
 

 

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA  
SİSTEMİK NEKROPSİ TEKNİKLERİ ve  

MARAZİ MADDE ALIMI 

 

Cumhur ADIAY 

Veteriner Hekim 



 
Ölüm nedenini araştırmak amacı ile kadavranın bir 
metot çerçevesinde açılıp organ ve dokuların 
incelenmesine nekropsi veya nekroskopi ya da 
otopsi adı verilir. 
 
 
İnsan hekimliğinde otopsi 
 
Veteriner hekimlikte nekropsi (leş bilimi) terimi 
daha çok tercih edilmektedir.  

 



 
• Nekropsi ve biyopsi sonucu elde edilen organ ve 

doku örneklerindeki morfolojik değişikliklerin gözle 
incelenmesine makroskobik inceleme veya 
anatomik - patolojik inceleme (anatomo - 
patolojik inceleme) denir. 
 

• Normal görünümden ayrılan morfolojik değişikliklere 
lezyon veya makroskobik patolojik bulgu adı 
verilir.   

 



Makroskobik muayene 



Nekropsinin amacı: 
 

• Ölüm ve hastalık nedeninin ortaya çıkarılmasıdır. 
• Hayvan, sigorta kapsamına giren hastalıktan ölmüş ise 

sigortaya rapor vermek, 
• Adli durumlarda mahkemeye rapor vermek 
• Abort???? 



 
Nekropsi zamanı:  Ölümden sonra mümkün olduğunca hızlı 
yapılmalıdır. 
 
Nekropsi yerinin saptanması :  Dere yer altı suyundan uzak 
Işığı bol, yerleşim biriminden uzak,  
Kadavranın imhası :  Krematoryumlar bu iş için en uygun olan 
yerlerdir. En çok kullanılan yöntem kireçli çukura gömülmesidir. 

Nekropsi Yapılmasında Genel Kurallar: 





Nekropside Alınması Gereken Önlemler 

• Kendini ve yardımcı sağlık personelini koru 

Bunun için; 



Nekropsi kıyafeti, eldivenler, çizmeler, önlükler, maske 

Olmalıı 

Yoksa; Bol sabunlu eller, koruyucu tabaka amaçlı kremler??? 



KOKUŞMA (Putrefaksiyon) 

• Kokuşma bakterilerinin etkisiyle dokuların parçalanması, 
erimesi veya dekompozisyonudur. 

• Ölüm üzerinden hayli zaman geçtiğini gösterir, 
• Histopatolojik ve mikrobiyolojik örneklerin alınmasında 

kriterdir,sonuç elde edilemez. 
 



Kokuşma belirtileri 

• Postmortal gaz oluşumu 
• Koku 
• Kanın bozulması 
• Pseudomelanose 
 
 



Kokuşmayı etkileyen faktörler 

• Çevre ısısı 
• Zaman 
• Ölüm nedeni olan hastalık 



Otoliz (autolysis) 

Ölümden sonra doku ve hücrelerin enzimatik yollarla 
yıkıma uğrayıp kendi kendini eritmesi, sindirmesidir. 

Lizozomal enzimler salınır 
Kural olarak bakteriyel enzimlerin neden olduğu kokuşma 
(putrefaksiyon) ile beraberdir. 



 
 
• Otoliz ve kokuşma kışın geç, yazın hızlı olur 
• Tetanoz ve diğer klostridial hastalıklarda hızlıdır,  



• Dokular solgun veya beyazımsıdır, 
• Kıvam yumuşaktır, 
• Bazı mukozalar yerlerinden kalkar, özefagomalasi, 

rumenomalasi vb), 
• Organlara parmakla bastırılırsa kolayca parçalanır 



NEKROPSİ YÖNTEMLERİ 
Dış Bakı (Genel ve Özel Bakı) 

 
Genel bakı: Vücut boşlukları açılmadan önce kadavranın dıştan yapılan 
muayenesidir. 

Hayvanın kimliği (tür, ırk, cinsiyet, yaş, özel işaretler) 
Hayvan sahibinin ve hayvanın bağlı bulunduğu kuruluş ile gönderen hekimin 
adı ve adresi. 
Anamnez: Hayvanın ölüm ve hastalık sebebi hakkında bilgi alınması 



Özel Bakı 
 Kadavranın baştan itibaren ekstremitelere doğru dıştan 
ayrıntılı olarak incelenmesi 

 
Deri yüzeyi, meme, dış genital organlar, boynuz, tırnak v.s 
incelenir. 
 
Dıştan görülen mukoza ve doğal delikler (ağız, burun, kulak yolu, 
göz konjunktivaları, anüs, vagina) incelenir.  
Kan ?? 
Köpüklü Sıvı?? 

 



Gingivada ülser odakları 



İç Bakı 

Vücut boşlukları açıldığında içlerinde anormal bir içerik, 
organların konumu ve görünüşü, organlar arasında ve organlarla 
vücut duvarları arasında yapışıklığın varlığı ve diaframın 
durumuna bakılır.  

Organlar bir yöntem dahilinde ve sırayla çıkarılıp büyüklük, 
ağırlık, renk, yapı ve kıvam şekil, koku, kesit ve üst yüzeyleri 
gözden geçirilir. 

Nekropsi bir defa yapılabilir ve iyi 
değerlendirilmesi gerekir 



Genel İç bakı 



Genel Yöntemler 

 
Öncelikle dış bakı tamamlandıktan sonra şüphe edilen hastalığa, 
klinik bulgulara göre hangi organlar üzerinde durulacağı 
saptanmalıdır. 
 



 
 Kadavraya nekropsi pozisyonunun verilmesi 

 
 Derinin yüzülmesi ve ekstremitelerin ayrılması 

 
 Vücut boşluklarının açılması 

 
 Boyun organlarının çıkarılması 
 

Her nekropside kural olarak; 
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I. Nekropsi Pozisyonu 
 
 Hayvanın cüssesine, anatomik yapısına ve amaca göre 
seçilir; 

 
 

• Genellikle küçük cüsseli hayvanlar sırt üstü, büyük cüsseli 
hayvanlar yan taraflarına yatırılır. 
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2. Derinin Yüzülmesi ve Ekstremitelerin Ayrılması 
 
Vücut boşluklarının açılması ve deri ve deri altı dokular ile 
kaslarda oluşan patolojik değişikliklerin saptanması( Yanıkara, 
LSD)  için yüzülür 
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Ekstremitelerin ayrılması 
 1. Sırtüstü pozisyonda: 

a) Ön bacaklardan birisi tutularak yana 
açılıp toraks ile skapula arasından 
bıçak yardımı ile kesilir, diğer bacakta 
aynı işlem tekrarlanır. 

b) Arka bacaklardan birisi kaldırılır ve 
koksa-femoral eklem üzerindeki 
adduktor, grasilis ve kuartus kasları 
bıçakla temizlenir. Eklen dezartiküle 
edilir. Diğer arka bacakta da işlem 
tekrarlanır. 

c) Bu şekilde bacaklar gövdeye destek 
olur. 
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2. Yan pozisyonda ekstremitelerin ayrılması: 

• Sadece üstte kalan ekstremitelerde uygulanır. 
 

• Her iki pozisyonda da deri ve deri altı dokular, 
kaslar, mandibular, preskapular, aksillar, 
prefemoral ve superficial lenf yumruları gözden 
geçirilir. 
 

• Kesilen damarlardan akan kan (A. brachialis) renk 
ve pıhtılaşma yönünden incelenmelidir. 
 

• Deri ve deri altı dokular, kaslar kanama, ikterus v.s 
için incelenir.   
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3. Vücut boşluklarının açılması 

 
A) Karın ve Göğüs boşluklarının ayrı açılması: 

Sırt üstü pozisyonda karın boşluğunun 
açılması 
 

• Cartilago xiphoidea’nın hemen gerisinden 
bıçak veya bistüri yardımıyla birkaç cm 
uzunluğunda transversal kesit 

• El rehberliğinde  dokuları parçalamadan 
 
• Sol elin işaret ve orta parmakları rehberliğinde 

linea alba boyunca bıçak 45 derece açı ile 
pelvise kadar kesilir. 

 
• İlk transversal kesitten itibaren arkus costalar 

boyunca vertebralara kadar kesilir.  

 



29 

 

 Sırt üstü pozisyonda göğüs boşluğunun açılması: 
 

• Göğüs kafesini örten sağ ve sol kaslar kesilir (kostatomun iyi çalışması için) 

• Diaframın sternuma yakın olan en kubbeli yerinden krura diaframatikalara kadar 
hayvanın dorsaline kadar kesilir. 

• Açılan apertura thorasis kaudalis’te göğüs boşluğuna bakılır, sterno-perkardial 
bağlantı kesilir. Sonra göğüs kafesinin kesilmesine geçilir.  

 



30 

Sırt üstü pozisyonda göğüs boşluğu farklı şekillerde 
açılabilir. 
 

• Yaşlı ve büyük cüsselilerde kostalar kolumna 
vertebralise yakın olarak kesilir. 
 

• Kedi ve köpeklerde kosta-kondral bağlantı 
bölgesinden yapılabilir 
 

• Yavru ve genç hayvanlarda bıçakla 
kostkondral eklemden veya sternum boyunca 
yapılabilir. 
 

• Bu yaştaki hayvanlarda sternum geriden hafif 
yukarı kaldırılır ve kostalarla birleşim yerinden 
horizantal olarak kesilir.   
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• Göğüs Boşluğunda Sıvı 
• Karın Boşluğunda sıvı 
• Renk 
• Adhezyonlar 
• Organlarda değişiklikler 
• Hepatizsyon,nekroz,yumuşama,Kanama,   



Border disease 



Akciğer ve karaciğerde kanama 
odakları 



Nekrotik karaciğer ve koyulaşmış 
bağırsaklar?? 



TEŞEKKÜRLER 

www.gsb.gov.tr 



MARAZİ MADDE 
GÖNDERME 



Laboratuardan istenen muayeneye göre 
gönderilecek materyalin çesitleri ve gönderilme 
tarzları değisir. Örnekleme ve laboratuara 
numune gönderme sırasında dikkat edilecek 
birkaç nokta teshisin doğruluğunu ve 
güvenilirliğini artırır. 
TEŞHİŞTE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 
 
  Doğru Materyal 
  Doğru Enfeksiyon Döneminde Örnekleme 
  Doğru Transport 
  Doğru Laboratuvar Metodu 



DOĞRU MATERYAL 

• Laboratuardan istenecek teste uygun doğru materyalin uygun 
sartlarda alınması dikkat edilmesi geren ilk basamaktır. 

• Kan, dışkı, deri, nazal-genital-konjunktival swap, süt, idrar, 
apse, abort (atık), anaerobik kültür örnekleri canlı 
hayvanlardan alınabilecek numune örnekleridir. 

• Akciğer, trahea (solunum sistemi enfeksiyonları), bağırsak 
(sindirim sistemi enfeksiyonları), beyin, (merkezi sinir sistemi 
enfeksiyonları), plasenta, fötüs,karaciğer vb. ölü hayvanlardan 
alınabilecek numune örnekleridir. 



DOĞRU ENFEKSİYON DÖNEMİ 

 
• Akut enfeksiyon dönemi; klinik belirtilerin belirgin olduğu, 

alınan materyallerden etken izolasyonu veya antijen tespiti 
şansının %100’e çıktığı dönemdir. 



DOĞRU TRANSPORT 

• Alınan numunenin uygun sekilde saklanması ve laboratuara 
gönderilmesi dikkat edilecek en önemli husustur. Alınan 
numunenin istenecek teste uygun şekilde muhafaza edilmesi ve 
uygun şartlarda ve çabuklukta laboratuara gönderilmesi esastır. 

• Numune saklamada kullanılabilecek solüsyonlar; %50 gliserinli 
tamponlanmış fosfat solüsyonu (PBS) (50 ml gliserin+50 ml PBS), 
PBS, %10’luk formalin olabilir. 

•  Olmazsa olmazı buz aküsü!!!! 

DOĞRU LABORATUVAR METODU 

• Araştırmada kullanılacak yöntemin seçilmesi çok önemlidir. 



ANALİZE GÖRE MATERYAL GÖNDERME 

Bakteriyolojik Muayeneler için: 
 
• Kadavra olduğu gibi 
• İç organlar 
• Kaplar steril olmalı 
• Antibiyotik kullanılmamış olmamalı 
• Atıklarda fötüsun abomosum sıvısı unutulmamalıdır. 



Serolojik Muayeneler için 
• Kan, kan serumu, süt, süt serumu ve sperma steril olarak alınır ve 

steril bir şişeye konarak gönderilir. 
 
 
Histopatolojik Muayeneler için 
• Formol 
• Soğuk şartlar 

Mikolojik Muayeneler için 
• Taze lezyonlu, deri kazıntısı ve lezyonlu organlar 



Toksikolojik Muayeneler için 
• Şüphe edilen zehire göre materyal gönderilmelidir. 
• Bunlar; bitki ve bitkinin tohumu, yaprak, çiçek, gövde ve kökleri, 

kimyasal madde artıkları ve kapları vb. hayvan ölmüş ise mide 
ve mide içeriği, karaciğer, dalak, böbrek ve böbrek etrafı yağları 
gönderilir. 

Virolojik Muayeneler için 
• Bu amaçla; deri, kan, organ, serum veya tüm hayvan 

gönderilebilir. Karaciğer, Akciğer, Dalak, Beyin 
• Parazitolojik Muayeneler için 
• Deri kazıntısı, yün ve kıllar, Dalak , Karaciğer, gaita, idrar, kan 

frotisi, uygun olarak gönderilir. 



Marazi Madde Alınmasıyla İlgili Eksiklikler 
 

• Şüphe edilen hastalığa uygun olarak alınmaması, 

• asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak alınmaması, 

• Hayvan sahibine aldırılması, 

• Ölümden çok sonra alınması, 

• Organlardan yeterli büyüklükte materyalin alınmaması, 

• Tedavi görmüş hayvanlardan alınması olarak sıralanır. 



Marazi Madde Gönderilmesiyle İlgili Olabilecek Eksiklikler 
 

• Ambalajın standart olmayışı ,KONTAMİNASYON 

• Soğuk şartların yeterince sağlanmadan ambalajlanması  

• Yolda gecikme ve kokuşma olarak sıralanabilir.(Pazartesi 
sabah kargolan marazi madde elimize Çarşamba öğleden 
sonra ulaşıyor) 



Protokol Düzenlenmesiyle ilgili Olabilecek Eksiklikler 
 
• Hastalık mahalinde inceleme yapılmadan anemnezin çoğunlukla 

yetistirici ifadesine dayandırılması ve protokolün bu bilgiler 
doğrultusunda düzenlenmesi(İştahsızlık  ve durgunluk) 

• Şüphe edilen hastalığa karsı özel marazi maddenin protokolde yer 
almaması,(Enteretoxemi şühesiyle gönderilen akciğer) 

• Yapılan aşılamalara ve tedavilere dair kayıtların yapılmaması, 
• Protokol bilgilerinin teşhis çalışmalarını yönlendirmemesi veya 

yönlendirme bilgilerinin yetersizliği, 
• Anemnez ve teshişi istenen hastalık arasında ilginin olmayışı 

sıralanabilir.(Bir hafta hastalık süreci yaşamış hayvandan Perakut 
hastalık teşhisleri sorgulanması) 



Materyal Gönderilirken 

• Taze kadavradan alınmış olmalı, 

• Steriliteye önem ver, 

• Gönderme protokolü materyali gönderen Veteriner Hekim 
tarafından eksiksiz olarak doldurulmalı (özellikle yapılan tedavi, 
uygulanan aşı ve ilaçların detaylı olarak izahı,şüphe edilen 
hastalık, hastalığın seyir şekli, ani ölüm, kronik, sporadik vakalar, 
sürü problemi şeklinde işaret edilmelidir) 



Zoonoz hastalıklar yönünden süpheli marazi madde gönderilirken; 

  

 Toplum sağlığı göz önünde bulundurularak çevrenin 
kontaminasyonunu önlemek amacıyla ambalajı özellikle çok iyi 
düzenlenerek gönderilmelidir. 



BSE, SCRAPİE HASTALIĞINDAN ŞÜPHELİ HAYVANLARDA, 
NUMUNE GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Doğru sonuca ulaşabilmek uygun numune 
gönderilmesi ile sağlanabilir. 

• Bütün yöntemlerde kullandığımız numune 
beynin “OBEX” kısmıdır. 

• Obex kısmı, Foramen Magnum’dan kaşık 
ile girilerek alınabilir. 

• Obex, Beyin ve Beyincik dokusu olmadan 
bütün halinde gönderilmelidir. 

49 









53 

MARAZİ MADDE GÖNDERME PROTOKOLÜ 

A - GÖNDERENEN: 

Adı- Soyadı : 
Adresi : 

Tel-Fax : 

e-mail : 

B- HAYVAN SAHİBİNİN : 
Adı- Soyadı : 
Adres : 

Tel. No : 

C – HAYVANA AİT BELGELER : 
1- Kulak No: 

2- Türü : 

3- Irkı – Cinsiyeti : 

4- Yası : 
5- Verilen Besin Maddeleri: Slaj(… ), Konsantre Yem (.…), Kaba Yem(….) 
6- Bakım ve Beslenme : Ahırda ( …….), Merada (………) 
D-NUMUNEYE AİT BELGELER: 
1-Gönderilen Numunenin Türü: 

2-Numune Adedi: 

3-Numunenin Alındığı Tarih: 
4-Atık ise kaç günlük olduğu: 
5-Uygulanan Asılar: 
6-Uygulanan Ası Seri No’ları: 
7-Numunenin Gönderilme Sekli:Formolde( ), Dondurulmus( ),Soğuk Sartlarda (  ), Tasıyıcı besi yerinde( ), Normal Sartlarda ( ), Diğer ( ) 
E-HASTALIK DURUMU : 

1-Sürüdeki Hayvan Sayısı ( ) , Hastalanan ( ), Ölen ( ), İyilesen ( ), 

Sirayete Maruz ( ) 

2-Hayvanın daha önce geçirdiği hastalık veya hastalıklar: 
……………………………………………………………………………………………. 
3-Daha önce yapılan tedavi ve tarihi: 
……………………………………………………………………………………………. 
4-HASTALIK HAKKINDA BİLGİ ( Klinik Belirtiler, Lezyonlar, Süresi, Etkilenen hayvan sayısı ve Otopsi Bulguları ) 
5- SÜPHE EDİLEN HASTALIK : (………………………………………………..) 
F- İSTENİLEN LABORATUVAR MUAYENELERİ 
1- Bakteriyolojik ( ), 2- Serolojik ( ), 3- Parazitolojik ( ), 4- Toksikolojik ( ), 5- Patolojik ( ), 6- Virolojik ( ) 



TEŞEKKÜRLER 

www.gsb.gov.tr 


















