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conducted
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infectious agents which cause infertility and abortion, and methods of control and in some
cases eradieation ofthese diseases. lt is the purpose of this paper to review present knowledge
of biologieal eauses of infertility and abortion
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the diagnosis and control of the more important
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diseases is included.

Özet: Sığırlarda infertilite ve abortuslara çok sık raslanmakta ve bazı spesifik cnfektif
etkcnler katiyetle teşhis cdilebilmektedir.
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kompleks hastalığın nedeni olabilir. Sığırların genital organlarını enfekte eden hastalıklar
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Giriş

Son yılların yayın ve konferansıarında üzerinde önemle durulan konulardan birisi "Koruyucu Veteriner Hckimlik"tir. Veteriner
Hekimlik mesleğinin hayvan sağlığını korl'ma ve devam ettirme sorumlu.luğu. ile yükümlü olduğu bilinen bir gerçektir. Buna ilaveten
ve aynı derecede önemli bir ödevide bireysel hayvanların veya sürünün veriifnini optimal düzeyde muhafaza etmektir.
Şüphesi~ fiziksel hastalık, özellikle devamlı olanı veya ölüme
götüreni, büyük ekonomik kayıplara neden olur. Bununla beraber,
genelliklesağlık
bozukluğu beldekleri göstermeyen infertilite ve
abortus da'ha büyük ekonomik zararlar doğurmaktadır.
Gebeliğin
gecikmesi Ve yavru atma problemlerine yaklaşım ve bunlarla savaş
koruyucu y:öntemlerle yapılmalıdır. Koruyucu Veteriner Hekimliğin, özellikle, en etkili ve faydalı olabileceği konu reprodüksiyondur.
Enfeksi¥öz infertilite ve abortm konuları tartışılırken, evvela
bu deyimlerin kapsamını belirleyecek bir tanımlama ile konuya
başlamak y,erinde olur. İneklerin normal dölerme fonksiyonunun
bozulması ile ilişkili olarak kullanılan infertilite ve sterilite, bazen
birbirlerini~' eş ismi ,gibi kullanılırlar. Halbuki sterilite devamlı döl
vermeme, i.ı;ıfertilite ise geniş anlamı ile ineklerde normal repradüktif fonksiyonun her hangi bir ncdenle bozulması sonl'CU canlı döl
vermede başarısızlığı tanımlar. Bu açıklamanın kapsamı içerisinde,
örneğin; öiü buzağ;iama olaylarının hüküm sürdüğü bir sürüde infertilite prc blemi vardır denebilir. tntertilite, daha dar anlamda,
gebe kalmada başarısızlığı belirtmek amaciyla da kullanılır. Fakat
.. '
gebe kalma başarısızlığı olarak görünen olayların çoğunda rezorpsiyon diye 'bilinen erken cmbriyonik ölümler veya gelişmemi~ embriyo ve membranıarının
dikkatimizi çekmeden atılması olayı meydana geIm~'ktedir. Şu halde ovum, embriyo veya erken ölümş fötüs'ün izlerlkeden atılması da infertilite kapsamı içerisinde sınıflandınıır (22, J~8, 29, 70).
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Gebeliğin her hangi bir safhasında tanınabilir büyüklükte bir
fötüsün uterustan cansız olarak atılması olayı abortus diye 'tanım.lanır (8). Fötüs veya onun plasenta membranıarını veyahut her'ikisinide
etkileyen etkenler abortusa neden olur. Fötüs ve maternal plasenta
arasında yakın bir ilişki bulunduğundan
fötüsün hastalığı'maternal
plasentaya yansır. Yavru atma nedeni enfeksiyöz bir etken olduğu
zaman uzun müddet devam eden uterus hastalığına ve sterijiteye dönüşebilir (24). Doğumdan bir hafta sonra veya hayatlarının ilk bir
ayı içerisinde meydana gelen ölümler intrauterin hastalıklarla ilişkili
olabilir. Şu halde, neonatal ölümler interfilite ve abortus ataşırmalarının önemli bir bölümünü oluşturur (58, 68).
III
Şüphesiz infertilite ve abcrtusu oluştv.ran etkenler çok ,ve değişiktir. Bu etkenler basit bir sınıflandırma içerisinde şöyle sıralanabilir:
(i) Enfeksiyöz hastalıklar, (2) Fiziki, genetik veya kromos'omal nedenler. (3) Beslenme ile ilişkili olanlar, (4) Kimyasal ve to~siknedenler, (5) Hormonal bozukluklar, (6) Patolojik bozukluklar. ,Biz incelememizin kapsamına yalnızca önemli enfeksiyöz hastalıkları, bunların teşhis ve kontrolü üzerindeki gelişmeleri alacağız.
,[.'
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Hayvanların en ilkel şekilleri olarak kabul e9ilen protpzoa'lar;
bitkilerin en primitif şekilleri olan mantar ve bakteriler; mul:ıtemelen
bütün yaratıkların en küçüğü ve ilkelolanı
viruslar; büy1üklük ve
yapıları itibariyle bakteri ve viruslar arasında kabul edilqı, mycoplasma'lar,
rickettsia'lar ve chlamaydia'lar
enfeksiyöz hasJ:alıkların
oluşumuna neden olurlar. Biyolojik etkenlerde böyle bir ayırımın
mevcut olduğunu belirtme gereksinmemizin nedeni, enfeksiyöz hastalıkların teşhisinde çok değişik yöntemlerin uygulandığın{ hatırlatmak içindir. Mantar ve bakteriler suni besiyerlerinde üretilebilir,
mycoplasma'lar takviye edilmiş besiyerlerine ihtiyaç gösteri;; rickettsia'lar ve chlamydia'lar embriyolu yumurtada
üretiliiI' ve 'virus'lar
üremeleri için doku kültürü, canlı hayvan veya bazen e'lübriyolu
yumurtaya ihtiyaç gösterirler.
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j
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Enfeksiyöz hastalıklar, genellikle, direk ve indirek yöntemlerle
.
!ll
teşhis edilir. Birinci metod hastalığın özellikle erken
safhalarında
,
uygulanır ve atılmış fötüs gibi bir materyalden
hastalık
la ilişkili
.
)/
organizmin izole edilmesi uğraşılardan ibarettir. Hastalığın ilerlemiş
\..
i
safhalarında veya nekahat devresinde etken mevcut olmayabilir ve
böyle hallerde hastanın serumunda, yavru atmış b'İr inekt~ olduğu
"
gibi, spesifik immun veya antikor oluşumun saptarması aı;naçlanır.
Antikorlar daha önceki bir enfeksiyon nedeniyle mevcut olabilir ve
olayla ilişkili son enfeksiyon oluşumunu kanıtlamak için iki h~fta aralıkla alınan çift serum numunesinde antikor oranında önemli veya

..

.
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4-katı bir artmanın mevcut olduğunu saptamamız gerekir (8). Olayların çoğunda direk yöntemle tqhisi sağlamak olanaksı7.dır. Çünkü
hastalığa neden olan mikro-organizmlcrin çoğu hayvan organizmasının
her hangi bir yerinde saklanır ve bu nedenle abortus gibi semptomların meydana çıkmasında mevcut olmayabilirler. Bazı etkenler çevre
koşullarına çok duyarlı olduklarından çürümektc olan kadavralarda
canlılıklarını koruyarnazlar. Böyle olaylarda laboratuvara taze alınmış ve iyi preserve edilmiş marazi madde yollanrnalıdır. Bununla
beraber, en iyi koşullar altında dahi abortusların büyük bir çoğunluğunda teşhis sağlanarnamaktadır.
Örneğin, Hubbert ve arkadaşları
(40) on yıldan fazla bir zamanda 4000 fötüs üzerinde yaptıkları çalışmaların % 70'inde abortus nedenini saptayamamışlardır.
Yine Kirkbride ve çalışma arkadaşları (53) 2500 fötüs'ün % 68'inde abortus
etkenini bulamamışlardır.
Enfeksiyöz hastalıkların teşhisinde indirek
bir yöntem olan serolojik testlerin uygulanması teşhis oranını artırmaktadır. Bir çok ülkelerde, serolojik testlerin yardımı ilc, infertilite
ve abortus olaylarının çoğunlukla brucelIosis ve vibriosis ten ileri
geldiği saptanmıştır (39, 78). Ancak bu araştırmalarda
abortus ve
infertiliteye neden olduğu bilinen mikro - organizma'lere karşı oluşan
antikorlar teste tabi tutulmiuştur. Henüz keşfedilmemiş veya kimliği
saptanmamış, bilinmeyen mikro-organizm'lere
karşı oluşan antikorları saptama olanağı yoktur.
Enfeksiyöz ha~talıkların bir çoğu, yan bir etki ile infertilite ve
abortus oluşturur (2, 3, 4, 22, 28, 91). Halbuki bazı hastalıkların
infertilite ve abortusla daha spesifik bir ilişkisi vardır. Örneğin, enfeksiyöz ichterohemoglobinuria
yan etki ilc inekte yavru atmaya neden olabilir. Bruceliosis ise, ineğin sağlığı üzerine genel etkisinden
ziyade, abortus ve infertilite meydana getirme özelliği ile tanınmaktadır. (8, 29)
Bruceııosis
Koô'tagiyöz veya enfeksiyöz abortus (Bang hastalığı) adıyla
bilinen sığır brucellosis'inin etkeni Bruceıla abortus'tur. Bu bakteri
6-9 aylık gebe ineklerde yavru atmalara ve infertiliteye neden olmaktadır (8). Plasentanın chorion'una yerleşen Br. abortus organiz-,
mi, orada nekroz ve ödem dahil şiddetli bazı patolojik bozukluklar
oluşturarak, fötüs sirkülasyonunu engeller ve abortusa neden olur
(78). Bu mikro-organizm ineklerin memelerinde, meme lenf yumrularında, ~etrofaringiyal lenf yumrularında, iç ve dış iliac lenf yumrularında bulunabilir (40). Boğaların testis, epididimis, vasa diferentia
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ve seminal vesiküllerinde yerleşir (60). U terusa yerleşmiş olan organizmler, yavru atmayı müteakip, 1-5 ay içerisinde urterustan kaybolurlar (73).
Sığırlar arasında enfeksiyonun yayılması, yavru atmış ineklerin
genital akıntıları ile kontamine olmuş su, yem ve mer'a otlarının alınması, enfekte spermanın suni tohu.mlamada kullanılması veya enfekte
ineklerle çiftleştiı:ilmiş boğalar aracılığı ilc meydana gelir. Enfeksiyonun yayılmasında boğaların rolü azdır fakat boğa enfekte olduktan
sonra mikroplar genital organlara yerleşir ve orşitise neden olabilir
(29, 51, 53, 107).
Temiz bir sürüye enfeksiyonun girmesiyle periyodik abortuslar
başlar. İnekler ardı ardına iki veya üçüncü gebeliklerinde yavru atabilirler. Yavru atmış inekler senelerce portör kalırlar ve böyle hallerde
mikroplar, özellikle, memelere yerleşirier (7 I). Memelerde yerleşmiş olan mikropların süte karışması hem sürü hemde insanlar için
bir enfeksiyon kaynağı olur (93).
Brucellosis'in teşhisinde direk ve indirek laboratuvar yöntemleri uygulanır. Bruceıla organizmleri fötüs'ün akciğer, mide içeriği
veya plasentadan; ergin hayvanların süt, sperma veya kesimden sonra lenf yumrularından
kültür besi yerlerine ekim veya kobay inokülasyonları ile izole edilirler (40, 52). BruceIla organizmleri fluorescence antikor tekniği ile de saptanabilir (42). Tqhis amacı ile uygulanan serolojik testler şunlardır: Tüp ve lam aglütinasyon testleri,
akridin bileşiği (rivanol) presipitasyon testi, komplement fikzasyon
testi ve 2-mercaptolethanol
(ME) testidir (1). Br. abortus izole edilmiş problemli bir sürüde bulunan enfekte sığırları saptamada bu
testlerin etkinıikıeri sırasiyıa % 52-66, % 96, % 98, ve % 97 dır (75).
Br. abortus izoıe edilmemiş enfekte inekleri saptamada en etkin test
tüp - aglütinasyon reaksiyonudur (51, 6,43,76). Yurdumuzda, Ta- \
rım Bakanlığı BruceIlosis Yönetmeliği uyarınca, aglutinasyon reaksi- '
yonu kullanılmaktadır
(7). Problemli bir sürüde tüp ve lam aglutinasyon testi ile enfekte oldukları saptanamayan
hayvanları tqhis
etmek için kullanılacak özel serolojik testler Nicoletti (75) tarafından
ayrıntılı bir düzende sunulmuştur.
Nicoletti (58) bruceliosis taramalarında
"Card Testi"riin duyarlılık ve uygulama kolaylığı nedeniyle tüp aglütinasyon testinden üstün
olduğunu saptamıştır. Kro'lak (56) Coombs antiglobulin testinin aşılanmamış ve S. 19 aşısı ile aşılanmış hayvanları teşhistc, diğer serolojik testlerden daha üstün olduğunu bildirmiştir.
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Brucellosis'in
teşhisinde serolojik reaksiyon sonuçlarını
olumsuz
yönde et~ileyen 'faktörlerden
biriside bruceııa organizmIeri
ilc anti.ienik ak~abalığı' olan etkenlerdir, Pasteurella mutocida ve Vibrio
fetus ile i~munizasyon
veya enfeksiyon non-spesifik aglutininlcri
oluşturur ve serumda
bruceııa titresinin
yükselmesine
neden olur (71).
Downey ve arkadaşları
(20) bruceııa ile leptospira antikorları
arasında
çapraz bir reaksiyonun
mevcut olmadığını
bildirmişlerdir.
Süt Ring Testi ve süt serum aglutinasyon
testi ile enfekte sürülerde % '92 ve % 73 oranında
reaktörleri
saptama
olanağı vardır
(43, 7S) .J'Ring testi, toplanmış süt numuleneri
üzerinde,
tarama testi
olarak uygulanan
ve iyi sonuçlar veren bir reaksiyondur.
Bütün süt
slğırlarınHı
senede asgari iki defa ring testine tabi tutulmaları
ile
reaktörle~in
temizlenmesi
mümkündür
(43). Nicoletti ve Burch (7S)
serolojik iraştırmada
süt Ring testi ile negatif reaksiyon veren sürülerde periyO'~lik kan serumu aglutinasyon
testinİn uygulanmasına
Iüzum
olmadığl~1 bildirmişlerdir.
Şüphesiz bu yargı ct sığırlarında
geçerli
değildir. ıl,
Arta~ lokal doku antikorlarını
saptamak
amacıyla
boğaların
spcrma plazması \-'e uterusta virulan bir enfeksiyon mev~ut olduğunda
ineklerin ~vaginal mukus'u
ile de aglutinasyon
testleri uygulanabilir
(SI).
~~
'i

Hali' i,)ıazırda . doğal enfeksiyon ve S 19 aşısı uygulamaları
sonucu
oluşan serplqjik titreleri bir birinden ayırt edecek pratik bir yöntem
bulunama;'nıştır
(32), Ancak bu amaçla aglu.tinasyon ve komplement
fikzasyon testlerinin birlikte kullanılması
önerilmektedir
(78). S 19 ile
vaksinasyondan
hemen sonra, hayvan organizmasında
hem aglutinin
hemde k6~plemeı\'ti
fikze eden antikarlar
meydana gelir. Genç hayvanlarda
;kompIcmenti
fikze eden antikorlar
bir kaç ay içerisinde
azalır ve ''kaybolu'rlar.
Halbuki aglutine edici antikorlar
düşük titrede
aylar, hatta senelerce devamlı kalırlar (27), Doğal enfeksiyond<ı hem
komplem'enti
fikze 'eden hrmde aglutine edici antİkorlar
devamlı dırlar (8). S"i 19 aşısının 8 aylıktan büyük hayvanlara
uygulanması
halinde, doğal enfeksiyonda
olduğu gibi, antikorlar
senelerce kan serumunda'saptanabilirler
(16). Bu durum portör hayvanların
teşhisine
engel olmaktadır.
S ı9 aşısı boğa ve gebe ineklerde enfeksiyona
neden olmaKtadır.
Bu özellikleri nedeniyle S 19 aşısı yalnızca 4-8 aylık
dişi buzagilara
uygulanmaktadır
(8).
3-6 aylık ikı;n aşılanmış sığırlarda
oluşan bağışıklık kudreti ile
6-8 aylık 'iken aşılanmışlardaki
bağışıklık kudreti arasında
bir fark
saptanarri'amıştır.
Her ikisindede oluşan'bağışıklık
suresi be~inci gebeliğe kadar devam eder (16, 27). Kahil iken aşılanmış hayvanlarda
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oluşan bağışıklık dana iken aşılanmışlardakinden
daha s~ğlam değildir. Aşılanmış olan danalar, sonraları virulan bir suşla enfekte olduklarında, bruceııa organismieri meme ve lenf dokularına yerleşir fakat
geneııikle abortus meydana gelmez (i 9).
'
Sığır bruceııosis'inin kontrolünde aşağıda belirtilen yöntemler
kullanılmaktadır:
(a) hijiyenik tedbirlerin alınması, (b). buzağıların
S 19 ile aşı1anmaları ve (e) reaktörlerin elimine edilmesidir
(18).
-I
Sürü bağışıklığını artırmak için Türkivede uygl'.lanması k,abul edilmiş
aşı Bruceıla abortus S i 9 aşısıdır. Bütün hastalıklarda oldV.ğl'.gibi, bir
sürüde bruceııosis kontrol proğramının başarılı sonuç ver~bilmesi için
hijiyenik tedbirleri titizlikle uygulamak zorunludur.
Brucellosis'in
i'
son kontrol veya eradikasyon proğramlarında süt ring testi' bir tarama
olarak kuııanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır (75). Rtaktürlerin,.
reaktör ve portörlerin saptanması olanaksız olduğu hallerde, karantina
tedbirleri yanında her bir hayvan için belirli zamanlarda süt ring
testi, serolojik testler ve süt ekim yöntemleri uygulanmaı'ı'dır (76).
J

Bruceııosis'in kontrol veya eradikasyonunda, sürüde yavru atma
olayları devam ediyor veya reaktör sayısı yüksek oranda 'ike yalnızca
hijiyenik tedbirlerin uygulanması, test ve kesim: yöntem~eriyle başarıya ulaşma olanağı yoktttr. Yukarıda açıkladığımız gibi S i 9 aşısı
yalnız 4- 8 aylık dişi buzağı1ara uygulanabilmektedir.
Aşı aglutinojenik olduğundan,
8 aylıktan büyük hayvanlara
uyg1ulandığında
oluşan aglutinin titresi u.zun yıııar devam edeceğinden r profilaktik
yöntemlerin uygulanmasını engellemektedir..
F;

,

Yurdumuzun
bu günkü mali olanakları, yetiştiriç~nin eğitim
düzeyi, laboratuvar ve eleman noksanlığı göz önünde bulundurulduğunda; 6-8 aylık buzağıların S i 9 ile aşılanmaları hijiy'~nik tedbirlerin titizlikle uygulanması ve reaktörlerin kesilmesiyle bruceııosis'in
kontrol altına alınması olanak dışı bir durum a~z'etmektedir. Aglutinojenik S i 9 aşısının yu.karıda belirtilen kusurları nederıiy,lc son yıllarda McEwen'in öldürülmüş 45/20 suşu üzerinde geniş araştırmalar
yapılmış ve bu aşı alan uygulamalarına
konmuştur. DD,.PHA VAG
N.A. adı ile imal edilen bu aşının: (i) Her yaşta ve gebel.ığin her safhasındaki ineklere uygulanabilmesi;
(2) Non-aglutinoj'~ı;ıik olması
nedeniyle aglutinasyon ve süt ring testi teşhis araştırmaların engeIle"
memesi; (3) Enjeksiyon sonucu hayvanda hiç bir sistemik reaksiyonun oluşmaması gibi özeııikleriyle S i 9 aşısından üstün olduğu bildirilmektedir (12,13,16,17,18,19,21,54,87,88,101,.110).
Yurdumuzda yaygın olduğu bilinen bruceııosis probleminin çözümünde
faydalı olacağını düşündüğümüz DUPHAVAC N.A 45/20' adjuva'ntlı
aşının araştırma proğramlarına
acilenalınmasında
zar~'ret vardır.
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Vibriosis ve TrichoDloniasis
~
Vibriosis, bir bakteri olan Vibrio fetus ve trichomoniasis ise bir
protozoa olan Trichomonas fetus tarafından oluşturulan hastalıktır
(8). İki etken arasında büyük farklar bulunmasına rağmen oluşturdukları hastalık birbirine çok benzemektedir. Heriki etkende veneral
hastalık oluşturur ve boğa belirsiz bir süre enfeksiyonu taşımada
önemli roloynar (24).
Vibriosis ve trichomoniasis infcrtilite adı altında tanımladığımız
gebeliği engellemeye, rewrpsiyon ile sonuçlanan erken embriyonik
ölümlere veya farkına varılmayan abortus'lara ve intizamsız östrüs
siklüsüne neden olmaktadır. İnekler 3 ay veya daha fazla bir süre
östrüse gelmediğinden, genellikle, gebe zannedilirler. Bazen her iki
hastalıktada gebeliğin 4'cü ayından sonra abortus meydana gelir
(39, 44, 57). Bu enfeksiyonlara tutulmuş ineklerin çoğu 90 günlük
seksüel bir istirahattan sonra kendiliginden iyileşirler. Genç boğalarda enfeksiyonu kolaylıkla atlatıdar, fakat yaşlandıkça prepusyum
mukoz membranıarında
oluşan kırışıklıklar ve invaginasyonlar
nedeniyle enfeksiyonu süresiz taşırlar (8, 23, 90).
Bu nedenle süredeki enfeksiyonun devamında portör inekler ve
boğaların rolü çok önemlidir. Enfeksiyon boğalarda hiç bağışıklık
oluşturmadığı halde, ineklcrde meydana gelen dirençte kuvvetli değildir. Fakat olayların çoğunda etkenler dişilerin dölerme organlarında günler hatta aylarca canlı kalmalarına rağmen normal bir
gebelik süresi için yeterli bir direnç oluşmaktadır.
(35). İnekler
kuvvetli doğal bir dirençe sahip iseler ve mikro-organizm adedi enfeksiyonu oluşturacak miktarda değilse, enfekte bir boğa ile çiftleşmeden sonra normal gcbelik teessüs edebilir. Bazı olaylarda ise, enfeksiyonun uterusta çabuk oluşmaması nedeniyle oyum veya embryonun
erken ölümü meydana gelmez. Böyle olaylarda gebelik bir kaç ay
devam edebilir ve sonra gebeliğin 3- 8'ci aylarında abortus meydana gelir (36, 38).
Bir sürüde mevcut ineklerin çoğu çiftleşme sezonunun sonlarında
östrüs göstermeleri halinde vibroisis'ten şüphelenmelidir.
Böyle sürülerde buzağılama mevsimi uzar, bazı buzağılar erken doğar, bazı
yavru atma olayları görülür ve buzağıların çoğu buzağılama mevsiminin sonlarında doğar (39).
Sürülerde infertilite ve gebe kalmama nedenleri arasında, bölgelerin çoğunda vibriosİs trichomoniasis'e oranla daha yaygın olabilir. Bununla beraber teşhis katileşinceye kadar trichomoniasis'ten
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şüphclenmelidir. Bir boğada, inekte veya sürüde hem vibriosis hemde
trichomoniasis birlikte bulunabilir (46, 57, 90).
Vibriosis ve trichomoniasis'te enfeksiyonun oluşumu yaygın doku
invazyonu şeklinde olmaktan ziyade yalnızca genital organların mukoz
membranıarına
inhisar eder. Bu nedenicde, her iki hastalıktada, kan
serumunda çok az miktarda antikor mevcuttur. Bu özellik kan serumu
ile serolojik testlerin kullanılmasını kısıtlamaktadır
(42, 44, 106).
Genital organ dokularında oluşan antikorlar, enfeksiyon süresi içerrisinde, bir kaç ay müddetle vaginal mukus'a salgılanır. Tamponlarla toplanan bu mukus aglutinasyon testlerinde kullanılır (37, 44,
47). Vaginal mu kus aglutinasyon testi trichmoniasis'te
çok endei"
uygulanır. Vibrio fetus ilc enfekte ineklerin ortalama % 50'sinde
antikor oluşmayabilir. Mukus ve ihitva ettiği antikor miktarı östrüs
siklüsü safhasına göre değişir. Yeni doğurmuş inekıCı'den ve östrüsten
3-4 gün sonra mukus alınmamalıdır.
Çünkü böylc ineklerin mukus'unda mevcut kan nedeniyle yanıltıcı pozitif reaksiyonlar meydana
gelir. Östrüs gösteren inekıCı'de fazlalaşan mukus, antikoru sulandırır.
Ve bu yüzden aglutinasyon testi, yanıltıcı olarak, negatif sonuçlanabilir. Östrüs safhasındaki enfekte ineklerden alınan vaginal mukııs
numuneleri % 2 i oranında aglutinasyon reaksiyonu verdiği halde,
östrüs'ten 1-2 gün evvel veya 4-5 gün sonra alınan numuneler % 91
oranında pozitif reaksiyon vermektedir (47). Vaginadan alınan mukus, tamponların emdiği sıvıya göre değişeçeğinden, serum aglutinasyon testindeki doğru sonu.ç bu test'ten beklenemez. Kesin sonuçhı
reaksiyonlar, aktif vibriosis'e ilk defa tutulmuş duyarlı sürülerde elde
edilir. Belirli bir süre seksüel ıstırahatten sonra elde edilen zayıf reaksiyonların değerlendirilmesi çok daha güçtür. Özellikle sürüye küratif
tedbirler uygulandıktan
sonra alınan zayıf serolojik reaksiyonları
değerlendirmek daha da güçtür. Vibriosis hala aktifmidir sorusuna
cevap verme olanağımız yoktur (1 ı, 37, 72). Kendrick (47) vaginal
mukus aglutinasyon reaksiyonunda
i: 25 titrenin şüpheli, i: 50 ve
daha yukarı titrelerin pozitif olduğunu bildirmiştir.
Hoerlcin (37) düğe ve ineklcrden östrüs'ün her hangi bir safhasında, hatta gebclikte bir pipet aracılığı ile alınan mukus'tan kültür metodu ile teşhise gidebileceği ni ; ancak alınacak mukus numunelerinin çok kısa sürede laboratuvara ulaştırılmasını ve ekimin derhal yapılmasını önermiştir. Plastridge ve arkadaşları (84) antibiyotikli kanlı agara ekim yapmakla daha sağlıklı bir teşhise gidilebileceğini iddia etmişlerdir. Mellich ve çalışma arkadaşları (631 Fluorescen t
antikor tekniği ile sperma ve prepusyum numunelerinde Vibrio fetusün kolaylıkla saptanacağını belirtmişlerdir. Vibriosis'in teşhisinde
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en kolay yöntem atılmı~ fiitüs'ün mide içeriği ve akciğerinden ekim
yapmaktadır. Sen;ikal mukusta Vi brio fetus'ü saptamak için Fluorescent antikor tekniğini geli~tirmek veterinerlere tqhis yönünden büyük
kala) lıklar sağlıyacaktır (5, 59, 89, ı09).
Vibrioisis ve trichomoniasis'i kontrol altına almak ve hatta süt
ineklerinde eradikasyonu ba~armak için bu hastalıklar üzerindeki
bilg;lerimiz yeterli bir düzeye gclmi~tir.Süt endüstrisi ineklerinde,
bu hastalıkları kontrol altına almanın en etkin ve kolay yolu enfekte
olmayan boğa spermaları ile sunitohumlamaya
önem verilmesidir.
Spermaya ilave edilen antibiyotikhTin etkisi ile Vi brio fetus, genellikle
tahrip olmaktadır. Fakat bu antibiyotiklerden
Trichomonas fetus
etkilenmez (23, 57, 61, 94).
Antijenik kudreti yüksek bir bakterin ile bir veya iki defa a~ılanmış düğe ve ineklerde oluşan bağı~ıklık, bu hayvanları enfekte boğalarla çiftlqmeye kar~ı koruyabilmektedir.
Enfekte boğalarla çiftle~tirilmiş a~ılı düğelerin genital organlarında
V. fetus organizmleri
mevcut olmasına rağmen derhal gebe kalırlar ve düğelerin çoğunda
organizmler bir kaç haftada kaybolurlar. A~ılanmı~ ineklerde portörlük devam ettiğinden, bu hayvanlarla çiftlc~en duyarlı boğaları
enfekte ederler. Vibrio pozitif et sığırlarında vaksinasyonu müteakip
gebclik oranı % 90'a yükselmektedir (25, 36, 38, 73, 83). Prepusyoma
yerleşmi~ V. fetus enfeksiyonunu a~ı uygulamaları ile kontrol altına
alma olanağı yoktur (9)Vaksinasyondan sonra, düğe \'e ineklerde,
bir yıl devam eden kuvvetli bir bağışıklık olu~masına rağmen bağı~ıklık düzeyini devam ettirmek ve daha yüksek oranda gebelik elde
etmek için aşılamalara her yıl devam edilmesi gerekir. Hoerlein ve
Carroll (35) enfekte bir sürede, çiftleşme sezonundan 30-120 gün evvel, bütün ineklerin senede bir defa aşılanmalarını
önermektedir.
Adjuvant'lı bakterilerin oluşturduğu bağışıklığın "sellulular direnç"
olması kuvvetle muhtemeldir (38).
Leptospirosis

Sığır/arda leptospirosis 40'a yakın scrotip tarafından meydana
gelir. Fakat en çok Leptospira pomona, L. hardjo, L. grippothyhosa
ve L. caııicola serotiplerine raslanmaktadır (8). Leptospiralar abortusa neden olur, fakat infertilite olu~turdukları kanıtlanmamıştır
(69).
Bir sürüde yavru atma oranı; duyarlı hayvan adedine, organizmaya
giren etkeni n vİrulans ve miktarına, enfeksiyonun yayılma oranına
göre % 5-40 arasında deği~ir. Hastalığı geçirmiş hayvanlar enfeksiyonu oluştur~n Leptospira serotipine karşı bağışıklık kazandıkların-
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diğer serotipl,~re duyar-

Sleight ve Williams (96) enfekte boğaların spermaları ile bir
aydan fazla sürece leptospira çıkardıklarını ve bu sürede tabii çiftleşme
ile duyarlı inekleri enfekte edebileceklerini göstermiştir.
Sığır leptospirosis'inden ileri gelen abortus'ları teşhis etmek brucellosis'dekinden çok daha güçtür. Atılmış fötüs veya membranların-'
dan deney hayvanlarına inokulasyon veya besi yerlerine ekimle etkeni
izole etme olanağı yoktur. Çünkü fötüs'ün ölümü ile atılması arasında
geçen 24-48 saat zarfında leptospiralar ölür veya otolize olurlar.
Eğer otoliz şiddetli değilse, fötüs karaciğer ve böbrek seksiyonları
gümüş-emdirme metodu ile boyanarak organizmlcr görülebilir (8).
Son yıllarda atılmış fötüs akciğer, karaciğer veya böbreklerden
hazırlanan doku homojenatları üzerinde uygulanan Fluorescent antikor tekniği ile teşhiste başarılı sonuçlar alınmıştır (97). Bu teknikte
kullanılan konjugat genus spesifik olursa bir çok leptospira serotiplerini boyayabilir. Fluorescent antikor tekniği yeni yavru atmış inek!erin enfekte idrarlarını boyamada da kullanılabilir.
Leptospirosis'in indirek yöntemlerle teşhisinde çeşitli serolojik
testler kullanılmaktadır.
Aglutinasyon-Iysis testi, hemaglutinasyon,
komplement-fikzasyon,
süt aglutinasyon testi ve hemolitik test; hepside sığır leptospirosis'in tqhisinde kullanılmaktadır
(8,85). Aglutinasyon-Iysis testi mükemmel bir teşhis yöntemidir, fakat dikkatli hazırlanmış laboratuvar kontrolüne ihtiyaç gösterir (i 03) Leptospira
ile enfekte hayvanlar bir hafta içerisinde serolojik reaksiyona cevap
verir. Oluşan titre 4-6 haftada en yüksek düzeye ulaşır ve sonra yavaş
yavaş düşer. Leptospiral abortusların serolojik testlerle teşhisinde bir
takım güçlüklerle kar~ılaşılmaktadır.
Hastadan, iki veya üç hafta
aralıklarla, iki serum numunesinin alınması ve teşhisi sağlayacak titre
yükselmesini saptamak icap eder. Bu kan numunelerinden ilki, tercihan, hastalığın akut safhasında ve ikincisi yavru atma zamanında
veya yavru attıktan kısa bir zaman sonra alınır. Yalnızca yavru atma
zamanında ve bir kaç hafta sonra alınacak iki kan numunesi tatmin
ediei sonuç vermeyebilir. Şayet hastalığın akut döneminde (abortus
yapmamış inekte) titre negatif ve abortus'tan sonraki titre yüksek
bulunursa teşhis katidir. Yavru atma olayları ile karşılaşılan bir sürüde, yavru atmış ve atmamış en az on inekten kan alınması uygun
olur (86, 102).
Leptospira serotiplerinin bir çok evcil ve yabani hayvan türlerine
yayılmış olması ve portör hayvanları saptama güçlüğü nedeniyle,
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hastalıkla savaş o kadar kolay değildir. Leptospirosis'in eradikasyonu
olanaksız olduğuna göre, kontrol ve tedavisi amaçlanmalıdır. Kontrol
proğramıarının
uyguıanmasında
hijiyenik tedbirler ve vaksinasyon
uygulamaları titizlikle yürütülür. Sürüye yeni ithal edilecek hayvanlar serol~jik teste tabi tutulur ve ayrı bir barınakta bulundurulan bu
hayvanlara, 2-3 hafta sonra, ikinci bir muayene daha uygulanır.
Antibiyotiklerle tedaviden de olumlu sonuçlar alınmaktadır (95,100).
ProfiJaktik koruma için canlı avirulan veya attenüe edilmiş aşılar üzerindeki deneysel çalışmaların tatminkar olduğu öne sürülmüş, fakat
alan uygu lamalarındaki başarılar henüz kıymetlendirilmemiştir
(99).
Bakterinler kısa süreli bir bağışıklık oluşturduklarından,
bu aşılar
sığırlara se:ı.cde iki defa uygıılanmaladır.
Aşılar hastalığın klinik belirtilerine karşı bir korunma sağlarlarsada, idrar yoluyla yayılmaya
karşı bir korunma vermemektedir. Sürüde enfeksiyonun yayılmasını
azaltmak ve portörleri sağıtmak amacı ile yavru atan veya hastalığa
maruz ineklere her Kgr. vucut ağırlığı için 25 mg. dehydrostreptomycin intramüskülar yolla verilmektedir (100).
Mukopurulent vajen akıntısı veya inferti! ineklerin genital organlarından Streptecoccus (4), E. coli ve C. pyogenes (53) Pseudomonas aeruginosa (26), Actinomyces ve mayalar (29), Mycobacteria
(2, 3, 79), ve Salmoneıla (60) izole edilmiştir.
Listeria monocytogenes'in sporadik sığır aborsiyonlarına neden
olduğu bir çok araştırıcı tarafından saptanmıştır (80, 81,. 111).
Günter ve arkadaşları
(29) sığır genital organlarından
izole
edilen mikroorganizmlerin
normal sağlıklı ineklerde saprofit, fakat inferti! ineklerden izole edilenlerin çoğunlukla patojen olduklarını
bildirmişlerdir. Şüphesiz yukarıda adı geçen etkenlerin çoğu doğum ve çiftleşme esnasında genital organlara girebilirler. Ve koşulların elverişliliği oranında uterus, serviks, vagina, vulva ve ovidükte
deyişİk derecelerde yangı oluşturarak infertiliteye neden olurlar. Ancak bu organizmlerden ileri gelen infertilite olayları genellikle sp 0rodiktir. Enzootik tip infertilite ile ilişkili değillerdir.
Mikotik abortus
BruceUa, Vibrio ve Trichomonas enfeksiyonlarını kontrol altına
almada başarıya ulaşmış ülkelerde mikotik yavru atma araştırmaları
gittikçe önem kazanmaktadır.
Sığırlarda değişik fungus türlerinin
abortus ile ilİşkili olduğu saptanmıştır (34). Abortus olaylarında çoğunlukla Aspergillus fumigatus, Asp. nidullans, Asp. niger, Absidia
ramasa, mucar pusil1us, Scopulariopsis brevicaulis, Rhizopus mic-
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Yavru atmış ineklcrde en çok rastlanan
türler Aspergillus
fumigatus ve Absidia ramasa'dır
(I 4). Weikl (i 08) plasenta ve fötüs muayenelerinin
% 9'unda Aspcrgillus saptamıştır.
Enfeksiyon genellikle kış
aylarında,
özellikle ocakta, küflü yemlerin alınması sonucu meydana
gelmektedir.
Miketik abortus'un
tqhisi kotiladon ve atık cenin mide içeriğinden
yapılan, mikroskopik,
makroskopik
muayene ve kültür yöntemleriyle
sağlanmaktadır
(i 5). Bununla beraber, olayların bir çoğunda, özellikle taze marazi madde elde mevcut olmadığı zaman, teşhis olanaksızdır. Corbcl (ı O) /\sp. fumigatus'tan
hazırladığı
mycelium
ekstraktlarını
kullanmak
suretiyıc
uyguladığı
immunodiffıısion
testinin
indirck hir teşhis yöntemi olarak kullaııılabileceğini
göstermiştir.
Granular Veneral Hastalık
(Granular veya Enfeksiyöz Vaginitis ve Vulvitis)
Bu hastalığın
infertilite
oluşturnp
oluşturmadığı
hususundaki
tartışmalar
hala devam etmektedir.
Araştırıcıların,
çoğu, bu hastalığın abortusla
ilişkili olmadığı
hususunda
hem fikirdirler.
Van
Kruningen
ve arkadaşları
(ı 07) altı ayhktanbüyük
dişi hayvvanların
% 96'sında, hayatlarının
herlıangi
bir devresinde,
bu hastalığa
ait
semptomların
görülebileceğini
ve virus dahil bir çok mikro-organizmlerin hastalığın
olu.şumunda
rol oynayabileceğini
hildirmişlerdir.
McKercher
(65) hastalık
ctkeninin
bir vinı.s olduğunu
iddia
miştir. Afshar ve mesai arkadaşları
(2) eksperimental
Mycoplasma
(PPLO)
inokülasyoııu
ile, ineklerde
gramılar
veneral hastalığı oluşturmada
başarılı olmuşlardır.
Granular
vulvitis lBR-lPV
enfeksiyonunun son safhalarında
da görülmektedir
(i
O' Berry ve arkadaşları (79) çiftlqmeden
1- i 4 gün sonra C. pyogcnes ve 1-2 gün sonra E. coli tarafından
vulvo-vaginitis'in
meydana
gelebileceğini
bildirmişlerdir.
Bu araştırıcılar
inek ve boğaların
genital organlarında
saptanan
mycoplasma'ların
(PPLO)
patogen
olmadıkları
kanısın-

On.

dadırlar.
Granular
veneral hastalık, genellikle,
düğelcrin
ilk ve ikinci gcbeliklerinde,
çiftleşme süresi csnasında,
ara sıra genç buzağılarda
ve
puberti
safhasına
gelmemiş
düğelerde
görülür.
Orta yaşlı ve yaşlı
ineklerde
enfeksiyon şiddetli seyretmez
(! 07).
Hastalığın
kendiliğinden
iyileşme eyilimi göstermesi
ve kopulasyonun
hastalığı
hızlandırması
nedeniyle,
hasta hayvanların
çift-
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leşmelerine
3-5 hafta ara verilmesİ
suni tohumlamaya
tabi tutulmaları
ması,

Bu hastalığın
etiyolojisi
konuyu daha belirigİn

uygun bİr tedbir olur. İneklerin
ilc de hastalık önlenebilir
(79).

üzerindeki
ara~tırmaların
yoğunlaştınlşekle sokmak için luzumludur.

Sığırların Enfeksiyöz Rhinotracheitis'i (IDR)
ve Enfeksiyöz Pustular Vulvosvaginitis'i (JPV)
Aynı enfeksiyonun
farklı klinik belirtileri
rhinotraeeheitis
ve pııstular vulvo-vaginitis'in
larındandır
(8).

şeklinde tezahür eden
etkeni' Herpes' virus-

Kendrich
ve arkadaşları
(50) enfeksiyüz
pustular vulvo-vaginitis'i vulva, vestibulc
ve vagina mukozasında
vesiküler oluşmadan,
sadece papül ve püstüııerlc başlayan ve sonradan oluşan difterik me mbranların
düşmesiyle
ülserIere dönüşebilen
bir Iıastalık olarak tanımlamışlardır.
Enfeksiyonun
genital ~ekli inek ve düğelerde
vaginitis,
boğaların penis ve perpusyum
mukozalarında
erozyonlarla
karakterize
olur. Bu lezyonlar, haftalarca
virusun etrafa dağılmasına
neden olur.
Sonra insanların
dudaklarında
beliren uçuklama
(Herpes
labialis)
gibi, enfeksiyon latent haıC dönüşebilir.
Uygun koşullarda
lezyonlar
tekrar meydana
çıkar ve aylarca hatta yıllarca sonra virus dağılımı
tekrar devam eder (45, 48).
Kendrİck ve McEntec
(49) enfekte sperma ile suni tohumlamalarda, gebelik oranının çok dü~ük olduğunu;
gebe hayvanlarda
abortusların, çoğunlukla
hastalığın
solunum şeklinde
meydana
geldiğini
bildirmişlerdir.
Hastalığın
yayılmasında
tabii tohumlamada
kullanılan
boğaların rolü çok büyüktür.
Hastalığın
yayılmasında
enfekte, dondurulmuş veya dondurulmamış,
~perma da roloynar.
IBR-Jpy
virusunun
İnckıCı'de endometritis'e
ve kısa süreli infertiliteye
neden olduğu katiyetle saptanmıştır
(8).
Yurdumuz
sığırlarında
enfeksiyöz
rhinotracheitis
hastalığına
karşı antikor dağılımı ve oranı oldukça yüksektir (30, 31).
Bu hastalığa
ait antikorlara
kan serumunda
çok rastlanması,
düşük titrede olması ve dalgalanma
güstermesi nedeniyle,
enfeksiyo- .
nun serol~jik testlerle
teşhisi komplike
bir durum
yaratmaktadır.
Ha~talığın laboratuvar
teşhisi; vagen ve prepusyum
tamponlarından
virus izalasyonu,
vajen mukozası \'{' enfekte doku kültürlerinde
intranuclear
inclusion
cisimciklerinin
saptanmasiyle
mümkündür
(67).
IBR virusu, yavru atmış ineklerin plasental lezyonlarından
ve fötüs-
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ten izole edilmiştir
(82). Serolojik yöntemlerle
nötralizasyon
testlerinden
faydalanılmaktadır
Hastalıkla
savaşta,
lar alan uygulamalarına
durduğu
savunulmuştur

profilaktik.
sokulmuş
(92).
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hastalığın
(30, 78).

teşhisi için,

olarak modifiye edilmiş canlı aşıve bu aşıların yavru atmaları dur-

Epizootik Sığır Aborsiyonu
İneklerde aborsiyon ve ölü doğum ile karakterize olan ve Chlamydia psittacı adı verilen bir etken tarafından
oluşturulan
kontagiyöz
bir hastalıktır
(8). Bu organizm
psittacosis-lymphogranuloma-venereum-trachoma
adı ile de bilinmektedir.
Fötüs geneııikle
gebeliğin
son iki ayında atılır. Bazı olaylarda
gebelik süresi tamamlanır,
{akat
buzağı ölü doğar (5). Hastalığın
ekonomik
zararlara
neden olması
yanında
halk sağlığı yönünden
de önemi büyüktür.
Hastalığa
gebe düğcler çok duyarlı olduklarından
yavru. atma
oranı % 60 kadar yükselebilir. Seminal vesiculitis sendromu daha çok
genç boğalarda
görülür. Yavru atmış hayvanlar
plasentaları,
enfekte
fötüsler ve uterus akıntılariyle
chiamydial
patojenleri
bol miktarda
etrafa yayarlar.
Hastalık
ağız yolu ve çiftleşme
ile bulaşmaktadır.
Tozlara
bu.laşmış olan etkenler solunum yoluylada
enfeksiyonu
olu.ştururlar
(68). Chlamydiae
plasentaya
özel bir afinite gösterir. Sindirim veya solunum
yoluyla organizmaya
girdiklerinde,
kan yolu ile
plasentaya
yerleşirler
ve kotiladan'larda
yangı ve nekroz oluşturur.
Abortus
plasenta
ve fötüs'te
oluşan
patolojik
bozuklukların
bir
sonucudur
(58).
Epizootik sığır abortusun
teşhisi: (a) Etkenin
izalasyon
ve idantifikasyonu,
(b) Scrolojik testlerle yapılmaktadır.
Komplementi
fikze
eden antikorlar,
aktif enfeksiyon
başladıktan
sonra, 7-] O gün içerisinde oluşurlar ve 30 güne kadar kan serumunda
saptanabilirler.
Düşük titredc nötralize
antikorlar
daha sonra oluşurlar
ve komplementi
fikze eden antikorlardan
daha uzun hir süre kanda mevcutturlar
(58,
65). Aborsiyon olaylarında
eksudat veya koriyonik epitelden hazırlanan sürme preparat
modifiye Ziel-NecIsen
boyası veya Giemsa
boyası ile boyanarak
etkenin görülmesine
çalışılır.
Plasenta, fötüs ve
uterus akıntılarından
izalasyon amacı ile yumurta embriyosu
sarısına
ekim, farelere intra nasal inokulasyon,
gebe kobaylara
intra
uterin
veya
intraperitonal
inokulasyon,
embriyonik
sığır böbreği doku
kültürlerine
ekim yapılır (ı 05).
Chlamydia
psittaci 3 yaşından
encephalomyelitis'e
ve buzağılarda
104) .

küçük sığırlarda,
polyarthritis'e

sporadik olarak,
neden
olur (8,

Hamza

Keskintepe

Bu hastalıkta profilaktik olarak kullanılabilecek
mevcut değildir. Hastalığın hüküm sürdüğü sürülerde
birler uygulanır (66).

etkili bir aşı
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