
Girifl

Çinçila’lar (Chinchilla) tavflan ailesine (Chinchillidae)
mensup, bitki ile beslenen kemirgen hayvanlard›r.
Çinçila’larda en s›k rastlanan ve ço¤u ölümlerin sebebi
olan hastal›k grubunu sindirim kanal› hastal›klar›

oluflturur. Bu olaylar›n büyük bir k›sm›ndan obligat ve
fakültatif bakteriler sorumludur. Sindirim kanal›n›
etkileyen generalize enfeksiyonlar aras›nda listeriosis,
pasteurellosis, pseudotuberculosis, salmonellosis ve
pseudomoniasis bulunur (1-3). Bunlardan
pseudomoniasis ile pseudotuberculosis ve listeriosis
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Özet: Bu çal›flmada Yalova bölgesindeki  40 ailelik bir çinçila yetifltirme çiftli¤inde görülen salmonella enfeksiyonu sunulmaktad›r.
Çinçila yetifltirme çiftli¤inde 10 gün içinde 24 ailede çevreye karfl› ilgisizlik, ifltahs›zl›k, kanl› veya kans›z ishal, tremorlar,  k›smi
paraliz, baz› diflilerde mukopurulent veya kanl› vaginal ak›nt› ile 1-2 ayl›k gebe hayvanlarda abort ve ölüm fleklindeki klinik bulgular
gözlenmifltir. Yeni do¤anlar ile gebe hayvanlar›n hastal›ktan daha siddetli etkilendikleri bildirilmifltir. Klinik bulgulara sahip canl› 2 difli
çinçila ötenazi edildikten sonra nekropsi, histopatoloji ve mikrobiyolojik muayeneleri yap›ld›. Nekropsi ve histopatolojik incelemede;
en belirgin olarak enteritis bulgular› gözlenirken, septisemiye iflaret eden bulgular ve uterusta hafif kanl›, mukopurulent bir eksudat›n
efllik etti¤i yang› tablosu  dikkati  çekti. Mikrobiyolojik  incelemeler sonunda Salmonella  enteritidis ve S. typhimurium izole ve
identifiye edildi. ‹zole edilen Salmonella sufllar› enrofloxacin, amoxycillin ve gentamicin’ e duyarl›, erythromycin ve ampicillin’ e ise
dirençli bulundu.

Anahtar Sözcükler: Çinçila, Salmonella, Enterit , Abort 

Salmonella Infection in a Chinchilla Farm

Abstract: This study describes a  salmonella infection in a chinchilla farm of 40 families in the Yalova region. Twenty-four families
were affected in a 10-day period after the outbreak of the disease and the  clinical signs were apathy, anorexia, diarrhoea with or
without hemorrhage, tremors, local paralysis, mucopurulent or hemorrhagic vaginal secretion in some females, abortions in 1 to 2
month-pregnant animals and death. The newborn and pregnant animals were affected more severely. Two live chinchillas with
clinical signs were euthanized and gross pathological, histopathological and microbiological examinations were performed. In the
gross and microscopical examinations, the most severe lesions were due to enteritis together with findings suggestive of  septicemia.
Inflammation of the uterus with slightly hemorrhagic, mucopurulent exudate was also seen. Isolation and identification of Salmonella
enteritidis and S. typhimurium were carried out during the microbiological examination of the sampled tissues. The isolated
Salmonella strains were found to be sensitive to enrofloxacin, amoxycillin and gentamicin, and resistant to erythromycin and
ampicillin. 
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çinçila’larda özel bir öneme sahip olup, a¤›r epidemiler
halinde ortaya ç›karlar (2,4-6). Salmonellosis ise
çinçila’larda daha az gözlenen bir enfeksiyondur ve
nadiren epidemik olarak seyredip, ölümlere neden
olabildi¤i ve tedavisinin de zor oldu¤u bildirilmektedir
(1,2,7). 

Bugüne kadar çinçila’lardaki salmonella
enfeksiyonlar›ndan S. typhimurium (1,7), S. enteritidis
(8) ve bir olgudan da S. arizona’n›n (9) izole ve identifiye
edildi¤i bildirilmifltir.

Çinçila’larda salmonella enfeksiyonu bildiren d›fl
kökenli yay›nlar (1-3,7-9) az say›da olup, ülkemizde ise
bu konuda bir rapora rastlan›lmam›flt›r. Bu çal›flmada,
Yalova bölgesindeki ticari bir çinçila yetifltirme çiftli¤inde
ortaya ç›kan hastal›k patolojik ve mikrobiyolojik olarak
incelenmifltir. 

Materyal ve Metot

Materyal

Bu çal›flman›n materyalini Yalova bölgesindeki ticari
bir çinçila yetifltirme çiftli¤inde ç›kan hastal›ktan etkilenen
hayvanlar aras›ndan seçilmifl iki difli çinçila oluflturdu.

Metot

Patolojik ‹nceleme: Klinik semptomlara sahip biri 3
ve di¤eri 4 yafl›nda olan iki difli çinçila’n›n sistemik
nekropsileri yap›ld›. Nekropsi esnas›nda gözlenen
makroskobik bulgular kaydedildi ve tüm organlardan
al›nan doku örnekleri %10’ luk formaldehyde
solusyonunda 48 saat süreyle tesbit edildi. Daha sonra
bilinen rutin yöntemlerle dokular›n parafin bloklar›
haz›rland› ve mikrotomla 5-6 mikron kal›nl›¤›nda
kesilerek Hematoxylin – Eosin ile boyand›ktan sonra ›fl›k
mikroskobunda incelendi..

Mikrobiyolojik ‹nceleme: Ba¤›rsak, karaci¤er, dalak,
böbrek, akci¤er, uterus ve beyinden örnekler al›nd›.
Al›nan örneklerden frotiler haz›rland›, frotiler Gram ve
Giemsa boyama metodlar› ile boyand› ve Kanl› Agar [ %5
defibrine koyun kan› içeren Bacto Tryptic Soy Agar
(Difco-0369-01-4) ] , MacConkey Agar (Difco-0075-01-
9), Salmonella-Shigella (SS) Agar (Oxoid-CM533)’a
ekimler yap›ld›. Kanl› Agar ekimleri hem aerobik, hem de
anaerobik (Oxoid-AN025A) ortamlarda, di¤er besiyerleri

sadece aerobik ortamda 37 ºC de 24-48 saat inkübe
edildi. ‹nkübasyon sonunda besiyerlerindeki koloniler
incelendi, kolonilerden preparatlar haz›rland› ve Gram
boyama metodu ile boyand›. Kolonilerden, Salmonella O
Antiserum Poly A (Difco-2534-47-6) ve B (Difco-2535-
47-5) ile lam aglutinasyon testi (10), saf kültürler
haz›rlanarak standart yöntemler (11)’e göre hareket
muayenesi ve biyokimyasal testler, Kaufmann – White
flemas›na (10) göre tiplendirmeler yap›ld›. ‹zole edilen
sufllar kabul edilmifl kriterlere (12) göre identifiye edildi.
Antibiyotik duyarl›l›k testleri ise NCCLS prensiplerinde
belirtildi¤i flekilde, disk diffüzyon yöntemi’ne (13) göre
yap›ld›.

Bulgular

Klinik Bulgular: Yetifltiriciden al›nan anemnezde;
hastal›¤›n 10 gün önce bafllad›¤› ve bu süre içerisinde 40
aileden* 24 tanesinde hastal›k bulgular›n›n ortaya ç›kt›¤›
ö¤renildi. Hastal›k, hayvanlarda yem yememe, kafan›n dik
tutulamamas›, arka ayaklarda felç tablosu, kanl› veya
kans›z ishal ve ölüm gibi bulgularla seyretmekte idi. Hasta
hayvanlar›n durgun ve hareket etmeye isteksiz olduklar›,
tüylerinin solgun, matlaflm›fl ve da¤›n›k oldu¤u, anüs
bölgelerinin ise d›flk›yla bulafl›k oldu¤u gözlendi.
Hastal›¤›n 1-4 yafllar› aras›ndaki anaç diflilerde daha
yayg›n olarak ortaya ç›kt›¤› ve 1-2 ayl›k gebe olan diflilerin
abort yapt›¤› dikkati çekti. Baz› diflilerde mukopurulent ve
kanl› olabilen vaginal ak›nt›n›n mevcut oldu¤u saptand›,
ölüm olaylar›n›n ise en çok 15 günlük yavrularda ve gebe
olan diflilerde flekillendi¤i tesbit edildi.

Nekropsi Bulgular›: Nekropside dikkati çeken bafll›ca
bulgulara sindirim kanal›nda rastland›, kar›n bofllu¤u
aç›ld›¤›nda ba¤›rsaklar›n genel olarak gazl› ve fliflkin
olduklar› gözlendi. ‹nce ba¤›rsaklar ve mide içerisinde sulu
bir içeri¤in varl›¤› ile, mide duodenum geçidi, yeyunum
bafllang›c› ve ileo-sekal geçitlerde mukozada petefliyel
kanamalar dikkati çekti. Karaci¤er ve böbreklerin
yüzeyinde de ufak serozal kanamalar›n yan›s›ra, uterusta
mukozan›n hiperemik ve mukoza üzerinde hafif kanl›
mukopurulent bir eksudat bulundu¤u görüldü. Di¤er
organlarda ise makroskobik bir lezyon saptanamad›.

Histopatolojik Bulgular: Mikroskobik incelemelerde
ince ve kal›n ba¤›rsaklar›n de¤iflik k›s›mlar›ndan al›nan
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* Çinçila’lar koloni yada aileler olarak adland›r›lan topluluklar halinde yaflarlar. Bu nedenle ticari yetifltirmelerde hayvanlar her kafeste bir erkek, bir
difli ve 1-4 aras›nda de¤iflen say›da yavrulardan oluflan bir topluluk halinde bar›nd›r›l›rlar.



kesitlerde; Lamina epitelyalis’de yer yer dejenerasyon,
nekroz ve yerinden dökülme, propriya ve submukozada
ço¤unlu¤u plazma hücrelerinden oluflan mononükleer
hücreler ile, daha az say›da nötrofil lökosit infiltrasyonu
dikkati çekti (fiekil 1). Ayr›ca bez epitellerinde ve peyer
plaklar›nda da yer yer koagulasyon nekrozu saptand›.
Karaci¤erin incelenmesinde; kapsülde kanama odaklar›
(fiekil 2), yer yer kal›nlaflma ve hafif mononükleer hücre
infiltrasyonlar› gözlendi. Vena sentralis’lerde genel olarak
geniflleme ve hiperemi, paranflim hücrelerinde ise daha
çok perisentral yerleflimli olanlarda hidrobik ve vakuoler
dejenerasyon ile fokal koagulasyon nekrozu saptand›.
Ayr›ca sinüzoidlerde baz› alanlarda geniflleme ve
lumenlerinde az say›da nötrofil lökositler ile mononükleer
hücrelerin varl›¤› yan›s›ra Kupffer hücre aktivasyonu da
gözlendi (fiekil-3). Dalakta beyaz pulpada genel olarak
azalma, k›rm›z› pulpada ise, az say›da nötrofil lökositler
ile lenfosit ve plazma hücrelerinin varl›¤› dikkati çekti.
Böbreklerin genel olarak hiperemik olduklar› ve
glomeruluslar›n yayg›n olarak atrofiye u¤rad›¤›, bir
k›sm›n›n ise tamamen gözden kayboldu¤u saptand›, tubul
epitellerinde ise yer yer hidrobik dejenerasyon ve
koagulasyon nekrozu gözlendi. Kapsülde ise
karaci¤erdekine benzer kanama odaklar› tesbit edildi.
Uterusta yayg›n hiperemi ile, lamina epitelyaliste yer yer
dejenerasyon, nekroz ve dökülmeler saptand›. Propriya
mukozada nötrofil lökositler ile mononükleer hücrelerden
oluflan yang›sal infiltrasyonlar ve ufak kanama sahalar›
gözlendi. Akci¤erlerde yayg›n hiperemi, baz› alveollerin
lumeninde ödem s›v›s› ve baz› alanlarda anfizem oluflumu

dikkati çekti. ‹nteralveoler septum ile, peribronfliolar
bölgede aralar›nda az say›da nötrofil lökositlerin de
bulundu¤u mononükleer hücre infiltrasyonlar›na
rastland›. Beyin ve beyinci¤in incelenmesinde; her ikisinde
de gerek meningial, gerekse parankimal damarlarda
hiperemi ve meninkslerde az say›da perivasküler lenfosit
infiltrasyonlar› ile çok ufak kanamalar dikkati çekti.

Mikrobiyolojik bulgular

Çinçila’lar›n birine ait örneklerden S. enteritidis,
di¤erine ait örneklerden de S. typhimurium izole edildi.
‹zole edilen sufllar morfolojik (Gram-negatif, çomak),
kültürel (Kanl› Agar’da hemolizsiz, S tipli, MacConkey
Agar’da renksiz, fleffaf ve S tipli, SS Agar’da renksiz,
fleffaf, S tipli ve siyah merkezli koloniler), biyokimyasal
(glukoz, maltoz ve mannitol fermentasyonu, lizin
dekarboksilasyonu, sitrat kullan›m›, metil k›rm›z›s›
reaksiyonu, nitrat indirgenmesi pozitif, laktoz, sakkaroz
ve malonat fermentasyonu, indol oluflumu ve üreaz
aktivitesi negatif) ve antijenik özellikleri (1,9,12:g,m:-
,1,4,5,12:i:1,2)’ne göre s›ras›yla S. enteritidis ve S.
typhimurium olarak identifiye edildi. Antibiyotik duyarl›l›k
testlerinde her iki sufl da enrofloxacin, amoxycillin,
gentamicin’e duyarl›, erytromycin ve ampicillin’e dirençli
bulundu.

Tart›flma

Salmonellosis; Salmonella genusuna ait, antijenik
olarak birbiriyle iliflkili mikroorganizmalarca oluflturulan
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fiekil 1. ‹nce ba¤›rsakta propria mukozada yang›sel hücre
infiltrasyonu ile lamina epitelyalis’te dejenerasyon ve
nekroz. H.E. X10

fiekil 2. Karaci¤er kapsülünde kanama. H.E. X10 



bir hastal›kt›r. Bu genusta bulunan türlerin bir ço¤u
insanlar ve hayvanlar için patojendir (14,15).

Salmonella türlerinin di¤er rodentlerde oldu¤u gibi
(16-19) çinçila’larda da (1-3,7-9) zaman zaman hastal›k
oluflturabildi¤i ortaya konmufl, fakat Ülkemizde çinçila’
larda Pasteurella multocida enfeksiyonu bildiren tek bir
yay›n d›fl›nda (20) bu konuda herhangi baflka bir
çal›flmaya rastlan›lmam›flt›r.

Rodentlerin salmonella enfeksiyonlar›na karfl› do¤al
bir dirençlerinin bulundu¤u ve hastal›¤›n oluflumunda
stres, kötü bak›m ve beslenme koflullar›, yem de¤iflikli¤i
ile antibiyotikli yemlerin veya herhangi bir nedenle
uygulanan uzun süreli antibiyotik tedavisinin haz›rlay›c›
faktörler aras›nda yer ald›¤› belirtilmektedir (1,2,7,17).
Söz konusu iflletmede hastal›¤›n ç›kt›¤› dönemde iyi bak›m
ve beslenme uyguland›¤›, herhangi bir yem de¤iflikli¤inin
yap›lmad›¤› ve antibiyotik uygulanmad›¤› belirtilmifltir. Bu
olguda hastalanan hayvanlar›n büyük bir k›sm›n›n gebe
difliler ve genç yavrular olmas› dikkati çekmifltir.
Salmonella enfeksiyonlar›na genç ve gebe hayvanlar›n
daha duyarl› oldu¤u araflt›r›c›lar taraf›ndan özellikle
vurgulanmaktad›r (1,2,7-9). Bu olguda enfeksiyonun
görüldü¤ü dönemde iflletmedeki hayvan populasyonunun
büyük ço¤unlukla gebe difliler ve genç yavrulardan
oluflmas›n›n hastal›¤›n ortaya ç›kmas›nda etkili oldu¤unu
düflündürmektedir. 

Etkenin bulaflmas›n›n genellikle d›flk›yla ve kontakt
yoluyla oldu¤u, bunun yan›s›ra insan, rat, fare ve

güvercinlerle de bulaflabilece¤i bildirilmektedir (1). Bu
iflletmeye etkenin d›flar›dan bir tafl›y›c› ile girmifl olmas›
muhtemeldir. Hasta hayvanlar›n etkeni ortama
saçmalar›yla çevrenin kontamine oldu¤u ve hastal›¤›n k›sa
zamanda yay›lmas›na yol açt›¤› san›lmaktad›r.

Bu olgudaki hasta hayvanlarda yem yememe,
ishal,kafan›n dik tutulamamas› , arka ayaklarda felç,
abort, özelikle genç ve gebelerde ölümler fleklinde
gözlenen bulgular çeflitli araflt›r›c›lar›n tavflan (1,17),
kobay (16,19) ve çinçila (2,7,8) gibi rodentlerde
bildirdikleri bulgulara benzerlik göstremekte ve
salmonella enfeksiyonlar›n›n özelliklerini yans›tmaktad›r.

Çal›flmada nekropsi ve histopatolojik muayenede
saptanan ba¤›rsak, karaci¤er, dalak ve böbrek lezyonlar›
çinçila’ larda salmonella enfeksiyonu ile ilgili olarak
literatürlerde (1,2,7-9) bildirilen bulgularla benzerdir.
Sadece bir olguda (8) bildirilen panoftalmitis’e bu
çal›flmada rastlan›lmam›fl, septisemi bulgular›n›n varl›¤›na
karfl›l›k ayn› yay›nda bahsedilen mikrovaskular
trombozlar görülmemifl ve sözü edilen meningitis tablosu
ise çok hafif olarak gözlenebilmifltir. Bu durum
enfeksiyona neden olan Salmonella türlerinin virulensinin
ve enfeksiyonun görüldü¤ü konakç›n›n duyarl›l›¤›n›n farkl›
olmas›ndan kaynaklanabilir.

Bugüne kadar Salmonella türleri içinde S.
typhimurium (1,7), S. enteritidis (8) ve S. arizona (9)’ n›n
çinçila’larda enfeksiyona sebep oldu¤u bildirilmektedir. Bu
çal›flmada enfekte hayvanlar›n birinden S. enteritidis ve
di¤erinden ise S. typhimurium izole ve identifiye
edilmifltir.

Sa¤l›kl› cinçila’lar›n ba¤›rsak floras›n›n Gram (+)
etkenlerden olufltu¤u ve bu flora içinde yer alan tek Gram
(-) etkenin Proteus spp. oldu¤u ayr›ca sa¤l›kl› çinçila’lar›n
çeflitli iç organlar›ndan yap›lan ekimlerde de Proteus spp.
d›fl›nda daima Gram (+) etkenlerin üredi¤i bildirilmektedir
(2). Ayr›ca çeflitli hasta rodentlerin ba¤›rsak içeri¤i ve iç
organlar›ndan yap›lan ekimlerde Salmonella türlerine
oldukça düflük oranlarda (%1.8-%5) rastlan›ld›¤›
belirtilmektedir (17,18,21,22). Bu nedenle bu olguda
izole edilen Salmonella türlerinin hastal›¤›n primer etkeni
oldu¤u düflünülmüfltür.

Sonuç olarak, çinçila’larda salmonella enfeksiyonlar›
konusunda dikkatli olunmas›, ayr›ca etkenin daha çok
d›flk› ile bulafl›k yem ve sularla al›nd›¤› ve etkenin yabani
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fiekil 3. Karaci¤erde kupffer hücre aktivasyonu ve koagulasyon
nekrozu. H.E. X40



hayvanlar ve insanlar taraf›ndan tafl›nabilece¤i gözönünde
bulundurularak, hayvanlar›n hijyenik koflullarda
bar›nd›r›lmalar›n›n, çiftliklere girifl ve ç›k›fllar›n kontrol
alt›nda tutulmas›n›n ve özellikle genç ve gebe hayvanlar›n
bu enfeksiyona hassasiyetleri nedeniyle daha çok ihtimam
gösterilmelerinin önemi ortaya ç›kmaktad›r.
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