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SIĞ IRLARDA ACTİNOMYCOSE'UN TEDAVISI 

B. Öktem' 	 H. Anteplioğ lu2  

The Treatment of Actinomycosis in Cattle 

Summary: In this article, the treatment of 31 Actinomycosis and Actinobacillosis 

(including, wooden tongue and bone involvement) were discussed. The cattle were 1-9 

years old. 

Two cases (wooden tongue), were treated successfully by irrigation of lugol's solution 

and application of glycerine iode on the tongue daily, and injection of fresh prepared iodine 

solution according to G o tz e method intravenously. The treatment of 13 cases (including 3 

bone actinomycosis) was directed, extirpation of granulomatous masses and injection of io-

dine solution by Götze method. The results were; 11 recovery, and 2 relapses (Bone acti-

nomycosis). 

Excision of actinomycotic lesions, application of iodine solution (2-4 times intrave-

nously), and injection of Penicillin for 5-12 days, well responded in 9 cases, except four bo-

nes, and one soft tissue involvement. 

Three cattle were treated by remowing of the affected tissue, and injection of Strepto-

Penicillin (2 gr. Streptomycin sulfate, 2000 000 i. u. proc. G. penicillin, and 500.000 Cryst. 

G. penicillin) intramuscularoly. 

Owing to the frequent location of actinomycotic tumours near to the large and impor-

tant blood-vessels, and nerves of the throat, surgical methods reguire great care. 

Özet: Çal ış ma A. Ü. Veteriner Fakültesi Ş irurji Kürsüsü klini ğ ine tedavi için getiri-

len, iki dil, yedi kemik ve 22 yumu şak doku Actinomycosis ve Actinobacillosis vak'alar ında, 

uygulanan değ iş ik sağı tma yöntemleriyle sonuçlar ın ı  kapsamaktad ır. Hastalar ın ya ş ları  1-9 

yı l aras ında değ işmekte olup, yerli ve yabanc ı  ı rk sığı rları  içine almaktayd ı . 

Dilde lokalize olan iki Actinobacillosis olay ında, ağ z ın günlük lugol solüsyonu ile irri-

gasyonu, Götze usulüne göre damar içi yolla taze haz ı rlanan % 10 luk iyot karışı mı  solüsyo-

nunun 5-7 gün ara ile iki defa enjeksiyonu, dil üzerine hergün Glycerine iode sürülmesi gibi 

lokal ve sistemik tedavilerle 21 günde tam iyile şme sağ lanmış t ır. Üç çene kemiğ i Actinomy- 
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cose'u olayını  kaps ıyan 13 vak'ada, hastal ıkh dokuların ekstirpasyonuna ilâveten Götze me-

todu, iyot solüsyonu enjeksiyonlar ı  yap ılmış tır. Bunlardan 11 s ığı rda değ iş ik sürelerde iyile ş -

me sağ lanmış , iki kemik Actinomycose' olay ında, iyileş meden bir süre sonra nüksler görül-

müş tür. Dördü çene kemiklerine yay ılan Actinomycose'u olan diğ er 13 vak'al ık gurupta, 

lezyonun çıkarılmas ı , Götze metodu damar içi iyot solüsyonu enjeksiyonu ve sistemik şekilde 

penicillin enjeksiyonlar ı  ile tedavi yap ılmış , bunlardan dört kemik ve bir yumu ş ak doku Ac-

tinomycose'u olayında iki-üç ay sonra nüksler meydana gelmi ş , diğerlerinde ba şarı lı  sonuçlar 

sağ lanabilmi ş tir. Operatif tedavi ile birlikte, yaln ız Strepto-Penicillin tedavisi gören üç yu-
muşak doku Actinobacillosis'i olay ında ise üç hafta içinde oldukça sür'atli bir iyile şme elde 

edilmiş tir. 

Yapılacak operasyon, bilhassa önemli kan damarlar ı  ile sinirlerin çok olduğu bölgeleri 

kapsadığı ndan çok dikkatli olunmak gerekmektedir. 

Giri ş  

Bu çalış ma, dünyanın diğ er bölgelerinde oldu ğu gibi, Yurdumuz-
da özellikle s ığı rlarda, oldukça ekonomik kay ıplara yol açan, Acti-
nomycosis ve Actinomacillosis'in, u ğ raş tırıcı  ve zor olan tedavi yön-
temleri üzerinde durarak, sonuçlar ı  kıyaslamak amac ıyla yapı lmış -
tır. 

Fincher, Gibbons, Mayer, Park ( 4) ve Öktem (9) a göre; hastal ık 
dah çok sığı rlarda, domuzlarda ve nadiren atlarda; ba ş  bölgesinin 
yumuş ak ve kemik dokular ında, iç organlarda, memede lokalize olup, 
ş işlikler, fistüller ve ta şkın granülom'larla karakterize olmaktad ır. 

Etkenlerinden, Actinomyces bovis, daha çok kemik; Actinoba-
cillus Lignieresi ise ço ğunlukla çene alt ı , pharyngeal bölgenin yumu ş ak 
dokularında değ iş ik belirtilerle seyreden ve Corynebacterium pyo-
genes, Staphycococcus aureus gibi mikroorganizmalarla birlikte bu-
lunur. Connant, Smith, Baker, Calloway (2), Emmerson (3), hastalı -
ğı n enfeksiyon ş eklinin kesin olarak bilinmedi ğ ini, alınan sert g ıdala-
rın ağı z mukozasında yapt ığı  yara ve çiziklerden girdiklerinin kabul 
edildiğ ini bildirmiş lerdir. 

Frost (5), Ligniers ve Spitz ( 6), hastal ıksız 35 sığı rın 20 cinin 
ağ zında, Actinomyces bulundu ğunu göstermi şlerdir. Mathieson, Har-
rison, Hammond ve Henrici ( 7); hastal ığı n bulaşma ş eklinin birçok 
faktörlere bağ lı  olduğunu, bu arada s ığı rlar ın özellikle daimi di şlerini 
çıkardıkları  zaman, şekillenen mukoza yaralar ından etkenlerin gir-
diklerini bildirmişlerdir. Albeston, Pulmar (°) ve Öktem ( 9); Acti-
nomycose'un tedavisinde iyotlu preparatlar ın lokal ve parenteral yol-
larla kullan ı lmas ı nı n en etkin yöntem olduğunu, bu arada % i o—zo 
Bakır Sulfat, % ı  o Antiformin, i /zoo Süblime solüsyonlar ından iyi 
sonuç alındığı  açıklanmış tır. Kemik Actinomycose'unda, hastal ığı n 
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önlenemediğ i ve uzun sürecek tedavi çabalar ı  yerine, hastalr ın kesime 
gönderilmelerinin uygun dü ş eceğ i belirtilmi ş tir. Götze, total ekstir-
pasyonu yapı lamayan olaylarda, hayvanın ı  oo kg. canlı  vücut ağı rlı -
ğı  için 3-4 gr. Potass. iodure, 2-3 gr. Sodium iodure'un taze haz ırlan-
mış  % 1 o— İ  5 lik solüsyonunun 5-12 gün arayla, ençok 5 defa damar içi 
yolla uygulanmasiyle ba ş arı lı  sonuçlar al ı nabileceğ ini belirtmi ş tir. 
Fincher ve arkada ş larının (4) belirttikleine göre, çok s ınırlı  olaylarda, 
Kombiyotik uygulamalariyle olumlu sonuç al ındığı , ayni yöntemle te-
davi denemelei yapan baz ı  araş tırı cılar ise; A. bovis'in Gram ol-
ması  nedeniyle Penicillin'e iyi cevap verdi ğ ini, her iki antibiyotiğ in 
kombine olarak uyguland ığı  yaz ı  vak'alarda, aktinomikoz granülom'- 
larınd.a yavaş  yavaş  bir duraklama görüldüğünü, olaylar ın bir kısmın-
da ise sür'atli yayı lım ve üremeler ş ekillendiğ ini yarmlamış lardı r. 
Kingrnan ve Palen ( 8) ; Kemik Actinomycose'u olaylar ında X-ışı n-
lariyle tedavi denemeleri yapm ış  ve baz ı larında yayı lımın durduğu, fa- . 

kat sonucun vak'alara göre değ işik olduğunu göstermi ş lerdir. 

Materyal ve Metot 

Çalış ma 1957-1971 y ı lları  aras ı nda Fakültemiz Ş irurji Klinikle-
rine tedavi için getirilen Actinomycose ve Actinobacillosis'li 167 s ığı rı  
kapsamaktad ır. Ancak biz bunlardan 31 nin tedavi sonuçlar ını  baş -
tan sona izliyebildiğ imiz için, sonuçlar ımız ı  bu sonki hasta sayı sı na 
göre düzenlemi ş  bulunmaktay ız. Vak'alardan ikisi dil actinobacillo-
sis'i olduğu için ayr ı  bir tedavi ile, 13 ba ş lık bir gurup hastada lezyon-
lu dokular ı n ekstirpasyonu ile birlikte, Götze tedavisi ( ı oo gr. canl ı  
vücut ağı rlığı na 3-4 gr. Potassium iodure, 2-3 gr. sodium iodure'ün 
damı tık sudaki % o— İ  5 lik solüsyonunun 5-12 gün arlarla ençok be ş  
def'a i. v. enjeksiyonu), 13 vak'ada operasyon, damar içi iyot tedavisi 
ve Penicllin (5-8 gün ı  500 000 — 2 500 000 i. u. Proc. G penicillin) 
enjeksiyonlar ı ; 3 vak'al ık diğ er bir gurup hastada, operatif müdahale 
ve Strepto Veticillin ( 2 gr. Streptomycin sulfate, 2 000 000 i. u. Proc. 
G. penicillin ile 400 000 i. y. Cryst. G. penicillin) 5-12 gün süre ile 
enjekte edilerek tedavi edilmi ş lerdir. 

Hayvanlar ı -9 ya ş  arasında olup, yerli Montofon, Siementhal, 
Braun Suiss ve Holstein ırkları ndandı . 

Vak'aları n biyopsi maddelerinin histopatolojik ve bakteriyolo-
jik muayeneleri A. Ü. Vet. Fak. Patolojik Anatomi ve Bakteriyoloji 
Kürsülerinde yapı lmış tır. 
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Vak' alartm ız 

Grup: ı — Dil Actinobacillosis' 

1957/2566 ve m ı  /449 kayı t numaral ı , birisi 5 yaşı nda, diğ eri 
ı  yaşı nda yerli s ığı r, 4-6 aydan beri a ğı zlarından salya aktığı , dilleri-
nin ş iş tiğ i, zayıfladıkları  ve respirasyonun h ırı ltı lı  olduğu, gıdaların 
normal alamad ıklarından ş ikayetle getirilmi ş , yap ılan muayenede, 
dilin sert ve ş i şmiş  olduğu, üzerinde ve yanlar ında nodüler üremeler 
bulunduğu görüldü. Biyopsi için materyal al ı ndı . 

Tedavi için, hergün a ğı zlar ı  lugol solüsyoniyle irrigasyona tabi 
tutuldu ve dil üzerine glycerine iod& sürüldü, ayr ı ca damar içi yolla 
Götze usulü iyot kar ışı mı  solüsyonundan birincisine 7, ikincisine 5 gün 
ara ile, iki def'a enjeksiyon yap ı ldı . Her iki hasta 21 günde iyile ş ti. 

Histopatolojik muayene sonucu, her iki vak'ada Ac tino b a cil-
losis olarak bildirildi. 

Gurup: 2— Operatif müdahale ve Götze tedavisi: 

1957 /2o5o, 1957/225, 1960/1626, 1961 /gg, 1961/2603, 1962/ 
1441, 202, 1963/2534, 61, 2633, 1864/169, 183, 31 kayı t numaral ı  
1-9 ya ş lar ı  aras ında, yerli, Montofon, Siementhal irklar ı na ait s ığı r-
ları  kaps ıyan bu gurup hastalardan üçünde, lezyon maksilla bölgesin-
de bir tarafl ı  hem kemikte ve hem de yumu ş ak dokularda yay ım yap-
mış  diğerlerinde submandibular, pharyngeal ve retropharyngeal böl-
gelerde, yumu ş ak dokularda yayı lmış , fistüllü, değ iş ik çapta ş iş lik ve 
ta şkın granülasyon'larla karakterize bir durumdayd ı . 

Bütün vak'alarda, genel veya infiltrasyon anestezisi alt ı nda has-
talar yat ırı lı p, hastal ıklı  dokular eksize edilmi ş , küretajlar ı  yap ı lmış , 
sonra iyotlu gazlarla tamponlanm ış lardır. Hastalardan 1962/1441 
numaral ı  olanda, odaklar dört ayr ı  yerde ve yumruk büyüklü ğünde 
bulunduğundan, hayvan yat ırı ldığı nda dyspnoe husule geldiğ inden, 
önce geçici tracheotomie yap ı lmış t ır. Operasyondan sonra hayvanlara, 
ağı rlıklarına göre düzenlenmek ve taze haz ı rlanmak ş artiyle sodyum 
ve potasyum kar ışı mının % Io luk solüsyonlar ı  6-8-1 o gün aralarla 
1-4 def'a v. jugularis'ten enjekte edilmi ş tir. Yaralar ın irrigasyonlar ı  
iyotlu su ile hergün yenilenmi ş tir. Tedavi ve hospitalizasyon süreleri 
18-6o gün aras ında değ işen hastalar ın II inde iyileşme sağ lanmış , 
iki kemik aktinomikoz'u olayında 6o—go gün sonra nüks görülmü ş tür. 
Kemik aktinomikozu bulunan bir öküz, belli tedavi süresinden sonra 
ş ehir d ışı na ç ıkarı ldığı ndan nüks durumu ö ğ renilememiş tir. 

Histopatolojik ve bakteriyolojik muayene sonuçlar ı : 6 vak'ada 
Actinomycose, iki vak'ada Actinobacillosis, bunlardan baz ı - 
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lar ını n, bakteriyolojik muayenelerinde C o r y n b a c t erium ve birinde 
de S tr ep to co ccus üredi ğ i anlaşı lm ış tır. 

Grup: 3— Operasyon, Götze tedavisi ve Penicillin G. uygulanan vak' alar: 

196011625, 15, 196112603, 2671; 1962 /3648; 196312, 672; 1964/ 
8, 105; 1966/462, 607; 1970/128 ve 1971 /326 kay ı t numaral ı  on üç 

baş , yerli, Montafon, Braun Suiss ve Holstein ı rkı  sığı rlardan, dokuzun-
da lezyon submandinular, paryngeal ve parotis bölgelerinde yumu ş ak 
dokuda, üçünde maksilla'da kemik ve yumu ş ak dokularda, birinde ise 
alt çenenin bir tarafı nda hem kemik ve hemde yumu ş ak dokularda de-
ğ iş ik ş ekilde yay ı lı m götermi ş lerdi. 

Anestezi alt ında, hastal ıklı  dokular ç ıkarı ldıktan sonra, hastalara 
damar içi yolla gene Götze usulü iyot solüsyonu njeksiyonlar ı  6— ı o 
gün aral ı kla 2-4 defa yap ı lmış , ayrı ca sistemik olarak 5-8 gün kas içi 
1 500 000 — 2 500 000 i. u Penicillin G. enjeksiyonlar ı  uygulanmış -
tır. Yumu ş ak dokular ında lezyon bulunan hastalar 21-62 gün içinde 
iyileş miş , yaln ız Kazova İ nekhanesine ait Braun Suiss ı rkı  bir inekte 
üç ay sonra nüks görülmü ş , alt ve üst çene kemiklerinde yay ı lı m göste-
ren vak'larda ba ş lang ı çta iyile şme sağ lanmas ı na rağmen üç ay sonra 
birkaç odak halinde nüksler mü ş ahade edilmi ş tir. 

Vak'alar ı n laboratuvar muayene sonuçlar ı ; 9 unda histopatolo-
jikman Actinomycotique granülasyon dokusu; birinde Actinomacil-
losis saptand ığı  bildirilmiş tir. 

Grup: 4— Operasyon ve Strepto-Veticillin uygulanan Vak' alar: 

19641183; 1971 /7, 419 kay ı t numaral ı , 1-5 ya ş lar ı  aras ında bu-
bulunan ve yaln ı z submandibular, parotideal bölgelerde so ğ uk apse-
ler, fistülize odaklar ve granülomlar ihtiva eden üç s ığı rda, lezyonlar, 
operasyonla ç ıkar ı ld ıktan sonra, hastalara 5-12 gün sistemik olarak 
terkibinde 2 gr. streptomycin sulfate, 2 000 000 i.u. Proc. G. peni-
cillin ile 500 000 i. u. Cryst. G. penicillin bulunan Kombiyotik birer 
flakon halinde uygulanm ış tır. Her üç hastada üç hafta içinde sür'atli 
bir iyile ş me elde edilmi ş tir. 

Biyopsi maddelerinin muayene sonuçlar ı , bir vak'ada actinomy-
cose, diğer iki vak'ada bakteriyolojik olarak Corynebacterium üre-
diğ i bildirilmiş tir. 

Sonuç ve Tartış ma 

İki dil Actinobacillosis olay ında, ağ zın iyotlu su ile irrigasyonu 
ve damar içi Götze metoduna göre iyot tuzlar ı  kar ışı mı nı n % 10 luk 
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solüsyonunun iki def'a enjeksiyonu ile iyile ş me sağ lanmış tır. Operas-
yon ve Götze metodiyle iyot tedavisine tabi tutulan üçü çene kemi ğ i 
Actinomyose'u ve ı  i 'i yumuş ak doku lezyonu ş eklinde olan vak'alar-
da, tedavi süresi 18-60 gün olmu ş , hayvanlar ın hepsinde klinik iyile ş -
me elde edilmi ş , ancak kemik lezyonu bulunan iki vak'ada üç ay sonra 
nüksler görülmü ş tür. 

Operatif müdahale, damar içi Götze usulü iyot solüsyonu enjek-
siyonu ve kas içi Proc. Penicillin enjeksiyonu yap ılan diğ er 13 hasta-
dan dördü, kemik, biri yumu ş ak doku Actinomycose'u olanda ı  o– ı  2 
hafta sonra nüksler görülmü ş  diğ erleri iyile ş miş lerdir. 

Operasyona ek olark, hastalara yaln ı z 5-12 gün süre ile günde 
bir flakon Strepto-Veticillin enjekte edilen üç yumu ş ak doku Acti-
nomycose'u vak'as ı nda, üç haftada oldukça sür'atli bir iyile şme sağ -
lanmış t ır. 

Yurdumuzda özellikle ba ş  bölgelerindeki dokularda yay ı lı m gös-
teren Actinomycose ve Actinobacilosis olylar ı  oldukça yayg ı n bulun-
maktad ır. Klinik tablolar ı  benzeri olduklar ı ndan Actinomycose ve 
Actinobacillose birbirinden ay ırt edilememektedir. Hastal ığı n etkenleri 
içinde Actinomyces bovis ve Actinobacillus Lignieresi yan ı nda, Cory-
nebacterium, Streptococcus gibi irin yapan etkenlerde yer almakta-
dı r. 

Tedavi ettiğ imiz vak'alara göre, bu tür lezyonlarda vaktinde, 
lezyonun operasyonla uzakla ş tırı lmas ı  yap ı lır, iyot tedavisi yan ında, 
Gram + ve Gram — etkenlere etkili antibiyotikler uygulan ırsa ol-
umlu sonuçlar al ı nabileceğ i kanı s ına var ı lmış tı r. Kemiklerde geni ş  
yıkı mlanma bulunan olaylarda hayvan ı n daha fazla zay ıflamas ına 
meydan vermeden kesime sevki uygun olur. 

Yap ı lacak operatif müdahleler, regioda bol kan damar ı  v önemli 
sinirler bulunduğundan daima titizlik ve dikkat istemektedir. 
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Resim 1. Vak'alar ı mızdan birinde çene alt ında karakteristik aktinomikoz granülomu. 

(A tipical actinomycotic granuloma in the submandibular area). 
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Resim 2. Çene alt ı  ve retropharyngeal bölgede birden fazla Actinobacillosis odaklar ı  bu- 

lunan bir boğanın operasyondan sonraki görünümü. (This picture represent a bull after ope- 

ration, which has had many actinomycotic focuses in the submandibular and 

retropharyngeal regions). 

Resim 3. Resim 2 deki vak'adan ç ıkarılan granulom'lardan birisi. A ğı rlığı : 420 gr. 

(An Actinomycotic granuloma, excised from the bull. Weight: 420 g.) 
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Resim 4. Çene alt ı  salya bezi ve lenf yumrular ına yayı l ıp fistülleş en Actinomycose olaym ın 
tedaviden evvelki görünümü. (The actinomycotic granulorr ıas in the submandibular regio 

of an ox-before treatment) 

Resim 5. Üst çene kemiğ i Actinomycose'u. (An actinomycotic lesion in the upper jaw of 

an ox). 
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Resim 6. Vak'a 5'in radyolojik görünümü. (Radiographyc apperence of bone destruction 

in the case Nr. 5). 


