა. მზად ვართ, შევასრულოთ ყველა 

სამუშაო ამ მიმართულებით. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხა-

დოთ ყველას, რომ მომეცა საშუალება სიმპოზიუმში ჩართვის და 

მისალმებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. 
 

ენგინ ქილიჩი, კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, 
პროფესორი 
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* * * 
მაქვს პატივი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის ეროვნული 

სააგენტოს სახელით მივესალმო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორს ქალბატონ მაკა ბერიძეს  და თურქე-

თის კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორს, ბატონ ჰუსნუ კაფუს, 

სიმპოზიუმის ორგანიზატორებს და მონაწილეებს, რომლებმაც 

შეძლეს წარმატებით განეხორციელებინათ საერთაშორისო სიმ-

პოზიუმთან დაკავშირებული მოთხოვნები. ჩვენ განსაკუთრებუ-

ლად ვაფასებთ ორ მნიშვნელოვან უნივერსიტეტს შორის მჭი-

დრო თანამშრომლობას, როგორს სამეცნიერო ასევე აკადემიურ 

სფეროში და ვიმედოვნებთ, რომ შედეგი აუცილებლად აისახება 

კვალიფიციური, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კად-

რების  მომზადებაში და ვეტერინარიის დარგის განვითარებაში. 

საქართველო დღეს ადგას მნიშვნელოვანი რეფორმების გზას. 

რეფორმებმა და გარდაქმნებმა განსაკუთრებული გასაქანი ჰპოვა 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების 

დადების შემდეგ, საქართველოში განუხრელად მიმდინარეობს 

ვეტერინარიის სფეროს რეფორმირება, მისმა დაახლოებამ ევრო-

კავშირის მარეგულირებელ სისტემასთან, ასევე ასოცირების 

შეთანხმებამ დადებითი როლი შეასრულა ვეტერინარიის სფე-

როს რეფორმირების გრძელვადიანი ხედვისა და კონკრეტული 

გეგმის ჩამოყალიბებაში. 

ჩვენ კარგად გვესმის, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ დიდი 

გზა აქვს გასავლელი ვეტერინარიის სფეროს მოწესრიგებისაკენ, 

მისი ევროკავშირის კანონმდებლობასა და პრაქტიკასთან დაახ-

ლოებისა და თანამედროვე გამოწვევების ადეკვატური რეგული-

რების სისტემის შექმნისაკენ. მიმდინარე საქმიანობა გვაძლევს 

იმის გარანტიას რომ წარმატებები მიღწევადია, ვინაიდან ვეტე-

რინარიის სფეროში მიმდინარე რეფორმები არის თანმიმდევრუ-

ლი, მეცნიერულ კვლევაზე დაფუძნებული და მეტი სახელმწიფო 

რესურსი იქნება მიმართული რეფორმების დაჩქარებისა და ეფექ-

ტიანობის გაზრდისათვის. მიგვაჩნია რომ ორი უნივერსიტეტის 

თანამშრომლობით მიმდინარე საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
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სავეტერინარო მედიცინაში, ვეტერინარიაში რეფორმების გან-

ხორციელების ერთ-ერთი ნაწილია და იგი მიმართულია ახალ-

გაზრდა კვალიფიციური პედაგოგიური და სამეცნიერო კადრე-

ბის მოზიდვის, მათი პროფესიული დონის განვითარების, განათ-

ლების ინტერნაციონალიზაციის, ვეტერინარიის ინტეგრირებუ-

ლი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარებისა 

და უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლებისაკენ. მთლიანობაში 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის გააქტიურება-გაუმჯობე-

სება, მისი თანმიმდევრულად განხორციელება უზრუნველყოფს 

სტუდენტებში, აკადემიურ და სამეცნიერო პერსონალში კვლევი-

თი და სამეცნიერო უნარების განვითარებას და მიმართულია 

მეცნიერული პოტენციალის ამაღლებისა და საიმედო ახალგაზრ-

და კადრების მომზადებისაკენ. 

საქართველოში ვეტერინარიის დარგი ერთ-ერთი პრიორიტე-

ტული მიმართულებაა, დარგის წარმატების განვითარება ქვეყნის 

წინსვლის გარანტიაა, ვინაიდან, ადამიანისა და ცხოველის ჯან-

მრთელობა ურთიერთდამოკიდებულია და, თავის მხრივ, ეკო-

სისტემების სიჯანსაღეს უკავშირდება. ეს თითქოსდა მარტივი 

მიდგომა, თანამედროვე ვეტერინარიის მთავარ გამოწვევას წარ-

მოადგენს და მის დაძლევაზეა დამოკიდებული როგორც ცხოვე-

ლების, ისე ადამიანების ჯანმრთელობა მთელ მსოფლიოში. 

ასევე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ცხოველთა ჯანმრთელობის მსოფ-

ლიო ორგანოზაციის (OIE)  მნიშვნელოვანი მოწოდება „დავიც-

ვათ ცხოველები, რათა შევინარჩუნოთ ჩვენი მომავალი“, ეს მო-

წოდება  საქართველოში განხორციელებადია თუ ქვეყანას  ეყო-

ლება კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი ვეტერინარი სპე-

ციალისტები, ხოლო ამ საკითხის წარმატებით გადაწყვეტა მოით-

ხოვს მეტი სახელმწიფო რესურსის მიმართვას სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახლად ამოქმედებული ვეტერინა-

რიის ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამის მატერია-

ლურ-ტექნიკური ბაზის შესაქმნელად და ჩვენ აუცილებლად 

კვალიფიციურად ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით უნივერსიტე-

ტის რექტორთან, ქალბატონ მაკა ბერიძესთან და პროგრამის 

ხელმძღვანელთან პროფესორ ლევან მაკარაძესთან, რომელმაც 
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შრომატევადი სამუშაო გასწია პროგრამის წარმატებითი აკრედი-

ტაციისთვის და დიდი დამსახურება მიუძღვის საქართველოში 

ვეტერინარული განათლების განვითარებაში და რეფორმების 

გატარებაში. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ბატონი ლევან მაკარაძე 

არჩეულია ფაკულტეტის დეკანად. 

დღეს საქართველოში ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ხელი-

სუფლების მიდგომა ვეტერინარიის მიმართ სულ უფრო და უფ-

რო უმჯობესდება,  ვეტერინარიაში რეფორმები ღებულობს შეუ-

ქცევად ხასიათს, რაც მიმართულია იქითკენ რომ პროფესია გახ-

დეს უფრო მიმზიდველი, უნივერსიტეტი ცნობადი და საქართვ-

ელო მაქსიმალურად  დაუახლოვდეს ევროკავშირის კანონმდებ-

ლობასა და პრაქტიკას ვეტერინარიის სფეროში. 

კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და წარმა-

ტებები მინდა ვუსურვო ორი მნიშვნელოვანი უნივერსიტეტების 

საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობას სამეცნიერო და 

აკადემიურ სფეროში, გვჯერა რომ, შეხვედრები წინ გადადგმუ-

ლი ნაბიჯია მეგობარი ქვეყნების -  თურქეთისა და საქართველოს 

კიდევ უფრო დაახლოებისა და რეგიონში საერთაშორისო 

ურთიერთობების წინსვლისა და განმტკიცებისათვის. 

 

ვასილ ბასილაძე - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე , 

მთავარი ვეტერინარი ოფიცერი, საქართველოს დელეგატი ცხოველთა 

ჯანმრთელობის  მსოფლიო ორგანიზაციაში და  ცხოველთა 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) ევროპის რეგიონული 

კომისიის ბიუროს გენერალური მდივანი 

 

 

* * * 
Gürcistan Çevreve ve Tarım Bakanlığı Ulusal Gıda Güvenliği 

Ajansı adına, Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Rektörü Sayın 

Prof. Dr. Maka Beridze hanımı ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Sayın 

Prof. Dr. Hüsnü KAPU beyi ve sempozyumu başarıyla düzenleyen tüm 

düzenleme ekibini içtenlikle selamlıyorum. İki önemli üniversite 
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arasındaki hem bilimsel hem de akademik alanlardaki yakın işbirliğini 

özellikle takdir ediyoruz ve elde edilecek sonucun, nitelikli, işgücü 

piyasasına uygun personelin yetiştirilmesine ve veteriner hekimliği 

alanının gelişimine kesinlikle yansıyacağına umuyoruz. 

Gürcistan'ın veteriner hekimlik alanını düzenlemek, onu AB 

mevzuatına ve uygulamasına yaklaştırmak ve modern zorluklar için 

yeterli bir düzenleyicisi sistem kurmak için daha kat etmesi gereken 

uzun bir yol olduğunun farkındayız. Devam eden veteriner hekimliği 

reformlarının tutarlı olması, bilimsel araştırmalara dayanması ve 

reformların etkinliğinin hızlandırması ile artırması, daha fazla devlet 

kaynağının yönlendirmesi, devam eden çalışmaların başarıya 

ulaşmasını sağlayacaktır. İki üniversite ile işbirliği içinde devam eden 

uluslararası sempozyumun, veteriner hekimlikte reformların 

uygulanmasının bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu durumun da genç 

yaştaki öğretim üyelerini çekmesine, mesleki seviyelerinin 

geliştirmesine, eğitimin uluslararasılaştırmasına, veteriner hekimliği 

alanında entegre bir yüksek lisans programın geliştirmesine ve 

üniversitenin tanıtılmasına inanıyoruz. Bilimsel araştırmanın bir bütün 

olarak geliştirilmesi ve doğru uygulanması gerek öğrenciler, gerekse 

akademik personel arasında araştırma ve bilimsel becerilerin 

gelişmesini ve genç kadrolarının yetiştirmesini kapsar. 

Gürcistan'da veterinerliğe öncelik tanınmıştır, alanın gelişimi 

ülkenin gelişiminin bir garantisi sayılır. Çünkü insan ve hayvan sağlığı 

birbirine bağımlıdır ve her ikisi de ekosistemlerin sağlığı ile 

bağlantılıdır. Bu görünüşte basit yaklaşım, modern veterinerlik tıbbı 

için büyük bir zorluk teşkil ediyor ve dünya çapında üstesinden gelmesi 

hem hayvanların hem de insanların sağlığı ile bağlantılıdır. Ayrıca, 

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (OIE) "geleceğimizi korumak için 

hayvanları korumak" için yaptığı önemli çağrıyı da unutmamalıyız. Bu 

çağrı, ülkenin nitelikli ve rekabetçi veteriner uzmanlarına sahip olması 

durumunda Gürcistan'da da uygulanabilir. Bu sorunun başarılı bir 

şekilde çözülmesi, Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi'nde yeni 

başlatılan entegre veterinerlik eğitim programı için maddi ve teknik bir 

temel oluşturmak için daha fazla devlet kaynağının kullanılmasını 
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gerektirmektedir. Bu açıdan sayın Rektör Prof. Dr. Maka Beridze 

hanım ile veterinerlik programı yöneticisi olan Prof. Dr. Levan 

Makaradze ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Levan Makaradze Bey 

programın başarılı bir şekilde akreditasyonu için yorulmadan çalışmış 

ve Gürcistan'da Veteriner Hekimliği eğitiminin ve reformlarının 

geliştirilmesine büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca Sayın Levan 

Makaradze'nin Fakülte Dekanı olarak seçilmesi de dikkat çekicidir. 

Davetiniz için tekrar teşekkür eder, iki önemli üniversitenin bilim 

ve akademi alanındaki uluslararası işbirliğine başarılar dilerim.  Bu tür 

toplantıların iki dost ülke olan Türkiye ve Gürcistan arasında daha fazla 

yakınlaşma ve bölgedeki uluslararası ilişkilerin ilerlemesi ve 

güçlendirilmesi için bir adım olduğu olarak kabul ediyoruz. 

 
Vasil BASİLADZE, Çevre ve Tarım Bakanlığı Ulusal Gıda Ajansı Başkan 
Yardımcısı, Baş Veteriner Hekim, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Gürcü 

Delegesi ve Avrupa Hayvan Sağlığı Bölgesel Örgütü (OIE) Bürosu Genel 
Sekreteri 
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* * * 
Saygı değer Rektörleri ve sempozyum katılımcılarını içtenlikle 

selamlıyorum. Sempozyumun başarı ile geçeceğini umuyorum. Sayın 

Rektörümüz ve Rektör Yardımcımız Fakültemiz hakkında bilgi verdiler. 

Ancak, müsaadenizle bir Dekan olarak size daha fazlasını anlatmak için 

kendime izin veriyorum.  

Fakültemiz Türkiye'nin en eski Fakültelerinden biridir. 

Önümüzdeki yıl kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlanacaktır. 

Fakültemiz bu süre içinde 2.000’e yakın mezun vermiştir. Mesleki 

faaliyetlerine birçok yabancı ülkede devam etmektedirler. 

Fakültemizde 40 profesör, 16 doçent, 16 yardımcı doçent, 21 öğretim 

elemanı olmak üzere toplam 93 akademik personelimiz bulunmaktadır. 

Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi'nde uygulanan Veteriner 

Hekimliği programının çalışmalarına bu akademik kadro ile 

katılabileceğiz. Onlardan da deneyimlerini paylaşmalarını istiyoruz. 

Bütün bunlar karşılıklı protokolde yer alacaktır. Eğitim programımızın 

AB standartlarına uygun olduğunu da sizlere bildirmek istiyorum. 

Çok iyi laboratuvarlara, eğitim sürecinin başarılı olduğu dersliklere 

sahip olduğu için Rektörümüze teşekkür etmek istiyorum. 

Operasyonların modern teknolojiler ve uygun koşullar temelinde 

yürütüldüğü devasa bir kliniğimiz var. Çok hasta hayvan geldiğinden 

dolayı pratik çalışma imkânımız da ayrıca var. Domuz hariç tüm evcil 

hayvanların bulunduğu çiftliklerimizin olması da dikkat çekicidir. Bu 

yönde Gürcü meslektaşlarımızdan yardım almamız için Avrupa 

Birliği'ne başvurduk ve Gürcü meslektaşlarımızla işbirliği yapabilir ve 

domuz tedavisi ile diğer Veteriner Hekimliği konularındaki 

deneyimlerini paylaşabiliriz gibi olumlu cevap aldık.  

Öğretim ve araştırma süreçlerine katılımlarından dolayı 

öğrencilerinizi ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isterim. 

Bizde veteriner hekimliğin hemen hemen tüm alanlarında doktora 

programlarımız var, öğrencilerimizi sizlerle staj yapmaya gönderebiliriz. 

Bilimsel açıdan da muhakkak işbirlik yaparız. Sempozyum Düzenleme 

Kurulu'na teşekkür eder, tüm katılımcılara başarılar dilerim. 
Prof. Dr. Mete Cihan, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı 
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* * * 
მივესალმები უნივერსიტეტების რექტორებს, სიმპოზიუმის 

ყველა მონაწილეს. ვფიქრობ, რომ წარმატებული სიმპოზიუმი 

გვექნება. რექტორმა და მისმა მოადგილემ ისაუბრეს ჩვენს 

ფაკულტეტთან დაკავშირებით, თუმცა, მე როგორც დეკანი, თავს 

უფლებას ვაძლევ,  უფრო მეტი  მოგითხროთ.  

ჩვენი ფაკულტეტი ერთ-ერთი უძველესი ფაკულტეტია 

თურქეთში. მომავალ წელს მისი დაარსებიდან მე-40 წელს 

აღვნიშნავთ. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენმა ფაკულტეტმა 

ორი ათასამდე კურსდამთავრებული გამოუშვა. ისინი  მრავალ 

უცხო ქვეყანაში აგრძელებენ პროფესიულ საქმიანობას. ჩვენს 

ფაკულტეტზე გვყავს 93 აკადემიური პერსონალი _ 40 პროფე-

სორი, 16 ასოცირებული პროფესორი, 16 ასისტენტ-პროფესორი, 

21 მასწავლებელი. სწორედ, ამ აკადემიური პერსონალით  შევძ-

ლებთ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა სამცხე-ჯავახეთის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტში ვეტერინარიის მიმართულებით განხორ-

ციელებული პროგრამის მუშაობაში, ასევე, სურვილი გვაქვს, 

ვთხოვოთ მათ, გაგვიზიარონ თავიანთი გამოცდილება. ეს ყველა-

ფერი აისახება ორმხრივად გასაფორმებელ პროტოკოლში. უნდა 

მოგახსენოთ, რომ ჩვენი სასწავლო პროგრამა ევროკავშირის 

სტანდარტების შესაბამისია.  

მინდა, მადლობა გადავუხადო ჩვენს რექტორს იმისათვის, 

რომ გვაქვს  ძალიან კარგი ლაბორატორიები, კარგი აუდიტო-

რიები, სადაც წარმატებით მიმდინარეობს საგანმანათლებლო 

პროცესი, გვაქვს უზარმაზარი კლინიკა, სადაც თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით და სათანადო პირობების საფუძველზე მიმდი-

ნარეობს ოპერაციები. ჩვენ გვაქვს საშუალება, პრაქტიკული სამუ-

შაოები ჩავატაროთ, იმდენად ბევრი დაავადებული ცხოველი 

მოდის. ისიც აღსანიშნავია, რომ  გვაქვს ფერმები, სადაც ყველა 

შინაური ცხოველი გვყავს, ღორის გარდა. ჩვენ ვთხოვეთ ევრო-

კავშირს, ამ მიმართულებით დახმარება მიგვეღო ქართველი 

კოლეგებისგან, რაზეც მივიღეთ დადებითი პასუხი _ შეგვიძლია 
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თანამშრომლობა ქართველ კოლეგებთან და მათი გამოცდილე-

ბის გაზიარება ღორის მკურნალობასთან და ვეტერინარიის სხვა 

საკითხებთან დაკავშირებით.  

მინდა მოგახსენოთ, რომ სიამოვნებით მივიღებთ თქვენს 

სტუდენტებს იმისათვის, რომ ჩაერთნენ სასწავლო და კვლევით 

პროცესებში და აქვე გეტყვით, რომ ვეტერინარიის  თითქმის 

ყველა მიმართულებაზე გვაქვს სადოქტორო პროგრამები, გამო-

ვაგზავნით ჩვენს სტუდენტებს თქვენთან პრაქტიკის  მისაღებად. 

ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლებთ სამეცნიერო მიმართუ-

ლებითაც. 

დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სიმპოზიუმის საორ-

განიზაციო კომიტეტს და ყველა მონაწილეს წარმატება ვუსურვო. 

 
მეთე ჯიჰანი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვეტერინარიის 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი 

M 
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* * * 
მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო 

იყო წინამორბედი გამომსვლელების მიერ მხარდაჭერა ახლად 

ჩამოყალიბებული ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტ-

რო პროგრამისადმი. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გა-

დავუხადო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორს, პროფერორ მაკა ბერიძეს, რომელმაც ყველაფერი გაა-

კეთა იმისათვის, რომ უნივერსიტეტში სწავლება განხორციე-

ლებულიყო ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო პრო-

გრამაზე.  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ქვეყა-

ნაში ერთადერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

სადაც შესაძლებელი გახდა აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლების 

განხორციელება. ყველაფერი ეს უნივერსიტეტს უფრო დიდ 

პასუხისმგებლობას ავალებს მომავალი კვალიფიციური კადრე-

ბის მომზადებაში. ასევე, დიდი პატივისცემით მინდა, მივესალ-

მო კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორს ბატონ ჰუსნუ ქაფუს. 

მის გამოსვლაში და ჩემს კოლეგა მეთე ჯიჰანის გამოსვლაში 

მე ვნახე გულთბილი რჩევები თანადგომისა და შემდგომი ურ-

თიერთობებისა, რაც ძალიან წაადგება ჩვენს შემდგომ საქმია-

ნობას. 

ძალიან სასიამოვნო იყო, მეგობრებო, ხელისუფლების წარ-

მომადგენლის, ბატონ ვასილ ბასილაძის ინფორმაცია იმის 

შესახებ, რომ ახლად ჩამოყალიბებულ სწავლებას სამცხე-ჯავა-

ხეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფოს მხრიდან 

სჭირდება სერიოზული დახმარება და რესურსების მიმართვა. 

მადლობა ბატონ ტომაასს იმისათვის, რომ გამონახა დრო 

სიმპოზიუმის მუშაობაში ჩართულობისთვის, მან დიდი წვლი-

ლი შეიტანა საქართველოში ვეტერინარიის განვითარების რე-

ფორმების განხორცილებაში. დღევანდელი სიმპოზიუმი, რომე-

ლიც, ფაქტობრივად, ორი მნიშვნელოვანი უნივერსიტეტის ორ-

განიზებით ხორციელდება, წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან 

ნაბიჯს საერთაშორისო ურთიერთობაში და რეგიონში შემ-

დგომი თანამშრომლობის განვითარებისათვის.  
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საქართველოში დღეს ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ხელი-

სუფლების მიდგომა ვეტერინარიის მიმართ სულ უფრო და 

უფრო უმჯობესდება. ვეტერინარია ქვეყნისთვის არის პრიო-

რიტეტული მიმართულება და დარგი. ეს რომ ნამდვილად 

ასეა, მე მინდა იმ რეფორმების რამოდენიმე ნაწილზე გავა-

მახვილო ყურადღება, რომელმაც გააჩინა რეალური პერსპექ-

ტივა ვეტერინალური დარგის განვითარებისათვის და კვალი-

ფიციური სპეციალისტების მომზადების კუთხით. ძალიან მნი-

შვნელოვანი იყო 2017 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რო-

მელმაც საშუალება მოგვცა, ვეტერინარია მოქცეულიყო რეგუ-

ლირებადი პროფესიის სტატუსის ქვეშ და სწავლება გაგრძე-

ლებულიყო ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო პროგ-

რამაზე, ხუთწლიანი სწავლებით, მინიმუმ _ 300 კრედიტის 

მოცულობთ. აქვე მინდა ვთქვა ისიც, რომ ამ რეფორმების კუ-

თხით, ჩვენი შემუშავებული ინტეგრირებული პროგრამა გახ-

ლავთ იმ მნიშვნელოვანი სწავლების ნაწილი, რომელშიც აისა-

ხა ევროპის წამყვანი ვეტერინალური სტრუქტურების მოთ-

ხოვნები. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ კავკასიის უნივერსიტეტთან 

ურთიერთობას, განსაკუთრებით ვეტერინალურ ფაკულტეტ-

თან. მე ძალიან მეამაყება, რომ კავკასიის უნივერსიტეტის 

ვეტერინარიის ფაკულტეტი გახდა სრულუფლებიანი წევრი 

ვეტერინალური განათლების დაწესებულების ევროპული ასო-

ციაციის. ყოველივე ეს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, ამ ნაყო-

ფიერი თანამშრომლობის გზით გავეცნოთ იმ წარმატებებს, იმ 

რეფორმებს, რომლებმაც უნივერსიტეტი და ფაკულტეტი მიიყ-

ვანა დიდ გამარჯვებამდე. 

მეგობრებო, ჩვენმა პროგრამამ წარმატებით გაიარა აკრე-

დიტაცია, ეს არ ყოფილა შემთხვევითი, ძალიან კარგი შეფა-

სება მიიღო საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან და, გარდა 

ამისა, ჩვენ მთლიანად გავიზიარეთ და გავითვალისწინეთ 

აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრში შექმნილი ვეტერინარიის 

საბჭოს რეკომენდაციები. მინდა გაუწყოთ, რომ ამ საბჭოს 11 

წევრიდან 5 გახლავთ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის აფილირებული პროფესორი, თავმჯდომარეც _ ჩვენი 
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უნივერსიტეტის პროფესორი გოდერძიშვილი გახლდათ. მინ-

და, ჩემს კოლეგებს თურქეთის მხრიდან ვაუწყო, რომ პირ-

ველად, ვეტერინარიის სწავლების ისტორიაში, პროგრამაში 

ცალკე მონაკვეთად ჩაიდო ცხოველთა მოშენების, ცხოველური 

სურსათის უვნებლობის საკითხები. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ 

ამ პროგრამის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტს შეუძლია მოამზადოს არა მარტო ვეტერინარი 

ექიმები, არამედ კურსდამთავრებულებს წარმატებით შეუძლი-

ათ, კარიერა გააგრძელონ სურსათის უვნებლობის, ბიოუსა-

ფრთხოების, ვეტერინარიისა და ბიოსამედიცინო კვლევით 

ცენტრებში, ფარმაკოლოგიურ ინდუსტრიაში და ასე შემდეგ.  

ერთ რეფორმაზეც გავამახვილებ ყურადღებას _ საქართვე-

ლოში დღეს ინტენსიურად მიმდინარეობს შეხვედრები იმისა-

თვის, რომ ჩამოყალიბდეს ვეტერინარიის მარეგულირებელი 

ორგანო, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი სტრუქტურული 

ერთეული და რომელიც გაუწევს ზედამხედველობას ვეტერი-

ნალურ საქმიანობას. ჩვენ იმედის თვალით შევყურებთ რე-

ფორმების ამ ნაწილს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მეგობ-

რებო, მხარდაჭერისთვის. მე უფრო ამაყი ვარ, რომ ვგრძნობ 

ჩვენი მეგობრებისა და კოლეგების თანადგომას, განსაკუთრე-

ბით სტრატეგიული პარტნიორობის კუთხით კავკასიის უნი-

ვერსიტეტის სახით. წარმატებას გისურვებთ ყველას. 
 

ლევან მაკარაძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის დეკანი, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საერთაშორისო 
სავეტერინარო განათლების ასოციაციის პრეზიდენტი, ვეტერინარიის 

ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხელმძღვანელი, პროფესორი   
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* * * 
Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Mühendislik, Tarım ve 

Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, Güney Kafkasya Uluslararası 

Veterinerlik Eğitimi Derneği Başkanı, Veteriner Hekimlikte 

Bütünleşmiş Yüksek Lisans Program Yöneticisi. 

Sevgili Arkadaşlar, sizleri içtenlikle selamlıyorum. Yeni kurulan 

bütünleşmiş veteriner yüksek lisans programlarımıza önceki 

konuşmacıların verdiği destekten memnun olduğumu bildirmek 

istiyorum. Üniversitemizde veteriner hekimlik alanında bütünleşmiş 

yüksek lisans programın faaliyete başlaması ve eğitim alma fırsatı sağlamak 

için elinden geleni yapan Samtshe-Cavakheti Devlet Üniversitesi 

Rektörüne özel şükranlarımı sunarım. 

Gürcistan’da Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi benzeri 

programı gerçekleştiren yegâne yüksek öğretim kurumudur. Bu durum 

üniversiteye geleceğin kaliteli elemanlarını yetiştirilme konusunda daha 

fazla sorumluluk vermektedir. Ayrıca Kafkas Üniversitesi Rektörü Sayın 

Prof.Dr. Hüsnü Kapu Beyi de saygıyla selamlıyorum. Sayın Rektörün ve 

meslektaşım Sayın Prof.Dr. Mete Cihan beyin konuşmalarında 

önümüzdeki faaliyetlerimizde bizlere destek olacaklarının ve ortak 

ilişkimizi yürütmek için hazır olduklarını da memnuniyetle dinledim.  

Sevgili arkadaşlar, hükümetimizin temsilcisi olan Sayın Vasil 

Basiladze'nin Samtshe-Cavakheti Devlet Üniversitesi'nde yeni açılan 

eğitim programının devlet tarafından ciddi yardım ile kaynaklara 

ihtiyacı olduğu ifadesi beni fazlasıyla memnun etti. Bay Thomaas'a 

zaman ayırdığı ve Gürcistan'da veterinerlik alanını geliştirme için 

başlatılan reformların uygulanmasında büyük katkı sağladığı için 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. Aslında iki önemli üniversite 

tarafından ortaklaşa düzenlenen bugünkü sempozyumumuz 

uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgede işbirliğinin daha fazla 

pekiştirilmesi adına atılan çok önemli bir adımdır. 

Gürcistan'da herkes hükümetin Veteriner Hekimlik tıbbına 

yaklaşımının giderek daha fazla arttığını görüyor. Veteriner 

Hekimliğine Ülkemizde öncelik tanınmıştır. Durum böyle olduğundan 

ötürü Veteriner Hekimlik alanının gelişmesi ve nitelikli uzmanların 
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yetiştirilmesi için perspektif kazandıran bazı reformlardan bahsetmek 

istiyorum. Gürcistan’da 2017 yılında önemli bir karar alındı. Bu karara 

göre ayarlanabilir bir meslek statüsünde bütünleşmiş Veteriner 

Hekimlik yüksek lisans programında çalışmalarımıza beş yıllık 

eğitimle, minimum 300 kredi ile devam etmemizi sağladı. Bu reformlar 

açısından geliştirdiğimiz bütünleşmiş programın Avrupa'nın önde 

gelen Veteriner Hekimlik kurumların önemli taleplerini yansıtan bir 

eğitimin parçası olduğunu da söylemek gerekmektedir. Kafkas 

Üniversitesi ve bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner Fakültesi ile 

ilişkimizi takdirle karşılıyoruz.  

Arkadaşlar, programımız başarıyla akredite edilmiştir. Bu bir tesadüf 

değil, uluslararası eksperler tarafından olumlu değerlendirildi. Ayrıca Ulusal 

Akreditasyon Merkezi'nde kurulan Veteriner Konseyi'nin tavsiyelerini tam 

olarak dikkate aldık ve uyguladık. Bu konseyin 11 üyesinden beşi Samtskhe-

Cavakheti Devlet Üniversitesi öğretim üyesi olan Profesörler  ve başkanı da 

üniversitemizin akademik personeli Prof. Dr.  Goderdzishvilidir. Türk 

meslektaşlarıma, Veteriner Hekimliği eğitimi tarihinde ilk kez hayvancılık 

ve hayvansal gıda güvenliği konularının programın ayrı bir bölümünde yer 

aldığını bildirmek isterim. Bu durum ise Samtskhe-Cavakheti Devlet 

Üniversitesi tarafından program kapsamında sadece Veteriner Hekimleri 

değil aynı zamanda gıda güvenliği, biyogüvenlik, Veteriner Hekimlik ve 

biyomedikal araştırma merkezleri, ilaç endüstrisi vb. alanlarda başarılı bir 

kariyer yapabilecek mezunlar yetiştirmek açısından dikkate değerdir. 

Bunu da belirtemek gerekir ki, Gürcistan'da bağımsız bir birim 

şartıyla Veteriner Hekimlik düzenleme ve denetleme kurumunun 

kurulması için yoğun çalışmalar devam ediyor. Reformların bu kısmını 

sabırsızlıkla bekliyoruz. Arkadaşlar, desteğiniz için tekrar teşekkürler. 

Kafkas Üniversitesi'nde faaliyet gösteren dostlarımızın ve 

meslektaşlarımızın stratejik ortaklık alanındaki desteğinden dolayı 

gurur duyuyorum. Herkese başarılar dilerim. 
Prof. Dr. Levan MAKARADZE, Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi 

Mühendislik, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, Güney Kafkasya 
Uluslararası Veterinerlik Eğitimi Derneği BaĢkanı, Veteriner Hekimlikte 

Entegre Yüksek Lisans Program Yöneticisi 
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თურქულის სტრუქტურული (SP) და არასტრუქტურული 

(NSP) ცილების სერომონიტორინგი საქართველოში 

 
GÜRCISTAN'DA ŞAP HASTALIĞININ YAPISAL (SP) VE 

YAPISAL OLMAYAN (NSP) PROTEINLERIN 

SEROMONITARIZASYONU 

 

SERO-SURVEILLANCE OF FOOD AND MOUTH DISEASE (FMD) 

STRUCTURAL PROTEIN (SP) AND NON STRUCTURAL PROTEINS 

(NSP) IN GEORGIA 

 
Vasili Basiladze1, Demna Khelaia2, Tengiz Chaligava3, Otar Parkadze4,  

Ioseb Menteshashvili5, Davit Goderdzishvili6 

 

აბსტრაქტი 

საქართველო მუდმივი რისკის ქვეშ იმყოფება თურქულის 

დაავადების მხრივ. აღნიშნულიდან გამომდინარე სურსათის 

ეროვნული სააგენტო 2015 წლიდან, ქვეყნის მთელ ტერიტორია-

ზე, ყოველწლიურად ახორციელებს თურქულის სტრუქტურუ-

ლი და არასტრუქტურული ცილების სერომონიტორინგს, რათა 

მოახდინოს თურქულის ვირუსის ცირკულაციისა და ვაქცინა-

ციის იმუნიტეტის პრევალენტოსბის დადგენა რისკის ზონების 

                                                                 
1 ORCID: 0000-0001-9804-1473, PhD candidate in Infectious Diseases, 

vasili.basliadze@nfa.gov.ge 
2 ORCID: 0000-0001-7056-7369 Doctor of Veterinery Sciences, professor, Samtskhe-

Javakhet’ State University, Akhaltsikhe, Georgia, demna.khelaia@nfa.gov.ge 
3 ORCID: 0000-0002-9234-9634,  Extensive profile veterinarian, 

Tengiz.chaligava@nfa.gov.ge 
4 ORCID: 0000-0001-9111-6030  Extensive profile veterinarian, 

otar.parkadze@nfa.gov.ge 
5 ORCID:  0000-0001-8327-5330 Extensive profile veterinarian, 

ioseb.menteshashvili@nfa.gov.ge 
6 ORCID: 0000-0001-9882-0647, Doctor of Veterinary Sciences, professor, Samtskhe-

Javakhet’ State University, Akhaltsikhe, Georgia, davit.goderdzishvili@nfa.gov.ge 
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მიხედვით. სტრუქტურლი ცილების სერომონიტორინგი ტარ-

დება ორი კატეგორიის სოფლებში განცალკევებულად. 1. სოფ-

ლები რომლებიც მდებარეობს კანდიდატ რეგიონში და 2. სოფ-

ლები რომლებიც მდებარეობს ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე 

სადაც ხორციელდება ვაქცინაიცა. არასტრუქტურული ცილების 

სერომონიტორინგი საქართველოში ხორციელდება ოთხი რისკის 

კატეგორიის მიხედვით: 1. მაღალი რისკის სოფლები, 2. დაბალი 

რისკის სოფლები, 3. მიგრირებული ცხოველები, 4. სოფლები 

კანდიდატ რეგიონში. სისხლის ნიმუშების აღება ხდება მხოლოდ 

4 თვიდან 18 თვემდე ასაკის პირუტყვიდან. ნიმუშების ტრან-

სპორტირება და ტესტირება ხორციელდება შესაბამისი წესების 

დაცვით სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში. 

ყველა ნიმუშის პირველადი კვლევა ხორციელდებოდა თურ-

ქულის არასტრუქტურულ ცილებზე და მხოლოდ უარყოფითი 

ნიმუშების კვლევა ხდებოდა სტრუქტურულ ცილებზე, ვინაიდან 

აღქმული იყო რომ არასტრუქტურულ ცილებზე დადებითად 

მორეაგირე ცხოველს შეხება ქონდა თურქულის ვირუსთან და 

შესაბამისად ის შესაძლოა დადებითი ყოფილიყო სტრუქტურულ 

ცილებზეც. არასტრუქტურული ცილების პრევალენტობის 

დადგენს მიზნით ნიმუშების აღება ხდებოდა მსხვილფეხა და 

წვრილფეხა პირუტყვიდან. ცრუ დადებითის თავიდან არიდების 

მიზნით ხდებოდა განმეორებითი კვლევები დადებით ნიმუ-

შებზე. სტრუქტურული ცილების პრევალენტობა დაახლოებით 

მერყეობს 39.1% -დან  75% მდე რაც ნიშნავს იმას რომ ვაქცინაციის 

კამპანიის ეფექტურობა საჭიროებს მკაცრ ზედამხედველობას. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე ორი დამატებითი კვლევა იქნა 

განხორციელეული. 1. იმუნოგენურობის შესწავლა მოზარდ ცხო-

ველებში და 2. ცხოველების კლინიკური გამოკვლევა. არასტრუქ-

ტურული ცილების პრევალენტობა მერყეობს 15%-დან 4.3% -

მდე. მაღალი პრევალენტობა შეიმჩნევა მესამე რისკის ზონაში 

(მიგრირებული ცხოველები). რისკზე დაფუძნებული ვაქცინაცია 

მიგრირებულ ცხოველებში, ცხოველთა გადაადგილების კონ-

ტროლი ცხოველთა იდენტიფიკაციის და პასპორტიზაციის 
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მეშვეობით და იმპორტირებული ცხოველების კონტროლი არის 

რეკომენდებული. 

საკვანძო სიტყვები: სტრუქტურული ცილები, არასტრუქტუ-

რული ცილები, პრევალენტობა. 

 

ÖZET 

Gürcistan sürekli olarak şap hastalığı riski altındadır. Ulusal Gıda 

Ajansı, 2015 yılından bu yana riskli bölgelere göre virüsün yaygınlığını 

ve aşılamaya karşı bağışıklığı belirlemek üzere şap hastalığının yapısal 

ve yapısal olmayan proteinlerini ülke genelinde yıllık olarak 

izlemektedir. Yapısal proteinin sero takibi, iki kategoriye ayrılan 

köylerde ayrı ayrı gerçekleştirildi. 1. Aday bölgede bulunan köyler (Şap 

hastalığı olmayan aday bölge olan Racha-Lechkhumi Kvemo Svaneti) 

ve 2. Ülkenin geri kalanında aşılamanın yapıldığı köyler. Yanlış pozitif 

sonuçlardan kaçınmak için yapısal olmayan proteinler için negatif 

örneklerin incelenmesi yapısal proteinler üzerinde yapıldı. 

Gürcistan'da yapısal olmayan proteinin sero takibi dört risk 

kategorisine göre yapılır: 1. Yüksek riskli köyler, 2. Düşük riskli köyler, 

3. Hayvan hareketleri, 4. Aday (Şap hastalıksız statüsünde olan) 

Bölgede Bulunan Köyler. Sadece 4 aylık ile 18 aylık arası büyükbaş 

hayvanlardan kan örnekleri alınmaktadır. İncelenen hayvanlar 

hakkındaki bilgiler, elektronik entegre hastalık sistemine 

kaydedilmektedir. Örnekler, ilgili kurallara uygun olarak Devlet Tarım 

Laboratuvarına taşınmaktadır. Türk yapısal proteinlerinin serum takibi 

amacıyla Gürcistan'da yılda 1000 numune incelenmektedir. İncelenen 

örneklemlerin %47'si 2015'te, %46’sı 2016'da, %75’i 2017'de, %39,1’i 

2018 yılında, %62,9’u 2019'da ve % 71,2’si 2020'de olumlu yanıt 

vermiştir. Her yıl, uygun yaş kategorisindeki hayvanlar için şap 

hastalığının yapılandırılmamış proteinleri için 4500 örnek test 

edilmektedir. 2015 yılında %15, 2016 yılında %12, 2017 yılında %6,6, 

2018 yılında %8,2, 2019 yılında %5,3 ve 2020 yılında %4,3 olumlu 

yanıt verdi. Yanlış pozitif sonuçlardan kaçınmak için pozitif köylerde 

500 hayvan üzerinde daha araştırmalar yapılmaktadır. Yapısal 
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proteinlerin beklenen prevalansı %75'tir. Ancak, çalışma sonucunda 

elde edilen prevalans %39,1 ile %75 arasında değişmektedir. Bu durum 

aşının etkililiğinin ve/veya önlemin başarılı bir şekilde uygulanmasının 

sıkı bir denetim ve kontrol gerektirdiği anlamına gelir. Bu hipoteze 

dayanarak, aşının ve aşılama sürecinin etkinliğini belirlemek için iki ek 

çalışma önerilmiştir: 

1. Yetişkin hayvanlarda aşı immünojenisitesinin incelenmesi; 

2. Epidemiyoloji kullanarak klinik hayvanların araştırması. 

Gürcistan'da yapısal olmayan proteinlerin yaygınlığı ise %4,3 ile 

%15 arasında değişmektedir. Bu durum Gürcistan'da virüsün 

dolaşımının yıldan yıla azaldığını göstermektedir. Ancak üçüncü risk 

bölgesinde (göçmen hayvanlar) şap virüsünün yüksek sirkülasyonu 

halen devam etmektedir. Şap virüsünün yayıldığı diğer risk 

bölgelerinde de gözlenmektedir. Bununla birlikte, tekrarlanan 

çalışmalar, çoğunun yanlış pozitif olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmaların ardından, hareket halinde olan hayvanların 

aşılanması, hayvan hareketinin sıkı kontrolü ve ithal edilen 

hayvanların sıkı kontrolü önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şap hastalığının yapısal ve yapısal olmayan 

protein seromonitörleri, epidemiyoloji. 
 

ABSTRACT 

Georgia is at constant risk for Foot and Mouth Disease (FMD) as 

disease is endemic in the region, therefore Georgia has been conducting 

a national NSP and SP sero-surveillance since 2015, to determine 

differences between levels of FMD Non Structural Proteins and 

Structural Proteins in different risk zones throughout Georgia. SP sero- 

surveillance has been conducted by two category-villages separately in 

Georgia: 1. Villages except Candidate Area and 2. Villages in Candidate 

Area. NSP sero- surveillance in Georgia has been conducted by four 

risk categories: 1. Villages with high risk categories; 2. Villages with 
low risk categories; 3. Migrating animals in Eastern Georgia; 4. Villages 
in Candidate Area. Blood samples were collected from 4--18 month old 
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ear-tagged animals. Samples were tested at the State laboratory of 

Agriculture. All collected samples firstly were tested on NSP and after 

that all NSP positive samples are excluded from the SP survey, as it was 

understood that animal had a contact with a FMD virus and therefore 

it would be positive for SP as well. Samples has been collected from 

large and small ruminants for detection of NSP prevalence. Follow up 

investigation has been conducting in positive villages to avoid false 

positive results. Estimate prevalence of SP antibodies varies from 39.1% 

to 75%. That means that efficacy of vaccine or effectiveness of the 

campaign is under the suspicious and need strongly supervised. Based 

on above-mentioned study, two kind of investigation is suggested and 

conducted in Georgia: 1. Immunogenicity study in naïve animals and 2 

Clinical investigation of animals. Estimate prevalence of NSP 

antibodies varies from 15% to 4.3%. High FMDV circulation appears in 

third risk zone (Migration animals). Targeted vaccination campaigns in 

migrated animals, control of animal migration through identification/ 

Passportization, and control of importation of animal are 

recommended. 

Key Words: Structural Proteins (SP), Non Structural Proteins, 

Prevalence 

 

დეტალური ინფორმაცია კვლევის შესახებ: 

შესავალი: საქართველო მუდმივი რისკის ქვეშ იმყოფება 

თურქულის დაავადების მხრივ, რადგან აღნიშნული დაავადება 

წარმოადგენს ენდემურ პრობლემას ჩვენს რეგიონში. საქართვე-

ლო ყოველწლიურად ახორციელებს მსხვილფეხა და წვრილფეხა 

პირუტყვის თურქულის საწინააღმდეგოდ რისკზე დაფუძნებულ 

ვაქცინაციას [1], რაც გულისხმობს აღმოსავლეთ საქართველოში 

მთლიანი ამთვისებელი პოპულაციის სრულ ვაქცინაციას, ხოლო 

დასავლეთ საქართველოში რისკის ზონებში (ცოცხალი ცხო-

ველების ბაზრობების მიმდებარე სოფლები, მიგრირებული 

პირუტყვი, არაკონტროლირებად ტერიტორიებთან არსებული 

სოფლები, აჭარის რეგიონის მოსაზღვრე სოფლები) არსებული 

პოპულაციის ვაქცინაციას [2,3]. აღნიშნულიდან გამომდინარე 
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თურქულის სტრუქტურული ცილების სერომონიტორინგი 

წარმოადგენს, ზედამხედველობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

კომპონენტს რომლის მიხედვითაც ხდება ქვეყანაში თურქულის 

საწინააღმდეგოდ ჩატარებული ვაქცინაციის ხარისხის შეფასება. 

ამავე დროს თურქულის ვირუსის ცირკულაციის დადგენის 

და შეფასების მიზნით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თურქუ-

ლის არასტრუქტურული ცილების სერომონიტორინგის გან-

ხორციელება, რომელიც მოგვცემს საშუალებად მომავალშიც 

განვაგრძოთ რისკზე დაფუძნებული ვაქცინაცია.  

სურსათის ეროვნული სააგენტო 2015 წლიდან, ქვეყნის მთელ 

ტერიტორიაზე, ყოველწლიურად ახორციელებს თურქულის 

სტრუქტურული და არასტრუქტურული ცილების სერო-

მონიტორინგს, რათა მოახდინოს თურქულის ვირუსის ცირკუ-

ლაციისა და ვაქცინაციის იმუნიტეტის პრევალენტოსბის დად-

გენა რისკის ზონების მიხედვით. 

მასალები და მეთოდები: სტრუქტურლი ცილების სერო-

მონიტორინგი ტარდება ორი კატეგორიის სოფლებში განცალ-

კევებულად. 1. სოფლები რომლებიც მდებარეობს კანდიდატ 

რეგიონში (თურქულის დაავადების თავისუფალი სტატუსის 

მქონე კანდიდატი რეგიონი - რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთი) და 2. 

სოფლები რომლებიც მდებარეობს ქვეყნის დანარჩენ ტერი-

ტორიაზე. სტრუქტურული ცილების სერომონიტორინგის ჩატა-

რების მიზნით სოფლების შერჩევა აღმოსავლეთ საქართველოში 

ხდება შემთხვევითი შერჩევის პრინციპზე დაყრდნობით, რადგან 

ყველა სოფელში მიმდინარეობს თურქულის საწინააღმდეგო 

ვაქცინაცია. რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოში არსებულ 

სოფლებს, შერჩევა ხორციელდება სერომონიტორინგის დიზაი-

ნის შესაბამისად რისკების მიხედვით და ინტერესების მახა-

სიათებლების გათვალისწინებით, რაც არ იძლევა შემთხვევითი 

შერჩევის სისტემის გამოყენების საშუალებას, ვინაიდან თურ-

ქულის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ხორციელება მხოლოდ რიგ 

დასახლებულ პუნქტებში, რისკების შესაბამისად. მხოლოდ არა-

სტრუქტურულ ცილებზე უარყოფითი ნიმუშების კვლევა 
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ხორციელდება სტრუქტურულ ცილებზე რათა თავიდან იქნეს 

არიდებული ცრუ დადებითი შედეგები. 

არასტრუქტურული ცილების სერომონიტორინგი საქართვე-

ლოში ხორციელდება ოთხი რისკის კატეგორიის მიხედვით: 1. 

მაღალი რისკის სოფლები, 2. დაბალი რისკის სოფლები, 3. მიგრი-

რებული ცხოველები, 4. სოფლები კანდიდატ (თურქულის 

დაავადების თავისუფალი სტატუსის მქონე რეგიონი)  რეგიონში. 

სისხლის ნიმუშების აღება ხდება მხოლოდ 4 თვიდან 18 თვემდე 

ასაკის პირუტყვიდან. 

ორ საფეხურიანი კვლევის დიზაინი გამოიყენება სერო-

მონიტორინგის დაგეგმარების პროცესში [4], რა დროსაც ხდება 

სერომონიტორინგის დაქვემდებარებული სოფლების და ამ 

სოფლებში გამოკვლევას დაქვემდებარებული სულადობის 

კალკულაცია, რა დროსაც გამოყენებული არის ელექტრონული 

სისტემა http://www.winepi.net.  სათანადო რაოდენობის სოფლე-

ბის და ცხოველების გამოთვლა ხორციელდება შემდეგი კრი-

ტეტიუმების გათვალისწინებით სანდოობის დონე – 95%; 

პოპულაციის რაოდენობა – სოფლების საერთო რაოდენობა ან 
ცხოველების საერთო რაოდენობა; მოსალოდნელი პრევა-
ლენტობა – მონაცემების არება ხდება წინა წლის ცატარებული 
კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე და შეცდომის ზღვარი - 
10 % რის შემდგომაც ვიღებთ კვლევას დაქვემდებარებული 

სოფლების და სულადობის რაოდენობას [5]. 

ინფორმაცია გამოკვლეული ცხოველების შესახებ რეგის-

ტრირდება დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონულ 

ინტეგრირებულ სისტემაში. ნიმუშების ტრანსპორტირება ხორ-

ციელდება შესაბამისი წესების დაცვით სოფლის მეურნეობის 

სახელმწიფო ლაბორატორიაში [6]. 

შედეგები: ზემოთ აღწერილი კალკულაციის საფუძველზე 

თურქულის სტრუქტურული ცილების სერომონიტორინგის 

მიზნით ყოველწლიურად ხდება 1000 ნიმუშის გამოკვლევა 

საქართველოში. პირველ ეტაპზე ყველა აღებული ნიმუშის 

კვლევა ხორციელდება არასტრუქტურულ ცილებზე და მხოლოდ 

არასტრუქტურულ ცილებზე უარყოფითი ნიმუშების კვლევა 

http://www.winepi.net/
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ხორციელდება შემდგომ სტრუქტურულ ცილებზე [7], ვინაიდან 

არასტრუქტურულ ცილებზე დადებითად მორეაგირე ცხოველს 

სავარაუდოდ შეხება ჰქონდა თურქულის ვირუსთან, რომლის 

შემდგომაც მოხდებოდა სტრუქტურული ცილების გამომუ-

შავებაც, რაც არ მოგვცემს საშუალებას მოვახდინოთ განსხვავება 

ვირუსის მიერ გამომუშავებულ ანტისხეულებსა და ვაქცინაციის 

შედეგად გამომუშავებული ანტისხულებს შორის. 

1000 გამოკვლეული ნიმუშიდან, 2015 წელს დადებითად 

მორეაგირე აღმოჩნდა 47%, 2016 წელს დადებითად მორეაგირე 

აღმოჩნდა 46%, 2017 წელს დადებითად მორეაგირე აღმოჩნდა 

75%, 2018 წელს დადებითად მორეაგირე აღმოჩნდა 39,1%, 2019 

წელს დადებითად მორეაგირე აღმოჩნდა 62,9% და 2020 წელს 

დადებითად მორეაგირე აღმოჩნდა 71,2%, 

კალკულაციის საფუძველზე ყოველწლიურად 4500 ნიმუშის 

კვლევა ხდება თურქულის არასტრუქტურულ ცილებზე ცხოვე-

ლების შესაბამის ასაკობრივ კატეგორიაში. 2015 წელს დადე-

ბითად მორეაგირე აღმოჩნდა 15%, 2016 წელს დადებითად 

მორეაგირე აღმოჩნდა 12%, 2017 წელს დადებითად მორეაგირე 

აღმოჩნდა 6,6%, 2018 წელს დადებითად მორეაგირე აღმოჩნდა 

8,2%, 2019 წელს დადებითად მორეაგირე აღმოჩნდა 5,3% და 2020 

წელს დადებითად მორეაგირე აღმოჩნდა 4,3%. (იხილეთ დია-

გრამა #1). ასევე დადებით სოფლებში დამატებით ხორციელ-

დება 500 ცხოველის გამოკვლევა, რათა თავიდან იქნეს აცი-

ლებული ცრუ დადებითი შედეგების გამოვლინება. 

დასკვნა: სტრუქტურულ ცილებზე მოსალოდნელი პრევა-

ლენტობა შეადგენს 75%-ს, თუმცა კვლევის შედეგად მიღებული 

პრევალენტობა მერყეობს 39,1%-დან   75%-მდე რაც ნიშნავს რომ 

ვაქცინის ეფექტურობა ან/და ღონისძიების წარმატებით განხორ-

ციელება საჭიროებს მკაცრ ზედამხედველობას და კონტროლს. 

აღნიშნული ჰიპოთეზიდან გამომდინარე ორი დამატებითი 

კვლევები იქნა შემოთავაზებული ვაქცინის და ვაქცინაციის 

პროცესის ეფექტურობის დადგენის მიზნით: 

1. ვაქცინის იმუნოგენურობის შესწავლა მოზარდ ცხოვე-

ლებში; 
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2. ცხოველთა კლინიკური კვლევა მონაწილეობრივი ეპიდე-

მიოლოგიის გამოყენებით; 

რაც შეეხება არასტრუქტურული ცილების პრევალენტობას 

საქართველოში იგი მერყეობს 15%-დან 4.3%-მდე. რაც მიუთი-

თებს იმაზე რომ ვირუსის ცირკულაცია წლიდან წლამდე მცირ-

დება საქართველოში, თუმცა ჯერ კიდევ ნარჩუნდება თურქუ-

ლის ვირუსის მაღალი ცირკულაცია მესამე რისკის ზონაში 

(მიგრირებული ცხოველები). სხვა რისკ ზონებში ასევე შეიმჩნევა 

თურქულის ვირუსის ცირკულაცია თუმცა, განმეორებითიი 

კვლევები უჩვენებს რომ უმეტესობა მათგანი არის ცრუ 

დადებითი.  

აღნიშნული კვლევების შემდგომ რეკომენდირებულია მი-

გრირებული ცხოველების მიზნობრივი ვაქცინაცია, ცხოველთა 

მიგრაციის მკაცრი კონტროლი, იმპორტირებული ცხოველების 

მკაცრი კონტროლი. 
 

დიაგრამა #1.  

თურქულის სტრუქტურული და არასტრუქტურული ცილების 

სერომონიტორინგის შედეგები წლების მიხედვით; 
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KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YIRTICI KUŞLARDA 

KARŞILAŞILAN KLİNİK PROBLEMLER 

 

მტაცებელი ფრინველების კლინიკური პრობლემები 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიის რეგიონში 
 

CLINICAL PROBLEMS ENCOUNTERED IN BIRDS OF PREY IN THE 

NORTH EAST ANATOLIA REGION 
 

Mete CİHAN1, Burak BÜYÜKBAKİ2, Derya DELİ3, 

Timuçin Çağdaş KURT4 

 

ÖZET 

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde önemli kuş göç rotaları 

bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da bölgede kuş türleri ve 

popülasyonu açısından zenginlik mevcuttur. Ayrıca bölgede bulunan 

milli parkların varlığı da bu durumu desteklemektedir. 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde 

gerek evcil, gerekse yabani hayvanların hastalıkları ile ilgili bir çok tanı 

ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca aynı hastanenin 

yakınında bulunan merkezde de yabani hayvanların bakım ve 

rehabilitasyonu yapılmaktadır. 

Bölgemizde yırtıcı kuşların önemli bir popülasyonda ve çeşitlilikte 

olması; bu kuşlarla ilgili problemlerde de artışa neden olmaktadır. 

Özellikle travmalar bu problemlerin başında gelmektedir. Travma 

oluşturucular ise ateşli silahlar, yüksek gerilim hatları, ve trafiktir. Bu 

                                                                 
1 ORCID 0000-0001-9883-2347 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani 

Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı. Kars-TÜRKİYE 
2 ORCID 0000-0002-4770-8220  Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kars-

TÜRKİYE 
3 ORCID 0000-0002-7318-7780 Kafkas Yabanı Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon 

Merkezi 
4 ORCID 0000-0002-1723-188X Kafkas Yabanı Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon 

Merkezi 
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travmalar sonucu kırıklar, yumuşak doku yaralanmaları, felç meydana 

gelmektedir.  

Merkezimize 2017-2020 yılları arasında çeşitli türlerde toplam 354 

yırtıcı kuş; travma, enfeksiyöz hastalık, bitkin düşme, öksüz kalma gibi 

nedenlerle getirilmiştir.  

Yumuşak doku travmalarında açık yara tedavisi, kırık olgularında 

kapalı veya açık reduksiyon uygulandı. Bazı olgularda ise ilgili 

ekstremitede amputasyon gerçekleştirildi. Yapılan tedavideki prognoz 

olgunun süresine göre değişiklik gösterdi. İyileşen kuşlar rehabilite 

edildikten sonra alındıkları yerden doğaya salındı. 

Yırtıcı kuşların tedavileri oldukça zordur ve uzun bir zaman 

gerekmektedir. Birçok travmatik olgudan olumlu sonuç alınamamaktadır. 

Bu kuşlar için en önemli tedavi yöntemi proflaksidir. Hastalık 

oluşturucuların azaltılması en iyi tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Doğu Anadolu, Yırtıcı Kuşlar, Klinik 

Problemler. 

 

აბსტრაქტი 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიის რეგიონში არსებობს 

ფრინველების მიგრაციის მნიშვნელოვანი მარშრუტები. შესა-

ბამისად, რეგიონში ფრინველთა სახეობებისა და პოპულაციის 

სიმრავლეა. ამას გარდა, რეგიონში ეროვნული პარკების არსებობა 

ხელს უწყობს ამ სიტუაციას. 

კავკასიის უნივერსიტეტის ვეტერინარული მედიცინის ცხო-

ველთა კლინიკაში ტარდება მრავალი სადიაგნოზო და სამკურ-

ნალო პროცედურა, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც ში-

ნაური, ასევე გარეული ცხოველების დაავადებებთან. ამას გარდა, 

გარეული ცხოველების/ფრინველების მოვლა და რეაბილიტაცია 

ხდება იმავე კლინიკის მახლობლად მდებარე ცენტრში. 

ჩვენს რეგიონში მტაცებელი ფრინველების მნიშვნელოვანი 

პოპულაცია და მრავალფეროვნება იწვევს ფრინველების პრობ-

ლემების ზრდას. განსაკუთრებით პრობლემურია ტრავმვები. 

ტრავმის წყაროა ცეცხლსასროლი იარაღი, მაღალი ძაბვის ხაზები 
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და საგზაო შემთხვევები. ტრავმების შედეგად ჩნდება მოტე-

ხილობები, რბილი ქსოვილების დაზიანებები და დამბლა. 

2017-2020 წლებში, სულ 354 სხვადასხვა სახეობის მტაცებელი 

ფრინველი შემოიყვანეს ტრავმების, ინფექციური დაავადებების, 

გადაღლის და უპატრონობის მიზეზით. 

ღია ჭრილობის მკურნალობა გამოიყენებოდა რბილი ქსო-

ვილების ტრავმების შემთხვევბში, ხოლო მოტეხილობის შემთხ-

ვევაში - გარე ან შიდა ფიქსაცია. ზოგიერთ შემთხვევაში, ამპუ-

ტაცია ჩატარდა შესაბამის კიდურში. მკურნალობის პროგნოზი 

იცვლებოდა მდგომარეობის ხანგრძლივობის შესაბამისად. გამო-

ჯანმრთელებული ფრინველების რეაბილიტაციის შემდეგ, ისინი 

დააბრუნებულ იქნენ ბუნებაში. 

მტაცებლური ფრინველი ძალიან რთულია სამკურნალოდ 

და დიდ დროს მოითხოვს. ბევრი ტრავმული შემთხვევის მკურ-

ნალობა არ იძლევა  დადებით შედეგს. ამ ფრინველების მკურნა-

ლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მეთოდი არის პროფილაქტიკა. 

დაავადების შემცირება მკურნალობის საუკეთესო მეთოდია. 

საკვანძო სიტყვები: ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიის 

რეგიონი,  მტაცებელი ფრინველები, კლინიკური პრობლემები.  

 

ABSTRACT 

There are important bird migration routes in the North East 

Anatolian Region. Accordingly, there is awealt of birds species and 

populatin in the region. In addition, the existence of national parks in 

the region supports this situation.  

In the Animal Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine of 

Kafkas University, many diagnosis and treatment procedures are 

carried out regarding the diseases of both domestic and wild animals. 

In addition, the care and rehabilitation of wild anşmals is carried out in 

the center located near the same hospital.  

There is a significant population and diversity of birds of prey in 

our region; It also causes an increase in problems with these birds. 

Traumas are one of these problems. Trauma generators are firearms, 
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high voltage lines, and traffic. Fractures, soft tissue injuries and 

paralysis occur as a result of these traumas. 

Between 2017-2020, a total of 354 raptors in various species were 

sent to our center; It was brought for reasons such as trauma, infectious 

disease, exhaustion and orphanage. 

Open wound treatment was used in soft tissue traumas, and closed 

or open reduction was used in fracture cases. In some cases, amputation 

was performed on the relevant extremity. The prognosis in the 

treatment varied according to the duration of the case. After the 

recovered birds were rehabilitated, they were released into the nature 

from where they were taken. 

Birds of prey are very difficult to treat and require a long time. 

Positive results cannot be obtained from many traumatic cases. The 

most important treatment method for these birds is prophylaxis. 

Reducing disease-causing agents is the best treatment. 

Key Words: The North East Anatolia Region, Clinical Problems, 

Birds Of Prey.  

 

GIRIŞ 

Ekosistemde önemli bir yere sahip olan yırtıcı kuşlar doğal 

yaşamın önemli elemanlarındandırlar. Bu yüzden daima koruma 

altında olmalıdırlar. 

Yırtıcı kuşlar; gündüz yırtıcıları ve gece yırtıcıları olmak üzere iki 

takıma ayrılmaktadır. Ülkemizde ve özellikle de Kuzey Doğu Anadolu 

Bölgesinde bu kuş türlerinden çeşitlilik ve sayı bakımından fazlaca 

bulunmaktadır. Ülkemizde; gündüz yırtıcıları içinde olan 

atmacagillerden 28, kartalgillerden 10, doğangillerden 11, akbabagillerden 

4 alt tür tespit edilmişken, gece yırtıcılarından 10 farklı alt tür tespit 

edilmiştir. Ülkemizde tespit edilen bu alt türlerin büyük çoğunluğu Kuzey 

Doğu Anadolu Bölgesinde de görülmektedir.  

Gündüz yırtıcılarında olan kartal, doğan, şahin, atmaca, kerkenez 

gibi kuşlar sahip oldukları fiziksel ve anatomik özellikleri sayesinde 

doğal yaşamlarında avlanarak yaşamlarını sürdürmekledir. Gündüz 

yırtıcılarından olan akbabagiller genellikle leş ile beslenirler. 
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Gece yırtıcıları daha çok gece aktiftirler. Hayatlarını gece 

avlanarak idame ettirler. Bu yüzden gece görme ve duyma yetenekleri 

çok iyi gelişmiştir.  

Yırtıcı kuşlar yaşamlarını sürdürmek için gıda ihtiyacını 

karşılamak ve daha iyi üreme ortamı bulabilmek için göç ederler. Bu 

hareketlilik sırasında ve bulundukları yerlerde çeşitli olumsuzluklarla 

karşılaşabilmektedirler. Bunun sonucu bir çok kuş telef olmakta ve 

sayıları azalmaktadır. 

Burada Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde yırtıcı kuşlarda görülen 

klinik problemler ve bunların önlemesi, tedavi seçenekleri ile ilgili 

bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi 

Bu bölge Doğu Anadolu’nun kuzeyini kapsamaktadır. Kars, 

Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini 

kapsamaktadır. Coğrafi yakınlığı, doğal yapısındaki benzerlik 

nedeniyle Artvin ilini de bu bölge içinde değerlendirebiliriz. 

Bölge Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran ile sınır 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda kuş göç yolarının önemli bir kısmı bu 

bölgededir. Bölge doğal yaşam bakımından önemli coğrafi özelliklere 

sahiptir. Milli parkalar, sulak alanlar doğal göller, su yolları, ormanlık 

alanlar, çayırlıklar, dağlar bu bölgede bol miktarda bulunmaktadır. 

Gerek bu oluşumlar ve gerekse bu oluşumdaki yabani hayvan varlığı 

yırtıcı kuşlar için önemli bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Buna ek 

olarak nüfus yoğunluğundaki azlık ve sanayi gelişiminin düşük oluşu 

bölgeyi yaban hayat için cazip kılmaktadır. 

Kafkas Üniversitesinde Yabani Hayvanlar İçin Gerçekleştirilen 

Düzenlemeler 

İlk aşamada Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde küçük bir 

birim olarak Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon 

Merkezi kurulmuştur. Bunu takiben Kafkas Üniversitesi ve Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün yapmış olduğu ortak proje ile 

Veteriner Fakültesi içerisinde tamamı yabani hayvanlara hizmet etmek 

için rehabilitasyon merkezinin yapısı güçlendirilmiştir. Merkez, Kuzey 

Doğu Anadolu bölgesine hizmet edebilecek hale getirilmiştir. Yabani 
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hayvanlarla ilgili olarak bilimsel altyapının güçlendirilmesi için Kafkas 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü’ne bağlı 

olarak Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı 

kurulmuştur. Anabilim dalında lisan düzeyinde seçmeli dersler 

verilmektedir.  

Merkezde hinterlandında bulunan ekosistem için önemli 

fonksiyonlara sahip yabani hayvanların tedavi, bakım ve 

rehabilitasyonları gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte eğitici 

programlarda yürütülmektedir.  

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde 

yabani hayvanlar için de hizmet yürütülmektedir. Özellikle ileri 

düzeyde tetkik ve kompleks operasyonlar burada 

gerçekleştirilmektedir. 

Bölgedeki Yırtıcı Kuşlarda Görülen Klinik Problemle 

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi özelliğinden dolayı birçok 

yabani memeli ve kanatlı hayvan türüne ev sahipliği yaparken, göç  

yollarının da bölgede bulunması popülasyon ve çeşitliliği artırmaktadır. 

Bu yüzden bölgede yabani hayvanlarla ilgili problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Gerek tedavi ve gerekse rehabilitasyon amacı ile ilgili 

merkeze sayıca fazla getirilmesi nedeni ile yırtıcı kuşlar önem arz 

etmektedir. Bu amaçla 2017-2020 yıllarında merkeze çeşitli türlerde 354 

yırtıcı kuş tedavi ve rehabilitasyon amacı ile getirilmiştir. Bu sayı içinde 

gündüz yırtıcıları daha fazla olduğu görülmüştür. 

Yırtıcı kuşlarda  travmatik problemler ilk sırada yer almaktadır. Bu 

travmatik problemlerin dağılımı ise kırıklar (açık, kapalı), açık yaralar, 

küt travmalara bağlı ezikler şeklindedir. Kırık olguları çoğunlukla 

kanatlardaki kemiklerde görülmektedir.Travmaların şiddetine göre 

organlarda kas, tendo ve sinir hasarları da sıkça görülen problemlerdir. 

Yırtıcı kuşlarda görülen bir başka problem ise olan zehirlenmeler 

(özellikle akbabalarda daha sık görülmekte) ve enfeksiyonlardır. 

Bununla birlikte yorgunluk, öksüz kalma da yırtıcı kuşlar için önemli 

klinik problemlerdir. Burada bahsettiğimiz problemlerden başka 

problemlerde vardır fakat ilk saydıklarımız daha sık rastlandığı için 

öneme vurgu yapılmıştır. 
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Klinik Problemlerin Nedenleri 

Yırtıcı kuşlarda klinik probleme neden olan etkenlerin başında 

direkt veya indirek olarak insan faktörü gelmektedir. Travma 

oluşturucuların başında bilinçsiz avlanmaya bağlı olarak ateşli silaylar 

gelmektedir. Bunu takiben yollardaki trafik yoğunluğu ve hızlı trafik 

de önemli travma oluşturucudur. Yüksek gerilim hatları da uçuş 

esnasında önemli derecede travmalara neden olmaktadır. Bunlardan 

başka tel ve kafes çeperler, doğal oluşumlar, yabani ve evcil hayvanlar, 

hava taşıtlarını da travma oluşturucuları içinde değerlendirebiliriz. 

Yorgunluğa neden olan aşırı aktivasyon, antibiyotik kalıntısı ve 

zehir içeren hayvansal atıklar ve leşler de klinik problemlerin 

nedenlerindendir. 

Tedavi Seçenekleri 

Genellikle çeşitli etkenlere bağlı olarak travmaya uğramış veya 

uçamayacak duruma gelmiş olan yırtıcı kuşlar duyarlı insanlar 

sayesinde merkezimize getirilmektedirler. Travmaların şiddetine göre 

yumuşak doku yaralanmaları, travmanın bulunduğu yerdeki sinirlerde 

meydana gelen kopmalara bağlı felç durumu ve kırıklar sıklıkla 

karşılaşılan komplikasyonlardır. Bu hayvanların insanlarla teması az 

olduğunda klinik problemlerinde fark edilmeleri çok zordur ve erken 

müdahale şansı çok azdır. Bu da tedavi şansını azaltmaktadır.  

Travmatik problemi olan kuşlara gerekli muayenelerinden sonra 

herhangi bir kırık olgusu veya ateşli silah materyali olup olmadığına 

bakılmak için röntgen çekine tabi tutulmaktadırlar. 

Yumuşak doku travmalarında açık yara varsa olgunun durumuna 

göre açık yara tedavisi yapılmaktadır. Yara yeni ise gerekli temizlikler 

yapıldıktan sonra dikiş ile kapatılmaktadır. Ateşli silah 

yaralanmalarında kırık yaksa açık yara tedavisi tercih edilmektedir. 

Kırık olgularında kırığın durumuna göre açık veya kapalı 

redüksiyon ile fiksasyon gerçekleştirilmektedir. Burada da olgunun 

yeni veya eski oluşu önemlidir. Eski ve açık kırıklarda çoğunlukla 

tedavi sonuç vermemekte ve sonuçta ilgili ekstremite ampute 

edilmektedir.  
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Yapılan tedavideki prognoz olgunun süresine göre değişiklik 

gösterdir. İyileşen kuşlar rehabilite edildikten sonra mümkün 

olduğunca alındıkları yerden doğaya salınmaktadırlar.  

Yırtıcı kuşların tedavileri oldukça zordur ve uzun bir zaman 

gerekmektedir.  Bir çok travmatik olgudan olumlu sonuç 

alınamamaktadır. Bu kuşlar için en önemli tedavi yöntemi proflaksidir. 

Hastalık oluşturucuların azaltılması en iyi tedavi yöntemidir. 
 

Proflaksi için:  

Avlanmaya kısıtlama getirilmeli. 

Ateşli silahların yırtıcı kuşlarda kullanımına ağır cezalar 

getirilmeli. 

Yırtıcı kuşların çok fazla bulunduğu bölgelerdeki insanların 

eğitimi: Bu eğitim daha çok ilk yardım açısından yapılmalı. 

Örneğin yaralı bir kuşun nasıl tutulacağı ve sonrasında neler 

yapılması gerektiği bölge halkına öğretilmeli. 

Kimyasal zehirlerin kullanılmasının engellenmeli veya 

kısıtlanmalı 

Kara yollarında yabani hayvan geçişlerinin fazla olduğu 

yerlerde geçiş tünelleriyapılmalı 

Antibiyotik ve zehir  kalıntısı olan hayvan ölüleri imha 

edilmeli 

Ağ gibi materyaller doğada bırakılmamalı 

Elektrik nakil hatları planlanırken kuş göç yolları göz önüne 

alınmalı ve buna göre önlem alınmalı. Ayrıca, göç yollarında 

bulunan nakil hatlarındaki teller yumuşak materyallerle 

kaplanmalı 

Yabani hayvan varlığının fazla olduğu yerlerde konu ile ilgili 

eğim verilmeli 

 

Sonuç 

Yaban hayat içinde bulunan yırtıcı kuşlar ekosistemin önemli yapı 

taşlarındadırlar. Her zaman insanlar şunu sormalılar “olmazlarsa ne 

olur?”. Bu sorunu cevabını iyi verirsek bu kuşların da yaşamasına o 
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kadar önem gösteririz. Medikal tedavi her ne kadar önemli olsa da 

profilaksi daha önemlidir.  
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ფორმის, აღმძვრელი Dirofilaria repens, (ს. ვირსლაძის სახელობის 

პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი 2015 წ.  

წარმოდგენილი კვლევა მიმდინარეობს საერთაშორისო 
სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის პროექტის G-2414 ფარგლებში. 

საკვანძო სიტყვები: Dirofilaria spp., ძაღლის დიროფილა-

რიოზი, საქართველო კვლევა განხორციელდა საერთაშორისო 

სამეცნიერო და ტექნიკური ცენტრის მხარდაჭერით [გრანტი #  G-

2414]. 

 

ÖZET 

alışmanın temel amacı, Gürcistan'daki Dirofilaria (Dirofilaria spp.) 

Türlerini belirlemesi, bölgesel yaygınlık ve sağlık durumunun 

incelemesidir. 

Gürcistan'daki dirofilariasis meselesi yeterince incelenmemiştir. 

Ülke için nadir görülen bir hastalık olarak nitelendririldiği için yıllarca 

hastalık tespiti, tedavisi ve önlenmesi meselesi ele alınmadı ve ünite 

kasalar, diğer subtropikal ve seyrek bir tarzda meydana gelen vakalar 

tropikal ülkelerden ithal edilmiş olarak değerlendirildi. Bugün 

Gürcistan'ın coğrafi konumu, iklim ve rölyef özelliklerinin hastalığın 

ülke geneline yayılmasına müsait olduğu aşikârdır. 

İnsanlardaki sorunlara gelince, Gürcistan'da sadece bir Dirofilaria 

repens endüktifli, subkutan dirofilariazis vakası tanımlanmıştır (S. 

Virsladze Parazitoloji ve Tropikal Tıp Bilimsel Araştırma Enstitüsü 

2015). 

Sunulan araştırma Bilimsel-Teknik Merkezin G-2414 projesi 

çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bilimsel araştırmalar çerçevesinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: 

- Dirofilariasis'in Gürcistan'daki yayılması hakkında güncel 

bilgiler alımı; 

- Köpeklerde dirofilariazisin teşhisi, tedavisi ve önlenmesi 

konusunda prosedür kılavuzları (SOP'lar) geliştirilmiş ve veteriner 

hekimler eğitilmiştir; 

- Klinik değerlendirme yapıldı ve temel bilgiler toplandı; 
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- Laboratuvar numuneler toplandı, incelenmesi ve veri yönetimi 

yapıldı; 

- Veri ve örneklerin kalite izlemesi ve değerlendirmesi yapıldı; 

Örnekleri incelemek için kullanılan yöntemler: Gürcistan'ın farklı 

bölgelerinde kayıtlı hem safkan hem de safkan olmayan köpeklerden 

kan örnekleri alındı. Kan, antikoagülan etilendiaminetetraasetat 

(EDTA) kullanılarak ön kol damarından (Vena cephalica) (5 ml) alınır 

ve müteakip parazitolojik, serolojik ve moleküler analizi yapılır. 

Smear incelemesi. Asit fosfataz için modifiye Knott yöntemi (KN) 

ve histokimyasal boyama testi (AP), kan yaymalarında 

mikrofilaryaların (Mf) mikroskobik tespiti ve tanımlanması için 

kullanılır. 

İmmünoenzimatik çalışma (Witness® Dirofilaria, Synbiotics, San 

Diego, CA, ABD) serumda dolaşan D. immitis antijeninin tespiti için 

ticari WITNESS ® Dirofilaria seti kullanılarak gerçekleştirilen hızlı 

immünomigrasyon testleri kullanarak yapıldı  

Moleküler araştırma. Gürcistan'da dolaşan dirofilariyi belirlemek, 

filogenetik verileri toplamak ve ilişkiyi değerlendirmek için moleküler 

araştırmalar yapıldı. 

Hayvan rezervuarlarında veya vektörlerde zoonotik filaryazı teşhis 

etmek için spesifik polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tabanlı 

yöntemler kullanıldı. Türlere özgü polimeraz zincir analizi (türe özgü 

PCR deneyi) ve sonlu parça uzunluğu polimorfizmi (RFLP) analizi, 

türleri tanımlamak için kullanılmıştır. 

Türleri doğru bir şekilde tanımlamak için bir sıralama reaksiyonu 

gerçekleştirildi. BLAST sisteminin mevcut GenBank veritabanları, elde 

edilen sekansların karşılaştırmalı analizi için kullanılır. 

İstatistik, Epidemiyoloji ve Analiz: Hayvanlarda ve insanlarda 

dirofilariasis vakaları arasındaki ilişki, altivasyonel lojistik regresyon ve 

mekansal otokorelasyon testi yöntemi ile incelenmiştir. 

Sonuç: Araştırmalar, köpeklerde dirofilariasis hastalığının doğası 

gereği endemik olduğunu göstermiştir ve hem hayvanlarda hem de 

insanlarda bir dizi alan için yüksek risk oluşturmaktadır. 
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Çalışma devam etmektedir ve Dirofilaria spp. yayılmanın izlemesi 

2022'ye kadar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Dirofilaria spp, analiz, istatistik, 

epidemiyoloji 

 

ABSTRACT 

The main goal of this project was to study the regional distribution 

of dirofilariasis (causative agent: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, 

and other concurrent filarial species in animal reservoirs) among 

canine population in Georgia and estimate the disease burden in these 

countries. 

The problem of dirofilariasis has not been studied sufficiently in 

Georgia. Until recently no proper attention has been drawn to 

prevention, diagnosis, and treatment of Dirofilaria spp. in animal 

reservoir in South Caucasus. Dirofilariasis was considered an occasional 

problem for the region and few identified human cases were thought 

to be imported from other subtropical and tropical countries.   

There was only a single confirmed case of human dirofilariasis in 

Georgia in 2015 (S. Virsaladze Institute of Parasitology and Tropical 

Diseases), under estimating the risk of acquiring this parasitic zoonoses 

for people living in the country. 

Key Words: Dirofilaria spp, Canine dirofilariasis, Georgia 
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საკითხის აქტუალობა. საქართველოში დიროფილარიოზის 

პრობლემა არ არის საკმარისად შესწავლილი. წლების მაძილზე 

არ ხდებოდა სერიოზული ყურადღების გამახვილება  დაავადე-

ბის გამოვლენის, მკურნალობისა და პრევენციის პრობლემი-

სადმი, რადგან ის განიხილებოდა როგორც საქართველოსთვის 

იშვიათი დაავადება, ხოლო ერთეულ შემთხვევებს უკავშირებდ-

ნენ როგორც სუბტროპიკული და ტროპიკული ქვეყნებიდან 



78 
 

შემოტანილს. დღეისათვის ნათელია რომ, ქვეყნის გეოგრაფიუ-

ლი მდებარეობა, კლიმატური და რელიეფური თავისებურებანი, 

წარმოადგენს დაავადების გავრცელებისათვის იდეალურ გარე-

მოს. 2005-2008 წლებში ჩვენს მიერ ჩატარებულ იქნა, საქართვე-

ლოს რეგიონების მიხედვით ძაღლებში დიროფილარიოზის 

შემთხვევების აღწერა და მიღებული ინფორმაციის გეოინფორმა-

ციულ სისტემაში (GIS) ინტეგრირება გეოეკოლოგიური თვი-

სებების გათვალისწინებით მაღალი რისკის ზონების გამოსავ-

ლენად. სხვადასხვა რეგიონებში მომუშავე ვეტერინარების გამო-

კითხვის შედეგად დადასტურდა დიროფილარიოზის 70 შემთხ-

ვევა, რაც რამდენჯერმე აღემატება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყ-

ნების მაჩვენებლებს. მონაცემები 2010 წელს წარდგენილი იყო 

ამერიკის შეერთებული შტატების დიროფილარიოზის მე-13 

საერთაშორისო სიმპოზიუმზე. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

კვლევის მთავარი მიზანია შეისწავლოს საქართველოში დი-

როფილარიოზის (გამომწვევი აგენტი: D.Immitis, D.Repens, და 

სხვა კონკურენტი სახეობები) რეგიონალური განაწილება და 

ჩაატაროს ქვეყნისთვის პოტენციური ჯანმრთელობის ტვირთის 

ანალიზი. 

წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში ტარდება შემდეგი 

სამუშაოები: 

- საქართველოში დიროფილარიოზის გავრცელების შესა-

ხებ განახლებული ინფორმაციის მიიღება; 

- შემუშავდა საპროცესო ინსტრუქციები (SOP) და მომზად-

დნენ ვეტერინარები, ძაღლებში დიროფილარიოზის დიგნოსტი-

კის, მკურნალობის და პროფილაქტიკური ღონისძიებების მიმარ-

თულებით;  

- მოხდა კლინიკური შეფასების ჩატარება და საბაზისო ინ-

ფორმაციის შეგროვება; 

- ლაბორატორიული ნიმუშების შეგროვება, გამოკვლევა და 

მონაცემთა მართვა; 

- მონაცემების და ნიმუშები ხარისხის მონიტორინგი და 

შეფასება; 
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კვლევის მეთოდები 

სისხლის ნიმუშები შეგროვდა საქართველოს სხვადასხვა 

რეგიონებში რეგისტრირებული როგორც უჯიშო ასევე ჯიშიანი 

ძაღლებიდან. სისხლის შეგროვება მოხდება წინამხრის ვენიდან 

(Vena cephalica) (5 მლ), ანტიკოაგულანტი ეთილენდიამინტეტ-

რააცეტატის (EDTA) გამოყენბით და შემდგომში პარაზიტოლო-

გიური, სეროლოგიური და მოლეკულური ანალიზი. 

ნაცხის კვლევა. მოდიფიცირებული კნოტის მეთოდი (KN) [1] 

და მჟავა ფოსფატაზის ჰისტოქიმიური შეღებვის ტესტი (AP) 

გამოყენებულია მიკროსკოპული დეტექციისთვის და მიკროფი-

ლარიების (Mf) იდენტიფიკაციისათვის სისხლის ნაცხებში.  

იმუნოფერმენტული კვლევა ჩატარდა სწრაფი იმუნო-

მიგრაციის ტესტები კომერციული კომპლექტი WITNESS ® 

დიროფილარია-ს გამოყენებით (Witness® Dirofilaria, Synbiotics, 

San Diego, CA, აშშ) და IDEXX SNAP 4Dx Plus [2-3] შრატში 

ცირკულირებადი D. immitis ანტიგენის გამოსავლენად. 

მოლეკულური კვლევა. ჩატარდა მოლეკულური კვლევა 

საქართველოში ცირკულირებადი დიროფილარიათა სახებრივი 

იდენტიფიკაციის, ფილოგენეტიკური მონაცემების შეგროვებისა 

და ურთიერთკავშირების შეფასების მიზნით.  

ზოონოზური ფილარიების სადიაგნოსტიკოდ  ცხოველურ 

რეზერვუარებში ან ვექტორებში გამოყენებული იქნა სპეცი-

ფიკურ პოლიმერაზა ჯაჭვურ ანალიზზე (PCR) დაფუძნებული 

მეთოდები [4-7]. სახეობათა იდენტიფიკაციისათვის გამოყენებუ-

ლი იქნა სახეობა- სპეციფიკური პოლიმერაზა ჯაჭვური ანალიზი 

(species-specific PCR assay), და შეზღუდული ფრაგმენტის სიგრძის 

პოლიმორფიზმის (RFLP) ანალიზი [8-10]. 

ჩატარებული იქნა სეკვენირების რეაქცია სახეობათა ზუსტი 

იდენტიფიკაციისათვის. მიღებული თანმიმდევრობების შედა-

რებითი ანალიზისათვის გამოყნებულია BLAST- სისტემას 

ხელმისაწვდომს GenBank-ის მონაცემთა ბაზები.  

სტატისტიკა, ეპიდემიოლოგია და ანალიზი. ცხოველში და 

ადამიანებში დიროფილარიოზის შემთხვევებს შორის კავშირი 

შესწავლილ იქნა ალტივარიაციული ლოგისტიკური რეგრესიის 
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მეთოდისა და სივრცული ავტოკორელაციური ტესტის საშუა-

ლებით. 

კვლევის შედეგები  

კვლევის ფარგლებში მიმდინარეობს თანამშრომლობა სა-

ქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე 20 ვეტერინარულ 

კლინიკასთან და ცხოველთა თავშესაფრებთან, 2018 – 2020 

წლების განმავლობაში ჩატარდა 388 შემთხვევით შერჩეული 

ცხოველის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა საქართვე-

ლოს სხვადასხვა რეგიონში განლაგებულ ცხოველთა თავშესაფ-

რებში და ვეტერინარულ კლინიკებში. (იხილეთ რუკა #2). ყველა 

388 ცხოველის სისხლის ნიმუში გამოკვლეულ იქნა იმუნოფერ-

მენტული სწრაფი ტესტის IDEXX "SNAP 4Dx Plus" და Witness® 

Dirofilaria გამოყენებით. ასევე ყველა ნიმუში გამოიკვლიეს 

საქართველოს სოფლის მეუნების სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის (SRCA) წილკნის პარაზიტოლოგიურ ლაბორატორიაში 

”მოდიფიცირებული კნოტის მეთოდის” (modified Knott's test) 

გამოყენებით, სისხლის ნიმუშებში მიკროფილარიის მაკროსკო-

პული გამოვლენისთვის. ჩატარდა ყველა გამოვლენილი 

დადებითი შემთხვევის სახეობა-სპეციფიკური პოლიმერაზა 

ჯაჭვური ანალიზი (species-specific PCR assay), (სურათი1)  

 
 

სურათი 1  

იმუნოფერმენტული სწრაფი ტესტი IDEXX "SNAP 4Dx Plus" 

(დადაბითი შემთხვევა). 
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სურათი 2.  

ფილარიები სისხლში. ”მოდიფიცირებული კნოტის მეთო-

დი” (Modified Knott's Test) (A - შეუღებავი ნიმუში; B - შეღებილი 

ნიმუში) 

     A        B  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 
 
 

სურათი 3. 

 სახეობა-სპეციფიკური პოლიმერაზა ჯაჭვური ანალიზი 

(species-specific PCR assay), D.immitis 542 pb 
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ფილარული სპეციფიკური ITS2- რეგიონის PCR ამპლი-
ფიკაცია. (1, 17) მოლეკულური მარკერები; (16) უარყოფითი 
კონტროლი; (2-15) დნმ კლინიკური ნიმუშებიდან; ისარი 
გვიჩვენებს D.immitis- ის 542 bp ფრაგმენტს. 

 

კვლევის შედეგად გამოვლენილ იქნა დიროფილარიოზის 14 

დადებითი შემთხვევა, მათგან 11 შემთხვევა გართულებული იყო 

ერლიხიოზით, 1 შემთხვევა ანაპლაზმოზით და 1 შემთხვევა 

ბორელიოზით. აღსანიშნავია რომ დადებითი შემთხვევებიდან 

10 გამოვლინდა ქვემო ქართლის რეგიონში, 3 შემთხვევა თბი-

ლისში, ხოლო 1 შემთხვევა აჭარაში. (იხილეთ ცხრილი 1, რუკა 1). 
 

რუკა 1.  

დიროფილარიოზით დაავადებული ცხოველების რეგიონალური 

გადანაწილება 
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ცხრილი 1.  

მონაცემები დაავადებული ცხოველების შესახებ 

N Disease City Region  Age Sex Breed Hair Color 

1 Dirofilariosis Gardabani 
Kvemo 
Kartli 12 M None Medium Grey 

2 Dirofilariosis/ehrlichiosis Rustavi 
Kvemo 
Kartli 7 M None Short Black 

3 Dirofilariosis/ehrlichiosis Gardabani 
Kvemo 
Kartli 12 M 

German 
Shepherd Long B/Br 

4 Dirofilariosis Keda Achara 4 M 
Danish 
Pointer Short Black 

5 Dirofilariosis/ehrlichiosis Rustavi 
Kvemo 
Kartli 4 M None Short Grey 

6 Dirofilariosis/ehrlichiosis Rustavi 
Kvemo 
Kartli 11 F None Medium B/W 

7 Dirofilariosis/anaplasomisis Gardabani 
Kvemo 
Kartli 6 M 

Georgian 
Shepherd Long W/Yellow 

8 Dirofilariosis/ehrlichiosis Gardabani 
Kvemo 
Kartli 3 M 

Labrador 
Retriever Short 

White 
(W) 

9 Dirofilariosis/ehrlichiosis/Laima Gardabani 
Kvemo 
Kartli 4 F 

Labrador 
Retriever Short Yellow 

10 Dirofilariosis/ehrlichiosis/anaplasmosis Rustavi 
Kvemo 
Kartli 7 M 

German 
Shepherd Long Brown/B 

11 Dirofilariosis/ehrlichiosis Tbilisi Tbilisi 7 M None Medium Grey 

12 Dirofilariosis/ehrlichiosis Tbilisi Tbilisi 1 M None Short Brown 

13 Dirofilariosis/ehrlichiosis Tbilisi Tbilisi 4 M None Medium Black (B) 

14 Dirofilariosis/ehrlichiosis Gardabani 
Kvemo 
Kartli 2 F 

Caucasian 
Shepherd Long 

White 
(W) 
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ÖZET 

Son yıllarda ineklerde süt verimindeki artışa bağlı olarak 

reprodüktif problemlerin arttığı görülmüştür. Süt veriminin artması 

nedeniyle ineklerde östrus süresi kısalmış ve östrus yoğunluğu 

azalmıştır. Buna bağlı olarak östrusların belirlenmesi zorlaşmış, 

buzağılama ve yeniden gebe kalma aralığı uzamış, gebelik için suni 

tohumlama sayısı artmış ve işletmenin kazancı azalmıştır. Bu 

sorunların aşılması amacıyla ineklerde yapılan araştırmalarda Ovsynch 

protokolü geliştirilmiştir. Bu protokol ile ovulasyonun 

senkronizasyonu sağlanarak, zamanlı suni tohumlama uygulamaları ile 

gebelik oluşturulmaktadır. İneklerde süt veriminin gelecek yıllarda 
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daha da artacağı göz önüne alındığında sürü yönetimi planlaması, 

üremenin denetlenmesi, infertilitenin engellenmesi ve buna bağlı 

olarak yeni teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kaçınılmazdır. Buna 

paralel olarak reprodüktif parametrelerin istenilen seviyelerde olması 

sağlanmalıdır. Bu sunumda GnRH temelli ovulasyon senkronizasyon 

protokolleri hakkında bilgi verilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İnek, GnRH, Ovulasyon Senkronizasyon. 
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ABSTRACT 
In recent years, it has been seen that reproductive disorders have 

increased due to the rising in milk yield in dairy cows. Depending on the 

rising in milk yield, the estrus duration in cows was shortened and the 

intensity of estrus decreased. Accordingly, the detection of estrus has 

become difficult, the calving and re-conception interval has been 

prolonged, the number of artificial inseminations for pregnancy has 

increased and the profit of the livestock business has declined. In order to 

overcome these challenges, the Ovsynch protocol was developed in 

studies carried out in cows. With this protocol, ovulation is synchronized 

and pregnancy is created with fixed timed artificial insemination 

applications. Considering that milk yield in cows will increase in the 

coming years, it becomes inevitable to plan herd management, control 

reproduction, prevent infertility and follow new technological advances 

accordingly. In parallel with this, it should be provided that reproductive 

parameters are at desired levels. In this review, the knowledge is presented 

about GnRH-based ovulation synchronization protocols. 

Key Words: Cow, GnRH, Ovulation Synchronization 

 

1. Ovsynch protokolü 

Ovsynch; GnRH ve PGF2α kullanılarak ovulasyonun 

senkronizasyonu anlamına gelmektedir (Dinç 2006). Bu protokol ilk 

olarak 1995’te Wisconsin-Madison Üniversitesinde Pursley ve ark. 

(1995) tarafından geliştirilmiştir. Ovsynch protokolü 10 günlük bir 

protokoldür (Şekil 1, Pursley ve ark. 1997). GnRH ve PGF2α 

kullanılarak belirlenen saatte suni tohumlama yapılmaktadır. Östrus 

siklusunun herhangi bir evresinde ilk yapılan GnRH enjeksiyonu, çapı 

>10 mm olan foliküllerde ovulasyonu ve yeni bir folikül dalgasının 

oluşmasını sağlar. Ayrıca bu enjeksiyondan 7 gün sonra PGF2α 

enjeksiyonu zamanı büyük bir folikül gelişmesi olasılığını artırır. 

Bunun yanı sıra PGF2α enjeksiyonu mevcut korpus luteumun 

regresyonu uyarır. PGF2α enjeksiyonundan 2 gün sonra yapılan GnRH 

enjeksiyonu ise ovulasyonu senkronize eder. Bu protokol GnRH 

enjeksiyonundan 24-32 saat arasında bulunan 8 saatlik dilimde 

ovulasyonların senkronize edilmesini sağlamaktadır (Pursley ve ark. 

1995).  
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Pursley ve ark. (1995) tarafından yapılan çalışmada rastgele östrus 

siklusunun herhangi bir evresinde başlanan senkronizasyon 

protokolünde ineklerin yaklaşık %90’nında ilk GnRH enjeksiyonunu 

takiben ovulasyonun gerçekleştiği saptanmıştır.  

İlk GnRH enjeksiyonu sırasında şayet dominant bir folikül var ise 

ovulasyon şekillenmektedir. Devamında yeni ya da aksesör korpus 

luteum oluşur. Bu dönemde yeni bir folikül dalgası şekillenir. Yeni 

folliküler dalganın sırasıyla aday, seçilen ve dominant follikül 

evrelerini geçirmektedir. Bu evreler genellikle 1 haftada 

tamamlanmaktadır. Bu nedenle PGF2α ejeksiyonu ilk GnRH 

uygulamasından 7 gün sonra yapılmaktadır. Prostaglandinler mevcut 

bir korpus luteumu ve ilk GnRH enjeksiyonuna cevap olarak şekillenen 

aksesör korpsu luetumu regrese etmektedir (Dinç 2006). 

Ovsynch protokolünde birinci GnRH’dan sonra en düşük 

ovulasyon yanıtını 1-4. günler arasında olanlar vermektedir. En iyi 

yanıtı ise 5-8. günleri (siklusun ortalarındaki günlerde) arasında olanlar 

verdiği bildirilmektedir (Vasconcelos ve ark. 1999). 

Ovsynch-56 protokolü uygulanan bir çalışmada %24,2 oranında 

gebelik elde edilmiştir (Borchardt ve ark. 2018). Karakaya-Bilen ve ark. 

(2018) tarafından yapılan çalışmada ise bu oranın %42 olduğu 

belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 1. Ovsynch protokolü 

 

2. CoSynch protokolü 

Ovsych protokolünün modifiye edilmiş şeklidir (Kaçar ve ark. 

2008, Pursley ve ark. 1998). GnRH (0. gün) ve PGF2α (7. gün) 

enjeksiyonlarını takiben 2. GnRH enjeksiyonundan hemen sonra suni 
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tohumlama uygulaması yapılmaktadır (Şekil 2, Pursley ve ark. 1998). 

Ovsynch protokolüne göre daha kısa sürmesi, iş gücünün azaltılması ve 

daha az stres oluşturması gibi avantajlara sahiptir (Pursley ve ark. 

1998). Co-Synch protokolünde suni tohumlama başına gebelik 

oranının ovsynch protokolüne göre daha düşük olduğu belirlenmiştir 

(Borchardt ve ark. 2018, Pursley ve ark. 1998). Yapılan çalışmalarda 

PGF2α enjeksiyonundan 48, 56, 60, 64 veya 72 saat sonra GnRH 

enjeksiyonu ve tohumlama yapılabileceği, fakat en yüksek gebelik 

oranının 56. saatte olduğu bildirilmiştir (Dobbins ve ark. 2009). Kaçar 

ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada Co-synch 48 (0. gün GnRH, 

7. gün PGF2α, 9. gün GnRH+ suni tohumlama) protokolü uygulanan 

ineklerde gebelik oranının (%21,6) ovsynch protokolü 

uygulananlardan (%17,5) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Cosynch-

56 protokolü uygulanan bir çalışmada %19,5 oranında gebelik elde 

edilmiştir (Borchardt ve ark. 2018). Etçi ineklerde yapılan Cosynch-56 

protokolünde ise %56,2 oranında gebelik elde edilmiştir (Dobbins ve 

ark. 2009). 

 

 

Şekil 2. Cosynch protokolü 

 

Ovsynch+progesteron protokolü 

Bu protokolde Ovsynch protokolünün birinci GnRH uygulaması 

sırasında progesteron içeren aparatlar intravaginal olarak 

uygulanmaktadır. Bu aparatlar 7 gün sonra çıkarılmaktadır. Aynı 

zamanda PGF2α enjeksiyonu yapılmaktadır. İki gün sonra 2. GnRH 

uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulamayı takip eden 16-24 saat sonra 

suni tohumlama yapılmaktadır (Şekil 3). Progesteron kullanılan bu 

protokoller korpus luetum etkisini taklit ederek LH pulsunun 

oluşmasını engeller. İntravaginal kullanılan bu araçlarda 0,5 ile 1,9 gr’a 
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kadar progesteron bulunabilmektedir. Progesteron emdirilmiş bu 

araçlar 1-3 defa kullanılabilmektedir. Progesteron luteal veya 

supraluteal düzeyde yavaş olarak dolaşıma salınmalıdır. Progesteron 

kullanılan protokollerde esas şey araçtaki progesteron düzeyidir. Daha 

önce doğum yapmamış veya primipar olan ineklerde progesteronun 

yüksek konsantrasyonlarda kullanılması önerilmemektedir. Bu 

hayvanlarda genellikle implantın 3. kullanımı tavsiye edilmektedir. 

Multipar ineklerde herhangi bir implant modeli kullanılabilir. 

Özellikle yüksek süt verimli ineklerde hepatik metabolizma oldukça 

hızlı olduğu için bu hayvanlarda özellikle yüksek oranda progesteron 

emdirilmiş implantların kullanılması gerekmektedir (Ignácio 2018).  

Sentetik progesteronlar etçi ırk ineklerde ve düvelerde oral veya 

derialtı yolla verilebilirken, sütçü ineklerde sütteki hormon 

kalıntılarının oral olarak aktif olması muhtemeldir (Macmillan 2010). 

El-zarkouny ve ark. (2004) tarafından yapılan çalışmada ovsynch 

protokolündeki ilk GnRH enjeksiyonu zamanı progesteron emdirilmiş 

intravaginal araç (CIDR) vaginaya yerleştirilmiştir. 7. gün PGF2α 

enjeksiyonu sırasında araç çıkarılmıştır. Ovsynch+CIDR grubunda 

gebelik oranının (%59,3), yalnızca ovsynch yapılan gruptan (36,3) 

önemli oranda yüksek olduğu saptanmıştır. 

 
Şekil 3. Progesteron+ovsynch protokolü şeması 

 

Cosynch+progesteron protokolü  

Cosynch protokolünde oluşan prematüre östrus oluşumunu 

engellemek amacıyla progesteron uygulamaları yapılmaktadır 

(Dobbins ve ark. 2009). Bu protokolün uygulandığı bir çalışmada ilk 

GnRH enjeksiyonunun yapıldığı gün intravaginal olarak CIDR 

yerleştirilmiştir. 7. gün PGF2α enjeksiyonundan hemen sonra CIDR 
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çıkarılmıştır. PGF2α enjeksiyonundan 48, 56, 64 ve 72 saat sonra suni 

tohumlama yapılmıştır (Şekil 4). Gebelik oranının en fazla 56. saatte 

yapılan tohumlamada elde edildiği bildirilmiştir (Dobbins ve ark. 

2009). 

 

Şekil 4. Cosynch+progesteron protokolü 

 

3. Presenkronizasyon Uygulamaları 

Üreme performansındaki yetersizlikleri ve buna bağlı olarak 

sürüden hayvan çıkarılmasını azaltmak amacıyla ovulasyon 

senkronizasyon protokollerinden önce presenkronizasyon 

uygulamaları yapılmaktadır (Giardono ve ark. 2012). Bu amaçla 

ovulasyon senkronizasyon protokollerinden önce PGF2α (Kaçar ve ark. 

2015, Moreira ve ark. 2001, Souza ve ark. 2008), GnRH veya hCG 

uygulamaları (Giardono ve ark. 2012) yapılmaktadır. 

3.1. Ovulasyon Senkronizasyon Protokolünden Önce PGF2α ile 

Ovaryumların Presenkronizasyonu 

Ovaryumun siklik aktivitesinin senkronizasyonunu sağlayan bu 

protokolde Ovsynch protokolünden 12-14 gün önce PGF2α enjeksiyonu 

ile başlamaktadır (Cartmill ve ark. 2001, Cordoba ve Fricke, 2001, El-

Zarkouny ve ark. 2004). Böylece ovsynch protokolünün ilk GnRH 

enjeksiyonu zamanı ovaryumlarda 2. foliküler dalgada olması 

sağlanmış olacaktır. Ovsynch protokolünden 12 gün önce PGF2α 

enjeksiyonu ile ovsynch protokolü östrus döngüsünün 5-9. günlerinde 

başlatmak sağlanabilir (Cordoba ve Fricke, 2001).  

3.1.1. Tek doz PGF2α +Cosynch protokolü 

Cosynch protokolü öncesinde tek doz PGF2α enjeksiyonu 

yapılabilmektedir (Şekil 5, Kaçar ve ark. 2014, Kaçar ve ark. 2015). 

Cosynch protokolüne başlamadan 10 gün önce tek doz PGF2α 

uygulamasının ineklerde gebelik oranını değiştirmezken düvelerde 
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önemli oranda arttırdığı ortaya konulmuştur (Kaçar ve ark. 2015). 

Ovsynch protokolünden 12 gün önce tek doz PGF2α ile presenkronize 

edilen ve ovsynch uygulanan ineklerde konsepsiyon oranının %48,8 

olduğu saptanmıştır (Cordoba ve Fricke 2001). 

Şekil 5. Tek doz PGF2α ile presynch+ovsynch protokolü 

 

3.1.2. Çift Doz PGF2α +Ovsynch protokolü 

Presynch+ovsynch protokolünde 14 gün ara ile iki PGF2 α 

enjeksiyonu yapılmaktadır, 2. PGF2α enjeksiyonundan 12-14 gün sonra 

ovsynch protokolüne başlanmaktadır (Şekil 6, Nawanukraw ve ark. 

2004, Souza ve ark. 2008). Presynch+ovsynch protokolü uygulanan 

laktasyondaki süt ineklerinde %41,7 oranında gebelik elde edilmiştir 

(Souza ve ark. 2008). Bir diğer çalışmada ise presynch+ovsynch 

protokolünde ilk tohumlama da %36,9 oranında gebelik oranı elde 

edilmiştir (Moreira ve ark. 2001). Presynch+ovsynch uygulanan farklı 

bir çalışma da ise gebelik oranının %59,3 oranında olduğu saptanmıştır 

(Karakaya-Bilen ve ark. 2018). 14gün ara ile PGF2α enjeksiyonu ile 

presenkronize edilen inekler 2. PGF2α enjeksiyonundan 14 gün sonra 

ovsynch protokolüne başlanan bir çalışmada gebelik oranının %49,6 

olduğu ve prenskronize edilmeyen ineklere göre gebelik oranını 

artırdığı (%37,3) saptanmıştır (Nawanukraw ve ark. 2004). 

 

 

Şekil 6. Çift doz PGF2α ile presynch+ovsynch protokolü 
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4. Double Ovsynch 

Ovsynch protokolünün modifiye edilmiş şeklidir (Şekil 7). Ard 

arda iki ovsynch protokolü 7 gün arayla uygulanmakta ve 2. protokolü 

takiben suni tohumlama yapılmaktadır (Nowicki ve ark. 2017). Double 

Ovsynch uygulanan süt ineklerinde %49,7 oranında gebelik elde 

edilmiştir (Souza ve ark. 2008). Bir diğer çalışmada ise bu oranın %49,0 

olduğu saptanmıştır (Karakaya-Bilen ve ark. 2018). 

 

 

 
Şekil 7. Double Ovsynch protokolü 

 

5. G6G Protokolü 

Ovsynch protokolünde ilk GnRH uygulamasından sonra 

ovulasyon oranlarını artırmak için G6G protokolü yapılmıştır (PGF2α 

enjeksiyonundan 2 gün sonra GnRH enjeksiyonu ve bu uygulamadan 6 

gün sonrada Ovsynch protokolü yapılır, Şekil 8) (Dirandeh ve ark. 

2015). Bu protokolde, Ovsynch protokolünün ilk GnRH enjeksiyonu 

sonunda ovulasyon oranı artmıştır. Ayrıca PGF2α enjeksiyonu 

sırasında kan progesteron seviyesi de yükselmiştir (Bello ve ark. 2006). 
 

 
 

Şekil 8. G6G protokolü 
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6-GnRH+Ovsynch Protokolü 

Bu uygulamada Ovsynch protokolünden 7 gün önce GnRH 

enjeksiyonu yapılmaktadır (Şekil 9). Bu protocol genellikle östrus 

belirtileri görülmeyen ineklerde kullanılır (Kacar ve ark. 2006). 

 
Şekil 9. GnRH+Ovsynch Protokolü 
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SIĞIRLARDA EMBRİYO TRANSFER TEKNOLOJİSİNDE SON 

GELİŞMELER VE PRATİKTE EMBRİYO TRANSFER BAŞARISINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

ემბრიონის გადანერგვა (ტრანსპლანტაცია) მსხვილფეხა 

რქოსან პირუტყვში: ბოლოდროინდელი წარმატებები და 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ წარმატებულ 

ემბრიო-ტრანსფერზე 

 
RECENT ADVANCES IN EMBRYO TRANSFER TECHNOLOGY 

IN CATTLE AND FACTORS AFFECTING EMBRYO TRANSFER 

SUCCESS IN PRACTICE 
 

Yavuz Öztürkler1 

 
ÖZET 

Dünyada nüfusun artmasına bağlı olarak hayvansal protein 

kaynaklarına olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Artan besin 

talebine bağlı olarak, hayvansal verimlik ve üretimin artırılması için 

son yıllarda çalışmalar hız kazanmıştır. Hayvancılıkta verimliliği 

artırmak için hayvan ıslahında farklı biyoteknolojik yöntemlere 

başvurulmaktadır. Bu biyoteknolojik yöntemler arasında üreme 

biyoteknolojileri önemli bir yer kapsamaktadır. Özellikler, in vivo ve 

in vitro embriyo üretim teknikleri (IVEÜ), embriyo transferi (ET), 

embriyonun dondurulması, embriyoda cinsiyet tayini (CT), intra 

stoplazmik sperm enjeksiyonı (ISSE) ve klonlama gibi embriyo 

teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Uluslararası Embriyo 

Teknoloji Derneği’nin 2016 yılında yayınladığı rapora göre in vitro 

üretilen embriyo sayısı, in vivo embriyo üretilen embriyo sayısının 

yaklaşık 2 katına ulaşmıştır. Sığırlarda embriyo transfer teknolojisinin 

                                                                 
1 ORCID No: 0000-0002-0681-9311, Professor, PhD. DVM, Kafkas Üniversitesi 

Veteriner FakültesiDölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanı, e-mail: yavuzozturkler @gmail.com 
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yaygınlaşması ve ticarileşmesi, embriyo transfer başarısının artmasına, 

üretime daha fazla katkısının sunmasına bağlıdır. Ayrıca, araştırıcılar 

pratikte sığırlarda embriyo transfer başarısında etkili olan faktörler 

üzerinde yapılan çalışmalar önem kazanmaya başlamış ve özellikle 

embriyo donörleri ve alıcılarının seçimi ve yönetimi üzerine 

yoğunlaşmıştır. Sığırlarda embriyo transferinin potansiyel yararları ve 

önemli avantajları olmasına rağmen bazı dezavantajlara bağlı olarak 

henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Öte yandan, embriyo 

teknolojileri gelişmekte olan ülkelerde sektörel olarak gelişmemiş 

olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerde kısmen önemli ilerlemeler 

kaydetmiştir. Bu derleme makalesinde, sığırlarda ET ile bağlantılı 

popüler tekniklerle ilgili gelişmelerden ve ET başarısını etkileyen 

faktörlerden bahsedilecektir.  

Anahtar kelimeler: Embriyo, sığır, in vitro, invivo, gebelik oranı, 

başarı 

 

აბსტრაქტი 

ცნობილი ფაქტია, რომ ცხოველური პროტეინი წარმოადგენს  

ადამიანის საკვებ პროდუქტს, იგი ასევე განსაზღვრავს ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის მაჩვენებელს. 

ჩვენი ქვეყნასა და მსოფლიოში, ასევე ქალაქად მოსახლეობის 

სწრაფმა ზრდამ, ეკონომიკის ზრდის პარალელურად, სამოხმა-

რებლო პროდუქტზე მოთხოვნილება გაზარდა. ემბრიონის გადა-

ნერგვა (ემბრიონების ტრანსპლანტაცია ET) ეს არის ბიოტექნო-

ლოგიური მეთოდი, რომელსაც იყენებენ მეცხოველეობაში 

გენეტიკური სელექციისა და დონორიზაცისას, გამრავლებისა და 

სელექციის მაღალი მახასიათებლებით, ნამატის რაოდენობის 

გასაზრდელად, ან ნახირში გენეტიკური პოტენციალის  გასავრ-

ცელებლად. ემბრიონის გადანერგვა (ტრანსპლანტაცია) საშუა-

ლებას იძლევა გაიზარდოს მაღალი გენეტიკური პოტენციალის 

მქონე დონორებისგან მიღებული შთამომავლობის რაოდენობა 

ერთ თაობაში, დააჩქაროს დადებითი გენეტიკური მახასიათებ-

ლების განვითარება და გავრცელება, გაიზარდოს ნაყოფიერების 

მაჩვენებლები და თავიდან ავიცილოთ დაბალი ნაყოფიერება, 
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რომელიც გამოწვეულია სტრესით ორსულობის ადრეულ ეტა-

პებზე. ემბრიონის გადანერგვით მიიღება მაკეობის ოპტიმალური 

მაჩვენებელი ემბრიონის ადრეული განვითარების ეტაპზე (მა-

კეობის მე-7 დღის განმავლობაში). იგი ამცირებს ემბრიონის ად-

რეული სიკვდილიანობას. ბოლო წლებში ემბრიონის გადატანის 

ტექნიკის შემუშავებით, მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული 

გაყინული ემბრიონების იმპორტისა და ექსპორტის მიმართუ-

ლებით ქვეყნებსა და კონტინენტებს შორის. აქედან გამომდინარე, 

გაყინული ემბრიონების იმპორტი და ექსპორტი განიხილება, 

როგორც ცოცხალი პირუტყვის იმპორტის და ექსპორტის ალ-

ტერნატივა და  არჩევანი. იმის გათვალისწინებით, რომ კორონას 

პანდემიამ, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს პირუტყვით 

საერთაშორისო ვაჭრობაზე, შესაძლოა გაზარდოს იმპორტისა და 

ექსპორტის ხარჯები, კეთდება პროგნოზი, რომ გენეტიკური 

მაჩვენებლების გაუმჯობესებისას გამოყენებული რეპროდუქ-

ციული ბიოტექნოლოგიის მეთოდები კიდევ უფრო მეტ დატ-

ვირთვას მიიღებს უახლოეს მომავალში. ბოლო წლებში მსოფ-

ლიოში in vitro წარმოებული ემბრიონების რაოდენობამ მიაღწია 

in vivo წარმოქმნილი ემბრიონების რაოდენობას. ეს გვიჩვენებს, 

რომ პირუტყვის ემბრიონის წარმოებისა და ტრანსფერის ტექნო-

ლოგიაზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდება. არსებობს ფაქტო-

რები, რომლებიც ზღუდავს ემბრიონის ხარისხის წარმოებას და 

წარმატების მიღწევას. ეს შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც „ფაქ-

ტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ in vitro (1) და in vivo (2) 

ემბრიონის ხარისხზე და ემბრიონის ტრანსფერის წარმატებაზე 

(3)”. წარმოდგენილ პრეზენტაციაში განხილულია ფაქტორები, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ ხარისხის in vitro და in vivo 

ემბრიონის წარმოების ხარისხზე  და მაკეობის  პოტენციალზე. 

საკვანძო სიტყვები: ემბრიონი, მსხვილფეხა რქოსანი პი-
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ABSTRACT 

The increasing of the world, population need for more animal 

protein resources day by day. Due to the increasing to food demand, 
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the researches have accelerated in recent years to increase animal 

productivity and yield. Different biotechnological ways are performed 

in animal breeding to increase productivity in animal livestock. Among 

these biotechnological methods, reproductive biotechnologies cover an 

important place. Embryo technologies such as in vivo and in vitro 

embryo production techniques (IVEP), embryo transfer (ET), embryo 

freezing, embryo sexing (CT), intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) 

and cloning are applied effectively. According to the report published 

by the International Embryo Technology Society (IETS) in 2016, the 

number of embryos produced in vitro has reached approximately twice 

the number of embryos produced in vivo. The widespread and 

commercialization of embryo transfer technology in bovine is related 

with increasing the success of embryo transfer and providing more 

contribution to production. In addition, studies have begun to gain 

importance in practice on the factors that affect embryo transfer 

success in bovine, and they have focused on the selection and 

management of embryo donors and recipients. Although there are 

potential benefits and important advantages of embryo transfer in 

cattle, it is not yet widely used due to some disadvantages. Moreover, 

although embryo technologies have not advanced sectorally in 

developing countries, they have partially showed a significant progress 

in developed countries. In this review article, developments in popular 

techniques associated with ET in cattle and factors affecting the success 

of ET will be discussed. 

Key Words: Embryo, bovine, in vitro, in vivo, pregnancy rate, 

success. 

 

GIRIŞ 

Sığırlarda embriyo ve onunla bağlantılı teknikler son yıllarda 

kısmen de olsa önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu ilerlemelerin daha 

çok in vitro embriyo üretimi (IVEÜ) ile gerçekleştiğini görmekteyiz. 

Buna paralel olarak in vitro embriyo üretimi birçok ülkede (Kuzey 

Amerika başta olmak üzere, Avrupa ve Güney Amerika’nın bazı 

gelişmiş ülkelerinde) başarı ile uygulanmaktadır. Embriyo üretim 
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teknolojileri östrus siklusu gösteren inek ve düvelerin yanında çok 

küçük yaşlardaki buzağılardan bile oosit elde edilmesiyle in vitro 

ortamda embriyo üretimi mümkün olmakta ve yüksek genetik 

potansiyele sahip buzağıların üretilmesini, istenen cinsiyette yavru 

elde edilmesini ve embriyo üretiminde daha az sayıda sperm 

kullanılmasını sağlamaktadır. İn vitro olarak üretilen embriyoların 

dondurulmasından elde edilen embriyolarla yapılan transferlerden 

daha düşük gebelik sonuçları elde edilmesi, embriyo transferi (ET) 

uygulamalarının yaygınlaşmasını kısmen sınırlasa da, sığırlarda ET’nin 

ticarileşmesi her geçen gün ivme kazanmaktadır. IVEÜ, genomik 

seleksiyon (GS) ve spermde cinsiyet tayini (CT) birçok gelişmiş ülkede 

yardımcı reprodüktif teknikler olarak sığırlarda ticari olarak önemli 

katkılar sunmaya devam etmektedir.  

 

Embriyo Transferi Nedir? 

Yardımcı üreme teknikleri kullanılarak, bir veya birden fazla 

verici (donör) dişi memeliden bir veya birden fazla embriyonun 

toplanarak bir veya birden fazla dişiye memeliye nakledilmesi işlemine 

embriyo transferi (ET) denir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Hayvanlarda Embriyo Transferi İle İlgili Gelişmelerin Kısa Bir 

Kronolojisi 
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Embriyo üretimi: Memelilerde in vivo (canlı organizmada) ve in 

vitro (laboratuvar ortamında) oosit maturasyonu ve fertilizasyon 

gerçekleştirilerek embriyo kültürü yapılmakta ve embriyo 

üretilebilmektedir. Somatik hücre klonlaması ve oositin 

partenogenetik aktivitesi ile de embriyo üretilebilmektedir(8) . İneklerde 

in vivo embriyo üretimi ve transferi Şekil 1’de özetlenmiştir. 

 

 
Şekil 1.  Sığırlarda Embriyo Transferi İşleminin Uygulanma Şeması  

 

 

İlk olarak Walter Heape tarafından 1890 yılında başarıyla 

uygulanan embriyo transferi  

1970'lerin ilk yıllarında büyükbaş hayvanlarda ticarileşmiştir(9). 

Embriyo transferi (ET), genetik gelişimi ve yüksek genetik değere 

sahip donörlerden elde edilen yavru sayısını artırmak veya genetik 

özelliklerini yaymak için kullanılan biyoteknolojik bir yöntemdir. 

Dünya genelinde üretilen embriyo sayısı son yıllarda artış göstermiş 

olup(9), 2017 yılında in vitro üretilen 992.289 ve in vivo üretilen 495.054 

adet sığır embriyosu kaydedildiği rapor edilmiştir. Kuzey Amerika in 
vitro olarak üretilen embriyoların %59'undan (292.755) fazlasını 

oluştururken, Güney Amerika yalnızca %10'unu (49.230) 

oluşturmuştur(10). 
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Embriyo transferinin avantajları nelerdir? 

1. Dölverimi performansını artırır. 

2. Elit boğalardan elde edilen genetik potansiyeli yüksek sperm ile 

ovumdan elde edilen bir embriyoların transferinden daha az zamanda 

daha fazla yavru elde edilir. Doğal yolla, genetik olarak üstün bir inekten 

yaşamı boyunca yaklaşık 10 buzağı doğabilir. Öte yandan ET'nin 

kullanılması elde edilen bir inekten ömrü boyunca elde edilen buzağı 

sayısı taşıyıcı ineklerin kullanılması ile bariz bir şekilde artar. Embriyo 

transferi ile yılda inek başına 32 adet embriyo almak mümkün olabilir. 

3. Hayvan ıslahı hızı nispeten artar. 

Örneğin, doğal çiftleşme yoluyla 20 yıla kadar sürebilen hayvan 

ıslahı süresi, suni tohumlama ile yarıya azaltılırken, ET'nin kullanımı 

ile bu süreyi 4-5 yıla kadar düşmüştür.  

4. Bazı hastalıklara ve kazalara maruz kalan, yaşlanan ve doğal 

yolla üreyemeyen infertil boğa ve ineklerden ET teknolojisi sayesinde 

süperovulasyon ve in vitro embriyo üretim tekniği ile bazı engellerin 

üstesinden gelinebilir. 

5. Çevreye adaptasyon ve bağışıklık: Canlı damızlık hayvan 

ithalatına alternatif olarak dondurulmuş embriyolar tercih edilebilir. 

Çünkü yerel koşullara adaptasyonu yüksek taşıyıcı ineklerin 

kullanılması ile taşıyıcı anneden genetik olarak %100 farklı olan 

buzağılara pasif immunite yoluyla antikorların geçmesi ile doğan 

buzağıların yetiştirileceği yöreye uygun bağışıklık kazanması 

mümkündür. 

6. Ekonomik yararlar: Embriyo transfer metodu ile sığırlarda 

istenen genetik ilerleme sağlanırsa, hayvancılık işletmelerine ek gelir 

sağlanabilmektedir. Saf ırk etçi sığırlarda genetik ıslah daha rantabıl 

gerçekleştirilmiş olup, ET kullanımı sayesinde sütten kesme ağırlığında 

22.68 kg artış, buzağı değerinde %10 artış ve işletme karlılığında %5.6 

artış elde edilerek, inek başına yılda net 80 dolar nakit gelir 

sağlanmıştır(10). 

7. Embriyolar dondurularak süresiz olarak saklanabilir. Bu yolla 

şehirler, ülkeler ve kıtalar arası dolaşım sağlanarak elit ırklar 

gelecekteki hayvancılık planları için kullanılabilir. Ayrıca canlı 
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damızlık hayvan ithalat veya ihracatına kıyasla daha karlı ve ucuz 

girdiler yaratan bir yöntem olarak yararlanılabilir. 

8. Döl testlerinin hızlanması sağlanır. 

9. Hastalık ve genetik bozuklukların önceden tespiti yapılabilir. 

10. Genetik tarama testleri uygulanabilir. 

11. Hastalık kontrolleri  

12. İnfertil hayvanları seçme şansı elde edilir. 

13. Sığırlarda genetik eşleştirme yapılabilir. 

14. Nesli tükenmekte olan türlerin korunması sağlanabilir. 

15. Klon yavruların üretilmesi ve genetik mühendisliği 

araştırmaları yapılabilir. 

16. Korona virüs pandemisi-uluslararası damızlık hayvan dolaşımı 

yerine damızlık potansiyelin yaygınlaşması daha kolay olabilir(12, 13). 

 

Embriyo Transferi İle İlişkili Önemli Teknolojilerde Son Gelişmeler 

Sığırlarda embriyoların in vitro üretimi ve diğer yardımcı üreme 

teknikleri son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. İn vitro 

üretimin spermde cinsiyet tayini ve genomik seleksiyon ile birlikte 

başarıyla ve yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa’da 2016 in vitro olarak 

üretilen embriyolarının sayısının transfer edilebilir in vivo üretilen 

embriyoların (Multiple Ovulation Embryo Transfer= Çoklu 

ovulasyonla üretilen embriyo transferi=MOET) sayısını geçtiği 

bildirilmiştir.  

Günümüzde, geleneksel MOET teknolojisinden damızlık üreten 

yetiştiriciler arasında in vitro embriyo üretime doğru bir yönelim 

görülmektedir. Çünkü dünyada son yıllarda genetik potansiyeli yüksek 

damızlıklardan elde edilen genetik performansı yüksek yavrularla sığır 

yetiştiriciliğinde kazanç artırılmaktadır(13). 

Vericilerde (Donör) Süperovulasyon protokolleri 

Yardımcı reprodüktif teknolojileri sayesinde östrus tespitine gerek 

kalmadan foliküler gelişme ve ovulasyonu kontrol altına almak ve 

çoklu ovulasyon yaptımak mümkündür. 
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Estradiol senkronizasyonda ve superovulasyon protokollerinde 

folikül dalgasının ortaya çıkması için çok etkili olmasına rağmen,  

birçok ülkede mevcut değildir(2). 

 
a) PMSG veya eCG Temelli Protokol 

                                                     PGF2α   Suni Tohumlama  

 

                                                                                        

Günler 0 1,2,3… 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-20 21 ve 22 

 
Şekil 2. PMSG ile süperovulasyon protokolü 

 

Bu protokolle dalgalı bir FSH/LH oranı oluşmakta, ovulasyonu 

takiben embriyonik ölüme neden olabilecek östrojen üreten 

foliküllerin oluşumuna yol açan etki nedeniyle daha uzun süren süper 

ovulasyon etki meydana getirilmekte ve eksojen LH uygulanması 

gerekli olmamaktadır(14). 

 
b) Uzun etkili Rekombinant Sığır FSH (LArbFSH)'nin tek 

enjeksiyonu 

                                 LArbFSH PGF2α Suni Tohumlama 

 

 

 

  
Günler 0 1,2,3… 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-20 21 ve 22 

 

Şekil 3. Sığır FSH(LArbFSH)'nin tek enjeksiyonu ile 

süperovulasyon protokolü 

Tek PMSG 
Enj. 

(2500 I.U.) 

 

Embriyo 

yıkama 

Embriyo Yıkama 
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LArbFSH'nin tek enjeksiyonu yapılarak hipofiz kökenli FSH’nın 4 

gün boyunca günde iki kez kullanılması ile uygulanan klasik 

(geleneksel) yönteme benzer süperovulasyon etkisi 

oluşturabilmektedir(15). 

 

a)  Epidural Tek FSH Enjeksiyonu ile Superovulasyon  

 

                                    Tek FSH      PGF2α       Suni Toh. 

 

 

 

 

 
Günler 0 1,2,3… 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-20 21 ve 22 

 

Şekil 4. Epidural Tek FSH (5ml) Enjeksiyonu ile süperovulasyon 

protokolü 

 

Son yıllarda geliştirilen bu superovulasyon protokolü ile geleneksel 

süperovulasyon protokolününkine benzer şekilde foliküler gelişimi 

elde edilebilmiştir(16). 

Domuz hipofizinden elde edilen domuz FSH (pFSH) preparatının 

(yavaş salınan) bölünmüş enjeksiyon protokolü ile günde iki kez 

uygulanan aynı preparatın geleneksel 4 günlük uygulamasının 

karşılaştırılması (hipotalamik-hipofiz-adrenal (HPA) ekseninin 

aktivasyonunun bir belirteci olarak saçtaki kortizol 

konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla) sonucu, yavaş salınımlı 

bölünmüş enjeksiyon yapılan grupta, korpus luteum sayısı, 

fertilizasyon ve embriyo oranı ile transfer edilebilir ve dondurulabilir 

embriyoların sayısının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, %5’lik 

hyaluronan solüsyonunda seyreltilerek uygulanan gonadotropinin 

uygulama sıklığının azaltılarak yapılmasının düvelerde kantitatif ve 

kalitatif süperovulatvuar başarıyı yükselttiği bildirilmiş, ancak bu 

Embriyo 

Yıkama Embriyo 

Yıkama 
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sonuçların daha güvenilir bir fikir oluşturması için daha başka 

araştırmalar yapılması gerektiği vurgulanmıştır(17). 

Embriyo Yıkama Yöntemleri(18) 

Sığırlarda östrusu takiben 6-8.gün arasındaki kompakt morula ve 

blastosist aşamasındaki embriyolar toplanır. Bunun için embriyo çeşitli 

embriyo yıkama yöntemleri kullanılır. 

a) Cerrahi olmaya yöntemlerle embriyo yıkama (EY) 

 Kurulum temelli şırınga infüzyonu ile EY 

 Şırınga infüzyonu ile EY 

 Yer çekimi ile EY 

Şırınga infüzyonu ile transrektal olarak uterustan yapılan bir 

embriyo yıkama işleminde yıkama solusyonu olarak Ringer’in lactate 

solüsyonu ve Ringer’in laktat solüsyonu lactate solution + 1%1’lik fetal 

sığır serumu ile Dulbecco’nun fosfat tampon solusyonu (DPBS) 

kıyaslanmış aralarında birfark görülmemiştir. Böylece Ringer’in laktat 

solüsyonu embriyo yıkama işlminde aternatif bir solüsyon olarak 

önerilmiştir(19). 

İn vitro Embriyo Üretimi (IVP)(18) 

a) Ovum Pick Up (OPU) 

b) Oositlerin in vitro maturasyonu (IVM) 

c) Oositlerin in vitro fertilizasyonu (IVF) 

d) Oositlerin in vitro kültürü (IVC) 

e) Embriyolardan biyopsi alınması  

f) Embriyoların genomik seleksiyonun yapılması 

g) Embriyoların dondurulması 

Ovum Pick Up (OPU): Postmortem ovaryumdan folikülerden özel 

bir iğne, ensizyon veya aplikatör yardımıyla oosit aspirasyonu 

yapılarak 3 ile 8 mm arasındaki foliküller toplanır. Canlı hayvanlardan 

ultrason rehberliğinde ve iğne montajlı bir aplikatör aracılığı ile 

transvajinal yolla foliküllerden oosit aspirasyonu yapılmaktadır. Bu 

işlemlerle oosit veya ovum toplanması anlamına gelen “Ovum Pick Up” 

denir. Bu işlemde, ultrasonun probu (transduser) folliküle girebilecek 

bir iğne ile paralel bir düzeneğe oturtulmuş olup probun üstünden iğne 

çıkıntı yapacak şekildedir. Ultrason probunun vajinal fornikse 
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bastırılarak ovaryumun rektum başına manuel olarak manipüle 

edilmesi ve vajinal duvara karşı tutulduğu bir işlem uygulanır.  Bir elle 

ovaryum rektumdan tutularak vajina duvarına temas ettirilir ve 

ultrasonun probunun üstünden çıkıntı yapan iğne ile vajina duvarı 

delinerek folliküle girilir ve follikülden oosit aspire edilerek aspirasyon 

tüpünde toplanır. 

Haftada iki kez yapılabilen bu uygulama ile uygulama başına 4-5 

kullanılabilir oosit elde edilmesini sağlar. Ancak FSH ile süper 

follikülasyon yapılırsa bu sayı 20'ye kadar çıkabilir (20). 

LOPU (Laparaskopik Ovum Pick Up) 

Tarihte ilk kez 1974'te Snyder ve Dukelov tarafından keşfedilen bu 

yöntemle 21 folikülden 6 oosit elde edilmiştir. Son yıllarda, 

laparoskopik ovum toplama (LOPU) in vitro embriyo üretimde altın bir 

işlem olarak kullanılmaktadır(21). 

Karnın orta kısmından girilerek Laparskopi cihazı kullanılması ile 

ovum toplanma işlemine denir. Bu işlem dişi buzağılarda da 

uygulanmaktadır. Bu yöntemle her 2 haftada FSH hormonu 

uygulanmış 2 ila 6 ay arası buzağılardan oosit toplanabilmektedir. Elde 

edilen oositler 2 mm’den büyük folliküllerden aspire edilerek in vitro 

olgunlaşma (IVM) sürecine tabi tutulmakta ve daha sonra IVF ile 

embriyo kültüre tabi tutularak blastosist aşamasına gelen embriyolar 9 

aylık dişi buzağılara transfer edilebilmektedir. Bu uygulamadan elde 

edilen sonuçlar erişkin ineklerde in vitro yolla üretilen embriyolarla 

karşılaştırılabilir düzeydedir(22). 

İn vitro oosit maturasyonu (IVM), İn vitro Fertilizasyon (IVF) ve İn 
vitro Embriyo Kültürü (IVC) 

Bu prosedürlerle ilgili akış şeması Şekil 2’de gösterilmiştir.  

Bu uygulamalarda IVM ile folliküllerin %85-90 olgunlaşarak olgun 

ovumlar elde edilmekte ve IVF sonrası kültüre edilen embriyoların 

yaklaşık %20 ila 40’ı blastosist aşamasına erişmektedir. Fertilize edilen 

oositlerin zigot aşamasına gelmeden embriyo kültür inkübatörünün iç 

ortamı %5 karbondioksit ve %95 oksijen ile doyurulmaktadır.  
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Şekil 5. Embriyo üretimini gösteren akış şeması(6) 

 

Sığırlarda ve diğer çiftlik hayvanlarında in vitro embriyo 

üretiminde embriyo kalitesini artırmak ve daha fazla sayıda transfer 

edilebilir embriyo elde etmek ve donmaya dayanıklılığını artırmak için 

in vitro maturasyon ve embriyo kültür medyumlarına çeşitli 

antioksidanlar ve katkı maddeleri katılmaktadır(23,24,25). 

ICSI ( Intrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu):  

İntra Stoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI); sperm hücresinin 

doğrudan oositin sitoplazması içine fiziksel olarak konulduğu bir 

yöntem olarak bilinir. Bu yöntem, ilk olarak hamster de olmak üzere 

takip eden süreçte,  fare, domuz ve sığır embriyolarının in vitro 

üretiminde kullanılmıştr. Bu metotta, in vitro embriyo üretiminin 

başarısı büyük ölçüde kullanılan spermin kalitesine bağlıdır(26).  

Bu üreme teknolojisi insanlarda ve birçok hayvan türünde başarılı 

bir şekilde kullanılmasına rağmen, bu yöntem sığır türlerinde sperm 
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mikroenjeksiyondan sonra başarısız oosit aktivasyonu sebebiyle 

düşüktür. Çünkü sığır oositlerinin %90'ından fazlasında, sperm 

mikroenjeksiyonunu müteakip Ca2⁺ salınımı olmamaktadır(27). 

Sığır ICSI'sinde başarıyı yükseltmek ve sığır yetiştiriciliği 

sektörüne yarar sağlamak için mümkün olan en genç yaşta elit erkek 

damızlık boğalardan alınan sperm hücresini etkin bir şekilde 

kullanmak gerekir. 

Sığırlarda ICSI yöntemini ilerletmek için son yıllarda yapılan 

çalışmalar  

Oositlerin dışarıdan (ekzojen) uygulamalarla aktivasyonu: Sperm 

mikroenjeksiyonu yapılan oositlerdeki kalsiyum seviyesini yükseltmek 

için kimyasal uyarı gerçekleştirilir. Bunun için kalsiyum salınımını 

tetikleyen ajanlar kullanılır. Örneğin inomisin, anizomisin ve etanol 

gibi. Anisomisin uygulaması sığır oositlerinin aktivasyonu için en yeni 

ve en iyi seçeneklerden biridir(28). 

Spermin kafa kısmında dekondensasyonu kolaylaştırmak için 

yapılan ön uygulamalar: ICSI öncesi spermin heparin ve glutatyona 

maruz bırakılması ineklerde DNA hasarı oluşmadan sperm 

dekondenzasyonunu kolaylaştırmakta ve ICSI işlemini takiben 

embriyo gelişimini ve blastosist kalitesini artırabilmektedir(29,30). 

In vivo ve In vivo ve elde edilen embriyoların karşılaştırılması 

İn vivo üretilen embriyoların zor koşullara ve donmaya daha 

dayanıklı, daha parlak, zonasının daha sağlam, daha kompakt, daha az 

sayıda hücreye sahip, daha kısa hücre döngüsüne ve daha düşük 

apoptozis oranına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, in vivo üretilen 

embriyoların daha az kromozomal anomaliye sahip olduğu ve dişi 

cinsiyetli embriyoların erkek olanlara göre daha hızlı geliştiği 

kaydedilmiştir(31). 

 

Embriyo Değerlendirme ve Derecelendirme 

Stereozoom mikroskopla yapılan muayenede embriyolar dört 

derece olarak sınıflandırılır. 

Mükemmel: Pekiyi ve ideal olarak kabul edilir. İçerikte görülen 

kitlesel yapının %85’inden fazlası sağlam görünümdedir. 
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Orta: İçerikte görülen kitlesel yapının %50’inden fazlası sağlam 

görünümdedir. 

Zayıf: İçerikte görülen kitlesel yapının %25’inden fazlası sağlam 

görünümdedir. 

Bozu: Embriyonun bu aşamasını ve kalitesini değerlendirmek 

zordur(32). 

Son yıllarda embriyonun değerlendirmesinde daha gelişmiş 

yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin kültürü yapılan 

embriyoların mikro RNA salgıladığı tespit edilmiş ve embriyo 

kalitesinin değerlendirilmesinde biyolojik bir indikatör olarak 

kullanıldığı rapor edilmiştir(33). Öte yandan mikro-vell’lerde 

embriyonun gelişimlerini hızlandırılmış zaman kesitlerinde izleme 

yöntemiyle embriyolar değerlendirilip derecelendirilebilmektedir. 

Taşıyıcı İneklerin Seçimi ve Yönetimi 

Embriyo transferi için: 

a) Düzenli östrus siklusu gösteren 

b) Kolay buzağılama özelliği olan  

c) İdeal vücut kondüsyon skoruna sahip olan (2.5-3.5) 

Taşıyıcı inekler seçilir.  

Vericilerden 12 saat sonra kızgınlık gösterecek şekilde östrus 

senkronizasyonuna tabi tutulurlar. Östrus senkronizasyonu için 

Prostaglandin, GnRH ve progesteron bazlı protokoller 

kullanılmaktadır(34,35). 

Taşıyıcılar Embriyo Transfer İşleminin Uygulanması 

Taşıyıcı ineklere embriyo transferi için trans-servikal yöntem 

kullanılmaktadır. 

Bu işlemin akışı ve aşamaları sırasıyla şöyledir: 
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Şekil 6. Embriyo Transfer İşleminin Uygulanma Aşamaları(36). 

 

Embriyonun Dondurulması 

Vitrifikasyon 

Klasik yavaş dondurma işlemi genel olarak vitrifikasyon yöntemi 

olarak bilinmektedir. Bu işlem şöyle yapılmaktadır: 
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Şekil 7. Vitrifikasyon yöntemi embriyonun dondurulması 

 

Embriyoların yavaş dondurulmasından sonra elde edilen gebelik 

oranları genellikle düşüktür(37). 

Yüksek konsantrasyonda kriyoprotektan embriyoya zarar 

vermektedir. Bu nedenle 'Minimal Drop Size' fenomeni 

geliştirilmiştir(38). Bu vitrifikasyon yöntemi, nanolitre düzeyinde hücre 

içeren bir numunenin ('Minimum Damla Boyutu' tekniği) sıvı azotta 

'süper soğutma (-210 ℃) işlemi ve soğutma hızını fiziksel olarak 

mümkün olan en yüksek seviyeye (24-130000 ℃ C/dk) çıkararak 

gerçekleştirilir. Bu yöntemi kullanarak sığır oositleri ve embriyolarında 

çok yüksek bir canlılık elde edilmektedir. Oositlerin MII aşamasında 

vitrifikasyonu ile %20-50 arasında bir bölünme ve blastosist oranı 

sağlanabilmektedir(39). 
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Dondurma cihazında Embriyo dondurulma işleminin aşamaları 

 

Şekil 7. Dondurulmuş embriyo payetine embriyo ve medyumun 

çekilme şekli(40). 

 

Embriyolarda Cinsiyet Tayini 

Karyotipleme (X kromozomunun boyanması), Cinsiyet 

kromatininin belirlenmesi, Y kromozomuna özgü DNA probları, PCR, 

X'e bağlı enzimlerin tespit edilmesi yapılabilmektedir(41). 
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Somatik Hücre Çekirdeği Transferi (SHÇT) 

Bu transfer işlemi ile somatik hücrelerden klonlama 

gerçekleştirilir. 

 

 
Şekil 8. Somatik hücre çekirdeği transferi (Klonlama) 

 

Somatik hücre çekirdeği transferinin (SHÇT) pratikte geniş bir 

karşılığının olmaması güncel ilerlemesi sınırlamaktadır. SHÇT’nin 

verimliliğini artırmak için ortaya konan stratejilerin çiftlik 

hayvanlarındaki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olurken, sadece 

farelerde minimal ilerlemeler kaydedilmiştir. Öte yandan klonlanmış 

embriyolarda beklenmedik mitokondriyal disfonksiyonlar ilk kez 

Czernik vd. (2017) tarafından ortaya konulmuştur(42, 43). 

 

Embriyo Transfer Başarısını Etkileyen Faktörler 

Dünyada yaygın olarak uygulanan embriyo transfer 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar embriyo transferinin başarısını 

etkileyen faktörlerin daha iyi kavranmasını sağlamıştır(44, 45). Son 40 

yılda embriyo dondurma teknikleri geliştirilerek pratikte kullanılmaya 

başlanmış ve sahaya aktarılabilir hale getirilmiştir. İn vivo elde edilen 

veya in vitro üretilen dondurulmuş-çözdürülmüş sığır embriyolarının 

çiftlik koşullarında doğrudan transfer yöntemi tüm dünyada yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Dondurulmuş-çözülmüş IVF embriyolarından 



118 
 

düşük oranda gebelik sonuçları elde edildiğinden IVF ile üretilen 

embriyoların %60'ından fazlası taze şekilde transfer edilmiştir. IVF ile 

üretilen embriyoların dondurularak çözdürüldükten canlılığını 

sürdürebilmesinde birçok faktörün etkili olduğu bilinmektedir(46). IVF 

ile üretip dondurulan embriyolarının donmaya karşı toleransını 

artırmak için araştırıcıların çabaları devam etmektedir. 

Dondurulmuş embriyoların transferinden elde edilen gebelik 

oranlarının düşük olmasının nedenlerinin başında implantasyon 

yetersizliği gelmektedir. Taşıyıcı ineklerde gebelik oranlarını etkileyen 

genel faktörleri şöyle sıralamak mümkündür: 

-İneklerin döl verimi yeteneği 

-Doğum sayısı 

-Transfer edilen embriyoların üretim yöntemi 

-Transfer edilen embriyoların gelişim safhaları 

-Transfer edilen embriyo kalitesi,  

-Östrus sonrası embriyoların transfer edildiği gün 

-Ortamın sıcaklık-nem oranı 

-Taşıyıcı ineklerin süt verimi 

-Taşıyıcı ineklerin laktasyonda olup olmaması ve doğum yapıp 

yapmadıklarının yanı sıra geçirdikleri laktasyonda kaldıkları gün sayısı: 

Laktasyonda olmayan taşıyıcı ineklerde, başarısız gebeliklerin 

düvelerde %6, doğum yapmış ineklerde %16 ve uterus 

enfeksiyonlarına bağlı olarak %3 oranında olduğu belirtilmektedir. Öte 

yandan, mevsimin, yılın ve donörlerin yaşının gebelik oranlarını 

etkilemediği, embriyoların tutunamamasının en önemli nedeninin 

transfer sırasında alıcılarda oluşan bir olumsuzluktan kaynaklandığı 

rapor edilmiştir(48). 

-Doğum sırasında ve sonrasında yaşadığı problemler ve 

hastalıklar(49). 

Diğer önemli bir faktör ise embriyonun implantasyon için gelip 

yerleşeyeceği uterus ortamının uygun olup olmadığıdır(50). Eğer uterus 

ortamı embryonun tutunması için elverişli değilse embriyonik ölüm 

veya implantasyon başarısızlığına neden olmaktadır. Yapılan 

araştırmalar sonucu, uterus ortamının uygunluğu ile embriyonun 
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implantasyon başarısı önemli bir korelasyon olduğu görülmektedir. 

Çünkü transfer edilen embriyoların büyük bir oranı implante 

olmamakta, insanlarda implantasyon oranı %10 ve ineklerde ise %50 

olmaktadır.  

Taşıyıcı ineklerd embriyo transferi başarısını önemli derecede 

etkileyen spesifik faktörler ise şunlardır(51): 

-Transfer yapılan kornu tarafı, 

-Serviksi geçebilme süresi ve kolaylığı (serviks transfer skoru), 

-Embriyo kalitesi,  

-Embriyo transfer yapılan kornu tarafı, 

-Korpus luteumun tipi ve çapı, 

-Korpus luteumun tipi ve çapını, 

Embriyonun taze veya dondurulmuş olup olmadığı, 

Alıcılarda östrus senkronizasyon protokolü, 

Progesteron hormonu düzeyi, 

Taşıyıcı ineklerin transfer sırasındaki hareketleri, 

Uterus kontraksiyonlarını bastırmak için yapılan ilaçlar.  

Bunlara ilaveten, embriyo transferini uygulayan teknisyenin 

embriyoyu sadece uterus kornusuna doğru bir şekilde yerleştirmesinin 

tek başına yeterli olmadığı, aynı zamanda transfer için harcanan 

sürenin kısaltılmasının ve çok fazla manipülasyonun yapılmaması 

gerektiği anlaşılmaktadır(51). 

Sonuç olarak, sığırlarda embriyo transfer başarısında postpartum 

periyotta vücut kondüsyon skoru ve beslenme anahtar rol oynamakla 

birlikte, östrus senkronizasyonu protokolü, embriyonun taze veya 

dondurulmuş olup olmadığı, korpus luteum çapı ve kalitesi, 

progesteron hormonu seviyesinde meydana gelen değişimler, transfer 

manipülasyonu için geçen süre, taşıyıcı sığırın tepkileri ve hareketleri, 

taşıyıcıda uterus kontraksiyonlarını bastırmak için uygulan ajanlar ve 

taşıyıcıdan kaynaklı birçok faktör etkili olmaktadır(52). 

 

Sonuç Ve Öneriler 

Sığırlarda embriyo transferi ile elde edilen başarılar ve elde edilen 

kazanç arttıkça bu teknoloji uluslararası ve köklü bir sektör haline 



120 
 

gelecektir. Çünkü embriyo transferinin bir sürünün genetik 

potansiyelinin ilerletilmesi ve elde edilen ekonomik karlılığında etkisi 

büyüktür. 

Embriyo transferi ile elde edilen hayvanlar verimlilik ve kalite 

bakımından üstün olduklarından bu teknolojiye olan ilgi her geçen gün 

artarak devam edecektir. Günümüzde hayvan ıslahından kullanılan 

spermaların çoğunun embriyo transferi ile üretilen genetik potansiyeli 

tespit edilmiş yüksek damızlık değeri olan boğalardan elde edildiği 

görülmektedir. Bu da bu teknolojinin önemini daha da artırmaktadır. 

Embriyo transferi genellikle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerde önemli bir maliyetle gerçekleştirilmesine rağmen karlılığı da 

yüksektir.  

Ancak, embriyo transferinin bu önemine ve kar getirici özelliğine 

rağmen dünyada hala yaygın değildir. Bu yeterli alt yapı ve bu 

teknolojiyi talep edecek yetiştirici sistemlerinin yaygınlaşması ile 

mümkün olacaktır.  

Embriyo teknolojileri ile sığırlarda verimliliğin artırılmasının yanı 

sıra, nesli tükenmekte olan yerel sığır ırklarının genetik materyalinin 

korunması ve yerel ırkların çoğaltılması sağlanabilir. 

Sonuç olarak, üreme biyoteknolojilerinin kullanılmasının karlı 

olduğuna dair ilgili sektörlerde bilinç ve farkındalık geliştirilmesinin 

yanı sıra, hayvancılık sektörünün bileşenleri, üniversiteler ve ilgili 

kurumlar arasında iyi bir işbirliği ve koordinasyon kurularak, embriyo 

transferi için eğitimli uygulayıcıların sayısının artırılmalı ve sığırlarda 

embriyo transferi yaygınlaştırılmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 

1. Bedasa S, Kebede A, Abraha A: Review on Reproductive 

Biotechnology and Its Role in Dairy Cattle Production and Health. 

Report and Opinion, 9(3), 2017. 

2. Mapletoft R.J: History and perspectives on bovine embryo 

transfer. Anim. Reprod., 10 (3), 168-173, 2013. 

3. İleri İ.K, Sayın T: Sığırlarda embriyo transfer çalışmaları. 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (1), 23-35, 1986. 



121 
 

4. Sungur H, Alaçam E, Tekeli T, Kadak R, Pakdil N, Whitaker R.O: 

İsviçre esmeri düvelerde dondurulmuş embriyo nakli uygulamaları. 

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 29 (1-4), 80-9, 1989. 

5. Stroud B. The year 2011 worldwide statistics of embryo transfer 

in domestic farm animals. IETS Newslet, 50,16-25, 2012. 

6. Ferré L, Kjelland M, Strøbech L, Hyttel P, Mermillod P, Ross P: 

Review: Recent advances in bovine in vitro embryo production: 

Reproductive biotechnology history and methods. Animal, 14 (5), 991-

1004, 2020. DOI:10.1017/S1751731119002775 

7. Willett EL, Black WG, Casida LE, Stone WH, Buckner PJ: 

Successful transplantation of a fertilized bovine ovum. Science, 

113:247, 1951. 

8. Öztürkler, Y: In vitro developmental potential of electro-

activated porcine oocytes collected by 

puncturation versus dissection. Indian Vet. J, 79: 327-330, 2002. 

9. Hasler J: Forty years of embryo transfer in cattle: A review 

focusing on the journal Theriogenology, the growth of the industry in 

North America, and personal reminisces, Theriogenology, 81, 152-

169,2014. 

10. Viana J: Statistics of embryo production and transfer in 

domestic farm animals. Embryo Technology Newsletter, 36, 8-25, 2018. 

11. Patel D,  Haque N, Patel G, Chaudhari A, Madhavatar M, 

Bhalakiya N, Jamnesha N, Pankaj P: Implication of Embryo Transfer 

Technology in Livestock Productivity. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 

Special Issue-7: 1498-1510, 2018. 

12. Baruselli P.S, Ferreira R.M, Salesa J.N.S, Gimenesa L.U, Sa 

Filhoa M.F, Martins C.M, Rodrigues C.A, Bó G.A: Timed embryo 

transfer programs for management of donor andrecipient cattle. 

Theriogenology, 76, 1583-93, 2011. 

13. Ferré L.B, Kjelland M.E, Strøbech L. B, Hyttel P, Mermillod P, 

Ross P.J: Review: Recent advances in bovine in vitro embryo 

production: reproductive biotechnology history and methods. Animal 

14 (5), 991–1004, 2019. 



122 
 

14. Baruselli P.S, Vieira L.M, Batista E.O.S, Ferreira R.M, Sales 

J.N.S, Gimenes L.U, Torres-Junior J.R.S, Martins C.M, Sá Filho M.F, Bo 

G.A: Updates on embryo production strategies. Anim. Reprod, 12 (3), 

375-382, 2015. 

15. Carvalho PD, Hackbart KS, Bender RW, Baez GM, Dresch AR, 

Guenther JN: Use of a single injection of long-acting recombinant 

bovine FSH to superovulate Holstein heifers: a preliminary study. 

Theriogenology,82, 481–9, 2014. 

16. Sakaguchi K, Ideta A, Yanagawa Y, Nagano M, Katagiri S, 

Konishi M: Effect of a single epidural administration of follicle-

stimulating hormone via caudal vertebrae on superstimulation for in 

vivo and in vitro embryo production in Japanese black cows. J Reprod 

Dev, 64(5):451-455,2018. 

17. Biancucci A, Sbaragli T, Comin A, Sylla L, Monaci M, Peric T, 

Stradaiol G: Reducing treatments in cattle superovulation protocols by 

combining a pituitary extract with a 5% hyaluronan solution. Is it able 

to diminish activation of the hypothalamic pituitary adrenal axis 

compared to the traditional protocol. Theriogenology, 85, 914-

921,2016. 

18. Mebratu M, Fesseha H, Goa E: Embryo Transfer in Cattle 

Production and Its Principle and Applications . Int. J. Phar. & Biomedi. 

Rese, 7(1), 40-54, 2020. 

19. Vanini G, Rafael d.M, Braganholo F, Bim L, Luiz C, Eliane P.R, 

Tatiana G, Santos C: Comparison of cattle embryo collection between 

Ringer’s lactate solution and Dulbecco’s phosphate-buffered saline. 

Reproduction R. Bras. Zootec, 50, 2021. 

https://doi.org/10.37496/rbz5020200141 

20. Cavalieri F.L.B, Morotti F, Seneda M.M, Colombo A.H.B, 

Andreazzi M.A, Emanuelli I.P, Rigolon L.P: Improvement of bovine in 

vitro embryo production by ovarian follicular wave synchronization 

prior to ovum pick-up, Theriogenology, 117,57-60, 2018.  

21. Baldassarre H: Laparoscopic Ovum Pick-Up Followed by in 

Vitro Embryo Production and Transfer in Assisted Breeding Programs 

for Ruminants (Review). Animals, 11, 216, 2021. 



123 
 

22. Baldassarre H, Currin L, Michalovic L, Bellefleur A.M, 

Gutierrez K, Mondadori R.G, Glanzner W.G, Schuermann Y, Bohrer 

R.C, Dicks N, Lopez R, Grand F.X, Vigneault C, Blondin P, Gourdon J, 

Bordignon V: Interval of gonadotropin administration for in vitro 

embryo production from oocytes collected from Holstein calves 

between 2 and 6 months of age by repeated laparoscopy, 

Theriogenology, 116, 64-70, 2018. 

23. Zolini A.M, Carrascal-Triana E, Ruiz de King A, Hansen P.J, 

Alves Torres C.A, Block J: Effect of addition of l-carnitine to media for 

oocyte maturation and embryo culture on development and 

cryotolerance of bovine embryos produced in vitro. Theriogenology, 

133, 135-143, 2019. 

24. Öztürkler Y, Yıldız S, Güngör Ö, Pancarci Ş.M, Kacar C., Arı 

U.Ç: The Effects of L-Ergothioneine on the in vitro Maturation and 

Embryonic Development of Sheep Oocytes. Kafkas Univ Vet Fak 

Derg,16 (5), 757-763, 2010. 

25. Birler S, Pabuçcuoğlu S, Ak K, Alkan S, Öztürkler Y, İleri İ.K: 

Koyun oositlerinin in vitro olgunlaştırılmasında medyuma ilave edilen 

serum ve hormonların etkileri. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 25 (1), 75-

81, 1999. 

26. Yağcı A: İn Vitro Fertilizasyon ve İntrastoplazmik Sperm 

Enjeksiyonu İçin Hyaluronik Asit’e Bağlanma İle Sperm Seçme 

Tekniği. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med, 32 (1), 11-17, 2013. 

27. Malcuit C, Kurokawa M, Fissore R: Calcium oscillations and 

mammalian egg activation Journal of Cellular Physiology, 206 (3), 565-

73, 2006. 

28. Arias M.E, Sánchez R.R, Felmer R: Effect of anisomycin, a 

protein synthesis inhibitor, on the in vitro developmental potential, 

ploidy and embryo quality of bovine ICSI embryos. Zygote, 24 (5), 724 

– 732, 2016. 

29. Canel N.G, Bevacqua R.J, Hiriart M.I, Rabelo N.C, Camargo L.S 

de A, Romanato M, Calvo L.P de, Salamone D.F: Sperm pretreatment 

with heparin and l-glutathione, sex-sorting, and double 

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Cellular-Physiology-1097-4652
https://www.cambridge.org/core/journals/zygote


124 
 

cryopreservation to improve intracytoplasmic sperm injection in 

bovine. Theriogenology, 15 (93), 62-70, 2017. 

30. Salamone D.F, Canel N.G, Rodríguez M.B: ICSI in domestic and 

wild mammals. Reproduction, 154: 111-124, 2017. DOI: 10.1530/REP-

17-0357. 

31. Van Soom A, Ysebaert M.T, De Medts A.V, de Velde A.V, 

Merton S, Delval A, Van Langendonckt A, Donnay I, Vanroose G, Bols 

P.E.J, de Kruif A: Sucrose-induced shrinkage of in vitro produced 

bovine morulae: Effect on viability, morphology and ease of evaluation, 

Theriogenology, 46 (7), 1131-1147, 1996.  

32. Chinchilla-Vargas J, Jahnke M.M, Dohlman T.M, Rothschild 

M.F, Gunn P.J: Climatic factors affecting quantity and quality grade of 

in vivo derived embryos of cattle, Animal Reproduction Science, 192, 

53-60, 2018.  

33. Kropp J, Khatib H: Characterization of microRNA in bovine in 

vitro culture media associated with embryo quality and development, 

Journal of Dairy Science, 98 (9), 6552-6563, 2015. 

34. Pugliesi G, de Melo G.D, Silva J.B, Carvalhêdo A.S, Lopes E, de 

Siqueira Filho E, Silva J.A, Binelli M: Use of color-Doppler 

ultrasonography for selection of recipients in timed-embryo transfer 

programs in beef cattle, Theriogenology, 135, 73-79, 2019. 

35. David A, Roper, F. Schrick N, Edwards J.L, Hopkins F.M, Prado 

T.M, Wilkerson J.B, Saxton A.M, Charles D, Young W: Brandon 

Smith,Factors in cattle affecting embryo transfer pregnancies in 

recipient animals, Animal Reproduction Science, 199,79-83,2018. 

36. Bó G.A., Mapletoft R.J: Embryo Transfer Technology in Cattle. 

In: Niemann H., Wrenzycki C. (ed) Animal Biotechnology 1. Springer, 

Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92327-7_5 

37. Gupta A, Singh A, Anzar M: Effect of cryopreservation 

technique and season on the survival of in vitro produced cattle 

embryos, Animal Reproduction Science, 164, 162-168, 2016. 

38. Arav A, Saragusty J: Preservation of Gametes and Embryos. In: 

Niemann H., Wrenzycki C. (eds) Animal Biotechnology 1. Springer, 

Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92327-7_11 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-92327-7_5
https://doi.org/10.1007/978-3-319-92327-7_11


125 
 

39. Arav A, Yavin S, Zeron Y, Natan D, Dekel I, Gacitua H: New 

trends in gamete's cryopreservation. Mol Cell Endocrinol. 22;187(1-

2):77-81, 2002. doi: 10.1016/s0303-7207(01)00700-6. PMID: 11988314. 

40. Kızıl S.H, Akyol N, Karaşahin T, Satılmış M: Etilen Glikol ile 

Direkt Transfer Metoduna Göre Dondurulan in vivo Sığır 

Embriyolarının Transferi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (5), 721-724, 

2011. 

41. Mridula S.M., Singh A., Sharma N., Rawat S.. International 

Journal of Current Innovation Research, 3(12), 955-960, 2017. 

42. Czernik M, Toschi P, Zacchini F, Iuso D, Ptak GE: Deregulated 

Expression of Mitochondrial Proteins Mfn2 and Bcnl3L in Placentae 

from Sheep Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) Conceptuses.PLoS 

ONE, 12(1),2017. 

e0169579.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169579 

 43. Loi P, Iuso D, Czernik M, Ogura A: A New, Dynamic Era for 

Somatic Cell Nuclear Transfer. Trends in Biotechnology, 34 (10), 793-

96, 2016. 

44. Dursun Ş, Köse M, Kırbaş M, Bülbül B, Çolak, M: Düvelerde 

Dondurulmuş Embriyoların Transferinde Embriyonun Uterusta 

Bırakıldığı Kornu Uteri ve Derinliğinin Gebelik Oranı Üzerine Etkisi. 

F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg, 28,2014. 

45. Vieira L.M, Rodrigues C.A, Mendanha M.F, Sa Filho M.F, Sales 

J.N, Souza A.H, Santos J.E.P, Baruselli P.S: Donor category and seasonal 

climate associated with embryo production and survival in multiple 

ovulation and embryo transfer programs in Holstein cattle. 

Theriogenology, 82, 204-12,2014. 

46. Osamu D: Direct transfer of frozen-thawed bovine embryos 

and its application in cattle reproduction management. J Reprod Dev, 

23, 65 (5), 389-96,2019. 

47. Berg D.K, Leeuwen J.V, Beaumont S, Berg M, Pfeffer P.L: 

Embryo loss in cattle between Days 7 and 16 of pregnancy. 

Theriogenology, 73 (2), 250-60, 2010. 

48. Ferraz P.A, Burnley C, Karanja J, Viera-Neto A, Santos J.E.P, 

Chebel R.C, Galvão K.N: Factors affecting the success of a large embryo 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169579


126 
 

transfer program in Holstein cattle in a commercial herd in the 

southeast region of the United States. Theriogenology, 86, 1834-41, 

2016.  

49. Kyrou D, Popovic-Todorovic B, Fatemi H.M, Bourgain C, 

Haentjens P, Landyut L.V, Devroey P: Do Professor Marcin 

Golebiewskies the estradiol level on the day of human chorionic 

gonadotrophin administration have impact on pregnancy rates in 

patients treated with rec-FSH/ GnrH antagonist. Hum Reprod, 24, 

2902-9,2009. 

50. Alkan H, Karaşahin T, Dursun Ş, Satılmış F, Erdem H, Güler M: 

Evaluation of the factors that affect the pregnancy rates during embryo 

transfer in beef heifers. Reprod Dom Anim, 55, 421-28, 2020. 

51. David A, Roper F, Schrick N, Edwards J.L, Hopkins F.M, Prado 

T.M, Wilkerson J.B, Saxton A.M, Charles D: Young, W. Brandon 

Smith,Factors in cattle affecting embryo transfer pregnancies in 

recipient animals,Animal Reproduction Science, 199,79-83, 2018. 

52. Lamb G. C, Mercadante V.R.G: Selection & management of the 

embryo recipient herd for embryo transfer. In: R. M. Hopper, editor. 

Bovine Reproduction, 723-732, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

აჭარის ჰიდრომინერალური რესურსების კვლევა 

ბალნეოთერაპევტული კომპონენტების შემცველობაზე 
 

SUTERAPİ ETKİSİ AÇISINDAN ACARA HİDROMİNERAL 

KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

STUDY OF HYDROMINERAL RESOURCES OF ADJARA ON THE 

CONTENT OF BALNEOTHERAPEUTIC COMPONENTS 
 

Aliosha Bakuridze1, Raul Gotsiridze2, Nino Kiknadze3, Tamar Masiukovichi4, 

Ana Gaprindashvili5, Lasha Bakuridze6, Kakhi Bakuridze7,  

Levan Makaradze8, Dali Berashvili9 

 

აბსტრაქტი 

აჭარა საქართველოს ერთ-ერთი მდიდარი რეგიონია მტკნარი 

და მინერალური წყლის რესურსებით, რომლებიც გვხვდება 

როგორც ზღვისპირეთში, ასევე მთიანეთშიც. ეს რესურსები 

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის უძველესი დროიდან იყო 

ცნობილი და გამოიყენებოდა სხვადასხვა დაავადებების სამ-

კურნალოდ. 

ანალიზის ქიმიური და თანამედროვე ინსტრუმენტული 

მეთოდების გამოყენებით შესწავლილია აჭარაში არსებული 11 

მინერალური წყლის ქიმიური შემადგენლობები. 
                                                                 
1 ORCID: 0000-0002-2458-6320 ,  Doctor of Pharmaceutical Sciences, professor, 

Tbilisi,State Medical University, Tbilisi, Georgia, albak48@hotmail.com   
2 ORCID: 0000-0003-0899-9077, Phd Ghemical, niimt@bk.ru 
3 ORCID: 0000-0001-7864-3899,  Doctor of Agrarian chemical Sciences, nino-

kiknadze@mail.ru 
4 ORCID: 0000-0001-7147-0227,  Phd Pharmacy, tatia.masiukovich@yahoo.com 
5 ORCID: 0000-0002-4821-2809),  Phd Pharmacy, ana.gaprindashvili@hotmail.com 
6 ORCID: 0000-0002-8217-8296,  Phd Pharmacy, Assistant professor, 

l.bakuridze@gmail.com 
7 ORCID: 0000-0002-4086-8782,  Phd Medicine, k.bakuridze@gmail.com 
8 ORCID: 0000-0002-2361-2398,  Doctor of Veterinery Sciences, professor, Samtskhe-

Javakhet’ State University, Akhaltsikhe, Georgia, lmakaradze@yahoo.com 
9 ORCID: 0000-0003-0887-3810,  Phd Pharmacy, professor, d.berashvili@gmail.com 



128 
 

ჩატარებული კვლევების შედეგად  საკვლევ ობიექტებში 

განისაზღვრა სამკურნალო წყლის ტიპი და ბალნეოთერა-

პევტული კომპონენტების შემცველობები. 

აჭარაში გვხვდება 6-150 C ტემპერატურის   ასევე თერმული 

წყლები მინერალიზაციით 0,05 - 3,5გ/ლ ფარგლებში.  

ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგენილია, რომ აჭარის 

რეგიონი გამორჩეულია მინერალური წყლების მრავალ-

ფეროვნებით, კერძოდ გვხვდება: ჰიდროკარბონატული; სულფა-

ტური; ნახშირმჟავა; გოგირდწყალბადის (სულფიდური);  

ბალნეოლოგიური კომპონენტებიდან თითქმის ყველა შეს-

წავლილ ობიექტში დადგენილია: რკინის, კალციუმის, სილი-

ციუმის, მაგნიუმის, აირების და ა.შ. შემცველობა. გვხვდება 

აგრეთვე რთული შემადგენლობის წყლები, რომლებიც შეიცავენ 

რამოდენიმე ტიპის ანიონს და  კათიონს, მაგალითად ჰიდროკ-

არბონატულ-ნატრიუმიან-მაგნიუმიანი და ა.შ. 

შესწავლილი ობიექტებიდან: 3 მინერალურ წყალს გააჩნია 

მკვეთრად გამოხატული  მჟავე რეაქცია, სუსტი მჟავე ბუნებისაა  - 

6, ნეიტრალური რეაქციისაა - 1, მკვეთრად გამოხატული ტუტე  

რეაქციისაა  1 მინერალური წყალი. 

დადგენილია, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისპანის 

მინერალურ წყალს გააჩნია გამოხატული ანტიბაქტერიული 

ეფექტი. 

განხორციელებული კვლევების შედეგების შემდგომი განვი-

თარება და პრაქტიკული რეალიზაცია  ხელს შეუწყობს აჭარაში 

სამედიცინო, კერძოდ გამაჯანსაღებელი ტურიზმის განვითა-

რებას და ბალნეოლოგიური კურორტების მოწყობას. 

საკვანძო სიტყვები: აჭარის ჰიდრომინერალური რესურსები, 

ბალნეოთერაპევტული კომპონენტები, ქიმიური ანალიზი, ფარ-

მაკოლოგიური მოქმედება. 

 

 

 

 

 



129 
 

ÖZET 

Balneoterapi, profilaksi ve tedavi için doğal mineralli suların veya 

bunların yapay analoglarının kullanılmasını içerir. Gürcistan 

topraklarında, yerel halk tarafından yüzyıllardır şifa amaçlı kullanılan 

2000'den fazla şifalı su keşfedilmiştir. Şifalı maden suları, çeşitli 

hastalıkları en güçlü ilaçlardan daha etkili bir şekilde tedavi eder. 

Ayrıca maden sularının etkisi dağ havası, güneş ışığı ve ormanın hayat 

veren yeşilliği ile birlikte gelirse birkaç kat artar. Acara, hem deniz 

kenarında hem de dağlarda bulunan tatlı ve maden suyu kaynakları ile 

Gürcistan'ın en zengin bölgelerinden biridir. Bu kaynaklar eski 

çağlardan beri yöre halkı tarafından bilinmekte ve çeşitli hastalıkları 

tedavi etmek için kullanılmıştır. Literatürde, Acara'da tıbbi 

(balneolojik) uygulamada kullanılmak üzere bazı hidromineral 

kaynakların incelenmesi hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. 

Acara'daki 11 maden suyunun kimyasal bileşimi, kimyasal ve modern 

enstrümantal analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Acara'da 
hidrokarbonat; Sülfat, Karbonik asit, Hidrojen sülfit (sülfit), Biyolojik 
olarak aktif bileşenlere sahip ve çeşitli anyon ve katyon türleri içeren 

karmaşık bileşimli sahip bulunur. Maden sularının tam bir kimyasal 

analizi ve mikro ve makro elementlerin içeriğinin incelenmesi şunları 

ortaya koymaktadır: Khulo belediyesine bağlı Danisparauli köyünün 

maden suyu çok miktarda hidrokarbonat içermektedir (HCO3-= 

4575,0). Suyun pH'ı 6.49'dur. Ancak suyun, serbest karbondioksitten 

kaynaklanan asidik bir tadı vardır. Bu su, biyolojik değeri yüksek çok 

sayıda Kalsiyum (100,2 mg / dm3) ve magnezyum (449,92 mg / dm3) 

gibi element içerir. Bunun dışında su çok katıdır. Hidrokarbonlar, 

Khulo Belediyesi, Çao köyündeki maden suyunun neredeyse % 90'ını 

oluşturur. Bu durum tıbbi uygulamada kullanılmak üzere daha fazla 

çalışma için özellikle ilgi çekicidir. Keda Belediyesi Merisi köyü Nacona 

kaya maden suyu, kalsiyum-sodyum-sülfat-hidrokarbonatın düşük 

mineralizasyonu ile meşhurdur. Su çok miktarda kalsiyum içerir (421.0 

mg / dm3), florür içeriği (1.25 mg / dm3) de belirlenmiştir. Keda 

Belediyesi'ndeki Namadastrevi maden suyu, nispeten yüksek 

mineralizasyona sahip kalsiyum-sodyum-sülfat-hidrokarbonattır. Keda 
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belediyesinin Gegelidze köyünün maden suyundaki yüksek kalsiyum 

içeriği 220.44 mg / dm3 olarak belirlenmiştir. Bu su sülfatlıdır, asidiktir. 

Neredeyse incelenen tüm balneolojik bileşenlerde demir, kalsiyum, 

silikon, magnezyum, gazlar vb. Tespit edilmiştir. İncelenen sular 

arasında Khulo ilçesi Khidistavi (4.98), Keda ilçesi Gegelidzeler (4.42) 

ve Kobuleti ilçesi İapana köylerinin maden suları (4.35) belirgin asidik 

yapıdadır; Khulo ilçesi Çao “Patskalar” (6,65), Beşumi (6,22), 

Danisparauli (6,49) köylerin ve Keda ilçesi Oktomberi (6,22), Gundauri 

(6,47) ve Merisi-Nakona (6,02) köylerinin maden suları Zayıf asit 

yapıdadır; Khulo ilçesi Chao köyün "Naplate" maden suyu (7,28) Zayıf 

alkali yapıdadır; Keda ilçesi Namonastrevi köyü maden suyu (10,85) 

alkali yapıdadır Acara'da 6-150 C sıcaklıkta ve 0,05 - 3,5 g /L aralığında 

mineralizasyonlu termal sular da bulunur. Kobuleti ilçesi İspana maden 

suyunun belirgin bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarının daha fazla geliştirilmesi ve pratik olarak 

gerçekleştirilmesi, Acara'da özellikle sağlık turizminin gelişmesine ve 

balneoloji merkezlerinin düzenlenmesine katkıda bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Acara, hidromineraller, 

balneoterapi, karbonik asit. 

 

ABSTRACT 

Adjara is one of the regions of Georgia, rich in fresh and mineral 

water resources, which can be found on the coastlands, as well as in the 

mountains. These resources have been known to the local population 

since the ancient times and used for the treatment of various diseases.  

In the available literature there is found little information on the 

research of hydromineral resources of Adjara with the purpose of their 

use in medical (balneological) practice. 

The objective of the research was to study some hydromineral 

resources located in Adjara on the content of balneotherapeutic 

components. 
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The chemical compositions of 11 mineral waters of Adjara, have 

been studied using the chemical and modern instrumental methods of 

analysis. 

As a result of the conducted researches, the types of healing waters 

and the contents of balneotherapeutic components have been 

determined in the research objects.  

In Adjara there are found the thermal waters of temperature 6-

15C, as well as the ones with the mineralization within the ranges 0,05 

– 3,5 g/l.  

Based on the conducted studies have been established, that Adjara 

region is distinguished by the diversity of mineral waters, in particular, 

in Adjara there are found the following types of waters: hydrocarbonic; 

sulfatic; carbonic acid; hydrosulfuric (sulfidic) and so called combined, 

for example: hydrocarbonic-sodic-magnesic, etc. 

From all the studied objects: 3 minerals waters have sharply 

expressed acid reaction, 6 of them have weak acid reaction, 1 is of 

neutral reaction, 1 mineral water have sharply expressed alkaline 

reaction. 

In almost all studied objects have been stated the contents of the 

balneological components: iron, calcium, silicium, magnesium, gases, 

etc. There are also found the waters with complex composition, which 

contain several types of anions and cations: hydrocarbonic sodic-calcic, 

sulfatic-hydrocarbonic calcic-sodic, thermal hydrosulfuric chloridic-

hydrocarbonic-sulfatic sodic, etc. 

Have been stated, that the Ispani mineral water of Kobuleti 

Municipality has pronounced antibacterial effect. 

Further development and practical realization of the results of the 

conducted researches will contribute to the development of medical, in 

particular, healthful tourism in Adjara and the arrangement of 

balneological resorts.  

Key Words: Hydromineral resources of Adjara, balneotherapeutic 

the components, chemical analysis, pharmacological action.  
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საკითხის აქტუალობა.  ბალნეოთერაპია გულისხმობს, პრო-

ფილაქტიკისა და მკურნალობის მიზნით, ბუნებრივი მინერა-

ლური წყლების ან მათი ხელოვნურად დამზადებული ანალო-

გების გამოყენებას. ბალნეოთერაპიას მიეკუთვნება ზოგადი და 

ადგილობრივი აბაზანები, ბანაობა, ცურვა მინერალური წყლით 

სავსე აუზში და ა.შ. ბალნეოთერაპიის განუყოფელი ნაწილია 

მინერალური წყლების შინაგანი წესით მიღების პროცედურები: 

დალევა, კუჭის ამორეცხვა, დუოდენალური დრენაჟი, ნაწლა-

ვების გამორეცხვა, ინჰალაციები და სხვ. მათი ჩატარებისათვის, 

ძირითადად, იყენებენ ბუნებრივ მინერალურ წყლებს.  

სამკურნალო-პროფილაქტიკური მიზნებისათვის გამოსაყე-

ნებელ მინერალურ წყლებს ახასიათებთ მინერალური და 

ორგანული კომპონენტების, აირების მომატებული შემცველობა, 

ან რაიმე განსხვავებული თავისებურებები (მომატებული რადი-

აქტივობა, pH და ა.შ.), ან მათში ბიოლოგიურად აქტიური მიკრო-

კომპონენტების (ბრომი, იოდი, რკინა, სპილენძი, კალციუმი, 

სილიციუმი და სხვ.) განსაზღვრული რაოდენობით არსებობა. 

მინერალური წყლების ძირითად ბალნეოლოგიურ მაჩვენებლებს 

მიეკუთვნება საერთო მინერალიზაცია, იონური შემადგენლობა, 

აირებისა და ბიოლოგიურად აქტიური მიკროელემენტების 

შემცველობა, რადიაქტივობა, pH და ტემპერატურა. საერთო 

მინერალიზაციის მაჩვენებელი, გამოხატული გ/დმ3–ში, გვიჩ-

ვენებს წყალში გახსნილი ყველა იონისა და არადისოცირებული 

მოლეკულების რაოდენობას.  

საქართველოში მოიპოვება 2000-ზე მეტი მინერალური წყა-

ლი, რომელთაგან 1700-ზე მეტს ბუნებრივი გამოსავალი აქვს, ხო-

ლო 300-ზე მეტი მიიღება ჭაბურღილებიდან. აღნიშნული მინე-

რალური წყლების ქიმიური და ფიზიკური თავისებურებები მია-

ნიშნებს ამ წყლების უმრავლესობის სამკურნალო თვისებებზე/1/.  

აჭარა საქართველოს ერთ-ერთი მდიდარი რეგიონია მტკნარი 

და მინერალური წყლის რესურსებით, აგრეთვე პელოიდებით /5/, 

რომლებიც გვხვდება როგორც ზღვისპირეთში, ასევე მთია-

ნეთშიც. ეს რესურსები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 
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უძველესი დროიდან იყო ცნობილი და გამოიყენებოდა სხვა-

დასხვა დაავადებების სამკურნალოდ. 

ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ლიტერატურაში მწირი ინფორ-

მაციაა აჭარაში არსებული ზოგიერთი ჰიდრომინერალური 

რესურსის კვლევებზე, სამედიცინო (ბალნეოლოგიურ) პრაქ-

ტიკაში გამოყენების მიზნით. 

კვლევის  მიზანი  და ამოცანები. კვლევის მიზანს  წარმოადგე-

ნდა აჭარის ზოგიერთი ჰიდრომინერალური რესურსის შესწავლა 

ბალნეოთერაპევტული კომპონენტების შემცველობაზე. 

მიზნის მისაღწევად დავისახეთ შემდეგი სახის ამოცანები: 

ანალიზის ქიმიური და თანამედროვე ინსტრუმენტული 

მეთოდების გამოყენებით აჭარაში არსებული 11 მინერალური 

წყლის ქიმიური შემადგენლობების შესწავლა; 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისპანის მინერალურ 

წყლის ანტიბაქტერიული მოქმედების შესწავლა. 

გამოკვლევის მასალა და მეთოდები. კვლევის ობიექტებს 

წარმოადგენდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტერიტო-

რიაზე აღებული მინერალური წყლები. 

მინერალური წყლების ქიმიური ანალიზი ჩატარდა ლიტერა-

ტურაში /2,3,4/ აღწერილი მეთოდებით. 

მინერალურ წყლებში მიკრო და მაკროელემენტების შემცვე-

ლობის განსაზღვრა წარმოებდა Epsilon 5 EDXRF (Energy 

Dispersive X-ray Fluorescence) სპექტროფოტომეტრული მეთოდის 

გამოყენებით. ანალიზის ჩატარებისას მიმდინარეობს ნიმუშების 

დასხივება რენტგენის სხივებით ვაკუუმის ქვეშ. აპარატის 

პროგრამა ავტომატურად ახდენს ნიმუშების ანალიზს და შე-

დეგებს გვაძლევს სპექტრების სახით; 

საკვლევი ნიმუშის ანტიბაქტერიული მოქმედება შევისწავ-

ლეთ “Spot Test” - წერტილოვანი ტესტირების მეთოდით. 

ინდიკატორული შტამების ბულიონიანი კულტურის 0.2 მლ 

ერევა 2.5მლ ნახევრად თხიერ (0.7%) აგარს და გადააქვთ პეტრის 

ფინჯნებზე, რომლებზეც წინასწარ შემოხაზული უნდა იყოს 1სმ 

დიამეტრის წრეები. აგარის გამკვრივების შემდეგ (20 წთ) 

საკვლევი ფილტრატების 10-2 10-4 10-6 10-8 განზავებებიდან 0.01 მლ 
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მოცულობით აწვეთებენ შემოხაზულ წრეებში. ფინჯნებს ტოვე-

ბენ ნახევრად სახურავ ახდილ მდგომარეობაში წვეთების გაშ-

რობამდე. შემდგომ ხდება ფინჯნების ინკუბირება თერმოსტატში  

370C-ზე 18-24 სთ განმავლობაში. პრეპარატის ზემოქმედება ბაქ-

ტერიულ ნაზარდზე აღინიშნება ლიზისური უბნების არსე-

ბობით. “Spot Test” საშუალებას იძლევა განისაზღვროს გამო-

საკვლევი ფილტრატის აქტიურობის ხარისხი.  

პრეპარატის ლიზისური აქტივობის და სპექტრის განსა-

ზღვრა - ლიზისური აქტივობისა და სპექტრის განსაზღვრისა-

თვის ვიღებთ 24 საათიანი ბაქტერიული კულტურის ჩამონა-

რეცხს ირიბი აგარიდან, ვაზავებთ ათჯერ (108 უჯრ/მლ), ვაკე-

თებთ გაზონს პეტრის ფინჯანზე, როგორც ეს Spot test -ის მე-

თოდშია აღწერილი და ვაწვეთებთ 10 μl პრეპარატს. 37 °C- ზე 18 

- 24 საათიანი ინკუბაციის შემდეგ პრეპარატის მიერ წარმოქმ-

ნილი ლიზისური ზონების ხარისხის მიხედვით ხდება ლიზი-

სური აქტივობის განსაზღვრა.  

შედეგები 

აჭარის ჰიდრომინერალურ რესურსებში ბალნეოთერაპევტუ-

ლი კომპონენტების გამოვლენის მიზნით შესწავლილია 11 

მინერალური წყლის ქიმიური შემადგენლობები. მოგვყავს ხუ-

ლოს  (ცხრილი N1) და ქედის (ცხრილი N2) მუნიციპალიტეტების  

საკვლევი მინერალური წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები.  
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ცხრილი N1 

ხულოს მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი ჰიდრომინერალური 

რესურსის კვლევის შედეგები ბალნეოთერაპევტული 

კომპონენტების შემცველობაზე 
 

 

# 

 

 

მაჩვენებლები 

გ
ან

ზ
ო

მი
- 

ლ
ებ

ა 

ბ
ეშ

უ
მი

  

 

დ
ან

ი
სპ

ა-
 

რ
აუ

ლ
ი

 

ხ
ი

დ
ი

სთ
ავ

ი
 

 

ჩა
ო

 

„ფ
აც

ხ
ებ

ი
“ 

ჩა
ო

 

„ნ
აფ

ლ
ატ

ე“
 

  

1 2 3 4 5 4 8 5 

  ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები 

1. გემო ბალი 3,0 4,0 0,0 1,0 0,0 

2. სუნი ბალი 4,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

3. ფერადოვნება გრადუსი 19,2 27,5 2,75 ძალიან  

მაღალი 

715,0 

4. სიმღვრივე მგ/დმ
3
 1,8 1,25 0,0 ძალიან  

მაღალი 

77,5 

5. გამჭირვალობა სმ >310 >310 >310 <310 <310 

ქიმიური შემადგენლობა 

1. pH  
 6,22 6,49 4,98 6,65 7,28 

2. CI
-
 მგ/დმ

3
 11,6 16,5 8,7 6,8 3,8 

3. HCO
3

-
 „........“ 109,8 4575,0 189,1 1769,0 500,2 

4. F
-
 „........“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. CIO
-
 „........“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. PO
4

3-
 „........“ 0,35 2,4 0,05 0,0 0,03 

7. NO
2

-
 „........“ 0,0 0,0 0,95 1,275 0,0 

8. NO
3

-
 „........“ 2,05 2,5 13,75 10,4 14,1 

9. Ca
2+

 „........“ 16,3 100,2 47,1 160,3 140,3 

10. Mg
2+

 „........“ 17,0 449,92 9,73 36,5 60,8 

11. Fe
3+

 „........“ 0,24 0,23 0,0 0,0 6,1 
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12. Cu
2+

 „........“ 0,14 0,142 0,01 0,0 0,09 

13. AI
3+

 „........“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Ni
2+

 მგ/დმ
3
 0,752 0,672 0,12 0,08 0,22 

15. NH
4

+
 „........“ 1,98 0,0 0,0 0,0 3,5 

16. სიხისტე მგ.ექვ./დმ
3
 2,2 42,0 3,15 11,0 12,0 

17. NaCI მგ/დმ
3
 19,2 27,2 14,4 11,2 6,4 

18. H
2
S „........“ 2,55 0,85 1,7 0,85 0,0 

19. O
2
 მგ. O

2
/დმ

3
 8,0 1,6 0,96 1,44 3,28 

20. SO
4

2-
 მგ/დმ

3
 38,4 34,4 20,8 340,0 92,0 

21. მშრალი ნაშთი „........“ 195,6 3408,0 248,9 1942.5 753,8 

22. შეტივტივებული 

ნივთიერებები 

ბალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ცხრილი N2 

ქედის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი ჰიდრომინერალური 

რესურსის კვლევის შედეგები ბალნეოთერაპევტული 

კომპონენტების შემცველობაზე 

 
 

 

# 

 

 

მაჩვენებლები 

გ
ან

ზ
ო

მი
- 

ლ
ებ

ა 

 ნ
ამ

ო
ნა

სტ
- 

რ
ევ

ი
  

ო
ქტ

ო
მბ

ერ
ი

,  

გ
ეგ

ელ
ი

- 

ძე
ებ

ი
 

გ
უ

ნდ
აუ

- 

რ
ი

 

მე
რ

ი
სი

  

ნა
ქო

ნა
 

1 2 3 4 5 7 8 6 

  ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები 

1. გემო ბალი 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. სუნი ბალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. ფერადოვნება გრადუსი 89,1 225,5 38,5 11,0 11,0 

4. სიმღვრივე მგ/დმ
3
 9,0 15,0 1,7 1,1 1,25 
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5. გამჭირვალობა სმ <310 <310 >310 <310 <310 

ქიმიური შემადგენლობა 

1. pH  
 10,85 6,45 4,42 6,47 6,02 

2. CI
-
 მგ/დმ

3
 242,7 5,8 0,97 7,77 223,3 

3. HCO
3

-
 „........“ 866,2 134,2 6,1 106,8 991,8 

4. F
-
 „........“ 1,25 0,15 1,45 1,45 1,25 

5. CIO
-
 „........“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. PO
4

3-
 „........“ 0,46 0,13 კვალი 0,015 0,33 

7. NO
2

-
 „........“ 0,315 0,2 0,0 0,265 1,175 

8. NO
3

-
 „........“ 9,4 5,75 30,0 5,62 7,37 

9. Ca
2+

 „........“ 400,8 116,2 220,44 260,5 421,0 

10. Mg
2+

 მგ/დმ
3
 170,3 2,4 12,16 24,32 97,3 

11. Fe
3+

 „........“ 1,43 0,57 4,48 0,075 0,0 

12. Cu
2+

 „........“ 0,49 0,06 0,46 0,04 0,23 

13. AI
3+

 „........“ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

14. Ni
2+

 „........“ 0,28 0,71 0,48 0,12 0,2 

15. NH
4

+
 „........“ 0,3 0,4 0,72 0,55 0,3 

16. სიხისტე მგ.ექვ./დმ
3
 34,0 6,0 12,0 15,0 29,0 

17. NaCI მგ/დმ
3
 400,4 9,6 1,6 12,8 368,4 

18. H
2
S „........“ 0,85 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. O
2
 მგ. O

2
/დმ

3
 0,96 1,6 10,4 0,72 2,48 

20. SO
4

2-
 მგ/დმ

3
 530,0 260,0 575,0 360,0 440,0 

21. მშრალი ნაშთი „........“ 1993,5 455,8 720,8 561.1 1691,9 
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22. შეტივტივებული 

ნივთიერებები 

ბალი 0,0 

შეიცავს  

დიდი რა 

ბით CO
2-

ს 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისპანის მინერალურ 

წყალში მიკრო და მაკროელემენტების შემცველობა გან-

ვსაზღვრეთ სპექტროფოტომეტრული მეთოდით -  Epsilon 5 

EDXRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence)-ის  გამოყენე-

ბით, ასევე შევისწავლეთ მისი ანტიბაქტერიული მოქმე-

დება. შედეგები მოყვანილია N3 ცხრილში. 

 
ცხრილი N3 

ისპანის  წყალში მაკრო და მიკროელემენტების შემცველობის და 

ანტიბაქტერიული მოქმედების განსაზღვრის შედეგები 

 

მა
კრ

ო
 დ

ა 
მი

კ-
 

რ
ო

 ე
ლ

ემ
ენ

ტ
ებ

- 

ი
ს 

დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა 

შ
ემ

ც
ვე

ლ
ო

ბ
ა,

 

მგ
/ლ

 

შ
ტ

ამ
ი

 

ან
ტ

ი
ბ

აქ
ტ

ერ
ი

ალ

უ
რ

ი
 

მო
ქმ

ედ
ებ

ი
ს 

შ
ეს

წ
ავ

ლ
- 

ი
ს 

შ
ედ

ეგ
ებ

ი
 

Mg 0.09865 Streptococcus pyogenes  2+ 

Al 3.33335 Escherichia coli  4+  

Si 6.3564 Enterobacter  cloacae  1+  

P 0.02054 Salmonella typhimurium  4+ 

S 0.9024 Klebsiella pneumoniae -  

K 0.51141 Proteus vulgaris  4+ 

Ca 0.05895 Shigella flexneri  4+ 

Ti 0.53387 Enterococcus faecalis  -  

Cr 0.00294 Staphylococcus aureus  4+ 

Mn 0.16346 Pseudomonas aeruginosa  -  

Fe 2.15161 Acinetobacter  spp. 4+ 

Ni 0.01532 Klebsiella  Pneum. 4+ 
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Cu 0.03592   

Zn 0.13027   

As 0.00789   

Zr 0.02038   

Ag 0.11778   

Sb 0.01231   

Pb 0.01989   

ისპანის მინერალური წყლის pH = 4,35. 

 
დასკვნები: 

ანალიზის ქიმიური და თანამედროვე ინსტრუმენტული 

მეთოდების გამოყენებით შესწავლილია აჭარაში არსებული 11 

მინერალური წყლის ქიმიური შემადგენლობები. 

 ჩატარებული კვლევების შედეგად  საკვლევ ობიექტებში 

განისაზღვრა სამკურნალო წყლის ტიპი და ბალნეოთერაპევ-

ტული კომპონენტები. 

აჭარაში გვხვდება 6-150 C ტემპერატურის,   ასევე თერმული 

წყლები, მინერალიზაციით 0,05-3,5გ/ლ ფარგლებში.  

ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგენილია, რომ აჭარა 

გამორჩეულია მინერალური წყლების მრავალფეროვნებით, კერ-

ძოდ გვხვდება: ჰიდროკარბონატული; სულფატური; ნახშირ-

მჟავა; გოგირდწყალბადის (სულფიდური); 

 ბალნეოლოგიური კომპონენტებიდან თითქმის ყველა შეს-

წავლილ ობიექტში დადასტურებულია: რკინის, კალციუმის, სი-

ლიციუმის, მაგნიუმის  და აირების შემცველობა. გვხვდება აგ-

რეთვე რთული შემადგენლობის წყლები, რომლებიც შეიცავენ 

რამოდენიმე ტიპის ანიონს და  კათიონს: ჰიდროკარბონატული 

ნატრიუმიან-კალციუმიანი, სულფატურ-ჰიდროკარბონატული 

კალციუმიან-ნატრიუმიანი, თერმული გოგირდწყალბადიანი 

ქლორიდულ-ჰიდროკარბონატულ-სულფატურ ნატრიუმიანი 

და ა.შ. შესწავლილი ობიექტებიდან: 3 მინერალურ წყალს გააჩნია 

მკვეთრად გამოხატული  მჟავე რეაქცია, სუსტი მჟავე ბუნებისაა  - 



140 
 

6, ნეიტრალური რეაქციისაა - 1, მკვეთრად გამოხატული ტუტე  

რეაქციისაა  1 მინერალური წყალი. 

დადგენილია, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისპანის 

მინერალურ წყალს გააჩნია გამოხატული ანტიბაქტერიული 

მოქმედება. 

განხორციელებული კვლევების შედეგების შემდგომი განვი-

თარება და პრაქტიკული რეალიზაცია  ხელს შეუწყობს აჭარაში 

სამედიცინო, კერძოდ გამაჯანსაღებელი ტურიზმის განვითა-

რებას და ბალნეოლოგიური კურორტების მოწყობას. 
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BABESİOSİS TEŞHİSİ KONULAN BİR KANGAL KÖPEĞİNDE 

İMİDOKARB DİPROPİYONATIN HEMATOLOJİ VE KLİNİK 

BİYOKİMYA ÜZERİNE ETKİSİNİN GÜNLÜK OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

კანგალის ჯიშის ძაღლში, ბაბეზიოზის დიაგნოზით, 

იმიდოკარბ დიპროპიონატის მოქმედების ყოველდღიური 

შეფასება ჰემატოლოგიასა და კლინიკურ ბიოქიმიაზე - 

დაავადების ანგარიში 
 

DAILY EVALUATION OF THE EFFECT OF IMIDOCARB 

DIPROPIONATE ON HEMATOLOGY AND CLINICAL 

BIOCHEMISTRY IN A KANGAL DOG DIAGNOSED WITH 

BABESIOSIS – CASE REPORT  
 

Enes AKYÜZ1, Mert SEZER2, Yusuf Umut BATI3, Erdi YILDIRIM4 

 
ÖZET 

Sunulan vaka raporunda, babesiosis teşhisi konulan bir kangal 

köpeğinde imidokarb dipropiyonatın hematoloji ve klinik biyokimya 

üzerine etkisinin günlük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi İç Hastalıkları Kliniğine getirilen 6 aylık dişi kangal 

ırkı köpeğin anamnezinde, 5 gün önce başlayan ve her geçen gün artan 

iştahsızlık olduğu öğrenildi. Yapılan klinik muayenede, köpeğin 

depresif olduğu, ikterus, taşipne, taşikardi ve hemoglobinüri bulguları 
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Faculty, Kafkas University, Kars, Turkey 
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belirlendi. Ayrıca, rektal ısıda artış (39,3ºC), solunum sayısında artış (52 

solunum/dakika), dakikadaki nabız sayısında (160 vuru/dakika) artış 

tespit edildi. Hematoloji sonucunda total lökosit sayısında 17,83 

(*103µL) kısmi artış, eritrosit, hemoglobin, trombosit sayılarında ve 

hematokrit yüzdesinde şiddetli düşüş saptandı. Alınan periferal kan 

örnekleri Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji 

labaratuvarına gönderilerek babesiosis teşhisi doğrulandı. Tedavide 6 

mg/kg dozda 24 saat arayla deri altı 2 doz imidokarb dipropiyonat 

uygulandı. Destekleyici tedavi olarak %0.9 NaCl, %5dekstroz, amino 

asit, B kompleks, C vitamini 5 gün boyunca ve oksitetrasiklin 10 mg/kg 

dozda gün aşırı 3 doz uygulandı. Tedavi öncesi özellikle total bilirubin, 

direkt bilirubin seviyelerinin normal sınırlardan yaklaşık olarak 10 kat 

daha yüksek olduğu, tedavi süresince normal referans değerlere 

yaklaştığı gözlendi. Sonuç olarak ciddi şekilde eritrositleri parçalayarak 

anemiye, solunum sıkıntısına ve ikterusa neden olan babesiosis 

uygulanan imidokarb dipropiyonat ve destek tedavi ile günlük olarak 

gözlenerek 5 gün içerisinde sağlığına kavuştu. 

Anahtar Kelimeler: Babesiosis, Kangal ırkı köpek, imidokarb 

dipropiyonat, total bilirubin. 

 
აბსტრაქტი 

წინამდებარე დასკვნა მიზნად ისახავს იმიდოკარბ დიპრო-

პინატის ყოველდღიური ზემოქმედების შეფასებას ბაბეზიოზის 

დაავადებით დიაგნოზირებულ  ძაღლის ჰემატოლოგიასა და 

კლინიკურ ბიოქიმიაზე. 6 თვის ასაკის კანგალის ჯიშის დედალი 

ძაღლს, რომელიც მიყვანილ იქნა კავკასიის უნივერსიტეტის 

ვეტერინარიის ფაკულტეტის შინაგანი მედიცინის კლინიკის 

ვეტერინარული კვლევის და პრაქტიკის ცენტრში, დაფიქსირდა  

5 დღით ადრე დაწყებული ანორექსია, რაც ყოველდღიურად 

მატულობდა. კლინიკურმა გამოკვლევამ გვიჩვენა, რომ ძაღლი 

დეპრესიაში იყო სიყვითლის, ტაქიპნეის, ტაქიკარდიისა და 

ჰემოგლობინურიის ნიშნებით. გარდა ამისა, აღმოაჩნდა სწორი 

ნაწლავის ტემპერატურის ზრდა (39.3°C), სუნთქვის სიხშირის 

ზრდა (52 სუნთქვა წუთში) და წუთში გულისცემის ზრდა (160 
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დარტყმა წუთში). ჰემატოლოგიამ გამოავლინა ლეიკოციტების 

მთლიანი რაოდენობის ნაწილობრივი ზრდა 17.83 (* 103 მკლ) და 

ერითროციტების, ჰემოგლობინის, თრომბოციტების და ჰემა-

ტოკრიტის პროცენტული მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი შემცი-

რება. აღებული პერიფერიული სისხლის ნიმუშები გადაგზავ-

ნილ იქნა კავკასიის უნივერსიტეტის ვეტერინარული მედიცინის 

ფაკულტეტის პარაზიტოლოგიის ლაბორატორიაში და დადას-

ტურდა ბაბეზიოზის დიაგნოზი. მკურნალობის დროს, კანქვეშ 

შეყვანილ იქნა იმიდოკარბ დიპროპიონატის 2 დოზა, 6 მგ / კგ 

ყოველ 24 საათში. პერფუზიული ხსნარი, რომელიც შეიცავს 0.9% 

NaCl, 5% დექსტროზას, B და C ვიტამინებს, მინერალებს და 

ამინომჟავებს, უკეთდებოდა ინტრავენურად 5 დღის განმავლო-

ბაში, ხოლო ოქსიტეტრაციკლინი უკეთდებოდა დოზით 10 მგ / 

კგ კანქვეშ 3 დოზით ყოველ მეორე დღეს. დაფიქსირდა, რომ 

მკურნალობის დაწყებამდე, მთლიანი ბილირუბინის და პირდა-

პირი ბილირუბინის დონე დაახლოებით 10 – ჯერ აღემატებოდა 

ნორმალურ დიაპაზონს და მკურნალობის დროს უახლოვდე-

ბოდა ნორმას. შედეგად, ბაბეზიოზით დაავადებული ძაღლი, 

რომელშიც აღნიშნული დაავადება იწვევდა ანემიას, რესპირატო-

რულ დისტრესს და სიყვითლეს სისხლის წითელი უჯრედების 

მნიშვნელოვნი რაოდენობის დაშლის  გამო, იმიდოკარბ 

დიპროპიონატის ყოველდღიური მიღების და დამხმარე თერა-

პიის შედეგად გამოჯანმრთელდა 5 დღის განმავლობაში. 

საკვანძო სიტყვები: ბაბეზიოზი, კანგალი, ძაღლი, იმიდოკარბ 

დიპროპიონატი, ტოტალური ბილირუბინი. 

 

ABSTRACT 

In the presented case report, it is aimed to evaluate the effect of 

imidocarb dipropionate on hematology and clinical biochemistry on a 

daily basis in a coiled dog diagnosed with babesiosis. In the anamnesis 

of the 6-month-old female Kangal dog brought to the Internal 

Medicine Clinic of Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine 

Animal Hospital Research and Application Center, it was learned that 

there was an anorexia that started 5 days ago and increased day by day. 
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Clinical examination revealed that the dog was depressed, with signs of 

icterus, tachypnea, tachycardia and hemoglobinuria. In addition, an 

increase in rectal temperature (39.3ºC), an increase in respiratory rate 

(52 breaths/minute), and an increase in pulse rate per minute (160 bpm) 

were detected. Hematology revealed a partial increase of 17.83 (* 103µL) 

in the total leukocyte count, and a severe decrease in the number of 

erythrocytes, hemoglobin, thrombocyte and the percentage of 

hematocrit. The peripheral blood samples taken were sent to the 

Parasitology Laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine of 

Kafkas University, and the diagnosis of babesiosis was confirmed. In 

the treatment, 2 doses of imidocarb dipropionate were administered 

subcutaneously at a dose of 6 mg/kg every 24 hours. As supportive 

treatment, 0.9% NaCl, 5% dextrose, B complex, vitamin C were 

administered for 5 days and oxytetracycline at a dose of 10 mg/kg three 

doses per day. It was observed that before the treatment, especially the 

total bilirubin and direct bilirubin levels were approximately 10 times 

higher than the normal limits, and approached the normal reference 

values during the treatment. As a result, babesiosis, which caused 

anemia, respiratory distress and icterus by severely lysing erythrocytes, 

was treated within 5 days with imidocarb dipropionate applied and 

supportive treatment. 

Key Words: Babesiosis, Kangal breed dog, imidocarb dipropionate, 

total bilirubin. 
 

GİRİŞ 

Kenelerin aracılık ettiği hastalıklar tüm dünyada yaygın olarak evcil 

ve yabani hayvanlarda klinik ve subklinik seyir göstererek verim kaybı ve 

ölüme yol açmaktadırlar. Bunlar içerisinde babesiosis, hepatozoonosis, 

anaplasmosis ve ehrlichiosis gibi enfeksiyonlar köpeklerde oldukça 

önemlidir. Tropikal iklimde yer alan ülkelerde gittikçe artış gösteren, 

köpeklerde “emerging infectious diseases’’ adı verilen kenelerin yol açtığı 

enfeksiyonlar oldukça önem kazanmaktadır. Son yıllarda köpeklerde bu 

hastalıklarla ilgili birçok araştırma yapılmış ve önemli bilgiler elde 

edilmiştir (Shaw ve Day 2005, Irwin 2009, Peleg ve ark. 2010,  Düzlü ve 

ark. 2014, Erkılıç 2019).  Babesiosis evcil ve yabani karnivorlarda sıkça 
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görülen ve keneler aracılığıyla bulaşan protozooner bir hastalıktır. (Ulutaş 

ve ark. 2005, Gökçe ve ark. 2012, Sudhakara ve ark. 2016, Eichenberger 

ve ark. 2016, Baneth 2018, Erkılıç 2019). Eritrositler içerisine yerleşen 

etkenler armut görünümündedir (Sudhakara ve ark. 2016). Babesiosisin 

klinik seyri etkenin hastalık yapma gücüne, köpeğin yaşına, vücutta 

seyreden ikincil bir enfeksiyonun varlığına göre değişiklik göstermektedir 

(Ulutaş ve ark. 2005). Babesiosisin klinik semptomları arasında yüksek 

ateş, iştahsızlık, depresyon, anemi, hemoglobinüri, ikterus yer almaktadır 

(Shah ve ark. 2011, Erkılıç 2019). Köpeklerde babesiosise yol açan 

etkenler morfolojilerine göre, büyük (5 x 2.5 μm) ve küçük (2 x 1.5 μm) 

olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Büyük türler B. canis canis, B. canis 

vogeli, B. canis rossi ve Babesia sp. (Coco), küçük türler ise B. gibsoni, 

B. conradae ve B. microti-like (Theileria annae) dır (Matijatko ve ark. 

2012, Aysul ve ark. 2013, Gökçe ve ark. 2013, Erkılıç 2019). B. c. canis, 

B. c. rossi ve B. c. vogeli, morfolojik olarak benzerlik göstermelerine 

rağmen klinik belirtilerinin, yayılış alanlarının ve vektörlerinin farklı 

olması nedeniyle tek başlarına birer tür olarak kabul edilmişlerdir (Solano 

ve ark. 2011). Babesiosis klinik olarak perakut, akut, kronik ve subklinik 

seyir göstermektedir (Matijatko ve ark. 2010, Matijatko ve ark. 2012, 

Aysul ve ark. 2013) . B. c. canis ve B. gibsoni şiddetli hemolitik anemiye 

yol açarken; B. canis rossi dissemine intravasküler koagulopati (DIC), şok 

ve organ bozukluğuna neden olmaktadır (Matijatko ve ark. 2010, Solano 

ve ark. 2011, Gökçe ve ark. 2013, Erkılıç 2019).  

OLGU TANIMI 

Olgu materyalini Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç 

Hastalıkları Anabilim Dalı kliniklerine iştahsızlık, durgunluk, halsizlik ve 

sarılık şikayetleriyle getirilen 6 aylık kangal ırkı bir köpek oluşturmuştur 

(Resim 1). Hastadan tedavi öncesi, tedavi sırası ve tedavi sonrasında kan 

alınarak hematolojik ve biyokimyasal muayeneler yapıldı. Hematolojik 

ölçümler hemogram cihazında (VG-MS4e®, Melet Schloesing, France), 

biyokimyasal parametreler ise otoanalizörde (Mindray BS120®, Mindray 

Medical Technology Istanbul, Turkey) ölçülerek değerlendirilmiştir. 

Hastada 5 gün önce başlayan ve giderek şiddetini arttıran bir iştahsızlık ve 

halsizlik olduğu ayakta duramadığı, çevreye karşı ilgisiz olduğu ve 

idrarının kırmızı renkte olduğu anamnezi alındı. Yapılan muayenede 

klinik olarak mental depresyon, ikterus, yüksek ateş (39.3ºC), 

hemoglobinuri, taşipne (52 solunum/dakikada) ve taşikardi (160 

vuru/dakikada) belirlendi. Hastadan tedavi öncesi, sırası ve sonrasında bir 

kez v. cephalica anteprachii ‘den K2EDTA’lı ve jelli serum tüplerine 5 ml 
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kan örnekleri alınmıştır. Hematolojik muayenede eritrosit (RBC), 

hemoglobin (Hb), trombosit (THR) sayısında ve hematokrit (HCT) 

değerinde düşüş saptanırken; lökosit (WBC) sayısında artış olduğu 

saptanmıştır. Biyokimyasal muayenede alanin aminotransferaz (ALT), 

aspartat aminotransferaz (AST), gamaglutamil transferaz (GGT), total 

bilirubin (TBİL), direkt bilirubin (DBİL), üre (ÜREA) ve kreatinin 

(CREA) değerlerinde artış olduğu görülmüştür (Tablo 1). 

Tablo 1. Hasta köpeğin beş gün boyunca hematolojik ve klinik 

biyokimyasal parametrelerindeki değişim. 
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(6-17) 
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20,4  

(35-55) 

6,1  

(10-18) 

94  

(120-600) 

64,8  

(58-73)) 

29,9  

(28-40) 

1 20,32 3,44 21,8 6,9 44 63,6 
31,6 

2 27,11 3,81 26,1 8 102 68,7 
30,6 

3 19,24 3,30 22,5 6,4 132 68,3 
28,4 

4 21,57 5,41 30,5 9,1 152 69,3 
29,5 

5 13,24 6,34 37,8 11,3 145 56,2 
32,8 
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Klinik Biyokimyasal Parametreler 

ALT 

(IU/L) 

AST 

(IU/L) 

GGT 

(IU/L) 

Üre  

(mg/dL) 

Kreatinin 

(mg/dL) 

TBil 

(mg/dL) 

DBil 

(mg/dL) 

0 
178,5 

(10-88) 

154,7 

(10-88) 

15,6 

(1-10) 

42,3 

(12-25) 

3,6 

(0,5-1,5) 

3,2 

(0,1-0,6) 

1,7 

(0-0,3) 

1 138,5 104,7 13,6 32,1 3,2 2,4 
0,8 

2 103,5 71,6 7,2 38,7 2,2 1,2 
0,4 

3 98,4 70,9 5,4 31,4 2,1 0,9 
0,2 
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4 75,4 68,4 3,7 25,7 1,7 0,4 
0,1 

5 28,8 44,7 4,2 19,4 0,9 0,2 
0,1 

 

Not: Eritrosit (RBC), hemoglobin (Hb), trombosit (THR), 

hematokrit (HCT), total lökosit (WBC), alanin aminotransferaz (ALT), 

aspartat aminotransferaz (AST), total bilirubin (TBİL), gamaglutamil 

transferaz (GGT), direkt bilirubin (DBİL), ortalama eritrosit hacmi 

(MCV), ortalama eritrosit hemoglobin yoğunluğu (MCHC). 

 

 

Resim 1A-C: Babesiosis teşhisi konulan 6 aylık Kangal ırkı köpeğin 

tedavi öncesi görünümü. 

Bulgulara göre olguda şiddetli anemi, ikterus, trombositopeni, 

lökositoz, myozitis, renal ve hepatik hasarın geliştiği tespit edilmiştir.  

A 
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Resim 2: Periferden alınan kan örneklerinden çekilen frotinin Giemsa 

boyama yöntemi ile boyanması sonrası etkenlerin görüldüğü (siyah ok) 

mikroskobik görüntü. 

Teşhiste kullanılan Giemsa boyama yöntemi sonucunda, 

mikroskopta eritrositler içerisinde, tek veya çift yapıda piroplazmik 

formda babesia etkenleri görülmüştür. 

 

Klinik, hematolojik, biyokimyasal ve parazitolojik muayene 

sonucunda babesiosis teşhisi konulan olgu tedaviye alınmıştır. 

Tedavide 6 mg/kg İM yolla 24 saat arayla iki kez imidokarb (İmicarp®, 

Teknovet, Türkiye) uygulanmıştır. Destekleyici tedavi amacıyla 

günlük olarak %0.9 izotonik NaCl (PVC®, 1000 ml, Eczacıbaşı Baxter, 

İstanbul, Türkiye), %5 Dekstroz (Polifleks®, Polifarma, Tekirdağ, 

Türkiye), vitamin-mineral-aminoasit (Duphalayte®, Zoetis, ABD) 

içeren perfüzyonluk çözeltilerle sıvı tedavisi yapılmıştır. Ayrıca B 

kompleks (Berovit B12®, Ceva, Avustralya) ve C (Maxivit-C®, Bavet, 

Türkiye) vitami ile birlikte sekonder enfeksiyonlara yönelik 

oksitetrasiklin dihidrat (Primamycin-LA®, Zoetis, ABD) uygulanmıştır. 
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Olgu tedaviye başladıktan 5 gün sonra tedavi edilmiştir. Hematolojik 

ve biyokimyasal değerlerin normale döndüğü görülmüştür.  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Babesiosiste eritrositlerin parçalanması sonucunda canlıda 

sistemik bozukluklar meydana gelmektedir (Solano-Gallego ve Baneth 

2011, Erkılıç 2019 ). Babesiosis teşhisi konulan köpeklerde genellikle 

iştahsızlık, yüksek ateş, taşipne, taşikardi, depresyon, eritrositlerde 

şiddetli hemoliz ve buna bağlı olarak hemoglobinüri, ikterus,  

hemolitik anemi ve trombositopeni sık görülen bulgular arasındadır 

(Matijatko ve ark. 2012, Solano-Gallego ve ark. 2008, Matijatko ve ark. 

2010, Ulutas ve ark. 2005, Gökçe ve ark. 2013). Belirttiğimiz olgumuzda 

da klinik tablonun ağır seyrettiği ve yukarıdaki bulgularla uyumlu 

olduğu görülmüştür. Babesiosis’te en sık karşılaşılan hematolojik bulgu 

HCT değer, eritrosit sayısı ve hemoglobin sayısı ve trombosit sayısının 

düşüş göstermesidir (Matijatko, Solano-Gallego ve Baneth 2011, 

Matijatko ve ark. 2009, Schetters ve ark. 2009, Matijatko ve ark. 2010, 

Gökçe ve ark. 2013). Sunulan bu olguda da hematokrit değer, eritrosit 

sayısı, hemoglobin sayısı ve trombosit sayısında belirgin düşüşler tespit 

edilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda Babesia canis canis 
enfeksiyonlarında lökopeninin şekillendiği (Solano-Gallego ve ark. 

2008, Matijatko ve ark. 2010, Gökçe ve ark. 2013) bildirilmiş olmasına 

rağmen bu çalışmada lökosit sayısının referans değerin üzerinde olduğu 

görülmüştür. Babesiosis’te böbrek yetmezliği, hepatitis ve miyozitis 

gibi çoklu organ fonksiyon bozukları meydana gelebilmektedir 

(Matijatko ve ark. 2009, Matijatko ve ark. 2010, Matijatko ve ark. 2007, 

Gökçe ve ark. 2013, Erkılıç 2019). Tanımladığımız olgumuzda da ALT, 

AST enzim değerlerinin yüksek olması, yapılan çalışmalarla uyumlu 

olarak karaciğerde hasar ve miyozitis geliştiğini işaret etmektedir. 

Literatür bilgilerle uyumlu olarak (Ruiz de Gopegui ve ar. 2007, 

Matijatko 2010, Matijatko 2007, Gökçe ve ark. 2013, Erkılıç 2019) 

olgumuzda üre ve kreatinin değerlerinin yüksek olması renal hasarın 

gelişmiş olabileceğini göstermektedir. Sunulan bu olguda yapılan 

çalışmalarla uyumlu olarak hiperbilirubinemi ve hemoglobinürinin 

(Solano-Gallego ve ark. 2008, Furlanello ve ark. 2005, Gökçe ve ark. 
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2013) geliştiği tespit edildi. Hemoglobinuri ve bilirubinürinin meydana 

gelmesinin nedeni eritrositlerdeki aşırı hemolize bağlı kan dolaşımında 

fazla miktarda Hb ve bilirubin bulunması ve bunların renal eşiği 

aşmasından kaynaklıdır. Sonuç olarak canlıda sistemik hasara yol açan 

babesiosisin erken tanı ve tedavi ile sağaltımının mümkün olabileceği 

saptanmıştır. 
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ÖZET 

Gürcistan'ın doğası, iklimi, rölyefi, florası ve faunasının kendine 

özgü özellikleri, yayılma alanı çok geniş olan kene ve böceklerin 

çeşitliliğini belirler. Keneler, bakteriyel, viral, invazif ve diğer 

hastalıkların taşıyıcıları olarak bilinir. Bir durumda akarlar, hastalık 

patojenlerinin mekanik taşıyıcılarıdır, diğer durumda bulaşıcı hastalık 

patojenlerinin doğal rezervuarlarıdır. Buradan hareketle, keneler ve 

böceklerle mücadele ve yeni bir etkili akarisit ilacın geliştirilmesi ve 

uygulanması, mevcut ilaçların daha da pekiştirilmesi veterinerlik 

tıbbındaki en önemli konulardan biridir. 

Çalışmamızda Alpaka ilacının ekzositik kenelere karşı laboratuvar 

koşullarında akarisidal etkinliği incelenmiştir. Alpaka ilacı, bitkilerde 

çeşitli zararlılara karşı başarıyla kullanılmaktadır ve ilacın akarisit 

etkinliğini incelenerek kenelere karşı olası kullanımı gündeme 

gelmiştir. İlacın laboratuvardaki etkinliğini belirlemek için, çözeltinin 

kenelere topikal uygulama yöntemini kullandık. Alpaka ilacının 

mutlak ölümcül konsantrasyonunu belirlemek için üç aşamada 

deneyler yapıldı: ,ryantasyon (ön) girişimi, temel ve tekrarlanan 

girişimler. 

Alpac 1, 2 ve% 3 çözümleri ön denemelerde test edildi. İkinci 

serinin ana serisinde - ilacın% 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 ve 0.64 

çözeltileri. Üçüncü deney serisinde, ilacın% 0.0013, 0.0025, 0.005, 0.01, 

0.02 ve% 0.04 solüsyonları test edildi. Test sonuçlarını 3, 6, 12, 24 ve 

48 saat aralıklarla izledik ve kenelerdeki zehirlenme belirtilerini,  

kenelerin seyrinin özellikleri ve ölüm oranlarını dikkate aldık. 
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Ön deneyler, Alpaka ilacının% 1, 2 ve 3 konsantrasyonlarındaki 

çözeltilerinin keneler üzerinde öldürücü bir etkiye sahip olduğunu 

gösterdi. Deneyim yapılan kenelerde İlk zehirlenme belirtileri, ilaç 

püskürtüldükten 1-3 dakika sonra yaşandı. Kenelerin genel 

durumunun engellenmesi, hareketin yavaşlaması, bozulmuş 

koordinasyon, zorla yer değiştirme, uzuvların felci ve ölüm oranı ile 

kendini gösterdi. Deney grubundaki tüm keneler, ilacın 

püskürtülmesinden 5-10 dakika sonra öldü. Deneyin sonunda, 

damıtılmış su püskürttüğümüz on adet kontrol kenenin tümü hayatta 

kaldı. Bu, ilacın belirtilen konsantrasyonlarının yüksek akarisidal 

etkinlik (% 100 letalite) ile karakterize edildiğini gösterir. Alpaca 

ilacının daha düşük konsantrasyonları 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 ve% 

0.64 çözeltiler, ikinci büyük denemeler serisinde test edildi. Deney 

gruplarındaki tüm deneysel konsantrasyonlar, 15 dakika sonra tüm 

kene örneklerinin ölümüyle sonuçlandı (% 100 öldürücü); Bu nedenle 

deneme üçüncü seri denemelerde devam edildi ve daha düşük 

konsantrasyonlarda Alpac ilacı kullanıldı: % 0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 

0.0025 ve 0.0013. Üçüncü deneme serisinin sonuçlarının analizi,% 

0.01-0.04'lük bir çözelti formundaki Alpac ilacının, 24 saat içinde 

kenelerin toplam ölümüne (% 100 öldürücü) neden olduğunu gösterdi. 

İlacın% 0.0025-0.005 konsantrasyonları 48 saatlik aralıklarla akarların 

ölümüne neden olur. Sırasıyla% 10 ve% 30'da,% 0,0013 çözelti ise kene 

ölümüne neden olmamaktadır. 

Hayvanların ektoparazitik tedavisi ve  deneyler yapmak için, 

laboratuvarda tüm aşamalardaki kenelere karşı etkili olduğu 

gösterilen% 0.01'lik bir çözelti formunda bir Alpaka ilacı 

konsantrasyonu test edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: alpaka, akarlar, laboratuvar, deneme, çözüm 

 

ABSTRACT 

In this scientific paper, it is presented the acaricidal efficacy of the 

Alpaca Drug  against ixodid ticks in the laboratory  Conditions. 

Alpaca Drug  is already successfully used against different kind of 

Pests in vegetations, which made it possible to consider its possibly use 
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against ticks in animals, That is, we studied the acaricidal efficacy of 

the drug in the laboratory. The topical application method of the 

solution on ticks, has been used to identify efficacy of the medicine. 

The study has been conducted in three stages: Orientation, Basic and 

Recapitulative studies. Based on the study it was identified absolute 

lethal concertation of Alpaca Drug  (0.01-0.04% Solutions) which will 

be used conducting experimental studies in ectoparasitic treatment of 

animals.  

Key Words: Ixodid Ticks, Alpaca drug, Acaricidal efficacy, 

Laboratory experiments, Concentrations of the drug. 

 

საკითხის აქტუალობა.  საქართველოს ბუნების, კლიმატის , 

რელიეფის, ფლორის და ფაუნის თავისებურება განაპირობებს 

ტკიპების და მწერების მრავალფეროვნებას, რომელთა გავრცე-

ლების არეალი ძალიან დიდია [1,2,7]. ტკიპები ითვლებიან 

ბაქტერიული, ვირუსული, ინვაზიური და სხვა სახის დაავადებე-

ბის გადამტანებად, რომელთა გავრცელება ხდება ბიოლოგიურ-

სპეციფიკური და მექანიკური მეთოდებით ე.ი. ერთ შემთხვევაში 

ტკიპები წარმოადგენენ დაავადებების აღმძვრელების  მექანიკურ 

გადამტანებს, მეორე შემთხვევაში ისინი არიან ინფექციური 

დაავადებების აღმძვრელების ბუნებრივი რეზერვუარები [8]. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე ტკიპებისა და მწერების წინააღმ-

დეგ ბრძოლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ვეტერინა-

რიაში. ცხოველების თავდამსხმელ მწერებთან და ტკიპებთან 

საბრძოლველად სავეტერინარო პრაქტიკაში მრავალი ინსექტი-

ციდური და აკარიციდული საშუალებაა შემოთავაზებული  და 

ბევრი მათგანი დღესაც წარმატებით გამოიყენება, მიუხედავად 

ამისა ამ კუთხით კვლავ არსებობს პრობლემები, რაც დაკავ-

შირებულია იმასთან, რომ რიგი პრეპარატებისა დაბალეფექ-

ტურია და ყოველთვის ვერ იძლევიან სასურველ შედეგებს, 

ტრადიციული პრეპარატების ხშირი გამოყენებისას ვითარდება 

ტკიპების შეჩვევა და ისინი იჩენენ მდგრადობას მათ მიმართ 

[4,5]. ზოგიერთ მათგანს გააჩნია კუმულაციის უნარი და საშიშია 
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უვნებელი ცხოველური პროდუქტების წარმოების თვალსაზ-

რისით [3]. ზოგიერთიც დიდხანს რჩება გარემო არეში, მაღალ-

ტოქსიურია და საშიშია, როგორც ცხოველის, ასევე ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის, ზოგიერთი მათგანი ძვირი და ხელმიუწვ-

დომელია პრაქტიკისათვის. ამასთან ვერ აკმაყოფილებს მოთ-

ხოვნილებებს, რომელიც მათ წარედგინება საერთაშორისო 

სტანდარტებით. 

აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე ტკიპების საწი-

ნააღმდეგო ახალი საშუალებების ძიება, გამოცდა და პრაქტიკაში 

დანერგვა, ხოლო არსებულის სრულყოფა კვლევების  მნიშვნე-

ლოვანი საკითია. 

კვლევის  მიზანი  და ამოცანები. აკარიციდული საშუალე-

ბების არსენალის შესავსებად, ახალი პრეპარატის გამოსაძებნად 

და დასანერგად დავიწყეთ ინტენსიური მუშაობა. განსაკუთრე-

ბული ყურადღება გავამახვილეთ სოფლის მეურნეობის დარ-

გებში სხვადასხვა მავნებლების წინააღმდეგ გამოყენებულ 

შხამქიმიკატებზე, გავაანალიზეთ სამეურნეო პრაქტიკაში გამო-

ყენებული შხამების ფიტოტოქსიკური და ფიტოსამკურნალი 

ეფექტიანობის ასპექტები. ლიტერატურული მასალების ძიებამ 

და მემცენარეობის დარგში მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის 

სხვადასხვა საშუალებების დეტალურმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ  

მემცენარეობის დარგში სხვადასხვა სახის მავნებლების წინააღმ-

დეგ ეფექტურად გამოიყენება პრეპარატი ალპაკი, რამაც დღის 

წესრიგში დააყენა საკითხი: შეგვესწავლა პრეპარატ ალპაკის 

აკარიციდული ეფექტიანობა, ანუ გამოგვეყენებინა პრეპარატი 

ტკიპების საწინააღმდეგოდ და დაგვედგინა პრეპარატის ეფექ-

ტურობა იქსოდიდური ტკიპების მიმართ [6], რაც ფაქტიურად 

საფუძვლად დაედო  კვლევითი სამუშაოების განხორციელებას. 

იქსოდიდური ტკიპების მიმართ პრეპარატ ალპაკის ეფექ-

ტურობის შესასწავლად  ცდები ორ ეტაპად ჩატარდა. პირველ 

ეტაპზე პრეპარატი გამოცდილი იქნა ლაბორატორიულ პირო-

ბებში უშუალოდ ტკიპებზე, ხოლო მეორე ეტაპზე გამოკვლევები  

საწარმოო პირობებში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექტო-

პარაზიტოციდული დამუშავებით განხორციელდა. 
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გამოკვლევის მასალა და  მეთოდები. პრეპარატ ალპაკის აკა-

რიციდული აქტივობის შეასასწავლად ლაბორატორიულ პირო-

ბებში პრეპარატის ეფექტიანობის დასადგენად ვიყენებდით 

ტკიპებზე ხსნარის ტოფიკალური წესით შეტანის მეთოდს.   

  ლაბორატორიული ცდების ჩატარების დროს ცხოველების 

ინტენსიური დატკიპიანების პერიოდში კანის ზედაპირიდან 

შეგროვილ ტკიპებს ვათავსებდით პეტრის ფინჯნებში 10-15 

ეგზემპლიარის რაოდენობით და საცდელ ჯგუფებს ვასხურებ-

დით პრეპარატ ალკაპის ხსნარს, ხოლო საკონტროლოს - სუფთა 

წყალს. პრეპარატის ეფექტური დოზების განსაზღვრის მიზნით 

ჯერ ჩატარებული იქნა წინასწარი, ხოლო შემდგომ - ძირითადი 

ცდები. წინასწარ ცდებში გამოცდილი იქნა პრეპარატი ალპაკი 1, 

2 და 3%-იანი ხსნარების სახით. მეორე სერიის ძირითად ცდებში 

- პრეპარატის  0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 და 0.64% ხსნარები. მესამე 

სერიის ცდებში კი გამოცდილი იქნა პრეპარატის 0.0013, 0.0025, 

0.005, 0.01, 0.02 და 0.04%-იანი ხსნარები. ცდების შედეგებზე 

დაკვირვებას ვაწარმოებდით 3, 6, 12, 24 და 48 საათიანი 

ინტერვალით და შეფასებისას მხედველობაში ვიღებდით ტკი-

პებში გამოვლენილ მოწამვლის ნიშნებს, მათი მიმდინარეობის 

თავისებურებებს და ტკიპების სიკვდილიანობას. 

კვლევის შედეგები ლაბორატორიულ პირობებში 

ლაბორატორიულ პირობებში პრეპარატ ალპაკის აკარიცი-

დული ეფექტურობის შესასწავლად ლაბორატორიული ცდები 

ორ სერიად ჩატარდა. 

თავდაპირველად წინასწარ (საორიენტაციო) ცდებში ტკიპე-

ბი ოთხ ჯგუფად დავაჯგუფეთ, რომელთაგან პირველი სამი 

საცდელი იყო, მეოთხე კი საკონტროლო. ექსპერიმენტების ჩატა-

რების დროს ტკიპები მოვათავსეთ პეტრის ფინჯნებში 10-10 

ეგზემპლიარის რაოდენიბით. საცდელი ჯგუფის ტკიპებს ვასხუ-

რებდით ტოფიკალურად სათანადო წესით მომზადებულ პრეპა-

რატის ხსნარს, ხოლო საკონტროლოს - სუფთა წყალს. საცდელ 

ჯგუფში გამოცდილი იქნა პრეპარატის 1, 2 და 3%-იანი ხსნარები. 

ცდის შედეგებზე დაკვირვებას ვახდენდით 3, 6, 12 ,24 და 48  
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სათიანი ინტერვალით და შეფასებისას მხედველობაში  ვიღებ-

დით ტკიპებში გამოვლენილ მოწამვლის თავისებურებებს, მათ 

მიმდინარეობის ხასიათს და ტკიპების სიკვდილიანობას.  ცდის 

შედეგები ასახულია პირველ ცხრილში. 

როგორც N1 ცხრილიდან ჩანს წინასწარი ცდის შედეგებით 

გაირკვა, რომ პრეპარატ ალპაკის ხსნარები 1-3%-იანი კონცენ-

ტრაციით, მომაკვდინებლად მოქმედებენ ტკიპებზე. მოწამვლის 

პირველი ნიშნები საცდელ ტკიპებს შეეტყოთ პრეპარატის  

შესხურებიდან 1-3 წუთის შემდეგ, რაც გამოვლინდა ტკიპების 

საერთო მდგომარეობის დათრგუნვით, მოძრაობის შენელებით, 

კორდინაციის დარღვევით, იძულებითი ფორმის გადაადგი-

ლებით, კიდურების დამბლითა და სიკვდილიანობით. პრეპა-

რატის შესხურებიდან 5-10 წუთის შემდეგ საცდელი ჯგუფის 

ყველა ტკიპა დაიღუპა. ცდის დასრულების შემდეგ ათივე 

საკონტროლო ტკიპა, რომელთაც წყალი მოვასხურეთ, ცოცხალი 

დარჩა. 

ამრიგად, წინასწარი (საორიენტაციო) ცდების შედეგების ანა-

ლიზი ცხადყოფს, რომ პრეპარატი ალპაკი 1-3%-იან კონცენ-

ტრაციებში ხასიათდება მაღალი აკარიციდული ეფექტურობით 

და იწვევს ყველა საცდელი ჯგუფის ტკიპების მთლიან სიკვ-

დილს (100% ლეტალობა). ამასთან, წინასწარი ცდის შედეგებმა 

მოგვცა ორიენტაცია, რომ საჭირო იყო პრეპარატის გამოცდილი 

კონცენტრაციების კიდევ უფრო შემცირება, რაც შემდგომი 

სერიის ცდებში იქნა განხორციელებული. 

მეორე სერიის ლაბორატორიულ ცდებში (ძირითადი ცდები) 

ტკიპები დაჯგუფებული იქნა 7 ჯგუფად, რომელთაგან 6 საცდე-

ლი იყო, ხოლო ერთი კი საკონტროლო. ტკიპები თითეულ ჯგუფ-

ში მოთავსებული იქნა 15-15 ეგზემპლიარის რაოდენობით. 
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ცხრილი 1 

ლაბორატორიულ პირობებში პრეპარატ ალპაკის  კარიციდული 

მოქმედება იქსოდიდეს ტკიპებზე 

(საორიენტაციო ცდის შედეგები) 

 

საცდელ ჯგუფებში იგივე წესით, როგორც წინასწარ ცდებში 

გამოცდილ იქნა პრეპარატ ალპაკის უფრო დაბალი კონცენტრა-

ციები 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 და 0.64% ხსნარები. ცდის 

შედეგების შეფასება მოვახდინეთ იგივე ინტერვალებში და ისე-

თივე კრიტერიუმებით როგორც წინასწარ ცდებში. ცდის შედე-

გები მოცემულია N2 ცხრილში.  

როგორც N2 ცხრილის მონაცემებიდან ჩანს ლაბორატო-

რიული ცდების პირობებში პრეპარატმა 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 

და 0.64% -იანი ხსნარების სახით, ასევე გამოავლინა მაღალი 
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საცდელი 1 10 1 10     10 100 

საცდელი 2 10 2 10     10 100 

საცდელი 3 10 3 10     10 100 

საკონტრო

ლო 
4 10 - -     - 0 
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ეფექტიანობა ტკიპების მიმართ. ყველა გამოცდილმა კონცენ-

ტრაციებმა საცდელ ჯგუფებში გამოიწვიეს ტკიპების მთლიანი 

ეგზემპლიარების სიკვდილი. მოწამვლისათვის დამახასიათე-

ბელი ნიშნები განვითარდა პრეპარატების ტოფიკალური შეტა-

ნიდან 5-10 წუთის შემდეგ, ხოლო 15 წუთის შემდეგ ყველა ტკიპი 

მკვდარი იყო. 

ამგვარად, მეორე სერიის ცდებმა დაადასტურა, რომ პრე-

პარატის კონცენტრაცია 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 და 0.64% 

ხსნარების სახით ხასიათდება მკვეთრად გამოხატული  აკარი-

ციდული მოქმედებით და იწვევს საცდელი ჯგუფის მთლიანი 

ტკიპების სიკვდილს (100% ლეტალობა). 

მეორე სერიის ექსპერიმენტულმა გამოკვლევებმა და მიღე-

ბული შედეგების ანალიზმა ცხადყო, რომ საჭირო იყო საცდელი 

პრეპარატის კიდევ უფრო მცირე კონცენტრაციების შესწავლა 

ტკიპებზე და აკარიციდული ეფექტურობის დადგენა იმ თვალ-

საზრისით, რომ დაგვეფიქსირებინა მინიმალური (0%-იანი სასი-

კვდილო ეფექტი) და უფრო დაბალი აბსოლუტური სასიკვდილო 

კონცენტრაციები (100%-იანი ლეტალობა), რათა პრეპარატის 

ხსნარის მინიმალური დანახარჯით მიგვეღო მაღალი აკარი-

ციდული ეფექტურობა. ამ მიზნით გამოკვლევებმა  მესამე სერიის 

ცდებში გაგრძელდა, სადაც ცდის იგივე პირობებისა და შეფასების 

კრიტერიუმების გამოყენებით (როგორც მეორე სერიის ცდებში) 

10-10 ტკიპისაგან შემდგარ 7 ჯგუფზე, რომელთაგან პირველი 

ექვსი საცდელი იყო, ხოლო მეშვიდე  - საკონტროლო. 
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ცხრილი  2 

ლაბორატორიულ პირობებში პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული 

მოქმედება იქსოდიდეს ტკიპებზე 

(ძირითადი ცდის შედეგები) 
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საცდელი 1 15 0.64 15     15 100 

საცდელი 2 15 0.32 15     15 100 

საცდელი 3 15 0.16 15     15 100 

საცდელი 4 15 0.08 15     15 100 

საცდელი 5 15 0.04 15     15 100 

საცდელი 6 15 0.02 15     15 100 

საკონტროლო 7 15 - -     - 0 
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გამოცდილი იქნა პრეპარატ ალპაკის შემდეგი კონცენტრა-

ციები:  0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025 და 0.0013. ცდის შედეგები 

მოცემულია N3 ცხრილში. 

როგორც N3 ცხრილიდან ჩანს პრეპარატ ალპაკის სხვადასხვა 

კონცენტრაციებმა  მოქმედების სხვადასხვა ეფექტი გამოავლინა. 

„დოზა-ეფექტის” შედეგებზე (მოკვდა-დარჩა) დაკვირვებამ გვიჩ-

ვენა, რომ პრეპარატ ალპაკის  0.04% ხსნარი იწვევს მთლიანი ტკი-

პების (10 ეგზემპლიარის) სიკვდილს საცდელ ჯგუფში პირველი 

სამი საათის განმავლობაში. პრეპარატის 0.02% ხსნარის ზეგავ-

ლენით 6 ტკიპი მოკვდა 3 საათამდე ინტერვალში, 2 ტკიპი მოკვდა 

6-12 საათის ინტერვალში, 2-კი 24 საათის ინტერვალში. პრეპა-

რატის 0.01% ხსნარმა გამოიწვია პირველი 3 საათის განმავლობაში 

6 ტკიპის სიკვდილი, 3-6 საათის ინტერვალში 1 ტკიპის სიკვდი-

ლი, 6-12 სთ-ში 1 ტკიპის სიკვდილი და 12-24 საათის ინტერვალში 

2 ტკიპის სიკვდილი, მთლიანობაში 24 საათის ინტერვალში ამ 

საცდელ ჯგუფში მოკვდა ყველა ტკიპა. 

პრეპარატის 0.005%-იანი კონცენტრაციის მოქმედებით 6-12 

საათის ინტერვალში მოკვდა 1 ტკიპა, 12-24 საათში მეორე ტკიპა, 

24-48 საათში-მესამე ტკიპი. სულ 48 საათიან ინტერვალში ამ 

საცდელ ჯგუფში მოკვდა 3 ტკიპი.  

პრეპარატის 0.0025% ხსნარის ზემოქმედებით 48 საათიან 

ინტერვალში აღინიშნა 1 ტკიპის სიკვდილი. მესამე სერიის ცდის 

შედეგების ანალიზი ცხადყოფს, რომ პრეპარატი ალპაკის 0.01-

0.04% ხსნარების სახით იწვევს საცდელი ჯგუფის მთლიანი 

ტკიპების სიკვდილს (100% ლეტალობა).  

პრეპარატის 0.0025-0.005%-იანი კონცენტრაციები იწვევენ 

ტკიპების სიკვდილს 48 საათიან ინტერვალში, შესაბამისად 10 და 

30%-ით, ხოლო 0.0013% ხსნარი არ იწვევს ტკიპების 

სიკვდილს. 
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ცხრილი 3 

ლაბორატორიულ პირობებში პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული 

მოქმედება იქსოდოდეს ტკიპებზე 

(ძირითადი ცდის შედეგები) 
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საცდელი 1 10 0.04 10     10 100 

საცდელი 2 10 0.02 6  2 2  10 100 

საცდელი 3 10 0.01 6 1 1 2  10 100 

საცდელი 4 10 0.005   1 1 1 3 30 

საცდელი 5 10 0.0025      1 10 

საცდელი 6 10 0.0013       0 

საკონტროლო 7 10 -      - 0 

 
 

ექსპერიმენტში მიღებული შედეგების დასადასტურებლად 

ჩატარებული იქნა მესამე სერიის ცდები (განმეორებითი ვარიან-

ტი), სადაც გამოვლენილი კანონზომიერება კიდევ ერთხელ 

დადასტურებული იქნა. 
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ლაბორატორიულ პირობებში ჩატარებელი ცდები პრეპარატ 

ალპაკის აკარიციდული ეფექტურობის შესასწავლად საშუალებას 

იძლევა გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები: 

1. პრეპარატ ალპაკის 0.01-0.04% ხსნარები ხასიათდებიან მა-

ღალი აკარიციდული მოქმედებით და იწვევენ საცდელი ჯგუფის 

მთლიანი ტკიპების სიკვდილს (აბსოლუტური ლეტალური კონ-

ცენტრაცია) 24 საათის განმავლობაში. 

2. პრეპარატის კონცენტრაციები 0.0025-0.005% იწვევენ საც-

დელი ტკიპების ნაწილობრივ სიკვდილს შესაბამისად 10 და 30%-

ით 48 საათის განმავლობაში. 

3. პრეპარატის კონცენტრაცია 0.0013%-იანი ხსნარის სახით 

არ იწვევს ტკიპების სიკვდილს (ტოლერანტული კონცენტრაცია) 

24-48 საათის განმავლობაში. 

4. საწარმოო ცდების ჩასატარებლად ცხოველების ექტო-

პარაზიტული დამუშავებისათვის შეიძლება გამოცდილი იქნეს 

პრეპარატ ალპაკის  კონცენტრაცია 0.01%-იანი ხსნარის სახით,  

რომელიც ეფექტური აღმოჩნდა ლაბორატორიულ პირობებში 

ყველა სტადიის ტკიპების მიმართ. 
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BİR BUZAĞIDA SPASTİK PAREZİNİN TİBİAL NÖREKTOMİ 

İLE SAĞALTIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ხბოს წვივის სპასტიკური სპაზმის მკურნალობა 

ნევრექტომიით 
 

TREATMENT AND EVALUATION OF SPASTIC PARESIS IN A 

CALF WITH TIBIAL NEURECTOMY 
 

Celal Şahin ERMUTLU1, İsa ÖZAYDIN2, Uğur AYDIN3,  

Uğur YILDIZ4, Ersin TANRIVERDİ5, Mehmet TURAN6 

 

ÖZET 

Bu yazıda, bir buzağıda edinsel olarak şekillenen spastik parezinin, 

proksimal tibial nörektomi ile başarılı sağaltımı rapor edilmiştir. Kafkas 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine sol arka 

ekstremitede 1 haftadır devam eden topallık şikayeti ile getirilen olgu, 

2 aylık, Simental bir dişi buzağı idi. Anamnezde, topallık başlamadan 

önce hayvana gluteal bölgeden enjeksiyon yapıldığı öğrenildi. Klinik 

muayenede, inspeksiyonda sol arka ayak tırnağının yere basmadığı, 

metatarsofalengeal eklemin fleksiyonda, tarsal eklemin ise sürekli 

ekstensiyonda olduğu gözlendi. Palpasyonda gluteal kaslarda ve m. 

semitendinosus, m. semimembranosus kaslarında kontraksiyon olduğu 

tespit edildi. Buzağı yürürken sol arka ekstremitesi hipereksteniyonda 

olduğu için tırnak ucunu dahi yere temas ettiremediği görüldü. Spastik 
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parezinin klinik tablosunu yansıtacak tarzda buzağının sık sık bacağını 

normal posizyona getirip yere basma çabaları tipikti. Anamnez ve 

klinik muayeneler sonucunda hastaya spastik parezi teşhisi konuldu. 

İki hafta süre ile B1, B6, B12 vitaminleri ve deksametazon uygulaması 

ile uygulanan sağaltımda olumlu bir sonuç alınmadı ve cerrahi sağaltım 

amacıyla proksimal tibial nörektomi planlandı. Hasta 0.2 mg/kg, IM 

dozda Xylazine HCl (Rompun %2, Bayer) ile sedasyona alındı. Opere 

edilecek bacak üstte kalacak şekilde hasta lateral pozisyonda operasyon 

masasına sabitlendi. Gluteobiceps kası düzeyinde %2 lidokain HCl 

(Vilcain, Vilsan) ile infiltratif lokal anestezi uygulandı. N. 

ischiadicus’un bifurkasyon bölgesi düzeyinde 15 cm’lik ensizyonu ve 

deri altı dokuların diseksiyonunun ardından gluteo biceps kasına 

siyatik sinirin seyrine paralel olacak şekilde myotomi uygulandı. Kasın 

laterale retrakte edilmesi ile bölgedeki damar ve sinirlerin üzerlerini 

örten fasyaya diseksiyon yapılarak N. tibialis’e ulaşıldı. Tibial sinire, 

sinir gövdesinden total olarak 3 cm’lik bir eksizyon gerçekleştirmek 

sureti ile nörektomi uygulandı. Bölgeye 1.000.000 IU kristal penisilin 

(Penicillin A Ekip İlaç) uygulandı ve myotomi hattı, deri altı dokular 

ve deri rutin prosedürle kapatıldı. Sedasyonun etkisin geçmesi ile 

semptomların gözle görülür derecede azaldığı görüldü ve hasta taburcu 

edildi. Hasta 1 hafta süre ile günlük, sonraki süreçte ise 30, 60 ve 90. 

günlerde takip edildi. Buzağının operasyondan 1 hafta sonra ilgili 

ekstremitesini normal bir şekilde kullanabildiği görüldü. 

Sonuç olarak, medikal tedavinin yetersiz kaldığı spastik parezis 

olgusunda, minimal invaziv bir cerrahi girişimle gerçekleştirilen 

proksimal tibial nörektominin çok daha efektif olduğu ve hastanın çok 

kısa sürede sağlığına kavuştuğu gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Spastik parezi, Nörektomi, Buzağı. 
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ABSTRACT 
In this article, successful treatment of acquired spastic paresis in a calf 

with proximal tibial neurectomy is reported. The case was a 2-month-old 

Simmental female calf, which was brought to the Surgery Clinic of the 

Faculty of Veterinary Medicine of Kafkas University with the complaint 

of lameness in the left hind limb that had been going on for 1 week. In the 

anamnesis, it was learned that the animal was injected into the gluteal 

region before the onset of lameness. In the clinical examination, it was 

observed that the left hind toenail did not touch the ground, the 

metatarsophalangeal joint was in flexion and the tarsal joint was in 

continuous extension. It was determined that on palpation, in the gluteal 

muscles and M. semitendinosus had countinous contraction. As the left 

hind limb was in hyperextension while walking, it was observed that even 

the nail could not touch the ground. Reflecting the clinical view of spastic 

paresis, frequent efforts of the calve to return the limb to the normal 

position and press the ground were typical.  As a result of anamnesis and 

clinical examinations, the patient was diagnosed with spastic paresis. 

There was no positive result in the treatment applied with vitamins B1, 

B6, B12 and dexamethasone for two weeks, and proximal tibial 

neurectomy was planned for surgical treatment. The patient was sedated 

with 0.2 mg/kg IM dose of Xylazine HCl (Rompun 2%, Bayer). The 

patient was immobilazed on the operating table in the lateral position with 

the leg to be operated on. Infiltrative local anesthesia was applied with 2% 

lidocaine HCl (Vilcain, Vilsan) at the level of the gluteobiceps muscle. 

After the 15 cm incision of N. ischiadicus at the level of the bifurcation 

region and the dissection of the subcutaneous tissues, myotomy was 

applied to the gluteo biceps muscle parallel to the course of the sciatic 

nerve. By retracting the muscle laterally, N. tibialis was reached by 

dissecting the fascia covering the vessels and nerves in the region. 

Neurectomy was performed on the tibial nerve by performing a total 

excision of 3 cm from the nerve body. 1,000,000 IU of crystal penicillin 

(Penicillin A Ekip Pharmaceuticals) was applied to the area and the 

myotomy line, subcutaneous tissues and skin were closed with a routine 
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procedure. After the effect of sedation wore off, symptoms were observed 

to decrease significantly and the patient was discharged. The patient was 

followed up daily for 1 week, and on the 30th, 60th and 90th days in the 

following period. It was observed that the calf was able to use the relevant 

extremity normally 1 week after the operation. 

In conclusion, it was observed that proximal tibial neurectomy 

performed with a minimally invasive surgical intervention was much more 

effective and the patient recovered in a very short time in a spastic paresis 

case where medical treatment was insufficient. 

Key Words: Spastic Parezis, Neurectomia, Calves. 

 

GİRİŞ 

Bovine spastik parezis sığırların progressif nöromusküler karakterli 

bir hastalığıdır (Harper, 1993, Vlamick ve ark 2000, Hakiem ve Youssef 

2013, Vlamynck ve ark. 2015). Hastalık kilo almanın yavaşlaması ve 

hastanın erken kesime gönderilmesi nedeniyle ekonomik kayıplara sebep 

olmaktadır. Hasta hayvanlarda arka ekstremitelerin unilateral veya 

bilateral olarak hiperekstensiyon da tutulduğu gözlenmektedir (Windsor 

and Agerholm, 2009). Klinik bulgular hastalığın tanısının konulmasında 

oldukça önemlidir. Bovine spastik parezis hastalığının etiyolojisi henüz  

tam olarak aydınlatılamamıştır. Hastalığın kalıtsal, genetiksel veya 

çevresel etkiler kaynaklı olduğunu düşünen yazarlar bulunmaktadır (Van 

Huffel ve ark., 1986, Vlamynck ve ark. 2015). Hastalığın sağaltımında 

medikal ve cerrahi sağaltımlardan faydalanılmaktadır. Yakın zaman da 

yapılan çalışmalarda spastik parezisin yalnız muskulus gastrokinemius 

kası kaynaklı olmadığı (BSP-G), muskulus quadriceps femoris (BSP-Q) 

veya farklı kas gruplarının birlikte etkilenmesinden meydana gelebilecek 

(BSP_M) bir hastalık olduğu düşünülmektedir. (Vlamynck ve ark. 2015) 

Ancak kesin olarak hangi kas grubunun etkilendiği ortaya 

konulamamaktadır ve farklı tedavi seçenekleri de bulunmamaktadır. 

(Touati ve ark., 2003, Vertenten, 2006; De Vlamynck ve ark., 2013, 

Vlamynck ve ark. 2015) 

Hastalığın bulunduğu hayvanlarda sürekli kas spazmı ve ağrıya bağlı 

olarak genel durum hızlıca etkilenir. Bu nedenle hemen etkili bir tedavi 

uygulanması gerekliliği bildirilmiştir. Hastalığın sağaltımında ilk kez 

Götze ve arkadaşları (1932) tarafından tenatomi uygulanmıştır. Ardından 

bu metot Pavaux ve arkadaşları (1985) tarafından tarsocrural eklemde 

hiperfleksiyonun engellenmesi amacıyla modifiye edilmiştir.  De Moor ve 

arkadaşları (1964) tibial sinirin gastrokinemius kasını innerve eden 
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kollarına nörektomi uygulamışlardır. Bijleveld ve Binkhorst (1973) ise 

total tibial nörektomi ile hastalığın sağaltımını denemiştir. Spastik parezili 

iki buzağı üzerinde yapılan bir çalışmada isa kalkaneal tendona parsiyel 

tenektomi uygulanmış ve başarılı sonuç elde edildiği bildirilmiştir 

(Hakiem ve Youssef 2013).  

Materyal Metot 

Olgumuzu Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine 

sol arka ekstremitede 1 haftadır devam eden topallık şikayeti ile getirilen, 

2 aylık, simental bir dişi buzağı oluşturdu (Şekil 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Olgunun Klinik Görüntüsü 
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Anamnezde, topallık başlamadan önce hayvana gluteal bölgeden 

enjeksiyon yapıldığı öğrenildi. Klinik muayenede, inspeksiyonda sol arka 

ayak tırnağının yere basmadığı, metatarsofalengeal eklemin fleksiyonda, 

tarsal eklemin ise sürekli ekstensiyonda olduğu gözlendi. Palpasyonda 

gluteal kaslarda ve m. semitendinosus, m. semimembranosus kaslarında 

kontraksiyon olduğu tespit edildi. Buzağı yürürken sol arka ekstremitesi 

hipereksteniyonda olduğu için tırnak ucunu dahi yere temas ettiremediği 

görüldü. Spastik parezinin klinik tablosunu yansıtacak tarzda buzağının 

sık sık bacağını normal posizyona getirip yere basma çabaları tipikti. 

Anamnez ve klinik muayeneler sonucunda hastaya spastik parezi teşhisi 

konuldu. İki hafta süre ile oral süspansiyon(Depomin,Vetaş), B1, B6, B12 

vitaminleri ve deksametazon uygulaması ile uygulanan sağaltımda olumlu 

bir sonuç alınmadı ve cerrahi sağaltım amacıyla proksimal tibial 

nörektomi planlandı. Hasta 0.2 mg/kg, IM dozda Xylazine HCl (Rompun 

%2, Bayer) ile sedasyona alındı. Opere edilecek bacak üstte kalacak 

şekilde hasta lateral pozisyonda operasyon masasına sabitlendi. 

Gluteobiceps kası düzeyinde %2 lidokain HCl (Vilcain, Vilsan) ile 

infiltratif lokal anestezi uygulandı. N. ischiadicus’un bifurkasyon bölgesi 

düzeyinde 15 cm’lik ensizyonu ve deri altı dokuların diseksiyonunun 

ardından gluteo biceps kasına siyatik sinirin seyrine paralel olacak şekilde 

myotomi uygulandı. Kasın laterale retrakte edilmesi ile bölgedeki damar 

ve sinirlerin üzerlerini örten fasyaya diseksiyon yapılarak N. tibialis’e 

ulaşıldı. Tibial sinire, sinir gövdesinden total olarak 3 cm’lik bir eksizyon 

gerçekleştirmek sureti ile nörektomi uygulandı (Şekil 2). Bölgeye 

1.000.000 IU kristal penisilin (Penicillin A Ekip İlaç) uygulandı ve 

myotomi hattı, deri altı dokular ve deri rutin prosedürle kapatıldı.  
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Şekil 2: İntraoperatif bölgedeki sinirlerin ve nörektomi hattının 

görünümü 

 

Operasyon sonrasında hasta ayağa kalktıktan itibaren semptomların 

gözle görülür biçimde azaldığı ve tırnağını yere basabildiği görüldü (Şekil 

3).  
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Şekil 3: Operasyon sonrası hastanın ayağını yere basış pozisyonunun 

görüntüsü  

 

 

Postoperatif dönemde hasta sahibi ile yapılan görüşmelerde ve hasta 

sahibi tarafından gönderilen videolarda hastanın 1 hafta sonra 

ektremitesini kullanabildiği ve ağırlığını verebildiği görüldü. Telefon 

diplomasisi 30,60 ve 90. günlerde tekrarlandı ve hastada herhangi bir 

şikayet olmadığı öğrenildi. Hasta sahibi ile 1 yıl sonra yapılan görüşmede 

hayvanın kilo aldığı ve ilgi ektremitede koordinasyon bozuklukları 
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başladığı öğrenildi. Hastanın kasaplık olarak değerlendirmeye uygun 

olduğu ve damızlık olarak kullanılamayacağı hasta sahibine söylendi. 

Hasta sahibinin de rızasıyla hasta kesime sevk edildi. 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sapastik parezis, sığırlarda yürüme ve ayakta durmayı zorlaştıran 

arka bacağın nöromusküler bir hastalığıdır. Genellikle genç hayvanlarda 

görülmektedir. Bazı araştırmacılara göre herediter olarak aktarıldığı fakat 

çevresel faktörlerinde hastalığın ortaya çıkmasını tetikleyebildiği 

bildirilmiştir. Hanset et al. 1993, Vlamynck ve ark. 2014) Hasta 

sahibinden alınan anamnezde, olgumuzda hastalığın ilgili ekstremiteye 

yapılan enjeksiyon sonrasında, buzağı 45 günlük yaştayken ortaya çıktığı 

öğrenildi. Olgumuzda ortaya çıkan bu durumun, özellikle genç 

hayvanlarda gluteal bölgedeki kasların zayıflığı da dikkate alındığında bu 

bölgeye yapılan hatalı enjeksiyondan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Hastalara yapılacak enjeksiyonların veteriner hekim ya da uzman kişiler 

tarafından yapılması gerekmektedir. 

Bazı kaynaklarda hastalığın tedavisinde medikal sağaltımın etkili 

olduğu ancak şiddetli olgularda medikal sağaltımın yetersiz kaldığı 

bildirilmiştir. (Ledoux, 2001). Bizim olgumuzda medikal tedavinin 

semptomları gerilettiği fakat tedavi sonrasında semptomların 

şiddetlenerek devam ettiği belirlenmiş ve literatür veriye uygun şekilde 

şiddetli vakalarda medikal sağaltımın yetersiz kaldığı sonucuna 

varılmıştır.  

Cerrahi sağaltım olarak tenektomi, tenatomi ve nörektomi işlemleri 

uygulanmaktadır. Nörektomi uygulamasının tenektomiye kıyasla 

postoperatif hastanın kilo artışıda göz önünde bulundurulduğunda daha 

avantajlı olduğu bildirilmiştir (De Ley and De Moor, 1977). Olgumuzda 

total tibial nörektomi uygulanmıştır. Literatürlerde, tibial nörektomide 

tibial sinirin peroneal sinirden ayırt edilmesinde elektro sitümülasyon ve 

mekanik yöntemlerin kullanıldığı bildirilmiştir (Vlaminck ve ark. 2000). 

Olgumuzda mekanik uyarımla tibial sinirin peroneal sinirden ayırt ederek 

nörektomi işlemini uygulanmış ve başarılı sonuç elde edilmiştir. Operatif 

müdahalenin etkinliğini en iyi şekilde ortaya koymak için daha fazla 

olguya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Postoperatif dönemde hayvanın kilo almasıyla birlikte nörektomi 

uygulanan hastalarda ilgili ektremitede koordinasyon bozukluğu 

olabildiği belirtilmiştir (Weaver, 1997). Spastik parezinin herediter olarak 
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yayıldığı düşünüldüğünde hastalıktan etkilenen hayvanların damızlıkta 

kullanılmaması önerilmektedir (Vlaminck ve ark. 2000). Olgumuz ilk bir 

hafta, günlük ardından 30,60 ve 90. günlerde telefon görüşmesi ile takip 

edilmiştir. Hasta sahibinden alınan bilgiler ve video kayıtlarında ilk 90 

günlük periyotta anormal bir tabloyla karşılaşılmamıştır. Postoperatif 1 yıl 

sonra hasta sahibinden hayvanın ilgili ekstremitesine ağırlık verememeye 

başladığı bilgisi alınmıştır. Hastanın yeterince kilo alıp kasaplık değerde 

kazandığı göz önünde bulundurularak hayvan kesime sevk edilmiştir. 

Spastik parezi olgularında semptomlar, doğumu takip eden birkaç hafta 

içerisinde ortaya çıkabilmekte ve şiddetlenerek devam etmekte ve bu 

yaştaki hayvanlar kasaplık olarak değerlendirilememektedir, bu sebeple 

operatif müdahale ile hayvanın hem yaşam kalitesi arttırılmış olur hem de 

kasaplık yaşa gelmesi sağlanarak ekonomik bir kazanım elde edilmesi 

sağlanır. 

Sonuç olarak, sürekli kas spazmları ve ağrı sebebiyle operasyon 

geçirmeyen hayvanların hem refah problemleri yaşayacağı hem de kilo 

almasının zorlaşacağı bu nedenle hastalıktan etkilenen ve tedavi 

edilmeyen hayvanlardan hiçbir şekilde verim alınamayacağı aşikardır. 

Olgumuzun operatif müdahale sonrası verim kaybı ve refah problemi 

yaşamadan kasaplık değer kazanabilmesi hem sağaltımın başarısını ortaya 

koymuş hem de klinik pratiğe katkı sağlamıştır. 
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ÖZET 

Brusellozis, Gürcistan için endemik zoonotik bir hastalıktır. 

Hastalık, sığır ve küçük baş hayvanlarda yaygındır. İnsanlarda ise yıl 

boyunca yaklaşık 200 vaka kaydedildi. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve 

yerel uzmanların yardımıyla Gürcistan'da Brusellozis Önleme ve 

Kontrol Eylem Planı “Action Plan for Brucellosis Prevention and 

Control in Georgia” (APBPCG) geliştirilmiştir. Eylem planı, sığırların 

adım adım test ve aşılanmasını, enfekte sığırların sıhhi kesimini, 

dezenfeksiyon çalışmalarını, aşılama sonrası sero izlemeyi, 

biyogüvenliği, bilinçlendirme kampanyasını vb. içerir. 2014-2016 

yıllarında sığırlarda kademeli test yapıldı. Örnekler Devlet Tarım 

Laboratuvarı tarafından incelendi. Rose-Bengal testi tarama (ilk 

tarama) için kullanıldı ve tüm pozitif/şüpheli numuneler C-ELISA veya 

FPA testi ile doğrulandı. Saha ve laboratuvar verileri Elektronik 

Entegre Hastalık Gözetim Sistemi “Electronic Integrated Disease 

Surveillance System (EIDSS)” Aktif Gözetim Kampanyasına dahil 

edildi. Veriler analiz edildi ve enfekte hayvanlar, ahırlar ve 

sürüler/köyler belirlendi. Hastalığın odaklarını (sıcak noktalar) 

belirlemek için bir epidemiyolojik harita oluşturuldu. Sonuçlara göre 

Gürcistan'da brusellozis yaygındır. Ortalama yaygınlık sürü/köy 

düzeyinde %40 ve ahır düzeyinde %3-5’dir. Ancak bireysel düzeydeki 
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yaygınlık o kadar yüksek değildir ve %2 civarındadır. Bu verilere 

dayanarak, dişi sığırların aşılanmasına RB-51 içeren bir suş kullanılarak 

başlandı. Aşılama başlangıcında, 4 aylıktan büyük sığırlara (hem 

gençlere hem de yetişkinlere) aşı yapıldı. Daha sonra her yıl, esas olarak 

4 aylıktan büyük yetişkin dişi sığırlar ve bir önceki yıl aşı yapılmadan 

bırakılan yetişkin dişi sığırlar aşılandı. 2016 yılında, başta Gürcistan'ın 

doğusunda olmak üzere 35.838 büyükbaş hayvan; 2017 yılında 

Gürcistan genelinde 232.751 baş sığır; 2018 yılında 154.493 büyükbaş 

hayvan; 2019 yılında 208.830 büyükbaş hayvan, 2020 yılında ise 

128.477 baş sığır aşılandı. 

Brusellozis aşılamasının başarı derecesi 3 ana yöntemle 

değerlendirilebilir: 

1. Aşılanmış sığırlarda brusellozise karşı antikorlar için serum 

izleme – bu süreç RB-51 suşu durumunda mümkün değildir. 

2. Ülke genelinde kitlesel seromonitarizasyon yapmak ve sığırlarda 

hastalığın yaygınlığının bireysel, ahır ve sürü/köy düzeyinde azalmış 

olup olmadığını belirlemek için verileri analiz etmek – uzmanlara göre 

aşılamadan sonra yeterli süre geçmediği için söz konusu analizler 

henüz yapılmadı. 

3. Her yıl teşhis konulan hasta sayısındaki azalma sonucu şu 

şekildedir: 2009 yılında 173 vaka, 2010'da 198, 2011'de 165, 2012'de 

133, 2013'te 186; 2014’de 282, 2015’de 205, 2016’da 203, 2017’de 202, 

2018'de 177, 2019'da 188 ve 2020'de İlk verilere göre 84 vakadır. 

İnsanlarda hastalığın görülme sıklığı 2009-2013 yılları arasındaki 

verilere göre 198 vakadan fazla değildi. 2014 yılında insanlarda hastalık 

insidansındaki artış, büyük olasılıkla sığırlarda kitlesel 

seromonitarizasyonun başlatılmasından kaynaklanmaktadır. Enfekte 

sığır sahipleri hakkındaki bilgiler hastalık kontrol ve halk sağlığı 

görevlilerine verildi ve onların gerekli araştırmaları yapıldı. 2020'nin 

ön verilerine göre, insanlarda hastalık insidansı 2014'e göre %70 azaldı. 

Bu durum sığırlarda brusellozis prevalansında önemli bir azalmanın 

göstergesi olarak düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Brusellozis, basamaklı test, önleme ve. 
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ABSTRACT 

For Georgia, Brucellosis represents an endemic zoonotic disease. 

The disease is spread among large and small ruminants, while 

approximately 200 instances are recorded in humans during the course 

of the year. With the assistance of Food and Agriculture Organization 

(FAO) and local experts, an Action Plan for Brucellosis Prevention and 

Control in Georgia (APBPCG) has been developed. The Action Plan 

encompasses matters falling under the scope of Brucellosis prevention 

and control, such as: determination of responsible/interested parties; 

establishment of the Working Group; cascade testing and vaccination 

of ruminants; sanitary slaughter of infected animals; disinfection 

measures; post-vaccinal serosurveillance; biosafety; conducting 

awareness raising campaigns, etc.; Testing on brucellosis in large 

ruminants has been undertaken in 2014-2016, vaccination in large 

ruminants – since 2016 and in small ruminants - since 2018. 

Key Words: Zoonotic Disease, Screening, Prevalence, Active 

Surveillance, Brucellosis. 

 

შესავალი: საქართველოში ბრუცელოზის პრევენციისა და 

კონტროლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად „Action Plan for 

Brucellosis Prevention and Control in Georgia (APBPCG)“ მასიური 

კასკადური ტესტირება ჩატარებული იქნა მსხვილფეხა პირუტყვ-

ში 2014-2016 წლებში. ნიმუშები გამოკვლეული იქნა სოფლის 

მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის მიერ. როზ-ბენგალის 

ტესტი გამოყენებული იქნა სკრინინგისათვის (პირველადი 

კვლევისათვის), ხოლო ყველა დადებითი/საეჭვო ნიმუში დადას-

ტურებული იქნა C-ELISA ან FPA ტესტით. საველე და ლაბორა-

ტორიული მონაცემები განთავსებული იქნა დაავადებათა ზედა-

მხედველობის ელექტრონულ ინტეგრირებულ სისტემაში 

„Electronic Integrated Disease Surveillance System (EIDSS)“ აქტიური 

ზედამხედველობის კამპანიაში. მონაცემების გაანალიზების 

შემდეგ იდენტიფიცირებული იქნა ინფიცირებული ცხოველები, 

სადგომები და ნახირები/სოფლები. დაავადების კერების (ცხელი 
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წერტილების) განსასაზღვრად შეიქმნა ეპიდემიოლოგიური 

რუკა. 

მასალები და მეთოდები: 2014 წელს 1 კასკადურ რეგიონში 

(ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში ) გამოკვლეული იქნა 

126,515 მსხვილფეხა პირუტყვი. გამოვლენილი იქნა 2,506 ბრუ-

ცელოზზე დადებითად მორეაგირე პირუტყვი (ინდივიდუალურ 

დონეზე (გამოჩენილი/appeared) პრევალენტობა იყო 2%, 

სადგომის დონეზე 5% და ნახირის/სოფლის დონეზე 55%). 2015 

წელს გამოკვლეული იქნა 65,626 მსხვილფეხა პირუტყვი და 1,013 

სული ბრუცელოზზე დადებითად მორეაგირე პირუტყვი იქნა 

გამოვლენილი (ინდივიდუალურ დონეზე (გამოჩენილი/ 

appeared) პრევალენტობა იყო 1,5%, სადგომის დონეზე 3% და 

ნახირის/სოფლის დონეზე 27%). 2016 წელს (ძირითადად 

დასავლეთ საქართველოში) 193,517 მსხვილფეხა პირუტყვი იქნა 

გამოკვლეული და 4,399 სული ბრუცელოზზე დადებითად 

მორეაგირე მსხვილფეხა საქონელი იქნა გამოვლენილი. (ინდი-

ვიდუალურ დონეზე (გამოჩენილი/appeared) პრევალენტობა იყო 

2,2%, სადგომის დონეზე 5% და ნახირის/სოფლის დონეზე იყო 

38%) [2]. 

მასიური სერომონიტორინგის ფარგლებში ძირითადად გა-

მოკვლეული იქნა 1 წელზე უხნესი მდედრი მსხვილფეხა პი-

რუტყვი. 

პარალელურად აბორტის შემთხვევაში (როგორც მსხვილ-

ფეხა, ისე წვრილფეხა პირუტყვში) ხდებოდა აბორტირებული 

ნაყოფის კვლევა კულტურის გამოყოფის მიზნით. ლაბორატო-

რიულ კვლევებზე დაყრდნობით არ დაფიქსირებულა მსხვილ-

ფეხა პირუტყვში B. Melitensis, ხოლო წვრილფეხა პირუტყვში B. 

Abortus გამოვლინება. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწი-

ნებით დაწყებული იქნა მდედრი მსხვილფეხა პირუტყვის ვაქ-

ცინაცია RB-51 შტამის შემცველი ვაქცინის გამოყენებით [3,4,9], 

ხოლო მდედრი წვრილფეხა პირუტყვის ვაქცინაცია Rev-1 შტამის 

შემცველი ვაქცინის გამოყენება (თვალში ჩაწვეთების მეთოდით) 

[5,7]. 



184 
 

კვლევის შედეგები. ვაქცინაციის დაწყებისას ვაქცინაცია 

უტარდებოდა 4 თვეზე უხნეს მდედრ მსხვილფეხა და წვრილ-

ფეხა პირუტყვს (როგორც მოზარდს, ასევე ზრდასრულს), ხოლო 

შემდგომ ყოველ მომდევნო წელს ვაქცინაციას ძირითადად 

ექვემდებარებოდა 4 თვეზე უხნესი მოზარდი მდედრი პირუტყვი 

და წინა წელს ვაქცინაციის გარეშე დარჩენილი ზრდასრული 

მდედრი პირუტყვი [6]. 

ვაქცინა პირუტყვს უკეთდებოდა ვაქცინის ინსტრუქციის 

შესაბამისად ასაკის, სქესის და ფიზიოლოგიური მდგომარეობის 

გათვალისწინებით. ვაქცინაციისას მიმდინარეობდა პირუტყვის 

იდენტიფიკაცია შესაბამისი საყურე ნიშნებით, რომელზეც ხდე-

ბოდა ვაქცინაციის ჩატარების წლის ბოლო ორი ციფრის აღნიშვნა 

შესაბამისი მარკერის გამოყენებით [1]. 

2016 წელს ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში ვაქ-

ცინირებული იქნა 35,838 სული მსხვილფეხა საქონელი; 2017 

წელს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ვაქცინირებული იქნა 

232,751 სული მსხვილფეხა საქონელი; 2018 წელს ვაქცინირე-

ბული იქნა 154,493 სული მსხვილფეხა საქონელი; 2019 წელს 

ვაქცინირებული იქნა 208,830 სული მსხვილფეხა საქონელი 

ხოლო 2020 წელს ვაქცინირებული იქნა 128,477 სული მსხვილ-

ფეხა საქონელი. 

წვრილფეხა პირუტყვში ვაქცინაცია დაწყებული იქნა 2018 

წელს, რა დროსაც საპილოტედ ვაქცინირებული იქნა 7 000 

სულამდე წვრილფეხა პირუტყვი, 2019 წელს 250 258 სული 

წვრილფეხა პირუტყვი და 2020 წელს 82219 სული წვრილფეხა 

პირუტყვი. 

დასკვნა: როგორც მსხვილფეხა პირუტყვის კვლევის შედე-

გებიდან გამომდინარე დადგინდა კვლევის პერიოდისათვის 

ბრუცელოზი ფართოდ იყო საქართველოში გავრცელებული, 

საშუალოდ ნახირის/სოფლის დონეზე პრევალენტობა შეადგენ-

და 40%-ს და სადგომის დონეზე 3-5%-ს, თუმცა ინდივიდუალურ 

დონეზე საშუალო პრევალენტობა არა იყო მაღალი და იგი 

შეადგენდა დაახლოებით 2%-ს. 
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აღნიშნულიდან გამომდინარე ბრუცელოზის ელიმინაციის 

მიზნით რეკომენდირებულია შემდეგი ღონისძიების გატარება: 

მსხვილფეხა პირუტყვის ვაქცინაციის გაგრძელება ბრუცე-

ლოზის საწინააღმდეგოდ RB-51 შტამის შემცველი ვაქცინით, 

რათა არ მოხდეს (სხვა შტამების შემცველი ვაქცინების შემთხ-

ვევაში) ვაქცინაციის შემდგომ ცრუ დადებითი შედეგების მიღება 

[8,10]; 

წვრილფეხა პირუტყვში ვაქცინაციის გაგრძელება; 

უნდა გაძლიერდეს პირუტყვის გადაადგილების კონტროლი; 

ადამიანებში ბრუცელოზის გამოვლინებისა და ცხოველებში 

ბრუცელოზისათვის დამახასიათებელი საეჭვო კლინიკური 

ნიშნების შემთხვევებში ცხოველების სეროლოგიური კვლევების 

გაგრძელება. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. სურსათის/ცხოველის საკვების ვეტერინარიისა და 

მცენარეთა დაცვის კოდექსი.  

2. 2015 წლის 14 ივლისის, საქართველოს მთავრობის დად-

გენილება №348 „ცხოველთა გადამდები დაავადებების საწინა-

აღმდეგო პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათა გან-

ხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“. 

3. The advances in brucellosis vaccines – Huanhuan Houa1 Xiaofeng 

Liu b1 Qisheng Pengaa - Volume 37, Issue 30, 9 July 2019 - 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19307315. 

4. Recent advances in Brucella abortus vaccines - Elaine MS 

Dorneles, Nammalwar Sriranganathan & Andrey P. Lage - 08 July 2015 - 

https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-

015-0199-7  

5. A History of the Development of Brucella Vaccines (Volume 

2013)- Eric Daniel Avila-Calderón,1 Ahidé Lopez-Merino,1 

Nammalwar Sriranganathan,2 Stephen M. Boyle,2 and Araceli 

Contreras-Rodríguez1 - 

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/743509/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19307315
https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-015-0199-7
https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-015-0199-7
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/743509/
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BİR TAYDA REKTUM HİPERPLAZİSİ, SAĞALTIMI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

კვიცის სწორი ნაწლავის ჰიპერპლაზია, მისი მკურნალობა 

და შედეგების შეფასება 
 

RECTAL HYPERPLASIA, TREATMENT AND EVALUATION IN A 

FOAL 
 

Celal Şahin ERMUTLU1, Uğur AYDIN2, Uğur YILDIZ3,  

Ersin TANRIVERDİ4, Mehmet TURAN5, Özgür AKSOY6  

 

ÖZET 

Bu bildiride Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 

Anabilim Dalı Kliniklerine anüs bölgesinde kitle şikâyeti ile getirilen 1 

yaşlı, melez ırk dişi bir tayda, rektum hiperplazisi olgusunun sunulması 

amaçlandı.  Hasta sahibinin verdiği anamnezde, 1 ay önce anüste bir 

kitlenin belirdiği, gün geçtikçe büyüdüğü, kitlenin kanamaya ve 

ıkınmaya sebep olduğu öğrenildi. Yapılan klinik muayenede prolabe 

olan dokunun kese şeklinde ve yumuşak doku kıvamında olduğu ve 

rektumdan köken aldığı tespit edildi. Kitlenin operasyon ile 

uzaklaştırılması gerektiği kanısına varıldı. Hasta sahibinin onayı 

alınarak operasyon hazırlığına başlandı. Preoperatif dönemde 

profilaktik amaçla antibiyotik (10mg\kg, IM, Reptopen, Ceva-dif) 
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Anabilim Dalı 
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uygulandı. Hasta detomidin (30 mg\kg, IV, Domosedan, Orion Pharma) 

ile sedasyona alındıktan sonra ayakta pozisyonda gerekli zapt-ı rapt 

önlemleri alınarak ameliyata hazır hale getirildi. Bupivakain 

hidroklorür (Marcaine, Aspen) ile alt epidural anestezi yapıldı. 

Bölgenin mekanik temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldı. Bağırsak 

pensleri ile sınırlandırılan doku elektrokoter kullanılarak bölgeden 

uzaklaştırıldı. Emilebilir 2/0 dikiş materyali (poliglaktin 910) 

kullanılarak kalan dokular onarıldı. Sedasyonun etkisi geçtikten sonra 

hasta taburcu edildi. Uzaklaştırılan kitle histopatolojik incelemeye tabi 

tutuldu ve rektum hiperplazisi tanısı konuldu. Post-operatif süreçte 

hasta sahibine telefon ile ulaşılarak hastanın durumu hakkında bilgi 

edinildi. Herhangi bir nüks ya da olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı. 

Kitle, inspeksiyonda tümör görünümü vermekteydi. Boşluklu 

yapısından dolayı da vajina gibi yakın komşu organlar ile arasında bir 

fistül olabileceği düşünülen kitlenin rektum hiperplazisi olduğu tespit 

edildi ve sivri cisim yaralanması sonucu oluşabileceği düşünüldü. Bu 

bildiri kliniklerde nadir olarak rastlanılan rektum hiperplazisi olgusuna 

ait deneyimlerin meslektaşlarımız ile paylaşılması amaçlanarak 

hazırlanmıştır.    

Anahtar kelimeler: Rektum, hiperplazi, tay. 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია 1 წლის ასაკის ნაჯვარი ჯიშის მდედ-

რობითი  კვიცის რექტალური ჰიპერპლაზიის შემთხვევა, რომე-

ლიც შემოყვანილ იქნა კავკასიის უნივერსიტეტის ვეტერინარუ-

ლი მედიცინის ფაკულტეტის ქირურგიულ განყოფილებაში. 

მეპატრონის მიერ მოცემულ ანამნეზის მიხედვით გაირკვა, რომ 

ანუსში (უკანა ტანში)  ეს მასა გამოვლინდა 1 თვით ადრე შემო-

ყვანამდე, რომელიც დღითიდღე იზრდებოდა, რამაც სისხლდენა 

და დაძაბულობა გამოიწვია. კლინიკურ გამოკვლევაში დად-

გინდა, რომ დაშლილი ქსოვილი ჩანთის ფორმის იყო, ჰქონდა 

რბილი ქსოვილის კონსისტენცია და წარმოშობილი იყო სწორი 

ნაწლავიდან. გაკეთდა დასკვნა, რომ მასა უნდა მოშორებულიყო 

ქირურგიული გზით. 
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მეპატრონის თანხმობით, ოპერაციისთვის მზადება დაიწყო. 

პრეოპერაციულ პერიოდში ანტიბიოტიკები (10 მგ / კგ, IM, 

Reptopen, Ceva-dif) შეყვანილ იქნა პროფილაქტიკური მიზნით. 

მას შემდეგ, რაც პაციენტი დამუშავდა დეტომიდინით (30 მგ / კგ, 

IV, დომოსადანი, ორიონ ფარმა), იგი მომზადდა ოპერაციისთვის 

აუცილებელი შემაკავებელი ზომების გამოყენებით ფეხზე 

მდგომარე მდგომარეობაში. სუბპიდურული ანესთეზია ჩატარდა 

ბუპივაკაინის ჰიდროქლორიდით (Marcaine, Aspen). ჩატარდა 
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910). პაციენტი გაიწერა სედაციის ამოწურვის შემდეგ. მოხდა 

ამოღებული მასის ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა და დადგე-
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ABSTRACT 

In this report, it was aimed to present a case of rectal hyperplasia 

in a 1-year-old mixed breed female foal brought to the Department of 

Surgery of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, with 

the complaint of a mass in the anus region. In the anamnesis given by 

the patient's owner, it was learned that a mass appeared in the anus 1 

month ago, it was growing day by day, and the mass caused bleeding 

and straining. In the clinical examination, it was determined that the 

prolapsed tissue was in the form of a pouch and had a soft tissue 

consistency and originated from the rectum. It was concluded that the 

mass should be removed by surgery. After obtaining the consent of the 

patient, the preparation for the operation was started. Antibiotics 

(10mg/kg, IM, Reptopen, Ceva-dif) were administered for prophylactic 

purposes in the preoperative period. After the patient was sedated with 

detomidine (30 mg/kg, IV, Domosedan, Orion Pharma), it was prepared 

for surgery by taking necessary restraint measures in the standing 

position. Caudal epidural anesthesia was performed with bupivacaine 

hydrochloride (Marcaine, Aspen). Mechanical cleaning and 

disinfection of the area was performed. Tissue limited by intestinal 

forceps was removed from the area using electrocautery. Remaining 

tissues were repaired using absorbable 2/0 suture material (polyglactin 

910). The patient was discharged after the effect of sedation wore off. 

The removed mass was subjected to histopathological examination and 

a diagnosis of rectal hyperplasia was made. In the post-operative period, 

the patient's owner was reached by phone and information about the 

patient's condition was obtained. Encountered any recurrence or 

negative situation. 

The mass gave the appearance of a tumor on inspection. The mass, 

which was thought to be a fistula between close neighboring organs 

such as the vagina due to its hollow structure, was found to be rectal 

hyperplasia, and it was thought that it may have occurred as a result of 

sharp object injury. This report has been prepared with the aim of 

sharing the experiences of rectal hyperplasia, which is rarely 

encountered in clinics, with our colleagues. 
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GIRIŞ 

Hiperplazi, bir doku ve ya organın hücre sayısındaki artış sebebiyle 

artması anlamına gelmektedir. Hiperplazi hem fizyolojik hem de 

patolojik olarak meydana gelebilmektedir. Örneğin gebe hayvanlarda 

meme dokusunun büyümesi fizyolojik hiperplazi olarak 

değerlendirilirken, tümöral yapılarda hücre sayısının artması, 

köpeklerde görülen vajinal hiperplazi gibi vakalar patolojik olarak 

değerlendirilmektedir (Erer ve ark. 2020). 

Veteriner sahada atlarda anal bölgede prolapsus rekti ve rektal 

yaralanmalarla karşılaşılabilmektedir (Speirs ve ark. 1980). Prolapsus 

rekti vakalarında rektumun tam veya kısmi olarak protriye olduğu 

olgulara rastlanmaktadır (Buschiazzo 2010). Yapılan çalışmalar da 

atlarda rektal hamartomalara rastlandığı ve bunların cerrahi müdahale 

ile rezeke edilebileceği bildirilmiştir (Salazar 2011). İntestinal sistemde 

oluşabilecek kitlelerin sebep olduğu daralmadan dolayı kolik olgularına 

rastlanmaktadır (Dunkel 2004).  

Bu bildiride Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 

Anabilim Dalı Kliniklerine anüs bölgesinde kitle şikâyeti ile getirilen 1 

yaşlı, melez ırk dişi bir tayda, rektum hiperplazisi olgusunun sunulması 

amaçlandı.  Atlarda nadir rastlanan rektum hiperplazisi olgusunun 

operatif müdahale uzaklaştırılmasının klinik ve patolojik sonuçlarının 

literatür bilgiye ve meslek pratiğine katkı sağlayacağı düşünüldü. 

Materyal-Metot 

Olguyu Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi kliniğine 

anüs bölgesinde kanama ve bir kitle olduğu şikayeti ile getirilen 1 

yaşında melez ırk dişi bir tay oluşturdu. Hasta sahibinden alınan 

anamnez de kitlenin 1 ay önce ilk olarak nohut büyüklüğünde bölgede 

belirdiği zaman geçtikçe büyüdüğü, kanamaya ve tenesmusa sebep 

olduğu ve dışkısının normal olduğu öğrenildi.  

Hastanın, inspeksiyon, palpasyon, labaratuvar muayeneleri ile 

birlikte kapsamlı muayenesi yapıldı. Yapılan klinik muayenelerin 

ardından operatif müdahaleye karar verildi. Operasyon öncesi hastaya 



192 
 

preoperatif antibiyotik (10mg\kg, IM, Reptopen, Ceva-dif) uygulandı. 

Hasta detomidin (30 mg\kg, IV, Domosedan, Orion Pharma) ile 

sedasyona alındıktan sonra ayakta pozisyonda gerekli zapt-ı rapt 

önlemleri alınarak ameliyata hazır hale getirildi. Hastanın son sacral ve 

ilk caudal omularını içeren traş ve dezenfeksiyonundan sonra 

bupivakain hidroklorür (Marcaine, Aspen) ile alt epidural anestezi 

yapıldı. Kuyruk sarılarak operasyon bölgesini perdelemesi engellendi. 

Ardından bölgenin mekanik temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldı. 

Bağırsak pensleri ile sınırlandırılan doku elektrokoter kullanılarak 

bölgeden uzaklaştırıldı. Emilebilir 2/0 dikiş materyali (poliglaktin 910) 

kullanılarak kalan dokular onarıldı. Sedasyonun etkisi geçtikten sonra 

5 gün süreyle antibiyotik uygulamasına devam edilmesi konusunda 

hasta sahibi bilgilendirilerek hasta taburcu edildi. 

Bulgular 

Yapılan genel muayenede hastanın genel durumunda herhangi bir 

bozukluk olmadığı görüldü. Yapılan klinik muayenede elma 

boyutlarında yumuşak kıvamlı ve hiperemik bir kitle tespit edildi (Şekil 

1). Kitlenin palpasyonunda hayvanda belirgin bir ağrı olmadığı 

görüldü. Detaylı incelendiğinde kitlenin rektum tabanından köken 

aldığı 2 cm çapında bir bağlantı bölgesi olduğu tespit edildi. Rektumun 

diğer kısımlarında herhangi bir anormallikle karşılaşılmadı (Şekil 2). 

Kan analizlerinde de değerlerin normal olduğu saptandı. Kitle, 

inspeksiyonda tümör görünümü vermekteydi. Kesin tanı amacıyla kitle 

alındıktan sonra histopatolojik olarak incelenmek üzere patolojiye 

gönderildi. Boşluklu yapısından dolayı da vajina gibi yakın komşu 

organlar ile arasında bir fistül olabileceği düşünülen kitlenin 

histopatolojik incelenmesi sonucunda inflamasyona bağlı rektum 

hiperplazisi olduğu tespit edildi.  
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Şekil 1. Hastanın preoperatif görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Kitle uzaklaştırıldıktan sonra rektumun intraoperatif 

görünümü  
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Postoperatif dönemde hasta sahibi ile 1 hafta, 30. gün, 60. gün ve 

90. günlerde yapılan görüşmelerde kitlenin nüks etmediği, 

defekasyonda herhangi bir problem olmadığı öğrenildi (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Hastanın postoperatif görüntüsü 

 

Tartışma ve Sonuç 

Atlarda atresia ani, prolapsus rekti, rektal yırtıklar, rektal ve 

anorektal daralma gibi birçok rektum ve anüs hastalıkları meydana 

gelmektedir. Bu hastalıklar kongenital ya da iatrojenik sebeplerden 

kaynaklanır. Rektal yırtıklar ya muayene sırasında iatrojenik ya da 

keskin bir nesnenin aracılığı ile meydana gelebilir (Speirs ve ark. 1980, 

Rubin 2019). Olgumuzda da patolojik veriler doğrultusunda 

inflamasyona bağlı rektum hiperplazisi olduğu ve bu durumun sivri 

cisim yaralanması sonucu oluşabileceği düşünüldü.  

Klinik belirtiler arasında kabızlık, ıkınma veya dışkılama 

isteksizliği, kanama ve rektum ve anüsün renginin değişmesi sayılabilir. 
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Yaralanma kısa bir süredir mevcut olduğunda şişme olabilir (Rubin 

2019). Olgumuzda, hasta sahibinden alınan anamnez de kitlenin 1 ay 

önce ilk olarak nohut büyüklüğünde bölgede belirdiği zaman geçtikçe 

büyüdüğü, kanamaya ve tenesmusa sebep olduğu ve dışkısının normal 

olduğu öğrenildi. Literatür verilerle bazı bulgular benzerlik gösterse de 

dışkılamanın normal olması olgunun kronik bir hal almasından dolayı 

olabileceği düşünüldü.  

Rektum ve anüs hastalıklarının tedavisine, yüksek kontaminasyon 

riski de gözetilerek hemen başlanması gerekmektedir. Basit veya 

yüzlek yırtıklar bazen antibiyotikler, intravenöz sıvılar, dışkı 

yumuşatıcılar ve muhtemelen diyet değişiklikleri kullanılarak ameliyat 

olmadan tedavi edilebilir. Fakat, tüm kas katmanlarını içeren yırtıklar 

operatif olarak tedavi edilmelidir (Speirs ve ark. 1980, Rubin 2019). 

Bizim olgumuzun üzerinden zaman geçtiği ve o bölgede kitlesel bir 

artış şekillendiği için operatif tedavi uygun görüldü. Herhangi bir 

kontaminasyon riskinin olmaması yapılan operatif tedavinin başarı 

şansını artıracağı ve nadir karşılaşılan rektal hiperplazi olgularında 

kitlenin operatif olarak alınmasının tedavide başarılı olunacağı sonucu 

postoperatif kontrollerle ortaya konulmuştur.  

Sonuç olarak, rektum ve anüs hastalıklarında olgunun şekillendiği 

zaman dilimi ne olursa olsun uygun tedavi seçeneğinin belirlenip 

tedaviye başlanması gerekmektedir. Sunmuş olduğumuz bu bildirinin 

nadir rastlanan bir olgu olması ve tedavi seçeneğinin belirlenip ortaya 

çıkan sonuçların paylaşılması ile hem literatür bilgiye hem de klinik 

pratiğe katkı sunacağı sonucuna varılmıştır.  
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საშუალებები და მათი ნარჩენები, უვნებელი ცხოველური წარ-

მოშობის სურსათი. 

 

ÖZET 

"Etkili antibiyotik eksikliği, ani ve ölümcül bir hastalık kadar ciddi 

bir tehdittir"- Adhon Gebreis, Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü. 

Antimikrobiyal dirençli mikroorganizmalar insanlarda, 

hayvanlarda, yiyeceklerde ve çevrede (su, toprak, hava) bulunur. 

İnsanlar ve hayvanlar arasında ve ayrıca yiyeceklerden insanlara, 

kişiden kişiye vb. yayılabilirler. Gereksiz ve faydasız antimikrobiyal 

kullanımı, yetersiz kontrol, yetersiz temizlik ve hayvan yeminin yanlış 

yönetimi, antimikrobiyal direncin artmasını teşvik eder. Gıda ve 

hayvan yemlerinde antibiyotik kalıntı miktarının belirlenmesi 

dünyanın farklı ülkelerinde katı bir şekilde dikkate alınmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde gıda güvenliğinden 

ilgili (FDA, FSIS, FAO, WHO, EPPO, Codex alimentarius, ESVAC, 

EFSA, EMA, ECDC) gibi kuruluşlar sorumludur. Antimikrobiyaller, 

profilaktik önlemler ile bekleme süresi vb. sağlanmadığında terapötik 

kullanım süresinde hayvansal ürünlere katılabilir. Gıda teknolojisinde, 

ürünlerin (süt ürünleri, et, kümes hayvanları, balık, meyve ve sebzeler) 

korunmasında, besin maddelerinin raf ömrünün uzatılmasında, ısıl 

işlemde antibiyotikler kullanılmaktadır. Antibiyotikler ayrıca bir 

hayvanı kesmeden hemen önce (ilaç hayvan karotid arterine enjekte 

edilir) veya kesimden hemen sonra kullanılır. Bu durumda etin raf 

ömrü ve organoleptik özellikleri iki ila üç gün uzatılır. Aynı yöntem 

kümes hayvanları ve balıkları terbiye etmek için de kullanılır (örneğin, 

klortetrasiklin, patulin, niasin kullanımı). Sütün raf ömrünü 30 ° C'de 

4-10 gün uzatmak için klortetrasiklin, kloramfenikol, penisilin 

kullanılır. Tipik olarak, üretici antibiyotik inaktivatörlerini 

(penisilinaz, ikame edilmiş sodyum fosfat) nadiren kullanır. Gıdalarda 

antibiyotik kalıntı miktarı, halk sağlığına bir miktar zarar verebilir. Bu 

durum alerjik reaksiyon gelişiminde (doku ve hücrelerin reaktif 

duyarlılığı, anafilaktik reaksiyonlar, bazen ölümcül), akut ve kronik 

toksisite, teratojenik, embriyotoksik, mutajenik, hepatotoksik, 
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nefropati, otoimmün etkiler, üreme bozuklukları, kemik iliği 

patolojileri (kloramfenikol), artan kanserojenite v.s. olabilir. 

Derin ve Kapsamlı Ticaret Anlaşması (DCFTA) çerçevesinde, 2016 

yılında, Gürcistan Hükümeti'nin ilgili Avrupa yönetmelikleri ile 

uyumlu hale getirilen №22 sayılı teknik yönetmelik - "Canlı 

Hayvanlarda ve Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Bazı Maddelerin 

İzlenmesi ve Atıklarının Onayı Üzerine" Kararı onaylanmıştır. Buna 

göre hayvanlarda kullanılması yasaklanmış veya izin verilen 

maddelerin bir listesi oluşturulmuştur. 

Amacımız, canlı hayvanların biyolojik sıvılarında ve dokularında 

bulunan yasaklanmış maddelerle ilgili araştırma sonuçlarının ayrıntılı 

bir analizini sağlamaktır. 

Canlı hayvan dokularında ve biyolojik sıvılardaki antimikrobiyal 

kalıntılar üzerine 2019 yılında yapılan bir çalışmanın sonuçları şunu 

göstermiştir: 2019 yılında, kloramfenikol üzerinde 325 kan örneği 

üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Analiz sonucunda 295 vakada 

(%91) ihlal görüldü, Furazolidon çalışmasında 20 numuneden 6'sında 

(%30) ihlal gözlendi; Furaltadon ile ilgili bir çalışmada, 20 örnekten 

9'unda (%45) ihlal gözlendi; Nitrofurazon çalışmasında 20 örnekten 

9'unda (%45) ihlal gözlendi; Nitrofurantoin çalışmasında 20 örnekten 

3'ünde (%15) ihlal gözlendi. 

Canlı hayvan dokularında ve biyolojik sıvılarda antimikrobiyal 

kalıntılar üzerine yapılan 2020 çalışmasının sonuçları şunu 

göstermiştir: 2020'de 295 kan örneği kloramfenikol için test edildi. 

Analiz sonucunda 129 vakada (%43,73) ihlal görüldü, Furazolidon ile 

ilgili bir çalışmada, 40 biyolojik sıvı örneğinden 22 vakada (%55) ihlal 

gözlenmiştir; Furaltadon çalışması sırasında 40 biyolojik sıvı 

örneğinden 1 örnekte (%2,5) ihlal gözlendi; Nitrofurazon çalışmasında 

40 numunenin 2'sinde (%5) ihllaler gözlendi; Nitrofurantoin 

çalışmasında 40 numunenin 6'sında (%15) ihlaller gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyaller, Yem hayvanları, 

Antimikrobiyal atık. 
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ABSTRACT 

The paper presents information on research methods and results of 

antimicrobials prohibited by Georgian legislation. The results show a 

declining trend in the use of antimicrobials as animal growth 

stimulants. This enhances the safety of food of animal origin.  

Key Words: Antimicrobial resistance, Antimicrobials, Prohibited 

antimicrobials and their residues, Foods of harmless animal origin. 

 

საკითხის აქუალობა. მსოფლიო ჯანდაცვის პრობლემას 

წარმოადგენს მიკრობთა რეზისტენტობა. მსოფლიო ჯანდაცვის 

როგანიზაციის თანახმად „ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა 

საშიშად მაღალ დონემდე იზრდება მსოფლიოს ყველა კუთხეში. 

ახალი რეზისტენტური მექანიზმები ჩნდება და გლობალურად 

ვრცელდება, რაც საფრთხეს უქმნის ინფექციურ დაავადებებთან 

ბრძოლას“ (WHO, 2018). ამპ-ის ზრდა არის საერთო პასუხის-

მგებლობა ადამიანის, ცხოველთა და მცენარეთა სექტორებს 

შორის, რაც მოითხოვს მრავალ დარგობრივ, გლობალურ და 

კოორდინირებულ პასუხს“ (OIE, 2016) 

ანტიმიკრობული პრეპრატების მიმართ რეზისტენტული 

მიკრობები გვხვდება ადამიანებში, ცხოველებში, საკვებსა და 

გარემოში (წყალი, ნიადაგი, ჰაერი). მათ შეუძლიათ გავრცელ-

დნენ ადამიანებსა და ცხოველებს შორის, საკვები პროდუქტე-

ბიდან ადამიანზე, ადამიანიდან-ადამიანზე და ა.შ. ანტიმიკრო-

ბული საშუალებების არარაციონალური და დაუსაბუთებელი 

გამოყენება, არასაკმარისი კონტროლი, არასათანადო სანიტა-

რიული პირობები და ცხოველის კვების არასწორი მართვა ხელს 

უწყობს ანტიმიკრობული რეზისტენტობის გავრცელებას. 

სურსათში და ცხოველის საკვებში ანტიბიოტიკების ნარჩენი 

რაოდენობის განსაზღვრა მკაცრად რეგულირდება მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 

ევროკავშირში საკვების უვნებლობაზე პასუხისმგებელნი არიან 

შესაბამისი სტრუქტურები (FDA, FSIS, FAO, WHO, EPPO, Codex 

alimentarius, ESVAC, EFSA, EMA, ECDC). 
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ანტიმიკრობული საშუალებები ცხოველურ პროდუქტებში 

შეიძლება მოხვდეს სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიე-

ბების შედეგად, თერაპიული გამოყენებისას, როდესაც არ არის 

გათვალისწინებული ლოდინის პერიოდი და სხვა. 

კვების ტექნოლოგიაში ანტიბიოტიკებს იყენებენ პროდუქ-

ტების (რძის, ხორცის, ფრინველის, თევზის, ხილ-ბოსტნეულის) 

კონსერვაციისას, საკვები ნივთიერებების ვარგისიანობის ვადის 

გაზრდის მიზნით, თერმული დამუშავებისას, ანტიბიოტიკს 

ასევე იყენებენ ცხოველის უშუალოდ დაკვლის წინ (პრეპარატი 

შეჰყავთ ცხოველის საძილე არტერიაში), ან დაკვლისთანავე, რაც 

ხორცის შენახვის ვადასა და ორგანოლეპტიკურ თვისებებს ორი - 

სამი დღით ახანგრძლივებს. იგივე მეთოდს იყენებენ ფრინ-

ველისა და თევზის დასამუშავებლად (მაგალითად, იყენებენ 

ქლორტეტრაციკლინს, პატულინს, ნიაზინს). რძის შენახვის 

ვადის გასახანგრძლივებლად 4-10 დღემდე 30℃-ზე იყენებენ 

ქლორტეტრაცილკლინს, ქლორამფენიკოლს, პენიცილინს. რო-

გორც წესი, მწარმოებელი იშვიათად იყენებს ანტიბიოტიკების 

ინაქტივატორებს (პენიცილინაზა, სამჩანაცვლებული ნატრიუ-

მის ფოსფატი).  

ნარჩენი ანტიბიოტიკების რაოდენობა საკვებ პროდუქტებში 

მიანიშნებს იმაზე, რომ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას შეიძ-

ლება მიადგეს გარკვეული ზიანი. იგი შეიძლება გამოიხატოს: 

ალერგიული რეაქციების განვითრებაში (უჯრედებისა და ქსო-

ვილების რეაქტიული მგრძნობელობა, ანაფილაქსიური რეაქციე-

ბი, ზოგჯერ სასიკვდილოც), მწვავე და ქრონიკულ ტოქსიკუ-

რობაში, ტერატოგენულ, ემბრიოტოქსიკურ, მუტაგენურ, ჰეპა-

ტოტოქსიკურ, ნეფროპათიურ, აუტოიმუნურ ეფექტებში, რეპრო-

დუქციულ დარღვევებში, ძვლის ტვინის პათოლოგიებში (ქლო-

რამფენიკოლი), კანცეროგენობის გაზრდილ რისკში და სხვა.  

ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების (DCFTA) 

ხელშეკრულების ფარგლებში 2016 წელს დამტკიცდა შესაბამის 

ევრორეგულაციებთან ჰარმონიზირებული საქართველოს მთავ-

რობის №22 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის − „ცოცხალ 

ცხოველებსა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ზოგიერთი 
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ნივთიერებისა (სუბსტანციის) და მათი ნარჩენების მონიტო-

რინგის წესის დამტკიცების შესახებ“, რომლის მეშვეობითაც 

განისაზღვრა იმ ნივთიერებების ჩამონათვალი, რომელიც აკრძა-

ლული ან დაშვებულია ცხოველებში გამოსაყენებლად. 

2018-2019 წლებში აკრძალული ნივთიერებების და მათი 

ნარჩენების კვლევის შედეგები 

აღმოსავლეთ საქართველოს მაგალითზე. 

2018 წელს სულ 775 ნიმუშში დარღვევა დაფიქსირდა 630 

შემთხვევაში (81,63%), აქედან, ქლორამფენიკოლი 315 ნიმუშიდან 

დარღვევა დაფიქსირდა 315 შემთხვევაში (100%), ფურაზო-

ლიდონი 33 ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქსირდა 0 შემთხვევაში 

(0%), ფურალტადონი 33 ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქსირდა 33 

შემთხვევაში (100%), ნიტროფურაზონის 33 შემთხვევიდან 

დარღვევა დაფიქსირდა 31 შემთხვევაში (93,9%), ნიტროფურან-

თოინის 33 შემთხვევიდან დარღვევა დაფიქსირდა 19 შემთხ-

ვევაში (57,6%). 

2019 წელს  750 ნიმუშის კვლევისას დარღვევა დაფიქსირდა 

546 შემთხვევაში (73%), აქედან, ქლორამფენიკოლის კვლევისას 

325 ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქსირდა 295 შემთხვევაში (91%), 

ფურაზოლიდონის კვლევისას 20 ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქ-

სირდა 6 შემთხვევაში (30%), ფურალტადონის კვლევისას 20 

ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქსირდა 9 შემთხვევაში (45%), ნიტრო-

ფურაზონისს კვლევისას 20 ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქსირდა 9 

შემთხვევაში (45%), ნიტროფურანთოინის კვლევისას 20 ნიმუ-

შიდან დარღვევა დაფიქსირდა 3 შემთხვევაში (15%).  

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

ანტიმიკრობული საშუალებების და საქართველოს მთავრო-

ბის N22 დადგენილების შესაბამისად აკრძალული ნივთიერე-

ბების ქლორამფენიკოლის და ნიტროფურანების, კერძოდ ფურა-

ზოლიდონის, ფურალტადონის, ნიტროფურაზონის და ნიტრო-

ფურანტოილის გამოყენების მონიტორინგის მიზნით კვლევები 

განხორციელდა ცოცხალი ცხოველების ბიოლოგიურ სითხეებში 
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და ქსოვილებში. კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს უვ-

ნებელი ცხოველური პროდუქტის ბაზარზე განთავსება და 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა. 

ქლორამფენიკოლის და ნიტროფურანების კვლევა განხორ-

ციელდა ცხოველის ბიოლოგიურ სითხეებში ქრომატოგრაფიუ-

ლი ანალიზის და სპექტომეტრიული მეთოდით. კვლევები 

განხორციელდა აღმოსავლეთ საქართველოს ექვსი რეგიონიდა 

აღებულ ნიმუშებზე. 

გამოკვლევის მასალა და მეთოდები 

აღმოსავლეთ საქართველოს 6 რეგიონიდან ქლორამფენი-

კოლის და ნიტროფურანების კვლევისთვის ცოცხალი ცხოვე-

ლებიდან ვიღებდით ბიოლოგიურ სითხეებს და ქსოვილებს, 

კერძოდ მსხვილფეხა პირუტყვის სისხლს, ღორის სისხლს და 

შარდს, წვრილფეხა პირუტყვის სისხლს, ფრინველის ტან-ხორცს. 

მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვში ვიკვლევდით ქლო-

რამფენიკოლის ნარჩენ რაოდენობას, ღორიდან და ფრინვე-

ლიდან აღებულ ნიმუშებში ქლორამფენიკოლს და ნიტროფურა-

ნებს, კერძოდ: ფურაზოლიდინი, ფურალტადონი, ნიტროფურა-

ზონი და ნიტროფურანტოინი.  

თითოეული ფერმიდან მრპ-ს შემთხვევაში სისხლის ვიღებ-

დით 5 ცხოველიდან, თითეული ცხოველიდან 30 მლ სისხლს. 

სულ მრპს 49 ფერმიდან აღებული იქნა 245 ნიმუში, წრპ- 5 

ფერმიდან აღებული იქნა 10 ნიმუში, თითოეული ფერმიდან 2 

ცხოველის სისხ;ო და თითოეული ცხოველიდან 30 მლ სისხლი, 

ღორის 5 ფერმიდან აღებული იქნა 20 ნიმუში, თითეული 

ფერმიდან ნიმუშები აღებული იქნა 4 ცხოველიდან და თი-

თეული ცხოველიდან 30 მლ-სისხლი ქლორამფენიკოლის კვლე-

ვისთვის და 20 მლი შარდი ნიტროფურანების კვლევისთვის, 10 

მეფრინველეობის პირველადი წარმოებიდან აღებული იქნა 20 

ნიმუში, თითოეული ფერმიდაბ 2 სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუ-

ფის ფრინველი ქლორამფენიკოლის და ნიტროფურანების კვლე-

ვისთვის. გამოკვლეული მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი 

აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ იდენტიფიცირებულნი. 
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შეგროვებული ნიმუშის დანომვრა ხდებოდა 4 ნიშნა ციფრით, 

სადაც პირველი 2 იქნება სოფლის კოდი (წინასწარი საორიენ-

ტაციო გეგმის შესაბამისად), ხოლო შემდგომი 2 ციფრი სოფელში 

აღებული ნიმუშის რიგითი (თანმიმდევრობითი) ნომერი 

დაწყებული 01-დან. 

საორიენტაციო გეგმით შერჩეულ სოფელში საჭირო სულა-

დობის არარსებობის შემთხვევაში სოფლის შეცვლის დროს ახალ 

სოფელს ენიჭებოდა იგივე სოფლის კოდი; 

თუ საჭირო ნიმუშის რაოდენობის შესავსებად საჭირო იყო 1 

ზე მეტი პირველადი შეფუთვის (ვაკუუმური ან ხრახნიანი 

სინჯარა) გამოყენება, თითოეულის ინომრებოდა ერთი და იგივე 

ნომრით და თავსდებოდა ერთ ზიპ ჩამკეტიან პარკში, რომელსაც 

ასევე მითითებული ქონდა ნიმუშის იგივე ნომერი. 

შემდეგ აღნიშნული ნიმუშები შესაბამისი მიმართვით იგზავ-

ნებოდა აკრედიტებულ ლაბორატორიაში, სადაც კვლევები 

ხორციელდებოდა აკრედიტებული მეთოდით. 

კვლევის შედეგები  

2020 წელს 790 ნიმუშის კვლევისას დარღვევა დაფიქსირდა 

211 შემთხვევაში (26.71%), აქედან, ქლორამფენიკოლის კვლე-

ვისას 295 ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქსირდა 129 შემთხვევაში 

(43.73%), ფურაზოლიდონის კვლევისას 40 ნიმუშიდან დარღვევა 

დაფიქსირდა 22 შემთხვევაში (55%), ფურალტადონის კვლევისას 

40 ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქსირდა  1 შემთხვევაში (2.5%), 

ნიტროფურაზონისს კვლევისას 40 ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქ-

სირდა 2 შემთხვევაში (5%), ნიტროფურანტოინის კვლევისას 40 

ნიმუშიდან დარღვევა დაფიქსირდა 6 შემთხვევაში (15%). 



205 
 

2019  წლის შედეგები ცხოველის სახეობების მიხედვით მრპ 

(სისხლი) 245 ნიმუშიდან ქლორამფენიკოლი აღმოჩნდა 109 

(44,5%) შემთხვევაში;   

წრპ (სისხლი) 10 ნიმუშიდან  ქლორამფენიკოლი -5 (50%); 

ფრინველი (ქსოვილი) 20 ნიმუშიდან ქლორამფენიკოლი -4 

(20%), ფურაზოლიდონი-13 (65%), ფურალტადონი-1 (5%), 

ნიტროფურაზონი-1 (5%), ნიტროფურანტოინი-1 (5%); 

ღორი (სისხლი, ქსივილები) 20 ნიმუში- ქლორამფენიკოლი-

11 (55%), ფურაზოლიდონი-9 (45%), ფურალტადონი-0, ნიტრო-

ფურაზონი-1 (5%), ნიტროფურანტოინი-5 (25%). 

დასკვნები 

1. საგრძნობლად შემცირდა აკრძალული ნივთიერებების 

გამოყენება სასურსათო ცხოველების აკრძალული მკურნალო-

ბითვის და ცხოველთა დაავადებების პროფილაქტიკის მიზნით; 

2. შემცირდა აკრძალული ნივთიერებები ცხოველური წარ-

მოშობის სურსათში. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-

resistance/amrfoodchain/en/  

2. ანტიბიოტიკები Pdf. (სსიპ სოფლის მეურნეობის სამე-

დიცინო-კვლევითი ცენტრი. რისკის შეფასების სამეცნიერო 

საკონსულტაციო საბჭო. „ანტიბიოტიკებით სასურსათო პრო-

დუქციის დაბინძურებასთან დაკავშირებული საფრთხის რისკე-

ბის შეფასება“)  

3. https://www.who.int/medicines/news/2017/world-running-

out-antibiotics-WHO-report/en/  

4.https://www.who.int/medicines/news/2017/world-running-out-

antibiotics-WHO-report/en/ 

5.ivhttps://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/

pdf/Fact_sheets/ANTIBIO_EN.pdf  

6.https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/p

df/Fact_sheets/ANTIBIO_EN.pdf  
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7.(http://georgiandairy.org/ka/post/fao-antimikrobuli-

rezistentoba-tanamedrove-saprtkhea-msopliost)  

8. https://www.invet.ge/ge/articles/blog/mastitis-in-the-breeding-

ground 

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Mastitis 

10.https://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/mastitis/symptoms-causes/syc-20374829 

11. https://en.wikipedia.org/wiki/Mastitis_in_dairy_cattle 

12.https://www.merckvetmanual.com/reproductive-

system/mastitis-in-large-animals/mastitis-in-cattle 

13.https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2

013:303:0026:0039:EN:PDF 

14. რევაზიშვილი ტ, ბაქანიძე ლ, გომელაური ც, ჟღენტი ე, 

ჭანტურია გ, კეკელიძე მ. საქართველოში გამოყოფილი 

Staphylococcus aureus შტამების გენეტიკური სურათი და 

რეზისტენტობა. Journal of clinical microbiology. 2006; 44(10):3477-83 
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KÖPEKLERDE KENE ENFESTASYONU VE KENE KAYNAKLI 

PATOJENLER 

 

ტკიპებით დაინფიცირება და ტკიპასთან დაკავშირებული 

პათოგენები ძაღლებში 

 
TICK INFESTATION AND TICK-BORNE PATHOGENS IN DOGS 

 

Gencay Taşkın TAŞÇI1, Nilgün AYDIN1, Neslihan ÖLMEZ2, Mesut Erdi 

IŞIK3, Mesut YİĞİT4, Zati VATANSEVER5 

 

ÖZET 

Arachnida Sınıfı, Ixodidae ailesinde bulunan keneler yumurta 

evresi hariç diğer tüm gelişme dönemlerinde kan emmek zorunda olan 

artropodlardır. Dünya çapında geniş konak çeşitliliğine sahip olan 

keneler kan emerken veya köpekler tarafından yenildiği zaman 

içerisinde babesiosis, hepatozoonosis, ehrlichiosis ve anaplasmosisin de 

bulunduğu birçok hastalık etkenini köpeklere bulaştırmaktadır. 

Keneler kan emme esnasında köpeklerde deride irritasyon, anemi, 

zehirlenme ve felçlere neden olabilmekte, sekunder enfeksiyonlara da 

uygun ortam oluşturabilmektedirler. Dünya’nın birçok ülkesinde 

köpeklerde anemi, anoreksi, nötrofili, trombositopeni, ikterus, ağrı, kas 

atrofisi, yüksek ateş, hepatitis, glomerulonefritis, pnömoni, 

lenfoadenopati ve mukozalarda solgunluk gibi bulgularla perakut, akut, 

                                                                 
1 ORCID: 0000-0002-0571-7882, Faculty of Veterinary Medicine, Department of 

Parasitology, Kafkas University, 36100, Kars, Turkey 
2 ORCID: 0000-0002-2191-8924, Faculty of Veterinary Medicine, Department of 

Parasitology, Kafkas University, 36100, Kars, Turkey 
3 ORCID: 0000-0002-3947-5172, Kars Vocational School, Kafkas University, 36100, 

Kars, Turkey 
4 ORCID: 0000-0002-8127-3419, Faculty of Veterinary Medicine, Department of 

Parasitology, Kafkas University, 36100, Kars, Turkey 
5 ORCID: 0000-0003-3460-3849, Health Sciences Institude, Department of 

Parasitology, Kafkas University, 36100, Kars, Turkey 

 



208 
 

kronik ve subklinik seyreden, ölümlere neden olabilen babesiosis, 

hepatozoonosis, ehrlichiosis ve anaplasmosis gibi kene kaynaklı 

enfeksiyonların yaygın olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Köpek, Kene, Babesiosis, Hepatozoonosis, 

Ehrlichiosis, Anaplasmosis 

 

აბსტრაქტი 

არაქნიდების კლასის, Ixodidae-ს ოჯახის ტკიპები არიან 

ფეხსახსრიანები, რომლებიც წოვენ სისხლს განვითარების ყველა 

ეტაპზე,  კვერცხად ყოფნის სტადიის გარდა. ტკიპები, რომლებ-

საც ყავს მრავალი სახეობის მასპინძელი და გავრცელებული 

არიან  მთელ მსოფლიოში, ძაღლებში გადააქვთ მრავალი დაავა-

დების აღმძვრელი, მათ შორის: ბაბეზიოზის, ჰეპატოზონოზის, 

ერლიხიოზის და ანაპლაზმოზი. 

ტკიპებმა სისხლის წოვის დროს შეიძლება გამოიწვიოს კანის 

გაღიზიანება, ანემია, მოწამვლა და დამბლა. ასევე შეუძლიათ 

შექმნან შესაფერისი გარემო მეორადი ინფექციებისათვის. მსო-

ფლიოს ქვეყნებში, სადაც ძაღლებში დაფიქსირებულ ანემიას, 

ანორექსიას, ნეიტროფილიას, თრომბოციტოპენიას, სიყვითლეს, 

ტკივილს, კუნთების ატროფიას, მაღალ სიცხეს, ჰეპატიტს, გლო-

მერულონეფრიტს, პნევმონიას, ლიმფოადენოპათიას და ლორ-

წოვანი გარსის ანთებას, ხშირად ტკიპებით გამოწვეული ინფექ-

ციებიც ერთვის, ისეთები, როგორიცაა ბაბეზიოზი, ჰეპატოზო-

ნოზი, ერლიხიოზი და ანაპლაზმოზი, რომლებსაც შუძლიათ  

გამოიწვიოს ცხოველის  სიკვდილი 

საკვანძო სიტყვები: ძაღლი, ტკიპა, ბაბეზიოზი, ჰეპა-

ტოზუნოზი, ერლიხიოზი, ანაპლაზმოზი. 

 

ABSTRACT 

Ticks in the Arachnida Class, Ixodidae family are arthropods that 

have to suck blood in all developmental stages except the egg stage. 

Ticks, which have a wide variety of hosts around the world, transmit 

many disease factors, including babesiosis, hepatozoonosis, ehrlichiosis 

and anaplasmosis, to dogs when sucking blood or when eaten by dogs. 
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Ticks can cause skin irritation, anemia, poisoning and paralysis in dogs 

while sucking blood, and they can also create a suitable environment 

for secondary infections. Tick-borne infections such as babesiosis, 

hepatozoonosis, ehrlichiosis and anaplasmosis which is peracute, acute, 

chronic and subclinical with findings such as anemia, anorexia, 

neutrophilia, thrombocytopenia, icterus, pain, muscle atrophy, high 

fever, hepatitis, glomerulonephritis, pneumonia, lymphoadenopathy 

and paleness of the mucous membranes, and also which can cause death 

in dogs, appear to be common in many countries of the World. 

Key Words: Dog, Tick, Babesiosis, Hepatozoonosis, Ehrlichiosis, 

Anaplasmosis. 

 

Keneler Arachnida Sınıfı, Acarina takımı, Metastigmata alt 

takımında bulunmaktadır. Zorunlu kan emici ektoparazit olan keneler 

Ixodidae, Argasidae, Deinocrotonidae ve Nuttalliellidae aileleri 

içerisinde sınıflandırılmaktadır. Kenelerin 956 türünün varlığı tespit 

edilmiş olup, Türkiye’de sadece 47 (8 Argasidae, 39 Ixodidae) tür 

belirlenmiştir (Guglielmone ve ark., 2014; Aydın, 2019). Yumurta 

evresi dışındaki diğer tüm gelişme dönemlerinde kan ile beslenen 

keneler geniş konak spektrumuna ve yayılım alanına sahiptirler. Bu 

artropodlar kan emerken birçok paraziter, bakteriyel ve viral hastalık 

etkenini konaklarına bulaştırmaktadırlar. Bu sayede hayvan ve insan 

sağlığını da tehdit etmektedirler. Keneler kan emme esnasında deride 

irritasyon ve ülserlere, anemiye, zehirlenme ve felçlere, evcil 

hayvanlarda et/süt veriminde azalmaya, deri ve yapağı kalitesinde 

bozulmaya, ayrıca aşı/tedavi giderleri ve ölüm gibi nedenlerle 

ekonomik kayıplara sebep olmaktadırlar (Soulsby, 1986; Sonenshine ve 

Mather, 1994; Aktaş, 2015; Bakırcı ve ark., 2017). Keneler konağa 

tutunduklarında kan emmeleri için belli bir sürenin geçmesi 

gerekmektedir (Pfaffle ve ark., 2013; Aktaş, 2015). Keneler 

tutundukları konak üzerinde bir süre gezinir, sonra kan emeceği 

bölgeyi tükrük salgısı ile duyarsızlaştırırlar. Sonraki aşamada 

chelicerleri ile deriyi keserek hipostomlarını içeri sokarlar ve cement 

adlı yapışkan bir madde salgılarlar. Hipostomun deriye girdiği yerde 
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dermis tabakasında chelicerlerin kesici ve parçalayıcı etkisiyle bir 

çukur oluşur kılcal damarlar parçalanır. Doku aralarına sızan kan bir 

havuz oluşturur (feding-lesion) ve kene bu havuzdan kan emer 

(Maritz-Oliver ve ark., 2005; Anyomi ve ark., 2006; Alarcon-Chaidez, 

2014; Bakırcı ve ark., 2017). Kene doyuncaya kadar tükrük salgılar ve 

kan emmeye devam eder. Tükrük salgısının içerisinde antikoagulan, 

immunsupresif ve vazodilatatif etkili maddeler, enzimler, enzim ve 

trombin inhibitörleri bulunmaktadır (Maritz-Oliver ve ark., 2005; 

Sonenshine ve Roe, 2013; Bakırcı ve ark., 2017).  

Ixodidae ailesindeki keneler türlere göre değişmekle birlikte birkaç 

gün ile birkaç hafta arasında bir sürede doyuncaya kadar kan emdikten 

sonra konaklarını terk etmektedir. Ixodidae ailesinde bulunan mera 

keneleri konaklarının kulak kepçesi üzerinde ve/veya içinde, boyun 

altında, sternumda, karın bölgesinde, sırt bölgesinde, anal ve perianal 

bölgede görülebilmektedir (Estrada-Pena ve ark., 2004; Balashov, 

2005). Ixodidae ailesindeki kenelerde yumurtadan larva çıkışının, nimf 

ve erişkin dönemlerin oluşum safhaların süreleri, tür, nem ve ısı gibi 

faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Yumurtadan çıkan üç çift 

bacaklı larvalar kitinizasyonlarını 7-22 gün içinde tamamlayarak kan 

emmek için konak aramaya başlarlar. Larva, nimf ve erişkin 

dönemlerinde birer defa konaklarından kan emen keneler biyolojik 

gelişimlerini türlere göre değişen sayıda (1, 2 veya 3) konakta tamamlar 

(Needham ve Teel, 1991; Petney ve ark., 2011; Pfaffle ve ark., 2013). 

Bütün gelişme dönemlerini bir konak üzerinde geçirenler tek konaklı 

(Boophilus türleri), larva ve nimf dönemlerini bir konakta, erişkin 

dönemini başka bir konakta geçirenler 2 konaklı (Hyalomma 
detritum), larva, nimf ve erişkin dönemlerini farklı konaklarda 

geçirenler 3 konaklı (Ixodes ricinus) kenelerdir (Karaer ve ark., 1997; 

Minjauw ve McLeod, 2003; Robinson, 2005; Zajac ve Conboy, 2011).  

Ixodidae ailesindeki kenelerin konak bulma stratejisi kenenin 

türüne ve gelişme dönemine göre değişmektedir (Sonenshine ve Roe, 

2013). Hyalomma spp., Amblyomma spp. gibi bazı kene türlerinin 

erişkin dönemleri mera ve ormanlık alanlarda saklanırlar. Konağın 

çevreye yaydığı karbondioksit, amonyak gibi uyarıcıları hissettikleri 
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anda saklandıkları yerden çıkarak onları uzun süre takip ederler. 

Ixodidae ailesindeki Rhipicephalus spp., Haemaphysalis spp., Ixodes 
spp. türü keneler ise bitki ve otların üzerine tırmanıp oradan geçen 

konağa tutunurlar. Bu nedenle pusucu keneler olarak tanımlanırlar. 

Rhipicephalus sanguineus, H. anatolicum, H. scupense gibi türler yapı 

ve barınaklardaki evcil hayvanlara tutunurlar (Estrada-Pena ve ark., 

2004; Karaer ve ark., 2007; Sonenshine ve ark., 2013; Bakırcı ve ark., 

2017). Kenelerin bazı fizyolojik ve ekolojik özellikleri bu artropodlara 

birçok hastalık etkenini taşıma ve bulaştırma konusunda yüksek bir 

vektörlük potansiyeli kazandırmıştır (Estrada-Pena ve ark., 2004; 

Sonenshine ve Roe, 2013; Pfaffle ve ark., 2013). Ancak kenenin bir 

hastalık etkenine vektörlük yapabilmesi için, kenenin kan emdiği 

konaktan etkeni alması, sonraki gelişme dönemine ve sonrasında başka 

konağa aktarabilmesi gerekmektedir. Bu olay Transtadial Bulaşma 

olarak adlandırılmaktadır.  Erişkin döneminde iken hastalık etkeni 

taşıyan bir konaktan kan emen dişi kenenin, etkeni ovaryumlarına ve 

dolayısıyla yumurtalarına aktarabilmesi olayına da Transovarial 

Bulaşma adı verilmektedir (Pfaffle ve ark., 2013; Bakırcı ve ark., 2017). 

Keneler konak hayvan gibi biyotik ve iklim, sıcaklık, nem, yağış, 

coğrafi yapı, bitki örtüsü, arazi yapısı gibi abiyotik faktörlere bağlı 

olarak yaşamlarını sürdürmektedir (Hubalek ve ark., 2003; Randolph, 

2004; Pfaffle ve ark., 2013).  

Apicomplexa Şubesi, Babesiidae Ailesinde, Babesia soyunda 

bulunan protozoonların sebep olduğu ve Dermacentor, Rhipicephalus 
ve Haemaphysalis cinsi keneler tarafından bulaştırılan enfeksiyona 

babesiosis adı verilmektedir. Anemi, iştahsızlık, sarılık, yüksek ateş gibi 

bulgularla ortaya çıkan, perakut, akut, kronik ve subklinik seyir izleyen 

babesiosis, başta köpekler olmak üzere birçok hayvan türünde ciddi 

sağlık problemlerine hatta hayvanların ölümüne neden olmaktadır. 

Köpeklerde babesiosise neden olan türler Babesia canis canis, B. canis 
vogeli, B. canis rossi ve Babesia sp. gibi büyük (5 x 2.5 μm) ve B. gibsoni, 
B. conradae ve B. microti-like gibi küçük (2 x 1.5 μm) Babesia türleridir 

(Solano-Gallego ve Baneth 2011; Matijatko ve ark., 2012; Altay ve ark., 

2013a; Aysul ve ark., 2013; Gökçe ve ark., 2013; Solano-Gallego ve ark., 
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2016). Kanin babesiosis vektör kenelerin olduğu her yerde görülmekle 

beraber, Türkiye’de ilk kez 1935 yılında (Gören ve Yetkin, 1935) 

bildirilmiştir. Türkiye’de köpeklerde B. c. vogeli ve B. gibsoni tespit 

edilmiş (Ulutas ve ark., 2005; Aysul, 2006; Kırlı, 2006; Aysul ve ark., 

2013), B. c. canis ise ilk kez 2013 yılında Gökçe vd. tarafından Kars 

yöresinde bildirilmiştir. Kanin babesiosis etkenleri eritrositlerde 

tomurcuklanmayla çoğalan apicomplexan protozoonlardır. Bu 

protozoonlar biyolojik gelişimlerini kene ile köpek arasında heteroxen 

gelişerek tamamlar (Altay ve ark., 2013a; Solano-Gallego ve ark., 2016). 

Kene köpekten kan emerken sporozoitleri konağa verir ve sporozoitler 

eritrositlere girer, piroplasmik forma dönüşür. Bunlardan da 

merozoitler oluşur. Eritrositler parçalanınca merozoitler serbest kalır. 

Vektör kene köpekten kan emerken merozoitleri alır. Kenenin 

bağırsağında eritrositler lize olunca birkaç gün içerisinde piroplasmik 

formlar bağırsakta serbest kalır. Bu piroplasmik formlardan 

gametositler oluşur. Bu gametositlerden mikro ve makrogamet, 

onlardan da zigot oluşur. Primer kinetler kenenin dokularına yayılır. 

Ovaryuma gelen kinetler kenenin yumurta ve bu yumurtadan çıkan 

larvaya geçer. Kinetlerden kenenin tükürük bezi asini hücrelerinde 

sporozoitler oluşur. Kene köpekten kan emerken bu sporozoitleri 

köpeğe nakleder (Soulsby, 1986; Altay ve ark., 2013a; Solano-Gallego 

ve ark., 2016; Aydın, 2019). Kanin babesiosis genç köpekleri daha çok 

etkilemektedir. Enfeksiyon hafif anemi ile başlar, ilerleyen safhalarda 

hemoglobinüri, hemoglobinemi, bilirubinemi ve bilirubinüri gelişir 

(Solano-Gallego ve Baneth, 2011; Altay ve ark., 2013a; Solano-Gallego 

ve ark., 2016). Köpeklerde en patojen tür B. canis rossi olup, mortalite 

oranı %80’lere ulaşmaktadır. Enfeksiyon genelikle perakut veya akut 

seyirlidir ve şiddetli hemolitik anemi, organ fonksiyon bozuklukları, 

asit-baz dengesinde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Trombosit 

azalması sonucu kanamalar, stasis, hemoglobin eksikliği ve anemi 

nedeniyle hipoksi, beyin, böbrek ve kas dokuda hasar şekillenir. 

Serebral babesiosis konjesyon, hemoraji, konvulziyon ve kasılma, 

sonrasında şok ve komaya neden olmaktadır. Böbrekte fonksiyon 

bozuklukları, akciğerde ödem, karaciğer ve dalakta hipertrofi ve 
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hiperplazi gelişmektedir. B. canis canis enfeksiyonlarında inkübasyon 

süresi 10-21 gün arasındadır ve B. canis rossi enfeksiyonlarından farklı 

olarak merkezi sinir sistemi daha az etkilenmektedir. Köpeklerde 

mukoz membranlarda konjesyon, sarılık, diş eti kanamaları, 

hemoglobinüri, bilirubinüri, kaslarda myozitis görülmektedir. B. canis 
vogeli ile enfekte köpeklerde dalak ve karaciğerde büyüme, anemi, 

uyuşukluk, halsizlik görülmektedir. Kronik vakalarda ateş, anemi, 

trombositopeni, glomerulonefritis, lenfoadenopati ve kilo kaybı ortaya 

çıkmaktadır (Irwin, 2005; Solano-Gallego ve Baneth, 2011; Altay ve 

ark., 2013a; Solano-Gallego ve ark., 2016). Köpeklerde babesiosisin 

tanısı Giemsa boyalı kan frotilerinin mikroskobik muayenesi, 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Reverse Line Blotting (RLB) 

gibi moleküler tanı yöntemleri ile yapılmaktadır (Irwin, 2005; Altay ve 

ark., 2013a; Aysul ve ark., 2013; Solano-Gallego ve ark., 2016). Kanin 

babesiosisin tedavisinde imidocarb, diminazen, trypanblue, kan nakli, 

sıvı- elektrolit takviyesi, B vitamin kompleksleri, dexametasone ve 

prednisolone gibi kortikostreoidler kullanılabilmektedir (Irwin 2005, 

Altay ve ark., 2013a; Solano-Gallego ve ark., 2016). Köpekleri 

babesiosis enfeksiyonlarından korumak amacıyla akarisit uygulamaları 

yapılmalıdır. Avrupa’da B. canis canis ve B. canis rossi’ye karşı etkili 

aşılar bulunmaktadır (Irwin, 2005; Solano-Gallego ve Baneth, 2011; 

Altay ve ark., 2013a). Dünya’nın birçok ülkesinde konvansiyonel veya 

moleküler yöntemlerle yapılan çalışmalarda (Kırlı, 2006; Solano-

Gallego ve ark., 2008; Beck ve ark., 2009; Welc-Felaciak ve ark., 2009; 

Solano-Gallego ve Baneth, 2011; Matijatko ve ark., 2012; Pennisi ve 

ark., 2012; Altay ve ark., 2013a; Imre ve ark., 2013; Düzlü ve ark., 2014; 

Paulauskas ve ark., 2014; Vichova ve ark., 2014; Aktas ve ark., 2015a; 

Miro ve ark., 2015; Rene-Martellet ve ark., 2015; Solano-Gallego ve 

ark., 2016; Guven ve ark., 2017) köpeklerde babesiosis enfeksiyonlarına 

%0.1-96 arasında değişen oranlarda rastlanmıştır. 

Hepatozoonosis, Hepatozoon soyunda bulunan Hepatozoon canis 
ve H. americanum türleri tarafından köpeklerde oluşturulan bir 

enfeksiyondur (Aktaş ve Dumanlı, 2010; Altay ve ark., 2013b; Tunç ve 

Aktaş, 2016). Hepatozoon canis Rhipicephalus sanguineus s.l., H. 
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americanum ise Amblyomma maculatum türü kenelerle 

bulaştırılmaktadır. Hepatozoon canis’in gamontları elipsoidal formda, 

11x4 µm boyutlarında ve etrafı kalın bir membran ile çevrili, şizont 

formları ise yuvarlak-oval yapıda ve 30 µm çapındadır (Taylor ve ark., 

2007; Altay ve ark., 2013b; Tunç ve Aktaş, 2016). Enfeksiyon genellikle 

paraziti taşıyan kenelerin köpekler tarafından yenilmesiyle meydana 

gelmektedir. Kenenin parçalanmasıyla serbest kalan sporozoitler kan 

ve lenf yoluyla dalak, lenf düğümleri, kemik iliğine yerleşir. Bu 

dokulardaki makrofaj ve endotel hücreleri içindeki şizogonik 

çoğalmayla makro ve mikroşizozoitler oluşur. Olgun şizontlar 

parçalanınca serbest kalan şizozoitler perifer kana geçerek nötrofiller 

içinde gamontları oluşturur. Köpekten kan emen keneler lökositlerle 

birlikte parazitin gamont formlarını alır. Mikrogametler 

makrogametleri döller ve zigot ve ookistler oluşur. Sporogonik 

çoğalmayla ookistler içerisinde sporozoitler gelişmektedir (Taylor ve 

ark., 2007; Aktaş ve Dumanlı, 2010; Altay ve ark., 2013b). Hepatozoon 
canis enfeksiyonlarında patojenite düşüktür. Ancak parazitemi oranı 

yüksek köpeklerde nötrofili, normositik-normokromik anemi, hatta 

ölümler görülmektedir. Sekunder enfeksiyonlar veya immun sistemin 

baskılanması enfeksiyon şiddetini arttırır. H. americanum 

enfeksiyonlarında kas dokuda lezyonlar, kistler parçalandığında da 

pyogranülomatöz yangı ve kemiklerde osteoproliferatif lezyonlar 

gelişmektedir. Enfeksiyonun klinik belirtileri ateş, kilo kaybı, kas 

atrofisi, halsizlik, depresyon, lenfoadenopati, mukozalarda solgunluk, 

mukoprulent gözyaşı akıntısı ve uyuşukluktur. Parazitemi oranı 

yüksek köpeklerde hepatitis, glomerulonefritis veya pnömoni 

görülebilmektedir (Taylor ve ark., 2007, Aktaş ve Dumanlı, 2010; Altay 

ve ark., 2013b, Tunç ve Aktaş, 2016). Enfeksiyonun teşhisi Giemsa ile 

boyanan kan frotilerinde nötrofil ve monositler içinde gamontların 

görülmesiyle, ELISA, IFAT gibi serolojik ve PZR gibi moleküler 

yöntemlerle yapılmaktadır (Taylor ve ark., 2007; Altay ve ark., 2013b; 

Tunç ve Aktaş, 2016). Köpeklerde hepatozoonosisin tedavisinde 

imidocarb dipropionte, doxycycline kombine halde, trimethoprim-

sulfadiazine, clindamycine, non-streoid yangı giderici gibi preparatlar 
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kullanılmaktadır. Köpeklere akarisit uygulamaları yapılmalı, yabani 

hayvanların etlerini yemeleri engellenmelidir (Taylor ve ark., 2007; 

Aktaş ve Dumanlı, 2010; Altay ve ark., 2013b; Tunç ve Aktaş, 2016). 

Yapılan çalışmalarda (Karagenç ve ark., 2006; Paşa ve ark., 2009; 

Otranto ve ark., 2011; Düzlü ve ark., 2014; Rojas ve ark., 2014; Aktaş 

ve ark., 2015b; Aydın ve ark., 2015; Maia ve ark., 2015; Piratae ve ark., 

2015; Hamel ve ark., 2016; Aktaş ve Özübek, 2017; Guven ve ark., 2017; 

Orkun ve ark., 2018) hepatozoonosis prevalansı %1-57.8 arasında 

değişen oranlarda tespit edilmiştir.  

Köpeklerde ehrlichiosise neden olan türlerden  Ehrlichia 
chaffeensis ve Ehrlichia canis kanin monositik ehrlichiosis veya 

tropikal köpek pansitopeni, Ehrlichia ewingii ise köpek granülositik 

ehrlichiosis etkeni olarak bilinmektedir. Ehrlichia canis ve Ehrlichia 
chaffeensis mononükleer hücrelere, Ehrlichia ewingii ise nötrofillere 

yerleşmektedir. Ehrlichia canis genellikle Dermacentor variabilitis, 
Amblyomma americanum ve Rhipicephalus sanguineus s.l türü 

kenelerle bulaştırılmaktadır. Sonbaharda enfekte olan keneler 

ilkbaharda etkeni köpeklere bulaştırmaktadır (Karagenç ve Bilgiç, 

2013a; Aktaş ve ark., 2015a; Tunç ve Aktaş, 2016). Kene köpekten kan 

emerken enfeksiyon etkenlerini alıp transstadial yolla sonraki gelişme 

dönemine aktarır. Vektör kene köpekten kan emdiğinde hastalık 

etkeni kenenin bağırsak epitelinde çoğalır. Etken daha sonra kenenin 

tükrük bezlerindeki epitel hücrelerinde tekrar çoğalır. Kan emip doyan 

kene gömlek değiştirir ve bir başka konaktan kan emerken etkenleri 

bulaştırır (Bremer ve ark., 2005; Ueti ve ark., 2009; Karagenç ve Bilgiç, 

2013a). Ehrlichiosis köpeklerde subklinik, akut ve kronik olmak üzere 

3 farklı seyir izlemektedir. Hastalık etkenlerine lökosit, dalak, 

karaciğer, lenf yumruları ve kemik iliğinde rastlanabilir. Enfekte 

köpeklerde trombosit yıkımlanması, ateş, anemi, lenf yumruları, dalak 

ve karaciğerde büyüme, depresyon, letarji, iştahsızlık, solunum 

yetmezliği, eklem ağrıları, deri altında morarma, ölüm gibi bulgular 

görülebilir. Bazı köpeklerin subklinik olarak aylarca hatta yıllarca 

enfekte kalabilmektedir. Bu köpekler normal görünümlüdür ve hafif 

anemi vardır. Kronik ehrlichiosisde ise ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, 
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anemi, kanama, anterior üveitis, sinirsel semptomlar, epistaksis, 

hematüri, nadiren nistagmus, topallama ve felç görülmektedir. 

Trombositopeni, pansitopeni, lenfositosis, hiperglobulinemi, serum 

alanin aminotransferaz seviyesinde artış, kemik iliği hipoplazisi, 

glomerulopati ve subretinal hemoraji gelişebilmektedir (Little, 2010; 

Karagenç ve Bilgiç, 2013a; Aktaş ve ark., 2015a). Köpeklerde 

ehrlichiosis tanısı Giemsa boyalı frotilerde monosit, trombosit, 

granulosit veya nötrofiller içerisinde ve Buffy coat veya kemik iliği 

aspirasyonu ile hazırlanan preparatlarda morulaların mikroskobik 

muayenesi, hücre kültürü, serolojik ve moleküler yöntemlerle 

yapılabilmektedir (Little, 2010; Karagenç ve Bilgiç, 2013a; Tunç ve 

Aktaş, 2016). Ehrlichiosisin tedavisinde doxycycline türevi 

antibiyotikler, kan transfüzyonu, intravenöz sıvı takviyesi ve 

imidocarb dipropionate kullanılabilir. Artritis veya trombosit sayısında 

azalma olgularında kortikosteroid kullanılmalıdır (Little, 2010; 

Karagenç ve Bilgiç, 2013a). Enfeksiyondan korunmak için akarisit 

uygulamaları yapılmalıdır (Karagenç ve Bilgiç, 2013a). Dünyanın 

değişik ülkelerinde yapılan çalışmalarda (İcen ve ark., 2011; Düzlü ve 

ark., 2014; Ural ve ark., 2014; Dahmani ve ark., 2015; Çetinkaya ve ark., 

2016; Hamel ve ark., 2016; Guven ve ark., 2017) ehrlichiosis 

prevalansının %0.5-69.4 arasında değiştiği belirlenmiştir.   

Köpeklerde enfeksiyöz trombositopeniye Anaplasma platys ve 

granülositik anaplasmosise A. phagocytophilum türleri neden 

olmaktadır. A. phagocytophilum nötrofil ve eozinofillere, Anaplasma 
platys ise trombositlere yerleşmektedir (Karagenç ve Bilgiç, 2013b; 

Aktaş ve ark., 2015a). A. phagocytophilum’un vektörleri Ixodes 
persulcatus kompleksinde yer alan kenelerdir (Woldehiwet, 2010). 

Anaplasma etkenleri tek başına konağa yerleştiğinde enfeksiyon hafif 

seyreder ancak başka patojenlerle miks enfeksiyonlarda şiddetli 

seyreder. Anaplasmosis kan transfüzyonu ve kontamine aletlerle de 

köpeklere bulaşabilir (Carrade ve ark., 2009; Little, 2010; Karagenç ve 

Bilgiç, 2013b). Kene köpekten kan emerken etkenler kenenin bağırsak 

epiteline yerleşir ve burada çoğalır. Etken kenenin tükrük bezi epitel 

hücrelerinde tekrar çoğalır. Kene bir başka konaktan kan emerken 



217 
 

etkenleri bulaştırır (Bremer ve ark., 2005; Ueti ve ark., 2009; Karagenç 

ve Bilgiç, 2013b). Köpeklerde klinik belirtilere kene tutunmasından 

sonra 1-2 hafta içerisinde rastlanır. A. phagocytophilum ile enfekte 

köpekler sağlıklı görünürler. Ancak ateş, iştahsızlık, durgunluk, kusma, 

ishal, epistaksis, topallık, hareket isteksizliği gibi klinik ve 

trombositopeni, lenfopeni, anemi, hiperglobulinemi, hipoalbuminemi 

ve alkalin fosfataz seviyesinde artış gibi patolojik bulgular görülebilir 

(Eberts ve ark., 2011). Anaplasma platys ile enfekte köpeklerde 

trombositopeni tablosu kendiliğinden iyileşir ve başka bir belirti 

görülmez. Bu enfeksiyon genellikle Ehrlichia canis enfeksiyonlarıyla 

miks seyreder ve anemi, trombositopeni, lökopeni, hipoalbuminemi, 

hipergammaglobulinemi görülebilir (Little, 2010, Tunç ve Aktaş, 2016). 

Köpeklerde anaplasmosisin tanısı, tedavisi ve kontrolü ehrlichiosis 

enfeksiyonları ile benzerdir (Little, 2010; Karagenç ve Bilgiç, 2013b, 

Tunç ve Aktaş, 2016). Dünyanın bazı ülkelerinde yapılan çalışmalarda 

(Karagenç ve ark., 2005; Ulutaş ve ark., 2007; Güneş ve ark., 2011; 

Düzlü ve ark., 2014; Aktaş ve ark., 2015a; Dahmani ve ark., 2015; 

Çetinkaya ve ark., 2016; Hamel ve ark., 2016) köpeklerde anaplasmosis 

prevalansı %0.4-48.8 arasında tespit edilmiştir. 
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BİR KISRAKTAKİ VULVAR YASSI HÜCRELİ KARSİNOMDA P53, 

SİTOKERATİN 5/6 VE PCNA EKSPRESYONLARININ 

İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ფაშატში ვულვარულ ბრტყელუჯრედოვან კარცინომაში  

p 53, CYTOCERATIN 5/6 -ს და PCNA ექსპრესიების 

იმუნოჰისტოქიმიური შეფასება 
 

IMMUNOHISTOCHEMICAL ASSESSMENT OF P53, CYTOKERATIN 

5/6 AND PCNA EXPRESSIONS IN VULVAR SQUAMOUS CELL 

CARCINOMA IN A MARE 
 

Emin KARAKURT1, Mushap KURU2, Celal Şahin ERMUTLU3,  

Murat Can DEMİR4, Ayfer YILDIZ5 

 

ÖZET 

Bu çalışmada kısrakta tespit edilen vulvar SCC'nin agresifliğini 

p53, CK 5/6 ve PCNA gibi belirteçler kullanarak immünohistokimyasal 

yöntemlerle değerlendirmeyi amaçladık. Bu çalışmada rutin 

histopatolojik tanı için bölümümüze getirilen 20 yaşındaki melez bir 

kısrağın vulvasından alınan tümör kitlesi kullanıldı. Ameliyattan sonra 

çıkarılan tümöral kitle 10 x 10.5 x 12 cm boyutlarında ölçüldü. Tümöral 

doku örnekleri %10 tamponlu formaldehit solüsyonunda tespit edildi, 

rutin olarak işlendi ve histopatolojik değişiklikleri belirlemek için 

Hematoksilen & Eozin ile boyandı. Kesitler ışık mikroskobu altında 
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incelendi ve fotoğrafları çekildi. İmmünohistokimyasal boyamada 

rutin streptavidin-biotin peroksidaz kompleks yöntemi kullanıldı. 

Makroskopik ve mikroskobik bulgular ışığında vulvadan alınan 

tümöral kitleye SCC tanısı konuldu. Vaka p53, CK 5/6 ve PCNA 

immünoreaktivitesi yönünden pozitifti. Sonuç olarak, çalışmamızdan 

elde edilen veriler doğrultusunda vulvar SCC'nin çok agresif bir tümör 

olduğu kanısına vardık. Ek olarak, p53 ekspresyonundaki artışın, 

vulvar SCC etiyolojisindeki UV ve papillomavirüs indüklü 

mutasyonlarla ilişkili olabileceğine inanıyoruz. 

Anahtar sözcükler: Kısrak, Vulva, Yassı Hücreli Karsinom. 

 

აბსტრაქტი 

კვლევის მიზანია იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით გამო-

ვლენილი ვულვარული SCC აგრესიულობის შეფასება ისეთი 

მარკერების გამოყენებით, როგორიცაა p53, CK 5/6 და PCNA. ამ 

კვლევაში გამოყენებული იქნა 20 წლის ნაჯვარი ფაშატის 

ვულვიდან აღებული სიმსივნური მასა, რომელიც ჩვენს გან-

ყოფილებაში მოჰყავდათ რუტინული ჰისტოპათოლოგიური 

დიაგნოზის დასასმელად. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ ამო-

ღებული სიმსივნური მასა იზომება 10 x 10,5 x 12 სმ. სიმსივნური 

ქსოვილის ნიმუშები დაფიქსირდა 10%–იანი ბუფერული ფორ-

მალდეჰიდის ხსნარში, რუტინულად დამუშავდა და შეიღება 

ჰემატოქსილინით და ეოზინით ჰისტოპათოლოგიური ცვლილე-

ბების დასადგენად. ამოკვეთილი ნაწილები შესწავლილ და 

გადაღებულ იქნა სინათლის მიკროსკოპის ქვეშ. იმუნო-

ჰისტოქიმიური შეღებვისთვის გამოყენებულ იქნა რუტინული 

სტრეპტავიდინ-ბიოტინ პეროქსიდაზას კომპლექსური მეთოდი. 

მაკროსკოპიული და მიკროსკოპული დასკვნების ფონზე, ვულ-

ვიდან აღებული სიმსივნური მასას დაესვა დიაგნოზი SCC. შემ-

თხვევა დადებითი იყო p53, CK 5/6 და PCNA იმუნორეაქ-

ტიულობის მხრივ. დასასრულს, ჩვენ დავასკვენით, რომ 

ვულვარული SCC არის ძალიან აგრესიული სიმსივნე, რომელიც 

შეესაბამება ჩვენი კვლევის მონაცემებს. გარდა ამისა, ჩვენ 

მიგვაჩნია, რომ p53 ექსპრესიის ზრდა შეიძლება ასოცირებული 
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იყოს UV და პაპილომავირუსით გამოწვეულ მუტაციებთან ვულ-

ვარული SCC ეტიოლოგიაში. 

საკვანძო სიტყვები: ფაშატი, ვულვა, ბრტყელუჯრედოვანი 

კარცინომა 
 

ABSTRACT 

In this study, we aimed to evaluate the aggressiveness of vulvar 

SCC detected in a mare, by immunohistochemical methods by using 

markers such as p53, CK 5/6 and PCNA. A tumor mass taken from the 

vulva of a 20-year-old cross breed mare brought to our department for 

routine histopathological diagnosis was used in this study. The tumoral 

mass extirpated after surgery was measured at 10 x 10.5 x 12 cm. 

Tumoral tissue samples were fixed in 10% buffered formaldehyde 

solution, processed routinely and in order to determine 

histopathological changes stained with Hematoxylin & Eosin. The 

sections examined under a light microscope and photographed. The 

routine streptavidin–biotin peroxidase complex method was used for 

immunohistochemical staining. In the light of macroscopic and 

microscopic findings, the tumoral mass taken from the vulva was 

diagnosed with SCC. The case was positive for p53, CK 5/6 and PCNA 

immunoreactivity. Consequently, we conclude that vulvar SCC is a 

very aggressive tumor in line with the data obtained from our study. In 

addition, we believe that the increase in p53 expression may be related 

to UV and papillomavirus-induced mutations in the etiology of vulvar 

SCC. 

Key Words: Mare, Squamous Cell Carcinoma, Vulva. 
 

GİRİŞ 

Skuamöz hücreli karsinom (SCC) atlarda en sık görülen malign 

kutanöz tümördür ve çoğunlukla gözde, özellikle konjonktivada, 

erkeklerde penis ve prepusta, dişilerde ise daha az sıklıkla vulval 

dudaklarda ve klitoriste yerleşir [1 -3]. Appaloozalar, Amerikan Benekli 

Atları, Safkanlar, Quarter Atı ve yük ırkları gibi at ırkları SCC'ye daha 

yatkındır ve tümör insidansı yaşla birlikte artar (12 yaş ve üzeri) [4,5]. 
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Metastaz oranı oldukça değişken olmakla birlikte son derece nadirdir, 

ancak tümörün ileri evrelerinde lokal veya bölgesel lenf nodlarına 

yayılım olabilir [6]. Cerrahi tedavi geçerli tedavi seçeneğidir, ancak 

invaziv vakalarda ve tümörün anatomik konumuna bağlı olarak cerrahi 

eksizyon çok zor olabilir, bu gibi durumlarda cerrahi komplikasyonlara 

ve hatta hayvanın ötenazisine neden olabilir [3]. Bu çalışmada, bir 

kısrakta son derece nadir görülen vulvar SCC'nin saldırganlığını p53, 

Sitokeratin 5/6 (SK 5/6) ve Prolifere hücre nükleer antijeni (PCNA) gibi 

belirteçler kullanarak immünohistokimyasal yöntemlerle 

değerlendirmeyi amaçladık.  

VAKA GEÇMİŞİ 

Vaka, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji 

Anabilim Dalı Kliniği’ne getirilen 20 yaşındaki melez bir kısraktı. Bu 

çalışmanın etik kurul raporu Kafkas Üniversitesi Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu'ndan alınmıştır (Yetki numarası: KAU-HADYEK-

2021/062). Kısrak sahibi, tümöral kitlenin 4-5 ay önce oluştuğunu ve 

yavaş yavaş büyüdüğünü söyledi. Vulva dorsalindeki kitlenin yaklaşık 

olarak bir el yumruğu büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Penisilin ve 

lokal antibiyotik kullanımına rağmen tümörün 1.5 ay önce büyümeye 

devam ettiği kaydedildi. Vulva dışında herhangi bir genital organda 

tümöral kitleye rastlanmadı. Lenf düğümlerinde metastaz saptanmadı. 

Ameliyat sonrası çıkarılan tümör kitlesi 10 x 10.5 x 12 cm boyutlarında 

ölçüldü ve rutin histopatolojik tanı için Patoloji Anabilim Dalı’na 

gönderildi. Tümör kitlesinden alınan doku örnekleri, %10 tamponlu 

formaldehit solüsyonunda (Merck) fikze edildi, rutin olarak işlendi ve 

histopatolojik değişiklikleri belirlemek için Hematoksilen & Eozin 

(H&E) ile boyandı. Kesitler ışık mikroskobu (Olympus Bx53) altında 

incelendi ve Cell^P programı (Olympus Soft Imaging Solutions GmbH, 

3,4) kullanılarak fotoğraflandı. Rutin streptavidin-biyotin peroksidaz 

kompleksi yöntemi, kitin manuel talimatlarına göre kullanıldı (Thermo 

Scientific Histostain-Plus IHC Kit, HRP, geniş spektrum, REF: TP-125-

HL). Primer antikorlar p53 (Novus Bio, SPM590, Dilüsyon Oranı: 

1/200)), CK 5/6 (Thermo Fisher Scientific, D5/16 B4, kullanıma hazır) 

ve PCNA [Santa Cruz, sc-56, Dilüsyon Oranı: 1 /100) antijen retriveal 
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ve non spesifik protein blokajından sonra kullanıldı. Reaksiyonlar 3,3'-

Diaminobenzidin (DAB) kromojeni ile tespit edildi. Hematoksilen 

kullanılarak zıt boyamalar yapıldı. Daha sonra Entellan kesitler 

kapatıldı. Kontrol kesitleri için, primer antikor yerine, kesitlere PBS 

damlatıldı. 

Makroskopik olarak kitlenin karnabahar benzeri büyüme 

gösterdiği, yüzeyinin hemorajik ve ülseratif olduğu görüldü (Figür 1 a-

b). Histopatolojik incelemelerde, epidermisten dermise doğru büyüyen 

lobüler veya papiller tipte keratinosit proliferasyonu görüldü. Tümör 

kitlesinin ortasında çok sayıda irili ufaklı keratin incileri tespit edildi. 

Ek olarak, tümör hücrelerinin poligonal bir şekle, büyük bir çekirdeğe, 

artmış çekirdekçik sayılarına sahip olduğu ve belirgin pleomorfizm 

gösterdiği saptandı. Tümör alanlarında oldukça fazla sayıda atipik 

mitotik figüre rastlandı. Diskeratotik hücreler ve tümör adaları 

çevresinde inflamatuar hücre infiltrasyonu diğer önemli histopatolojik 

bulgulardan idi (Figür 2 a-d). Makroskopik ve mikroskobik bulgular 

ışığında vulvadan alınan tümöral kitleye YHK tanısı konuldu. 

İmmünhistokimyasal incelemelerde, özellikle tümör adalarının 

periferinde yer alan neoplastik hücrelerde intranükleer sarı-

kahverengi p53 ekspresyonlarının daha şiddetli olduğunu gözlemledik. 

Ayrıca keratin incilerinde p53 ekspresyonu yoktu. Pleomorfik tümör 

hücrelerinde ve skuamöz epitel hücrelerinde sarı-kahverengi yoğun 

sitoplazmik ve perinükleer SK 5/6 immünopozitif reaksiyonlar 

gösterildi. Tümör hücrelerinin çekirdeğindeki p53 immünopozitif 

reaksiyonlara benzer şekilde koyu kahverengi PCNA ekspresyonları da 

tespit edildi. Keratin incilerinde pozitif reaksiyon gözlenmezken, 

özellikle tümör adalarının periferindeki neoplastik hücrelerde PCNA 

pozitif reaksiyonlarının daha yoğun olduğu gözlendi (Figür 3 a-i).  

TARTIŞMA 

Vulvar YHK'lar genellikle yaşla birlikte artar ve Appaloozalar, 

Amerikan Benekli Atları, Safkanlar, Quarter Atları ve melez ırklar bu 

tümöre daha yatkındır. Çalışmamızda saptadığımız vulvar YHK olgusu, 

önceki çalışmalara benzer şekilde 20 yaşında melez bir kısraktaydı [4,5]. 

Vulvadan alınan tümöral kitlenin makroskopik ve mikroskobik 
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bulguları literatür verileri ile uyumluydu [5,6]. Bugüne kadar, atlarda 

genital YHK'nın spesifik bir nedeni kesin olarak tanımlanamamıştır. 

Atlarda vulvar YHK'nın etiyolojisi şimdiye kadar ayrıntılı olarak 

araştırılmamış olmasına rağmen, bir çalışmada viral olarak indüklenen 

bir vulvar papillomun atta in situ karsinoma dönüştüğü tespit edilmiştir 
[3]. Ayrıca uzun süreli UV maruziyetinin veya kronik cilt tahrişinin 

vulvar YHK etiyopatogenezinde etkili olabileceği bildirilmiştir [5]. Daha 

önceki literatür verilerinde, at perioküler YHK'da genom gardiyanı 

olarak da bilinen p53'ün aşırı ekspresyonu immünohistokimyasal 

olarak gösterilmiş olup, UV radyasyonunun neden olduğu p53 

mutasyonunun, perioküler SCC patogenezinde yer alan ciddi 

faktörlerden biri olabileceğini düşündürmektedir [7,8]. p53 hücre 

proliferasyonunun düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir, ayrıca 

hücre döngüsünün durdurulması, DNA onarımı ve apoptozda da rol 

oynar [9,10]. İnsan tümörlerinin yaklaşık yarısında p53 geninin mutant 

olduğu bilinmektedir [10]. p53 genindeki mutasyonlar, tümör baskılayıcı 

aktiviteyi inhibe ederek, tümörün başlamasını ve ilerlemesini teşvik 

eder [7,10]. Sığır, at, kedi ve köpeklerin YHK'sında p53'ün aşırı 

ekspresyonu tespit edilmiştir [11]. Çalışmamızda, daha önce farklı 

araştırmacılar tarafından bildirildiği gibi, tümör adalarının periferinde 

yer alan neoplastik hücrelerde intranükleer p53 ekspresyonları 

gözlendi [7, 9-11]. İmmünohistokimyasal yöntemlerle tespit ettiğimiz p53 

ekspresyonundaki bu artışın vulvar YHK oluşumunda önemli rolü 

olduğunu ve diğer YHK tiplerinde olduğu gibi p53 genindeki (UV veya 

papilloma virüsü indüklenmiş) mutasyona bağlı olabileceğini 

yorumladık[3,5]. Farklı ara filamentlerin ekspresyonu ayrıca malign 

transformasyonun farklı aşamaları ile ilişkilidir. Hücre iskeleti 

proteinleri olan SK'lar, keratinositlerin farklılaşması sırasında sadece 

epitel hücreleri tarafından eksprese edilir ve YHK'da olduğu gibi 

malign transformasyon sırasında muhafaza edilmektedir[12]. 

Çalışmamızda SK 5/6 pozitif reaksiyonları literatür verilerinde 

bildirilenlere benzer şekilde intrasitoplazmik olarak saptandı [8,12-14]. SK 

5/6 reaksiyonundaki bu artışı vulvadan alınan kitlenin skuamöz epitel 

hücre kökenli olduğu ve malign transformasyon ile ilişkili olduğu 
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şeklinde yorumladık. Önemli bir çoğalma belirteci olan PCNA, DNA 

onarım sürecinde, hücre döngüsü kontrolünde, kromatin montajı ve 

RNA transkripsiyonunda rol oynar [15]. Literatür taramalarında vulvar 

veya oküler YHK'larda PCNA ekspresyonunu immünohistokimyasal 

yöntemlerle araştıran herhangi bir çalışmaya rastlamadık. 

Çalışmamızda, neoplastik hücrelerin çoğunda, ağırlıklı olarak tümör 

adalarının çevresinde nükleer PCNA reaksiyonlarını gözlemledik. 

PCNA reaksiyonundaki bu artış, tümöral kitlenin çok yüksek bir 

proliferasyon indeksine sahip olduğunu gösterdi. 

Sonuç olarak, çalışmamızdan elde edilen veriler doğrultusunda 

vulvar YHK'nınoldukça agresif bir tümör olduğuna inanıyoruz. Ayrıca 

p53 ekspresyonundaki artışın vulvar YHK etiyolojisinde UV ve 

papillomavirüs kaynaklı mutasyonlarla ilişkili olabileceği 

kanaatindeyiz.  
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FİGÜRLER ve ALTYAZILARI 

 
Figür 1. a-b: Cerrahi operasyon öncesi kitlenin farklı açılardan 

makroskobik görünümü  
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Figür 2. a: Epidermisten dermise doğru uzanan neoplastik 

proliferasyonlar ve keratin incisi, H&E, Bar = 100 μm,b: Tümoral 

kitlenin ortasında çok sayıda keratin incisi (oklar), H&E, Bar = 200 

μm,c: Belirgin pleomorfizm gösteren poligonal şekilli tümör hücreleri 

(ok başları), mitotik figürler (oklar), H&E, Bar = 50 μm, d:Atipik mitotik 

figürler (oklar), H&E, Bar = 20 μm 
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Figür 3. a-c:Farklı magnifikasyonlarda intranükleer sarı-

kahverengimsi p53 pozitif reaksiyonlar, İHK, d-f: Farklı 

magnifikasyonlarda yoğun sitoplazmik SK 5/6 immunoreaktivitesi, 

İHK, g-i: Farklı magnifikasyonlarda koyu kahverengi intranükleer 

PCNA pozitif reaksiyonlar, İHK 
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სამეცნიერო ნაშრომში წარმოდგენილია ადგილობრივ აგრო-

ინდუსტრიულ ნარჩენებზე დამზადებული  სპორაწარმომქნელი  

Bacillus subtilis  ახალი  პრობიოტიკის როგორც  ანტიბიოტიკის 

შემცვლელი საკვები დანამატის გამოყენების ეფექტურობა  ბრო-

ილერის კვებაში. სამრეწველო პირობებში პრაქტიკულად მუდ-

მივი  მოვლენაა ფრინველის დისბაქტერიოზის პრობლემა,  რომ-

ლის მოგვარებისთვის გამოიყენება შესაბამისი  ანტიბიოტიკები, 

თუმცა საფუძლიან საზრუნავს იწვევს პათოგენური მიკრო-

ორგანიზმების რეზისტენტული ფორმების  ფართო გავრცელება, 

რომლებიც მდგრადები არიან თანამედროვე ანტიბიოტიკური 

საშუალებების მიმართ, გარდა ამისა ადგილი აქვს სამკურნალო 

პრეპარატების აქტიური ნივთიერებების დაგროვებას ფრინვე-

ლის პროდუქციაში. მზარდმა მოთხოვნამ ფრინველის  პროდუქ-

ციის  გაზრდისა და  ხარისხის ამაღლებისადმი, დღის წესრიგში 

დააყენა ალტერნატიული მეთოდების მოძიება ფრინველის ორ-

განიზმში ანტიბიოტიკური დატვირთვის მოხსნისა. აღნიშნულის 

მისაღწევად განახლდა კოლექციაში არსებული Bacillus subtilis 
ახალი შტამები, რომელთა დატესტვა განხორციელდა   ბროი-

ლერის კვებაში. ადგილობრივ აგროინდუსტრულ ნედლეულზე 

დამზადებული სპორაწარმომქნელი Bacillus subtilis-ის  ახალი 

პრობიოტიკი  საბროილერო საწარმოში ბროილერის კვებისას 

საკვები დანამატის სახით სამივე საცდელი ჯგუფის  ულუფაში 

შევურიეთ 0,05%, 0,04% და 0,03%-ის ოდენობით, ხოლო საკონ-

ტროლო ჯგუფის ფრინველის ულუფას დამატებული ჰქონდა  

ანტიბიოტიკი.  როგორც,  სამივე საცდელი  ჯგუფის  ისე საკონ-

ტროლო ჯგუფის ბროილერის კვება ხდებოდა ფაზიბრივად მათ-

თვის განკუთვნილი სრულფასოვანი კომბინირებული საკვებით, 

რომელიც აკმაყოფილებდა ბროილერის მოთხოვნას საზრდო, 

მინერალურ და ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებზე. 

ექსპერიმენტის საფუძველზე დადგინდა,რომ ადგილობრივ 

აგროინდუსტრიულ ნედლეულზე დამზადებული სპორაწარ-

მომქნელი Bacillus subtilis-ის  ახალი  პრობიოტიკის, როგორც 

საკვები დანამატის  ოპტიმალური დოზა  ბროილერის კვებაში 

არის 0,04%. 
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პროექტი CARYS-19-2268)       

 

ÖZET 

Kümes hayvanlarında probiyotik kullanımı aşağıdakilerin 

iyileştirilmesini mümkün kılmıştır: 

- Hastalık ve ölüm oranının azalması nedeniyle kümes hayvanların 

hayatta kalma oranı; 

- Günlük kilo alımı ve canlı ağırlık; 

- Gıda sindirilmesi ve dönüşümü; 

- Ekonomik verim. 

Yeni sporalar üreten B. subtilis'i kullanmak ve optimum dozu 

belirlemek için, "Roster" Ltd.'deki analogların prensibi üzerine bir 

deney yapmak için dört gruba ayrılmış 400 kanat Ross-308 broyler 

çapraz tavuğu seçtik. 

I-Deney grubu temel gıda, probiyotik içermeyen antibiyotik 

ernafloksasilin ile tam kombinasyon yem aldı. 

II. Deney grubun antibiyotik içermeyen temel gıdalarla 

besleniyordu. Porsyonuna, yeni spor üreten B. protilis probiyotiğin % 

0.05'i eklendi. 

III. Deneme grubu antibiyotiksiz temel gıda aldı, Porsynuna yeni 

spor üreten B. subtilis'ten % 0.04 probiyotik eklendi. 

IV. Deneme grubu antibiyotik içermeyen temel gıdalar aldı, 

porsyonuna yeni spor üreten B. subtilis'ten% 0.03 probiyotik ekledi. 

Deneme süresi boyunca, broylerin kapsamlı yetiştirmenin 

teknolojik parametreleri tüm gruplar için aynıydı ve Kros Ross-308 ‘un 

uygun gördüğü gerekliliklerine tam olarak uyuyordu. 

Test sırasında bir günlük canlı pilicin ağırlığı tüm gruplarda hemen 

hemen eşitti ve 40.7-40.8 g olarak belirlendi, bu da gruplardaki 
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hayvanların yüksek bir homojenliğine işaret ediyordu. Deney 

döneminde, tüm yetiştirme dönemlerinde deney grubu etlik hayvanın 

canlı ağırlığın yüksek olduğu belli oldu. 

Kontrol grubu etlik piliçlerin 14 günlük ortalama canlı ağırlığı 395 

g ve deney grubununki 408-427 g. yani % 3,3-8,1 oranında daha fazla 

idi. 

28 günlük deney gruplarında etlik piliçlerin canlı ağırlığı 1320-

1450 gram arasında değişmekte olup diğer kontrol gurubu denenlerden 

(1230 g)% 7,3-17,9 daha fazladır. 35 günlükken, deney gruplarında 

etlik piliç canlı ağırlığı 1865-1903 g idi, kontrol grubunda ise 1773 g 

yani % 5,2-7,3 daha fazlaydı. 

28 güne kadar olan deney gruplarındaki canlı ağırlıklarına gelince, 

en iyi canlı ağırlık 4. grupta, 35 güne kadar deneyim görenlerde ise 2. 

grupta gözlendi. 

Yetiştirme dönemindeki mutlak artışın hesaplanması, 35 günde en 

yüksek canlı ağırlık artışının 1824-1869 g. deney gruplarındaki 

piliçlerde belli oldu. Bu rakam kontrol grubunda -1732 gr. idi. Deney 

gruplarındaki mutlak artış en yüksek 2. deney grubunda -1869 gr 

gösterildi. Deney gruplarındaki mutlak artış en yüksek 2. deney 

grubunda -1869 gr gösterildi. 3. ve 4. deney gruplarında ise bu veriler 

1824-1855 gr idi. 

35 gün süren yetiştirme döneminde en yüksek günlük artış 2. grup 

piliçlerde oldu ve 53,2 gr, 3. ve 4. deney gruplarının et tavuğu ise 52.1-

53.0 gr. olarak belirlendi. Kontrol grubu broylerde çok daha düşük bir 

günlük artış 49.5 gr. olarak gözlendi. 

Büyüme zamanı boyunca broylerin ağırlığın sabitlik oranı % 94-98 

idi. En düşük kontrol gurubunda -% 94, 3. ve 4. deney gruplarında % 

96 olarak gösterildi. 2. deney grubunda en yüksek - % 98 idi. Kontrol 

grubuna, ilk büyüme döneminde antibiyotik verilmiş olmasına rağmen, 

telef olmanın nedeni bir gastrointestinal bozukluktu. Deney 

gruplarında ilk büyüme döneminde gastrointestinal bozukluklarda 

telef örneği olmadı. Bu gruplardaki telef olmanın ana nedeni, 

büyümenin son dönemindeki kemikleşmelerdi (enfarktlar). Deney 

sırasında, büyüme dönemindeki gıda tüketimini hem piliç başına,  hem 
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de 1 kg artış üzerine incelendi. Yem masrafı tüm gruplarda hemen 

hemen aynıydı ve piliç başına 3,2-3,4 kg, 1 kg. üzerine artış 1.8-1.83 kg. 

olarak belirlendi,  

Avrupa Verimlilik Endeksi, kontrol grubunda 265 birim, deney 

grubunda 284-293 birim olmak üzere tüm gruplarda hesaplandı. Bu 

durum ise oldukça yüksek bir oranı göstermektedir. Deney 

gruplarından en yüksek -293 birim ikinci deney grubunda tespit edildi. 

Böylece elde edilen sonuçlar, yeni sporalar üreten B. subtilis'in 

probiyotiklerinin broyler verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sporalar üreten yeni probiyotik B. subtilis, 

Broiler, Kontrol grubu, Test grubu, Verimlilik 

 

ABSTRACT 

 The scientific paper presents the effectiveness of the use of a new 

probiotic, Bacillus subtilis, a new probiotic as an antibiotic substitute 

food supplement cultivated on local agro-industrial waste, in broiler 

feeding. The problem of avian dysbacteriosis is practically a constant 

chalange in industrial conditions. For the solution of the problem 

appropriate antibiotics are used, however, the widespread concern is 

the resistant forms of pathogenic microorganisms that are resistant to 

modern antibiotics. The growing demand to increase and improve the 

quality of poultry production has put on the agenda the search for 

alternative methods of removing the antibiotic load in the bird's body. 

To achieve this, new strains of Bacillus subtilis were updated in the 

collection, which were tested in broiler feed. 

A new probiotic from the local agro-industrial raw material 

Bacillus subtilis mixed with 0.05%, 0.04% and 0.03% in the amount of 

0.05%, 0.04% and 0.03% of the feed in the broiler plant as a feed 

additive in three test groups, and the control group had feed with 

antibiotic. Both broiler and control group broilers were fed a complete 

combined feed in appropriate phases, which met the broiler's demand 

for nutrients, minerals, and biologically active substances. 
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Based on the experiment, it was found that the optimal dose of the 

new probiotic Bacillus subtilis, a spore-forming agent cultivated on 

local agro-industrial raw waste materials, as a feed additive in broiler 

feed is 0.04%.        

 The research was conducted with the financial assistance of “Shota 

Rustaveli National Science Foundation of Georgia” (Grant Project 

CARYS-19-2268) 

Key Words: Broiler, Antibiotic, Probiotic, Efficiency, experiment, 

probiotic optimal dose.  

 

საკითხის აქტუალობა. ბროილერის ხორცს ადამიანის კვებაში 

უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია. ბოლო წლებში აღნიშნულ 

პროდუქტზე  მზარდი მოთხოვნის გამო ისე როგორც მთელ 

მსოფლიოში ასევე საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

მეფრინველეობის  საწარმოების როგორც რაოდენობა ისე მათი 

სიმძლავრე. ტრადიციულად ბროილერის ხორცის წარმოებისას 

ტეტრაციკლინი, ამოქსიცილინი, პენიცილინი, ბაციტრაცინი და 

სხვა ანტიბიოტიკების გამოიყენება მიღებულია როგორც 

პრევენციული ანტიმიკრობული და ზრდის სტიმულიატორი [19] 

თუმცა ანტიბიოტიკების გამოყენებამ თავის მხრივ გამოიწვია არა 

მარტო  მულტიანტიბიოტიკური პრეპარატების მიმართ 

რეზისტენტული პათოგენების წარმოშობა არამედ ფრინველებში  

აუცილებელი მიკროფლორის და იმუნური  ფუნქციის 

დაქვეითება [1], ამას  მოჰყვა  წარმოების დანაკარგები  და საერთო 

ზარჯების ზრდა 10-15%-ით [14]. ანტიბიოტიკების მიმართ 

რეზიზტენტობის პოტენციურმა ტრანსფერმა  ცხოველებიდან 

ადამიანშიც შეაღწია [15]. ამ პრობლემის გამო, ანტიბიოტიკების 

როგორც ზრდის სტიმულიატორის გამოყენება  აიკრძლა 

ევროპასა და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში [8]. გამომდინარე 

აქედან სავალდებულო გახდა ანტიბიოტიკების ჩანაცვლება სხვა 

ეფექტური საშუალებებით. პრობიოტიკების გამოყენება, როგორც 

ცხოველის ორგანიზმსა და პათოგენებს შორის ბუნებრივი 

დამცავი ბარიერის წარმომქმნელი მიკროორგანიზმები, გახდა 

ყველაზე რეალური ბუნებრივი ალტერნატივაკუჭ-ნაწლავის 
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ტრადიციული  ანტიბიოტიკური თერაპიის [6], რაც ხელს უწყობს 

ცხოველის პროდუქტიულობას და მათგან მიღებული 

პროდუქტის უვნებლობას [4]. 

ტრადიციულად, Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus 

შტამები დომინირებენ პრობიოტიკებში, თუმცა  ბოლო დროს, 

სპორაწარმომქნელი   Bacillus სახეობების გამოყენება ფართოდაა  

გავრცელებული მეცხოველეობასა და მეფრინველეობაში [12]. 

უფრო მეტიც, სპორაწარმომქნელი  პრობიოტიკები  იწარმოება და 

გამოიყენება  ადამიანებში უვნებელი  დანამატების სახით [11] 

(მაგ., Bactisubtil, საფრანგეთი; Nature’s First Food, აშშ), ასევე 

ცხოველებში, როგორც ზრდის სტიმულიატორი (მაგალითად, 

BioGrow, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია), იგი აგრეთვე გამოიყენება 

აკვა კულტურების ზრდისა და დაავადების მიმართ რეზის-

ტენტობის ამაღლების მიზნით [5] (მაგ., Biostart, აშშ; Promarine, 

ბელგია).  

აღსანიშნავია, რომ Bacillus სახეობას ბევრი მნიშვნელოვანი 

ტექნოლოგიური უპირატესობა გააჩნია. ეს ორგანიზმები ხა-

სიათდება გარემო პირობებისადმი მაღალი ადაპტაციისა და 

მცენარეულ  ნედლეულზე მაღალი ზრდის ტემპით. თერმო-

რეზისტენტული  სპორები სტაბილურია ხანგრძლივი შენახვის 

პირობებში მაცივრის გარეშე უფრო მეტიც, სპორებს უნარი აქვთ 

კუჭნაწლავში გააგრძელონ ცხოველმყოფელობა დაბალი pH 

დონის შემთხვევაშიც [3, 20]. ამგვარად, სპორების სახით შეყვა-

ნილი ბაქტერიის სრული დოზა უცვლელად აღწევს წვრილ 

ნაწლავში, რაც არ ხდება Lactobacillus-ის ყველა სახეობის შემთხ-

ვევაში [18]. გარდა ამისა, ანტიმიკრობული ნაერთების  (კოაგუ-

ლინი, ამიკოუმაცინი და სუბტილიზინი) სეკრეცია უზრუნველ-

ყოფს პრობიოტიკურ ეფექტს, როგორც კონკურენტი ბაქტერიე-

ბის ასევე ენტერალური პათოგენების ზრდის დათრგუნვით. 

ასევე, Bacillus სახეობების ვეგეტატიური ფორმები  წარმოქმნიან 

უჯრედგარე ფერმენტებს  (პროტეაზა, ცელულაზა, ქსილანაზა, 

პექტანაზა და ლიპაზა), რომლებიც ხელს უწყობენ საკვები ნივ-

თიერებების ათვისებასა და შეწოვას [16]. საბოლოოდ მეფრინ-

ველეობაში პრობიოტიკების გამოყენებამ  შესაძლებელი გახადა   
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გაეუმჯობესებინა: 1. ფრინველის შენარჩუნების მაჩვენებელი, 

მათი დააავადობის და სიკვდილიანობის შემცირებიდან გამომ-

დინარე, 2) სადღეღამისო წონამატი და ცოცხალი მასა 3) საკვების 

ათვისება და კონვერსია [2], 4) ეკონომიკური ეფექტიანობა [21,17]. 

აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით, ალტერნატიული 

მეთოდების მოძიება ფრინველის ორგანიზმში ანტიბიოტიკური 

დატვირთვის მოხსნის მიზნით, შემდეგ მისი გამოცდა და მიღე-

ბული შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა,ბოლო წლებში  მეფრინ-

ველეობაში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების უმნიშვნელო-

ვანესი საკითხია.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. საქართველოში, ფრინველის 

კუჭ-ნაწლავის დაავადებების პრევენციის მიზნით, როგორც 

ავღნიშნეთ მეფრინველეობის საწარმოები ჯერ-ჯერობით კვლა-

ვაც  იყენებენ ანტიბიოტიკებს როგორც საკვებ დანამატს. ალტერ-

ნატიული მეთოდების მოძიების მიზნით და ზემოთ აღწერილი 

სპორაწარმომქნელი პრობიოტიკის გამოყენების სარგებლის, 

ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნების, სამხრეთ კავკასიაში 

პრობიოტიკების წარმოების არარსებობის და საჭირო რესურსის 

ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, საქართველოს აგრარუ-

ლი უნივერსიტეტის გუნდმა შოთა რუსთაველის ეროვნულ 

სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (პროექტი 

AR/106/7-280/14, 2015-2017 წლები), განახორციელა კვლევები  

რამაც საშუალება მოგვცა გამოგვეკვლია ფიზიოლოგიური მექა-

ნიზმები, რომლებიც არეგულირებს და აუმჯობესებს Bacillus 
სახეობების მიერ პრობიოტიკი სპორების მიღებას. სამეცნიერო 

და ტექნოლოგიური იდეა ორმაგი მიზნის მატარებელი იყო: 

მომხდარიყო უფასო აგროინდუსტრიული ნარჩენების უტილი-

ზაცია, გადამუშავება და ბაქტერიების ფერმენტული სისტემის 

და ბიოსინთეტიკური პოტენციალის გამოყენებით, ინოვაციური, 

დაბალი ღირებულების და კონკურენტული ტექნოლოგიის 

შემუშავება  სპორაწარმომქნელი პრობიოტიკის  წარმოებისთვის. 

ასეთნაირად დამზადებულმა პრობიოტიკმა დღის წესრიგში 

დააყენა საკითხი შეგვესწავლა სპორაწარმომქნელი Bacillus 
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Subtilis-ახალი პრობიოტიკის, როგორც ანტიბიოტიკის შემცვლე-

ლი საკვები დანამატის გამოყენების ეფექტურობა ბროილერის 

კვებაში, რაც საფუძვლად დაედო კვლევითი სამუშაობების გან-

ხორციელებას.   

პრობიოტიკული პრეპარატის ტესტირება, მასი საუკეთესო 

ეფექტის დადასტურება განხორციელდა მეფრინველეობის სა-

წარმო შპს „როსტერ“-ში. პირველად შეფასდა სპორაწარმომქნელი 

Bacillus subtilis-ის ახალი პრობიოტიკი პრეპარატის ბიო-

ლოგიური ეფექტურობა, საკვების კონვერსია, ბროილერის  ზრდა 

და პროდუქტიულობა. კვლევა განხორციელდება რამოდენიმე  

საცდელ  და საკონტროლო ჯგუფზე.  

გამოკვლევის მასალა და მეთოდები. სპორაწარმომქნელი 

Bacillus Subtilis-ის ახალი პრობიოტიკი პრეპარატის ეფექტურო-

ბის შესასწავლად  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის 

ლაბორატორიაში შეირჩა Bacillus subtilis ახალი ძლიერი შტამები, 

უმაღლესი ანტიმიკრობული და პრობიოტიკური მოქმედებით 

[13], შეიქმნა  კულტივირების  ახალი საკვები არეები უნიკალური 

შემადგენლობით, შემუშავდა მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე 

მაღალპროდუქტიული სპორების წარმოების ლაბორატორიული 

ტექნოლოგია მყარფაზოვანი ფერმენტაციისა (SSF-solid-state 

fermentation) რომლის ტესტირება მოხდა სხვადასხვა მცენა-

რეული ნედლეულის გამოყენებით [9][10][7]. მყარფაზოვანი 

ფერმანტაცია განხორციელდა კლიმატურ საკნებში პოლიპრო-

პილენის  ჩანთების გამოყენებით, რომელშიც მოთავსდა სუბსტ-

რაქტი. მყარფაზოვანი ფერმენტაცია სიღრმულ ფერმენტაციას-

თან  შედარებით გამოირჩევა აღწურვილობის ნაკლები კომპლე-

ქსურობით და ნაკლები ინვესტიციებით, ბიომასის გაზრდილი 

პროდუქტიულობით და ნაკლები ნარჩენების გამომუშავებით. 

ზრდის ფაზის დასრულების შემდეგ აღებულ ნიმუშებში გაიზო-

მა სპორების რაოდენობა, ის აბსოლუტურად შეესაბამებოდა 

დასახულ ამოცანას. მშრალი პროდუქტი დაიფქვა ერთგვაროვანი 

ფხვიერი მასის მისაღებად. მიღებულ ნიმუშში კვლავ გაიზომა 

სპორების შემცველობა და შეიფუთა ქაღალდის პარკებში. მი-
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ღებული პრობიოტიკის ტესტირება და მისი გავლენის დადას-

ტურება განხორციელდა აგრარული უნივერსიტეტის მეცხოვე-

ლეობისა და ვეტერინარების სპეციალისტების მიერ საწარმოო 

გარემოში, მეფრინველეობის საწარმო შპს „როსტერ“-ში. ბროი-

ლერის კვება განხორციელდება ფაზობრივად სრულფასოვანი 

საკვებით, რომლის ზოოტექნიკური ანალიზი ჩატარდება აკრე-

დიტირებულ შპს. „ეტალონ“-ში. ცდების პერიოდში სამი საცდე-

ლი და ერთი საკონტროლო ჯგუფის  ფრინველი უზრუნველ-

ყოფილი იყო ერთნაირი გარემო და ჰიგიენური პირობებით. 

საცდელი ჯგუფის ბროილერისთვის Bacillus Subtilis-ის პრო-

ბიოტიკი შევურიეთ საკვებს საჭირო კონცენტრაციით როტა-

ციული მიქსერის გამოყენებით (0,03%, 0,04% და 0,05%-ი მზა 

საკვებში). ხოლო, საკონტროლო ჯგუფის ფრინველი ღებუ-

ლობდა საბაზისო საკვებს, ანტიბიოტიკის სტანდარტულ დო-

ზასთან ერთად.  

კვლევის შედეგები საწარმოო პირობებში   

ცდა ჩატარდა ბროილერის საწარმოში სადაც ბროილერის 

კვება ხდებოდა  ფაზობრივად:  სტარტი 1-10 დღე, გროუერი 11-

28 დღე და ფინიში 29-35 დღემდე. ცდისთვის შევარჩიეთ 400 

ერთდღიანი წიწილა ანალოგების მიხედვით და განაწილდა 4 

ჯგუფში. ჩვენს მიერ შპს „როსტერ“-ში დამზადებული იყო საკონ-

ტროლო და საცდელი ჯგუფის ფრინველისთვის კომბინი-

რებული საკვები. საკონტროლო ჯგუფის ფრინველი ღებუ-

ლობდა საბაზისო საკვებს ანტიბიოტიკის სტანდარტული დო-

ზით, ხოლო საცდელი ჯგუფების ფრინველებს საბაზისო საკვებ-

ზე დამატებული ჰქონდათ საკვები დანამატი სპორაწარმომქ-

ნელი Bacillus Subtilis-ის ახალი პრობიოტიკი სხვადასხვა კონ-

ცენტრაციით, როგორც ეს მოცემულია ცდის სქემის მიხედვით 

ცხრილი 1. 

 

 

 

 
 



248 
 

ცხრილი 1 

ცდის სქემა 

 

ჯგუფი საკვები 
პრობიოტიკი/ 

ანტიბიოტიკი 

რაოდენობა 

ფრ 

ეტაპი I 

I ჯგუფი 

(საკონტროლო) 

კომბინირებული 

საკვები 

ანტიბიოტიკით 

ერნაფლოქსაცილინი 100 

II ჯგუფი 

კომბინირებული 

საკვები 

პრობიოტიკით 

B. subtilis 108 spore/gr 

0.05% 
100 

III ჯგუფი 

კომბინირებული 

საკვები 

პრობიოტიკით 

B. subtilis 107 spore/gr 

0.04% 
100 

IV ჯგუფი 

კომბინირებული 

საკვები 

პრობიოტიკით 

B. subtilis 106 spore/gr 

0.03% 
100 

 

დამზადებულ საკვებს შპს „ჩირინა“-ს ლაბორატორიაში გაუ-

კეთდა ქიმიური ანალიზი. ანალიზმა გვიჩვენა, რომ სტარტის 

საკვებში ნედლი პროტეინის შემცველობა 23,6%, ენერგია 305 

კკალ, გროუერის პერიოდში ნედლი პროტეინის შემცველობა 

20,5%, ხოლო ენერგიისა 309კკალ, ფინიშის პერიოდში კი 

შესაბამისად 18,5% და 316კკალ. ასევე ნორმის ფარგლებში იყო 

სხვა საზრდო ნივთიერებების შემცველობაც და სრულად 

აკმაყოფილებდა  ბროილერის „როს-308“-ის  მოთხოვნილებებს 

საზრდო ნივთიერებებზე ყველა ასაკობრივ პერიოდში.  

როგორც ცდის სქემიდან ჩანს პირველი ჯგუფი იყო 

საკონტროლო, რომელიც გამოზრდის მთელ პერიოდში (1-35 

დღე) იღებდა სრულფასოვან კომბინირებულ საკვებს,რომელსაც 

არ ემატებოდა  პრობიოტიკი და გამოზრდის  პირველ დღეებში 

(1-3დღე) წყალთან ერთად იღებდა ანტიბიოტიკს ერნაფლოქსა-

ცილინს. მეორე,მესამე და მეოთხე ჯგუფები იყო საცდელი და 

მათ ულუფაში ჩართული ჰქონდათ პრობიოტიკი Bacillus subtilis-
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ის 0.05%,0,04% და 0,03%-ის ოდენობით. ცდის პერიოდში ბროი-

ლერის ღრმა ქვეშსაფენზე გამოზრდის ტექნოლოგიური პარამეტ-

რები ყველა ჯგუფისთვის იყო იდენტური და სრულად 

შეესაბამებოდა  კროს „როს-308“-ის  გამოზრდის მოთხოვნებს . 

ექსპერიმენტი გრძელდებოდა 35 დღე. ექსპერიმენტის პერიოდში 

შესწავლილ იქნა: ბროილერის ცოცხალი მასის ზრდის დინამიკა, 

აბსოლუტური ნამატი, დღიური ნამატი, საკვების დანახარჯი 1 კგ 

წონამატზე, შენარჩუნება, პროდუქტიულობის ინდექსი. 

 

ბროილერის ცოცხალი მასის ზრდის დინამიკა მოცემულია  

დიაგრამა 1. 

                                                                                                              
 დიაგრამა 1 

 
  

ცხრილიდან ჩანს, რომ ცდაზე აყვანილი ერთდღიანი ბროი-

ლერის ცოცხალი მასა ოთხივე ჯგუფში ერთნაირია 40,7-40,8გ, 

რაც საცდელი წიწილების მაღალ ერთგვაროვნებაზე მიუთითებს. 

14 დღის ასაკში საკონტროლო ბროილერის ცოცხალმა მასამ 395გ 
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შეადგინა, ხოლო საცდელი ჯგუფების ბროილერის, რომლებსაც 

პირველი დღიდანვე ეძლეოდა სპორაწარმომქნელი Bacillus 
subtilis-ის ახალი პრობიოტიკის სხავადასხვა დოზა ცოცხალი 

მასა 408,4-427,2 გ იყო, რაც 3,4-8,1%-ით მაღალია საკონტროლო 

ჯგუფთან შედარებით (Р≥0.01-0,001). 28 დღის ასაკში საცდელი 

ჯგუფის ბროილერის ცოცხალმა მასამ 1322-1452 გ შეადგინა, რაც 

4,0-14,3%-ით მეტია საკონტროლოზე (Р≥0.01-0,001). ამ პერიოდში 

ყველაზე მაღალი ცოცხალი მასა ჰქონდა  მე-3 საცდელი ჯგუფის 

ბროილერს 1452 გ, რაც 14,3%-ით მაღალია (Р≥0,001) სა-

კონტროლო ჯგუფის ბროილერის ცოცხალ მასაზე და 9,83%-ით 

(Р≥0.01) მაღალია ვიდრე მე-4  საცდელი ჯგუფის ბროილერის 

ცოცხალი მასა. 35 დღის ასაკში, ანუ გამოზრდის ბოლოს ყველაზე 

მაღალი ცოცხალი მასა დაფიქსირდა მე-2 საცდელი ჯგუფის 

ბროილერში 1903 გ, რაც 7,3%-ით (Р≥0,001) მეტია ვიდრე 

საკონტროლოსი და 2,0%-ით მეტი ვიდრე მე-4 საცდელი ჯგუფის 

ბროილერის ცოცხალი მასა. მე-3 და მე-4  საცდელი ჯგუფების 

ბროილერის ცოცხალი მასა  35 დღის ასაკში 5,2-6,9%-ით მეტია 

ვიდრე საკონტროლოსი (Р≥0,01). აბსოლუტური ნამატი (დიაგრა-

მა 2) 35 დღის პერიოდში მე-2 და მე-3 საცდელ ჯგუფებში 

თითქმის ერთნაირია 1869-1855გ და 123-137 გ-ით 7,1-7,9%-ით 

(Р≥0,01) თუმცა  მეტია  ვიდრე საკონტროლო ჯგუფის. 

 
დიაგრამა 2 
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ამავე ჯგუფებში იყო ყველაზე მაღალი დღიური ნამატიც 

53,0-53,2 გ, რაც 3,5-3,7გ-ით მაღალია საკონტროლოსთან შედარე-

ბით. (დიაგრამა 3) 

 
ექსპერიმენტის პერიოდში ბროილერის შენარჩუნებამ  საკონ-

ტროლოში 94%-ი შეადგინა, რაც 2-4% დაბალია ვიდრე საცდელ 

ჯგუფებში. (დიაგრამა 4) 

 
საკვების დანახარჯი 1კგ წონამატზე ოთხივე ჯგუფებში 

პრაქტიკულად ერთნაირია 1,77-1,80კგ-ფარგლებშია, თუმცა 
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საკონტროლო ჯგუფში აღინიშნება საკვების დანახარჯის ზრდის  

ტენდენცია. (დიაგრამა 5) 

 
პროდუქტიულობის  ინდექსი საცდელ ჯგუფებში თითქმის 

ერთნაირია და საკმაოდ მაღალია 289-299 ერთეული, რაც 24-34 

ერთეულით აღემატება საკონტროლო ჯგუფის მაჩვენებელს 

(დიაგრამა 6) 

 
საწარმოო პირობებში ჩატარებული ცდები სპორაწარმომ-

ქნელი Bacilllus Subtilis-ის ახალი პრობიოტიკის  ეფექტურობის 
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შესასწავლად საშუალებას იძლევა გავაკეთოთ შემდეგი 

დასკვნები:  

1. ბროილერის გამოზრდისას სპორაწარმომქნელი Bacillus 

Subtilis - ახალი პრობიოტიკის სხვადასხვა დოზის გამო-

ყენებით 28 დღის ასაკში საცდელი ჯგუფების ბროილერის 

ცოცხალი მასა გაიზარდა 4,0-14,3%-ით საკონტროლო ჯგუ-

ფის ბროილერის ცოცხალ მასასთან  შედარებით 

2. 35 დღის ასაკში ბროილერის გამოზრდის ბოლო ეტაპზე 

ყველაზე მაღალი ცოცხალი მასა დაფიქსირდა მე-2 საცდელი 

ჯგუფის ბროილერში 1903 გ, რაც 7,3%-ით მაღალია საკონ-

ტროლო ჯგუფის ბროილერის ცოცხალ მასასთან შედა-

რებით. 

3. აბსოლიტური ნამატი ბროილერის გამოზრდის ბოლო 

ეტაპზე  35 დღის ასაკში  მე-2 და მე-3 საცდელ ჯგუფებში 

თითქმის ერთნაირია 1869-1855 გ და  123-137 გრამით  ანუ 

7,1-7,9%-ით მეტი ვიდრე საკონტროლო ჯგუფის მაჩვენე-

ბელთან შედარებით. 

4. ექსპერიმენტის პერიოდში ბროილერის შენარჩუნებამ საკონ-

ტროლო ჯგუფში შეადგინა 94%-ი, რაც 2-4%-ით დაბალია 

ვიდრე საცდელი ჯგუფებისა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

დაფიქსირდა 2-ე საცდელ ჯგუფში სადაც ბროილერის 

შენარჩუნებამ შეადგინა 98%-ი. 

5. პროდუქტიულობის ინდექსი საცდელ ჯგუფებში თითქმის 

ერთნაირია და საკმაოდ მაღალია 289-299 ერთეული, რაც 24-

34 ერთეულით აღემატება საკონტროლო ჯგუფის  მაჩვენე-

ბელს. 

6. ადგილობრივ აგროინდუსტრიულ ნედლეულზე დამზადე-

ბული სპორაწარმომქნელი Bacillus Subtilis-ის ახალი პრო-

ბიოტიკის, როგორც საკვები დანამატის ოპტომალური დოზა 

ბროილერის კვებაში არის 0,04%-ი. 
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TÜRKİYE’DE KIRMIZI ET VE CANLI HAYVAN İTHALATINA 

GENEL BAKIŞ 

 

წითელი ხორცისა და ცოცხალი ცხოველების იმპორტი 

თურქეთში 
 

OVERVIEW OF RED MEAT AND LIVESTOCK IMPORTS IN 

TURKEY 
 

Erol AYDIN1, Ebru SAĞMIŞ2 

 

ÖZET 

Toplumun sağlıklı ve dengeli beslenmesi, tarımsal işsizliğin 

azaltılması, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi açısından 

hayvancılık sektörü önem arz etmektedir. Türkiye’de hayvancılık 

faaliyetleri çoğunlukla ekonomik bilinçten uzak, küçük aile 

işletmelerinde geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Hayvansal 

kökenli protein kaynaklarından biri olan et, organizmanın doku yapım 

ve onarım faaliyetleri açısından önemli olmasının yanı sıra Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde tüketiciler için önemli bir besin maddesi 

niteliğindedir. Türkiye’de 2020 yılında büyükbaş hayvan varlığı 

18.157.971 baş, küçükbaş hayvan varlığı ise 54.112.626 baştır. 

Türkiye’de 2020 yılında; 16.775 baş damızlık sığır, 384.476 baş besilik 

sığır, 71.811 baş damızlık koyun ithal edilmiştir. Kasaplık sığır 2019 

yılında 6.863 baş ithal edilirken 2020 yılında kasaplık sığır ithal 

edilmemiştir. Türkiye’de 2019 yılında 3.634.068 baş büyükbaş hayvan, 

5.893.402 baş küçükbaş hayvan kesilmiştir. Türkiye’de 2019 yılında 

1.075.553 ton büyükbaş, 125.916 ton küçükbaş eti olmak üzere toplam 
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1.201.469 ton kırmızı et üretilmiştir. Türkiye’de 2020 yılı itibariyle 

toplam canlı hayvan ve et ithalatı değeri 451.254.780 $ olarak 

hesaplanmıştır. Toplumun sosyo-ekonomik refah düzeyinin 

yükselmesine ve nüfus artışına bağlı olarak artan talep hayvansal 

üretimin arttırılmasını gerektirmektedir.  

Anahtar sözcükler: Canlı hayvan, ithalat, kırmızı et, kasaplık sığır. 
 

აბსტრაქტი 

მეცხოველეობის სექტორი მნიშვნელოვანია საზოგადოების 

ჯანსაღი და დაბალანსებული კვების, სოფლის მეურნეობაში 

უმუშევრობის შემცირებისა და სოფლის განვითარების საქმეში. 

მეცხოველეობა თურქეთში ძირითადად ტრადიციული მეთო-

დებს ეფუძნება. იგი ხორციელდება მცირე საოჯახო ბიზნესის 

ფარგლებში, ზოგადი ეკონომიკური განათლების გარეშე. ხორცი, 

რომელიც ცხოველური წარმოშობის ერთ-ერთი ცილოვანი წყა-

როა, მნიშვნელოვანი საკვები ნივთიერებაა მომხმარებლისთვის 

განვითარებად ქვეყნებში, მაგალითად, თურქეთში. იგი მნიშვნე-

ლოვანია ორგანიზმის ქსოვილის განვითარებისა და აღდგენის 

თვალსაზრისით. 2020 წელს თურქეთში მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის რაოდენობა შეადგენდა 18 157 971 სულს, ხოლო 

წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის -  54,112,626 სულს. თურქეთში 

2020 წელს იმპორტირებულია 16,775 სანაშენე მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვი, 384 476 მოზარდი-გასასუქებელი მსხვილ-

ფეხა პირუტყვი, 71,811 სანაშენე ცხვარი. 2019 წელს განხორ-

ციელდა  6863 სული სახორცე საქონლის იმპორტი, ხოლო 2020 

წელს სახორცე პირუტყვის იმპორტი არ განხორციელებულა. 2019 

წელს თურქეთში 3,634,068 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 

5,893,402 წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი დაიკლა. 2019 წელს 

თურქეთში სულ 1,201,469 ტონა წითელი ხორცი იქნა წარმოე-

ბული, მათ შორის 1,075,553 ტონა მსხვილფეხა რქოსანი პირუ-

ტყვის და 125,916 ტონა წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი. 

საქონლისა და ხორცის მთლიანი იმპორტის ღირებულება თურ-

ქეთში 2020 წლისთვის გაანგარიშებულია 451 254 780 აშშ დოლა-

რად. საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის 
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დონის ზრდისა და მოსახლეობის ზრდის გამო იზრდება მოთ-

ხოვნილებები, რაც ბუნებრივად იწვევს მოთხოვნილების გაზრ-

დას ცხოველურ პროდუქციაზე. კვლევის მიზანია, წითელი ხორ-

ცისა და ცოცხალი ცხოველების იმპორტის შედეგების შეფასება 

თურქეთში. 

საკვანძო სიტყვები: პირუტყვი, იმპორტი, წითელი ხორცი, 

სახორცე პირუტყვი. 

 

ABSTRACT 

The livestock sector is important in terms of healthy and balanced 

nutrition of the society, reducing agricultural unemployment and 

realizing rural development. Animal husbandry activities in Turkey are 

mostly carried out by traditional methods in small family businesses, 

far from economic awareness. Meat, which is one of the protein sources 

of animal origin, is important in terms of tissue building and repair 

activities of the organism, as well as an important nutrient for 

consumers in developing countries such as Turkey. In Turkey, the stock 

of cattle in 2020 is 18.157.971 heads, and the stock of ovine animals is 

54.112,626 heads. In Turkey in 2020; 16,775 breeding cattle, 384,476 

fattening cattle, 71,811 breeding sheep were imported. While 6,863 

cattle were imported in 2019, but chery cattle were not imported in 

2020. In 2019, 3,634,068 cattle and 5,893,402 sheep and goats were 

slaughtered in Turkey. In Turkey, a total of 1,201,469 tons of red meat 

was produced in 2019, of which 1,075,553 tons of cattle and 125,916 

tons of ovine meat. As of 2020, the total import value of livestock and 

meat in Turkey has been calculated as 451,254,780$. Increasing 

demand due to the increase in the socio-economic welfare level of the 

society and the increase in population requires an increase in animal 

production.  

Key Words: Livestock, import, redmeat, butchery cattle 

 

GIRIŞ    

Toplumun sağlıklı ve dengeli beslenmesi, tarımsal işsizliğin 

azaltılması, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi açısından 
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hayvancılık sektörü önem arz etmektedir (Saygın ve Demirbaş 2017). 

Hayvansal kökenli protein kaynaklarından biri olan et, organizmanın 

doku yapım ve onarım faaliyetleri açısından önemli olmasının yanı sıra 

sosyal ve ekonomik fonksiyonları ile ülkelerin gelişmişlik düzeyini de 

göstermektedir (Saygın ve Demirbaş 2017, Özyürek ve ark. 2019). 

Türkiye’de hayvansal üretim çoğunlukla küçük aile işletmelerinde 

geleneksel yöntemlerle, ekonomik bilinç olmadan yapılmaktadır 

(Aydın ve ark. 2011). Türkiye’de hayvancılık sektörünün mevcut 

durumu incelendiğinde hâlihazırdaki işletme yapısı, pazarlamadaki 

sorunların çözüme kavuşturulamamış olması, hayvancılık 

politikalarındaki eksiklikler sektörün önemli sorunları arasında yer 

almaktadır (Karakaş 2010). 

Türkiye’de kırmızı et piyasasındaki fiyat değişimlerini 

açıklayabilmek için yurt içindeki kırmızı et arz ve talebinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Aktaş 2020). 

Türkiye’de Hayvan Varlığı ve Kırmızı Et Arzı 

Türkiye’de kırmızı et fiyat oluşumunda etkili olan faktörleri; besi 

materyali, yem ve işçilik maliyetleri, ikame ürünlerin fiyatları, ithalat 

ve ihracat durumu, hayvan türlerine göre yıllar içinde hayvan 

varlığındaki değişim, devletin hayvancılık destekleri ve gerektiğinde 

sektöre müdahalesi, tüketicilerin hayvansal ürün talebi, alım gücü ve 

tüketim alışkanlıkları olarak sıralamak mümkündür (Cevger ve Sakarya 

2006). Doğal kaynakların değerlendirilme durumu ve teknolojik 

gelişmeler hayvan varlığına etki eden faktörler arasında yer almaktadır 

(Aktaş 2020). 

Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısında istikrarlı bir artıştan söz 

edilemese de 1980-2010 yılları arasında azalma eğiliminde olan canlı 

hayvan sayısı 2010 yılından sonra yükselişe geçmiştir. Ancak hayvan 

sayısı ülke nüfusuna oranla yeterli düzeyde artış gösterememiştir. 

Damızlık ve kültür ırkı hayvan ithalatının 2010 yılı sonrasında artması 

ve ıslah çalışmaları neticesinde hayvan sayısı yükselme eğilimi 

göstermiştir. Hayvan sayısının artması, canlı hayvan ve karkas 

ithalatının artması ile kırmızı et arzında artış yaşanmıştır (Aktaş 2020). 

Kırmızı et arzındaki yükselişi sürü kompozisyonundaki kültür ve melez 
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ırk oranının artışı ve verimlilik de etkilemiştir (Çiçek ve Doğan 2018). 

Sığır etinin kırmızı et üretiminde payı oldukça fazladır (Akbulut ve ark. 

2004). Son yıllarda hayvan üretme sistemlerindeki gelişmelere bağlı 

olarak kırmızı et kaynağı olan hayvan sayısı artmıştır (Aktaş ve Hatırlı 

2010). 

Türkiye’de 2010-2020 yılları arasındaki büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan varlıkları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir (TÜİK 2020). 

 

Tablo 1. Türkiye’de yıllar itibariyle büyükbaş hayvan varlığı 
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2010 11.369.800 100,0 84.726 100,0 11.454.526 100,0 

2011 12.386.337 108,9 97.632 115,2 12.483.969 109,0 

2012 13.914.912 122,4 107.435 126,8 14.022.347 122,4 

2013 14.415.257 126,8 117.591 138,8 14.532.848 126,9 

2014 14.223.109 125,1 121.826 143,8 14.344.935 125,2 

2015 13.994.071 123,1 133.766 157,9 14.127.837 123,3 

2016 14.080.155 123,8 142.073 167,7 14.222.228 124,2 

2017 15.943.586 140,2 161.439 190,5 16.105.025 140,6 

2018 17.042.506 149,9 178.397 210,6 17.220.903 150,3 

2019 17.688.139 155,6 184.192 217,4 17.872.331 156,0 

2020 17.965.482 158,0 192.489 227,2 18.157.971 158,5 
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Tablo 2. Türkiye’de yıllar itibariyle küçükbaş (Koyun ve Keçi) 

canlı hayvan varlığı 
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2010 23.089.691 100 6.293.233 100 29.382.924 100 

2011 25.031.565 108,4 7.277.953 115,6 32.309.518 110,0 

2012 27.425.233 118,8 8.357.286 132,8 35.782.519 121,8 

2013 29.284.247 126,8 9.225.548 146,6 38.509.795 131,1 

2014 31.115.190 134,8 10.347.159 164,4 41.462.349 141,1 

2015 31.507.934 136,5 10.416.166 165,5 41.924.100 142,7 

2016 30.983.933 134,2 10.345.299 164,4 41.329.232 140,7 

2017 33.677.636 145,9 10.634.672 169,0 44.312.308 150,8 

2018 35.194.972 152,4 10.922.427 173,6 46.117.399 157,0 

2019 37.276.050 161,4 11.205.429 178,1 48.481.479 165,0 

2020 42.126.781 182,4 11.985.845 190,5 54.112.626 184,2 

 

Veriler incelendiğinde, Türkiye’de 2020 yılında 2010 yılına göre 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının sırasıyla %58,5 ve %84,2 

oranlarında arttığı görülmektedir.   

Türkiye’de yıllar itibariyle kesilen canlı hayvan sayıları Tablo 3’de, 

üretilen kırmızı et miktarı Tablo 4’de sunulmuştur (TÜİK 2020). 
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Tablo 3.Türkiye’de yıllar itibariyle kesilen canlı hayvan sayısı 

 

Yıllar Sığır (baş) Manda (baş) Koyun (baş) Keçi (baş) 

2010 2.602.246 15.720 6.873.626 1.219.504 

2011 2.571.765 7.255 5.479.546 1.254.092 

2012 2.791.034 7.426 4.541.122 926.799 

2013 3.430.723 2.043 4.958.226 1.340.909 

2014 3.712.281 2.176 5.197.289 1.570.239 

2015 3.765.077 1.391 5.008.411 1.999.241 

2016 3.900.307 1.499 4.083.620 1.756.360 

2017 3.602.115 6.123 5.134.338 2.068.866 

2018 3.426.180 1.880 4.652.525 693.405 

2019 3.633.730 338 5.057.026 836.376 

 

 

Tablo 4. Türkiye’de üretilen kırmızı et miktarı (ton) (2010=100) 
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2010 618.584 3.387 135.687 23.060 780.718 100,0 

2011 644.906 1.615 107.076 23.318 776.915 99,5 

2012 799.344 1.736 97.334 17.430 915.844 117,3 

2013 869.292 366 102.943 23.554 996.155 127,6 
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2014 881.999 526 98.978 26.770 1.008.273 129,1 

2015 1.014.926 326 100.021 33.990 1.149.263 147,2 

2016 1.059.195 351 82.485 31.011 1.173.042 150,3 

2017 987.482 1.339 100.058 37.525 1.126.404 144,3 

2018 1.003.859 402 100.831 13.603 1.118.695 143,3 

2019 1.075.480 73 98.978 16.535 1.191.066 152,6 

 

Türkiye’de 2019 yılında 3.634.068 büyükbaş, 5.893.402 küçükbaş 

hayvan kesilmiştir. Tablolar incelendiğinde kesilen hayvan sayısının 

yıllara göre hayvan varlığı artıkça arttığı görülmektedir.  

TÜİK verilerine göre 2010 yılında Türkiye kırmızı et üretimi 

yaklaşık 780 bin ton iken, 2019 yılına gelindiğinde %52,6 oranında 

artarak 1 milyon 191 bin tona çıkmıştır.  

Türkiye’de Kırmızı Et Tüketimi 

Türkiye’de kırmızı et talebini et fiyatları, tüketicilerin gelir 

seviyesi ve tüketim alışkanlıkları gibi unsurlar etkilemektedir (Alphan 

ve ark. 1993, Karakuş ve ark. 2008). Hayvansal kaynaklı bir gıda 

maddesi olan kırmızı etin üretim maliyeti yüksektir. Tüketicilerin gelir 

seviyesi ile kırmızı et tüketimi arasında oldukça yakın bir ilişki söz 

konusudur. Öte yandan kırmızı et tüketimine küreselleşme ve ticari 

faktörler de etki etmektedir (Aktaş 2020). Hayvansal kökenli gıda 

maddelerinin tüketimi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler 

arasında farklılık göstermektedir (Karakaya ve Kızıloğlu 2017). 

Hayvansal ürün tüketim düzeyinin ülkelerin gelişmişlik göstergesi 

olarak değerlendirilmesinin nedeni; et, süt, yumurta gibi hayvansal 

protein içeren gıdaların insan beslenmesindeki rolüdür. Gelişmekte 

olan ülkelerde sosyal ve ekonomik gelişmelere ek olarak hayvansal 

ürün tüketim miktarları da artış göstermektedir (Kan ve Direk 2004). 

Toplumun et ve et ürünlerini yeterli düzeyde tüketerek dengeli şekilde 

beslenmesi oldukça önemlidir. Et tüketiminin istenilen düzeye gelmesi 
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hayvansal üretimin arttırılması, tüketici gelir seviyesinin arttırılması ve 

bireylere bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmakla mümkün 

olabilir (Karakaş 2010, Nalinci 2013, Karakaya ve Kızıloğlu 2017).  

Türkiye’de kırmızı et talebini olumsuz etkileyen faktörler et 

fiyatlarının tüketici gelirlerine kıyasla yüksek olması, etin pazara arz 

edilmesinde yeterli organizasyonun sağlanamaması, tüketicinin 

yetersiz bilgi düzeyi olarak sıralanmaktadır (Alpan ve ark. 1993, 

Karakuş ve ark. 2008). 

Türkiye’nin Canlı Hayvan ve Kırmızı Et İthalatı 

Ülkelerin hayvan varlığı, tüketicilerin hayvansal kökenli gıda 

talebi, gümrük vergileri, dış ticaret düzenlemeleri, hayvancılık 

sektöründe devlet destekleme politikaları uluslararası et ticaretine etki 

eden önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Et sektörü ithalat ve 

ihracat yasakları, gümrük vergisinde yapılan düzenlemeler, tarife 

kotaları, stoklama, satın alma müdahaleleri, sübvansiyonlar, teknik 

açıdan yapılan düzenlemeler ve standardizasyon yöntemleri ile kontrol 

altında tutulmaktadır. Türkiye, et piyasasında arz ve talep dengesini 

sağlamak, kırmızı et fiyat artışlarının önüne geçerek fiyat 

istikrarsızlığını önleyebilmek amacıyla canlı hayvan ve karkas 

ithalatını arttıran bir politika izlemiştir (Aktaş 2020). 

Türkiye’de 1996 yılında görülen Deli Dana (BSE) hastalığı nedeni 

ile 1997-2010 yılları arasında kasaplık canlı hayvan ve et ithalatı 

yapılmamıştır (Cevger ve Sakarya 2006, Aydın ve ark. 2010). 

Türkiye’de artan kırmızı et fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla 30 

Nisan 2010 tarihinden itibaren canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı 

gümrük vergileri düşürülerek cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Konuya dair çok sayıda Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır. Alınan 

kararlar ithalat vergi oranını düşürerek ithalatı teşvik etmeye yönelik 

olmuştur. İthalat yapma yetkisi öncelikle Et ve Balık Kurumu (EBK)’na 

ardından özel sektöre verilmiştir (Aydın ve ark. 2011). Karkas 

ithalatında vergi oranı 2010 yılında %225’ten %30’a düşürülmüştür. 

Ancak 2012 yılında ithalat fiyatının yerli üreticilerin karkas 

maliyetinden daha düşük olması, üreticileri zarara uğratması gibi 

nedenlerle gümrük vergisi kademeli şekilde %100’e kadar 
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yükseltilmiştir. Öte yandan piyasada et fiyatlarında istikrar 

sağlanamadığı için 2018 yılında karkas ithalatında gümrük vergisi 

%40’a kadar düşürülmüştür (Aktaş 2020). 

Türkiye’nin yıllar itibariyle canlı hayvan ve et ithalatı Tablo 5’de, 

canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir 

(TÜİK 2020). 

 

Tablo 5. Türkiye toplam canlı hayvan ve et ithalatı (Miktar, kg/b aş) 

 

Tablo 6. Türkiye toplam canlı hayvan ve et ithalatıdeğerleri (Değer,$) 

 

Y
ıl

la
r 

D
a
m

ız
lı

k
 S

ığ
ır

 

B
es

il
ik

 S
ığ

ır
 

K
a
sa

p
lı

k
 S

ığ
ır

 

K
a
rk

a
s 

 (
B

B
-K

B
) 

K
ü

çü
k

b
a
ş 

D
a
m

ız
lı

k
 

K
ü

çü
k

b
a
ş 

K
a
sa

p
lı

k
 

T
o
p

la
m

 

2010 65.544.857 1.861.257 206.349.057 249.256.831 178.115 26.741.817 549.931.934 

2011 292.952.534 252.581.275 303.201.883 511.868.440 541.116 147.475.001 1.508.620.249 
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2010 19.928 1.443 118.578 50.657.514 275 234.699 

2011 78.565 227.871 164.360 110.731.351 1.191 1.446.573 

2012 48.702 228.421 194.448 25.436.804 10.663 394.963 

2013 31.873 130.897 28.869 6.140.581 30.050 65.720 

2014 23.676 23.604 2.434 640.043 13.155 2.496 

2015 48.595 154.194 - 17.573.825 3.077 - 

2016 64.126 407.887 22.181 5.720.038 5.266 - 

2017 113.545 666.949 115.316 18.878.915 41.459 239.210 

2018 116.081 1.211.720 132.904 55.752.492 185.610 239.897 

2019 17.594 664.619 6.863 5.048.963 83.154 - 

2020 16.775 384.476 - 4.532.464 71.811 - 

Toplam 579.460 4.102.081 785.953 301.112.990 445.711 2.623.558 
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2012 163.824.429 252.629.159 358.959.795 95.992.271 3.414.792 39.189.986 914.010.432 

2013 102.182.831 151.262.835 44.364.473 24.271.868 9.036.794 6.650.530 337.769.331 

2014 71.878.355 32.763.121 4.073.396 5.257.707 3.511.014 233.784 117.717.377 

2015 133.329.302 164.433.862 - 104.916.095 958.541 - 403.637.800 

2016 169.120.707 388.382.859 29.879.976 41.635.649 971.063 - 629.990.254 

2017 254.756.498 723.568.966 181.549.632 85.281.639 5.269.748 32.043.505 1.282.469.988 

2018 225.923.956 1.234.703.469 231.440.727 260.107.686 28.504.822 34.033.700 2.014.714.360 

2019 30.384.934 629.236.285 12.719.999 26.675.406 13.686.193 - 712.702.817 

2020 34.676.620 376.030.498 - 26.509.389 14.038.273 - 451.254.780 

Toplam 1.544.575.023 4.207.453.586 1.372.538.938 1.431.772.981 80.110.471 286.368.323 8.922.819.322 

  

Türkiye 2010 yılından 2020 yılı sonuna kadar geçen yaklaşık 11 

yıllık süreçte 580 bin baş damızlık, 4 milyon 102 bin baş besilik, 786 

bin baş kasaplık sığır, 446 bin başı damızlık olmak üzere toplam 3 

milyon 69 bin küçükbaş hayvan ithal etmiştir. Ayrıca aynı dönemde 

toplam 301 bin ton da kırmızı et ithalatı gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 

11 yıl süreçte yapılan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına yaklaşık 8 

milyar 923 milyon dolar ödenmiştir. 

Sonuç 

Türkiye’de yıllar içinde yaşanan ekonomik krizler, sektör 

bazındaki politika değişiklikleri hayvan yetiştiricilerini olumsuz yönde 

etkilemiştir. İthalat kararının hayvan yetiştiricilerini olumsuz yönde 

etkilememesi için gerekli tedbirler alınması hayvan yetiştiricilerinin 

korunması için kaçınılmaz olarak görülmektedir. Nitekim ithalat 

sonucunda kısa süreliğine düşen et fiyatları yetiştiricilerin ellerindeki 

hayvanları kasaba yollayarak üretimden çekilmesine neden 

olmaktadır. Kısa dönemde kasaplık canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı 

kırmızı et fiyatlarını dengelemek açısından çözüm olarak 

değerlendirilebilir. Ancak orta ve uzun dönemde kırmız et açığını 

kapatmak için hedef; gerekirse sadece damızlık hayvan ithalatına 

müsaade edilerek mevcut hayvan varlığının ve verimliliğinin 

artırılması olmalıdır. Türkiye hayvancılığının korunması ve 

geliştirilmesine yönelik olarak ulusal çıkarlar açısından orta ve uzun 

dönemde canlı hayvan ile kırmızı et ithalat kararından vazgeçilmesi, 
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gümrük vergilerinin artırılması ve ülke genelinde besicilik faaliyetinde 

üretim maliyetini azaltıcı, verim ve kaliteyi ön planda tutan 

hayvancılık politikalarının zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi 

elzemdir. Kırmızı et ithalatının durdurulması ve et fiyatlarının 

düşmesi, sektör paydaşlarının iştiraki ile rasyonel hayvancılık politikası 

tedbirlerinin alınması neticesinde mümkün olabilir.  
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მასტიტის გამომწვევი სტაფილოკოკების 

ანტიბიოტიკომგრძნობელობის შესწავლა 

 
MASTITİSE NEDEN OLAN STAFILOKOKLARIN 

ANTIBIYOTIK DUYARLILIĞININ İNCELENMESI 
 

STUDY OF ANTIBIOTIC SENSITIVITY 

OF STAPHYLOCOCCI CAUSING MASTITIS 
 

Merab Natidze1, Sergo Rigvava2, Nino Milashvili3, Mariam Gogoladze4 

 

აბსტრაქტი 

მასტიტით დაავადებული ფურების სამკურნალოდ ძირითა-

დად ანტიბიოტიკების ბაზაზე დამზადებული პრეპარატები 

გამოიყენება. 

ანტიბიოტიკების მიმართ მიკრობთა რეზისტენტული შტა-

მების ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, სწორი და ეფექტური 

მკურნალობის ჩატარება საჭიროებს მასტიტის ეტიოლოგიის 

ზუსტ დადგენას და ანტიბიოტიკომგრძნობელობის შესწავლას.  

მასტიტის აღძვრაში სტაფილოკოკების პლევარირებიდან გა-

მომდინარე, კვლევის მიზანია დაავადებული ფურების რძიდან 

გამოყოფილი სტაფილოკოკების ანტიბიოტიკომგრძნობელობის 

შესწავლა.  

ცდებში გამოკვლევები ჩატარდა რძის ნიმუშებიდან გამო-

ყოფილ სტაფილოკოკის 14 შტამზე (St. aureus 6 და St. epidermidis 

8 შტამი); მათი ანტიბიოტიკომგრძნობელობა შევისწავლეთ 13 

ანტიბიოტიკის მიმართ. 

                                                                 
1 ORCID: Doctor of Veterinary Sciences, professor, Samtskhe-Javakheti State 

University, Akhaltsikhe, Georgia, merab.natidze1937@gmail.com 
2 ORCID: Doctor of Biological Sciences, Professor, Samtskhe-Javakheti State 

University, Akhaltsikhe, Georgia, sergorigva@yahoo.com 
3 ORCID: 0000-0002-9915-2658, Doctor of Veterinery Sciences, professor, Samtskhe-

Javakheti State University, Akhaltsikhe, Georgia, n.milashvili@gmail.com  
4 ORCID:  LTD “Immunogeni”, Tbilisi, Georgia, gogoladzem99@gmail.com  
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ჩატარებული გამოკვლევებით გამოვლინდა სტაფილოკო-

კების მაღალი მგრძნობელობა დოქსიციკლინის, ციპროფლოქსა-

ცინის, დიბიომიცინის და ნოვობიოცინის მიმართ, რასაც ადას-

ტურებს მიკრობთა ზრდის ზონის შეკავების დიამეტრი, რომლის 

ხარისხობრივმა მაჩვენებელმა უმეტეს შტამებთან მიმართებაში 

4+; ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში 3+ შეადგინა. ამასთან აღინიშნა 

სტაფილოკოკის ზოგიერთი შტამის პოლირეზისტენტობა პრეპა-

რატებისადმი, ასე მაგალითად, St. aureus O17 და St. aureus 650 

მდგრადი აღმოჩნდა ოთხი, ხოლო St. epidermidis 5052, St. 

epidermidis 975, St. epidermidis 1900004 და St. epidermidis 1022 

ხუთი ანტიბიოტიკის მიმართ.  

საკვანძო სიტყვები: პათოგენი, რეზისტენტობა, ანტიბიო-

ტიკი, შტამი,  ეტიოლოგია, მასტიტი. 

 

ÖZET 

Mastitis küresel bir hayvancılık sorunudur ve oluşumunda 

mikroorganizmaların rolünün önemli olduğu bilinir. Hastalığın 

gelişiminde çeşitli mikroorganizmalar (stafilokoklar, streptokoklar, 

Escherichia coli, korinebakteriler, mikoplazmalar vb.) rol 

oynamaktadır. 

Antibiyotikler ve benzeri ilaçlar esas olarak mastitisi tedavi etmek 

için kullanılır. Şu anda, enfeksiyöz patolojinin ana zorluklarından biri, 

mikroorganizmalara, özellikle stafilokoklara dirençli suşların 

oluşumudur. 

Çalışmanın amacı ilaçlara yüksek adaptasyonu ve mastitis 

gelişiminde öncü rolü nedeniyle, enfekte inek sütünden elde edilen 

stafilokokların antibiyotik duyarlılığının araştırılmasıdır. Bu durum ise 

tedavi için oldukça etkili bir ilacın seçilmesine yol açar. Antibiyotik 

duyarlılığı olan mastitisli sütten izole edilen 14 stafilokok odağı 

incelendi. 

Tüm stafilokok odakları, deneyde kullanılan 13 antibiyotikten 

doksisiklin, dibiomisin, novobiosin ve siprofloksasine aşırı duyarlıydı. 

Yapılan deneylerin kalite endeksi genellikle +4 ve bazı durumlarda +3 

idi. Ek olarak, bazı stafilokok odaklarının antibiyotiklere dirençli 
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olduğu gösterilmiştir. St. aureus 17'inden 4'ü (amoksasilin, vankomisin, 

metisilin ve streptomisin), St. aureus 650’sinden 4’ü (teikoplanin, 

seftriakson, streptomisin, tobromisin), St. epidermidis 975’ten 5’i 

(azitromisin, amoksasilin, metisilin, streptomisin, tobrimisin); St. 

epidermidis 1022’sinden 5’i (azitromisin, seftriakson, streptomisin, 

tobromisin, kloramfenikol), St. epidermidis 5052’sinden 5’i 

(azitromisin, amoksasin-lin, vankomisin, teikoplanin, metisilin) ve St. 

epidermidis 1900004’den 5’i (azitromisin, metisilin, seftriakson, 

strepto-miksin, tobromisin) antibiyotiğe karşı dirençli olduğu 

belirlendi. 

Bu nedenle, ineklerden elde edilen stafilokokların antibiyotik 

duyarlılığı üzerine yapılan bir çalışma, dirençli odaklarının varlığını ve 

yüksek terapötik etkinlik elde etmek için geniş bir ilaç seçme ihtiyacını 

ortaya koydu. 

Anahtar kelimeler: Mastitis, stafilokok, antibiyotik duyarlılığı, 

yüksek etkili ilaçlar 

 

ABSTRACT 

On the basis of leading etiologic part of staphylococci in causing 

mastitis, research aim is to study antibiotic sensitivity of staphylococci 

isolated from cows with mastitis. 

In trials, 14 strains of staphylococcus (St. aureus 6 and St. 

epidermidis 8 strains) isolated from milk samples were subjected to 

research. Their antibiotic sensitivity was specified to 13 antibiotics.   

Research revealed high sensitivity of staphylococci to Doksiciklin, 

Ciprofloxacin, Dibiomicin and Novobiocin; Microbes growing zone 

delay diameter confirms it. Diameter qualitative index totaled 4+ 

towards the most strains, in separate cases it is 3+. 

Polyresistance of some strains of Staphylococcus to medication was 

also noted. For example St. aureus 17 and St. aureus 650 turned out to 

be resistant to four antibiotics, St. epidermidis 5052, St. epidermidis 

975, St. epidermidis 1900004 and St. epidermidis 1022 are resistant to 

five antibiotics. 
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Key Words:  pathogene, resistance, antibiotic, strain, etiology, 

mastitis.    
 

შესავალი. მასტიტი მეცხოველეობის გლობალური პრობლე-

მათაგანია, რასაც წველადობის და ნამატის შემცირება, რძის 

ხარისხის დაქვეითება, ფურების უნაყოფობა [1], ხოლო ხბოებში 

დისპეფსიები [4] განსაზღვრავს. მასტიტის დროს რძეში მკვეთ-

რად ქვეითდება მშრალი ნივთიერებების შემცველობა, მატუ-

ლობს სომატური უჯრედების, ფერმენტების (კატალაზა, ლი-

პაზა) და ცილების რაოდენობა, მცირდება მჟავიანობა და 

სიმკვრივე.  

მასტიტების ეტიოლოგიაში მნიშვნელოვანია მიკრობული 

ფაქტორი. დაავადების გამომწვევია რამდენიმე ათეული სახეო-

ბის მიკრობი (სტაფილოკოკები, სტრეპტოკოკები, ფსევდომონა-

დები, ეშერიხიები, კორინებაქტერიები, მიკოპლაზმები, კამ-

პილობაქტერიები და სხვ.). 

მასტიტით დაავადებული ფურების სამკურნალოდ ძირითა-

დად ანტიბიოტიკები და მათ ბაზაზე დამზადებული პრეპა-

რატები (მასტიმაქსი, მასტიმიცინი, მასტიციდი, მასტისანი და 

სხვ.), აგრეთვე ქიმიური ნივთიერებების შემცველი (სეპტოგელი 

და სხვ.) საშუალებები გამოიყენება.  

თანამედროვე პერიოდში ინფექციური პათოლოგიის ერთ-

ერთ ძირითად გამოწვევად მიკრობთა  განსაკუთრებით სტა-

ფილოკოკების მიმართ რეზისტენტული შტამების ჩამოყალიბება 

რჩება [2, 3, 5], რაც ზოგიერთი მათგანის სამკურნალოდ 

გამოყენებას არაეფექტურს ხდის.  

კვლევის მიზანი. სამკურნალო საშუალებების მიმართ მა-

ღალი ადაპტაციური თვისებებიდან და მასტიტების აღძვრაში 

წამყვანი ეტიოლოგიური როლიდან გამომდინარე, თემის მი-

ზანია დაავადებული ფურების რძიდან სტაფილოკოკების 

გამოყოფა და სამკურნალო ეფექტურობის გამოვლინებისათვის 

ანტიბიოტიკომგრძნობელობის შესწავლა.  

კვლევის ობიექტი და მეთოდები. ანტიბიოტიკომგრძნობე-

ლობის შესწავლას დავუქვემდებარეთ მასტიტით დაავადებული 
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ფურების რძის ნიმუშებიდან გამოყოფილი სტაფილოკოკების 14 

შტამი; მათ შორის St. aureus 6 და St. epidermidis 8 შტამი. 

სტაფილოკოკების მგრძნობელობა განისაზღვრა 13 ანტიბიო-

ტიკის მიმართ (აზითრომიცინი, ამოქსიცილინი, დიბიომიცინი, 

დოქსიციკლინი, ვანკომიცინი, თეიკოპლანინი, მეთიცილინი, 

ნოვობიოცინი, სეფტრიაქსონი, სტრეპტომიცინი, ტობრამიცინი, 

ქლორამფენიკოლი, ციპროფლოქსაცინი).  

სტაფილოკოკების ანტიბიოტიკომგრძნობელობა განვსაზღვ-

რეთ დისკო-დიფუზიის მეთოდით.  

შედეგების ანალიზი. ჩატარებული გამოკვლევებით და მი-

ღებული შედეგებით გამოიკვეთა სტაფილოკოკების განსხვავე-

ბული მგრძნობელობა ანტიბიოტიკების მიმართ (ცხრილი 1), 

კერძოდ: სტაფილოკოკის ყველა შტამი ცდაში გამოყენებული 13 

ანტიბიოტიკიდან მაღალმგრძნობიარე აღმოჩნდა დოქსიციკლინის, 

დიბიომიცინის, ნოვობიოცინის და ციპროფლოქსაცინის მიმართ. 

მათი მოქმედების ხარისხობრივმა მაჩვენებელმა ძირითადად 4+ 

შეადგინა, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში 3+. ამასთან გამოიკვეთა 

სტაფილოკოკის ზოგიერთი შტამის პოლირეზისტენტობა ანტი-

ბიოტიკებისადმი; კერძოდ: St. aureus O17 რეზისტენტული აღმოჩნ-

და ამოქსიცილინის, ვანკომიცინის, მეთიცილინის და სტრეპტომი-

ცინის; St. aureus 650  თეიკოპლანინის, სეფტრიაქსონის, სტრეპ-

ტომიცინის, ტობრამიცინის; St. epidermidis 975  აზითრომიცინის, 

ამოქსიცილინის, მეთიცილინის, სტრეპტომიცინის, ტობრამიცინის; 

St. epidermidis 1022  აზითრომიცინის, სეფტრიაქსონის, სტრეპ-

ტომიცინის, ტობრამიცინის, ქლორამფენიკოლის, St. epidermidis 

5052  აზითრომიცინის, ამოქსიცილინის, ვანკომიცინის, თეიკოპ-

ლანინის, მეთიცილინის და St. epidermidis 1900004  აზით-

რომიცინის, მეთიცილინის, სეფტრიაქსონის, სტრეპტომიცინის და 

ტობრამიცინის  მიმართ.  
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ცხრილი 1 

მასტიტის გამომწვევი სტაფილოკოკის შტამების 

ანტიბიოტიკომგრძნობელობა 

N 
სტაფილოკოკი

ს შტამები 

ანტიბიოტიკები და შედეგები 

აზ
ი

თ
რ

ო
მი

ც
ი

ნი
 (

50
µ

g
) 

ამ
ო

ქს
ი

ც
ი

ლ
ი

ნი
 (

30
µ

g
) 

დ
ი

ბი
ო

მი
ც

ი
ნი

 (
5

µ
g
) 

დ
ო

ქს
ი

ც
ი

კლ
ი

ნი
 (

30
µ

g
) 

ვა
ნკ

ო
მი

ც
ი

ნი
 (

5
µ

g
) 

თ
ეი

კო
პლ

ან
ი

ნი
 (

30
µ

g
) 

მე
თ

ი
ც

ი
ლ

ი
ნი

 (
5

µ
g
) 

ნო
ვო

ბ
ი

ო
ც

ი
ნი

 (
5

µ
g
) 

სე
ფ

ტ
რ

ი
აქ

სო
ნი

 (
20

µ
g
) 

სტ
რ

ეპ
ტ

ო
მი

ც
ი

ნი
 (

10
µ

g
) 

ტ
ო

ბრ
ამ

ი
ც

ი
ნი

 (
10

µ
g
) 

ქლ
ო

რ
ამ

ფ
ენ

ი
კო

ლ
ი

 (
30

µ
g
) 

ც
ი

პრ
ო

ფ
ლ

ო
ქს

აც
ი

ნი
 (

30
µ

g
) 

1 St. aureus 017 3+ R 3+ 4+ R 2+ R 3+ 3+ R 3+ 3+ 3+ 

2 St. aureus 650 2+ 2+ 4+ 3+ 3+ R 4+ 4+ R R R 3+ 3+ 

3 St. aureus 3260 R 4+ 4+ 4+ 3+ 3+ 4+ 3+ R 2+ 2+ 3+ 4+ 

4 St. aureus 4542 4+ 4+ 4+ 4+ 3+ 2+ 4+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 

5 St. aureus 4701 4+ 3+ 3+ 4+ R 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 

6 St. aureus 5053 4+ 2+ 4+ 4+ 2+ 2+ 4+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 

7 

St. epidermidis 

973 
4+ 3+ 4+ 4+ 3+ 2+ 2+ 4+ R 2+ R 3+ 4+ 

8 

St. epidermidis 

975 
R R 3+ 3+ 4+ 2+ R 4+ 2+ R R 4+ 3+ 

9 St. epidermidis R 4+ 4+ 4+ 4+ 3+ 4+ 3+ R R R R 4+ 

10 

St. epidermidis 

1276 
4+ 3+ 4+ 4+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 3+ 4+ 4+ 4+ 

11 

St. epidermidis 

2592 
3+ 4+ 4+ 4+ R 2+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 

12 

St. epidermidis 

3326 
R 3+ 4+ 4+ 2+ 3+ 3+ 4+ R 3+ 2+ 2+ 3+ 

13 

St. epidermidis 

5052 
R R 3+ 3+ R R R 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

14 

St. epidermidis 

1900004 
R 2+ 3+ 4+ 2+ 3+ R 4+ R R R 3+ 4+ 
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ცდების ანალიზმა და მიღებულმა შედეგებმა გვიჩენა, რომ 

აზითრომიცინის და სეფტრიაქსონის მიმართ რეზისტენტობის 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღმოაჩნდა სტაფილოკოკის 6-6 

შტამს (43,0-43,0%); სტრეპტომიცინთან მიმართებაში 5 შტამს 

(35,8%), ამოქსაცილინის, ვანკომიცინის, მეთიცილინის და 

სტრეპტომიცინის შემთხვევაში 4-4 შტამს (28,6-28,6%), თეიკოპ-

ლანინის მიმართ 2 შტამს (14,3%) და ქლორამფენიკოლისადმი 1 

(7,2%) შტამს (ცხრილი 2).  

 
ცხრილი 2 

სტაფილოკოკების შტამების ანტიბიოტიკომგრძნობელობის 

რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებლები 

 

N ანტიბიოტიკები 

სტ
აფ

ი
ლ

ო
კო

კი
ს 

შტ
ამ

ებ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა მგრძნობიარე რეზისტენტული 

რაოდ-

ბა 
% 

რაოდ-

ბა 
% 

1.  აზითრომიცინი 

(50µg) 
14 8 57,0 6 43,0 

2.  ამოქსიცილინი 

(30µg) 
14 10 71,4 4 28,6 

3.  დიბიომიცინი (5µg) 14 14 100,0 - - 

4.  დოქსიციკლინი 

(30µg) 
14 14 100,0 - - 

5.  ვანკომიცინი (5µg) 14 10 71,4 4 28,6 

6.  თეიკოპლანინი 

(30µg) 
14 12 85,7 2 14,3 

7.  მეთიცილინი (5µg) 14 10 71,4 4 28,6 

8.  ნოვობიოცინი (5µg) 14 14 100,0 - - 
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9.  სეფტრიაქსონი 

(20µg) 
14 8 57,0 6 43,0 

10.  სტრეპტომიცინი 

(10µg) 
14 9 64,2 5 35,8 

11.  ტობრამიცინი (10µg) 14 10 71,4 4 28,6 

12.  ქლორამფენიკოლი 

(30µg) 
14 13 92,8 1 7,2 

13.  ციპროფლოქსაცინი 

(30µg) 
14 14 100,0 - - 

 

ამრიგად, ფურებიდან გამოყოფილი სტაფილოკოკების ანტი-

ბიოტიკომგრძნობელობის შესწავლამ ცხადყო რეზისტენტული 

შტამების არსებობა და მაღალი თერაპევტული ეფექტის 

მისაღებად ფართე დიაპაზონის პრეპარატის შერჩევის აუცი-

ლებლობა.  

 

დასკვნა 

1. ფურებიდან გამოყოფილი სტაფილოკოკის შტამები 

მაღალმგრძნობიარეა დოქსიციკლინის, დიბიომიცინის, ნოვო-

ბიოცინისა და ციპროფლოქსაცინის მიმართ;  

2. სტაფილოკოკის შტამებში დადგენილია პოლირეზის-

ტენტობა ანტიბიოტიკების მიმართ;  

3.  მასტიტით დაავადებული ფურების ეფექტური მკურ-

ნალობა საჭიროებს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პათოგენის 

იდენტიფიცირებას, ანტიბიოტიკომგრძნობელობის დადგენას და 

ფართო მოქმედების დიაპაზონის პრეპარატის შერჩევას.  
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ÖZET 

Sunulan makalede, geliştirdiğimiz cerrahi tekniklerini kullanarak 

kedilerde anüs bölgesinde pozitif sütür ve rektopeksi ile rektal 

prolapsusun cerrahi tedavi yöntemleri anlatılmıştır. Her iki uygulama 

sokak kedilerinde de uygulanabilir. 

Ameliyat sadece yerine tekrar yerleştirilen prolapsus durumunda 

yapılır ve eğer süreç daha eski ise ve mukozal nekroz süreci başlamışsa, 

rektopeksi ile birlikte rektumun çıkan kısmının tam bir amputasyonu 

yapılmalıdır. 

Rektumda küçük bir yırtık olması durumunda, manuel olarak 

yeniden konumlandırması yeterlidir. Aynı zamanda dışarı çıkan 

bağırsağa mümkün olduğunca steril tampon veya bez ile baskı 

uygulanması gereklidir. 

Daha eski rektal prolapsus vakalarında (24 saatten fazla) rektumun 

kısmen veya tam ampütasyonunu yapılır. Ameliyat kedinin 

vücudunun anatomik-fizyolojik özellikleri dikkate alınarak 

gerçekleştirilir.  

Lokal anestezi, anüsten 1-2 cm uzakta ameliyat edilecek bölgenin 

hazırlığı yapıldıktan sonra uygulanır. Bu mesafe aynı zamanda doku 

hasarı ve nekroz derecesine de bağlıdır. 

Dikişlerin normal olduğundan ve kanamanın nihai olarak 

kesildiğinden emin olduktan sonra çıkan parça yerine konur. Klasik 

rektal ampütasyon yöntemlerinde olduğu gibi, yerine konulmuş parça 

bölgesine bir tampon uygulanmaz. Çünkü kedilerde ürtikere neden 

olur ve tekrarlama riski oluşturur. 

Rektal prolapsusu olan kedilerde cerrahi tedavi yöntemlerinin 

kullanılması süresinde aşağıdaki tespitlere varıldı: 

 

 Kedilerde rektumun dışarı çıkması yeniden konumlandırma ile 

tedavi edilmez ve cerrahi uygulama ampütasyon olmadan 

bağırsağın çıkan kısmının kesilmesi, yeniden 

konumlandırılması, veya rektopeksini gerektirir. 

 Kedilerde rektumun çıkan kısmı, erken nekroza yatkınlık ile 

kendini gösterir. Nekroz birkaç saatten bir güne kadar gelişir. Bu 
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nedenle, ampütasyon olmaksızın yeniden konumlandırma veya 

rektopeksi yalnızca yeni vakalarda tavsiye edilir. Nekroz veya 

şiddetli travmadan sonra, tatmin edici bir iyileşme ancak kısmi 

veya tam bir ampütasyondan sonra elde edilir; 

 Kedilerde, rektumun çıkan kısmının kesilmesinden sonra, 

prolapsusun tekrarlanmasını önlemek için, şüpheli durumlarda, 

cep dikişli kombinasyon ile uyum sağlanması, travmatik stresi 

azaltmak için fiksasyonla veya ekstrem durumlarda 

rektopeksinin birkaç gün sonra yapılması tavsiye edilir. 

 

Anahtar kelimeler: Kedilerde rektal prolapsus, cerrahi tedavi, 

ampütasyon. 

 

ABSTRACT 

Ordinary reposition of rectum prolupse in cats isn’t a method of 

chose, There is great necessity of surgical treatment, as an amputation, 

reitopection or special suturiny of perianal area. We had use some 

combination of above mentioned methods with satisfactory results. In 

aid to minimize operative trauma effect on body rectoperation often 

amputation, in such is necessary, better to be performed in several days.  

Key Words: Rectal prolapse in cats, surgical treatment, 

amputacion. 

 

საკითხის აქტუალობა. ჩვენ მიერ უკანასკნელ წლებში ჩატა-

რებულ იქნა 18 ოპერაცია სწორი ნაწლავის რეზექციით კატებში, 

ამასთან მივმართეთ, როგორც სრულ, ასევე მხოლოდ ლორ-

წოვანი გარსის რეზექციას, მაგრამ ყველა შემთხვევაში აღინიშნა 

რეციდივი მძიმე თანმხლები გართულებით. აღნიშნული მიუ-

თითებს, რომ სწორი ნაწლავის გამოვარდნა კატებში საკმაოდ 

ხშირი შემთხვევაა, ქირურგიული თვალსაზრისთ აქტუალურია 

და ხშირად მოითხოვს ოპერაციულ ჩარევას 

ქირურგიული მკურნალობის ტექნიკა. ზემოთ თქმულიდან 

გამომდინარე, ჩვენ მიერ დამუშავებული იქნა ქირურგიული 

მკურნალობის ტექნიკა, ანუსის მიდამოში, ქისისებრი ნაკერის 
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დადებით და რექტოპექსიით. ორივე ტექნიკა მისაღებია კატის 

არასტაციონარულ პირობებში შენახვისას. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, 

რომ ოპერაცია გამართლებულია მხოლოდ შებრუნებადი 

პროლაპსის შემთხვევაში, ხოლო თუ პროცესი ხანდაზმულია და 

დაწყებულია ლორწოვანი გარსის დანეკროზების პროცესი – 

ვაწარმოებთ სწორი ნაწლავის გამოვარდნილი მონაკვეთის სრულ 

ამპუტაციას რექტოპექსიასთან შეხამებით (1,2). 

ქირურგიული მკურნალობის შედეგები. რექტოპექსიის 

საოპერაციო არეს ვამზადებთ მარცხენა გვერდზე (ფიქსაცია 

მარჯვენა გვერდით მდგომარეობაში). სწორ ნაწლავში, მისი 

რეპოზიციის შემდეგ შეგვყავს რეზინის ან პლასტიკური მასალის 

დრეკადი ზონდი. მარცხენა გვერდზე ჭრილს ვაკეთებთ ბარძაყის 

ბორცვის კრანიალურად, წელის კუნთების ვენტრალურ საზღ-

ვარზე, მედიანური სოლის პერპენდიკულარულად. მუცლის 

გარეთა და შიგნითა ირიბი კუნთების გაკვეთის შემდეგ ბლაგვი 

წესით ვხსნით მუცლის განივ კუნთს და ვაფიქსირებთ პინცეტით 

პერიტონიუმის ფურცელს, რომელსაც გავჩხვლეტთ სკალპელის 

წვერით. ზონდის მეშვეობით გამოგვაქვს სწორი ნაწლავი 

ჭრილობის სიღრმიდან, ვაფიქსირებთ მას ნაწლავის მომჭერით 

და თუ აუცილებელია, მისი მსუბუქი მოჭიმვით ვასრულებთ 

რეპოსიციას ოდნავ კრანიალური მიმართულებით წანაცვლებულ 

სწორ ნაწლავს რამოდენიმე წყვეტილკვანძოვანი ნაკერით ვამაგ-

რებთ მუცლის კედლის რბილ ქსოვილებთან, ამასთან საკერმა 

მასალამ უნდა გაიაროს ნაწლავის სეროზულ და კუნთოვან 

გარსებში. პირველი ორი ნაკერის დადების შემდეგ ვამოწმებთ 

ნაწლავის დაჭიმულობას და საჭიროების შემთხვევაში ნაკერებს 

ვადებთ ხელახლა სწორი ნაწლავის კაუდალურად წანაცვლების 

შემდეგ. მას შემდეგ, როცა დავრწმუნდებით, რომ ანუსის მიდა-

მოში არ არის დამატებითი ნაკერები სწორი ნაწლავის ზომაზე 

მეტი კრანიალური მიმართულებით წანაცვლების გამო, ვაგრძე-

ლებთ სეროზულ – კუნთოვანი წყვეტილკვანძოვანი ნაკერების 

დადებას (სულ 4-6 ნაკერი). 

სწორი ნაწლავის უმნიშვნელო გამოვარდნის შემთხვევაში 

შემოვიფარგლებით მისი მანუალური რეპოზიციით, ამასთან 
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ზეწოლას ვახორციელებთ გამოვარდნილი ნაწლავის რაც შეიძ-

ლება დიდ ზედაპირზე სტერილური ტამპონების ან ხელსახო-

ცების საშუალებით. განმტვირთავი ქისისებური ნაკერის დასა-

დებად წინასწარ ვამზადებთ ანუსისა და მისი მიმდებარე კანის 

ზედაპირს: მექანიკური დასუფთავებისა და გაუცხიმოვნების 

შემდეგ ვაწარმოებთ დათრიმელას. ანუსის გარშემო, კოლუმნა-

ლური ზონიდან დაახლოებით 1 სანტიმეტრის მოშორებით ვატა-

რებთ საკმაო სისქის მქონე სინთეტიკურ საკერ მასალას (1,3). 

ნაკერის კანქვეშა და კანზედა მონაკვეთების სიგრძე შეადგენს 

0,5-დან 1სმ-ს და მას ვარჩევთ ცხოველის ზომის მიხედვით. ძაფის 

ორივე ბოლოს ვჭიმავთ იმდენად, რომ შესაძლებელი იყოს 

ანუსის ოდნავი გახსნა. მაფის ბოლოებს გადავკვანძავთ ისე, რომ 

საჭიროების შემთხვაევაში შესაძლებელი იყოს მისი სწრაფი 

გახსნა, დეფეკაციის გაადვილების მიზნით. კატას უკეთდება 

პლასტმასის ან მუყაოს დამცავი, ძაბრისებური საყელო, რათა 

კბილებით არ დააზიანოს ქისისებური ნაკერი. როგორც საკუ-

თარმა დაკვირვებებმა გვიჩვენა, ქისისებური ნაკერის დატოვება 

ანუსზე სასურველია 1,5-2 თვის განმავლობაში, მისი მოხსნა 

უფრო ადრე განაპირობებს სწორი ნაწლავის პროლაპსის 

რეციდივს. 

სწორი ნაწლავის პროლაპსის ხანდაზმული შემთხვევების (24 

საათზე მეტი) დროს მივმართავთ მის ეკონომიურ ან სრულ 

ამპუტაციას. ოპერაციას ვასრულებთ კატის ორგანიზმის ანატო-

მიურ–ფიზიოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით. 

ადგილობრივი გაუტკივარება ხორციელდება საოპერაციო 

არის სათანადო მომზადების შემდეგ, ანუსიდან 1-2 სმ-ის 

მოშორებით. ეს მანძილიც ასევე დამოკიდებულია ქსოვილების 

ტრავმირების და დანეკროზების ხარისხზე. შემდეგ სწორი 

ნემსით, გამოვარდნილი ნაწლავის ფუძესთან ვატარებთ ორ 

ურთიერთპერპენდიკულარულ მსხვილ ძაფს, ამასთან ძაფები 

ორჯერ გაივლიან გამოვარდნილი ნაწლავის ორივე შრეში. ძა-

ფებს ვჭიმავთ ისე, რომ გამოვარდნის პერიფერიებში შესაძლე-

ბელი იყოს მათი ბოლოების დანახვა და ეს ბოლოები თანაბარი 
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სიგრძისანი უნდა იყვნენ, ძაფის თითოეულ ბოლოზე, პროლაპ-

სის ლოკალიზაციის გვერდით, დაახლოებით 10 სმ-ის მოშო-

რებით ვადებთ არტერიულ მომჭერებს. ამპუტაციას ვაწარმოებთ 

ჯვარედინად დადებული ძაფებიდან 0,5-1 სმ-ით დისტალურად. 

ამის შემდეგ ნაწლავის გამოვარდნილი ტაკვის სანათურიდან 

პინცეტის მეშვეობით გამოვწევთ ერთ–ერთი ძაფის მონაკვეთს, 

ამავდროულად კი ვხსნით პერიფერიაზე დადებულ შესაბამის 

არტერიულ მომჭერს. გამოწეული ძაფის მონაკვეთს ვჭრით ორ 

ტოლ ნაწილად და ამ ახლად წარმოქმნილ ბოლოებს გადავ-

კვანძავთ შესაბამის პერიფერიულ ბოლოსთან. იგივე პროცედუ-

რას ვიმეორებთ მეორე ძაფზეც. გადაკვანძული ძაფების ბოლოებს 

კვლავ ვაფიქსირებთ არტერიული მომჭერით. ახლა ეს ძაფები 

ასრულებენ საფიქსაციო ლიგატურების როლს, რაც საშუალებას 

გვაძლევს გულდასმით დავათვალიეროთ ტაკვის ზედაპირი, 

მოვახდინოთ სისხლძარღვების ლიგირება, შემდეგ კი ამ ოთხ 

მაფიქსირებელ ძაფს შორის ვადებთ წყვეტილკვანძოვან ნაკერს 

უფრო წვრილი საკერი მასალით, რაც აძლიერებს სწორი 

ნაწლავის ანასტამოზს. შეძლებისდაგვარად ეს ნაკერები უნდა 

იყოს სეროზულ–კუნთოვანი ტიპისა. 

ტაკვის ჩაბრუნებას ვახდენთ მას შემდეგ, როცა დავრწმუნ-

დებით ნაკერების სიმტკიცეში და სისხლდენის საბოლოო 

შეჩერებაში. ტამპონის მოთავსებას ჩაბრუნებულ ტაკვში, რო-

გორც ეს მიღებულია სწორი ნაწლავის ამპუტაციის კლასიკურ 

მეთოდებში, ჩვენს შემთხვევაში არ მივმართავთ რადგან, რო-

გორც შევნიშნეთ, იგი იწვევს დამატებით ჭინთვებს კატებში და 

ქმნის პროლაპსის რეციდივის საფრთხეს. 

დამატებითი ფიქსაციის მიზნით, ანუსის მიდამოში ვადებთ 

პერიკოლუმნალურ ქისისებრ ნაკერს ზემოთ აღწერილი წესით, 

ხოლო საეჭვო შემთხვევებში ვაწარმოებთ რექტოპექსიას იმავ-

დროულად ან უმჯობესია, ამპუტაციის შემდეგ რამდენიმე 

დღეში. 
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ჩატარებული ოპერაციული მკურნალობის შედეგების 

საფუძველზე შეიძლება გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები: 

 

1. სწორი ნაწლავის პროლაპსი კატებში არ ექვემდებარება 

მკურნალობას ბანალური რეპოზიციით და საჭიროებს ქირურ-

გიულ მკურნალობას – ნაწლავის გამოვარდნილი ნაწილის 

ამპუტაციას, რეპოზიციას, ამპუტაციის გარეშე, ან რექტოპექსიას; 

2. სწორი ნაწლავის გამოვარდნილი ნაწილი კატებში ხა-

სიათდება მიდრეკილებით ნაადრევი დანეკროზებისადმი. ნეკ-

როსი ვითარდება რამოდენიმე საათიდან ერთი დღე–ღამის 

განმავლობაში, ამიტომ ამპუტაციის გარეშე რეპოზიციის ან რექ-

ტოპექსიის განხორციელება მიზანშეწონილია, მხოლოდ ახალ 

შემთხვევებში. ხოლო დანეკროზების ან მნიშვნელოვანი ტრავ-

მირების შემდეგ დამაკმაყოფილებელი სამკურნალო ეფექტი 

მიიღება მხოლოდ ეკონომიური ან სრული ამპუტაციის შემდეგ; 

3. კატებში სწორი ნაწლავის გამოვარდნილი მონაკვეთის 

ამპუტაციის შემდეგ, პროლაპსის რეციდივის თავიდან აცილების 

მიზნით, საეჭვო შემთხვევებში, მიზანშეწონილია მისი შეხამება 

ქისისებრი ნაკერით, ფიქსაციასთან ან უკიდურეს შემთხვევაში 

რექტოპექსიასთან, ამასთან ტრავმული სტრესის შემცირების 

მიზნით, რექტოპექსია უმჯობესია განხორციელდეს რამდენიმე 

დღის შემდეგ. 

          

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ინტრაპერიტონეალური ინექცია კატებში ნაწლავის შე-

ხორცებითი გაუვალობის პროფილაქტიკის მიზნით. საქართ-

ველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 

თბილისი, 2010, ტ. 28, გვ. 250-253. 

2. თვალიაშვილი ვ., ანთიძე გ.,  პაპუაშვილი თ. ოპერაციუ-

ლი ტექნიკა ბარძაყის ძვლის ყელის ფიბროზული დისპლაზიის 

დროს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკა-

დემიის მოამბე, თბილისი, 2010, ტ. 28, გვ. 247- 250. 

Slatter D.H. Textbook of small surgery. Philadelphia – London – 

Toronto – Monreal – Sydney – Tokyo. 1993 – pp.115 



286 
 

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის პრობლემა 

საქართველოში და ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 

მსხვილფეხა საქონლის სულადობის გამოკვლევა 

მასტიტების არსებობაზე, ოქროსფერი  

სტაფილოკოკის დეტექცია 
 

GÜRCISTAN'DA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SORUNU VE 

BOLNISI İLÇESİ’NDE SIĞIRLARDA MASTITIS VARLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS'UN TESPİTİ 

 

PROBLEM OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN GEORGIA AND 

BOLNISI MUNICIPALITY EXAMINATION OF CATTLE FOR 

MASTITIS, DETECTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
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ÖZET 

"Dünyayı korumak için antimikrobiyal direnişe karşı topluca 

mücadele etmek gerekiyor." 

Antimikrobiyal direnç, küresel ve çok sektörlü bir sorundur. 

Antimikrobiyallerin tıpta, veteriner hekimlikte ve hayvancılıkta 

kullanımı son yıllarda yaygınlaştığı için dünya akut antimikrobiyal 

direnç sorunuyla karşı karşıyadır. Hayvanların tedavisinde etkili ve 

aynı zamanda insan sağlığı için güvenli olan bir antimikrobiyal bulmak 

hayati önem taşır. 

Gıda ticaretinin ve turizmin küreselleşmesi, dünya çapında 

dirençli bakterilerin gelişmesine katkıda bulunuyor. Önleyici tedbirler 

yerel olarak uygulanmasına rağmen, bir ülkenin mantıksız davranışı, 

dünya çapında antibiyotiklerin etkinliğini ve bulunabilirliğini 

tehlikeye atabilir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), antimikrobiyal 

direnci modern insan ve hayvan sağlığına yönelik en önemli tehdit 

olarak adlandırdı. 

Yeni direnç mekanizmaları ortaya çıkıyor ve küresel olarak 

yayılıyor, bulaşıcı hastalıkların tedavisini tehdit ediyor, hastalığın 

uzamasına, karmaşıklaşmasına ve ölümcül bir sonuca sahip olmasına 

neden oluyor. 

Ulusal Gıda Ajansı tarafından sağlanan materyaller ve 

gözlemlerimize dayanarak tetrasiklin (oksitetrasiklin, klortetrasiklin, 

doksisiklin), penisilin (benzilpenisilin, amisilin, bisiklin vb.), 

Florokinolonlar (enrofloksasin, siprofloksasin, pefloksasin), 

makrolidler (tilosin, spiramisin, azitromisin), polimiksin (kolistin) 

pefloksasin), gibi ilaçların Gürcistan genelinde veterinerlik 

uygulamalarında özellikle yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir. 

Ayrıca, diğer antimikrobiyal ilaçların, özellikle sülfonamidlerin ve 

nitrofuranların antibiyotiklerle kombinasyonları yaygındır. 
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Gürcistan'da yapılan araştırmalara göre, 2002 yılında Gürcistan'da 

izole edilen S. aureus suşlarının% 98'i penisilin ve ampisiline 

dirençliydi; % 67'si amoksisilin ve azitromisine dirençliydi. Suşların% 

50'sinden azında tetrasiklin, oksasilin, gentamisin, tobramisin, 

eritromisin, klindamisin ve trimetoprim'e direnç saptanmıştır. Suşların 

sadece% 17'si siprofloksasine dirençliydi. Tıp kurumlarında 

siprofloksasin kullanımı son 5 yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu da 

antibiyotiğe dirençli Staphylococcus aureus oranını klinik örneklerden 

izole edilen% 47'ye yükseltti. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnç, Antibiyotikler, 

Bulaşıcı hastalıkların tedavisi. 

 

ABSTRACT 

The paper describes the results of studies on antimicrobial 

resistance in Georgia, which confirms that since 2002, the 

susceptibility of microbes to antimicrobials has increased dramatically. 

Information on the frequency of mastitis in cattle in Bolnisi 

Municipality of Kvemo Kartli region is presented. To conduct research  

Key Words: Antimicrobial resistance, Mastitis, Nasal 

antimicrobials, Laboratory tests, Milk, Staphylococcus aureus. 

 

საკითხის აქტუალობა. ანტიმიკორბული რეზისტენტობა 

არის გლობალური და მრავალსექტორული პრობლემა. იმის 

გამო, რომ მედიცინაში, ვეტერინარიასა და მეცხოველეობაში 

ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენება ფართოდ გავრცელ-

და ბოლო წლების განმავლობაში, მსოფლიო დადგა ანტიმიკრო-

ბული რეზისტენტობის მწვავე პრობლემის წინაშე. სასიცოცხ-

ლოდ მნიშვნელოვანია ისეთი ანტიმიკრობული საშუალების 

აღმოჩენა, რომელიც ეფექტური იქნება ცხოველების სამკურ-

ნალოდ და ამავდროულად უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთე-

ლობისათვის. 

საკვები პროდუქტების ვაჭრობის გლობალიზაცია, ისევე 

როგორც ტურიზმი, ხელს უწყობს რეზისტენტული ბაქტერიების 

განვითარებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მიუხედავად 
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იმისა, რომ პრევენციული ღონისძიებები გამოიყენება ლოკა-

ლურად, ერთი ქვეყნის არარაციონალურ ქცევას შეუძლია სა-

ფრთხე შეუქმნას მსოფლიოში ანტიბიოტიკების ეფექტურობასა 

და ხელმისაწვდომობას. 

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ 

(FAO) ანტიმიკრობული რეზისტენტობა თანამედროვეობის 

უმნიშვნელოვანეს საფრთხედ დაასახელა, როგორც ადამიანების, 

ასევე ცხოველების ჯანმრთელობისთვის.  

ახალი რეზისტენტული მექანიზმები იჩენენ თავს და ვრცელ-

დება გლობალურად, საფრთხეს უქმნის ინფექციური დაავადე-

ბების მკურნალობას, რის გამოც ავადმყოფობა ხანგრძლივდება, 

რთულდება და აქვს ლეტალური გამოსავალი. 

სურსათში და ცხოველის საკვებში ანტიბიოტიკების ნარჩენი 

რაოდენობის განსაზღვრა მკაცრად რეგულირდება მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევრო-

კავშირში საკვების უვნებლობაზე პასუხისმგებელნი არიან შესა-

ბამისი სტრუქტურები (FDA, FSIS, FAO, WHO, EPPO, Codex 

alimentarius, ESVAC, EFSA, EMA, ECDC).[2] 

ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დაახლოებით 

51% მთლიანად კრძალავს ანტიბიოტიკების, როგორც ზრდის 

სტიმულატორის, გამოყენებას. აღნიშნული ქვეყნების 19%-ში კი 

აკრძალვას აქვს ნაწილობრივი ხასიათი.[2] 

ევროპის მედიცინის სააგენტოს მონაცემებით (2016 წ.), 

ევროკავშირის 29 ქვეყანამ წარმოადგინა 2011-2014 წლის მო-

ნაცემები ანტიბიოტიკების გაყიდვების შესახებ ცოცხალ ცხოვე-

ლებსა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში, რომელიც მოცე-

მულია მგ/PCUში (PCU - მოსახლეობის კორექციის ერთეული). 

სხვადასხვა ქვეყნიდან აღნიშნული მონაცემები მნიშვნელოვნად 

მერყეობს 3,1-დან 418,8 მგ/ PCU-ს ფარგლებში. გაყიდული ანტი-

მიკრობული საშუალებიდან ტეტრაციკლინზე მოდის 33,4%, 

პენიცილინზე 25,5%, სულფანილამიდებზე 11%. მნიშვნელოვნად 

ნაკლები გაყიდვებია ე.წ. „კრიტიკული მნიშვნელობის“ პრეპა-

რატების მხრივ მე-3 და მე-4 თაობის ცეფალოსპორინების - 0,2%, 

ფტორქინოლონების -1,9% და მაკროლიდების - 7,5% მხრივ. 
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პოლიმიქსინების გაყიდვამ შეადგინა საერთო გაყიდვების 6,6%, 

აქედან 99% იყო კოლისტინი.[2] 

გლობალურად, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებში ანტი-

ბიოტიკების გამოყენება განსაკუთრებულად მზარდ ტენდენციას 

უჩვენებს, რამაც 2010 წელს 63,151 ტონა შეადგინა, ხოლო 2030 

წლისთვის მოსალოდნელია ამ მაჩვენებლის 67%-ით მატება. 

ყველაზე მაღალი სიხშირით ანტიბიოტიკების მოხმარება აღი-

ნიშნა ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ბრაზილია, რუსეთი, ინდოე-

თი და სამხრეთ აფრიკა (Van Boeckel et al. 2015). 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ევროპული 

რეგიონალური ბიუროს მონაცემებით (რომელშიც შედის სა-

ქართველოც, თუმცა მისი მონაცემები აღნიშნულ კვლევაში არ 

არის ასახული) ანტიმიკრობული პრეპარატების გამოყენებამ 

შეადგინა (1000 სულ მაცხოვრებელზე/სადღეღამისო დოზა) 8,5-

დან აზერბაიჯანში, 40,4-მდე თურქეთში, საშუალოდ 24,4. გან-

საკუთრებით ხშირად გამოიყენებიან ბეტა-ლაქტამები საერთო 

მოხმარების  

ESVAC-ის მიერ ევროპის 29 ქვეყნის 2011-2014წ წარმოდგე-

ნილი გაყიდვების მონაცემებით, ანტიბიოტიკების რეალიზაცია 

შემცირდა 5 და მეტი %-ით 10 ქვეყანაში, 5 ქვეყანაში აღინიშნა 

რეალიზაციის მატება 5 და მეტი %-ით. ჯამში PCU-ს მაჩვენებელი 

აღნიშნულ პერიოდში შემცირდა 0,9%-ით, ხოლო რეალიზაციის 

მაჩვენებელი შემცირდა 2,4%-ით. აღნიშნულ პერიოდში წამლე-

ბის მიხედვით გაყიდვებმა შეადგინა: 2011 წელს - 162 მგ/ PCU; 

2012წ - 153მგ/ PCU; 2013წ -147მგ/ PCU; ხოლო 2014 წელს კვლავ 

მოიმატა და შეადგინა 158 მგ/ PCU. ზემოაღნიშნული წყაროს 

თანახმად, ანტიბიოტიკებს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით 

იყენებენ ესპანეთში, 2011-2014წ გაიზარდა გაყიდვების საერთო 

რაოდენობა 25%-ით, რომლის ძირითადი ნაწილი მოდის ტეტრა-

ციკლინების, სულფანილამიდების, პენიცილინების და პოლი-

მიქსინების ჯგუფის ანტიმიკრობული პრეპარატების ხარჯზე. იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ანტიბიოტიკების გამოყენება სასიცოცხ-

ლოდ მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა იყოს დაცული 

დაყოვნების პერიოდი, ანუ პერიოდი წამლის ბოლო მიცემიდან 
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ცხოველის დაკვლამდე. სურსათში ანტიბიოტიკების ნარჩენი რაო-

დენობა გამოიხატება ადამიანზე ტოქსიკური ზემოქმედების პო-

ტენციური საშიშროებითა და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მი-

სი ირიბი ზემოქმედებით (იგულისხმება ნაწლავური მიკროფლო-

რის დისბალანსი და რეზისტენტული შტამების წარმოქმნა). [2] 

2018 წლის მონაცემებით საქართველოში ცხოველური 

წარმოშობის სურსათში ვეტერინარული პრეპარატებისა და სხვა 

დამაბინძურებლების ნარჩენი ნივთიერებების ლაბორატორიუ-

ლი კვლევის ფარგლებში სულ აღებული და გამოკვლეული იქნა 

1382 ნიმუში (აღმოსავლეთ საქართველო-933, დასავლეთ საქართ-

ველო-449), აქედან დარღვევა დაფიქსირდა 353 (აღმ.-335, დას.-18) 

შემთხვევაში. გამოკვლეული იქნა კვერცხი, რძე და ხორცი. 

მაჩვენებლები: მედროქსიპროგესტერონი, მეთილტესტოსტერო-

ნი, ტესტოსტერონი, ზერანოლი, ივერმექტინი, ქლორამფენიკო-

ლი, ნიტროფურაზონი, ნიტროფურანტოილი, ფურაზოლიდონი, 

ფურალტადონი, დიმეტრიდაზოლი, პრომაზინები, ტყვია და 

სხვა დამაბინძურებლები. 

ანტიმიკრობული საშუალებებით დაბინძურებული აღმოჩნ-

და მათ შორის 280 ნიმუში, აქედან ქვემო ქართლის რეგიონში 

დარღვევა დაფიქსირდა 86 შემთხვევაში, 43 შემთხვევაში დარ-

ღვევა აღინიშნა მსხვილფეხა საქონლის რძეში და ხორცში. აქედან 

ქლორამფენიკოლი აღმოჩენილი იქნა 16 შემთხვევაში, სადაც 9 

მრპ-ს ხორცში და 7 რძეში. ხოლო ქლორამფენიკოლი და 

ნიტროფურანები (ნიტროფურაზონი, ფურაზოლიდონი, დიმე-

ტრიდაზოლი, ნიტროფურანთოინი) აქედან 14 მრპ-ს ხორცი და 

29 მრპ-ს ნედლი რძე. 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული მასა-

ლებზე და ჩვენს დაკვირვებაზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, 

რომ საქართველოს მასშტაბით ვეტერინარულ პრაქტიკაში გან-

საკუთრებით ხშირად გამოიყენება ტეტრაციკლინის (ოქსიტეტ-

რაციკლინი, ქლორტეტრაციკლინი, დოქსიციკლინი), პენიცილი-

ნის (ბენზილპენიცილინი, ბიცილინები, ამოქსიცილინი, კლოქსა-

ცილინი და ა.შ.), ფტორქინოლონების (ენროფლოქსაცინი, 
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ციპროფლოქსაცინი, პეფლოქსაცინი), მაკროლიდების (ტილო-

ზინი, სპირამიცინი, აზიტრომიცინი), პოლიმიქსინის (კოლის-

ტინი) ჯგუფის პრეპარატები. გარდა ამისა, ხშირია სხვა ანტი-

მიკრობული ჯგუფის პრეპარატების, კერძოდ, სულფანილამი-

დებისა და ნიტროფურანების პრეპარატების კომბინაციები 

ანტიბიოტიკებთან. 

საქართველოში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, 2002 წელს 

საქართველოში გამოყოფილი S. aureus-ის შტამების 98% რეზისტენ-

ტული იყო penicillin-ის და ampicillin-ის მიმართ; 67% – რეზისტენ-

ტული იყო amoxicillin-ის და azithromycin-ის მიმართ. tetracycline-

ის, oxacillin-ის, gentamicin-ის, tobramycin-ის, erythromycin-ის, 

clindamycin-ის და trimethoprim-ის მიმართ რეზისტენტობა გამოვ-

ლენილ იქნა შტამების 50%-ზე ნაკლებ პროცენტში. Ciprofloxacin–ის 

მიმართ კი რეზისტენტული აღმოჩნდა შტამების მხოლოდ 17%. 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში სამედიცინო დაწესებულებებში 

ciprofloxacin-ის გამოყენების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაიზარ-

და, რამაც, თავის მხრივ, კლინიკური ნიმუშებიდან გამოყოფილი 

ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული Staphylococcus aureus-ის 

მაჩვენებელი 47%-მდე გაზარდა. 
სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით საქართველოში 

რეგისტრირებული ანტიმიკრობული საშუალებები 2009 წლიდან 2017 

წლამდე (დიაგრამა #1) 
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საქართველოში იმპორტირებული ანტიმიკრობული პრეპარატები 

2014-2016 წ.წ. და 2017 წლის იანვარი-სექტემბრის მონაცემები (იხილეთ 

დიაგრამა #2) 

 
 

საქართველოში ანტიმიკრობული რეზისტენტობის მიმდი-

ნარე სიტუაციის შესახებ მონაცემები ძალზე მწირია. მხოლოდ 

იშვიათ შემთხვევებში ხდება ბაქტერიოლოგიური კვლევები და 

მიკრობთა მგრძნობელობის განსაზღვრა ანტიმიკრობული საშუა-

ლებების მიმართ ინფექციური დაავადებების მკურნალობისას 

და აქედან გამომდინარე, დიდია ალბათობა, რომ შერჩეული 

სამკურნალწამლო საშუალება არაეფექტური აღმოჩნდეს. 

2006 წელს (რევაზიშვილი და კოლეგები) ჩატარებულმა 

კვლევებმა აჩვენა მცირედ ჰომოგენური Staphylococcus aureus 

შტამების პოპულაცია ვანკომიცინის მიმართ რეზისტენტობის 

გარეშე, თუმცა 50 შესწავლილი შტამიდან – 22 (44%) მეტიცი-

ლინის მიმართ აღმოჩნდა რეზისტენტული. [50] 

საქართველოში ჩატარებული სხვა კვლევების მიხედვით 

(ეპიდბიულეტენი, დკსჯეც, 2009 წ.), 2002 წელს საქართველოში 

გამოყოფილი S. aureus-ის შტამების 98% რეზისტენტული იყო 

penicillin-ის და ampicillin-ის მიმართ; 67% – რეზისტენტული იყო 

amoxicillin-ის და azithromycin-ის მიმართ. tetracycline-ის, 

oxacillin-ის, gentamicin-ის, tobramycin-ის, erythromycin-ის, 
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clindamycin-ის და trimethoprim-ის მიმართ რეზისტენტობა გა-

მოვლენილ იქნა შტამების 50%-ზე ნაკლებ პროცენტში. 

Ciprofloxacin–ის მიმართ კი რეზისტენტული აღმოჩნდა შტამების 

მხოლოდ 17%. ბოლო 5 წლის განმავლობაში სამედიცინო 

დაწესებულებებში ciprofloxacin-ის გამოყენების მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც, თავის მხრივ, კლინიკური 

ნიმუშებიდან გამოყოფილი ანტიბიოტიკების მიმართ რეზის-

ტენტული Staphylococcus aureus-ის მაჩვენებელი 47%-მდე გა-

ზარდა. ასევე, გაიზარდა მულტირეზისტენტული Pseudomonas 

aeruginosa-ის შტამების წილიც. დასაწყისში შტამების მხოლოდ 

18% იყო რეზისტენტული cefepime–ს მიმართ, ხოლო 23% – 

imipenem-ს მიმართ. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ამ 

მაჩვენებლებმა შესაბამისად 45% და 68% შეადგინა.[14] 

აღნიშნული ინფორმაციის მიუხედავად, კარგი ხარისხის, 

რეპრეზენტატული მონაცემების მოძიება კვლავაც პრობლემად 

რჩება. რუტინული ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება 

ეროვნული სამოქმედო გეგმის ძირითად კომპონენტს შეადგენს. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოა-

დგენდა ძროხებში მასტიტების სიხშირის დადგენა ქვემო ქართ-

ლის რეგიონების მიხედვით, მისი გამომწვევი ზოგიერთი პათო-

გენური გრამდადებითი მიკროორგანიზმების გამოყოფა, მათი 

პირველადი ინდენტიფიცირება ბიოქიმიური თვისებების 

მიხედვით 

ამოცანები: 

• ნიმუშის აღება ქვემო ქართლის რეგიონში - ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

• ქვემო ქართლში მსხვილფეხა საქონლის გამოკვლევა 

მასტიტების არსებობაზე 

• რძეში ნარჩენი ანტიბიოტიკის განსაზღვრა ქვემო ქართლის 

მაგალითზე 

• მასტიტების ძირითადი გამომწვევი ოქროსფერი და ეპი-

დერმიალური სტაფილოკოკების გამოყოფა, პირველადი იდენ-

ტიფიცირება, დახასიათება , კონსერვაცია 
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მიღებული შედეგები ერთის მხრივ მოგვცემს გარკვეულ 

წარმოდგენას ქვემო ქართლის რეგიონში მეცხოველეობაში მას-

ტიტით დაავადების შემთხვევებზე და მეორეს მხრივ, გვექნება 

საშუალება შევაფასოთ მიკრობთა რეზისტენტობა ანტიმი-

კრობული საშუალებების მიმართ და დაინტერესებულ მხარეს 

მივაწოდოთ რეკომენდაციები ალტერნატიული მკურნალობის 

და ანტიმიკრობული საშუალებების რაციონალური გამოყენების 

მნიშვნელობაზე. 

გამოკვლევის მასალა და მეთოდები 

კვლევის მასალას წარმოადგენდა ქვემო ქართლის რეგიონში, 

კერძოდ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, არსებული კერძო ფერ-

მერული მეურნეობის სულადობებიდან აღებული რძის ნიმუ-

შები. 

რძის ნიმუშების აღების პროცედურას პარალელურად წინ 

უძღოდა ძროხის მეპატრონეთა ნებაყოფლობითი გამოკითხვა და 

სპეციალური კითხვარების შევსება, რომელიც მოიცავდა 

კითხვებს ცხოველზე ჩატარებული გეგმიური, თუ იძულებითი 

მკურნალობის შესახებ. კვლევამ მოიცვა ბოლნისის მუნიციპა-

ლიტეტის შემდეგი სოფლები: ქვეშეთი, ჯავშანიანი, ბერთაკარი, 

სენები. (იხილეთ სურათი #1) 

 

 
 

კვლევის შესასრულებლად გამოყენებული იქნა ბაქტერიო-

ლოგიური და ბიოქიმიური მეთოდები. ბაქტერილოგური კვლე-

ვებისათვის, რომელიც მიზნად ისახავდა ოქროსფერი სტაფილო-

კოკის S.aureus-ის შტამების გამოყოფას ნიმუშებიდან, რისთვისაც 
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ვიყენებდით სტანდარტულ მყარ, თხიერ და ნახევრადთხიერ 

საკულტივაციო არეებს- Brain Heart Infusion Agar (Ref#-610007), 

Brain Heart Infusion Broth, Nutrient Broth (Ref#-M002-500G), 0.7%-

ნახევრად თხიერ აგარს. სადიაგნოსტიკო არეებიდან Baird-Parker 

Agar with Egg yolk Tellurite Suplyment-კვერცხის გულის აგარი, 

ტელურიტის ინდიკატორით, მანიტის აგარი- Mannitol Salt Agar 

(Ref#-610029), Blood Agar Base (Ref#-620005)-15%-იანი რომელსაც 

დამატებული ჰქონდა ყოჩის სისხლი. თითეული საკვები არე 

მზადებოდა მწარმოებლის Diagnostic LiofilChem_Italy_2016 მიერ 

თანდართული (მოწოდებული) პროცედურის მიხდვით. მიკრო-

ორგანიზმთა საკულტივაციო არეებისდასამზადებლად სტერი-

ლურ ჭურჭელში გადმოტანამდე ვახდენდით მათ ავტოკლა-

ვირებას 121 0 C-ზე, 1,2 მპა წნევაზე 15-18 წუთის განმავლობაში. 

S.aureus-ის შტამების ბიოქიმიური ტესტებში ვიყენებდით: 

კატალაზა (Ref#-88023), ოქსიდაზა (Ref#-88029), კოაგულაზა 

(Ref#-88030), 23 მანიტი (Ref#-610029), ნიტრატ ტესტს (Ref#-

88009) გოგირდწყალბადის ტესტს (Ref#-88013), მწარმოებელი 

კომპანია DIAGNOSTIC LIOFILCHEM. 

აღებული რძის ნიმუშების შემოწმება მასტიტების არსე-

ბობაზე მიმდინარეობდა (CMT) კალიფორნია მასიტიტის ტესტის 

მეშვეობით, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ სწრად და 

საიმედო დიაგნოსტიკის ტესტს თანამედროვე ვეტერინარიაში, 

რომელიც გულისხმობდა: რძის ნიმუშების და დიაგნოსტიკუმის 

თანამიმდევრულ შეტანას სპეციალურ 4 განყოფილებიან პლან-

შეტში, წრიული მსუბუქი მორევით/ფლამბირებით რძის და 

რეაქტივის ნელი შერევას 30-40 წამის განმავლობაში და შედე-

გების ინტერპრეტაციას, რომელიც ხდებოდა მყისიერად, რძის 

კონსისტენციის ცვლილების მიხედვით. 

რძიდან გამოყოფილი მიკროორგანიზმთა მორფოლოგიურ 

და ტინქტორიალურ კვლევას ვახდენდით შეღებვით გრამის 

წესით. 
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კვლევის შედეგები 

კვლევის მასალას წარმოადგენდა ქვემო ქართლის რეგიონში 

- ბოლნისში, არსებული კერძო ფერმერული მეურნეობის სულა-

დობებიდან აღებული რძის ნიმუშები. რძის ნიმუშების აღება 

განხორციელდა შემდეგი სოფლები: ქვეშეთი, ჯავშანიანი, ბერ-

თაკარი, სენები. 

ზემოთ აღნიშნული სოფლებიდან აღებული რძის ნიმუშების 

ტრანსპორტირება მოვახდინეთ აგრარული უნივერსიტეტის ლა-

ბორატორიაში გამოსაკვლევად. მასტიტის არსებობის შესამოწ-

მებლად გამოვიყენეთ კალიფორნია მასტიტის ტესტი (CMT), 

რომელიც მასტიტის დიაგნოსტირების ერთ-ერთი სწრაფი და 

საიმედო ხერხია თანამედროვე ვეტერინარიაში. 

გამოკვლევების შედეგად დადგინდა, რომ 30 აღებული 

ნიმუშიდან 21 ნიმუში, ანუ 70 % მასტიტის ტესტზე დადებითი 

აღმოჩნდა, ხოლო დანარჩენი 9 ნიმუში კი შესაბამისად იყო უარ-

ყოფითი.   

მასტიტებზე გამოკვლევის შემდეგ, რძის ნიმუში დაექვემ-

დებარა ბაქტერიოლოგიურ გამოკვლევას მიკრობულ კონტა-

მინაციაზე. 

ვინაიდან ჩვენი კვლევის ინტერესს წარმოადგენდა მხოლოდ 

ოქროსფერი სტაფილოკოკი, როგორც რძის პოტენციური დამა-

ბინძურებელი, კვლევა განხორციელდა მხოლოდ S. aureus-ის 

დეტექტო მიმართულებით, რის გამოც რძის საკვლევი ნიმუშები 

გადატანილი იქნა სპეციალურ სადიფერენციაციო-ელექტრო-

ნულ ნიადაგზე - ბაირდ- პარკერ (Baird-Parker) აგარზე და ინკუ-

ბირებულ იქნა 37 გრადუსზე 24-48 საათის განმავლობაში აერო-

ბულ პირობებში. 

მიღებული შტამების ინტერპრეტაციის და ვიზუალიზაციის 

შედეგად დადგინდა გამოსაკვლევი ნიმუშიდან, რომ S. aureus-ის 

შტამებიდან 21 შტამი ხასიათდება პლაზმოკოაგულაციის თვი-

სებით, 8 შტამი კოაგულაზა უარყოფითია, ხოლო 3 საეჭვო. 

ამრიგად, დადგინდა, რომ რძიდან გამოყოფილი S. aureus-ის 

შტამების უმეტესობა ხასიათდებოდა კოაგულაზა დადებითი 
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თვისებებით, რომელიც კორელაციაშია მის პათოგენურ თვი-

სებებთან და მათი არსებობა რძის ნიმუშებში პირდაპირ მიუ-

თითებდა პათოგენური კერის არსებობაზე ძროხის დვრილში 

(იხილეთ სურათი #2 და #3) - მასტიტის გამოვლინებით. 

 

 
სურათი #2 უარყოფითი შტამი 

 

 
სურათი #3 დადებითი შტამი 
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დასკვნები 

1. ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით 30 აღებული რძის 

ნიმუშიდან 21 ნიმუში (70%) აღმოჩნდა დადებითი მასტიტის 

ტესტზე, რაც ადასტურებს მასტისის პრობლემის აქტუალურობას 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში (სენები-62,5%, ბერთაკარი-100%, 

ჯავშანიანი-87,5%, ქვეშეთი-37, 5%) 

2. გამოკითხული მოსახლეობის 100% უარყოფდა მასტიტი-

სათვის დამახასიათებელი კლინიური ნიშნების არსებობას, რაც 

დაავადების ფარულ მიმდინარეობაზე მიუთითებს 

3. რძიდან გამოყოფილი S. aureus-ის შტამების უმეტესობა 

ხასიათდებოდა კოაგულაზა დადებითი თვისებებით, რომელიც 

კორელაციაშია მის პათოგენურ თვისებებთან და მათი არსებობა 

რძის ნიმუშებში პირდაპირ მიუთითებდა პათოგენური კერის 

არსებობაზე ძროხის დვრილში მასტიტის გამოვლინებით 

4. გამოკვლეულ ცხოველებში დაავადება მასტიტი გამო-

წვეული იყო ოქროსფერი სტაფილოკოკის S.aureus -ის სხვადასხვა 

შტამების არსებობით 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1.https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobialresist

ance/amrfoodchain/en/  

2. ანტიბიოტიკები Pdf. (სსიპ სოფლის მეურნეობის 

სამედიცინო-კვლევითი ცენტრი. რისკის შეფასების სამეცნიერო 

საკონსულტაციო საბჭო. „ანტიბიოტიკებით სასურსათო პრო-

დუქციის დაბინძურებასთან დაკავშირებული საფრთხის 

რისკების შეფასება“)  

3.https://www.who.int/medicines/news/2017/world-running-out-

antibiotics-WHO-report/en/  

4.https://www.who.int/medicines/news/2017/world-running-out-

antibiotics-WHO-report/en/  

5.https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/p

df/Fact_sheets/ANTIBIO_EN.pdf  

6.https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/p

df/Fact_sheets/ANTIBIO_EN.pdf  
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7.(http://georgiandairy.org/ka/post/fao-antimikrobuli-

rezistentoba-tanamedrove-saprtkhea-msopliost)  

8.https://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/antimicrobial-resistance  

9.https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/p

df/Fact_sheets/ANTIBIO_EN.pdf  

10.https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-

resistance/amrfoodchain/en/  

11.https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-

resistance/amrfoodchain/en/  

12.https://www.who.int/news-room/detail/07-11-2017-stop-

using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-

antibiotic-resistance  

13.https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/

pdf/Fact_sheets/ANTIBIO_EN.pdf  

14. საქართველოს მთავრობის #29 განკარგულება, 2017 წ. 11 

იანვარი, „ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო 

2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ  

15. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №301/ნ, 16 აგვისტო 2001 წ., 

„სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა 

და უსაფრთხოების სანიტარიული წესებისა და ნორმების 

დამტკიცების შესახებ  

16. https://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotics  

17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28662329 

18.http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertis

e/docs/pdf/AMR/Survey_on_monitoring_antimicrobial_agents_Dec20

16.pdf 

19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28676125 

20. http://www.medgeo.net/2009/12/11/ბაქტერიოფაგები 

21.http://medicini.info/farmokologiya/sozdan-ferment-

pozvolyayushhij-zamenitantibiotiki 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28662329
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/Surve
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/Surve
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RATLARDA DENEYSEL DİKLOFENAK SODYUM 

TOKSİKASYONUNDA KARACİĞERDE OLUŞAN HASARIN ATF-6 

VE CGMP EKSPRESYONLARI VASITASIYLA 

İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ 

 

ვირთაგვებში ექსპერიმენტული ინტოქსიკაციით 

ღვიძლის დაზიანების გამოკვლევა დიკლოფენაკის 

სოდისუმის იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით ATF-6 და 

CGMP გამოხატულებით 
 

INVESTIGATION OF LIVER DAMAGE IN EXPERIMENTAL 

DICLOFENAC SODIUM INTOXICATION BY 

IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS BY ATF-6 NND CGMP 

EXPRESSIONS IN RATS 

 
Ayfer YILDIZ1, Emin KARAKURT2, Serpil DAĞ3, Hilmi NUHOĞLU4, 

Emre KURTBAŞ5 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, yüksek dozda diklofenak sodyum uygulamasının 

karaciğerde meydana getirdiği hasarı ortaya koymayı amaçladık. Bu 

amaç için toplam 14 adet Wistar albino cinsi 2 aylık dişi ratlar 

kullanıldı. Ratlar, 7’şerli 2 gruba ayrıldı. İlk grup kontrol grubuydu ve 

gruptaki ratlara 1 hafta boyunca sadece pelet yem ve içme suyu verildi. 

2. grup diklofenak sodyum grubuydu ve 1 hafta boyunca diklofenak 

                                                                 
1 ORCID:0000-0002-6569-5435, Department of Pathology, Faculty of 

VeterinaryMedicine, Kafkas University, Kars, 36100, Turkey 
2 ORCID:0000-0003-2019-3690, Department of Pathology, Faculty of 

VeterinaryMedicine, Kafkas University, Kars, 36100, Turkey 
3 ORCID:0000-0001-7667-689X, Department of Pathology, Faculty of 

VeterinaryMedicine, Kafkas University, Kars, 36100, Turkey 
4 ORCID:0000-0003-2530-2542, Department of Pathology, Faculty of 

VeterinaryMedicine, Kafkas University, Kars, 36100, Turkey 
5 ORCID:0000-0002-9752-194X, Institute HealthSciences, Kafkas University, Kars, 

36100, Turkey 



302 
 

sodyum, gavaj yoluyla 100 mg\kg üç doz şekilde uygulandı. 1 hafta 

sonunda ratların sistemik nekropsileri yapılarak karaciğer doku 

örnekleri alındı. Makroskobik olarak karaciğerin renginin daha koyu 

olduğu gözlendi. Alınan doku örnekleri %10’luk tamponlu formaldehit 

solüsyonunda tespit edildi. Rutin doku takip işlemleri ardından 

histopatolojik değişiklikleri gözlemlemek için hematoksilen&eozin 

boyanması yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda karaciğerde portal 

triyat çevresinde mononükleer hücre infiltrasyonu ve yer yer nekrotik 

alanlar gözlendi. Karaciğerde toksikasyon sonucunda şekillenen 

endoplazmikretikulum stresini belirlemek için ATF-6 ve cGMP gibi 

belirteçler immunohistokimyasal yöntemlerle incelendi. 

İmmunohistokimyasal boyamalar sonucunda histopatolojik bulgulara 

paralel olarak ATF-6 ve cGMP immunreaktivitesine portal triyad 

çevresinde ve zon 3 bölgesindeki hepatositlerde rastlanıldı. 

Sonuç olarak, çalışmamızdan elde edilen veriler doğrultusunda 

yüksek dozda NSAİD ilaç kullanımının karaciğerde ciddi hasarlara 

neden olduğu ATF-6 ve cGMP ekspresyonlarındaki artış vasıtasıyla 

ortaya koyulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Diklofenak sodyum, Karaciğer hasarı, ATF-6, 

cGMP, Endoplazmikretikulum stresi 

 

აბსტრაქტი 

კვლევის მიზანია მაღალი დოზით დიკლოფენაკის ნატრიუ-

მის გამოყენებით გამოწვეული ღვიძლის დაზიანების გამოვლენა. 

ამ მიზნით, ჯამში გამოყენებულ იქნა Wistar albino– ს სახეობის  2 

თვის ასაკის 14 ერთეული მდედრი ვირთხა. ვირთხები დაყო-

ფილი იყვნენ 2 ჯგუფად, თითოეულში 7 ერთეული. პირველი 

ჯგუფი იყო საკონტროლო ჯგუფი და ჯგუფში ვირთხებს მიეცათ 

მხოლოდ პელეტის საკვები და სასმელი წყალი 1 კვირის 

განმავლობაში. მე-2 ჯგუფი იყო დიკლოფენაკის ნატრიუმის 

ჯგუფი და დიკლოფენაკის ნატრიუმი შეჰყავდათ გავაჟის მეთო-

დით, 100 მგ/კგ დოზით, სამი კვირის განმავლობაში. 1 კვირის 

ბოლოს ჩატარდა ვირთაგვების სისტემური ნეკროპსიები და 

აღებულ იქნა ღვიძლის ქსოვილის ნიმუშები. მაკროსკოპულად 
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დაფიქსირდა, რომ ღვიძლის ფერი უფრო მუქი იყო. აღებული 

ქსოვილის ნიმუშები დაფიქსირდა 10%–იანი ბუფერული 

ფორმალდეჰიდის ხსნარში. ქსოვილის რუტინული პროცედურე-

ბის შემდეგ ჩატარდა ჰემატოქსილინით და ეოზინით შეღებვა 

ჰისტოპათოლოგიური ცვლილებების დასაკვირვებლად. გამო-

კვლევების შედეგად დაფიქსირდა მონონუკლეარული უჯრე-

დების ინფილტრაცია და ლოკალურად ნეკროზული ადგილები 

ღვიძლში კარის ტრიადის გარშემო. ღვიძლში ტოქსიკურობით 

გამოწვეული ენდოპლაზმური ბადეების სტრესის დადგენის 

მიზნით, იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდებით გამოიკვლიეთ 

ისეთი სიმპტომები, როგორიცაა ATF-6 და cGMP. იმუნოჰის-

ტოქიმიური შეღებვის შედეგად, ჰისტოპათოლოგიური აღმო-

ჩენების პარალელურად, ATF-6 და cGMP იმუნური რეაქტიუ-

ლობა იქნა დადგენილი პორტალური ტრიადის გარშემო და 

ჰეპატოციტების 3 ზონაში. 

საკვანძო სიტყვები: დიკლოფენაკის ნატრიუმი, ღვიძლის 

დაზიანება, ATF-6, cGMP, ენდოპლაზმური ბადეების სტრესი. 

 

ABSTRACT 

In this study, we aimed to reveal the liver damage caused by high 

dose diclofenac sodium administration. For this purpose, a total of 14 

Wistar albino, 2-month-old female rats were used Rats were divided 

into 2 groups of 7. The first group was the control group and the rats in 

the group were given only pellet feed and drinking water for 1 week. 

Group 2 was the diclofenac sodium group and diclofenac sodium was 

administered by gavage in three doses of 100 mg / kg for 1 week. At the 

end of 1 week, systemic necropsies of the rats were performed and liver 

tissue samples were taken. Macroscopically, it was observed that the 

color of the liver was darker. Tissue samples taken were fixed in 10% 

buffered formaldehyde solution. After routine tissue follow-up 

procedures, hematoxylin & eosin staining was performed to observe 

histopathological changes. As a result of the examinations, 

mononuclear cell infiltration and locally necrotic areas were observed 

around the portal triyat in the liver. In order to determine the 
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endoplasmic reticulum stress caused by toxicity in the liver, markers 

such as ATF-6 and cGMP were examined by immunohistochemical 

methods. Immunohistochemical staining resulted in ATF-6 and cGMP 

immune reactivity in hepatocytes around the portal triad and zone 3 in 

parallel with the histopathological findings. 

In conclusion, in line with the data obtained from our study, it has 

been revealed that the use of high doses of NSAID drugs causes serious 

damage in the liver through the increase in ATF-6 and cGMP 

expressions. 

Key Words:Diclofenacsodium, Liverinjury, ATF-6, cGMP, 

Endoplasmicreticulumstress. 

 

GİRİŞ 

Non-steroid bir ilaç olan diklofenak sodyum(DS)romatoidartrid, 

osteoartrid, ankilosanspondilit, rejeneratif eklem hastalıkları gibi 

inflamatuvar hastalıkların tedavisinde ve koroner arter baybas, gref 

ameliyatı gibi cerrahi girişimler, travma gibi durumlardan kaynaklanan 

ağrının kontrolünde kullanılır [1, 2]. DS oral yoldan veya oftalmik çözelti 

halinde kullanım şekilleri vardır. Önerilen doz ve sürelerde 

kullanıldığında plazmada birikim yapmaz.Karaciğerde CYP2C9 enzimi 

ile metabolize edilir. %20'si serbest ya da konjuge formda yaklaşık % 

50'si ise hidroksillenmiş metabolitleri halinde idrarla atılır[3].  

Endoplazmikretikulum (ER), hücresel homeostaz, gelişim ve stres 

tepkisi için gerekli olan çoklu fonksiyonlara sahip dinamik bir hücre içi 

organeldir[4]. Hücresel strese yanıt olarak, iyi kurulmuş bir sinyal 

kaskadı olan katlanmamış protein yanıtı (UPR) aktive edilir. Bu 

karmaşık mekanizma, hücresel homeostazı yeniden kurmanın ve 

tetikleyici stresi hafifletmenin önemli bir yoludur [5]. Aktive Edici 

Transkripsiyon Faktörü 6 (ATF6) ise 670 aminoasitten meydana gelen 

endoplazmikretikulum tip II transmembranglikoproteinidir. ATF-6 

organogenez ve doku homeostazında rol oynar. 

Siklikguanozinmonofosfat (cGMP) sinyal sistemi, birçok memeli ve 

memeli olmayan dokularda çeşitli fizyolojik ve patofizyolojik 

süreçlerin en önde gelen düzenleyicilerinden biridir [6]. 
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Bu çalışmada, yüksek dozda DS uygulaması yapılarak ratlarda 

oluşturulan deneysel karaciğer hasarında meydana gelen 

endoplazmikretikulum hasarını cGMP ve ATF-6 gibi 

immunohisyokimyasalmarkerlar vasıtasıyla tespit edilmesini 

hedefledik.  

MATERYAL VE METODLAR 

Hayvanlar ve Etik Kurulu 

Bu çalışmanın materyali olarak 2 aylık dişi Wistar Albino cinsi 

ratlar kullanıldı. Hayvanlar 22 ± 2°C ortam sıcaklığında, 12 saat 

aydınlık, 12 saat karanlık ortamda standart kafeslerde barındırılıp, ad-

libitum ve musluk suyu ile beslenildi. Bu çalışmanın etik kurul raporu 

Kafkas Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan 

alınmıştır (Yetki No: KAÜ-HADYEK/2021-061). 

Deney Düzeneği 

Ratlarkontrol ve DS olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 

1 hafta boyunca ratlarapelet yem ve içme suyu verildi. DS grubuna da 

gavaj yoluyla100 mg\kg doz DS bir haftada üç kez olacak şekilde verildi. 

Bir hafta sonunda ratların sistemik nekropsileri yapıldı.  

Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal İncelemeler 

Alınan karaciğer dokuları  %10 tamponlu formaldehit çözeltisinde 

(Merck) tespit edildi. Hazırlanan parafin bloklardan 

Hematoksilen&Eozin (H&E) boyama için 5 μm kalınlığında kesitler 

alındı. Kesitler ışık mikroskobunda (Olympus Bx53) incelendi ve 

fotoğraflandı. 

Parafin bloklardan Poly-L-lizin ile kaplanmış adeziv lamlara 3 μm 

kalınlığında kesitler alındı. Alınan kesitler rehidratasyon işleminden 

geçirildi. Endojenperoksidaz aktivitesini önlemek amacıyla kesitler 

%3’lük hidrojen peroksit solusyonu ile 20 dakika muamele edildi. Daha 

sonra antijenik reseptörlerin açığa çıkarılması amacıyla kesitlere 

mikrodalga yöntemi uygulandı (CitratBuffer Solüsyonu pH 6, 10 dk 

süreyle). Nonspesifik boyamaları engellemek amacıyla kesitler 10 

dakika süreyle nonimmun serum (GenemedBiotechnologies) inkübe 

edildi. Takibinde Fosfat Tamponlu Tuz Çözeltisi (PBS)’nde 

sulandırılmış ATF6 (bs-1634R) ve cGMP (bs-3892R)primer antikor ile 
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1 saat süresince oda ısısında inkübe edildi. PBS solüsyonunda 3’er 

dakika olmak üzere 3 kez yıkanan kesitlere biyotinizesekunder antikor 

(GenemedBiotechnologies) 30 dakika süresinceoda ısısında bekletildi. 

PBS’de yıkama işleminin ardından (3*3 dakika) tüm kesitler peroksidaz 

bağlanmış StrepAvidin (GenemedBiotechnologies) ile 30 dakika 

inkübe edildi. Kromojen olarak DAB (3,3 diaminobenzidine) kullanıldı 

ve zemin boyama Harris hematoksilen ile yapılarak preparatlar ışık 

mikroskobunda incelendi. 

SONUÇLAR  

MakroskobikSonuçlar 

Makroskobik olarak kontrol ve DS grubuna ait 

ratlarınkaraciğerlerinde belirgin bir patolojik lezyona rastlanmadı. 

Mikroskobik Sonuçlar 

Kontrol grubuna ait ratların karaciğer dokusunun normal 

histolojik yapısını koruduğu gözlendi. DS grubundaki ratların 

karaciğerinde ise portal triad çevresindeki hepatositlerde dejenerasyon 

ve tek hücre düzeyinde nekroza rastlanıldı(Fig. 1 a-b). Bunun haricinde 

damar çevresinde mononükleer hücre infiltrasyonu varlığı tespit edildi. 

Bazı vakalarda ise hepatositlerde hidropikdejenerasyonun şekillendiği 

saptandı. 

İmmunohistokimyasal Sonuçlar 

Yapılan immun boyamalar sonucunda kontrol grubunun 

karaciğerinde ATF-6 ve cGMP immunreaksiyonunun şekillenmediğini 

tespit ettik. Kontrol grubuna kıyasla DS grubunda ATF-6 ve 

cGMPimmunreaktivitesinin belirgin olduğunu saptadık.  DS 

grubundaki ratların karaciğerinde ATP-6 immunoreaktivitesinin 

özellikle portal triad çevresindeki, dejenerasyona uğramış ve 

nekrotikhepatositlerin çekirdeğinde ve sitoplazmasında koyu 

kahverengi boyanmalar şeklinde olduğunu gözlemledik (Fig. 1 c-d). 

cGMP immunoreaktivitesinin de benzer şekildeportal triad 

çevresindeki, dejenerasyona uğramış ve nekrotikhepatositlerin 

sitoplazmasında yoğun kahverengimsi reaksiyonlar şeklinde 

oluştuğunutespit ettik (Fig. 1 e-f). 
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TARTIŞMA  

DSnon-steroidalanti inflamatuvar ilaçların (NSAİD) fenilasetik asit 

türevlerindendir. Tavsiye edilen günlük doz 50 mg'dır. Tavsiye edilen 

dozdan daha yüksek bir dozda kullanılması sonucunda karaciğer 

tarafından metabolize edilemediği bildirilmiştir [3]. DS’nin uzun süreli 

kullanımı ve aşırı dozu hepatotoksik etkilere neden olduğu 

saptanmıştır [7, 8]. Karaciğerde biriken DSoksidatif hasar, 

endoplazmikretikulum hasarı, nekroz, sarılık, hepatit ve karaciğer 

yetmezliği oluşumuna neden olur[1]. DS oksidatiffosforilasyonun 

ayrılması yoluyla mitokondriyal geçirgenlik gözeneklerinin açılmasına 

neden olur. Bunun sonucunda çoklu sitokrom P-450 enzimleriyle 

sonuçlanan ilaç-protein eklentilerinin oluşumuna, glutatyon (GSH) 

konjugasyonuna ve mitokondriyaldisfonksiyon ve organ hasarına 

neden olur [3]. Nasir 20083 yılında DS’nin karaciğer üzerindeki etkisini 

belirlemek için 14 gün boyunca farklı dozlarda (i.p. yoluyla 50, 100 ve 

150 mg/kg) DS uygulamıştır. Araştırma sonucunda DS’nin dozu artıkça 

karaciğer hasarınında paralel bir şekilde arttığını tespit etmiştir. Benzer 

şekilde Aydın ve ark. 2003[7] yılında DS’nın karaciğer ve böbrek 

üzerindeki etkilerini tespit edebilmek için 50, 100 ve 150 mg/kg 

dozlarını 5 gün boyunca uygulamış ve doz miktarıyla doğru orantılı bir 

şekilde, karaciğer lezyonlarının şiddetinin artığını bildirmişlerdir. ER, 

lipit ve sterol sentezi, hücre içi serbest Ca+2 depolanması, hücre içi ve 

hücre dışı protein sentezi, hücre katlanması, modifikasyonu ve 

transportunda rol alan önemli bir organeldir[9]. Ayrıca içerdiği sitokrom 

P450 enzimleri nedeniyle ilaç metabolizmasındaki rolü de 

önemlidir.  ER fonksiyon kapasitesini aşan fizyolojik veya patolojik 

durumlarda lümende katlanmamış ya da yanlış katlanmış protein 

birikimi meydana gelir ve bu durum ER stresi olarak 

isimlendirilmektedir[10].  ER stresi hücre içerisinde oluştuktan sonra 

hücrenin hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmek için katlanmamış 

protein cevabı (UPR) adı verilen sinyal yolakları devreye girmektedir. 

Protein kinaz RNA (PKR) benzeri ER kinaz (PERK), ATF-6, inozitol 

gerektiren kinaz 1 (IRE1) yolakları UPR sinyal yolaklarının 

başlıcalarıdır[11, 12]. ATF-6 endoplazmikretikulumda meydana gelen 
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hasarı göstermede önemli bir belirteçtir[13, 14]. Asselah ve ark. 201013 

yılında Kronik Hepatit C’li hastalarda meydana gelen 

endoplazmikretikulüm hasarını ortaya çıkarmak için ATF-6, IRE1 ve 

PERK proteinlerin aktivasyonlarına elektron mikroskobu, Western 

Blot ve RT-PCR yöntemleriyle araştırmıştır. Çalışma sonunda ATP-

6’nın aktivasyonunun hasarla paralel bir artış gösterdiğini tespit 

etmiştir. cGMP, Efektör molekül uyarısı sonucu aktifleşen 

guanilatsiklaz, hücre içinde Mg+2 iyonları varlığında GTP 

molekülünden guanozin 3‟,5‟ siklikmonofosfat (siklik GMP) 

oluşumunu sağlar [15].Guanilatsiklaz hem hücre membranında hem de 

sitoplazmada bulunan bir enzimdir. İyon 

kanalının düzenleyicisi olarak görev yapar. İletkenlik, glikojenoliz, 

metabolik hasarlar ve hücresel apoptoz gibi olaylarda rol oynar [6, 16, 17]. 

Montaliu ve ark. 200516 yılında karaciğer sirozu olan hastalarda cGMP 

konsantrasyonlarını araştırmış ve karaciğerde şekillenen hasarla doğru 

orantılı bir şekilde artış gösterdiğini tespit etmiştir. 

Bizde çalışmamızda yüksek dozda DS uygulaması sonucunda 

karaciğerde şekillenen endoplazmikretilum hasarını ortaya çıkarmayı 

amaçladık çalışma sonucunda Asselah ve ark. 2010 ve Friebe ve ark. 

2020 sonuçlarına benzer şekilde ATF-6 ve cGMP düzeylerinin 

karaciğer hasarıyla paralel bir şekilde artış gösterdiğini tespit ettik. Bu 

değerlendirmelerin gerek tıp gerekse veteriner hekimlik alanlarında 

oldukça fazla görülen NSAİD kaynaklı karaciğer hasarının 

aydınlatılmasında etkili olabileceği kanısındayız. 
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FİGÜRLER VE ALTYAZILARI 

 
Fig 1. Rat karaciğer dokuları. a- Kontrol grubu H&E; b- DS grubu 

dejenerasyona uğramış hepatositler ve tek hücre nekrozu (oklar), 

H&E; c-Kontrol grubuIHK, ATF-6 immunreaktivitesi; d-DS grubu 

IHK,dejenere olmuş ve nekrotik hepatositlerin çekirdeğinde (oklar) 

ve sitoplazmasında (ok başı)ATF-6 immunreaktivitesi; e- Kontrol 

grubu IHK, cGMPimmunreaktivitesi; f-DS grubuIHK, dejenere olmuş 

ve nekrotik hepatositlerinsitoplazmasında 

cGMPimmunreaktivitesi(oklar) 
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TREATMENT OF FIRED WOUND OF CERVICAL PARTION OF 

OESOPHAGUS IN HUNTING DOGS 

 
Temur Papuashvili1, Lali Mandjavidze2, Giorgi Butskhrikidze3  

 

აბსტრაქტი 

სამეცნიერო ნაშრომში წარმოდგენილია საყლაპავი მილის 

ცეცხლნასროლი ჭრილობის მკურნალობის მეთოდები და მიდ-

გომები სანადირო ძაღლებში. შემთხვევა დაფიქსირდა ვეტე-

რინარული კლინიკის სტაციონარში მიღებულ ცხოველებში. 

საყლაპავის ცეცხლნასროლი ჭრილობების სამკურნალოდ 

გამოყენებული იქნა კონსერვატიული და ოპერაციული მეთოდე-

ბი. კონსერვატიული მკურნალობის მიზანს შეადგენდა კისრის 

ვენტრალური რეგიონისა და შუასაყარის დაცვა დაინფიცი-

რებისაგან. მკურნალობის ქირურგიული მეთოდის გამოყენება 

ხდებოდა შედარებით მძიმე შემთხვევბში, როდესაც აღინიშნე-

ბოდა საყლაპავის კედლის დიდი ზედაპირის ტროფირება, 
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ÖZET 

Çalışmada av köpeklerinde yemek borusundaki ateşli silah 

yaralarının tedavisine yönelik yöntemler ve yaklaşımlar üzerine 

durulmuştur. Vakalar hastaneye getirilen hayvanlarda tespit edilmiştir. 

Yemek borusundaki ateşli silah yaralanmalarının yanı sıra, köpeklerde 

yemekborusu çevresindeki organ ve dokularda ciddi yaralar, 

lenfokestravazatlar, hematomlar, arteriyel veya venöz sistol, nefes 

almada güçlük tespit edildi. Yalnız tek bir vakada hafif bir şekilde 

omurilik koması semptomları ortaya çıktı. 

Tüm bu semptomlar, yemek borusundaki yaranın görünümünü 

engellemektedir ve travmatize bölgeyi görmek için derinin 

genişletilmesi veya yaralı dokunun kesilerek çıkartılması 

gerekmektedir. Teşhisi doğrularken, yutma güçlüğü, tükürük salgısı ve 

cilt yarasından sızan yiyecek parçacıkları gibi semptomları göz önünde 

bulundurmak gerekir. Köpeklerden bir tanesinin kan kustuğu görüldü. 

Bazı bilim adamına göre travmatik özofagus yaralanmasında kanlı 

kusma ve kanlı dışkının patognomonik bir belirti olarak 

değerlendirilmesi gerekir. 

Yemek borusundaki ateşli silah yaralarını tedavi etmek için 

tarafımızdan konservatif ve operatif yöntemler kullanıldı. 

Konservatif tedavinin amacı boynun ventral bölgesini ve 

mediasteni enfeksiyondan korumaktı. Ayrıca ilk üç gün boyunca 

köpeklere rektumdan sıvı mama verildi. Dördüncü günden beşinci 

güne kadar 4-5 gün boyunca özofagus kullanıldı. Yaralanmadan 

sonraki 7-8 gün içinde hayvanlar genellikle bağımsız olarak 

beslenebildiler. Yüksek kalorili yiyecekleri küçük dozlarda (50-70 g) 

günde 4-5 kez tüp ve rektal beslenme sırasında kullanıldı. Yiyecekleri 

ılık suyla ince bir yulaf lapası kıvamına gelene kadar karıştırıldı. 

Mediastinal boşlukta (2 vaka) pürülan inflamasyonun gelişmesi 

sırasında drenaja başvuruldu. 

Nispeten ağır vakalarda (yemek borusu duvarının geniş bir 

yüzeyinin trofizasyonu, çevredeki dokuların tahrip olması) hemen 

cerrahi tedavi yöntemine başvuruldu. Öncelikle boynun ventral 
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bölgesindeki yaranın eksternal özofagotomi ile cerrahi revizyonu 

gerçekleştirildi. 

Ameliyat silahlı ateş sonucunda meydana gelen yara tarafından 

yapıldı. Ayrıca yemek borusunu hazırlamadan önce yaranın alt kısmını 

dışarıdan ve mümkün olduğu kadarıyla içeriden steril bez veya 

tamponlarla kapatıldı. Bu şekilde nekrotik ve enfekte kitlenin 

mediastinal fibröz dokuya yayılmasına karşı bir tür mekanik bariyer 

oluşturuldu. 

Ameliyatın ikinci, büyük aşamasında duruma göre yemek 

borusunun özofagotomi hatta kısmi rezeksiyonu yapıldı. 

Yemek borusu duvarında şiddetli morarma ve nekroz tespit 

edildiğinde deri ve bağ dokularının cerrahi revizyonundan önce 

bölgenin kısmi rezeksiyonu yapıldı. 

Araştırmalarımız ve cerrahi yaklaşımlarımız göstermiştir ki, 

köpeğin yemek borusunda meydana gelen ateşli silah yaralanmasının 

tedavisi için konservatif bir yöntem seçilirse, enflamatuar sürecin 

mediastene geçişinin önlenmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca 

köpeklerde yemek borusunda ateşli silah yarasının cerrahi tedavisi 

yemek borusu veya özofagus rezeksiyonu ile mümkündür. Her iki 

durumda da postoperatif dönemde yaranın derisinin boşaltılmasına 

ihtiyaç vardır. Yemek borusundaki bir silahlı ateş sonucunda çıkan 

yaranın konservatif veya cerrahi tedavisi sırasında köpeklerde çeşitli 

nedenlerle nefes almada güçlük (trakeada yabancı cisim, travmatik 

şişlik, morarma) gelişebileceği de unutulmamalıdır. Bu sırada bir 

trakeotomi uygulaması yapılır. 

Anahtar kelimeler: Özofagus borusu, ateşli silah yarası, cerrahi 

revizyon, konservatif ve cerrahi tedavi. 

 

ABSTRACT 

Fired wounds of cervical partion of oesophagus in dogs is a guite 

pathology and treatment methods are proceeded insufficiently. We use 

conservative and operative methods on various hunting breeds. 

Obviously, there is a great necessity of anti-inflammatory prophylaxis, 

especially in mediastinal area, during conservative treatment. After 
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operation (oesophigotomy or rezection) wound tailet must be 

performed dephending on tissue damage digree and phase of heuling. 

Key Words:  Ezophageal tube, gunshot wound, surgical revision, 

conservative and surgical treatment. 
 

საკითხის აქტუალობა. ვეტერინარულ კლინიკაში მიღებულ 

ცხოველებს (2 დრატჰაარი, 4 პოინტერი,) დასავლეთ ციმბირული 

ლაიკა) საყლაპავის ცეცხლნასროლი ჭრილობებთან ერთად 

ხშირად აღენიშნებოდათ აგრეთვე ირგვლივმდებარე ორგანოე-

ბისა და ქსოვილების სერიოზული ტრავმები, ლიმფოექსტრა-

ვაზატები, ჰემატომები, არტერიული და ვენური სისსლდენა, 

სუნთქვის გაძნელება, ზურგის ტვინის კომოციის სიმპტომები 

დავაფიქსირეთ ერთ შემთხვევაში მსუბუქი ფორმით. ყველა ეს 

სიმპტომი ერთიანობაში აძნელებდა კონკრეტულად საყლაპავი 

მილის ჭრილობის ვიზუალურ დაფიქსირებას და საჭირო ხდება 

კისრის ტრავმირებული უბნის ზონდირება, კანის ჭრილობების 

გაგანიერება ან მათი კედლების დამატებითი ამოკვეთაც კი. 

დიაგნოზის დაზუსტებისას გავითვალისწინოთ აგრეთვე ისეთი 

სიმპტომები, როგორიცაა: დისფაგია, ნერწყვისა და საკვების 

ნაწილაკების გადმოსვლა კანის ჭრილობიდან. ერთ ძაღლში 

აღინიშნებოდა სისხლიანი ღებინება. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერ-

თი ავტორის მონაცემებით, სისხლიანი ღებინება და სისხლიანი 

განავალი უნდა განვიხილოთ, როგორც პათოგნომიური ნიშანი 

საყლაპავის ტრავმული დაზიანების დროს. ყოველივე აღნიშნუ-

ლი მიუთითებს, რომ საკითხი აქტუალურია და კვალიფიციურ 

მიდგომებსა და ჩარევებს მოითხოვს [1,2,3]. 

კვლევის მეთოდი. საყლაპავის ცეცხლნასროლი ჭრილობების 

სამკურნალოდ ჩვენ გამოვიყენეთ კონსერვატიული და ოპერა-

ციული მეთოდები. 

კვლევის შედეგები. კონსერვატიული მკურნალობის მიზანს 

შეადგენდა კისრის ვენტრალური რეგიონისა და შუასაყარის 

დაცვა დაინფიცირებისაგან. ამ შემთხვევაში პაციენტს არ ვაძლევ-

დით პერორალურად არც საკვებს და არც წყალს, რითაც 
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დაზიანებულ საყლაპავს ვუქმნიდით მოსვენებულ მდგომარეო-

ბას. დეჰიდრატაციისა და ნუტრიენტების დეფიციტის თავიდან 

ასაცილებლად, მივმართეთ კანქვეშა, ინტრაპერიტონეალურ და 

ინტრავენურ ინფუზიებს. გარდა ამისა, პირველი სამი დღის 

განმავლობაში ძაღლებს ვაწვდიდით თხევად საკვებს, რექტა-

ლური გზით, ხოლო მეოთხე–მეხუთე დღიდან ვიყენებდით 

საყლაპავი მილის დრეკად ზონდს, 4-5 დღის განმავლობაში. 

ტრავმირებიდან 7–8 დღეში ცხოველები, როგორც წესი ახერ-

ხებდნენ დამოუკიდებლად კვებას. ზონდით და რექტალური 

კვებისას ვიყენებდით მაღალკალორიულ კომბინირებულ სა-

კვებს, მცირე დოზებით (50–70გ) დღეში 4-5-ჯერ. საკვებს ვაზა-

ვებდით თბილი წყლით, თხელი ფაფის კონსისტენციამდე. 

ჩირქოვანი ანთების მედიასტინალურ სივრცეში განვითარე-

ბის (2 შემთხვევა) დროს მივმართეთ დრენირებას. ამისათვის 

ვაწარმოებდით მედიასტინოტომიას იმგვარად, რომ შუასაყარის 

კრანიალური მეოთხედით რევიზია, შესაძლებელი გახდა კისრის 

ვენტრალური მიდამოს ჭრილიდან. გულმკერდის კრანიალური 

აპერტურის დონეზე ბლაგვად გავაშრევეთ რბილქსოვილოვანი 

ფენები, გამოვიტანეთ დაშლილი და დაჩირქებული ქსოვილის 

ნაწილები და ჭრილობაში უხვად შევიტანეთ ქსეროფორმის 

ფხვნილი. მომდევნო 2–3 დღის განმავლობაში ვიყენებდით აქ-

ტიურ გამწოვ დრენირებას ჭრილობის ღრუს ანტისეპტიკურ 

ლავაჟიან შეხამებით. ერთ შემთხვევაში შესაძლებელი გახდა 

პროცესის კუპირება 6 დღის განმავლობაში, ხოლო მეორე დამ-

თავრდა ლეტალურად მე-3 დღეს მედიასტინიტის განვითა-

რებიდან. 

აღსანიშნავია, რომ დანეკროზებული ქსოვილების მოცი-

ლების შემდეგ, საყლაპავი მილის გარშემო შეიქმნა ცარიელი 

ლავუნები, რომელთა გრანულაციური ქსოვილით შევსებას 

დასჭირდება 1,5-2 თვე. ამ ხნის განმავლობაში ცხოველი იმყო-

ფებოდა ამბულატორიული მკურნალობის პირობებში. 

შედარებით მძიმე შემთხვევებში (საყლაპავის კედლის დიდი 

ზედაპირის ტროფირება, ირგვლივმდებარე ქსოვილების დეს-

ტრუქტურიზაცია) იმთავითვე მივმართავდით მკურნალობის 
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ქირურგიულ მეთოდებს. უპირველეს ყოვლისა ვაწარმოებდით 

კისრის ვენტრალური უბნის ჭრილობის ქირურგიულ რევიზიას 

ვაწარმოებდით გარეგანი ეზოვაგოტომიის მეშვეობით. 

ოპერაციულ მიდგომას ვახორციელებდით შემავალი ცეცხლ-

ნასროლი ჭრილობის მხრიდან, ამასთან საყლაპავის პრეპარი-

რებამდე ჭრილობის ქვედა ნაწილს გარედან და შეძლების-

დაგვარად, შიგნიდანაც ვფარავდით სტერილური ხელსახოცით 

ან ტამპონებით, ამგვარად ექმნიდით ერთგვარ მექანიკურ 

ბარიერს მედიასტინური ფაშარი ქსოვილისაკენ დანეკროზებუ-

ლი და დაინფიცირებული მასის გავრცელების საწინააღმდეგოდ. 

ოპერაციის პირველი ეტაპის განმავლობაში, ე.ი. საყლაპავის 

კედლის გაშიშვლებამდე, გულდასმით ვაწარმოებდით სისხლ-

ძარღვების ლიგირებას, ჰემატომების გამოფხეკას, დაჟეჟილი და 

არასიცოცხლისუნარიანი ქსოვილების ექსტირპაციას, ტრავმირე-

ბის მომენტში ან მოგვიანებით გაჩენილი ქსოვილოვანი იეიბე-

ების გახსნას და განთავისუფლებას უცხო სხეულებისაგან. ასეთი 

ტიპის ქირურგიული ჩარევის წყალობით, ჩვენ მივაღწიეთ 

ცეცხლნასროლი ჭრილობის ღრმა ფენების დრენირებას, უზ-

რუნველეყავით ჭრილობისმიერი ექსუდატის ადვილი გამოყოფა 

გარემოში. 

ოპერაციის მეორე, ძირითად ეტაპზე ვაწარმოებდით ეზო-

ფაგოტომიას ან საყლაპავის ნაწილობრივ რეზსექციასაც კი, 

სიტუაციის მიხედვით. 

ეზოფაგოტომიას ვაწარმოებდით იმ შემთხვევაში, თუ და-

ზიანებული საყლაპავის სანათურში ისინჯება უცხო სხეული. 

ჭრილს ვაგრძელებდით პირველადი ცეცხლნასროლი ჭრილო-

ბიდან კრანიალური ან კაუდლური მიმართულებით, ვაცი-

ლებდით უცხო სხეულს და საყლაპავის კედელს ვადებდით ინვა-

გინირებად დყვეტილკვანძოვან ნაკერს, ლორწოვან და ლორ-

წქვეშა გარსებზე. კუნთოვანი შრის გაკერვას არ ვაწარმოებდით), 

ვინაიდან როგორც აღვნიშნეთ პირველი დღეების განმავლობაში 

ცხოველებს საკვებს ვაწვდით რექტალურად ან საყლაპავის 

ზონდის მეშვეობით, ხოლო გახსნილი კუნთოვანი შრე საშუა-
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ლებას გვაძლევს უკეთ გვეკონტროლებინა ჩირქოვანი პროცე-

სები. მომდევნო დღეებში კუნთოვანი შრე და ადვენტიცია 

განიცდიდა ურთიერთ შეწებებას დამატებითი ნაწიბურების 

მეტად უმნიშვნელო წარმოქმნით. 

თუ საყლაპავის კედელზე აღინიშნებოდა ძლიერი დაჟე-

ჟილობა და ნეკროზი, მაშინ მივმართავდით მოცემული უბნით 

ნაწილობრივ რეზექციას, რასაც აგრეთვე წინ უძღოდა კანის და 

ფაშარი ქსოვილების ქირურგიული რევიზია. 

სარეზექციო მონაკვეთის კრანიალურად და კაუდალურად 

ვაფიქსირებდით ნაწლავის მომჭერებს და მათი პირებიდან 1-1,5 

სმ-ის მოშორებით ვანხორციელებდით ცირკულარულ ჭრილებს, 

მომჭერებს ფორის. შემდგომში ვახდენდით ტაკვების გადაკე-

რებას, კლასიკური წესით (ნაწლავის ორსალთულიანი ნაკერი). 

ვიყენებდით განწოვად, მტკიცე საკერ მასალას. 

კანის ჭრილობის დრენირებას, როგორც პირველ, ასევე მეორე 

შემთხვევაში ვაგრძელებდით დაახლოებით ერთი კვირის გან-

მავლობაში, ინტენსიური ანტიბიოტიკო – ან სულფანილამიდურ 

თერაპიის ფონზე. 

ოპერაციის დასასრულს, საყლაპავ მილში შეგვყავდა ბონდი, 

რომელსაც ვტოვებდით ცხოველის ნარკოზიდან სრულ გამოსვ-

ლამდე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ შემთხვევაში ოპერაციის 

დასრულებისთანავე, განვითარდა ტრაქეოტომიის ჩატარება. 

კანისა და კანქვეშა ქსოვილების შეხორცება ყველა შემთხვე-

ვაში წარიმართა სწრაფად, სრულ შეხორცებას და დანაწიბურებას 

დასჭირდა დაახლოებით 1 კვირა. კანის ჭრილობის შეხორცება 

ცხადია დაიწყო გაცილებით ადრე, ტრავმის მიყენების მომენტი-

დან, მაგრამ ჩვენ ათვლა ვაწარმოეთ მას შემდეგ რაც დაიხურა 

საყლაპავი მილის კედლის ჭრილობა. 

ოპერაციის შემდგომი მკურნალობის პერიოდში ვატარებ-

დით ყოველდღიურად ჭრილობის ტუალეტს, იმის გათვალის-

წინებით თუ შეხორცების რომელ ფაზაში იმყოფება ჭრილობა და 

რა ტიპის ქსოვილებს შეიცავს იგი. 
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ჩატარებული კვლევის შედეგების საფუძველძე შეიძლება 

გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები: 

 

1. თუ ძაღლის საყლაპავი მილის ცეცხლნასროლი ჭრი-

ლობის სამკურნალოდ შერჩეულია კონსერვატიული მეთოდი, 

მაშინ ძირითადი ყურადღება უნდა ექცეოდეს ანთებითი პრო-

ცესის შუასაყარის მიდამოზე გადასვლის პროფილაქტიკას; 

2. საყლაპავი მილის ცეცხლნასროლი ჭრილობის ოპერა-

ციული მკურნალობა ძაღლებში შესაძლებელია ეზოფაგოტომიის 

ან საყლაპავის რეზექციის მეთოდით. ორივე შემთხვევაში, ოპე-

რაციის შემდგომ პერიოდში აუცილებელია კანის ჭრილობის 

დრენირება; 

3. ძაღლებში საყლაპავი მილის ცეცხლნასროლი ჭრილობის 

კონსერვატიული ან ოპერაციული მკურნალობის პერიოდში 

სხვადასხვა მიზეზების გამო შეიძლება განვითარდეს სუნთქვის 

გაძნელება (უცხო სხეული ტრაქეაში, ტრავმული შეშუპება, 

სისხლჩაქცევა) ამ დროს ნაჩვენებია ტრაქეოტომია. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. Sumer-Smith G.O esophagotomy and oesophagal resectrion. 

V.Small anim. Prait, 1973,  V. 14, P. 429 

2. Watrais B.V Clinical presentation  and diagnosis of Dysphagia, 

Vet, Clin, Norte, Am (Small anim. pract) 1983. p. 437. V.13 

Slatter D.H. Textbook of Small Animal Surgery, Philadelphia – Tokyo. 

1993. p. 98-12 
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ადგილობრივ  აგროინდუსტრიულ ნარჩენებზე 

წარმოებული სპორაწარმომქნელი Bacillus  
amyloliquefaciens-ის ახალი პრობიოტიკის  გავლენა 

ბროილერის პროდუქტიულობაზე 
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VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BROILER PRODUCTIVITY 

PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS 
AMYLOLIQUEFACIENS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-

INDUSTRIAL WASTES 
Amrosi Chkuaseli1, Avtandil Chagelishvili2, Maiko Khutsishvili-Maisuradze3, 

Vladimer Elisashvili4, Tamar Khardziani5, Tornike Lashkarashvili6,  

Giorgi Chagelishvili7, Revaz Lapachi8, Ketevan Samkurashvili9 
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აბსტრაქტი 

საქართველოში, ფრინველის კუჭ-ნაწლავის დაავადებების  

პრევენციის მიზნით,  მეფრინველეობის  საწარმოები ჯერ-ჯერო-

ბით კვლავაც იყენებენ ანტიბიოტიკებს, როგორც საკვებ და-

ნამატს.  

ამ გარემოებებისა  და სპორაწარმომქმნელი პრობიოტიკების 

გამოყენების სარგებლის, ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნების, 

საჭირო რესურსის ხელმისაწვდომობისა და სამხრეთ კავკასიაში 

პრობიოტიკების წარმოების არარსებობის გათვალისწინებით, 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გუნდმა შოთა რუს-

თაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდა-

ჭერით განახორციელა კვლევები (პროექტი AR/106/7-280/14,2015-

2017წლები), რამაც საშუალება მოგვცა გამოგვეკვლია ფიზიოლო-

გიური მექანიზმები, რომლებიც არეგულირებს და აუმჯობესებს 

Bacillus amyloliquefaciens სპორაწარმომქნელი პრობიოტიკების 

გამოყენებას ბროილერის კვებაში. ფრინველის ორგანიზმში 

პათოგენური მიკროორგანიზმების რეზისტენტული ფორმების 

ფართო გავრცელებამ, მდგრადი გახადა თანამედროვე  ანტიბიო-

ტიკური საშუალებების მიმართ, რამაც  თავის მხრივ გამოიწვია 

სამკურნალო პრეპარატების აქტიური ნივთიერებების დაგრო-

ვება ფრინველის პროდუქციაში. მზარდმა მოთხოვნამ   ფრინ-

ველის პროდუქციის გაზრდისა და ხარისხის ამაღლებისადმი, 

დღის წესრიგში დააყენა  ალტერნატიული  მეთოდების მოძიება 

ფრინველის ორგანიზმში ანტიბიოტიკური დატვირთვის  მოხს-

ნისა. აღნიშნულის მისაღწევად განახლდა კოლექციაში არსებუ-

ლი Bacillus amyloliquefaciens ახალი შტამები, რომელთა და-

ტესტვა განხორციელდა   ბროილერის კვებაში.  

ადგილობრივ აგროინდუსტრულ ნედლეულზე დამზადე-

ბული სპორაწარმომქნელი Bacillus amyloliquefaciens-ის  ახალი  

პრობიოტიკი  საბროილერო საწარმოში ბროილერის კვებისას  

საკვები დანამატის სახით  სამივე საცდელი  ჯგუფის  ულუფაში    

შევურიეთ 0,05%, 0,04% და 0,03%-ის ოდენობით, ხოლო საკონ-

ტროლო ჯგუფის ფრინველის ულუფას დამატებული ჰქონდა  
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ანტიბიოტიკი.  როგორც,  სამივე საცდელი  ჯგუფის  ისე  საკონ-

ტროლო ჯგუფის ბროილერის კვება ხდებოდა ფაზიბრივად  მათ-

თვის განკუთვნილი სრულფასოვანი კომბინირებული საკვებით 

და სრულად  აკმაყოფილებდა ბროილერის მოთხოვნას საზრდო, 

მინერალურ და ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებზე. 

ექსპერიმენტის საფუძველზე დადგინდა,რომ ადგილობრივ 

აგროინდუსტრიულ ნედლეულზე დამზადებული სპორაწარ-

მომქნელი Bacillus amyloliquefaciens-ის  ახალი  პრობიოტიკის, 

როგორც საკვები დანამატის  ოპტიმალური დოზა  ბროილერის 

გამოზრდისას პირველ პერიოდში (სტარტი, გროუერი) არის 0,04-

0,03%, ხოლო, ბოლო პერიოდში (ფინიში) 0,05%. 

კვლევა განხორციელდა „შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის ფინანსური ხელშეწყობით (გრანტის 

პროექტი CARYS-19-2268) 

საკვანძო სიტყვები: ბროილერი, ანტიბიოტიკი, პრობიოტიკი, 

პრობიოტიკის ეფექტიანობა, ექსპერიმენტი, პრობიოტიკის 

ოპტიმალური დოზა. 
 

ÖZET 

Gürcistan'da kanatlı çiftliklerinde, kanatlı hastalıklarını önlemek 

için gıda takviyesi olarak antibiyotik kullanmaya devam edilmektedir. 

Bu koşullar ve Güney Kafkasya'da probiyotik kullanmanın faydaları, 

yerel pazar talepleri, kaynakların mevcudiyeti ve probiyotik 

üretiminin yokluğu göz önüne alındığında, Gürcistan Ziraat 

Üniversitesi ekibi Şota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı'nın mali desteğiyle 

bir araştırma gerçekleştirdi (Proje AR / 106 / 7-280 / 14,2015-2017). 

Proje sayesinde Bacillus amyloliquefaciens sporadik probiyotiklerin 

etlik piliç beslemede kullanımını düzenleyen ve iyileştiren fizyolojik 

mekanizmaları üzerine gerekli araştırma yapıldı. Patojenik 

mikroorganizmaların dirençli formlarının kanatlı organizmasında 

yaygın olarak kullanılması, kanatlının modern antibiyotiklere karşı 

direncini sağladı. Bu da kanatlı ürünlerindeki tıbbi ürünlerde aktif 

maddelerin birikmesine yol açtı. Kanatlı üretimine ve kaliteye yönelik 

artan talep, kanatlı organizmasındaki antibiyotik yükünü ortadan 
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kaldırmak için alternatif yöntemlerin araştırılmasını gündeme 

getirmiştir. Bunu başarmak için, piliç yeminde test edilen yeni Bacillus 
amyloliquefaciens suşları güncellendi. Yerel tarımsal-endüstriyel 

hammaddelerden yapılmış sporlu Bacillus amyloliquefaciens'in yeni 

probiyotiği %0,05, %0,04 ve %0,03 ile %0,05, %0,04 ve %0,03 oranında 

üç test grubun yemine eklendi. Kontrol grubu kanatlıların yemine ise 

antibiyotik de eklendi. Hem üç deney grubu, hem de kontrol grubu 

içinde olan broiler piliçler tam teşekküllü kombine yem ile beslendi. 

Bu yem piliçlerin besin, mineral ve biyolojik olarak aktif maddelere 

olan talebini tam olarak karşılıyordu. Deneye göre yerel tarımsal-

endüstriyel hammaddelerden yapılmış spor üreten yeni probiyotik 

Bacillus amyloliquefaciens'in etlik piliç yetiştiriciliğinin ilk aşamasında 

(başlangıç, Grower) besin takviyesi olarak optimal dozun %0,04-0,03 

ve son aşamada ise %0,05 olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma, Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı'nın (CARYS-19-2268 

hibe projesi) mali desteğiyle yürütülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: broiler, antibiyotik, probiyotik, probiyotik 

etkinlik, deney, optimal probiyotik dozu. 
 

ABSTRACT 

In Georgia, poultry farms continue to use antibiotics as a food 

supplement to prevent poultry diseases. Given these circumstances and 

the benefits of using probiotics, local market requirements, availability 

of resources and the lack of probiotics production in the South 

Caucasus, the Georgian Agrarian University team, with the financial 

support of the “Shota Rustaveli National Science Foundation of 

Georgia”, has conducted research which enabled us to study the 

physiological mechanisms that regulate and improve the use of Bacillus 

amyloliquefaciens spore forming probiotics in broiler nutrition. The 

growing demand to increase and improve the quality of poultry 

production has put on the agenda the search for alternative methods of 

removing the antibiotic load in the bird's body. To achieve this, new 

strains of Bacillus amyloliquefaciens were updated in the collection, 

which were tested in broiler feed. 
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A new probiotic from spore forming Bacillus amyloliquefaciens 

cultivated on local agro-industrial raw materials was mixed with 

0.05%, 0.04% and 0.03% of the feed in the broiler plant as a food 

supplement in the form of a feed additive in three test groups. In 

control group was applied feed with antibiotic. Both broiler and control 

group broilers were fed a complete combined feed in appropriate 

phases, which met the broiler's demand for nutrients, minerals, and 

biologically active substances. 

Based on the experiment, it was found that the optimal dose of the 

new probiotic Bacillus amyloliquefaciens, as a food additive in the first 

period of growth (start, grower) is 0.04-0.03%, and in the concluding 

period (finish) – 0,05%. 

The research was conducted with the financial assistance of “Shota 

Rustaveli National Science Foundation of Georgia” (Grant Project 

CARYS-19-2268) 

Key Words: Broiler, Antibiotic, Probiotic, Efficiency, experiment, 

probiotic optimal dose.  

 

საკითხის აქტუალობა. ბოლო  წლებში ბროილერის ხორცზე 

მზარდი მოთხოვნის გამო ისე როგორც მთელ მსოფლიოში ასევე 

საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მეფრინველეობის  

საწარმოების როგორც რაოდენობა ისე მათი სიმძლავრე. ტრა-

დიციულად ბროილერის ხორცის წარმოებისას ტეტრაციკლინი, 

ამოქსიცილინი, პენიცილინი, ბაციტრაცინი და სხვა ანტიბიო-

ტიკების გამოიყენება მიღებულია როგორც პრევენციული ანტი-

მიკრობული და ზრდის სტიმულიატორი [24] თუმცა ანტი-

ბიოტიკების გამოყენებამ თავის მხრივ გამოიწვია არა მარტო  

მულტიანტიბიოტიკური პრეპარატების მიმართ რეზისტენტუ-

ლი პათოგენების წარმოშობა არამედ ფრინველებში აუცილე-

ბელი მიკროფლორის და იმუნური  ფუნქციის დაქვეითება [1], 

ამას  მოჰყვა  წარმოების დანაკარგები  და საერთო ზარჯების 

ზრდა 10-15%-ით [14]. ანტიბიოტიკების მიმართ რეზიზტენ-

ტობის პოტენციურმა ტრანსფერმა  ცხოველებიდან ადამიანშიც 

შეაღწია [9], ამ პრობლემის გამო, ანტიბიოტიკების როგორც 
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ზრდის სტიმულიატორის გამოყენება  აიკრძლა ევროპასა და სხვა 

განვითარებულ ქვეყნებში [3]. გამომდინარე აქედან სავალდე-

ბულო გახდა ანტიბიოტიკების ჩანაცვლება სხვა ეფექტური 

საშუალებებით. პრობიოტიკების გამოყენება, როგორც ცხოველის 

ორგანიზმსა და პათოგენებს შორის ბუნებრივი დამცავი ბა-

რიერის წარმომქმნელი მიკროორგანიზმები, გახდა ყველაზე 

რეალური ბუნებრივი ალტერნატივაკუჭ-ნაწლავის ტრადიციუ-

ლი  ანტიბიოტიკური თერაპიისა [2], რაც ხელს უწყობს ცხო-

ველის პროდუქტიულობას და პროდუქტის უვნებლობას [23]. 

ტრადიციულად, Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus 

შტამები დომინირებენ პრობიოტიკებში. ბოლო დროს, სპო-

რაწარმომქნელი Bacillus სახეობების გამოყენება ფართოდაა  

გავრცელებული მეცხოველეობასა და მეფრინველეობაში [6]. 

უფრო მეტიც, სპორაწარმომქნელი  პრობიოტიკები  იწარმოება და 

გამოიყენება ადამიანებში უვნებელი დანამატების სახით [12] 

(მაგ., Bactisubtil, საფრანგეთი; Nature’s First Food, აშშ), ასევე 

ცხოველებში, როგორც ზრდის სტიმულიატორი (მაგალითად, 

BioGrow, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია), იგი აგრეთვე  გამოიყენება 

აკვა კულტურების ზრდისა და დაავადების მიმართ რეზის-

ტენტობის ამაღლების მიზნით [13] (მაგ., Biostart, აშშ; Promarine, 

ბელგია).  

აღსანიშნავია, რომ Bacillus სახეობას ბევრი მნიშვნელოვანი 

ტექნოლოგიური უპირატესობა გააჩნია. ეს ორგანიზმები ხასიათ-

დება გარემო პირობებისადმი მაღალი ადაპტაციისა და მცე-

ნარეულ ნედლეულზე მაღალი ზრდის ტემპით. თერმორეზის-

ტენტული სპორები სტაბილურია ხანგრძლივი შენახვის პირო-

ბებში მაცივრის გარეშე, უფრო მეტიც, სპორებს უნარი აქვთ კუჭ-

ნაწლავში გააგრძელონ ცხოველმყოფელობა დაბალი pH დონის 

შემთხვევაშიც [18,19] [20]. ამგვარად, სპორების სახით შეყვანილი  

ბაქტერიის სრული დოზა უცვლელად აღწევს წვრილ ნაწლავში, 

რაც არ ხდება Lactobacillus-ის  ყველა სახეობის შემთხვევაში 

[16,17]. გარდა ამისა, ანტიმიკრობული ნაერთების  (კოაგულინი, 

ამიკოუმაცინი და სუბტილიზინი) სეკრეცია  უზრუნველყოფს 

პრობიოტიკურ ეფექტს, როგორც კონკურენტი ბაქტერიების 
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ასევე ენტერალური პათოგენების ზრდის დათრგუნვით. ასევე, 

Bacillus სახეობების ვეგეტატიური ფორმები წარმოქმნიან უჯ-

რედგარე ფერმენტებს (პროტეაზა, ცელულაზა, ქსილანაზა, პექ-

ტანაზა და ლიპაზა), რომლებიც ხელს უწყობენ საკვები ნივ-

თიერებების ათვისებასა და შეწოვას [11]. საბოლოოდ მეფრინვე-

ლეობაში პრობიოტიკების გამოყენებამ  შესაძლებელი გახადა 

გაეუმჯობესებინა: 1. ფრინველის შენარჩუნების მაჩვენებელი, მა-

თი დააავადობის და სიკვდილიანობის შემცირებით 2) სადღე-

ღამისო წონამატი და ცოცხალი მასა 3) საკვების ათვისება და 

კონვერსია [10] 4)  ეკონომიკური ეფექტიანობა [21,22,15]. 

აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე, ალტერნატიული 

მეთოდების მოძიება  ფრინველის ორგანიზმში ანტიბიოტიკური 

დატვირთვის მოხსნის მიზნით, შემდეგ მისი გამოცდა და მიღე-

ბული შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა, ბოლო წლებში  მეფრინ-

ველეობაში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების უმნიშვნელო-

ვანესი საკითხია.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. საქართველოში, ფრინველის 

კუჭ-ნაწლავის დაავადებების პრევენციის მიზნით, როგორც 

ავღნიშნეთ მეფრინველეობის  საწარმოები ჯერ-ჯერობით კვლა-

ვაც იყენებენ ანტიბიოტიკებს როგორც საკვებ დანამატს. ალ-

ტერნატიული მეთოდების მოძიების მიზნით და ზემოთ აღწე-

რილი სპორაწარმომქნელი პრობიოტიკის გამოყენების სარგებ-

ლის, ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნების, სამხრეთ კავკასიაში 

პრობიოტიკების წარმოების არარსებობის და საჭირო რესურსის 

ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, საქართველოს აგრარუ-

ლი უნივერსიტეტის გუნდმა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სა-

მეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (პროექტი 

AR/106/7-280/14, 2015-2017 წლები), განახორციელა კვლევები  

რამაც საშუალება მოგვცა გამოგვეკვლია ფიზიოლოგიური მექა-

ნიზმები, რომლებიც არეგულირებს და აუმჯობესებს Bacillus 
სახეობების მიერ პრობიოტიკი სპორების მიღებას. სამეცნიერო 

და ტექნოლოგიური იდეა ორმაგი მიზნის მატარებელი იყო: 

მომხდარიყო უფასო აგრო-ინდუსტრიული ნარჩენების უტილი-

ზაცია, გადამუშავება და ბაქტერიების ფერმენტული სისტემის 
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და ბიოსინთეტიკური პოტენციალის გამოყენებით, ინოვაციური, 

დაბალი ღირებულების და კონკურენტული ტექნოლოგიის შე-

მუშავება სპორაწარმომქნელი პრობიოტიკის წარმოებისთვის. 

ასეთნაირად დამზადებულმა პრობიოტიკმა დღის წესრიგში დაა-

ყენა საკითხი შეგვესწავლა სპორაწარმომქნელი Bacillus 

amyloliquefaciens-ის ახალი პრობიოტიკის,როგორც ანტიბიოტი-

კის შემცვლელი საკვები დანამატის გამოყენების ეფექტურობა 

ბროილერის კვებაში, რაც საფუძვლად დაედო კვლევითი სა-

მუშაობების განხორციელებას.   

პრობიოტიკული პრეპარატის ტესტირება, მასი საუკეთესო 

ეფექტის დადასტურება განხორციელდა  მეფრინველეობის სა-

წარმო შპს „როსტერ“-ში. პირველად შეფასდა  სპორაწარმომქნე-

ლი Bacillus amyloliquefaciens-ის ახალი პრობიოტიკი პრეპარატის 

ბიოლოგიური ეფექტურობა, საკვების კონვერსია, ბროილერის  

ზრდა და პროდუქტიულობა. კვლევა განხორციელდება რამოდე-

ნიმე  საცდელ  და საკონტროლო ჯგუფზე.  

გამოკვლევის მასალა და მეთოდები. სპორაწარმომქნელი 

Bacillus amyloliquefaciens-ის ახალი პრობიოტიკი პრეპარატის 

ეფექტურობის შესასწავლად საქართველოს აგრარული უნივერ-

სიტეტის ლაბორატორიაში შეირჩა Bacillus amyloliquefaciens-ის   
ახალი ძლიერი შტამები, უმაღლესი ანტიმიკრობული და პრო-

ბიოტიკური მოქმედებით [7], შეიქმნა კულტივირების ახალი 

საკვები არეები უნიკალური შემადგენლობით, შემუშავდა მსო-

ფლიოში ერთერთი ყველაზე მაღალპროდუქტიული სპორების 

წარმოების ლაბორატორიული ტექნოლოგია მყარფაზოვანი ფერ-

მენტაციისა(SSF-solid-state fermentation) რომლის ტესტირება 

მოხდა სხვადასხვა მცენარეული ნედლეულის გამოყენებით 

[4,5,8]. მყარფაზოვანი ფერმანტაცია განხორციელდა კლიმატურ 

საკნებში პოლიპროპილენის  ჩანთების გამოყენებით, რომელშიც 

მოთავსდა სუბსტრაქტი. მყარფაზოვანი ფერმენტაცია სიღრმულ 

ფერმენტაციასთან შედარებით გამოირჩევა აღწურვილობის  ნაკ-

ლები კომპლექსურობით და ნაკლები ინვესტიციებით, ბიომასის 

გაზრდილი პროდუქტიულობით და ნაკლები ნარჩენების გამო-
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მუშავებით. ზრდის ფაზის დასრულების შემდეგ აღებულ ნიმუ-

შებში გაიზომა სპორების რაოდენობა, ის აბსოლუტურად შეესა-

ბამებოდა დასახულ ამოცანას. მშრალი პროდუქტი დაიფქვა ერთ-

გვაროვანი ფხვიერი მასის მისაღებად. მიღებულ  ნიმუშში კვლავ 

გაიზომა სპორების შემცველობა და შეიფუთა ქაღალდის პარ-

კებში. მიღებული პრობიოტიკის ტესტირება და მისი  გავლენის 

დადასტურება განხორციელდა აგრარული უნივერსიტეტის მეც-

ხოველეობისა და ვეტერინარი  სპეციალისტების მიერ საწარმოო 

გარემოში, მეფრინველეობის საწარმო შპს „როსტერ“-ში. ბროი-

ლერის კვება განხორციელდება ფაზობრივად სრულფასოვანი 

საკვებით, რომლის ზოოტექნიკური ანალიზი ჩატარდება აკრე-

დიტირებულ შპს. „ეტალონ“-ში. ცდების პერიოდში სამი  საცდე-

ლი და ერთი საკონტროლო ჯგუფის ფრინველი უზრუნველ-

ყოფილი იყო ერთნაირი გარემო და ჰიგიენური პირობებით. 

საცდელი ჯგუფის ბროილერისთვის Bacillus amyloliquefaciens-ის 

პრობიოტიკი შევურიეთ საკვებს საჭირო კონცენტრაციით რო-

ტაციული მიქსერის გამოყენებით (0,03%, 0,04% და 0,05%-ი მზა 

საკვებში). ხოლო, საკონტროლო ჯგუფის ფრინველი ღებულობ-

და საბაზისო საკვებს, ანტიბიოტიკის სტანდარტულ დოზასთან 

ერთად.  

კვლევის შედეგები საწარმოო პირობებში   

ცდა ჩატარდა ბროილერის საწარმოში სადაც  ბროილერის 

კვება ხდებოდა  ფაზობრივად:  სტარტი 1-10 დღე, გროუერი 11-

28 დღე და ფინიში 29-35 დღემდე. ჩვენს მიერ შპს „როსტერ“-ში 

დამზადებული იყო საკონტროლო და საცდელი ჯგუფის ფრინ-

ველისთვის კომბინირებული საკვები. საკონტროლო ჯგუფის 

ფრინველი ღებულობდა საბაზისო საკვებს ანტიბიოტიკის სტან-

დარტული დოზით, ხოლო საცდელი ჯგუფების ფრინველებს 

საბაზისო საკვებზე დამატებული ჰქონდათ საკვები დანამატი 

სპორაწარმომქნელი Bacillus amyloliquefaciens-ის ახალი პრობიო-

ტიკი სხვადასხვა კონცენტრაციით, როგორც ეს მოცებულია ცდის 

სქემის მიხედვით ცხრილი 1. ახალი სპორაწარმომქნელი Bacillus 
amyloliquefaciens-ის გამოყენებსა და ოპტიმალური დოზის დასა-
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დგენად შპს „როსტერ“-ში ექსპერიმენტის ჩასატარებლად ანა-

ლოგების პრინციპით ავარჩიეთ  400 ფრთა  ერთდღიანი  წიწილა 

ბროილერი კროს “როსს-308, რომელიც გავყავით ოთხ ჯგუფად 

თითოეულში 100-100 ფრთა. ექსპერიმენტი ჩავატარეთ  შემდეგი 

სქემით (ცხრილი 1). 

 
ცხრილი 1 

ცდის სქემა 

ჯგუფი საკვები 
პრობიოტიკი/ 

ანტიბიოტიკი 

რაოდენობა 

ფრთა 

ეტაპი I I 

I ჯგუფი 

(საკონტროლო) 

კომბინირებული 

საკვები 

ანტიბიოტიკით 

ერნაფლოქსაცილინი 100 

II ჯგუფი 

კომბინირებული 

საკვები 

პრობიოტიკით 

B. amyloliquefaciens 

108 spore/gr 0.05% 
100 

III ჯგუფი 

კომბინირებული 

საკვები 

პრობიოტიკით 

B. amyloliquefaciens 

107 spore/gr 0.04% 
100 

IV ჯგუფი 

კომბინირებული 

საკვები 

პრობიოტიკით 

B. amyloliquefaciens  

106 spore/gr 0.03% 
100 

I - საკონტროლო ჯგუფი, რომლის ძირითად  სრულფასოვან 

კომბინირებულ საკვებს არ ემატებოდა აღნიშნული პრობიოტიკი 

და გამოზრდის პირველ დღეებში (1-5 დღე) წყალთან ერთად 

ეძლეოდა  ანტიბიოტიკი-ერნაფლოქსაცილინი. 

II - ჯგუფი იყო საცდელი, რომელსაც ძირითად ულუფაში 

გამოზრდის მთელ პერიოდში (1-35 დღე) ჩართული ჰქონდა  

0,05% ახალი Bacillus amyloliquefaciens-ის პრობიოტიკი.  გამო-

ზრდის  პერიოდში არ ეძლეოდა  ანტიბიოტიკი. 
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III - ჯგუფიც იყო საცდელი და ისიც, როგორც მეორე ჯგუფი  

არ იღებდა ანტიბიოტიკს. ძირითად ულუფაში გამოზრდის 

მთელ პერიოდში (1-35 დღე) ჩართული ჰქონდა  ახალი Bacillus 
amyloliquefaciens-ის პრობიოტიკი 0,04%-ის ოდენობით. 

IV- ჯგუფიც  იყო საცდელი და ისევე, როგორც წინა საცდელ  

ჯგუფებში გამოზრდის პერიოდში არ ეძლეოდა  ანტიბიოტიკი.  

ძირითად ულუფაში ჩართული იყო ახალი Bacillus 
amyloliquefaciens-ის პრობიოტიკი 0,03%-ი. 

ცდის პერიოდში ბროილერის ღრმა საფენზე გამოზრდის 

ტექნოლოგიური პარამეტრები ოთხივე ჯგუფისათვის  იყო ერთ-

ნაირი და  შეესაბამებოდა კროს „როსს-308“-ის გამოზრდის მოთ-

ხოვნებს. 

ექსპერიმენტი გრძელდებოდა 35 დღე. ექსპერიმენტის პე-

რიოდში შევისწავლეთ: ბროილერის ცოცხალი მასის დინამიკა, 

ფრინველის ინდივიდუალური აწონვით 1,14,28 და 35 დღის 

ასაკში, აბსოლუტური და დღიური ნამატი, შენარჩუნება, საკვე-

ბის დანახარჯი გამოზრდის პერიოდში 1 ფრთაზე  და საკვების 

კონვერსია 1 კგ წონამატზე, ეფექტიანობის ინდექსი. 

ცოცხალი მასის შესწავლის დინამიკამ გვიჩვენა, რომ 

(დიაგრამა 1) 
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ერთდღიანი ბროილერის ცოცხალი მასა ცდის დასაწყისში 

ოთხივე  ჯგუფში თითქმის თანაბარი  იყო და შეადგინა 39,7-40,2 

გ, რაც ჯგუფებში წიწილის  მაღალ ერთგვაროვნობაზე და  ცოც-

ხალი მასის გამოთანაბრებაზე  მიუთითებს.  სტარტის პერიოდის  

ბოლოს და გროუერის დასაწყისში(14დღე) ყველაზე მაღალი 

ცოცხალი მასა ჰქონდა მე-4 საცდელი ჯგუფის ბროილერს 420 გ, 

რაც 7,7%-ით მაღალია საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით 

(Р≥0,001), რაც შეეხება 2-ე და 3-ე საცდელ ჯგუფებს ისინიც 

ცოცხალი მასით 2,4-5,0%-ით აღემატებოდნენ საკონტროლო 

ჯგუფის მონაცემებს. (სხვაობა სარწმუნოა მე-3 ჯგუფთან (Р≥0,01). 

თვით  

2-ე და 3-ე საცდელ ჯგუფებს შორის სხვაობამ 10-20 გ შეადგი-

ნა მე-4 ჯგუფთან შედარებით. 28 დღის ასაკში საცდელი ჯგუფის 

ბროილერში ცოცხალმა მასამ 1460-1490 გ შეადგინა და  აღემატე-

ბოდა საკონტროლო ჯგუფის ბროილერის ცოცხალ მასას  8,9-

11,2%-ით (Р≥0,001). თუმცა ამ ასაკში შედარებით მაღალი ცოც-

ხალი მასა ჰქონდა მე-2 ჯგუფის ბროილერს 1490 გ. ხოლო 

საცდელ ჯგუფებს  შორის  ამ ასაკში ცოცხალ მასაში სხვაობა 0,0-

1%-ია,რაც უმნიშვნელოა. 35-ი დღის ასაკში  ანუ ექსპერიმენტის 

ბოლოს ყველაზე მაღალი ცოცხალი მასა ჰქონდა მე-2 ჯგუფის 

ბროილერებს 1930 გ, რაც7,3%-ით მაღალია საკონტროლოსთან 

შედარებით (Р≥0,001). რაც შეეხება მე-3 და მე-4 საცდელ ჯგუფებს  

ისინი უმნიშვნელოდ  0,5-2,0%-ით  ჩამორჩებოდნენ მე-2 ჯგუფს 

და 5,5-6,7%-ით აჭარბებდნენ საკონტროლო ჯგუფის მაჩვენე-

ბელს (Р≥0,01) 

გამოზრდის პერიოდში (0-35დღე) ყველაზე მაღალი აბსო-

ლურური ნამატი  1889,3 გ დაფიქსირდა  მე-2 საცდელ ჯგუფში, 

ხოლო ყველაზე დაბალი 1760,2 გ საკონტროლო ჯგუფში 
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დიაგრამა 2. 

 

 
დღიური  წონამატის გაანგარიშებამ გვიჩვენა,რომ 35 დღის 

პერიოდში ყველაზე მაღალი დღიური ნამატი ჰქონდა სამივე 

საცდელი  ჯგუფის ბროილერს 53,1-54,0 გ, ხოლო ყველაზე 

დაბალი საკონტროლოს  50,29 გ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ  

გამოზრდის პერიოდში ყველაზე მაღალი დღიური ნამატი 

ჰქონდა მე-2 საცდელი ჯგუფის  ბროილერს 54,0 გ. გამოზრდის 

პერიოდში 35 დღე, ყველაზე მაღალი შენარჩუნება  ჰქონდა  მე-4 

საცდელი ჯგუფის ბროილერს 97%, დიაგრამა 3. 
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მე-2 და მე-3 საცდელი ჯგუფების   ბროილერის შენარჩუნება 

ერთნაირი იყო და შეადგინა 96%. ხოლო საკონტროლო ჯგუფის 

ბროილერის შენარჩუნებამ კი -93% ანუ 3-4%-ით ნაკლები ვიდრე  

საცდელ ჯგუფებში. 

საკვების კონვერსიამ 1 კგ წონამატზე საცდელ ჯგუფებში 

1,80-1,90 კგ შეადგინა, ხოლო საკონტროლოში-1,83კგ. დიაგრამა 4. 

 

 

 
 

პროდუქტიულობის ინდექსის გაანგარიშებამ გვიჩვენა, რომ 

ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია მე-3 საცდელ ჯგუფში 292,5 

ერთეული, რაც 31 ერთეულით აღემატება საკონტროლო ჯგუფის 

მაჩვენებელს. დიაგრამა 5. 

 
  

აღნიშნული პარამეტრის მონაცემებით, საკონტროლო ჯგუ-

ფი 16-25 ერთეულით ჩამორჩებოდა  მეორე და მეოთხე საცდლი 

3.3 3.5 3.4 3.6

1.83 1.85 1.8 1.9

1 ჯგუფი 2 ჯგუფი 3 ჯგუფი 4 ჯგუფი

საკვების დანახარჯი (გრამი)

საკვების დანახარჯი, 1 ფრთაზე

საკვების დანახარჯი, 1 კგ წონამატზე

261.4

286.1
292.5

277.1

1 ჯგუფი 2 ჯგუფი 3 ჯგუფი 4 ჯგუფი

პროდუქტიულობის ინდექსი
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ჯგუფების მონაცემებს. ამრიგად, ექსპერიმენტმა გვიჩვენა ,რომ 

ბროილერის გამოზრდისას პირველ პერიოდში (სტარტი, გროუე-

რი) ახალი სპორაწარმომქნელი Bacillus amyloliquefaciens  პრო-

ბიოტიკების საკვებში დამატების  ოპტიმალური დოზა  არის 0,04-

0,03%, ხოლო ბოლო პერიოდში(ფინიში) კი-0,05%. 

საწარმოო პირობებში ჩატარებული ცდები სპორაწარმომ-

ქნელი Bacillus amyloliquefaciens-ის ახალი პრობიოტიკის ეფე-

ქტურობის შესასწავლად საშუალებას იძლევა გავაკეთოთ შემდეგი  

დასკვნები: 

1. ბროილერის გამოზრდისას სპორაწარმომქნელი Bacillus 

amyloliquefaciens-ის ახალი პრობიოტიკის სხვადასხვა დოზის 

გამოყენებით სტარტის პერიოდის ბოლოს და გროუერის დასა-

წყისში (14) დღე, ყველაზე მაღალი ცოცხალი წონა ჰქონდა მე-4 

ჯგუფის ბროილერს 420 გ, რაც 7,7%-ით აღემატებოდა საკონტრო-

ლო ჯგუფის მონაცემებს, რაც შეეხება 2-ე და 3-ე საც-დელ ჯგუ-

ფებს ისინი 2,4-5,0%-ით აღემატებოდნენ საკონტროლო ჯგუფის 

მონაცემებს (სხვაობა სარწმუნოა 3-ე ჯგუფთან 

2. გამოზრდის 28 დღის ასაკში საცდელი ჯგუფების ბროი-

ლერის ცოცხალმა მასამ შეადგინა  1460-1490 გ, ეს მონაცემი 8,9-

11,9%-ით აღემატებოდა საკონტროლო ჯგუფის ბროილერის 

მაჩვენებელს 

3. გამოზრდის პერიოდში (0-35დრე) ყველაზე მაღალი მაჩვე-

ნებელი აბსოლუტური ნამატის მიხედვით 1889,3 გ დაფიქსირდა 

2-ე საცდელ ჯგუფში, ხოლო ყველაზე დაბალი 1760,2 გ საკონ-

ტროლო ჯგუფში. 

4. დღიური ნამატის მაჩვენებლის მიხედვით, გამოზრდის 35 

დღის პერიოდში ყველაზე მაღალი შედეგი დაფიქსირდა საცდელ 

ჯგუფებში 53,1-54,0 გ, საკონრტოლოში ეს პარამეტრი 50,29 გ იყო. 

საცდელ ჯგუფებს შორის დღიური ნამატის მაჩვენებელი ყვე-

ლაზე მაღალი 2-ე საცდელ ჯგუფში იყო 54,0 გ. 

5. გამოზრდის პერიოდში 35 დღე ყველაზე მაღალი შე-

ნარჩუნების პროცენტი დაფიქსირდა 4-ე საცდელი ჯგუფის ბრო-

ილერში 97%-ი, რაც 4%-ით აღემატება საკონტროლო ჯგუფის  

მაჩვენებელს (93%). 
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6. საკვების კონვერსიამ 1 კგ წონამატზე  საცდელ ჯგუფებში 

1,80-1,90 კგ შეადგინა, ხოლო, საკონტროლოში-1,83 კგ 

7. პროდუქტიულობის ინდექსის მაჩვენებელი ყველაზე 

მაღალია 3-ე საცდელ ჯგუფში - 292,5 ერთეული, რაც 31 ერთეუ-

ლით აღემატება საკონტროლო ჯგუფის ბროილერის მაჩენებელს 

8. ადგილობრივ აგროინდუსტრიულ ნედლეულზე დამზა-

დებული სპორაწარმომქნელი Bacillus amyloliquefaciens-ის ახალი 

პრობიოტიკის, როგორც საკვები დანამატის ოპტიმალური დოზა 

ბროილერის გამოზრდის პირველ პერიოდში (სტარტი, გროუე-

რი) არის 0,03-0,04%, ხოლო გამოზრდის ბოლო პერიოდში 

(ფინიში)-0,05%. 
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SİMENTAL BİR BUZAĞIDA KARŞILAŞILAN KONGENİTAL DUDAK 

YARIĞI OLGUSU 

 

თანდაყოლილი ტუჩის ნაპრალი სიმენტალის ჯიშის ხბოს 

შემთხვევაში 

 
A CASE OF CONGENITAL CLEFT LIP IN A SIMMENTAL CALF 

 
Uğur AYDIN1, Başak KURT2, İsa ÖZAYDIN3, Uğur YILDIZ4,  

Ersin TANRIVERDİ5, Mehmet TURAN6  

 

ÖZET 

Bu sunumda; bir buzağıda damak yarığı ile birlikte seyreden 

unilateral üst dudak yarığı olgusunun tanımlanması, sağaltım ve 

prognoz açısından değerlendirilmesi amaçlandı. Olgumuzu dudak 

yarığı şikayetiyle Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 

Kliniğine getirilen 1 günlük, Simental ırkı, dişi bir buzağı oluşturdu. 

Yapılan klinik muayenede üst dudağın tek bir yarıkla sağ burun 

boşluğuna açılarak sert damağın bir kısmını da kapsayan damak yarığı 

ile birlikte seyrettiği saptandı. Defektin kapatılması amacıyla sedasyon 

ve regional anestezi eşliğinde karşılıklı kenarlar avive edildi ve  

bölgenin normal anatomik şekli göz önünde bulundurularak 

oluşturulan yara dudakları basit ayrı dikiş tekniği ile karşı karşıya 
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getirildi. Post-operatif dönemde hasta sahibi ile yapılan görüşmelerde 

hastanın beslenmesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşılmadığı ve 

yaranın sorunsuz bir şekilde iyileştiği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler: Damak yarığı, dudak yarığı, buzağı. 

 

აბსტრაქტი 

ბოლო წლების თანდაყოლილი ანომალიების კვლევების 

მიხედვით, აღმოჩნდა ანომალიური შემთხვევების მნიშვნელო-

ვანი ზარდა ჩვენს რეგიონში, რაც სერიოზულ ეკონომიკურ ზა-

რალს იწვევს. ამ ეტაპზე ქირურგიის მიმართულება ჩართულია ამ 

საქმეში და მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ანომალიური შემთხ-

ვევების აღმოფხვრას. 

წინამდებარე მოხსენებაში წარმოდგენილია ჩვენს კლინიკაში 

შემოსული  ტუჩის ნაპრალის მქონე 1 დღის ასაკის სიმენტალის 

ჯიშის საფურე  ხბოს დიაგნოზის, მკურნალობისა და პროგნოზის 

შესახებ ინფორმაცია. პაციენტის შემოყვანის შემდეგ ჩატარებუ-

ლი დეტალური გამოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ტუჩის 

ნაპრალი გრძელდებოდა მარჯვენა ნესტოს ღრუში და ასევე მოი-

ცავდა მაგარი სასის ნაწილს. ტუჩისა და ღრძილის ნაპრალების 

ერთდროულად განვითარების გამო, პაციენტს ოპერაცია ჩაუ-

ტარდა დეფექტის დახურვის მიზნით, ვინაიდან  კვებისას არ-

სებობდა ასპირაციული პნევმონიის რისკი. პაციენტი სიმშვიდე 

შენარჩუნებული იქნა ქსილაზინის HCl (0,2 მგ / კგ, IM, Rompun®, 

Bayer) პრეპარატის გამოყენებით და მოთავსდა გულმკერდით 

მდგომარეობაში საოპერაციო მაგიდაზე, ხოლო  რეგიონალური 

ანესთეზიისთვის გამოყენებულ იქნა ლიდოკაინის HCl (10 მლ. 

Vilcain®, Vilsan) და მიღწეულ იქნა ინფრაორბიტალური ნერვის 

ბლოკადა.  

საოპერაციო არის ასეპტიკისა და ანტისეპტიკის შემდეგ, 

დეფექტის დახურვის მიზნით განხორციელდა საპირისპირო კი-

დეების გადიდება და ადგილის ანატომიური ფორმის გათვალის-

წინებით ნაჭრილობევი ტუჩები დაიხურა მარტივი ცალკეული 

ნაკერით. ამოქსიცილინის + გენტამიცინის (1 მლ / 10 კგ, IM, 

გენტამოქსი®, ჰიპრა) კომბინაცია გამოყენებულ იქნა ოპერაციის 
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შემდგომი შვიდი დღის განმავლობაში ინფექციის რისკის შესამ-

ცირებლად. 

მართალია წარმატებული შედეგების მიღწევა შეიძლება ქი-

რურგიული ჩარევით ხბოს ზოგიერთ თანდაყოლილი ანომალი-

ის მიმართულებით, მაგრამ ანომალიების უმეტესობა მნიშვნე-

ლოვან პრობლემად რჩება, რაც იწვევს სიკვდილიანობასა და ავა-

დობას. ანომალიების მქონე შემთხვევებში გენეტიკური კვლე-

ვების ჩატარება ხელს შეუწყობს შესაძლო გენეტიკური სინდ-

რომის იდენტიფიცირებას დისმორფოლოგიური გამოკვლევების 

საფუძველზე. ამ გზით შესარჩევია შესაფერისი სანაშენე ცხო-

ველები, რაც თავიდან აგვაცილებს შესაძლო ანომალიებით ცხო-

ველთა დაბადებას და შესაბამისად აღმოიფხვრება ეკონომიკური 

ზარალი. 

საკვანძო სიტყვები: სასის ნაპრალი, ტუჩის ნაპრალი, ხბო. 

 

ABSTRACT 

In this presentation; It was aimed to define a case of unilateral cleft 

lip with cleft palate and to evaluate it in terms of treatment and 

prognosis. Our case consisted of a one day old, Simmental female calf 

brought to the Surgery Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine of 

Kafkas University with the complaint of cleft lip. In the clinical 

examination, it was found that the upper lip was opened to the right 

nasal cavity with a single cleft and progressed with the cleft palate, 

which also included a part of the hard palate. In order to close the 

defect, opposing edges were incised under sedation and regional 

anesthesia, and the wound lips formed by considering the normal 

anatomical shape of the region were brought face to face with a simple 

separate suture technique. During the post-operative interviews with 

the patient's owner, it was learned that there were no problems with 

the patient's nutrition and the wound healed without any problems. 

Key Words: Cleft palate, cleft lip, calf 
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GİRİŞ 

Kongenital anomaliler; doğumdan sonra fark edilen yapı ve 

fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanmaktadır (Bademkıran ve ark. 

2009, Abdel-Hakiem ve Aref 2012, Yurdakul ve ark. 2020). Kongenital 

anomalilerin etiyolojisinde çeşitli etkenler rol alabilmektedir. 

Beslenme bozuklukları, genetik ve çevresel faktörler etiyolojide öne 

çıkmakta, bu faktörlerin kombinasyonu ile de anomalilerin oluşabildiği 

bildirilmektedir (Newman ve ark. 1999, Yurdakul, 2019). Ayrıca 

intrauterin dönemde karşılaşılan viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, 

intoksikasyonlar, teratojenik etkenler ve gebeliğin erken dönemlerinde 

yapılan rektal muayenelerin kongenital anomalilerle doğrudan ilişkili 

olduğu düşünülmektedir (Kılıç ve ark. 2006,  Şındak ve ark. 2010, 

Durmuş ve Çınar 2011, Doğan ve Şındak 2013, Yayla ve ark. 2017). Bu 

etkenlere bağlı olarak embriyonun gelişimi bozulmakta, bazı organ 

veya dokularda hipoplazi ya da agenezi gelişmesine neden 

olabilmektedir. Söz konusu gelişim geriliğine bağlı olarak fötal yaşamda 

yarıklar ve deliklerin kapanmasının durması ile cheiloschisis gibi 

anomalilerin ortaya çıkması mümkün olabilmektedir (Erer ve ark. 

2000, İşler ve ark. 2016). Kongenital anomaliler cerrahi hastalıkların % 

11,5 gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Doğan ve Şırnak 2013, 

Yönez ve ark. 2017). Anomalilerin çoğunlukla kas-iskelet, sindirim ve 

santral sinir sisteminde; nadiren ise ürogenital sistem ve oküler 

yapılarda meydana geldiği veya deri defektlerinden oluştuğu 

bildirilmektedir. Sığırlarda sıklıkla karşılaşılan anomaliler arasında 

arthrogryposis, hydrocephalus, kist dermoid, hernia umblicalis, arqure, 

bouleture, kongenital damak ve dudak yarığı sayılabilmektedir (Görgül 

ve ark. 1991, Syed ve Shanks 1992, Özaydın ve ark. 1995, Oğurtan ve 

ark.1997, Belge ve ark. 2000). Çiflik hayvanlarında nadiren görüldüğü 

bildirilse de (Belge ve ark. 2000, Yurdakul ve ark. 2020) son yıllarda 

kongenital anomaliler üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde 

bölgemizde anomali insidansında önemli ölçüde artış meydana geldiği 

ve bu durumun ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu görülmektedir. 

Genetik olarak gelecek nesillere aktarılması nedeniyle de oldukça 
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önemli ve üzerinde durulması gereken bir problem olarak 

görülmektedir (Doğan ve Şırnak 2013, Yönez ve ark. 2017). 

Olgunun Tanımı  

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine doğuştan 

üst dudakta bulunan yarık ve süt emme sırasında burundan az miktarda 

sütün geri gelmesi şikayetiyle getirilen 1 günlük, Simental ırkı, dişi 

buzağı değerlendirmeye alındı (Şekil 1A).  

Yapılan klinik muayene sonucunda dudak yarığının unilateral 

olarak geliştiği, sağ burun deliği hizasından başlayarak sert damağa 

kadar uzanan ve sert damağın bir kısmını da kapsayan damak yarığı ile 

birlikte seyrettiği tespit edildi (Şekil 1B). 

 

  
Şekil 1A. Olgunun klinik görünümü.  

Şekil 1B. Olgunun klinik görünümü. 

 

Dudak ve damak yarığının birlikte geliştiği olgularda beslenme 

kaynaklı aspirasyon pnömonisi oluşma riski göz önünde 

bulundurularak defektin kapatılması için hasta operasyona alındı. 

Ksilazin HCl (0,2 mg/kg, İM, Rompun®, Bayer)  ile sedasyona alınan ve 

operasyon masasına sternal pozisyonda yatırılan hastada regional 

A B 
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anestezi amacıyla Lidokain HCl (10 ml. Vilcain®, Vilsan) uygulanarak 

infraorbital sinir blokajı sağlandı. Bölgenin asepsi ve antisepsisini 

takiben defektin kapatılması amacıyla karşılıklı kenarlar avive edildi. 

Bu yöntemle oluşturulan yara dudakları karşı karşıya getirilerek USP: 

0 Polyglycolic Asid (PGA), dikiş materyali ve basit ayrı dikiş tekniği ile 

kapatıldı (Şekil 2). Bu sayede bölgenin normal anatomik görünümüne 

kavuşması ve anomalili yapıların fonksiyonelliğini geri kazanması 

sağlanmış oldu. (Şekil 3A-B).  

 

 
Şekil 2. Olgunun intraoperatif görünümü. 

 

Postoperatif dönemde beslenmenin sağlanması ve operasyon 

bölgesinin olası enfeksiyonlardan korunması amacıyla sol burun deliği 

aracılığı ile burun meri sondası yerleştirilerek sabitlendi ve 14 gün süre 

ile bölgede bırakıldı. 
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Şekil 3A. Olgunun postoperatif görüntüsü  

Şekil 3B. Olgunun postoperatif görüntüsü 

 

Postopreratif enfeksiyon riskini minimize etmek amacıyla yedi 

gün boyunca Amoksisilin-Gentamisin (1ml/10kg, İM, Gentamox®, 

Hıpra) kombinasyonu kullanıldı. İki haftalık postoperatif periyotta 

hastanın düzenli takibi yapılarak genel durumu değerlendirildi. Hasta 

sahibi ile yapılan görüşmelerde iyileşmenin tamamlanmasının 

ardından buzağının beslenmesi ile ilgili bir probleme rastlanmadığı ve 

gelişiminde olumsuz bir durumun gözlenmediği öğrenildi. 

Tartışma ve Sonuç  

Son yıllarda bölgemizde yapılan sığır yetiştiriciliğinde artış gösteren 

doğmasal anomali olgularının özellikle az sayıda hayvana sahip olan küçük 

işletmelerde ciddi ekonomik kayıplara sebep olduğu görülmektedir.  

Buzağılarda şekillenen kafa, yüz ve ağız boşluğu defektleri diğer 

organ ve dokularla birlikte çoklu anomaliler şeklinde görülebildiği gibi 

tek başına da rastlanabilmektedir (Leipord ve ark. 1993, Aksoy ve ark. 

2004). Ayrıca, çene, yüz, dudak ve damak yarıklarının birlikte 

seyredebildiği bildirilmiştir (Madarame ve ark. 1992, Aksoy ve ark. 

2004, Gökhan 2019). Dudak yarığı ve damak yarığı evcil hayvanlarda 

ve insanlarda iyi tanımlanmıştır. Buzağılarda konjenital defektlerin 

oranı %5,1’dir (Gökhan 2019). Emme rafleksi yönünden dudak yarığı 

A B 
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herhangi bir probleme sebep olmayabilir. Fakat, sekonder damağın 

etkilendiği durumlarda nefes alma, maloklüzyon ve beslenme 

problemleri ile karşılaşılır (Gökhan 2019). Ayrıca, rinit, rinosinüzit, 

orta kulak iltihabı ve ölümle sonuçlanabilecek aspirasyon 

pnömonilerine sebep olur. Yarık olan kısımda besin birikimi de yaygın 

görülen bir durumdur (Gökhan 2019) Damak ve dudak yarıklarının 

nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat, çoğu araştırmacı bu 

anomalinin sebebinin embriyonik dönemde embriyo üzerine etki eden 

çevresel ve genetik faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan 

multifaktöriyel bir defekt olduğunu düşünmektedir (Minter 2010, 

Moura 2017, Gökhan 2019). Olgumuzda da dudak yarığı ile birlikte 

seyreden damak yarığının kongenital olarak meydana geldiği görüldü. 

Son yıllarda bölgemizde artış gösteren doğmasal anomalilerin, Kars ve 

çevre illerin sınır boyunca uzanması ve nükleer santrallere oldukça 

yakın olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu durumun 

bölgede ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu söylenebilir. 

Damak ve dudak yarıklarının tedavisinde birçok cerrahi teknik 

tanımlanmıştır. Cerrahi müdahale en yaşta endikedir. Kongenital defektle 

birlikte eş zamanlı olarak aspirasyon pnömonisi de görülmektedir ve 

uygun antibiyotiklerle tedavisi yapılmalıdır. Mandibular simfizyotomi,  

faringostomi, larengotomi ve bilateral bukatomi ile birlikte veya tek başına 

intraoral onarım tekniklerinin birleştirilmesi ile palatal defektin 

kapatılması için birçok palatoplasti tekniğini mevcuttr (Minter 2010, 

Gökhan 2019).  Damak yarığının büyük olduğu durumlarda bukkal ve 

periostal mukozadan kayar kapaklarla onarım şansı artmaktadır. Defekt 

küçük ise kendiliğinden kapanabileceği söylenmektedir. Fakat, operatif 

müdahale tedavi şansını arttırmaktadır. Damak yarığı ile birlikte dudak 

yarığı bulunan olgumuzda her iki defekt de herhanbir kaydırma yöntemi 

uygulanmadan karşı karşıya getirildi ve basit ayrı dikişlerle 0 numara 

absorbabl iplik kullanılarak kapatıldı.  

Kongenital defektlerin başarılı bir şekilde onarılmasında hakkında 

az sayıda rapor mevcuttur. Hem yaklaşım hem de onarım birçok 

komplikasyona sebep olmaktadır (Gökhan 2019). Olgumuzun 1 yıl süre 

ile yapılan postoperatif takibinde dikişlerden 2 tanesinde açılma 
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olmasına rağmen defektin sorunsuz bir şekilde kapandığı, hayvanın 

beslenmesinde herhangi bir problem olmadığı öğrenildi. Postoperatif 

dönemde her ne kadar komplikasyonlar gözlense de, yapılan operatif 

müdahalenin hastanın refah düzeyini arttırdığı, en azından kasaplık 

oluncaya yaşamını idame ettirdiği ve bu durumunda ekonomik açıdan 

yararlı sonuçları ortaya konuldu.  

Sonuç olarak; kongenital anomalilerde cerrahi girişimler ile başarılı 

sonuçlar elde edilebilmesine rağmen, çoğu anomali mortalite ve morbidite 

nedeni olan önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 

bölgede genetik çalışmaların başlatılması, bu gibi olgularda dismorfolojik 

muayeneler ile olası bir genetik sendromun tanımlanmasının yanısıra 

özellikle geleceğe dönük olarak gebe hayvanlardaki  risklerin tespit 

edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Genetik olarak sağlıklı 

damızlık hayvanların seçilebilmesi sayesinde, olası anomalili doğumlar 

önlenebilecek dolayısıyla yeni nesilde ortaya çıkabilecek ekonomik 

kayıpların önüne geçilebilecektir. 
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აბსტრაქტი 

ეთერზეთები, ფართოდ გამოიყენება ფარმაცევტულ, კვების 

და განსაკუთრებით პარფიუმერულ მრეწველობაში.  

საქართველოში ველურად მოზარდი არომატული მცენარეე-

ბის მარაგები დიდი არ არის, ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ-კლიმა-

ტური პირობები კი მათი კულტივირების საშუალებას იძლევა.   

საქართველოს გააჩნია არომატული მცენარეების ინტროდუქ-

ციის გზით კულტივირების, მათგან ეთერზეთების წარმოების 

კულტურა, ტრადიციები და გამოცდილება.   

მცენარეული ნედლეულიდან ეთერზეთების მიღების მეთო-

დის შერჩევის დროს გასათვალისწინებელია ეთერზეთების 

საცავის ტიპი, მისი ლოკალიზაციის ადგილი და შემადგენელი 

კომპონენტების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები. 

მწვანე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ბათუმის ბოტანიკურ 

ბაღში ინტროდუცირებულია: ზამბახი (Iris pallida Lam.), ტუ-

ბეროზა (Polianthes tuberosa L.) და ზირა (Cuminum cyminum L.). 
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ზამბახის (Iris pallida Lam.) 

ფესვებისგან, ტუბეროზას (Polianthes tuberosa L.) ყვავილებისგან  

და ზირას (Cuminum cyminum L.) თესლებისგან  ეთერზეთების მი-

ღება „მწვანე ტექნოლოგიებით“ და მათი ანტიბაქტერიული 

მოქმედების შესწავლა. 
ზამბახის ფესვებისგან, ტუბეროზას ყვავილებისგან და 

ზირას თესლებისაგან ეთერზეთები მივიღეთ ჰიდროდისტი-

ლაციით, ორთქლით დისტილაციით, გათხევადებული აირებით 

მიკროტალღური ჰიდროდისტილაციით, მიკროტალღური გა-

მოხდით გამხსნელის გარეშე და ულტრაბგერითი ექსტრაქციით 

შემდგომი ჰიდროდისტილაციით.   

ექსტრაქციის მეთოდების შედარებით ასპექტში შესწავლით 

დადგენილია, რომ  ზამბახის ფესვებისგან, აგრეთვე ტუბეროზას 

ყვავილებისგან ეთერზეთების მიღებისათვის ოპტიმალურია 

კომბინირებული „მწვანე მეთოდი“: ულტრაბგერითი ექსტრაქცია 

შემდგომი ჰიდროდისტილაციით. ზირას თესლებისგან ეთერ-

ზეთების მაქსიმალური გამოსავლიანობა მიიღწევა ნედლეულის 

წყლის ორთქლით დისტილაციით. 
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შესწავლილია ზამბახის, ტუბეროზას და ზირას ეთერზე-

თების ორგანოლეპტიკური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებ-

ლები. დადგენილია, რომ კეთილხარისხოვნების მაჩვენებლებით 

საკვლევი ობიექტები აკმაყოფილებენ შესაბამისი სტანდარტის 

მოთხოვნებს. 

შესწავლილია ზამბახის, ტუბეროზას და ზირას ეთერზე-

თების ანტიბაქტერიული მოქმედება “Spot Test” - წერტილოვანი 

ტესტირების მეთოდით. საკვლევ ობიექტებს გააჩნიათ გამოხა-

ტული ანტიბაქტერიული ეფექტი. ფართო სპექტრის ანტიბაქ-

ტერიული მოქმედებით გამოირჩევა ზირას თესლებისგან მიღე-

ბული ეთერზეთი.  

საკვანძო სიტყვები: არომატული მცენარეები, ზამბახის ფეს-

ვები, ტუბეროზას ყვავილები, ზირას თესლები, ეთერზეთები, 

„მწვანე ტექნოლოგიები“, ანტიბაქტერიული მოქმედება.  

 

ÖZET 

Aromatik bitkilerin bitki dünyasında özel bir yeri vardır. 

Çeşitlilikleri oldukça fazladır ve doğal dağılımlarına göre değişiklik 

gösterir. Aromatik maddeler yani uçucu yağlar, ilaç, gıda ve özellikle 

parfüm endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sentetik 

madde üretiminin gelişmesine rağmen, doğal uçucu yağlar genellikle 

gıda, ilaç, parfüm-kozmetik vb. ürünlerdeki kullanımında değişmez 

maddedir. Gürcistan'da yetişen yabani aromatik bitki stokları fazla 

değil, ülkemizin doğal-iklim koşulları ise yetiştirilmesi için uygundur. 

Bunun kanıtı, geçen yüzyılda sardunya, yasemin, gül, öjenol fesleğen 

vb. endüstriyel tarlaların ekilerek yetiştirilmesidir. Onlardan uçucu 

yağlar yapılırdı. Günümüzde uçucu yağları ihraç etmek yerine, bunlara 

olan talep ithalatla karşılanmaktadır. Gürcistan'da aromatik bitkiler 

yetiştirme ve bunlardan uçucu yağlar üretme kültürü, gelenekleri ve 

deneyimi vardır. Bitkisel hammaddelerden uçucu yağ elde etme 

yöntemini seçerken, uçucu yağların depolanma türü, yeri ve kurucu 

bileşenlerin fiziko-kimyasal özellikleri dikkate alınmalıdır. Yeşil 

teknolojiler kullanılarak Batum Botanik Bahçesi'nde Iris pallida Lam., 
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Tuberose (Polianthes tuberosa L.) ve kimyon (Cuminum cyminum L.) 

yetiştirilmiştir.  

Çalışmanın amacı, iris köklerinden (Iris pallida Lam.), Tuberose 

çiçeklerinden (Polia¬nthes tuberosa L.) ve kimyon tohumlarından 

(Cuminum cyminum L.) kullanarak uçucu yağ elde etmekt, yeşil 

teknolojiler "ve antibakteriyel etkilerini incelemektir. Uçucu yağlar, 

iris köklerinden, yumrulu çiçeklerden ve kimyon tohumlarından 

hidrodistilasyon, buharla damıtma, sıvılaştırılmış gazlar, mikrodalga 

hidrodistilasyon, çözücüsüz mikrodalga damıtma ve ultrasonik 

ekstraksiyon ile elde edildi. Ekstraksiyon yöntemlerinin karşılaştırmalı 

bir çalışması, birleşik "yeşil yöntemin" iris köklerinden ve yumrulu 

çiçeklerden uçucu yağlar elde etmek için optimal olduğunu 

göstermiştir: daha fazla hidro damıtma ile ultrasonik ekstraksiyon 

yapmak. Kimyon tohumlarından maksimum uçucu yağ verimi, ham 

suyun buharla damıtılmasıyla elde edilir. İris, sümbül ve kimyon uçucu 

yağlarının organoleptik ve fiziko-kimyasal parametreleri incelenmiştir. 

Araştırma tesislerinin kalite göstergeleri açısından ilgili standardın 

gereklerini karşıladığı tespit edilmiştir. İris, sümbül ve kimyon uçucu 

yağlarının antibakteriyel etkisi "Spot Test" - nokta testi yöntemi ile 

incelenmiştir. Çalışma nesneleri belirgin antibakteriyel etkilere 

sahiptir. Zira tohumlarından elde edilen uçucu yağ, geniş bir 

antibakteriyel etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: iris, sümbülteber, kimyon, uçucu yağlar, 

kökler. 

 

ABSTRACT 

Aromatic substances – essential oils are widely used in 

pharmaceutical, food, and especially perfumery industries. Big stock of 

wild-growing aromatic plants is not available in Georgia, although 

natural and climatic conditions of our country allow cultivating them.  

Georgia owns culture, traditions, and experience of cultivating 

aromatic plants by the introduction and obtaining essential oils from 

them.  
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While selecting the method for obtaining essential oils from raw 

plant materials, it is important to consider the type of essential oil 

repository, its location, and physical-chemical qualities of its 

constituent components.  

Aromatic species introduced to the Batumi Botanical Garden by 

green technologies are the following: iris (Iris pallida Lam.), tuberose 

(Polianthes tuberosa L.), and cumin (Cuminum cyminum L.). 

The research goal was to obtain essential oils from iris  (Iris pallida 

Lam.) roots, tuberose (Polianthes tuberosa L.) flowers, and cumin 

(Cuminum cyminum L.) seeds with green technologies and study their 

antimicrobial activities. 

Essential oils from iris roots, tuberose flowers, and cumin seeds 

were obtained by hydro distillation, steam distillation, microwave 

distillation with liquefied gases, solvent-free microwave distillation, 

and Ultrasound-assisted hydro distillation extraction. 

Based on the comparative studies of extraction methods, it is 

identified that combined “Green Technique” – ultrasound-assisted 

hydro distillation extraction appears optimal for getting essential oils 

from iris roots or tuberose flowers. 

The maximum amount of essential oils from cumin seeds is 

obtained by steam distillation of raw plant materials.  

Organoleptic and physical-chemical properties of the essential oils 

from iris, tuberose, and cumin are studied. It is detected, that the 

research objects meet the required standards in terms of good quality 

rate. 

Antibacterial qualities of iris, tuberose, and cumin essential oils are 

studied by the Spot Test method. The research objects have the 

antibacterial effects. The essential oil obtained from the cumin seeds is 

characterized by a wide range of antibacterial activity.  

Key Words:  Aromatic plants, iris  roots, tuberose flowers, cumin 

seeds, essential oils, "green technologies",  antibacterial action. 
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საკითხის აქტუალობა. მცენარეთა სამყაროში არომატულ მცე-

ნარეებს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. მათი მრავალფე-

როვნება საკმაოდ დიდია და ბუნებრივი გავრცელების მიხედვით 

განსხვავებულია. არომატული ნივთიერებები - ეთერზეთები, 

ფართოდ გამოიყენება ფარმაცევტულ, კვების და განსაკუთ-

რებით პარფიუმერულ მრეწველობაში. სინთეზური  ნივთიერე-

ბების წარმოების განვითარების მიუხედავად, ნატურალური 

ეთერზეთები ხშირ შემთხვევაში შეუცვლელია კვებითი, სამე-

დიცინო, პარფიუმერულ-კოსმეტიკური და ა.შ. პროდუქციის 

დასამზადებლად.  

საქართველოში ველურად მოზარდი არომატული მცენარეე-

ბის მარაგები დიდი არ არის, ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ-კლი-

მატური პირობები კი მათი კულტივირების საშუალებას იძლევა. 

საქართველოს გააჩნია არომატული მცენარეების ინტროდუქ-

ციის გზით კულტივირების, მათგან ეთერზეთების წარმოების 

კულტურა, ტრადიციები და გამოცდილება.   

მცენარეული ნედლეულიდან ეთერზეთების მიღების მეთო-

დის შერჩევის დროს გასათვალისწინებელია ეთერზეთების 

საცავის ტიპი და მისი ლოკალიზაციის ადგილი. როდესაც საქმე 

გვაქვს ეგზოგენურ საცავთან ამ შემთხვევაში საექსტრაქციო 

აგენტი, მაგალითად წყლის ორთქლი გამოყოფილია ეთერზეთის 

საცავისაგან კუტიკულით ან საცავის უჯრედული გარსით, რომ-

ლის მთლიანობა ადვილად ირღვევა მექანიკური  ან მაღალი 

ტემპერატურის ზემოქმედებით. ამ შემთხვევაში ეთერზეთი მოი-

ფრქვევა ნედლეულის ნაწილაკების ზედაპირზე და მისგან პირ-

ველ რიგში გადაიდენება ტერპენები, რომელთა ორთქლსაც გააჩ-

ნია მაღალი დრეკადობა.   

ჰიდროდისტილაციის დროს ნედლეულიდან ეთერზეთის 

ექსტრაქცია ხდება წყლით, შემდეგ კი ხდება განზავებული 

წყლიანი ხსნარის გადადენა, ამიტომაც ეთერზეთების ენდო-

გენური საცავებიდან კომპონენტების გამოწვლილვის სიჩქარე და 

თანმიმდევრობა დამოკიდებულია მათ წყალში ხსნადობაზე. 

ეთერზეთის ჟანგბადშემცველი კომპონენტების ექსტრაქცია 
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(რომლებიც უკეთესად იხსნებიან წყალში), გამოვლინდება უპი-

რატესი სიჩქარით /2/. მაღალი ხსნადობით გამოირჩევა ზეთი, 

რომელიც შეიცავს ფენოლებს და ტერპენულ სპირტებს, დაბალი 

ხსნადობით კი - ეთერები და პრაქტიკულად უხსნადი ტერპე-

ნული ნახშირწყლები /2/.  

მწვანე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ბათუმის ბოტანიკურ 

ბაღში ინტროდუცირებულია: ზამბახი (Iris pallida Lam.), ტუბე-

როზა (Polianthes tuberosa L.) და ზირა (Cuminum cyminum L.)/6,7/ 
კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოა-

დგენდა ზამბახის (Iris pallida Lam.) ფესვებისგან, ტუბეროზას 

(Polianthes tuberosa L.) ყვავილებისგან და ზირას (Cuminum 

cyminum L.) თესლებისგან  ეთერზეთების მიღება „მწვანე ტექ-

ნოლოგიებით“ და მათი ანტიბაქტერიული მოქმედების შეს-

წავლა. 

მიზნის მისაღწევად უნდა გადაგვეწყვიტა შემდეგი სახის 

ამოცანები: 

-  ზამბახის ფესვებისგან, ტუბეროზას ყვავილებისგან და 

ზირას თესლებისგან  ეთერზეთების მიღება „მწვანე ტექნოლო-

გიებით“; 

- ზამბახის, ტუბეროზას და ზირას ეთერზეთების ორგა-

ნოლეპტიკური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების განსა-

ზღვრა; 

- ზამბახის, ტუბეროზას და ზირას ეთერზეთების ანტიბაქ-

ტერიული მოქმედების შესწავლა. 

გამოკვლევის მასალა და მეთოდები. საკვლევ ობიექტებს 

წარმოადგენდა ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებუ-

ლი ტუბეროზას ყვავილები, ზამბახის ფესვები და ზირას 

თესლები.  

ზამბახის ფესვებისგან, ტუბეროზას ყვავილებისგან და ზი-

რას თესლებისაგან ეთერზეთები მივიღეთ ჰიდროდისტილა-

ციით, ორთქლით დისტილაციით, გათხევადებული აირებით 

მიკროტალღური ჰიდროდისტილაციით, მიკროტალღური გამო-

ხდით გამხსნელის გარეშე და ულტრაბგერითი ექსტრაქციით 

შემდგომი ჰიდროდისტილაციით  /1,2,3,4,5,8/. 
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ჰიდროდისტილაციისათვის გამოვიყენეთ კლევენჯერის აპა-

რატი, ორთქლით ექსტრაქციისათვის კი დანადგარი EURO FOOD 

and BREW. აღნიშნული დანადგარის გამოყენებით ეთერზეთების 

გამოწვლილვა ხდება ორთქლით, რომლის გაცივების შემდეგ 

კონდენსატი ხვდება ზეთის შემკრებში. დანადგარის ტექნიკური 

მახასიათებლებია: ორთქლის ტემპერატურა 90-950C, ორთქლის 

წნევა 0,2 ბარი, ეთერზეთის გამოსავლიანობა 0,1-100 გ/სთ-ში. 

ეთერზეთის გამოწვლილვის დრო 2 სთ. 

მიკროტალღური ექსტრაქცია განვახორციელეთ როგორც 

ექსტრაგენტის (წყალის) ასევე მის გარეშე - ეთერზეთების მიღება 

ექსტრაგენტის გარეშე ხდება, მიკროტალღური გათბობის ენერ-

გიისა და მშრალ დისტილციის მეთოდის საშუალებით.  

ეთერზეთების ექსტრაქცია განვახორციელეთ აგრეთვე კომ-

ბინირებული მეთოდით: ულტრაბგერითი და ჰიდროდისტი-

ლაცია. პირველ რიგში ნედლეულს ჩატვირთავენ ამაორთქლე-

ბელ კოლბში, ამატებენ წყალს და ამუშავებენ ულტრაბგერებით. 

ულტრაბგერების წყაროდ იყენებენ ულტრასონიკატორს. ულ-

ტრაბგერების ამპლიტუდა შეადგენს 60%-ს, (ულტრაბგერების 

სიხშირე ტოლია 20 კჰც-ის). ულტრაბგერებით დამუშავების ხან-

გრძლივობა შეადგენს 10 წთ-ს. ულტრაბგერებით დამუშავების 

შემდეგ ეთერზეთს ღებულობენ ჰიდროდისტილაციით კლევენ-

ჯერის აპარატის გამოყენებით. 

საკვლევი ნიმუშების ანტიბაქტერიული მოქმედება შევისწავ-

ლეთ “Spot Test” - წერტილოვანი ტესტირების მეთოდით. 

ინდიკატორული შტამების ბულიონიანი კულტურის 0.2 მლ 

ერევა 2.5 მლ ნახევრად თხიერ (0.7%) აგარს და გადააქვთ პეტრის 

ფინჯნებზე, რომლებზეც წინასწარ შემოხაზული უნდა იყოს 1 სმ 

დიამეტრის წრეები. აგარის გამკვრივების შემდეგ (20 წთ) საკვ-

ლევი ფილტრატების 10-2 10-4 10-6 10-8 განზავებებიდან 0.01 მლ 

მოცულობით აწვეთებენ შემოხაზულ წრეებში. ფინჯნებს ტოვე-

ბენ ნახევრად სახურავ ახდილ მდგომარეობაში წვეთების გაშ-

რობამდე. შემდგომ ხდება ფინჯნების ინკუბირება თერმოსტატში 

370C-ზე 18-24 სთ განმავლობაში. პრეპარატის ზემოქმედება ბაქ-
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ტერიულ ნაზარდზე აღინიშნება ლიზისური უბნების არსე-

ბობით. “Spot Test” საშუალებას იძლევა განისაზღვროს გამოსა-

კვლევი ფილტრატის აქტიურობის ხარისხი.  

პრეპარატის ლიზისური აქტივობის და სპექტრის განსაზღვ-

რა - ლიზისური აქტივობისა და სპექტრის განსაზღვრისათვის 

ვიღებთ 24 საათიანი ბაქტერიული კულტურის ჩამონარეცხს 

ირიბი აგარიდან, ვაზავებთ ათჯერ (108 უჯრ/მლ), ვაკეთებთ 

გაზონს პეტრის ფინჯანზე, როგორც ეს Spot test -ის მეთოდშია 

აღწერილი და ვაწვეთებთ 10 μl პრეპარატს. 37 °C- ზე 18 - 24 

საათიანი ინკუბაციის შემდეგ პრეპარატის მიერ წარმოქმნილი 

ლიზისური ზონების ხარისხის მიხედვით ხდება ლიზისური 

აქტივობის განსაზღვრა.  

ანტიმიკრობული აქტიურობის ინ ვიტრო შეფასება ჩატარდა 

შტამების განსაზღვრული ნაკრების მიმართ შემდეგ კულტურებ-

ზე: Klebsiella spp, E-coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus spp, 

Enterococcus spp, Shigella spp, Salmonella spp, Enterobacter spp, 

Proteus spp, Staphylococcus aureus. 

შედეგები 

ზამბახის ფესვებისგან, ტუბეროზას ყვავილებისგან და ზი-

რას თესლებისგან ეთერზეთების მიღების მეთოდების ტექნო-

ლოგიური შეფასების მაჩვენებლები მოცემულია N1, 2 და 3 ცხრი-

ლებში. ეთერზეთების გამოსავლიანობა %-ში განვსაზღვრეთ 

ნედლეულის აბსოლუტურ მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით. 
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ცხრილი N1 

 

ზამბახის (Iris pallida Lam.) ფესვებისგან ეთერზეთების მიღების 

მეთოდების ტექნოლოგიური შეფასების მაჩვენებლები 

 

ექსტრაქციის მეთოდი 
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ფერმენტირებული 

ნედლეულის (2 წელი) 

ჰიდროდისტილაცია 

5,24 2 120 0,11 

600C ტემპერატურაზე 24 სთ-ის 

განმავლობაში ფერმენტი-

რებული ნედლეულის 

ჰიდროდისტილაცია 

3,12 2 120 0,10 

600C ტემპერატურაზე 24 სთ-

ისგანმავლობაში ფერმენტი-

რებული ნედლეულის წყლის 

ორთქლით დისტილაცია 

3,12 2 105 0,09 

20%-იანი ნატრიუმის ქლორი-

დის წყლიანი ხსნარით დამუ-

შავებული ნედლეულის წყლის 

ორთქლით დისტილაცია 

89,12 2 105 0,11 

20%-იანი ნატრიუმის 

ქლორიდის წყლიანი ხსნარით 

დამუშავებული ნედლეულის 

მიკროტალღური 

ჰიდროდისტილაცია 

89,12 2 120 0,10 
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20%-იანი ნატრიუმის 

ქლორიდის წყლიანი ხსნარით 

დამუშავებული ნედლეულის 

მიკროტალღური ექსტრაქცია 

ექსტრაგენტის გარეშე 

89,12 2 120 0,10 

20%-იანი ნატრიუმის 

ქლორიდის წყლიანი ხსნარით 

დამუშავებული ნედლეულის 

ულტრაბგერითი ექსტრაქცია 

+ჰიდროდისტილაცია 

89,12 2 130 0,12 

ფერმენტირებული 

ნედლეულის (2 წელი) 

გათხევადებული აირით (ფრე- 

ონ-12) ექსტრაქცია 

5,24 0,5 360 0,13 

 

ზამბახის ფესვებისგან ეთერზეთების მიღების ჰიდროდის-

ტილაციის პროცესის ხანგრძლივობა დადგენილია ექსპერიმენ-

ტალურად. ეთერზეთების გამოსავლიანობის დინამიკის ცვლი-

ლების შესწავლის საფუძველზე. ეთერზეთის გადადენის ინტენ-

სივობა  საკმაოდ მაღალია პირველი 30 წთ-ის ჰიდროდიფუზიის 

დროს და მთავრდება  2 სთ-ის შემდეგ.  

ზამბახის ფესვებისგან ეთერზეთების მაქსიმალური გამოსავ-

ლიანობა მიიღწევა ორი მეთოდით: 1. 20%-იანი ნატრიუმის ქლო-

რიდის წყლიანი ხსნარით დამუშავებული ნედლეულის ულტრა-

ბგერითი დამუშავებით და შემდგომი ჰიდროდისტილაციით; 2. 

ფერმენტირებული ნედლეულის (2 წელი) გათხევადებული 

აირით (ფრეონ-12) ექსტრაქციით (ცხრილი N1); გამოსავლიანობა 

ორივე შემთხვევაში თითქმის თანაბარია. ამასთან „მწვანე“ ტექ-

ნოლოგიებთან“ მიმართებაში უპირატესობა მივანიჭეთ კომბინი-

რებულ მეთოდს (ულტრაბგერითი + ჰიდროდისტილაცია). 

მოცემული მეთოდით მიღებული ეთერზეთი „კონკრეტია“, 20% 

თხევადი ეთერზეთის შემცველობით. შემდგომი კვლევები 

გაგრძელდა აღნიშნული მეთოდით მიღებულ ეთერზეთზე. 
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ცხრილი N2 

ტუბეროზას (Polianthes tuberosa L.) ყვავილებისგან  

ეთერზეთების მიღების მეთოდების ტექნოლოგიური შეფასების 

მაჩვენებლები 
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სტ

რ
აგ

ენ
ტ

ი
 

 

ნე
დ

ლ
ეუ

ლ
ი

ს 
ტ

ენ
- 

შ
ემ

ც
ვე

ლ
ო

ბ
ა,

 %
 

 
დ

აწ
ვრ

ი
ლ

მა
ნე

ბ
უ

ლ
ი

 ნ
ე-

 

დ
ლ

ეუ
ლ

ი
ს 

ნა
წ

ი
ლ

აკ
ებ

ი
ს 

ზ
ო

მა
, მ

მ
 

გ
ად

ად
ენ

ი
ს 

დ
რ

ო
, წ

თ
 

 

ეთ
ერ

ზ
ეთ

ი
ს 

გ
ამ

ო
სა

ვ-
 

ლ
ი

ან
ო

ბ
ა,

 %
 

ჰიდროდისტილაცია წყალი 88% 8-10 90 0,06 

წყლის ორთქლით 

დისტილაცია 

„....“ 88% 8-10 90 0,07 

მიკროტალღური 

ჰიდროდისტილაცია 

„....“ 88% 8-10 90 0,07 

მიკროტალღური 

ექსტრაქცია ექსტრა-

გენტის გარეშე 

- 88% 8-10 90 0,07 

ულტრაბგერითი 

ექსტრაქცია + 

ჰიდროდისტილაცია 

წყალი 88% 8-10 100 0,09 

გათხევადებული 

აირით ექსტრაქცია 

ფრეონ

-12 

5,4% 1-2 360 0,05 

 

N2 ცხრილში მოყვანილი მონაცემებიდან ირკვევა, რომ 

ტუბეროზას ყვავილებისგან ეთერზეთის ექსტრაქციისათვის, 

შესწავლილი მეთოდებიდან, აშკარა უპირატესობით გამოირჩევა 
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კომბინირებული მეთოდი: ულტრაბგერებით ექსტრაქცია + 

ჰიდროდისტილაცია. მიღებული ეთერზეთი არის „კონკრეტი“. 

 
ცხრილი N3 

 

ზირას (Cuminum cyminum L. ) თესლებისგან  ეთერზეთების 

მიღების მეთოდების ტექნოლოგიური შეფასების მაჩვენებლები 

 

ექსტრაქციის მეთოდი 

მახასიათებლები 

ექ
სტ

რ
აგ

ენ
ტ

ი
 

 

ნე
დ

ლ
ეუ

ლ
ი

ს 
ტ

ენ
- 

შ
ემ

ც
ვე

ლ
ო

ბ
ა,

 %
 

 
დ

აწ
ვრ

ი
ლ

მა
ნე

ბ
უ

ლ
ი

 ნ
ე-

 

დ
ლ

ეუ
ლ

ი
ს 

ნა
წ

ი
ლ

აკ
ებ

ი
ს 

ზ
ო

მა
, მ

მ 

გ
ად

ად
ენ

ი
ს 

დ
რ

ო
, წ

თ
 

 

ეთ
ერ

ზ
ეთ

ი
ს 

გ
ამ

ო
სა

ვ-
 

ლ
ი

ან
ო

ბ
ა,

  %
 

ჰიდროდისტილაცია წყალი 3,46 0,7 90 2,5 
წყლის ორთქლით 

დისტილაცია 

„....“ 3,46 0,7 90 2,8 

მიკროტალღური ჰიდ- 

როდისტილაცია 

„....“ 3,46 0,7 90 2,6 

მიკროტალღური 

ექსტრ-აქცია 

ექსტრაგენტის გარეშე 

- 3,46 0,7 90 2,7 

ულტრაბგერითი 

ექსტრაქცია + 

ჰიდროდისტილაცია 

წყალი 3,46 0,7 100 2,6 

გათხევადებული 

აირით ექსტრაქცია 

ფრეონ

-12 

2,31 0,7 360 2.5 

 

ჩატარებული ექსპერიმენტული კვლევის მონაცემები 

(ცხრილი N3) მოწმობენ, რომ ზირას თესლებისგან ეთერზეთის 
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მისაღებად მიზანშეწონილია წყლის ორთქლით დისტილაციის 

მეთოდის გამოყენება.  

კვლევის შემდგომ ეტაპზე შევისწავლეთ მაღალი გამოსავ-

ლიანობის მეთოდებით მიღებული ეთერზეთების ორგანო-

ლეპტიკური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. ზამბახის და 

ტუბეროზას „კონკრეტებისაგან“ მოვამზადეთ აგრეთვე „აბსო-

ლიუები“, ეთილის სპირტით ექსტრაქციით. შედეგები მოცემუ-

ლია N4 ცხრილში. 
 

ცხრილი N4 

სხვადასხვა ტექნოლოგიით მიღებული ზამბახის, 

ტუბეროზას და ზირას ეთერზეთების ორგანოლეპტიკური და 

ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები 

 

მახასიათებ

ლები 

პროდუქტის დასახელება 

ეთერზეთი კონკრეტი აბსოლიუ 

ზირა ზამბახი ტუბეროზა ზამბახი ტუბეროზა 

გარეგნული 

სახე 

ადვილად 

მოძრავი  

სითხეა 

სქელი, 

მალამოს

ებრი 

მასა 

სქელი 

პასტისებ- 

ური მასა 

მოძრავი 

გამჭვირვ

ალე 

სითხეა 

მოძრავი არა 

ნიუტონისუ

ლი დინების 

სითხეა 

ფერი ღია ყვითელი, 

მომწვანო-

ყავისფერი 

მუქი 

ყვითელი 

ყავის 

ფერი 

ყვითელი წითელი-ვარ 

დისფერი 

სუნი ძლიერი, რბ-

ილი, სანელ- 

ებლის, ცხი-

მიანი ახალი 

მწვანილის 

ელფერით 

ძლიერი 

იის 

გაჯერებუ

ლი, მძიმე, 

ტკბილი, 

ყვავილოვ- 

ანი არო-

მატით 

ძლიერი 

იის 

გაჯერებული, 

მძიმე, ტკბი-

ლი, ყვავი-

ლოვანი 

არომატით 

ეთერზეთის 

სიმკვრივ, 20 
0С  

0,924 0,912 0,952 0,934 0,983 

ეთერზეთის 

გარდატეხის 

მაჩვენებელ

ი, 20 0С 

1,505 1,439 1,447 1,496 1,495 
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მოყვანილი მონაცემებიდან (ცხრილი N4) ჩანს, რომ ზამბახის, 

ტუბეროზას და ზირას ეთერზეთები, ორგანოლეპტიკური და 

ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლებით აკმაყოფილებენ შესაბამისი 

სტანდარტების მოთხოვნებს. 

კვლევის ფინალურ ეტაპზე შევისწავლეთ საკვლევი ობიექ-

ტების ანტიბაქტერიული მოქმედება. შედეგები მოცემულია N5 

ცხრილში. 
 

ცხრილი N5  

ანტიბაქტერიული მოქმედების შესწავლის შედეგები 

 

შტამი 
საკვლევი ეთერზეთების დასახელება 

ზამბახი ტუბეროზა ზირა 

Streptococcus 
pyogenes  - 

4+ 

- 

Escherichia coli  4+ - 4+ 

Enterobacter  
cloacae  - 

- 

- 

Salmonella 
typhimurium  3+ 

- 

4+ 

Klebsiella 
pneumoniae - 

- 

- 

Proteus vulgaris  - - 4+ 

Shigella flexneri  - 
- 

- 

Enterococcus 
faecalis  - 

4+ 

- 

მჟავურობის 

რიცხვი, მგ 

КОН/გ 

2,9 178 157 6,2 78 

ეთერის 

რიცხვი, მგ 
КОН/გ 

38 32 108 52 137 



364 
 

Staphylococcus 
aureus  4+ 

3+ 

3+ 

Pseudomonas 
aeruginosa  4+ 

- 

3+ 

 

N5 ცხრილში მოყვანილი მონაცემებიდან ჩანს, რომ ფართო 

სპექტრის ანტიბაქტერიული მოქმედებით გამოირჩევა ზირას 

თესლებიდან მიღებული ეთერზეთი, ამასთან აღსანიშნავია ისიც, 

რომ როგორც ზირას ასევე ზამბახის და ტუბეროზას ეთერზეთებს 

გააჩნიათ გამოხატული ანტიბაქტერიული ეფექტი. 

 

დასკვნები: 

1. ექსტრაქციის მეთოდების შედარებით ასპექტში შესწავ-

ლით დადგენილია, რომ  ზამბახის ფესვებისგან, აგრეთვე ტუ-

ბეროზას ყვავილებისგან ეთერზეთების მიღებისათვის ოპტიმა-

ლურია კომბინირებული „მწვანე მეთოდი“: ულტრაბგერითი 

ექსტრაქცია შემდგომი ჰიდროდისტილაციით. ზირას თესლების-

გან ეთერზეთების მაქსიმალური გამოსავლიანობა მიიღწევა 

ნედლეულის წყლის ორთქლით დისტილაციით. 

2. შესწავლილია ზამბახის, ტუბეროზას და ზირას ეთერზე-

თების ორგანოლეპტიკური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებ-

ლები. დადგენილია, რომ კეთილხარისხოვნების მაჩვენებლებით 

საკვლევი ობიექტები აკმაყოფილებენ შესაბამისი სტანდარტის 

მოთხოვნებს. 

3. შესწავლილია ზამბახის, ტუბეროზას და ზირას ეთერ-

ზეთების ანტიბაქტერიული მოქმედება “Spot Test” - წერტი-

ლოვანი ტესტირების მეთოდით. საკვლევ ობიექტებს გააჩნიათ 

გამოხატული ანტიბაქტერიული ეფექტი. ფართო სპექტრის 

ანტიბაქტერიული მოქმედებით გამოირჩევა ზირას თესლებისგან 

და ზამბახის ფესვებისაგან მიღებული ეთერზეთი.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Войткевич С А "Эфирные масла для парфюмерии и 

ароматерапии“. 1999.- 70с  
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theory, innovation.-2020.-N1 (154).- P.106-115. 

3. Межгосударственный стандарт гост 34213 — 2017. Сырье 
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ძაღლის ლეპტოსპიროზი საქართველოში 
 

GÜRCİSTAN’DA KÖPEK LEPTOSPİROZU 

 

CANINE LEPTOSPIROSIS IN GEORGIA 

 
Tengiz Kurashvili1, Levan Makaradze2, Ekaterine Sanaia3,  

Levan Tsitskishvili4, Gabriel Glunchadze5, Ana Metskhvarishvili 6  

 

აბსტრაქტი 

ლეპტოსპიროზი წარმოადგენს მსოფლიოში ფართოდ გავრ-

ცელებულ ბუნებრივ-კერობრივ ზოონოზურ დაავადებას, რომე-

ლიც დიდ ზარალს აყენებს მეცხოველეობას და აქვს გარკვეული 

ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობა. 

ქვეყანაში ლეპტოსპიროზის ლაბორატორიულ დიაგნოსტი-

კას არ ექცეოდა სათანადო ყურადღება. დაავადების გამოვლენა 

ძირითადად ხდებოდა კლინიკური ნიშნებით და მკვდარი ცხო-

ველების პათოლოგოანატომიური გაკვეთით. 

2020-2021 წლებში პროექტის CARYS-19-626 ფარგლებში 

გამოკვლეულ იქნა 143 ძაღლი საქართველოს სხვადასხვა რეგიო-

ნებში განლაგებულ მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრებში თავ-

შესაფრებში. გამვლენილ იქნა 7 (5%) დაავადებული ძაღლი, მათ 

შორის 5 (3%) იმერეთის რეგიონში. 

საკვანძო სიტყვები: Leptospira spp., ძაღლის პეტოსპიროზი 

ლეპტოსპიროზი, საქართველო. 

                                                                 
1 ORCID: 0000-0002-6841-5080, Doctor of Veterinery Sciences, professor, 

t.kurashvili@agruni.edu.ge 
2 ORCID: 0000-0002-2361-2398,  Doctor of Veterinery Sciences, professor, Samtskhe-

Javakhet’ State University, Akhaltsikhe, Georgia,  lmakaradze@yahoo.com 
3 ORCID: 0000-0002-3728-8189, PhD, Phys-Math, esanaia@gmail.com 
4 ORCID: 0000-0002-3723-3911, PhD, DVM, Levan.Tsitskishvili@srca.gov.ge 
5 ORCID: 0000-0002-5763-3840,  DVM, gabrielglunchadze@yahoo.com 
6 ORCID: 0000-0002-5645-0567, DVM, a.metskhvarishvili@gmail.com 
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კვლევა განხორციელდა „შოთა რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტი 

#  CARYS 19-626]. 

 

ÖZET 

Leptospirosis, çiftlik hayvanlarına büyük zarar veren ve bir miktar 

ekonomik ve sosyal önemi olan dünya çapında doğal fokal zoonotik bir 

hastalıktır. Gürcistan'da leptospirosis laboratuvar tanısına gereken 

özen gösterilmemiştir. Hastalığın tespiti, temel olarak ölü hayvanların 

klinik bulgularına ve patolojik inceleme verilerine dayanmaktadır. 

Araştırmamızda elde edinilen tespitlere göre leptospirozu teşhis 

ederken ve hastalığa karşı önlemleri planlarken veteriner hekimler, 

hastalığa neden olan ve hayvanları hasta eden Çiftlikte leptospira 

taşıyan hayvanların bolluğu, uzun süreli mikrobiyalite, farklı patojenik 

özelliklere sahip patojenin serolojik gruplarının çeşitliliği ve çevreye 

uzun süre dayanma yeteneği gibi özelliklerini dikkate almıyorlardı. Bu 

özellikler genellikle leptospirozu "fark edilmeyen" bulaşıcı bir hastalık 

haline getirir. Leptospirosis tetikleyicilerinin ayırt edici bir özelliği, 

evcil ve vahşi hayvanları enfekte etme yeteneğidir. Bazı hayvanları sık 

sık ve ağır hasta yapar, bir kısmı ise nadir ve asemptomatik geçirir. 

Gürcistan'da başıboş köpekler, çiftlik hayvanlarla, şehirlerde ve 

insanlarla yakın ilişkide bulunuyorlar. Bu nedenle köpeklerdeki 

leptospiroza özel epizootik ve epidemiyolojik önem verilmektedir. 

Köpeklerde Leptospirozun asemptomatik olduğu ve çoğunlukla kronik 

olduğu bilinmektedir ve 3-4 yıllık bir süre devam eder. Bu süre zarfında 

klinik olarak sağlıklı hayvanlar leptospira ile çevreyi (toprak, su, hava) 

kirletmektedir. Hastalığın diğer formları ve yayılmasının yoğunluğu ile 

Diğer hayvan türlerinin ve insanların sağlığını tehlikeye atıyorlar. 

Çalışmamızın temel amacı, büyük şehirlerde ve bölgelerde 

asemptomatik hastalıklı köpekleri tespit etmekti. 38 hayvan klinik 

olarak incelendi, sağlık durumu değerlendirildi, araştırıldı: Tiflis'te - 29 

hayvan; Imereti Bölgesin'de - 9 hayvan. Kan örneklerinin 

immünoenzimatik incelemesi IDEXX Lepto Snap testleri kullanılarak 

gerçekleştirildi. Bu yöntemi kullanarak 4 pozitif vaka belirlendi: 
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Imereti bölgesinde 3 vaka ve Tiflis'te 1 vaka. İkinci vakada (Tiflis) 

anaplazmozlu hastalığın bir komplikasyonu tespit edildi. CARYS-19-

626 Projesi kapsamında araştırmalar devam etmektedir. 

Çalışmanın sonuçları, köpek leptospirozunun asemptomatik 

formunun, hayvan çiftliklerinin epizootik durumunu incelerken 

dikkate alınması gereken belirli bir prevalansa sahip olduğunu ve bu 

durum hastalığın doğal odaklarının varlığının azaltacağını ve 

leptospiroza karşı alınan veteriner önlemleri etkili kılacağını gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Tiflis, leptospirosis, köpek, 

enfeksiyon 

 

ABSTRACT 

Leptospirosis is a worldwide natural-focal zoonotic disease that 

causes great harm to livestock and has some economic and social 

significance. Leptospirosis can be spread from animals to people.  

Laboratory diagnosis of leptospirosis in Georgia was not given due 

attention. Detection of the disease was mainly based on clinical signs 

and pathological examination of dead animals. 

In 2020-2021, 143 dogs were examined in homeless animal shelters 

located in different regions of Georgia within the framework of the 

project CARYS-19-626. 7 (5%) dogs with chronic leptospirosis were 

identified, among them 5 (3%) animals in the Imereti region. 

Key Words: Leptospira spp., Canine Leptospirosis, Georgia 
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საკითხის აქტუალობა 

ჩვენი კვლევით დადგენილი იქნა, რომ ლეპტოსპიროზის 

დიაგნოსტიკისა და დაავადების საწინააღმდეგო ღონისძიებების 

დაგეგმვისას პრაქტიკოსი ვეტერინარი ექიმები არ ითვალის-

წინებდნენ დაავადების აღმძვრელების და ამთვისებელი ცხო-

ველების ისეთ თვისებებს როგორიცაა: ლეპტოსპირა მტარებელი 
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ცხოველების სიმრავლე მეურნეობაში, მიკრობმტარებლობის 

ხანგრძლივი მიმდინარეობა, დაავადების აღმძვრელის სეროლო-

გიური ჯგუფების მრავალფეროვნება განსხვავებული პათოგე-

ნური თვისებებით და გარემოში ხანგრძლივი გამძლეობის 

უნარი. 

ცხოველი და ადამიანი ლეპტოსპიროზით ავადდება ბაქტე-

რიებით დაბინძურებულ წყალთან კონტაქტით, უფრო სწორედ 

კანზე ლეპტოსპიროზით დაავადებული ცხოველების გამონაყო-

ფების შემცველი წყლის მოხვედრით. (მომენტალური შეხებითაც 

კი.) აღმძვრელის ორგანიზმში შეჭრა შესაძლებელია აგრეთვე 

ლორწოვან გარსებზე (პირველ რიგში საჭმლის მომნელებელი 

სისტემის ლორწოვანაზე) დაბინძურებული წყლის და საკვების 

მოხვედრითაც. 

ცხოველთა გამონაყოფებით (ცხრილი 1), როგორც ჩვენი 

დაკვირვებიდან ჩანს ქვეყანაში ფართოდ ბინძურდება ცხოველთა 

სადგომების და საძოვრების მიმდებარე ტერიტორიის ნიადაგი 

და ჰაერი. განსაკუთრებულ შესწავლას და ეპიზოოტიურ და 

ეპიდემიოლოგიურ შეფასებას მოითხოვს აგრეთვე ფერმებიდან 

და საძოვრებიდან ჩამდინარე წყლები. 

 
ცხრილი 1 

 

ცხოველის მიერ დღე-ღამეში გამოყოფილი შარდის და 

ფეკალიების რაოდენობა 
N ცხოველი ფეკალიის 

რაოდენობა (კგ) 

შარდის 

რაოდენობა (ლ) 

1. მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი 

  

 ძროხა  

ბუღა  

უშობელი  

მოზარდი 

ხბო 

35-40 25 (20) 

30-35 10 

20-25 10 

10-15 4 

5-10 2 

2. ცხენი   

 ზრდასრული 20 15 



370 
 

მოზარდი 

კვიცი 

15 10 

10 5 

3. ღორი   

 კერატი 

ნეზვი (მაკე და არამაკე) 

ნეზვი გოჭებით 

ასხლეტილი გოჭები 

სასუქი მოზარდი (6 

თვემდე) 

9 6 

9 8 

12 10 

2.5 0.8 

5 2.5 

4. ცხვარი   

 ზრდასრული 4 1 

5. თხა   

 ზრდასრული 2.5 1 

6. ძაღლი  0.4-1.5 (0.6) 

7. კატა  0.1-0.2 (0.15) 

8. ბოცვერი 0.2 0.18-0.44 

9. ჩრდილოეთის ირემი  2.4 

 

აღნიშნული თვისებები ლეპტოსპიროზს ხშირად ხდის 

„შეუმჩნეველ“ ინფექციურ დაავადებად. 

ლეპტოსპიროზის აღმძვრელების განმასხვავებელ ნიშანს 

წარმოადგენს თვისება მოახდინოს შინაური და გარეული ცხო-

ველების ინფიცირება, ზოგის ხშირად და მწვავედ, სხვების კი 

იშვიათად და უსიმპტომოდ. 

საქართველოში საოჯახო და ფერმერულ მეურნეობებში 

პროდუქტიულ ცხოველებთან, ქალაქად კი ადამიანებთან  მჭიდ-

რო კავშირში არიან თავისუფლად მობინადრე ძაღლები. აქედან 

გამომდინარე განსაკუთრებული ეპიზოოტიური და ეპიდე-

მიოლოგიური მნიშვნელობა ენიჭება ძაღლების ლეპტოსპიროზს. 

როგორც ცნობილია ძაღლებში ლეპტოსპიროზი მიმდინა-

რეობს უსიმპტომოდ, ძირითადად ქრონიკულად და 3-4 წლის 

მანძილზე არის ლეპტოსპირამატარებელი. ამ ხნის მანძილზე 

კლინიკურად ჯანმრთელი ცხოველები ლეპტოსპირებით აბინ-
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ძურებენ გარემოს (ნიადაგს, წყალს, ჰაერს) და საშიშროებას უქმ-

ნიან სხვა სახეობის ცხოველების და ადამიანების ჯანმრთელობას 

უკვე დაავადების სხვა ფორმით და გავრცელების ინტენსივობით. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

ჩვენი კვლევის ძირითადი მიზანია უსიმპტომოდ დაავადე-

ბული ძაღლების გამოვლენა მსხვილ ქალაქებში და რეგიონებში, 

რომელიც მოიცავ სემდეგ ამოცანებს: საქართველოში ლეპტოს-

პიროზის განაწილების შესახებ ინფორმაციის მოძიება; ლაბორა-

ტორიული ნიმუშების შეგროვება და დამუშავება და მონაცემთა 

მართვა; ნიმუშები შეისწავლება მოლეკულური ბიოლოგიისა და 

პარაზიტოლოგიის ლაბორატორიებში; განისაზღვრება საქართ-

ველოში ცირკულირებადი ლეპტოსპირათა სახებრივი იდენტი-

ფიკაცია, ფილოგენეტიკური მონაცემების შეგროვება და ურთი-

ერთკავშირების შეფასება; მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი 

და კარტირება; ლეპტოსპიროზის რისკის ფაქტორების განსა-

ზღვრა საქართველოში;  

ტექნიკური მიდგომები და კვლევის მეთოდოლოგია 

პოპულაციის კვლევა და დიზაინი. ჯვარედინი სექციური 

კვლევა ერთსაფეხურიანი დიზაინით გამოყენებულ იქნა საქართ-

ველოში მოქმედ მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრებში (იხ. რუკა 

1) ცხოველების დაახლოებით 5 % სათვის.  
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რუკა 1 

საქართველოში ძირითადი ვეტერინარული კლინიკების და 

ცხოველთა თავშესაფრების განაწილება 

 
 

ლაბორატორიული ნიმუშების შეგროვების პროცედურები. 

ყოველი საკვლევი ცხოველის შესახებ მონაცემთა ბაზაში შეყვა-

ნილი იქნება შემდეგი ინფორმაცია: 1) ცხოველის ინდივიდუა-

ლური ნომერი; 2) ასაკი: ახალგაზრდა (< 2 წელი), ახალგაზრდა 

ზრდასრული (2 – 6 წელი); ზრდასრული (> 6 წელი); 3) სქესი (მამ-

რობითი, მდედრობითი); 4) ჯიში ; 5) გეოგრაფიული წარმოშობა 

(ქვეყნის და რეგიონის დასახელება); 6) ზოგადი შეფასება (ჰაბი-

ტუსი) (გამხდარი, საშუალო, მსუქანი). 

ლაბორატორიული კვლევის მეთოდიკა. 

სისხლის შეგროვდება ხდება წინამხრის ვენიდან (Vena 

cephalica) (5 მლ) და ინახება ანტიკოაგულანტი ეთილენდიამინ-

ტეტრააცეტატის (EDTA) სინჯარებში, მოგვიანებით ნიმუშები 

მიშავდება ბიო-მოლეკულური და სეროლოგიური ანალიზის-

თვის. 

იმუნოფერმენტული კვლევა: ჩატარდება სწრაფი იმუნო-

მიგრაციის ტესტები კომერციული კომპლექტი SNAP Lepto Test 
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(IDEXX), (1, 2) შრატში ცირკულირებადი Leptospira spp. ანტიგენის 

გამოსავლენად, მწარმოებლის მიერ შემოთავაზებული მეთო-

დიკის გამოყენებით https://www.idexx.com/files/snap-lepto-

product-insert-en.pdf). 

მოლეკულური კვლევა. მოლეკულური კვლევების მიზანია 

საქართველოში ძაღლების პოპულაციაში ლეპტოსპიროზის ინფექ-

ციის დიაგნოსტიკა და Leptospira-ს გავრცელებული სახეობების 

დადგენა. ამჟამად, სხვადასხვა მასპინძელში ლეპტოსპიროზის 

დიაგნოსტიკისათვის ფართოდ გამოიყენება პოლიმერაზულ ჯაჭ-

ვურ რეაქციაზე (პჯრ) დაფუძნებული მეთოდები (3,4,5). ასევე, 

ლეპტოსპირას სახეობების დიფერენცირებისათვის გამოიყენება  

პჯრ-ის და  მულტილოკუსური სექვენირების კომბინაცია (6).    

ამ კვლევაში  ჩვენ გამოვიყენებთ პჯრ-ს რეალურ დროში, 

დამყარებულს TaqMan ტექნოლოგიაზე, რომელიც მიმართული 
იქნება იმ გენების აღმოსაჩენად, რომლებიც ყველაზე მნიშვნე-
ლოვანია პათოგენური ლეპტოსპირას სახეობების დეტექციისა 

და დიფერენციაციისთვის (7). 

კვლევის პირველ საფეხურზე საკვლევ მასალაში პათოგე-

ნური ლეპტოსპირას დნმ-ის აღმოსაჩენად გამოყენებული იქნება 

პჯრ რეალურ დროში, ტარგეტირებული lipl32 გენზე, რომლის 

არსებობაც დამახასიათებელია მხოლოდ ლეპტოსპირას პათოგე-

ნური სახეობებისათვის. შემდეგ საფეხურზე კვლევა გაგრძელ-

დება დადებით სინჯებზე. ცნობილი, გამოქვეყნებულ პრაიმე-

რები და პრობები გამოყენებული იქნება რაოდენობრივი პჯრ-ით 

ლეპტოსპირას სახეობების განსაზღვრისთვის. ასეთი მიდგომა 

მოგვცემს საშუალებას განისაზღვროს Leptospira spp. პჯრ-ის 

შედეგების შემდგომი დადასტურებისთვის, თითოეულ  დადე-

ბით  ნიმუშზე შესრულდება პჯრ, მიმართული 16SrRNA გენის 

331 bp ფრაგმენტის ამპლიფიკაციაზე (8). ამპლიკონები დასექვე-

ნირდება და შედარდება GenBank ში არსებულ რეფერენს სექვენ-

სებს BLAST მეთოდის გამოყენებით. 

სტატისტიკა, ეპიდემიოლოგია და ანალიზი: აღწერითი სტა-

ტისტიკის მეთოდები გამოყენებული იქნება რათა შესწავლილ 

იქნას ლეპტოსპიროზის განაწილება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

https://www.idexx.com/files/snap-lepto-product-insert-en.pdf
https://www.idexx.com/files/snap-lepto-product-insert-en.pdf
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რეგიონების დონეზე და მრავალცვლადიანი ანალიზის მეთო-

დები გამოყენებულ იქნება საქართველოში ლეპტოსპიროზის 

გავრცელების დამოუკიდებელი პრედიქტორების განსაზღვრის-

თვის. შედეგები წარმოდგენილი იქნება ცხრილების, გრაფიკების 

და გეოგრაფიული რუკების სახით. ზემოთ ნახსენები ანალიზი 

ჩატარებული იქნება გეოინფორმაციულ სისტემების (GIS) და 

სტატისტიკური ანალიზის სისტემის SAS 9.2 მეშვეობით. 

კვლევის შედეგები:  

მოხდა 143 ცხოველის კლინიკური შემოწმება, ჯანმრთელო-

ბის მდგომარების შეფასება, ანკეტირება.  

ჩატარდა სიხლის სინჯების იმუნოფერმენტული გამოკვლევა 

IDEXX Lepto Snap ტესტების გამოყენებით. აღნიშნული მეთოდის 

გამოყენებით გამოვლენილია 7 დადებითი შემთხვევა: 5 შეთხვევა 

იმერეთის რეგიონში, 1 შემთხვევა კახეთის რეგიონში (საგარეჯო) 

და 1 შემთხვევა თბილისში, სადაც ადგილი გვქონდა დაავადების 

გართულებასთან ანაპლაზმოზით. კვლევა გრძელდება პროექ-

ტის CARYS-19-626 ფარგლებში. იხილეთ ცხრილი 2.  

 
ცხრილი 2 

გამოკვლეული ცხოველების გადანაწილება საქართველოს 

რეგიონების მიხედვით 

რეგიონი 

გამოკვლეული 

ცხოველების 

რაოდენობა 

ლეპტოსპიროზის 

შემთხვევები 

%  

გამოკვლეული 

ცხოველებიდან 

აჭარა-გურია 5 0 0 

იმერეთი-

რაჭა 27 5 3 

კახეთი 3 1 1 

ქვემო 

ქართლი 6 0 0 

მცხეთა- 

თიანეთი 5 0 0 

ჯავახეთი 23 0 0 

სამეგრელო 14 0 0 
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შიდა-

ქართლი 22 0 0 

თბილისი 38 1 1 

სულ 143 7 5 

 

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ საქართველოში ძაღლის 

ლეპტოსპიროზის უსიმპტომო ფორმას აქვს გარკვეული გავრცე-

ლება, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს ცხოველთა და 

ადამიანის ლეპტოსპიროზით ავადობის ეპიზოოტიური სიტუა-

ციის შესწავლის დროს, აღნიშნული შეამცირებს დაავადების ბუ-

ნებრივი კერების არსებობას და ეფექტურს გახდის ლეპტოს-

პიროზის საწინააღმდეგოდ ჩატარებულ ვეტერინარულ ღონის-

ძიებებს. 

კვლევა გრძელდება და ითვალისწინებს ძაღლებში Leptospira 

spp. გავრცელების მონიტორინგს 2022 წლამდე. 
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უნიმაგით ნეკოზულ ჩირქოვანი ანთებების მკურნალობის 

შედეგები 
  

NEKROTİK-PÜRÜLAN İNFLAMASYONUN “UNİMAG” İLE 

TEDAVİSİNİN SONUÇLARI 

 

OUTCOMES OF TREATMENT OF NECROTIC PURULENT 

INFLAMMATIONS WITH “UNIMAG” 

 
Nona Paghava1, David Goderdzishvili2, Nino Milashvili3 

 

აბსტრაქტი 

სამეცნიერო ნაშრომში შესწავლილია პრეპარატ უნიმაგის 

მედიკო-ბიოლოგიური მახასიათებლები. ამ მიზნით ჩატარე-

ბულმა ექსპერიმენტულმა გამოკვლევებმა გვიჩვენა, რომ აღნიშ-

ნული პრეპარატი ხასიათდება მრავალმხრივი მოქმედებით და 

შეიძლება ეფექტურად იქნას გამოყენებული რბილი ქსოვილების 

სხვადასხვა ლოკალიზაციის, გავრცელების და მიმდინარეობის 

მქონე ნეკროზულ-ჩირქოვანი ანთებითი პროცესების სამკურ-

ნალოდ. 

საკვანძო სიტყვები: პრეპარატი უნიმაგი, ნეკროზულ - 

ჩირქოვანი ანთება, მკურნალობა, რბილი ქსოვილი.  

 

ÖZET 

Yüksek dispersiyonlu manyetit temelinde "Unimag" adlı bir ilaç 

geliştirildi. Kendisi manyetik sıvı, su bazlı oldukça dağınık manyetit 

partiküllerinin sürekli bir süspansiyonudur. Unimag, manyetosensitif, 

X ışın kontrastlı ve bakterisittir, Çeşitli biyo-makromolekülleri adsorbe 

                                                                 
1 ORCID: 0000-0002-7163-5404 Phd Veterinary, Nona.paghava@nfa.gov.ge 
2 ORCID: 0000-0001-9982-0647  Doctor of Veterinery Sciences, professor, Samtskhe- 

  Javakhet’ State University, Akhaltsikhe, Georgia, Davit.goderdzishvili@nfa.gov.ge 
3 ORCID: 0000-0002-9915-2658,  Phd Veterinary, professor, Samtskhe-Javakhet’ State 

University, Akhaltsikhe, Georgia, n.milashvili@gmail.com 

mailto:Davit.goderdzishvili@nfa.gov.ge
https://orcid.org/0000-0002-9915-2658
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etme, fagositlerin fonksiyonel aktivitesini geliştirme ve dokulara 

yüksek penetrasyon kabiliyeti vardır. 

Bilimsel çalışmamızda Unimag ilacının tıbbi-biyolojik özellikleri 

incelenmiştir. Bu amaçla yapılan deneysel çalışmalar, bu ilacın çok 

yönlü etkili olduğunu göstermiş ve yumuşak dokuların farklı 

lokalizasyonu, yayılması ve seyri ile nekrotik-pürülan enflamatuar 

süreçleri tedavi etmek için etkili bir şekilde kullanılabilir. 

Deney hayvanlarında yapay olarak indüklenen nekrotik-yumuşak 

doku nekrozunun mine tedavisinde Patoloji merkezindeki mikrop 

sayısı, tedavi başlangıcından sonraki hem III. hem de VI. günlerde 

kontrol değerlerine kıyasla önemli ölçüde azaldı (P1 <0.05). Bu 

durumun ise enflamatuar sürecin seyri üzerinde olumlu bir etkisi 

vardır. 

Düşük mikrobiyal sayım oranı enflamatuar odaklardaki fagositik 

hücrelerin aktivitesini artırarak /129, 245, 255,/ unimag'ın 

mikroorganizmalar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinden 

kaynaklanmaktadır. 

Unimag'ın bakterisit etkisinin, yüksek oranda dağılmış manyetit 

parçacıklarının mikrobiyal zarı bozma ve bunlara nüfuz etme 

kabiliyetinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Yumuşak dokuların nekrotik-pürülan iltihabının karmaşık 

tedavisinin etkinliğini arttırmak açısından, unimag ile tedavi 

bağlamında patolojideki mikrofloranın çeşitli antibakteriyel ilaçlara 

duyarlılığını arttırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Penisilin 

sınıfı antibiyotikler, kanamisin, selvi ve linkomisine karşı artan 

duyarlılığa özellikle dikkat edildi. Bize göre bu gerçek, mikrobiyal 

zarın, yüksek oranda dağılmış manyetit parçacıkları tarafından 

bozulmasından kaynaklanıyor olmalı, bu da antibakteriyel ilaçların 

ikincisine nüfuzunda bir artışa yol açmalıdır. Bu bağlamda, etki 

mekanizması mikrobiyal zarın sentezi için gerekli bileşenlerin 

sentezinin bozulması olan penisilin ve aminoglikozitlere duyarlılıkta 

önemli bir artış vardır. 

Bu nedenle, Unimag ile tedavi ortamında patoloji odaklarında 

patojenik floranın inhibisyonu, yüksek oranda dağılmış manyetit 
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partiküllerinin mikroorganizmalar ve bunların ekso- ve endotoksinleri 

üzerindeki doğrudan etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu durum 

fagositozun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygun koşullar 

yaratır. Öte yandan Unimag'ın etkisi altında fagositik hücrelerin 

aktivitesini arttırır. 

Anahtar kelimeler: ilaç "Unimag", pürülan-nekrotik inflamasyon, 

fagositoz. 

 

ABSTRACT 

The medical-biological characteristics of the drug Unimag have 

been studied in a scientific paper. Experimental studies conducted for 

this purpose have shown that this drug is characterized by multifaceted 

action and can be effectively used to treat necrotic-purulent 

inflammatory processes with different localization, spread and course 

of soft tissues. 

Key Words: The drug Unimag, necrotic purulent inflammation, 

treatment, soft tissue. 

 

საკითხის აქტუალურობა  

დღეისათვის მიუხედავად მრავლად არსებული საშუალებე-

ბისა რბილი ქსოვილების ნეკროზულ ჩირქოვანი პროცესების 

მკურნალობის საკითხი კვლავ გადაუჭრელ პრობლემად გვევ-

ლინება. აღნიშნული პათოლოგიის გამომწვევი პათოგენური 

ფლორის მგრძნობელობის კლება ანტიბაქტერიული საშუალებე-

ბის მიმართ, საპასუხო ადექვატური იმუნური რეაქციების დათრ-

გუნვა ხშირად იწვევს ანთებითი დამძიმებას და ქრონიკული 

პროცესების განვითარებას [4]. 

ბოლო წლებში სულ უფრო მატულობს იმ სამეცნიერო 

შრომათა რიცხვი, რომლებიც რბილი ქსოვილების ნეკროზულ 

ჩირქოვან დაავადებათა პათოგენეზში იმუნური სისტემის მნი-

შვნელოვან როლს ადასტურებენ [8,9,11]/. სწორედ იმუნური 

სისტემის განსხვავებული საპასუხო რეაქციით შეიძლება აიხსნას 

ის ფაქტი, რომ ერთნაირი ბაქტერიული აკუმულაციის პირო-
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ბებში განვითარებული იმუნური რეაქცია სხვადასხვა ინდივიდ-

ში დაავადების სხვადასხვა სიმძიმით მიმდინარეობს. ანთების 

მედიატორები რბილი ქსოვილების ნეკროზულ ჩირქოვან დაავა-

დებათა პათოგენეზში ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს იკავებს. 

მათი ჭარბი და ხანგრძლივი პროდუქცია რბილი ქსოვილის 

რღვევას და ანთების პროგრესულ მიმდინარეობას განაპირობებს. 

უნიმაგის კომბინირებული მოქმედება, კერძოდ ბაქტერი-

ციდული მოქმედების გარდა მიკრო და მაკროფაგების აქტივი-

რების უნარი წარმოადგენს სხვადასხვა ეთიოლოგიისა და პათო-

გენეზის რბილი ქსოვილების ნეკროზულ ჩირქოვან დაავადებათა 

მკურნალობისათვის მისი გამოყენების ხელსაყრელ წინა-

პირობებს, თუმცა ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ლიტერატურაში არ 

შეგვხვედრია მონაცემები ამ მიმართულებით პრეპარატ უნიმაგის 

გამოყენების შესახებ სამედიცინო და ვეტერინარიულ პრაქ-

ტიკაში. რბილი ქსოვილების ანთებით დაავადებათა მკურნალო-

ბისათვის უნიმაგის  გამოყენების შესაძლებლობის დასაბუთებას 

დიდი მნიშვნელობა აქვს უნიმაგის გამოყენების სფეროს გაფარ-

თოვებისათვის და ვეტერინარიულ და სამედიცინო სფეროში 

აქტიური დანერგვისათვის. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენდა რბილი ქსოვილების ნეკრო-

ზულ-ჩირქოვანი ანთების სამკურნალოდ პრეპარატ „უნიმაგის“ 

გამოყენების მიზანშეწონილობის დასაბუთება.  

კვლევის ამოცანები: 

1. უნიმაგის გავლენის შესწავლა რბილი ქსოვილების ნე-

კროზულ-ჩირქოვანი ანთებითი პროცესის მიმდინარეობაზე ექს-

პერიმენტში. 

2. სისხლის შრატში პროანთებითი ციტოკინების კონცენ-

ტრაციის დინამიკაში შესწავლა რბილი ქსოვილების ნეკროზულ-

ჩირქოვანი ანთებითი პროცესის უნიმაგით მკურნალობის 

ფონზე.  

3. პათოლოგიის კერის მიკრობებით მოთესვიანობის დინა-

მიკაში შესწავლა რბილი ქსოვილების ნეკროზულ-ჩირქოვანი 

ანთებითი პროცესის უნიმაგით მკურნალობის ფონზე. 
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გამოკვლევის  მასალა  და  მეთოდები 

ექსპერიმენტული გამოკვლევებისათვის რბილი ქსოვილების 

ნეკროზულ ქვედაყბის არეში ნეკროზულ ჩირქოვან ანთებას 

ვიწვევდით ვისტარის ჯიშის თეთრ ვირთაგვაზე კანის და კან-

ქვეშა ქსოვილების მექანიკური და ქიმიური დაზიანებით. ბასრი 

წესით მექანიკური დაზიანების შემდეგ ქვედაყბის არეში რბილ 

ქსოვილებში შეგვყავდა 0,2 მლ. ჩაჩლ-ის 10%-იანი ხსნარი. და-

ზიანების კერის თვითინფიცირება ხდებოდა ვირთაგვების კანზე 

არსებული ფლორით. რბილი ქსოვილების აღნიშნული მეთო-

დით მექანიკური და ქიმიური დაზიანებიდან III დღეს ექსპერი-

მენტულ ცხოველებში ვიღებდით რბილი ქსოვილების ნეკრო-

ზულ-ჩირქოვან, მწვავე, ღრმა ანთებით პროცესს. 

ექსპერიმენტები ჩატარდა - ვისტარის ჯიშის, სამი თვის, წო-

ნით 140-150 გრ. მამრობითი სქესის 30 თეთრ ვირთაგვაზე (15-15 

ვირთაგვა როგორც დაკვირვების (I.I) ასევე საკონტროლო (I.II) 

ჯგუფში):  

I.I ხელოვნურად გამოწვეული რბილი ქსოვილების ნეკრო-

ზულ ჩირქოვანი ანთების მკურნალობა უნიმაგით. 

I.II ხელოვნურად გამოწვეული რბილი ქსოვილების ნეკრო-

ზულ ჩირქოვანი ანთების მკურნალობა 2% დიმექსიდით. 

როგორც დაკვირვების, ასევე საკონტროლო ჯგუფში ადგი-

ლობრივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას ვაწარმოებდით პათო-

ლოგიის კერის სათანადო ქირურგიული დამუშავების შემდეგ, 

რომელიც მიზნად ისახავდა მექანიკურ დასუფთავებას, ნეკ-

რექტომიას. აღნიშნულ სამკურნალო ღონისძიებებს ვიწყებდით 

რბილი ქსოვილების მექანიკური და ქიმიური დაზიანებიდან III 

დღეს, პათოლოგიური პროცესის ჩამოყალიბების შემდეგ. სამ-

კურნალო მანიპულაციები ატარებდა განმეორებით ხასიათს და 

ტარდებოდა ყოველ დღე, დღეში 1-ჯერ.  

მასალის აღება ხდებოდა რბილი ქსოვილების მექანიკური და 

ქიმიური დაზიანებიდან III დღეს (ჩამოყალიბებული ნეკრო-

ზულ-ჩირქოვანი ანთება), მკურნალობის დაწყებიდან III და VI 

დღეს. ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში გამოკვლევებისთვის 

მასალას ვიღებდით სამკურნალო მანიპულაციის ჩატარებამდე. 
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კვლევის შედეგები ლაბორატორიულ პირობებში 

მაღალდისპერსული მაგნეტიტის ბაზაზე შემუშავებული 

იქნა პრეპარატი „უნიმაგი”, რომელიც წარმოადგენს ე.წ. მაგნი-

ტურ სითხეს, მაგნეტიტის მაღალდისპერსული ნაწილაკების 

მდგრად სუსპენზიას წყლის ბაზაზე. უნიმაგი არის მაგნიტო-

მგრძნობიარე, რენტგენოკონტრასტული, ბაქტერიციდული, ხა-

სიათდება სხვადასხვა ბიო-მაკრომოლეკულების ადსორბციის, 

ფაგოციტთა ფუნქციური აქტივობის გაძლიერების და ქსოვი-

ლებში მაღალი შეღწევადობის უნარით. 

უნიმაგის მედიკო-ბიოლოგიური მახასიათებლების შესწავ-

ლის მიზნით ჩატარებულმა ექსპერიმენტულმა გამოკვლევებმა 

გვიჩვენა, რომ აღნიშნული პრეპარატი ხასიათდება მრავალ-

მხრივი მოქმედებით და შეიძლება ეფექტურად იქნას გამოყე-

ნებული რბილი ქსოვილების სხვადასხვა ლოკალიზაციის, გავრ-

ცელების და მიმდინარეობის მქონე ნეკროზულ-ჩირქოვანი ანთე-

ბითი პროცესების სამკურნალოდ 

რბილი ქსოვილების ნეკროზულ-ჩირქოვანი პროცესების 

მკურნალობის კომპლექსურ ღონისძიებათა შორის განსაკუთრე-

ბული ადგილი უჭირავს ადგილობრივი კერის პრობლემას. პა-

თოლოგიის კერის მიკრობებით მოთესვიანობის მაღალი ხარის-

ხი, ქსოვილთა დესტრუქცია, მიკროცირკულაციის მოშლა, ქსო-

ვილთა ანატომიური და მორფოლოგიური თავისებურებანი, 

ზოგიერთ შემთხვევაში ქსოვილთა ანატომიური და მორფო-

ლოგიური თავისებურებანი, ქმნის პათოლოგიური პროცესის 

განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებს. რბილი ქსოვილების 

ჩირქოვანი ანთებითი დაავადებების მკურნალობის და პროფი-

ლაქტიკის პროცესში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება პათო-

გენური ფლორის დათრგუნვასა და განადგურებას [4, 5]. 

უნიმაგის მოქმედების მექანიზმებიდან გამომდინარე, ეს 

უკანასკნელი აქტიურად ებმება აგრესიულ ფაქტორებთან ბრძო-

ლის პროცესში, ახდენს რა პათოლოგიის კერაში ორგანიზმის 

თავდაცვით ფიზიოლოგიურ გამოვლინებათა ზოგიერთი დარღ-

ვეული რგოლის კომპენსირებას. 
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                                P1<0,05                P<0,05; P1<0,05; P2<0,05 

 
სურ. #1 მიკრობთა რაოდენობის  მაჩვენებლის დინამიკა ექსპერი-

მენტულ ცხოველებში რბილი ქსოვილების ნეკროზულ ჩირქოვანი 

ანთების უნიმაგით მკურნალობის ფონზე. 

 

P-ორივე ჯგუფში მკურნალობის დაწყებიდან III დღეს მიღებულ  

შესაბამის მაჩვენებლებთან შეფარდებით;  

P1-ანალოგიურ საკონტროლო მაჩვენებლებთან შეფარდებით;  

P2-საკონტროლო ჯგუფის მონაცემთა შეფარდებით, დაკვირვების 

ჯგუფში მკურნალობის დაწყებიდან III დღეს მიღებულ მაჩვენებ-

ლებთან. 

 

ექსპერიმენტულ ცხოველებში რბილი ქსოვილების ხელოვ-

ნურად გამოწვეული ნეკროზულ ჩირქოვანი პროცესის უნიმაგით 

მკურნალობის ფონზე, პათოლოგიის კერაში მიკრობთა რაო-

დენობა მნიშვნელოვნად კლებულობდა (P1<0,05) საკონტროლო 

მაჩვენებლებთან შედარებით, როგორც მკურნალობის დაწყები-

დან III, ასევე VIU დღეს (სურ. #1), რაც დადებითად აისახება 

ანთებითი პროცესის მიმდინარეობაზე. 
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მიკრობული რიცხვის დაბალი მაჩვენებელი განპირობებუ-

ლია მიკროორგანიზმებზე უნიმაგის, როგორც პირდაპირი, ასევე 

არაპირდაპირი ზემოქმედებით - ანთების კერაში ფაგოციტურ 

უჯრედთა აქტურობის გაძლიერებით.  

დადგენილია, რომ უნიმაგის ბაქტერიციდული მოქმედება 

მაგნეტიტის მაღალდისპერსული ნაწილაკების მიერ მიკრობთა 

გარსის დარღვევისა და მათში შეღწევის უნარით არის გან-

პირობებული.   

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით ნეკროზულ ჩირ-

ქოვანი დაავადებების ფონზე ფაგოციტოზის პროცესის შესუს-

ტება პოლინუკლეარულ უჯრედთა აქტივობის დათრგუნვა ხში-

რად წარმოადგენს ქრონიკული ანთებითი პროცესის განვი-

თარების, სამკურნალო ღონისძიებათა დაბალი ეფექტურობის 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საფუძველს მიზეზს [9]. ამ მიმარ-

თულებით  მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ის ფაქტი, რომ მიკრო-

ორგანიზმებზე არაპირდაპირი ზემოქმედების გარდა უნიმაგი 

ხასიათდება მიკრო და მაკროფაგების ფაგოციტური აქტივობის 

გაძლიერებით [8].  

უჯრედული იმუნიტეტის დარღვევა ნეკროზულ ჩირქოვან 

დაავადებათა დროს შეიძლება იყოს, როგორც პირველადი, ასევე 

მეორადი. ქსოვილოვან ფაგოციტთა აქტივობის პირველად 

დათრგუნვას საფუძვლად უდევს თანდაყოლილი დეფექტი, 

რომელიც განპირობებულია ქემოატრაქტატებზე მარეაგირებელი 

რეცეპტორების რაოდენობის შემცირებით [8, 9]. მაფაგოციტი-

რებელ უჯრედთა ფუნქციური აქტივობის მეორადი დაქვეითება 

კი განპირობებულია მიკროორგანიზმთა ე.წ. ინჰიბიტორული 

აქტივობით, მაბლოკირებელი ლეიკოტოქსინების გამომუშავების 

ხარჯზე, რაც იწვევს პოლინუკლეულ უჯრედთა დაზიანებას, 

ასუსტებს ქემოტაქსისს [10, 11]. 

მიკროორგანიზმებზე პირდაპირი, დამღუპველი ზემოქმედე-

ბის გარდა, ლიტერატურული მონაცების მიხედვით,  უნიმაგის 

შემადგენელი მაგნეტიტის მაღალდისპერსული ნაწილაკები 

მიკრობთა ზედაპირზე მათ გასანადგურებლად საჭიროზე უფრო 

მცირე რაოდენობით ადსორბციის შემთხვევაში იწვევენ ფლორის 
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ტოქსიგენობის შემცირებას [6]. ამავდროულად აღსანიშნავია ის 

ფაქტი, რომ მაღალდისპერსული მაგნეტიტი ხასიათდება, რო-

გორც ბაქტერიული ასევე მეტაბოლიტური წარმოშობის ტოქსინ-

თა ადსორბციის და ბლოკირების უნარითაც, რაც ჩვენის აზრით 

დიდ როლს თამაშობს პათოლოგიის კერაში მიკროორგანოზმთა 

მხრიდან დამაზიანებელი მოქმედების შემცირებაში, მათ შორის 

ფაგოციტებთან მიმართებაში. 

რბილი ქსოვილების ნეკროზულ-ჩირქოვანი ანთების კომ-

პლექსური მკურნალობის ეფექტურობის გაძლიერების თვალ-

საზრისით მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია უნიმაგით მკურნალობის 

ფონზე პათოლოგიის კერაში არსებული მიკროფლორის მგრძნო-

ბელობის ზრდა სხვადასხვა ანტიბაქტერიული პრეპარატების 

მიმართ. კერძოდ ყურადღებას იპყრობდა მგრძნობელობის მომა-

ტება პენიცილინის კლასის ანტიბიოტიკების, კანამიცინის, ციპ-

როს და ლინკომიცინის მიმართ. აღნიშნული ფაქტი, ჩვენი აზ-

რით განპირობებული უნდა იყოს მაგნეტიტის მაღალდისპერ-

სული ნაწილაკებით მიკრობთა გარსის დარღვევით, რაც განა-

პირობებს ანტიბაქტერიულ პრეპარატთა შეღწევის ზრდას ამ 

უკანასკნელში. ამ მიმართულებით ნიშანდობლივია მგრძნობე-

ლობის მომატება პენიცილინის და ამინოგლიკოზიდების მი-

მართ, რომელთა მოქმედების მექანიზმს წარმოადგენს მიკრობის 

გარსის სინთეზისათვის საჭირო კომპონენტთა სინთეზის 

პროცესის დარღვევა. 

ამგვარად, უნიმაგით მკურნალობის ფონზე პათოლოგიის 

კერაში პათოგენური ფლორის დათრგუნვა განპირობებული 

უნდა იყოს მაგნეტიტის მაღალდისპერსულ ნაწილაკთა უშუალო 

მოქმედებით მიკროორგანიზმებზე და მათ ეგზო- და ენ-

დოტოქსინებზე, რაც თავის მხრივ ქმნის ხელსაყრელ პირობებს 

ფაგოციტოზის წარმატებით რეალიზაციისთვის, ხოლო მეორე 

მხრივ უნიმაგის გავლენით ფაგოციტურ უჯრედთა აქტივობის 

გაძლიერებაზე.   

ცდები პრეპარატ უნიმაგით ნეკოზულ ჩირქოვანი ანთებების 

მკურნალობისას საშუალებას იძლევა გავაკეთოთ შემდეგი დას-

კვნები: 
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1. ნეკროზულ-ჩირქოვანი პროცესის მკურნალობა უნიმაგით 

ამცირებს ქსოვილთა მიკრობებით  მოთესვიანობას.  

2. ნეკროზულ-ჩირქოვანი ანთების სამკურნალოდ უნიმაგის 

გამოყენება განაპირობებს ანტიბიოტიკებისა და ფაგების მიმართ 

მიკროორგანიზმთა მგრძნობელობის ზრდას. 

3. ნეკროზულ-ჩირქოვანი პროცესის მკურნალობისთვის 

უნიმაგის გამოყენება განაპირობებს ანთების კუპირებას და პრო-

ლიფერაციის პროცესის გაძლიერებას. 

4. ნეკროზულ-ჩირქოვანი პროცესის მკურნალობისთვის 

უნიმაგის გამოყენებით მიიღწევა მაღალი თერაპიული ეფექტი, 

მცირდება მკურნალობის ვადები. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ანთიძე გ. ბ., თვალიაშვილი ვ. ი., რუაძე ა. ი. შებრუნებადი 

თიაქრის ოპერაციული მკურნალობა ძაღლებში. საქართველოს 

სას. ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტის შრომათა 

კრებული ტ. VOL LXV თბილისი. 2005 წ. 

2.  ბურკაძე გ. იმუნომორფოლოგია, ნორმა, პათოლოგია // 

თბილისი, 2001. -316 გვ. 

3. თვალიაშვილი ვ. ი. მუცლის გვერდითი კედლის თიაქარის 

ოპერაციული მკურნალობა და პროფილაკტიკა სამოსამსახურეო 

ძაღლებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. ტ. ХХХХI 

თბილისი. 2007 წ. 

4.  ფაღავა ნ,  გოდერძიშვილი დ. სურგულაძე ბ. ცქიტიშვილი 

თ. უნიმაგის გავლენა პათოგენურ ფლორაზე პარადონტის ქსო-

ვილთა ნეკროზულ ჩირქოვანი ანთების ფონზე ექსპერიმენტში. 

აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, ტ. 32; 2005 წ. გვ. 205–207. 

5. ქანაშვილი ა. სურგულაძე ბ. გოდერძიშვილი დ. 

მაგნეტიტის ანტიმიკრობული თვისებების ზოგიერთი საკითხი. 

საქ.ზოოვეტუნივერსიტე–ტის შრომათა კრებული ტ. 64, 2004 წ. 

გვ. 297–299 

6. Аверьянов М.Г., Соколовский В.Т. Эпидемиологический 

надзор за внутрибольничными инфекциями в хирургических 

стационарах с использованием компьютерной программы 



387 
 

эпидемиологического мониторинга // Тез. докл. II российск. 

научно-практ. конф. с межд. участием. М., 1999; 6-7. 

7. Айдинов Г.Т., Швагер М.М., Митрофанова Т.В. и др. 

Микробиологический мониторинг в стационарах хирургического 

профиля и родильных домах Ростовской области // Тез. докл. II 

российск. научно-практ. конф. с межд. участием. М., 1999; 8-9. 

8. Торопков В.В., Пересыпкин О.И., Альтшуль Э. Б. Аннотации 

к отчетам: Применение анолитов АН, АНК для лечения и 

профилактики гнойно-воспалительных заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки. 2. Применение анолитов АН, АНК и 

католита для лечения и профилактики гнойно-воспалительных 

заболеваний ротовой полости и глотки. В кн. Электрохимическая 

активация: история, состояние, перспективы. Академия медико- 

технических наук РФ. М.: ВНИИМТ, 1999, с. - 173. 

9.   Paul K., Patel S.. Eikenella corrodens infections in children and 

adolescents: case reports and review of the literature. Clin Infect Dis 

2001; (33):54-61. 

10.   Perron A., Miller M., Brady W. Orthopedic pitfalls in the ED: 

fight bite. Am J Emerg Med 2002; 20(2):114-7. 

11.   Smith P, Meadowcroft A, May D. Treating mammalian bite 

wounds. J Clin Pharm Ther 2000; 25:85-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 
 

MELATONİN 

 

მელატონინი 

 
MELATONIN 

 
Serap KORAL TAŞÇI1, Nurhayat GÜLMEZ2 

 

ÖZET 

Melatonin, esas olarak epifiz bezi ya da pineal bez olarak 

adlandırılan bez tarafından salgılanan bir hormondur. Epifizdeki pineal 

hücreler tarafından salgılanan melatonin, serotoninle yakınlığı bilinen 

bir aminoasit türevidir. Melatoninin ön maddesi bir aminoasit olan 

triptofandır. Triptofan pineal hücrelerde önce serotonine ve daha sonra 

da melatonine dönüşmektedir. Melatonin salınımı geceleri büyük bir 

artış göstermekle birlikte, melatonin düzeyinin yüksek kalma süresi 

karanlığın süresine bağlıdır. Melatonin hormonunun biyolojik saatin 

ayarlanması, endokrin sistemin düzenlenmesi, immun fonksiyonların 

artırılması ve gonadal fonksiyonların baskılanması gibi çeşitli fizyolojik 

işlevlerde görev almakla birlikte, oldukça güçlü bir antioksidan olduğu 

da bilinmektedir. Melatonin, serbest radikaller arasında en zararlı 

olduğu bilinen OH radikalinin zararlı etkilerini ortadan kaldıran çok 

güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Melatoninin başka bir özelliği 

de, hem suda hem de yağda çözünebilir olmasıdır, bu nedenle hücrenin 

organellerine ve hücre çekirdeğine ulaşarak çok geniş bir alanda 

antioksidan etki göstermektedir. Organizmada çok geniş alanda 

etkinlik gösteren melatoninin salınımındaki azalma öncelikle 

prooksidan durumun ortaya çıkmasına, daha sonra hücrelerin 

dejenarasyonuna ve hücre ölümüne sebep olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Biyolojik saat, Melatonin, Pineal 

bez, Serotonin  
                                                                 
1 ORCID: 0000-0001-8025-7137, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
2 ORCID: 0000-0003-1609-2598,  
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აბსტრაქტი 

მელატონინი არის ჰორმონი, რომელიც გამომუშავდება 

ეპიფიზის უჯრედებში, არის ამინომჟავური წარმოშობის და 

ახლოს დგას სეროტონინთან. მელატონინის წინამორბედი მასა-

ლა არის ტრიპტოფანის ამინომჟავა. ტრიპტოფანი ჯერ ეპიფიზის  

უჯრედებში გარდაიქმნება სეროტონინად, შემდეგ კი მელა-

ტონინად. მიუხედავად იმისა, რომ მელატონინის გამოყოფა 

მნიშვნელოვნად იზრდება ღამით, მელატონინის მაღალი დონის 

ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სიბნელის ხანგრძლივობაზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ მელატონინი ასრულებს როლს სხვა-

დასხვა ფიზიოლოგიურ ფუნქციებში, მაგ: ბიოლოგიური საათის 

რეგულირება, ენდოკრინული სისტემის რეგულირება, იმუნური 

ფუნქციების გაზრდა და სასქესო ჯირკვლების ფუნქციების 

დათრგუნვა, ის ასევე ცნობილია, როგორც ძალიან ძლიერი ანტი-

ოქსიდანტი. მელატონინს აქვს ძალიან ძლიერი ანტიოქსიდან-

ტური თვისება, რომელიც გამორიცხავს OH რადიკალის მავნე 

ზემოქმედებას, რომელიც, როგორც ცნობილია, ყველაზე მავნეა 

თავისუფალ რადიკალებს შორის. მელატონინის კიდევ ერთი 

თვისება ის არის, რომ იგი წყალში და ცხიმში ხსნადია. ამიტომ, 

იგი აღწევს უჯრედულ ორგანელებამდე და უჯრედის ბირთვამ-

დე და ახდენს ანტიოქსიდანტურ ეფექტს ძალზე ფართო არეში. 

ორგანიზმში მოქმედების ფართო სპექტრის მქონე მელატონინის 

გამოყოფის შემცირება პირველ რიგში გამოიწვევს პროოქსიდან-

ტური მდგომარეობის გაჩენას, შემდეგ უჯრედების გადაგვარებას 
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ABSTRACT 

Melatonin is a hormone which secreted mainly by the gland called 

the pineal gland or epiphysis cerebri. Melatonin, secreted by pineal 

cells in the pineal gland, is an amino acid derivative known to be 

closely related to serotonin. The precursor of melatonin is tryptophan, 

an amino acid. Tryptophan is firstly converted to serotonin and then to 
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melatonin in the pineal cells. Although melatonin secretion is greatly 

increased at night, the duration of high melatonin level depends on the 

duration of darkness. Although melatonin plays a role in various 

physiological functions such as regulating the biological clock, 

regulating the endocrine system, increasing immune functions and 

suppressing gonadal functions, it is also known to be a very powerful 

antioxidant. Melatonin has a very strong antioxidant property that 

eliminates the harmful effects of the OH radical, which is known to be 

the most harmful among free radicals. Another feature is that 

melatonin is soluble in both water and fat, so it reaches the organelles 

and nucleus of the cell and exerts an antioxidant effect in a wide area. 

The decrease in the release of melatonin, which has a wide range of 

activity in the organism, will primarily cause the occurence of a 

prooxidant state, then degeneration and death of the cells. 

Key Words: Antioxidant, Biological clock, Melatonin, Pineal 

gland, Serotonin 

 

Melatoninin Sentez ve Metabolizması 

Melatonin, endojen olarak epifiz bezi ya da pineal bez olarak 

adlandırılan bir bez tarafından salgılanmaktadır. Pineal sözcüğü 

Latince’de çam kozalağı anlamına gelen "pinea" kelimesinden köken 

alır. Lerner ve Case 1958 yılında pineal bez ile ilgili çalışmalarda önemli 

bir adım atmışlar ve pineal bezin temel hormonu olan melatonini 

tanımlamışlardır (1,2). 

 Korpus pineale olarak da adlandırılan epifiz, sinirsel kökenlidir. 

Habenula denilen epifiz sapı ile ara beyine (diensefalon’a) bağlıdır. 

Epifiz sapından miyelinli sinir telleri (sempatik teller) organ içersine 

girerler ve miyelinlerini kaybederler. Organın dorsalinde bir boşluk 

bulunur (resesüs suprapinealis), bu boşluk ventrikulus tersiyüs’ün 

uzantısıdır. Organ dıştan Pia mater ile sarılmıştır ve bağdoku, içeriye 

bölmeler halinde girer. Boyutu ve pozisyonu türler arasında farklılıklar 

gösterir. Epifiz bezinin vücut ağırlığına oranı, diğer türlere göre 

insanda daha küçüktür. Organın parenşiminde, pinealosit olarak da 

adlandırılan pineal hücreler ve modifiye gliya hücreleri olmak üzere 
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iki tip hücre bulunur (3,4). Pineal hücreler melatonin adı verilen bir 

hormon salgılarlar. Bu hormon serotoninle yakınlığı bilinen bir 

aminoasit türevidir. Melatoninin, ara hipofizden (pars intermedya) 

salgılanan ve pigment yapımını uyaran melanosit uyarıcı hormonun 

(MSH) tersine, pigmentasyonu önlediği ve deri renginin açılmasına 

sebep olduğu belirtilmiştir (3,4,5). Ayrıca, epifizi çıkarılan hayvanlarda 

erken pubertas görülmesi melatoninin antigonadotrop özelliğini de 

göstermektedir (3,4). 

Pineal bezin salgı fonksiyonu indolaminler ve peptitler olmak 

üzere iki temel endojen madde ile sağlanır. İndolaminler içerisinde en 

önemli yer tutan 232 molekül ağırlıklı N-asetil-5-metoksitriptamin 

yani melatonindir (6).  Melatoninin pineal bezin dışında, retina, barsak 

gibi organlarda da sentezlendiğinin belirlenmesine karşın, bunun kan 

melatonin düzeyine etkisinin yok denilebilecek kadar az olduğu 

söylenebilir (7,8). 

Pineal bezde melatonin sentezi, aydınlıkta hiperpolarize olan 

retinal hücrelerin, karanlıkta depolarize olmasıyla başlar. Gün 

batımıyla fotoreseptör hücrelerden salgılanan norepinefrin dolaşımda 

bulunan triptofanın pineal beze girişini arttırmaktadır (7). Melatonin 

sentezi, dolaşımda bulunan triptofanın pinealosit içerisine alınmasıyla 

başlayan ve dört ardışık enzimatik reaksiyon sonucunda tamamlanan 

bir süreci kapsar. İlk aşamada hidroksilasyon reaksiyonuyla 5-OH 

triptofan oluşur, ikinci aşamada triptofan dekarboksilasyonla 

serotonine dönüşür ve sonra sırayla N-asetilasyon ve O-metilasyon 

reaksiyonlarıyla, serotoninden melatonin (5-metoksi-N-asetil 

triptamin) oluşur (9,10). Işığa bağlı olarak gelen uyarımlar gözün retina 

katmanı ile alınarak fotoreseptörlere ulaştırılır ve buradan 

hipotalamustaki suprakiyazmatik çekirdeğe iletilir. Bu uyarımlar sonra 

paraventriküler çekirdeğe gelir, oradan da omuriliğin lateral 

çekirdeğine gider. Daha sonra bu çekirdekten sempatik sinir sistemine 

ait adrenejik sinirlerle uyarımlar üst beyin gangliyonuna gelir ve 

buradan pineal beze ulaşır (5). 

Aydınlıkta pineal hücrelere dolaşımdan gelen triptofana, 

triptofan-5-hidroksilaz enzimi aracılığı ile –OH grubu eklenir ve 5-
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OH-triptofan oluşur. 5-OH-triptofandan asit L-aminoaromatik 

dekarboksilaz enziminin etkisi sonucunda karboksil grubundan CO2 

ayrılır ve serotonin meydana gelir.  Karanlıkta serotonine, norepinefrin 

ve seratonin-N-asetil transferaz (NAT) etkisiyle asetil grubu eklenir ve 

N-asetil serotonin oluşur. Daha sonra da serotonine hidroksiindol-O-

metil transferaz (HIOMT) enzimi etkisiyle metil grubu eklenir ve 

sonuçta melatonin meydana gelir. Bu olayların serotonine kadar olan 

kısmı aydınlıkta olur. Dolayısı ile gündüzleri triptofan ve serotonin 

düzeyleri yüksektir. Serotoninden sonra meydana gelen olaylar 

karanlıkta meydana gelir ve gece boyunca melatonin düzeyi yüksek 

kalır (5). Melatoninin inaktivasyonu karaciğerde gerçekleşmektedir. 

İndol halkasının 6. konumundan hidroksile olan melatonin, daha sonra 

sülfat ya da glukuronik asitle konjuge edilerek idrarla atılmaktadır. 

Melatoninin idrarda bulunan başlıca metaboliti olan 6-sülfatoksi 

melatonin düzeylerinin belirlenmesi, melatoninin plazma düzeyleri 

kadar, sentez ve yıkımı için de iyi bir bulgudur (11,12). 

Melatonin Reseptörleri 

Melatoninin ML1 ve ML2 olarak bilinen membran bağımlı iki tip 

reseptörü tanımlanmıştır (13). ML1’in ise üç alt tip melatonin reseptörü 

bulunmaktadır. Bunlar; Mel-1a, Mel-1b ve Mel-1c’dir. Mel-1a reseptör 

geni insan kromozomunda 4q35.1 lokalizasyonunda belirlenmiştir. 

Ekspresyonunun suprakiyazmatik nukleus ve hipofizer pars tuberaliste 

sınırlı olduğu bildirilmektedir. Reprodüktif ve sirkadian etkilerinin bu 

reseptör aracılığı ile gerçekleştiği düşünülmektedir. Mel-1b reseptör 

geni ise insan kromozomunda 11q21-22 bölgesinde şifrelenmiştir. 

Beyin ve retinada eksprese olurken her iki bölgede de dopaminerjik 

fonksiyonlar ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Mel-1c geni ise 

insanda belirlenememiştir (14,15).  

Melatoninin Etkileri 

Melatoninin etkilerini düşündüğümüzde ilk olarak biyolojik saat 

olarak da ifade ettiğimiz sirkadiyen ritmin ayarlanması akla gelir. 

Ancak melatoninin etki alanı bununla sınırlı değildir. Melatoninin 

endokrin sistemin düzenlenmesi, seksüel davranışların düzenlenmesi, 

puberteye kadar seksüel olgunlaşmanın geciktirilmesi 
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(antigonadotropik etki) gibi etkileri de bulunmaktadır (4). Bunlardan 

başka çeşitli sitokinlerin salınımını stimüle ederek anti-enflamatuar 

etkinlik göstermektedir. Gastrointestinal mukozanın korunmasını 

sağlar, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı 

koruma sağlar, diyabetik kalp hasarına karşı koruma sağlar ve 

antikanserojen etkinlik göstermektedir (13,16,17). Ayrıca, yapılan 

çalışmalar melatoninin özellikle COVİD-19 gibi bazı hastalıkların en 

tehlikeli komplikasyonlarından biri olan fibrozis oluşumunu 

engellediği de bildirilmiştir (18). Tüm bu etkilerinin yanında 

melatoninin en önemli özelliği, çok güçlü bir antioksidan olmasıdır. 

Melatoninin Antioksidan Özelliği 

Pineal bez tarafından salgılanan melatonin hormonunun endokrin 

sistemin düzenlenmesi, immun fonksiyonların arttırılması, düz kas 

tonusunun ayarlanması ve gonadal fonksiyonların baskılanması gibi 

birçok fizyolojik işlevlerde rol oynadığı gibi, aynı zamanda güçlü bir 

antioksidan olduğu bildirilmiştir (14). Melatoninin bir antioksidan 

olduğu literatürde ilk defa Ianăş ve arkadaşları tarafından 1991 yılında 

belirtilmiştir (19). Bu özelliği sayesinde dokularda lipid peroksidasyonu 

sonucu oluşan oksidatif hasarı önlediği belirtilmiştir (20,21). 

Esansiyel aromatik amino asit olan triptofandan türeyen indoller 

ve bunlar arasında en önemlisi olan melatonin, elektron transferinin 

düzenlenmesinde, reaktif ara ürün radikallerinin detoksifiye 

edilmesinde, peroksidatif reaksiyon zincirlerinin kuvvetli bir biçimde 

kontrol edilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Melatonin, serbest 

radikaller arasında en zararlısı olan ·OH radikalini ortadan kaldıran çok 

güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir (22). Son yapılan çalışmalarda, 

melatoninin en güçlü endojen antioksidan madde olduğu ortaya 

koyulmuştur (23,24).  

Melatoninin antioksidan etkisi üç temel başlıkta toplanmıştır (25): 

Direkt Antioksidan Etki: Melatonin antioksidan özelliği yapısında 

bulunan pirol halkasından ileri gelmektedir. Fizyolojik koşullarda bir 

çok indol melatonine benzer şekilde yıkılır, fakat, O2 varlığında, 

melatoninin pirol halkasının indolamin 2,3-dioksijenaz (IDO) ile 

enzimatik veya hemin ile nonenzimatik olarak yıkımı, yüksek 
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reaktivasyon gücüne sahip, N¹-asetil-N²-formil-5-metoksikinüramin 

(AFMK) oluşumuyla sonuçlandığı bildirilmektedir. Melatoninin H2O2 

varlığında da AFMK oluşturduğu ve bunun da radikal tutucu aktivite 

gösterdiği ortaya koyulmuştur (26).  

Antioksidan Enzim Aracılı Etki: Farmakolojik ve fizyolojik 

düzeylerdeki melatoninin, CAT, GPx-1, SOD, GSH-Px, glukoz -6-

fosfat dehidrogenaz (G6PD) ve g-glutamilsistein sentetaz gibi bazı 

antioksidan enzimlerin gen ekspresyonlarını veya aktivitelerini 

arttırdığı ve bu şekilde de oksidatif stres sonucu meydana gelebilecek 

hasarı önlediği belirtilmektedir (27,28,29,30). Ayrıca, melatoninin gebe 

ratlara verildiği zaman plasentadan geçebildiği ve fetus beyninde SOD 

aktivitesini arttırdığı belirlenmiştir (31). Pinealektomi yapılan ratlarda 

karaciğer, akciğer ve beyin GSH-Px aktivitelerinde belirgin düşüşler 

kaydedilmiştir (32). 

Prooksidan Enzim Aracılı Etki: Melatoninin prooksidan 

enzimlerden bazılarını inhibe ederek, serbest radikal oluşumunu 

azalttığı ve bu şekilde de antioksidan sistemi desteklediği 

belirtilmektedir (11). İn vivo ve in vitro çalışmalarda, NO ve ONOO¯ 

oluşumuna neden olan nitrik oksit sentetaz (NOS) aktivitesinin, 

fizyolojik dozlarda melatonin tarafından inhibe edildiği 

bildirilmektedir (33).  

Melatoninin antioksidan olarak diğer bir özelliği de, hem suda hem 

de yağda çözünebilir olmasıdır. Dolayısı ile hücrenin hemen bütün 

organellerine ve hücre çekirdeğine ulaşarak çok geniş bir alanda 

antioksidan etki gösterebilmektedir. Kan-beyin bariyerini ve 

plasentayı kolaylıkla geçebilen melatonin için bilinen hiçbir 

morfofizyolojik bariyerin olmaması, melatoninin diğer antioksidan 

maddelere karşı olan üstünlüğünün göstergesidir (7,22). 

Melatoninin hücre çekirdeğine girebilmesi, DNA’nın oksidatif 

hasara karşı korunması bakımından da diğer antioksidanlardan daha 

üstün olduğunu göstermektedir (22).  

Melatoninin yaşlanma üzerinde de önemli etkileri vardır. 

Yaşlanma, oksidatif stresin en güçlü endojen önleyicisi olan 

melatoninin sentez ve salınımındaki azalma ile karakterizedir. Bu 



395 
 

şekilde organizma, oksidatif strese karşı en etkin mekanizmasını 

kaybetmektedir. Bunun sonucunda prooksidatif durumun ortaya 

çıkmasına ve dolayısı ile hücrenin doğru olmayan farklılaşmasına, 

hücrenin dejenerasyonuna ve ölümüne zemin hazırlamaktadır (22). 

Sonuç olarak, melatonin, tüm özellikleri ve etkileri dikkate 

alındığında vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından 

birini oluşturmaktadır. Bu alanda yapılmış pek çok çalışma 

bulunmaktadır, ancak yapılacak yeni çalışmalar melatoninin 

bilinmeyen olası başka etkilerini de aydınlatacaktır. 
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გამღიზიანებელზე. მაგალითად: ახალშობილი ლეკვის მიერ 

                                                                 
1 ORCID: 0000-0003-1990-4053, Doctor of Agrarian Sciences , Samtskhe-Javakhet’ 

State University, Akhaltsikhe, Georgia, n.mamukelashvili@agruni.edu.ge 
2 ORCID: 0000-0002-9184-3972,  Phd Veterinary, Samtskhe-Javakhet’ State 

University, Akhaltsikhe, Georgia, assotiated professor, suramakaradze@yahoo.com 
3 ORCID: 0000-0003-0904-132X Phd Veterinary, Samtskhe-Javakhet’ State 

University, Akhaltsikhe, Georgia ,assotiated professor 

areshidzeteimuraz@gmail.com 
4 ORCID: 0000-0002-8159-8504 Phd Veterinary, Samtskhe-Javakhet’ State 

University, Akhaltsikhe, Georgia, chachuaekaterine@yahoo.com 

mailto:areshidzeteimuraz@gmail.com
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ძუძუს მოძებნა, ძუს მიერ ლეკვის გასუფთავება ლოკვით, მომ-

ყოლის შეჭმა.  

2. ქცევის მეორე აქტი, ყალიბდება სწავლების საფუძველზე, 

სწრაფად ათვისებადია სიცოცხლის კონკრეტული სიტუაციების 

განმეორებისას, ასეთია პირობითი რეფლექსები, რომლის დრო-

საც ნეიტრალური გამღიზიანებელი იღებს სასიგნალო მნი-

შვნელობას და იწვევს ინსტიქტურ რეაქციას. ცხოველის წვრთნა 

დაფუძნებულია ამ უნარზე. 

3. ქცევის მესამე აქტია ელემენტარული სააზროვნო ქმედე-

ბები. ადამიანის ძაღლთან ურთიერთობისას ხდება ცხოველის 

ქცევათა ფორმირება, რომელთა ახსნა პირობითი და უპირობო 

რეფლექსებით შეუძლებელია. (წინასწარმეტყველური და საა-

ზროვნო ქცევა) [1]. 

ძაღლისა და ადამიანის ურთიერთობის საფუძველია იმპრი-

ტინგი და თანდაყოლილი რეფლექსები. იმპრიტინგი ანუ აღ-

ბეჭვდა ვლინდება ძაღლის განვითარების სოციალიზაციის პე-

რიოდში, როდესაც ჩამოუყალიბდება სმენა და მხედველობა. 

იმპრიტინგის უნარი გენეტიკურადაა განსაზღვრული, თუმცა 

ობიექტის ნიშნები გენეტიკურად არ არის დეტერმინირებული, 

ამიტომ დედის ნაცვლად ობიექტი შესაძლოა გახდეს უსულო 

საგანიც. ლეკვი ადამიანს აღიქვამს დედად, ამიტომ საჭიროა 

თბილი დამოკიდებულების გამოხატვა. ლეკვი მეპატრონეს იმახ-

სოვრებს რამდენიმე ნიშნით: გამოსახულება, ზომები, ხოლო 

სრულად აღიქვამს დაყნოსვით. იმპრიტირების ასაკი დამოკიდე-

ბულია რეცეპტორული აპარატისა და სენსორული სისტემის 

განვითარებაზე. სენსორული სისტემის ფორმირება მოიცავს 10 

კვირას, ამიტომ ეს პერიოდი ძაღლებში ხანგრძლივია, ჩამოყა-

ლიბებული ურთიერთობები გრძელდება მთელი სიცოცხლე. 

ძაღლის ქცევა იცვლება გარემო პირობების ზეგავლენითაც.  ქცე-

ვის შესწავლისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯიშების  სხვადასხ-

ვაობას. დადგენილია, რომ მეძებრების ნაწილი ყეფს, ნაწილი - 

არა. მათი შეჯვარებისას პირველ თაობაში ყველა ყეფდა, მეორე 

თაობაში ხდებოდა დათიშვა. ყეფის უნარი დომინანტური 
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აღმოჩნდა, ხმის ინტონაცია კი - არამემკვიდრულია. დომინან-

ტურია ფრინველზე მონადირეთა ძებნის მანერა. 

ქცევა ძაღლის გარე სამყაროსთან ადაპტაციის უნარია. 

გამოყოფენ ქცევის რამოდენიმე ფორმას: ნაწილობრივს და საერ-

თოს. საერთო ფორმას მიეკუთვნება კომუნიკაციები, რომლებიც 

შესაძლოა გამოიხატოს ნაწილობრივი ფორმის - მარკირებული 

და დემონსტრაციული ქცევების შედეგად. განასხვავებენ ქცევის 

სანადირო, სქესობრივ, კომფორტულ და სხვა სტერეოტიპებს. 

საკვანძო სიტყვები:  ძაღლის ქცევა, ქცევათა აქტები, 

ინსტიქტი, იმპრიტინგი, რეფლექსები. 

 

ÖZET 

Köpek davranışı, polijenler tarafından belirlenen kalıtım 

tarafından belirlenir. İnsanoğlu binlerce yıldır köpek ırklarını 

geliştirmiştir ve köpeklerde mükemmel, neredeyse inanılmaz nitelikler 

elde etmiştir. Başlangıçta, yetiştiriciler farklı tür köpeklerde 

gözlemlenen davranışlar üzerinde durmuştur. Daha sonra ırklar 

arasında seçimler yapıldı, bu durum köpek ırklarındaki davranışlar 

arasında farklılıklara neden oldu. Köpeklerin eğitimi sırasında doğuştan 

gelen ve edinilmiş becerileri arasında ayrım yapılır. Davranışı 

incelerken, üç ana davranışsal eylem türü ayırt edilebilir: 

1. İçgüdü - doğuştan görülen bir özelliktir. Örneğin: yeni doğmuş 

bir yavru köpek tarafından memeyi bulmak, anne köpek tarafından 

yavrusunu yalamak, yavru zarlarını yemek. 

2. İkinci davranış eylemi öğretme temelinde oluşturulur, belirli 

yaşam durumlarını tekrarlayarak hızla benimsenir, bunlar tarafsız 

uyaranın sinyal değerini aldığı şartlı refleksler ve içgüdüsel bir tepkiye 

neden olur. Hayvan eğitimi bu beceriye dayanmaktadır. 

3. Üçüncü davranış eylemi, basit düşünme eylemleridir. Bir insan 

köpeği ile temas halinde bulunduğunda, koşullu ve koşulsuz 

reflekslerle açıklanamayan hayvan davranışları oluşur (Önceden 

tanımlanmış ve düşünceli davranış). 

Baskı ve doğuştan gelen refleksler, köpek-insan ilişkisinin 

temelidir. İzlenim, işitme ve görme oluştuğunda, köpek gelişimi 
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sosyalleşme döneminde kendini gösterir. Algılama yeteneği genetik 

olarak belirlenir, ancak objenin işaretleri genetik olarak 

belirlenmemiştir, bu nedenle anne yerine nesne cansız bir obje de 

olabilir. Bir köpek yavrusu, bir kişiyi anne olarak algılar, bu nedenle 

sıcak bir tavır ifade etmek gerekir. Köpek sahibini çeşitli belirtilerle 

aklında tutar: görüntü, boyutlar ve tamamen ise koklayrak 

algılayacaktır. 

İmplantasyon yaşı, reseptörlerin ve duyu sisteminin gelişimine 

bağlıdır. Duyusal sistemin oluşumu 10 hafta sürer. Yani köpeklerde bu 

süre uzundur, kurulan ilişkiler ömür boyu sürer. Çevresel koşulların 

etkisi altında köpek davranışı da değişir. Davranış araştırmalarında 

çeşitlilik çok önemlidir. Av köpeklerinin bir kısmının havladığı, bir 

kısmını da havlamadığı bilinir. Melezleme sonrasında, birinci 

kuşaktaki köpeklerin hepsi havlıyordu, ikinci kuşakta havlama sesi 

değişiyordu. 

Havlama yeteneği baskındı, ses tonlaması ise kalıtsal değildi. Kuş 

avlayan köpeklerin arama şekli de baskındır. 

Davranış, köpeğin dış dünyaya uyum sağlama yeteneğidir. 

Davranış, köpeğin dış dünyaya uyum sağlama yeteneğidir. Bireysel ve 

toplumsal davranış biçimi vardır. Toplumsal davranış sosyalleşmedir. 

Bu davranış 3’e ayrılır. Bunlar kısmi şekil, ırka ait davranış ve 

gösteriştir. Davranışlar arasında avlanma, cinsellik, rahatlık ve diğerleri 

gibi özellikler kendini gösterir. 

Anahtar kelimeler: İnsan, köpek, davranış, yöntem, refleks 

 

ABSTRACT 

The behavior of a dog determines heredity, the inherited aspect 

was recognized by its nature as polygenic.For thousands of years, man 

has bred and improved breeds and achieved remarkable, almost 

incredible abilities in them. In the beginning, breeders probably took 

advantage of the behavioral variations that were observed in individual 

animals, then combined when breeding and left animals with those 

behavioral traits in which they were interested. Thus, differences in 

behavior arose in breeds. 
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When studying behavior, three basic elementary types of 

behavioral acts can be distinguished: 

1. Instincts are innate, which manifest themselves on the action of 

specific stimuli. So, for example, the first reaction of a newborn puppy 

is to search for the mother's nipple; the female giving birth for the first 

time, begins to lick it without any training, bites the umbilical cord, 

eats the afterbirth, etc. 

2. Acts of behavior formed on the basis of learning. These elements 

quickly emerge when specific life situations are repeated. Conditioned 

reflexes belong to this category. When they are formed, a neutral 

stimulus acquires a signal value for the animal as a result of 

combination with an irritant that causes an instinctive reaction. All 

animal training is based on this combination. 

3. Elementary intellectual activity. Every person dealing with 

animals, and especially with dogs, sooner or later comes across such 

forms of behavior, which cannot be explained only by a combination 

of conditioned and unconditioned reflexes. (rational activity, 

anticipating events). 

The phenomenon of imprinting and an innate reflex lies at the 

heart of a dog's attachment to a person.Imprinting, or imprinting, 

manifests itself in dogs during the period of socialization, i.e. after the 

formation of the function of sight and hearing.The ability to imprint is 

genetically predetermined, but the signs of the object of imprinting are 

not genetically determined. Any sufficiently large and even inanimate 

object can become the object of imprinting. a puppy perceives a person 

not as a master but as his mother. Therefore, the attitude of the person 

towards the puppy must correspond to the expectations of the puppy. 

The puppy captures several features of the owner: visual image, its 

approximate size, smell and sound. The age of imprinting is associated 

with the development of the receptor apparatus and sensory systems of 

the dog in general. sensory systems It takes a puppy about 10 weeks to 

develop sensory systems. That is why the period of imprinting in dogs 

is quite long. The resulting attachment of a dog to a person as a result 
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of imprinting can last a dog's entire life.The behavior of the dog 

changes under the influence of environmental factors. 

In the study of behavior, the degree of innateness of one or another 

act of behavior is important. Dogs of different breeds have 

characteristic behaviors. It has been established that some of the 

hounds barks, some do not. When crossed in the first generation, dogs 

were born barking on the trail. In the second generation, splitting was 

observed between barking and non-barking dogs on the trail. Thus, the 

ability to give voice turned out to be dominant, at the same time, the 

intonation of the voice, characteristic of hounds, was not inherited by 

crosses. The dominant feature was the manner of searching for game 

with the help of the upper instinct, characteristic of gun dogs. 

Dog behavior is the way they adapt to their environment. There 

are various forms of dog behavior: general or private. Common forms 

of communication behavior, which can be expressed through private 

ones - marking behavior, demonstration. There are also hunting, 

sexual, comfortable and other stereotypes of dog behavior. 

Key Words:  Dog behavior, Acts of behavior, Instinct, Imprinting, 

Reflexes 

 

შესავალი. ძაღლის ქცევა განისაზღვრება მემკვიდრულობით, 

რომლის ასპექტი განპირობებულია პოლიგენებით. ადამიანი 

ათასწლეულების განმავლობაში აშენებდა და აუმჯობესებდა 

ძაღლის ჯიშებს და მიაღწია მათში შესანიშნავ, თითქმის დაუჯე-

რებელ თვისებათა არსებობას. თავდაპირველად მომშენებლები 

ქცევის ვარიაციებით სარგებლობდნენ, რომლებიც აღენიშნებო-

დათ ცალკეულ ინდივიდებს, შემდეგ ხდებოდა კომბინირება და 

გადარჩევა, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა ჯიშების ქცევათა 

შორის  სხვადასხვაობა. 

ძაღლის ქცევის მიმოხილვა. განასხვავებენ ძაღლების თან-

დაყოლილ და სწავლების დროს შეთვისებულ უნარ-ჩვევებს. 

ქცევის შესწავლისას შესაძლოა გამოიყოს ქცევათა აქტების სამი 

ძირითადი ელემენტარული ტიპი: 
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4. ინსტიქტი - თანდაყოლილა, გამოვლინდება სპეციფიურ 

გამღიზიანებელზე. მაგალითად: ახალშობილი ლეკვის მიერ 

ძუძუს მოძებნა, ძუს მიერ ლეკვის გასუფთავება ლოკვით, მომ-

ყოლის შეჭმა.  

5. ქცევის მეორე აქტი, ყალიბდება სწავლების საფუძველზე, 

სწრაფად ათვისებადია სიცოცხლის კონკრეტული სიტუაციების 

განმეორებისას, ასეთია პირობითი რეფლექსები, რომლის დრო-

საც ნეიტრალური გამღიზიანებელი იღებს სასიგნალო მნიშვნე-

ლობას და იწვევს ინსტიქტურ რეაქციას. ცხოველის წვრთნა 

დაფუძნებულია ამ უნარზე. 

6. ქცევის მესამე აქტია ელემენტარული სააზროვნო ქმედე-

ბები. ადამიანის ძაღლთან ურთიერთობისას ხდება ცხოველის 

ქცევათა ფორმირება, რომელთა ახსნა პირობითი და უპირობო 

რეფლექსებით შეუძლებელია. (წინასწარმეტყველური და სააზ-

როვნო ქცევა). [1] 

ძაღლისა და ადამიანის ურთიერთობის საფუძველია იმპრი-

ტინგი და თანდაყოლილი რეფლექსები. იმპრიტინგი ანუ აღ-

ბეჭვდა ვლინდება ძაღლის განვითარების სოციალიზაციის 

პერიოდში, როდესაც ჩამოუყალიბდება სმენა და მხედველობა. 

იმპრიტინგის უნარი გენეტიკურადაა განსაზღვრული, თუმცა 

ობიექტის ნიშნები გენეტიკურად არ არის დეტერმინირებული, 

ამიტომ დედის ნაცვლად ობიექტი შესაძლოა გახდეს უსულო 

საგანიც. ლეკვი ადამიანს აღიქვამს დედად, ამიტომ საჭიროა 

თბილი დამოკიდებულების გამოხატვა. ლეკვი მეპატრონეს იმახ-

სოვრებს რამდენიმე ნიშნით: გამოსახულება, ზომები, ხოლო 

სრულად აღიქვამს დაყნოსვით. იმპრიტირების ასაკი დამოკიდე-

ბულია რეცეპტორული აპარატისა და სენსორული სისტემის 

განვითარებაზე. სენსორული სისტემის ფორმირება მოიცავს 10 

კვირას, ამიტომ ეს პერიოდი ძაღლებში ხანგრძლივია, ჩამოყალი-

ბებული ურთიერთობები გრძელდება მთელი სიცოცხლე. ძაღ-

ლის ქცევა იცვლება გარემო პირობების ზეგავლენითაც.  ქცევის 

შესწავლისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯიშების სხვადასხვაობას. 

დადგენილია, რომ მეძებრების ნაწილი ყეფს, ნაწილი - არა. მათი 

შეჯვარებისას პირველ თაობაში ყველა ყეფდა, მეორე თაობაში 
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ხდებოდა დათიშვა. ყეფის უნარი დომინანტური აღმოჩნდა, ხმის 

ინტონაცია კი - არამემკვიდრულია. დომინანტურია ფრინველზე 

მონადირეთა ძებნის მანერა. 

ქცევა ძაღლის გარე სამყაროსთან ადაპტაციის უნარია. გა-

მოყოფენ ქცევის რამოდენიმე ფორმას: ნაწილობრივს და საერ-

თოს. საერთო ფორმას მიეკუთვნება კომუნიკაციები, რომლებიც 

შესაძლოა გამოიხატოს ნაწილობრივი ფორმის - მარკირებული 

და დემონსტრაციული ქცევების შედეგად. განასხვავებენ ქცევის 

სანადირო, სქესობრივ, კომფორტულ და სხვა სტერეოტიპებს. 

კომფორტული ქცევა - ამ დროს ძაღლი ილოკავს ბეწვსა და 

თათებს, როცა წყლის წვთებისგან თავისუფლდება. ბეწვს ივარ-

ცხნის უკანა თათებით და დრუნჩს ისუფთავებს წინა თათებით, 

რაც კარგ ხასიათზე ყოფნას ნიშნავს. 

დღის განმავლბაში ძაღლი ძირითადად წევს, აღსანიშნავია 

რამდენიმე სტერეოტიპული პოზა: გვერდზე, მუცელზე, ზურგზე 

წოლა. თვალები ნახევრად ან მთლიანად დახუჭულია. განარ-

ჩევენ ძილის მშვიდ და არამშვიდ ფორმებს. არამშვიდი ძილის 

დროს ის კანკალებს, წკმუტუნებს და ამოძრავებს თათებს, რაც 

რამოდენიმე წუთით გრძელდება. 

მარკირებული ქცევა - ძაღლის მიერ ტერიტორიის მონიშვნას 

აღნიშნავს. ამას ახორციელებს ძუც და ხვადიც შარდით. ითვ-

ლება, რომ ეს მათი სავიზიტო ბარათია, რომელიც მოიცავს 

ინფორმაციას სქესზე, ასაკზე, ფიზიკურ მონაცემებზე და გამ-

რავლების უნარიანობაზე.  

ძაღლი დამატებით კვალს ტოვებს თათის თითებს შორის 

არსებული საოფლე ჯირკვლების მიერ გამოყოფილი სუნით. ეს 

ოპტიკური და შეგრძნებითი კომუნიკაციაა. ღრენა და წკმუტუნი 

ტაქტიკური სიგნალიზაციაა. ყეფა ადამიანთან და სხვა ძაღ-

ლებთან ურთიერთობის უნარია. ნაკლებად ყეფენ ისინი, რომ-

ლებიც საშიშნი არიან, არსებობს გამონაკლისებიც. ხმადაბალი 

ღრენა გამოხატავს აგრესიულ მდგომარეობას, თუმცა არ ნიშნავს 

თავდასხმას, წკმუტუნი კი - შიშის ან ფსიქოლოგიური დატვირ-

თვის მოხსნის ნიშანია. 
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ყველა ჩამოთვლილი აკუსტიკური სიგნალი დაკავშირებუ-

ლია სხეულის, ყურების, კუდის და მიმიკის სხვადასხვა ფორ-

მებთან.  

დემონსტრაციული ქცევა - როცა ძაღლის წინაპრები ხროვე-

ბად ცხოვრობდნენ, მათში დაცული იყო მკაცრი იერარქია. თავის 

დამოკიდებულებას სხვა ინდივიდისადმი ძაღლი გამოხატავს 

გარკვეული სიგნალებით. 

საჩხუბრად მიწვევას გამოხატავს წინა კიდურებზე დაყრდ-

ნობითა და გასწორებულ კიდურებზე ზამბარისებური ხტომით. 

ძაღლი ყოველთვის პატივს სცემს მოწინააღმდეგის პოზიციას, 

საკმარისია შებმის დროს ერთერთმა გამოხატოს მორჩილება, რომ 

ორთაბრძოლა მთავრდება. ძირითადად ხდება საკუთარი რანგის 

დამკვიდრება, თუმცა ეს არ ეხება ძაღლთა ბრძოლებში მონაწი-

ლეებს. 

ნებისმიერი სიტუაციისას ძაღლი აღრჭიალებს და აჩენს კბი-

ლებს. კბილების სრული გამოჩენა და დრუნჩზე ნაოჭების წარ-

მოქმნა ნიშნავს თავდასხმაზე გაფრთხილებას. როდესაც კბილებს 

აჩენს, მაგრამ ნაოჭები არაა წარმოქმნილი და ტუჩის კუთხეები 

დაშვებულია - არათავდაჯერებულობისა და შიშის ნიშანია. 

კუდიც მრავალ ინფორმაციას გვაძლევს, როდესაც დაშვებულია 

ნიშნავს მშვიდ მდგომარეობას, ჭამისას ოდნავ აწეულია უძესთან, 

აღელვებისას კუდის ძირი მიკრულია, თუმცა დაშვებულია, კუ-

დის აწევისას გამოხატავს დიდ აღელვებას და თავდაცვაზე 

მზადყოფნას. წარმოსადეგობის დამტკიცებისას პერანალური 

ჯირკვლები სუნს გამოყოფს, რითაც გამოხატავს დომინირებას. 

ამოძუებული კუდი დამორჩილებას ნიშანია. დომინანტი ძაღ-

ლები როგორც წესი დადიან მოუხრელ კიდურებზე, ხოლო მორ-

ჩილები თავდახრილნი და წინა თათებსაც ოდნავ ხრიან. როდე-

საც ძაღლი აჩენს მჭრელებს და ეშვებს, ამავდროულად ყურები 

დაცქვეტილია და წინ მიმართული, შუბლზე ნაოჭებია - გამოხა-

ტავს  ძლიერ აგრესიას, ამასთან ბეწვი აბურძგნულია  და თვალს 

არ აშორებს აგრესიის საგანს, სხეული დაძაბულია, კიდურები 

გასწორებული, კუდი აწეული და უმოძრაოდაა. მიმიკის ხმოვანი 

და პოზციური გამოხატულების გარდა ძაღლი ცდილობს უფრო 
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დიდი და მაღალი გამოჩნდეს, რათა შეაშინოს მოწინააღმდეგე. 

გასათვალისწინებელია, რომ გაქცევით თავის შველა გაუმართ-

ლებლად მიიჩნევა. შიშის დროს ტუჩის კუთხეები დაშვებულია, 

ყურები მიკრულია თავზე, შუბლი უნაოჭოა, ბეწვიც მიკრულია 

სხეულზე. ძაღლი ეყრდნობა უკანა კიდურებს, თავი აწეულია, 

ზურგი ამოზნექილი, კუდი უკანა კიდურებს შორის ამოკრული, 

თავს აბრუნებს გვერდით, წკმუტუნებს, არასოდეს არ უყურებს 

პირდაპირ მოწინააღმდეგეს. აღნიშნული პოზა შესაძლოა გადა-

ვიდეს თავდაცვაში, როდესაც ძაღლი კუდამოძუებული უკანა 

კიდურებზე ზის და აჩენს კბილებს. 

სხვადასხვა სქესის ძაღლების შეხვედრისას ხდება დაყნოსვა, 

მოქმედებათა დემონსტრირება, რაც გამოიხატება დრუნჩის, კუ-

დისა და ყურების მდებარეობით. ნაცნობი ძაღლები დაყნოსვის 

შემდეგ შორდებიან და იწყებენ თამაშს, რაც ძირითადად აღინიშ-

ნება მოზარდებში. ერთი სქესის ზრდასრული ძაღლები ერთმა-

ნეთს ეჯიბრებიან და გამოხატავენ აგრესიას, განსაკუთრებით 

უცხო ძაღლთან. მათი  შეხვედრის შედეგი დამოკიდებულია არა 

მარტო ძაღლებზე, არამედ მათ მფლობელებზე. ორი თავდაჯე-

რებული ძაღლის შეხვედრისას კარგად ჩანს ფსიქოლოგიური  

ზეწოლის გამოხატულება. ისინი ერთმანეთს გარშემო უვლიან 

აბურძგნული ბეწვითა და აწული კუდით, დაცქვეტილი ყურე-

ბით. პერიოდულად ერთმანეთს შორდებიან და ტერიტორიას 

ნიშნავენ შარდით და თათების მიწაზე გასმით, შემდეგ უახლოვ-

დებიან და გამოხატავენ ბრძოლისთვის მზადყოფნას. აღნიშნულ 

ქმედებებს თან ახლავს ხმადაბალი ღრენა და კბილების გამოჩენა, 

რის შემდეგაც ძაღლები შორდებიან ან იწყებენ ორთაბრძოლას. 

ხშირი ურთიერთობებისას ასეთი დემონსტრაციული ქმედებები 

გადადის ერთი-მეორის იგნორირებაში. ორთაბრძოლები საკუ-

თარი უპირატესობის დემონსტრირებაა და  ზოგჯერ მიმდინა-

რეობს  დაკბენითაც.  შესაძლოა ძუმ დასაჯოს ხვადი, რომელმაც 

თავი მოაბეზრა ან ზრდასრულმა ძაღლმა - მეტად ცნობის-

მოყვარე  ლეკვი. 

სქესობრივი ქცევა - ხვადი ძუსთან შეხვედრისას იწვევს მას 

სათამაშოდ წინა თათებზე დაყრდნობით, ნახტომის გაკეთებით, 
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ცხვირის წვერის კისერთან მიახლოებით, ამასთანავე კუდაწეუ-

ლი და დაძაბულია. თამაში გრძელდება გაქცევებითა და მსუ-

ბუქი დაკბენით. თუ თამაშზე მიწვევა უარყოფილია, ძუ ამას 

გამოხატავს ღრენითა და ყეფით, ჩვეულებრივ ხვადი ტოვებს 

ასეთ ძუს. გასათვალისწინებელია, რომ ჯიშის გაგრძელების უფ-

ლება აქვთ დომინანტ ხვადებს, ხოლო დანარჩენები შემხვევით 

კავშირებს ამყარებენ.  

შეუძლია თუ არა ძაღლს ადამიანის მოტყუება? შვეიცარელმა 

მეცნიერებმა, ციურიხის უნივერსიტეტში ჩაატარეს ექსპერი-

მენტი, რომელშიც მონაწილეობდა 27 ჯიშის ძაღლი.  მკვლევარი 

მარიანნა ჰაბერლეინი [2] ადასტურებს, რომ ძაღლებმა აჩვენეს 

ქცევის საოცარი მოქნილობა და ტაქტიკურად მოატყუეს თანმხ-

ლები ადამიანი საკუთარი სარგებელისთვის.   

ექსპერიმენტისას  თითოეულ ძაღლს მორიგეობით მიჰყავდა 

2  ადამიანი - პარტნიორი სამ ყუთთან, რომელთაგან ერთში იყო - 

სოსისი, მეორეში - ძაღლის ორცხობილა, მესამე კი ცარიელი იყო. 

ერთი პარტნიორი ყუთის გახსნისას შიგთავსს ძაღლს აძლევდა, 

მეორე იტოვებდა თავისთვის. ძაღლები სწრაფად რეაგირებდნენ 

და ,,ძუნწი” პარტნიორი ცარიელ ყუთთან მიყავდათ. 

ძაღლების ტესტირება. დღემდე აქტუალური და საინტერესოა 

უილიამ კემპბელის [3] ტესტი ,,განსაზღვრეთ თქვენი ლეკვის 

ფსიქოტიპი!“, რომელიც დაგვეხმარება გავიგოთ თუ რომელი 

საქმიანობისთვის გამოდგება აღნიშნული ინდივიდი. ტესტირება 

ტარდება, როდესაც ლეკვი არის 6-8 კვირის ასაკისა. ტესტირების 

მეთოდიკა გამოცდილია 10 000 ძაღლზე 8 წლის განმავლობაში. 

ტესტირებისთვის უმჯობესი იქნება ლეკვისთვის უცნობი 

სპეციალისტი. მნიშვნელოვანია, რომ შენობა-ნაგებობაც იყოს 

უცხო გარემოში. ლეკვების ტესტირება მიმდინარეობს ცალ-

ცალკე, რათა და-ძმების კომპანიონობის გამო თავდაჯერებუ-

ლობამ არ გამოიწვიოს შედეგების ცვლილება. ტესტირება მოი-

ცავს ქცევის 5 ასპექტს: სოციალური  მიზიდულობა, ადამიანის 

მიყოლის/მიდევნების უნარი, იძულებაზე რეაგირება, სოცია-

ლური უპირატესობა, ძაღლის ხელში აყვანისას დომინირე-

ბისუნარიანობა. 
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 სოციალური მიზიდულობის ტესტირება 

ლეკვს დასვავენ იატაკზე და შორდებიან რამოდენიმე ნა-

ბიჯით, სპეციალისტი დგება მუხლებზე და უკრავს ტაშს -  იქცევს 

ლეკვის ყურადღბას. ლეკვის ქმედება შესაძლოა იყოს: 

ა) მაშინვე მიირბენს, ხელს ულოკავს ან კბენს, ახტება ადა-

მიანს და ამ დროს კუდი აქვს აპრეხილი; 

ბ) კუდს აპრეხს, მიირბენს ადამიანთან და კაწრავს 

თათებით; 

გ) ლეკვი მიირბენს დაშვებული კუდით; 

დ) ლეკვი ყოყმანობს, მაგრამ მაინც მიდის დაბნეული 

მზერით ადამიანთან; 

ე) არ მიდის. 

1. ადამიანის მიყოლის/მიდევნების უნარზე ტესტირება 

სპეციალისტი დგება ლეკვის გვერდით და იწყებს მისგან 

დაშორებას ჩვეულებრივი ნაბიჯით, ლეკვის ქმედება შესაძლოა 

იყოს: 

ა) მხიარული, კუდაწეული ლეკვი მაშინვე მიყვება სპეცია-

ლიტს და ცდილობს ,,ეცეს“ ფეხებში; 

ბ) კუდაწეული ძაღლის დაედევნება ადამიანს, მიყვება გვერ-

დით და  ,,ებლანდება“ ფეხებში; 

გ) კუდდაშვებული ლეკვი ერთბაშად, მაგრამ გაუბედავად 

მიყვება ადამიანს, თუმცა ჩამორჩება; 

დ) დაბნეული და კუდდაშვებული ლეკვი გაუბედავად 

მიყვება ადამიანს; 

ე) ლეკვი არ მიდის ან არ მისდევს ადამიანს. 

2. იძულებაზე რეაგირების ტესტი 

სპეციალისტი აწვენს ლეკვს ზურგზე და გულმკერდზე ხე-

ლით დაწოლით აფიქსირებს 30 წამი. აღნიშნული ტესტი გამოავ-

ლენს თუ როგორ მიიღებს ლეკვი ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ 

ზეწოლას, ანუ ექნება თუ არა მორჩილების უნარი. რეაქციის 

ვარიანტებია: 

ა) ცდილობს ამობრუნებას, იკბინება, მაშინვე იწყებს დამა-

ფიქსირებელ ხელთან ბრძოლას; 

ბ) ადამიანს უსხლტება ხელიდან აქტიური პროტესტით; 
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გ) იწყებს პროტესტს, მაგრამ მშვიდდება; 

დ) ლოკავს ხელს, მაგრამ უწევს წინააღმდეგაობას; 

ე) ძალიან შეშინებულია, არ მოძრაობს. 

3. სოციალური უპირატესობის ტესტი 

ტესტირების აღნიშნული განყოფილებით დგინდება,  ძაღლი 

აღიარებს თუ უარყოფს ადამიანის სოციალურ აღმატებას. მწო-

ლარე ან მდგომარე ლეკვს ადამიანი ხელს უსვავს ზურგის გასწვ-

რივ. ლეკვი, რომელიც დომინირებისადმია მიდრეკილი იწყებს 

ღრენას, კბენას და ხტუნვას. დამოუკიდებელი ძაღლი გაეცლება, 

მშიშარა - ვარდება პანიკაში, გაიქცევა ან მიეხუტება იატაკს. 

რეაქციის ტიპები: 

ა) ლეკვი გამხიარულედბა, ახტება ადამიანს და ეთამაშება 

თათებით; 

ბ) ადამიანს ურტყავს თათებს, ხტუნავს და ულოკვას ხელს; 

გ) მიბრუნდება ადამიანისკენ და ულოკავს ხელს; 

დ) წვება ზურგზე, ულოკავს ხელს აადამიანს; 

ე) გარბის და არ ბრუნდება. 

4. ძაღლის ხელში აყვანისას დომინირებისუნარიანობის 

ტესტი 

სპეციალისტი ლეკვს იყვანს მუცლის და გულმკერდის მხრი-

დან, ასწევს და აჩერებს 30 წამი, ლეკვი გრძნობს რომ  ადამიანის 

გავლენის ქვეშაა, რაგდან ვერ პოულობს საყრდენს. რეაქციები 

შესაძლოა იყოს შემდეგნაირი: 

ა) ლეკვი იღრინება და იკბინება, აქტიურად მოძრაობს და 

აპროტესტებს; 

ბ) ძაღლი იკბინება და აპროტესტებს; 

გ) იწყებს წინააღმდეგობას, მაგრამ მალევე მშვიდდება და 

ხელს ულოკავს ადამიანს; 

დ) არ აპროტესტებს, უმოძრაოდაა და ულოკავს ხელს სპე-

ციალისტს; 

ე) ძაღლი შეშინებულია და უმოძრაოდაა. 

ტესტის შედეგების მნიშვნელობა 

1. ორი ან მეტი ა და ბ შედეგები. 
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ლეკვი მიდრეკილია ყველას დომინირებისადმი. მკაცრი 

მოპყრობისას შესაძლოა გამოავლინოს აგრესია, დაკბინოს მო-

წინააღმდეგე. მოხუცებთან და ბავშვებთან ასეთი ძაღლის ყოლა 

არასასურველია. საჭიროებს გამოცდილ მწვრთნელს, ოჯახში 

მშვიდ გარემოს, დაუშვებელია მისი ფიზიკური დასჯა. საუკე-

თესოდ გამოყენებადია საყარაულო-დამცველის ამპლუაში. 

2. სამი და მეტი  ბ შედეგი. 

ლეკვი მიისწრაფვის თავდაჯერებული და მშვიდი ლიდე-

რობისკენ. ასეთი ძაღლი კარგად წვრთნადია, აჩვენებს კარგ 

შედეგებს აჯილითისა და IPO შეჯიბრებებში. წვრთნის სწორი 

სტრატეგიით მივიღებთ დამჯერ ერთგულ მეგობარს, რომელიც 

გაწონასწორებული იქნება სახლსა და ხალხმრავლობაში. 

გამოდგება სანადირო და სამომსახურეო საქმიანობაში. არა-

სასურველია მცირეწლოვან ბავშვებთან. 

3.  სამი და მეტი  გ შედეგი. 

ლეკვს აქვს სხვადასხვა გარემოში ადაპტაციის უნარი. გაიზრ-

დება დამჯერი, ბავშვიანი და მოხუციანი ოჯახებისთვის 

საუკეთესო კომპანიონია. საყარაულო-დამცველობითი საქმია-

ნობის უნარებს გამოიმუშავებს რთულად. 

4.  ორი და მეტი დ  და   ერთი ან რამოდენიმე  ე შედეგი. 

ლეკვი მორჩილია, თუმცა მასზე გავლენას ახდენს გარე-

მოებები. იგი საჭიროებს მუდმივ კონტაქტს და შექებას. ასეთი 

ლეკვის აღზრდისას საჭიროა ყურადღება და სიყვარული. ბავშვე-

ბთან არიან მშვიდები, თუმცა შესაძლოა კბენით უპასუხოს ცუდ 

მოპყრობას. 

5. ორი და მეტი და, ასევევე სოციალური უპირატესობის 

ტესტში. 

ასეთი ლეკვი საწიროებს წვრთნის სპეციალურ მეთოდება, 

გამოხატულია სოციალიზაციის სირთულეები. შედეგებში თუ 

აღინიშნება ა და ბ, ძაღლმა შესაძლოა გამოხატოს აგრესია დას-

ჯისას, რაც მისი რეაქციაა შიშზე. შედეგებში გ-ს რამოდენიმე 

შეთხვევაში  - ლეკვი იქნება დაბნეული სტრესულ სიტუაციებში, 

ბავშვებთან - გაუწონასწორებელი. ასეთი ძაღლი საჭიროებს 
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მუდმივ კონტროლს, რადგან მისი ქმედება არაპროგნოზორება-

დია.  წვრთნა გართულებულია. ოჯახსა და ბავშვებთან მსგავსი 

ლეკვის ყოლა არარეკომენდირებულია, რადგან შესაძლოა დაკბი-

ნოს სტრესის ან შიშის გამო. 

ტესტირების შედეგებში დასარწმუნებლად სასურველია მისი 

გამეორება სხვა პირობებში. შეფასებათა  საბოლოო შედეგები ასე 

გამოიყურება: 

ა  -  მეტად დომინანტური ტიპი; 

ბ  -  დომინანტური ტიპი; 

გ  -  მორჩილი ტიპი; 

დ  -  მეტად მორჩილი ტიპი; 

ე  -  პრაქტიკულად გაუწვრთნადი ტიპი. 

ტესტირების შედეგები დაეხმარება მფლობელს სწორად 

შეარჩიოს  მისთვის  სასურველი ჯიშისა და ფსიქოტიპის  ძაღლი, 

რითაც  დაადასტურებს გამონათქვამს: ,,ძაღლი პატრონს ჰგავსო.“  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Т. И. Блохин, М. Гладких и др.   КИНОЛОГИЯ  - 2001г . 

2.  https://www.adme.ru/zhizn-zhivotnye/sobaki-umeyut-

obmanyvat-uchenye-dokazali-1479265/ © AdMe.ru 

 Campbell W. Be have our problems in dog. 1975. 
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OSMANLI DEVLETİ’NDEN GÜNÜMÜZE HAYVAN HIRSIZLIĞI: 

ÖNLEMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

ოსმალეთის იმპერიიდან დღემდე   ცხოველთა ქურდობის 

საკითხი და მათი აღმოფხვრის ზომებთან დაკავშირებული 

კვლევა 
 

ANIMAL THEFT FROM OTTOMAN STATE TO PRESENT: A 

PRECAUTIONARY STUDY 

 
Ali YIĞIT, Gökhan ASLIM, Çağrı Çağlar SINMEZ, Aşkın YAŞAR 

 

ÖZET 

İnsanoğlu’nun ilk zenginlik materyali/sembolü sayılan ve 

günümüzde “capital” kelimesinin kökenini teşkil eden hayvan (başı), 

gıda veya diğer amaçlarla verilen mücadeleler sonucu el değiştirmiştir. 

Kimi zaman bu el değiştirme hayvan hırsızlığı yoluyla da 

gerçekleşmiştir. 

Bu çalışma ile günümüzde de devam eden hayvan hırsızlığı 

konusunun yasal düzenlemeler ve önlemler çerçevesinde 

değerlendirilmesi amaçlandı. 

Çalışmanın materyalini birinci elden tarih kaynakları, arşiv 

belgeleri başta olmak üzere, konu ile ilgili yerli ve yabancı dilde yapılan 

çalışmalar, internet kaynakları oluşturdu. Ulaşılan ve Osmanlı 

Dönemine ait arşiv belgelerinin çevirisi yapılarak elde edilen bulgular 
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farklı başlıklar altında sunuldu. Konu ile ilgili veriler, tarihsel süreç 

içerisinde retrospektif yöntemle değerlendirildi. 

Başbakanlık Devlet Arşivlerinde (Osmanlı ve Cumhuriyet) yapılan 

taramalarda, hayvan hırsızlığına ilişkin yüzlerce vakanın olduğu, 

konuya ilişkin emirnameler yayımlandığı, kanunların çıkarıldığı, 

önlemlere ilişkin öneriler yapıldığı, hayvan hırsızlığının önlenmesinde 

etkili olacağı düşünülen hayvan kayıtlarının tutulması amacıyla 

veteriner hekimlere sorumluluklar verildiği belirlendi. 

Günümüzde, Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinde büyük ve 

küçükbaş hayvan hırsızlığı durumunda “beş yıldan on yıla” kadar hapis 

cezasına hükmolunacağı belirtilmektedir. Hayvan hırsızlığının 

önlenmesine ilişkin resmi kurumların belirlediği tedbirler arasında 

hayvanların belirlenen resmi yerler dışında alım satımlarının 

yapılmaması, hayvanların başıboş bırakılmaması, görevlilerin güvenli 

kişilerden seçilmeleri, hayvanların tutulduğu mekânların kamera ve 

sensörlü lamba gibi cihazlarla denetlenmesi de yer almaktadır.  

Günümüzde “canlı değer, hissedebilen canlı” olarak kabul edilen 

hayvanların, sahipli ya da sahipsiz olsun, çalınmasının bir mal 

hırsızlığından öte, adam kaçırma-alıkoyma suçu gibi 

değerlendirilmesinin yanlış olmayacağı ve suçu önleme noktasında 

daha etkili olacağı ileri sürülebilir.   

Anahtar kelimeler: Hayvan hırsızlığı, veteriner tarihi 
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ABSTRACT 

Animals (per capitas) which were the humanity’s first means of 

wealth and etymologic root of modern word of “capital” were 

handovered due to struggles for food or other reasons. Occasionally 

such handovers were happened by thefts. 

Materials of the study were composed primarily of historic 

accounts and archives along with related national and international 

studies and internet sources. Attained Ottoman era archieves were 

translated and findings were presented under different sections. 

Related data were resrospectively evaluated in accordance with historic 

periods.  

Catalogue searches in Governmental Archives of Prime Ministry 

of Turkey (Ottoman and Turkish Republic eras) were revealed 

hundreds of cases of animal theft. It was determined that there were 

mandates and laws commissioned and precautions proposed and also 

responsibilities given to veterinary physicians to record animals in 

order to prevent animal thefts.  

Today, it’s reported in article 142 of the Turkish Penal Code, in the 

case of large and small cattle thefts will be sentenced to prison “from 

five years to ten years”. Official precautions to prevent animal thefts by 

official institutions include area restricted trades, control of movement, 

thrustworthy personnel and screening of animals by cameras and 

motion sensor lights. Animals which are accepted today as living 

property and sentient organism. Therefore it can be said that 

considering animal theft as an abduction crime would be more effective 

in preventing animal thefts of both owned and free animals.    

Key Words: Animal theft, Veterinary history 

 

GIRIŞ 

İnsanın evcilleştirdiği hayvanlar, aynı zamanda onun ilk zenginlik 

ifadesi sayılmış (Erk 1966), İlk çağlardan itibaren insanlar arasında 

hüküm süren ve “sahip olma” ya da zorunlu bir amaç (gıda vb) için 

verilen mücadelenin bir sonucu olarak hayvanların el değiştirmesi kimi 

zaman hırsızlık şeklinde ortaya çıkmıştır. Hitit dönemine ait 
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kanunların önemli bir kısmını hayvan hırsızlığı konusunun ouşturduğu 

bildirilmektedir (Bekman 1940). Hayvan hırsızlığına ilişkin Orta Asur 

dönemi yasal düzenlemelerinde “kendisine ait olmayan bir hayvanı 
satan ve kendisine emanet edilen bir hayvanı saklaması” durumunda 

verilecek cezalar yer almakta, yine Hitit Uygarlığı hukuk sisteminde de 

hayvan hırsızlığı yapan kişiye verilecek ceza (bir sığır çalan 30 sığır 

ceza öderken bu ceza 15 sığıra indirilmiştir) bilgisi yer almaktadır 

(Osmanağaoğlu ve Menteş Gürler 2009). Hammurabi Kanunlarının, 8. 

Maddesinde “Biri sığır ya da koyun ya da eşek ya da domuz ya da keçi 
çaldığında, eğer o çaldığı şey tanrı’ya ya da mahkemeye aitse hırsız otuz 
katını öder, eğer kralın özgür bir vatandaşına aitse on katını öder, eğer 
hırsızın ödeyecek bir şeyi yoksa ölümle cezalandırılır” denilmektedir 

(Karaaslan 2017).  

Sahip olunan şeye (mala) işaret koyma (damgalama) yoluyla 

sahipliği belgeleme ya da diğer bir deyişle, başkasının el koymasını 

önlemeye yönelik uygulamalara binlerce yıldır rastlanılmaktadır. 

Türklerin tarih boyunca aile, oba, oymak, boy, devlet gibi kavramları 

ifade etmek için hayvanların belirli yerlerine “damga-im-en” 

kullandıkları bildirilmektedir (Güllüdağ 2015). 

Günümüzde gelinen noktada işlenen her türlü suçun, toplum 

içerisinde bireyler arası ilişkileri ve dayanışmayı bozan, toplumun 

sosyal yapısını temelinden sarsan oldukça önemli sosyal bir sorun 

haline geldiği görülmektedir (Polat ve ark 2013).  

Bu çalışma ile günümüzde de devam etmekte olan hayvan 

hırsızlığının yasal düzenlemeler ve önlemler çerçevesinde 

değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmanın materyalini birinci elden tarih kaynakları, arşiv 

belgeleri başta olmak üzere, konu ile ilgili yerli ve yabancı dilde yapılan 

çalışmalar, internet kaynakları oluşturdu. Ulaşılabilen Osmanlı 

Dönemi arşiv belgelerine içerik analizi yapılarak belgeler incelendi. 

Elde edilen bulguların, analiz ve sentezi yapılarak hayvan hırsızlığının 

önlenmesi çerçevesinde değerlendirildi. Ayrıca konu ile ilgili verilerin 
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tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi için retrospektif yöntemden 

de yararlanıldı. 

Bulgular 

Osmanlı Devleti dönemi ve Cumhuriyetin kuruluş döneminde 

konuya ilişkin arşiv belgeleri (28 Ocak 1778 – 7 Eylül 1925) içerik 

bakımından değerlendirildiğinde hayvan hırsızlığı vakaları, hırsızlığa 

yataklık etme, halkın bilgilendirilmesi, hayvanların kimlik bilgilerinin 

yer aldığı tezkirelerin alım-satım işlerinde kullanılmak üzere 

düzenlenmesi gerektiği, değişik tarih ile yörelere yönelik ve hayvan 

hırsızlığının önlenmesine ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili yazışma, 

emirname ve talimatların yer aldığı görülmektedir. 

Çalışmada, hayvan hırsızlığının önlenmesi ve verilecek cezalara 

ilişkin düzenli bilgiler vermesi bakımından 25 Nisan 1913 tarihli ve 20 

maddeden oluşan “Hayvan Hırsızlığının Men’i Hakkında Kanunu 
Muvakkat”1 metninin çevirisi yapılarak değerlendirildiğinde hayvan 

hırsızlığının önlenmesi ve verilecek cezalara ilişkin aşağıdaki bilgiler 

tespit edildi.  

 

 Hayvan satmak isteyenler muhtardan ilmühaber almaya 

mecburdurlar. Satılan hayvan ilmühaberiyle beraber müşteriye 

teslim olunur. Satın alma işleminden sonra yeni ilmühaber 

Belediye veya mahalli ihtiyar heyetince düzenlenip eski 

ilmühaberin menşe-i ve numarası da belirtilir. 

 Hayvan hırsızlığı durumunda hayvan sahibi, durumu bölge 

çobanına, bekçiye, muhtara ve en yakın karakola bildirecektir. 

 Çalınan hayvanın sayısı ve özellikleri kayıt edilip çevre 

muhtarlıklar, karakollar ve belde müdürlüklerine bildirilecektir. 

 Belde/Bucak müdürleri telgraf ve telefonla durumu jandarma ile 

çevre yöneticilere bildireceklerdir. 

 Köy bekçi ve muhtarlar ile jandarma haberdar olunca iz sürmeye 

başlayacaktır. 

                                                                 
1 Süleymaniye Kütüphanesi, Ömer İşbilir Bölümü, Demir Baş No: 226, Sınıflama 

No:3442 (Basım: Konya Vilayet Matbaası).  
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 İz sürme sonucunda köy, aşiret, çiftlik, mandıra gibi yerlerde 

hayvanın tespit edilmesi durumunda bu yerlerin saipleri ya da 

kiracıları (hayvan) izinin sınırları dışına çıktığını ispat etmek, 

hırsızlığı bildirmiş olmak ya da hayvanın bedelini en yüksek 

değerden olmak koşuluyla ödemek zorundadır. 

 İz birkaç köy, aşiret vb arasında kaybolursa önceki madde 

uygulanır. 

 İz bir kasabada son bulursa ilgili mahalle hakkında işlem 

uygulanır, çevre mahallelere işlem yapılmaz. 

 Çalınan hayvan bedelinin köy ve mahalle sakinlerine bölünmesi 

işlemi Belde müdürünün veya vekilinin gözetiminde ihtiyar 

heyeti tarafından uygulanıp zabıta tarafından tahsil edilir. 

Ödemek istemeyenlerin mallarına başvurulur. Deli, güçten 

düşmüş, çocuk, ihtiyaç sahibi, dul kadın, yetim ve yardım almayan 

asker aileleri bedel ödeme işleminden muaftır. 

 Birkaç şüpheli söz konusu ise bu şüpheliler usulünce durumlarını 

ispat etmek zorundadır. 

 Birinin himayesinde çalınmış bir hayvan tespit edildiğinde 

hükümetçe sekiz gün tutulur. Bu süre içinde sahibi olduğunu ispat 

eden olursa ilmühaber karşılığında sahibine verilir. Sahibi ortaya 

çıkmazsa satılır ve giderler düşüldükten sonra emanet olarak 

belediye veya belde sandığında bir yıl bekletilir. Sahibi ortaya 

çıkara kalan bedel ödenir. Çıkmazsa bu bedel belediye veya belde 

yardım işlerinde harcanır. 

 Hayvanların başıboş bırakılması yasaktır. Bu şekildeki hayvanlar 

yerel yönetime teslim edilip yukarıdaki madde uygulanır, ancak 

hayvan sahiplerinden hayvanın giderlerinin yanı sıra bir beşlikten 

on beşliğe kadar para cezası alınır.  

 Salgın hastalık sonucu ölen hayvanlar derileriyle beraber gömülür. 

 Hayvan hırsızları, işbirlikçileri, çalınmış hayvanı bilerek ya da 

bilmeyerek saklayanlar, satanlar, hırsızlara yataklık edenler, 

hayvanlara ait ilmühaber üzerinde tahrifatta bulunanlar, ahır 

hayvanlarının zorunlu olmadıkça ölümüne neden olanlara Ceza 

Kanunname-i Hümayun hükümlerine göre ceza verilir. 
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 Evraksız (tezkeresiz) hayvan alım satımı yapmak, buna aracı 

olmak, çalınmış hayvan için ilmühaber düzenlemek, çalınmış 

hayvanla ilgili bilgi gizlemek, salgın hastalıktan ölen hayvanı 

derisiyle gömmemek yasak olup bu suçu işleyenler hakkında Ceza 

Kanunname-i Hümayun’un 99ncu maddesinin üçüncü zeyline 

göre yirmidört saatten bir aya kadar hapis veya 1-15 lira para cezası 

verilir. 

 Hayvan hırsızlığı dolayısıyla gözaltına alınıp, hakkında güçlü 

deliller olan kişiler tutuklu olarak yargılanır. 

 Hayvan hırsızlığı ile hırsızlara yardım etme şüphesi olanlar bağlı 

bulundukları köy/mahallenin çevre ihtiyar heyeti tarafından 

yapılacak işlemler doğrultusunda zabıta nezareti kontrolünde 6 ay 

il dışında bulunmalarına karar verilir. Süre sonunda kendi 

mahallelerine geri döndüklerinde aynı suçu işlemeleri halinde 

Mazanne-i Sui Kanunu2’nun 11. maddesi uyarınca “bir aydan üç 

aya kadar hapis cezası” uygulanır. 

 Çalınmış hayvanın izini sürme işlemini yürütmeyen memurlar, 

sebepsiz yere ilmuhabere vermeyen muhtar ile bu gibi ilmuhaberi 

onaylamaktan kaçınan ihtiyar heyeti Ceza Kanunu’nun 102. 

maddesine göre cezalandırılır. 

 

Kanunun 19 ve 20. maddeleri yürürlük tarihi ve yürütme 

(Dahiliye ve Adliye Nazırları) ile ilgilidir. Kanun metninin en 

altında Sadrazam Mahmut Şevket, Dahiliye Nazırı Adil ve Adliye 

Nazırı İbrahim isimleri yer almaktadır. 

 

Günümüzde özellikle hayvancılığın kırsal kesimde güvenlik 

güçlerinden Jandarma’nın yetki alanına giren yerlerde yapılması 

sonucunda Jandarma, hayvan sahiplerinin bireysel olarak almaları 

                                                                 
2 9 Mayıs 1909 tarih ve 59 Sayılı “Serseri ve Mazanne-i Sui Eşhas Hakkında Kanun”, 

Düstur, 2. Tertip, 1. Cilt, s.171. 
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gereken bazı tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmaktadır3. Bu 

tedbirler4: 

 Yetkili makamlarca belirlenen yer ve zamanların dışında, hayvan 

alım satımı yapılmaması,  

 Köylere gelen yabancı veya şüpheli şahısların derhâl 156 Jandarma 

İmdat telefonuna ihbar edilmesi, 

 Hayvanların hiçbir zaman başıboş bırakılmaması, 24 saat esasına 

göre gözetim altında bulundurulması, sürünün büyüklüğüne göre 

yeteri kadar çoban gözetiminde hayvanların otlatılmaya 

götürülmesi,  

 Çoban(lar)ın, halk tarafından iyi olarak bilinen, daha önce 

hırsızlık suçu işlememiş kişilerden seçilmesi, 

 Hayvanların tutulduğu yerlere sensörlü lamba, kamera vb. gibi 

cihazlar takılması veya köpek bağlanması, olarak sıralanmaktadır. 

 

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu5’nun 131. maddesinde 

“…kendisine emanet edilmiş olmasa bile her türlü askeri evrak, eşya ve 
hayvanların çalınması” durumunda beş seneye kadar hapis cezasının 

uygulanacağı, ayrıca çalınan hayvanların mevcut ise el konulacağı, 

değilse maddi bedelinin ödetileceği bildirilmektedir. 

Türk Ceza Kanunu6’nun Onuncu Bölüm (Mal Varlığına Karşı 

Suçlar) Madde 142/g bendinde büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik 

hırsızlığın beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile karşılık bulacağı 

ifade edilmektedir.   

 

 

                                                                 
3 21 Mart 1864 tarihli belgede de (BOA-MVL-982.31) bilinçlendirme çalışmalarının 

yapıldığı belirlendi. 
4 T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Hayvan Hırsızlığı Olaylarının 

Önlenmesi İçin Vatandaşlar Tarafından Alınabilecek Bireysel Önlemler. Erişim: 

http://www.jandarma.gov.tr/asayis/suc_ks/Tedbirler.htm/, Erişim Tarihi: 

19.08.2016.  
5 15.06.1930 tarih ve 1520 sayılı Resmi Gazete 
6 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete 
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Tartışma ve Sonuç 

Bekman (1940), Hitit döneminde iki yüz maddeden oluşan Hitit 

kanununun beşte birinin hayvan damızlıklarının yanı sıra hayvan 

hırsızlığı (önlemler ve cezalar) ile ilişkili olduğunu bildirmektedir. 

Osmanlı döneminde ve günümüzde de yasal düzenlemelerle hayvan 

hırsızlığını önleme işinin gelişmelere bağlı olarak (kayıt sistemi, 

güvenlik sistemi) değişiklikler taşıdığı görülmektedir. Çalışma 

kapsamında incelenen Geçici Kanun’da hayvan hırsızlığını yapanların 

yanı sıra bağlantılı olan tüm kişilere de sorumluluk yüklenmesinin, 

geçmiş dönemlerde suçun önlenmesi konusunda çaba sarfedildiğini ve 

bu anlamda yasal düzenlemelere başvurulduğu, bunun da suçun 

önlenmesi açısından önem taşıdığı söylenebilir. 

Hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik geçmişte keskin 

cezaların olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti döneminde hayvan 

(at) hırsızlığına ilişkin bulgu içeren Fatih Kanunnamesi’nde at 

hırsızlarının ellerinin kesilmesi ya da 200 akçe ceza verilmesi hükmü 

yer almaktadır (Karagöz ve Baş 2017). Çalışmada incelenen 

düzenlemede de hapis ve/veya idari para cezası uygulandığı 

görülmektedir. Günümüzde yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nda 

sahibinin “mal”ı olması, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda ise 

sorumlululuğundaki “eşya veya mal”ı çal(dır)ma dolayısıyla hapis 

ve/veya idari para cezası uygulandığı görülmektedir. Ancak 

günümüzde dahi teknolojinin hırsızlığın önlenmesinde kullanımına 

karşı, hırsızların da teknolojiden faydalanarak önlemleri aştığı 

görülmektedir. Örneğin köpek korumasındaki ev, ahır ve ağıllarda, 

köpeği zehirlemek ya da ses dalgası yayan ve köpeklerin kulak 

zarlarının patlamasına dahi yol açan cihazların kullanılması yoluyla 

hırsızlık yapıldığı bilinmektedir. Benzer şekilde Osmanlı ve 

Cumhuriyet döneminde uygulanan menşe-i şehadetnameleri gibi kayıt 

sisteminin ve günümüzde uygulanan kulak küpesi, hayvan pasaportu 

gibi uygulamaların yetersiz kaldığı ilgili birimler ve hayvan 

sahiplerince bildirilmektedir. Hayvancılığın kırsal kesimde, köylerde 

daha yoğun yapılması ve buralarda güvenlik sistemlerinin (alarm, 

kamera vb.) yetersiz olması, alınacak önlemlerin neler olması 
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gerektiğine işaret etmektedir. Denetimlerin daha sık yapılmasının 

yanısıra uygulanacak ceza miktarlarının daha akılcı ve caydırıcı olması 

gerektiği, ayrıca yerel düzeyde yapılan projelerin de (Anon 2015) 

konuya verilen önemi ve hırsızlığın önlenmesi açısından değerli 

olduğu söylenebilir. 

Özellikle kırsal kesimde yaşayan bireylerin kimi zaman sahip 

olduğu tek varlık olan hayvanların çalınması, sahibi için büyük 

anlamlar taşırken kolluk açısından küçük bir olay gibi görünebilir. Bu 

anlamın “kendini güvende hissetme” çerçevesinde 

değerlendirildiğinde birey ve kolluk algısının örtüşmesi gerektiği 

(Polat ve ark 2013), her ne kadar can güvenliği gibi görünmese de “mal” 

güvenliği açısından da bireylerin kendini güvende hissedebilmeleri 

açısından önem arz etmektedir. 

Günümüzde kedi, köpek gibi pet hayvanlarına yönelik hırsızlık 

olaylarının önlenmesi açısından çit yapılması, hayvanların dışarıdan 

görünmesinin engellenmesi, hayvanın ev, işyeri dışına bağlanmaması, 

bahçede, arabada yalnız bırakılmaması, sürekli tasma (üzerinde 

bilgilerin yer aldığı) kullanılması hatta çip takılması, köpeğin sadece 

güvenilebilir kişilere teslim edilmesi gerektiği söylenebilir.  

Hayvanların korunması amacıyla çıkarılan yasal düzenlemelerde7 

hayvan hırsızlığına yer verilmeyip, Türk Ceza Kanunu’nda “mal 

varlığı” statüsünde görülmesi, Türk toplumunda hayvanlara verilen 

değer ile örtüşmediği söylenebilir. Ayrıca bazı hukukçular, hayvan 

hırsızlığının daha ağır cezayı gerektiren nitelikli suç unsuru 

oluşturduğu yönünde görüş bildirmektedir (Dönmez 2021). 

Son yıllarda hayvanların “hissedebilir” canlı olarak kabul 

edilmeleri ve bunun mevzuat kapsamına girmesiyle beraber, hırsızlık 

olaylarının bundan dolayı hayvanın sadece “sahibinin bir malı” olarak 

                                                                 
7 2003/6168 Sayılı “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 

Onaylanması Hakkında Karar”,  20.10.2003 tarih ve 25265 sayılı Resmi Gazete; 5199 

Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 01.07.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete; 

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, 12.05.2006 tarih ve 26166 

sayılı Resmi Gazete. 
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görülmemesi, cezanın alıkoyma, kaçırma şeklinde değerlendirilmesi 

gerektiği söylenebilir.  
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