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ÖZET
Bir aylık 60 adet beyaz fare üç eşit gruba ayrıldı. I. grup kontrol olarak kullanıldı. Diğer iki grubun içme sularına 0.4 gr/lt miktarlarda 10 ay süre ile nitrit ve
nitrat katıldı. Her ay gruplar halinde hayvanlardan taze dışkı alınarak total bakteri
sayıları

tesbit edildi. Bu süre sonunda hayvanlar birer gün ara ile üç defa arka arkaya
NewCtJBtle virusu (Hitchner B 1 suşu) ile on a şılam a dozu verilerek aşılandı. Son enjeksiyondan 15 gün sonra hayvanlardan gruplar halinde kan alınarak serumları çı
karıldı ı.ıe HI titreleri ölçüldü. Tablo !'de görüld üğü gibi to tal bakteri sayısında kontrol,grupto bir değişiklik olmamasına karşılık diğer iki grupta tedrici bir azalma vardır. Aynı durum HI (hem aglutinasyon-inhibisyon) titrelerinde de gözlenmektedir.
Kontrol I . grubun HI titresi 2- 6 , nitrit ve nitrat içirilen diğer grupların titreleri sıra
BJyla 2-s ve 2-4 olarak tesbit edilmiştir.

SUMMARY
A Study on the Fecal Bacterial Counts in Mice lmmunosuppressed by Orally
Administered Nitrate and Nitrite
A month-old, sixty Swiss mice were divided into three equal groups. First
group was untreated controls, as the second group received Nitrite (0.4 gr/lt) in ·
their drinking water. The third group being treated with Nitrate (0.4 gr/lt) they
were immunosuppressed for ten months. By the end of this ten month treatment
· period, all three groups were ND vaccinated for three times, a day apart (New
Castle Hitchner B 1 virus). The vaccine dose was ten times of normal vaccination
dosage. Fecal bacterial counts were taken from samples collected at the end of

•

••
•••

Doç . Dr.; U. V. Veteriner Fakültesi, Bursa-T tJRKIYE .
Gör. ; U. V. Veteriner Fakültesi, Bursa-TtJRKIYE.
Gör.; U. V. Veteriner Fakültesi, B~;~rsa-TVRKlYE.

Araş.
Araş.

-113-

euery month for ten times. Fi{teen days after the third uaccination, the blood
samples were obtained to run the HI tests. The blood samples were pooled for
each gro up and the sera were used to compare the resulting HI ualues be tween
immunoactive and immunosuppressed animals.
The total {ecal bacterial co un ts d id not show any uariation in the {irst group,
while the immunosuppressed groups (2 and 3) demonstrated a gradual decrease.
The HItiters were similarly a{{ected and the immunosuppressed animals showed a
gradual declining comparing w ith the first untreated control group. The Hı titer of
the {irst group was 2- 6 , while nitrite group had a titer of 2 - 5 , and the nitrate
group had a titer o f 2 - 4 .
Key words: Immunosuppression by nitrite and nitrate, {ecal bacterial counts.
GiRi Ş

· Sindirim sistemi özellikle gastrointestinal mikroflara tek bir ek osistem oluş
böyle kompleks bir mikrobiyal çevrede mikroorgani z maların fonksiyonlan sınırlı de~ildir. Başlıca fonksiyonlan üç
grup altında toplanmaktadır : Konakçının büyüme ve gelişmesi, intestinal mukosanın yapı ve fonksiyonu ve intestinal sistemde bulunan hem endogen hem de egzogen
mikroorganizmaların metabolizması 1 • Sindirim sistemi florasının gıda maddelerinin
sindirilmelerinde ve buna ba~lı çeşitli enzimatik olaylarda üstlendikleri rolün yanı- .
sıra çeşitli vasıtal arla vücuda yine bu yoldan giren birçok toksik maddeyi de etkilerler. öme~in nitratlı birleşikler ağızcia doğal flora tarafından indirgenerek nitrite
dönüştürülür. Nitrit 'in de yutularak mideye ulaştığı belirtilmiştir2 • Midenin asidite
koşulları altında aminler özellikle tükrükle mideye ulaşan nitrit ile reaksiyona girerek H-nitronaminleri oluşturabilmektedir 1 • 3 • 4 • Oluşan nitroanimler alkali karakterde olanları tümör teşekkül etmesinde daha etkili oldu~u bildirllmektedir5 • Toprak,
su ve artıkları içerisindeki proteinlerin mikrobiyolojik bozulmasından Nitrat (N0 3 )
oluştuğu gibi, aynı şekilde insan barsağında da nitrojenli birleşiklerden mikrobiyolojik yolla nitrat oluştu ğ unu ve olu ş an bu N0 3 'in belli bir kısmının yine mikrobiyolojik olarak nitrit (N0 2 )'e indirgendiğini saptamışlardır 6 • Bağışıklığın baskılan
ması genellikle paraziter infestasyon veya bakteriyle enfeksiyon ile beraber görülmektedir7. Ancak barsaklarda meydana gelen enfeksiyon endojen karakterde de
olabilir. ö rneğin çeşitli antibiyotikler metal eksiklikleri ve metalik tuzlar floradaki
bazı türlerin yok olması ve bazı türlerinde fazla üreyerek hastalık oluşturdukları bildirilmiştir ' • 7 . Nitrat ve nitrit tuzlan normalinden fazla alan hayvanlarda barsaktaki
florada meydana gelen deği şiklikler henüz tam olarak bilinmemektedir. İşte bu nedenle içme sularına nitrat (N0 3 ) ve nitrit (N0 2 ) katılan farelerde belli bir zaman sürecinde total germ sayılarında meydana gelebilecek değişiklikleri incelemek immunosuppresif etki ile bir paralellik bulunup bulunmadı ğ ını tesbit etmek amacı ile bu
turmaktadır. Çeşitli karşılıklı ilişkilerin oldu~u

ç alışma planlandı.

MATERY AL VE METOD
Bir aylık 60 beyaz fare üç eşit gruba aynldı. I. grup kontrol, Il. ve lll. grupiç me sularının 0,4 gr/lt miktarlarında sırası ile nitrit ve nitrat katıldı. On ay
süre ile her ay ayrı gruplar halinde hayvanlardan taze dışkı alınarak total bakteri saların
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yılan

tesbit edildi. Total bakteri sayımı bilinen laboratuvar metodu ile yapıldı. Bu
süre sonunda hayvanlar birer gün ara ile üç defa arka arkaya Newcastle virusu
(Hitchner B1 suşu ) ile 10 aşılama dozu verilerek aşılandı. Son enjeksiyondan 15
gün sonra hayvanlardan gruplar halinde kan alınarak serumları ç ıkanldı. Daha önce
bildirildi~i şekilde HI titreleri ölçüldü.

SONUÇ
Her aya ait total bakteri sayılan belirtilmiştir. Nitrat ve nitritli su i ç~nlerde
bakteri sayısı tedrici bir azalma göstermektedir. Aynı şekilde HI titrelerinde buna paralel bir azalma tesbit edilmiştir. Şöyle ki: I. grup (kontrol) da HItitreleri 2- 6 olmasına karşın II ve III. gruplarda uranik 2- 5 ve 2-4 dür.
dışkıdaki

TARTIŞMA

A~ız mikroflorası dahil tüm sindirim sistemi florası gıda maddelerinin sindiriminde ve çeşitli metabolizma olaylannda önemli görevler yapar. Etkileri daha çok
enzimatiktir 1 • 2 . Böyle etkilerinin yanısıra vücut için zararlı sonuçlar do~uracak
olaylara da kanşırlar. öme~in, midenin asit koşullannda dışandan alınan veya a~ız
florası tarafından oluşturulan ve mideye ulaşan nitrit ile aminler reaksiyona girerek
N-nitrosaminleri oluşturmaktadırları • 3 • 4 • 6 • Ba~ışıklı~ı baskılandı~ı bakteriyel en.feksiyon 7 sonunda veya çeşitli antibiyotikler metalik yetersizlikler ve çeşitli metalik tuzlar etkisi ile floradaki bazı türler yok olmakta, bazı türlerde fazla üreyerek
hastalık oluşturmaktadırları • 7 . NaN0 3 ve NaN0 2 ile yapılan denemelerde yukanda bildirilen duruma benzer sonuçlar elde edilmiştir. İçme sulanna nitrat ve nitrit
katılan gruplarda fe kal bakteri sayılannda tedrici bir azalma olmasıila karşın kontrol
grupta pek de~işiklik görülmemektedir (Tablo: I). Ba~ışıklı~ın baskılanması da elde
edilen bu sonuca paralellik göstermektedir. Mamafi dışkıdaki total bakteri sayılann
daki azalmanın tür seviyesinde incelenmesi gerekmektedir.

Tablo: 1
Total Bakteri Sayısı 1Gram x 10 5
TARİH

2. 7.1987
3. 8.1987
3. 9.1987
5.10.1987
5.11.1987
7.12.1987
7. 1.1988
8. 2.1988
8. 3.1988
8. 4.1988

NiTRAT

NiTRİT

KONTROL

283
280
267
240
245
220
224
182
176
190

240
243
231
239
228
223
235
203
210
204

212
230
222
257
283
240
235
270
232
241

ıo - 6 , ıo -s sulandırmaların aritmetik ortalamaları.
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