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Summary: The objective of this study reported here was to determine the aerobic and microaerophilic

bacterial jlora frequently isolated from the endometrium and clitoral sinuses of normal and subfertile pure

breed Arabiaıı ınares in two throughbred stud.

Torally fo urty six mares in stud A and B were classified as normal and subfertile. Twenty mares in stud

A were divided into two groups as normal (n=12) and subferrile (n=8) mares and also in the same manner,

tH;enty six mares iıı stud B were assigned to two group,I' according to their fertility status as normal (n=16) and

subfertile (n=10). Sanıples for nıicrobiologic culture were taken from clitoral sinuses and endometrium of each

mares in vemal period, by using guarded swabs. Material for clitoral culture was collected from each of three

sinus. All swab samples taken from mares were transporred to the labomtor)' for aerobic and microaerophilic

culture.

Non-.ıpecijte pathogen organisms (Escherichia co li, Staphylococcus aureus, Proteus ,ıpp., /3-

haemolytic streptococcus) in clitoml samples of subfertile mares in stud A and B were isolated at same mte (50

pacent). Escherichia coli in stud A and /3-haemolytic streptococcus and a-heamolytic streptococcus-/3-

haemolytic strepto - cocc'us- Escherichia coli mix culture in stud B were found as the most coııımo/l no/l-

specitic organisims in subfertile mares. Non-pato/!,enic organisims, , especiall)' ,a-heamolytic streptococcus,

were the dominant bacteria isolated in normal mares iıı both stud. Two of the 46 eııdometrial swabs examiııed

were culture positive. Escherichia coli was isolated from this two samples, Taylorella equigenitalis was not

isolated from aıı)' of the swabs taken. There was not found the relationsh ip between the age of animals and•
bacterial jlora isolated and the correlation the microorganisms isolated and their the distribution to clitoral

stnuses.
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As a result; this study findings showed that swab samples taken from elitoral sinuses could be used as

II part of veterinary surgeon 's diagnostie armoury ro determine subfertile mares regarding infeetious eauses in

vernal period.

Key Words : Aerobie-mieroaerophilie bacteria, Swab, eliroris, Endometrium, Mare

Özet: Bu çalışmada, Saf Kan Arap kısrağı yetiştiriciliği yapılan iki işletmede fertil ve fertilite düşüklü-

ğü sorunu bulunan kısrakların literus ve kliroral sinuslarından alınan swab örneklerinden izole edilen etkenler

karşılaştlrlldı.
İşletme A ve İşletme B 'e ait toplam 46 adet kısrak fertilite sorunu bulunup hulun mamasına göre kendi

işletmelerinde alt gruplara ayrı/dı. İşletme A (n=20), fertilite düşüklüğü bulunan kısrak/ar (n= 8) ve fertilite

düşüklüğü bulunmayan kısraklar (n= 12); İşletme B (n= 26) , fertilite düşüklüğü sorunu hulunan kısrak-

lar(n=lO) ve fertilite düşüklüğü sorunu bulunmayan kısraklar (n= 16) olarak gruplandınldı. Çiftleşme mevsi-

mine geçiş döneminde herhir kısrağın k/itorisinin 3 ayrı sinusundan ve korumalı swablar yardımı ile uterustan

örnekler alındı. Swab örnekleri, aerobik ve mikroaerofilik etkenler yönünden değerlendirmesi amacı ile bakteri-

yoloji lahoratuvarına gönderildi.
İşletme A ve B 'de fertilite düşüklüğü sorunu bulunan kısrak/ardan alınan klitoris örneklerindeaynı o-

randa ( %50), nospesifik patojen mikroorganizma elde edildi (Eseheriehia eoli, Staphylocoeeus aureus, Proteus

.Ipp., {3-haemolytie streptococcus). Sorunlu kısraklarda, işletme A 'da haskın nompesifik mikroorganizma,

Eseheriehia eoli, olarak. belirlenirken,: işletme B'de {3-hemotitik streptocoecus spp. ve a-hemotitik

streptocoecus - {3-hemolitik streproeoecus-Escherichia eoli miks kültürü baskın olarak gözlendi. Her iki işletme-

de fertilite düşüklüğü sorunu hulunmayan kısraklarda patojenik olmayan a-hemolitik streptoeoeeus 'un saf kül-

türleri haskın mikroorganizma olarak belirlendi. Yalnız işletme B 'de 2 kısrakta uterusta Eseheriehia coli izole

edilirken; gerek İşletme A gerekse İşletme B' de Taylorella equigeniralis izole ediiemedi. Izole edi/en etkenlerin

kliroral sinuslara dağılımı ile kısrağın yaşı arasında helirgin hir farklılık gözlenemedi.
Sonuç olarak; bu çalışma bulguları, çijtleşme mevsimi öncesi, enfeksiyonlara bağlı fertilite düşüklüğü

sorunu bulunan kısrakların belirlenmesinde diğer klinik muayene yöntemleri ile birlikte klitoral sinuslardan

alınan swah örneklerinin de kullanılabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelime/er: Aerobik - mikroaerofilik bakteri, Swab, Ktitoris, Uterus, Kısrak
Giriş Ricketts (5), kısrakların genital or-

Kısraklarda, genital organların değişik ganlarından izole edilen aerob ik ve

kesimlerinden bakteriyolojik muayene amacı mikroaerofılik etkenleri üç grup altında topla-

ile swab örneklerinin alınması; enfekte bir kı s- mıştır. Bunlardan birincisi; geneııikle aygırla-

raktan enfeksiyon etkenlerinin. aygırlara veya rın prepüsyumunda yer alan; klitoris,

başka bir kısrağa taşınmasını önlemek; gebelik vestibulum, vagina ve uterusa çiftlcşme yolu

sonrası şekillenecek embriyonik ölümlere veya ile geçen venereal mikroorganizmalardır

abortlara bağlı infertilite sorunlarını en aza (Taylorella equigeniıalis, Klebsiella

indirmek ve enfekte kısrakların çiftleşme me v- plZeumolZia, PseudomolZas

simi içinde belirlenerek tedavi edilmesinde

önemli tanı araçlarından birisidir ( 6).
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aeruginosa). Bu mikroorganizmalar uterusta

akut endometritise neden olurlar. İkinci grup

altında yer alan nonspesifik mikroorganizma-

lar (~-hemolitik streptococcus, Escherichia
coli, Staplıylococcus aureus, Proteus spp.,

Enterobacter spp.) genellikle kısrağın klitoral

fossa, vestibulum ve vaginasında bulunur ve

uterusa anatomik yapı bozukluklarında, genital

organ muayenelerinde ve çiftleşme anında ge-

çerler. Bu mikroorganizmalar, uterusun lokal

immun yetmezliğinde akut endometritislere

neden olurlar. Nonspesifik mikroorganizmalar,

aygır vasıtası ile bir kısraktan diğer bir kısrağa

bulaşmazlar. Üçüncü grubu oluşturan

patojenik olmayan bulaşıcı mikroorganizmalar

(Nonhemolitik streptococcus spp., a-hemolitik

streptococcus, Streptococcus jaecalis,
coliforms, Staphylococcus albus,
Corynebacterium spp. Anthracoides ve

Neisseria spp.), klitoral fossa, vestibulum,

vagina ve servikste bulunur. Akut endometritis

oluşturma yetenekleri oldukca düşüktür. Yü-

zey mikroflora özelliklerinden dolayı, akut

endometritis olgularında venereal ve

nonspesifik mikroorganizmalarla birlikte miks

enfeksiyonlar oluştururlar.

Uterusa geçen venereal ve nonspesifik

mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturma

yetenekleri, kısrağın genetik dirençliliğine,

yaşına, uterusun hormonal yapısına, uterus

sekresyonundaki, lokal immun mekanizmalara

(polimorf nükleer lökosit PMV, lenfosit dü-

zeyleri vb.), genital organların anatomik yapı

bozukluklarına, uterusun kontraksiyon gücüne

ve lenf sisteminin drenajına bağlıdır. Bu mik-

roorganizmalar uterus dokusunda akut

endometritis olgularından başlayarak zama-

nında tedavi edilmediğinde endometriozise

kadar ilerleyen patolojik olgulara ve infertilite

sorunlarına neden olabilirler (I, 5, 9, i I).

Uterustan sıklıkla izole edilen mikroorganiz-

ma, Streptococcus equi spp. Zooepidemicus (S.
Zooepidemicus) (9). Uterusa gelen patojen

mikroorganizmalar, yapılarındaki piluslar

(E.coli, K. pneumonia, Tequigenitalis vb) ve
"nonfimbrial adhesin" (S. zooepidemicus,
Streptococcus pyogenes vb.) vasıtası ile

endometriumun epitel hücre resptörlerine ve

fibronektine bağlanırlar. Bakterilerin bir kısmı

ise özellikle sekresyon ortamında "biofilm"

formu oluşturarak (bir çok Gram pozitif ve

Gram negatif bakteri ) uterus epitelinde ço-

ğalma imkanı bulur. Biofilm oluşturan mikro-

organizmalar uterusun savunma sistemine,

dezenfektanlara dirençlidirler (I 1). Uterus or-

tamında bulunan bu mikroorganizmalar

polisakkarit ihtiva eden kapsül, yüzeylerindeki

M-likeprotein; yardımı ile (5. zooepidemicus )
veya hücre içi yerleşerek (S. aureus , T
equigenitalis) lokal immun sistemden kendile-

rini koruyabilirler (8, i I). Uterus epiteline

bağlanan Gram negatif bakteriler, salgıladıkla-

rı liposakkarit yapısındaki endotoksin, S.

zooepidemicus ve S. aureus salgıladıkları

ekzotoksin vasıtası ile endometriumun yan gı-

sını, dolayısı ile bölgeye PMN hücumunu uya-

m. Gram negatif ve pozitif bakteriler,

sekresyon ve kist odaklarının bulunduğu ve

kontraksiyonların ve lenf drenaj ının yetersiz

olduğu bir uterus ortamında kolaylıkla

bakteriyel kolonizasyonlarını ve dejeneras-

yonlarını gerçekleştirirler (I I).

Bulaşıcı metritis, atlarda T
equigenitalis tarafından şekillendirilen

venereal bir hastalık olup kısraklarda epidemik

fertilite düşüklüklerine neden olur. Bir çok

kısrakta hastalık çiftleşmeyi izleyen 2-7 gün

içinde müköz vulva akıntısı ve kısa sikluslarla

karakterize bir klinik bulgu vermesine rağmen

bir çok olguda kısraklarda klitoral fossada ve

aygır prepüsyumunda yerleşerek enfeksiyon
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belirtisi göstermeden kronik bir seyır izler

(10).

Bu çalışmada, Saf Kan Arap kısrağı

yetiştiriciliği yapılan iki işletmede çiftleşme

öncesi fertil ve infertil kısraklardan alınan

klitoris ve uterus örneklerinden izole edilen

aerobik ve mikroaerofilik etkenlerin karşılaş-

tırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Bu çalışma Saf Kan Arap Kısrağı ye-

tiştiriciliği yapılan 2 işletmede i997 yılı çift-

leşme mevsimi başında toplam 46 kısrak üze-

rinde gerçekleştirildi. Kısraklar iyi bakım ve

beslenme koşullarında, iklim durumuna göre

kapalı padok, açık padok ve merada tutul-

maktaydı.

Ç~lışma grubunu oluşturan hayvanla-

rın yaşları 5-23 yaş arasında değişmekle bir-

likte ortalama 11.8 yaş olarak belirlendi. Ça-

lışmaya alınan kısraklardan iki tanesinde üre-

tim yaşından itibaren canlı tay alınamazken;

diğer 44 adet kısrakdan 1-16 adet arasında de-

ğişen canlı tayelde edilmiştir.

Çalışmaya alınan 46 kısrağın klitoral

fossa ve uterusunun bakteriyolojik muayene

bulguları işletme bazında değerlendirildi (İş-

letme A, n = 20 ve İşletme B, n= 26). Her bir

işletmede ise kısraklar, infertilite sorunu bu-

lunan ve bulunmayan kısraklar olarak iki alt

gruba ayrıldı (Şema I). İnfertilite sorunu bulu-

nan kısraklarda yapılan kayıt incelemelerinde,

çiftleşme sezonu içinde düzenli talep göster-

melerine rağmen infertilite nedeninin açıklığa

kavuşturulamadığı gözlenmiştir.

Çalışma Grubu (n= 46 Kısrak)

İşletme A

(n= 20)

İşletme B

(n= 26)

/
İnfertilite sorunu

bulunan kısraklar

(n= 8)

Normal

Kısraklar

(n= 12)

İnfertilite sorunu

bulunan kısraklar

(n= 10)

Normal

Kısraklar

(n= 16)

Şekil ı. Çalışmanın uygulama şeması
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Çiftleşme sezonu başında bulunan 46

adet kısraktan genital organların bakteriyolojik

nmayenesi amacı ile özel hazırlanmış steril ve

korumalı swablar, spekulum yardımı ile

serviksi geçerek uterusa yerleştirildi. Uterusta

yaklaşık 2-3 dakika tutulan swablar kısraktan

dikkatlice uzaklaştırıldı. Uterustan swab örne-

ği alımını takiben sağ, sol ve merkezi klitoral

sinuslardan da steril swab örnekleri alındı. Vi-

pak Transport Swab Sistem ile Amies

Transport Medium'a alınan gerek uterus gerek-

se klitoral örnekler, +4°C'de Ankara Üniver-

sitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı laboratuvarına ulaştırıldı.

Laboratuvara ulaştırılan bu örneklerden aero-

bik ve mikroaerofilik bakterilerin varlığı be-

lirlenmeye çalışıldı.

Araştırmada, besi yeri olarak

mikroaerofilik bir bakteri olan, T.equigenitalis
izolasyonu için % iO defibrine at kanı ile ha-

zırlanmış Eugon Çukulata Agar (ECA)'dan

yaralanıldı. Bu besiyeri streptomisin'li (200

/lg/ml) ve streptomisin'siz olarak iki seri ha-

zırlandı. Aerobik bakterilerin izolasyonunda

%5-7 defibrine koyun kanı ile hazırlanan zen-

ginleştirilmiş Kanlı Agar ve ayrıca

MacConkey Agar (Difco) kullanı ldı. Sıvı

besiyeri olarak da Brain Heart Broth (Difco)

ve Nutrient Broth (Difco) dan yararlanıldı.

Laboratuvara gönderilen swablardan

[CA'a ve aynı materyalden Kanlı Agar ve

MacConkey Agar'lara ekimler yapıldı. EkimIe-

ri yapılan streptomisin'li ve streptomisin'siz

ECA'lar nemli, %5- iO CO2'li atmosferde (Gas

Pak System), 37°C'de, 3-14 gün süreyle

inkübe edildi. 72 saat inkübasyondan sonra

üreyen koloniler Taylorella yönünden ele alı-

narak 14'üncü güne kadar hergün incelendi.

Kanlı Agar ve MacConkey Agar'a ekilen ma-

teryaller ise 37°C'de acrobik olarak inkübe

edildi ve 3 gün süreyle üreme olup olmadığı

kontrol edildi (3, 7).

ECA'da üreyen şüpheli Taylorella

kolonileri, ayrıca Kanlı Agar ve MacConkey

Agar'da üreyen etkenleri identifiye etmek için

klasik biyokimyasal testlerden yararlanıldı (4).

Bulgular

İşletme A'da bulunan 20 adet kısrağın

klitorislerinin 3 farklı bölgesinden alınan 60

adet örnegın II 'inden a-hemolitik

strcptococcus (% 18.3), ıo'undan E. eoli
(% 16.6) ve Tinden ~-hemolitik streptococcus

( % i i .6) izole edilmiştir (tablo i).

Bu işletmede, tablo i 'de görüldüğü

gibi, infertilite sorunu bulunan 8 adet kısraktan

alınan 24 adet klitoris örneğinden, iO'unda

non spesifik patojen mikroorganizmalar, saf

olarak izole edilirken (%41.7), 2 örnekten

patojen olmayan bulaşıcı mikroorganizmalarla

birlikte miks kültürler izole edilmiştir (%8.3).

Bu grupta, 5 örnekten etken izole edilememiş-

tir (%20.8). İntertilite sorunu olan kısraklardan

baskın mikroorganizma olarak nonspesifik bir

patogen olan E. coli (%25) izole edilmiştir

(tablo i).
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Tablo ı. İşletme A'da klitorisden izole edilen aerobik bakteriler ve bunların infertilitc sorunu bulunan ve bu-
lunmayan kısraklara göre dağılımları
Table 1. Aerobic bacteries isolated from elitoral sinuses - uterus and the distribution of thcse organisims in
normal and subfertile mares in Stud A.

Etken Klitoris* Uterus Sorunlu kısraklar Sorunsuz kısrak-
(n=8) lar (n=12)

Non-spesifik patojenler
~-hemolilik streptoeoeeus 7 - 3 4

(%11.6) (%12.5) (%11.1)
S. aureus 3 - i 2

(%5) (%4.2) (%5.5)
E. coli LO - 6 4

(%16.6) (%25) (%11.1)
Proteus spp. 2 - - 2

(%3.3) (%5.5)
Topilım 22 (%36.5) LO(%41.7) 12(%33.2)

Mix kültürler
S. aureus- 2 - 2 -

(X-hcmolitik slreDtoeoeeus (%3.3) (%8.3)

(X-hemolitik sırepıoeoeeus - 6 - - 6
J3-hcmolitik streptoeoeeus (%10) (%16.6)

Toplam (%1813.3) 2 (%8.3) 6 (%16.6)
Non-patoienler

(X-hemolitik sıreptoeoeeus ii - 3 8
(%18.3) (%12.5) (%22.2)

Nonhemolitik strcptoeoceus 3 - 3 -
(%5) (%12.5)

Baeiııus spp. i - 1 -
(%1.6) (%4.2)

(X-hemolitik streptoeoeeus- i - - ı
Aeinetobaeter Soo. (%1.6) (%2.7)

Toplam 16 (%26.5) 7 (%29.2) 9 (%24.9)
Üreme negatif 14 20 5 9

(%23.3) (%100) (%20.8) (%25)
GencI Toplam 60 20 24 36

* Örnekler toplam 20 adet kısrağın sağ, sol ve orta klitoral sinuslardan alınmıştır

** Noktadan sonraki rakamlar tek haneli olarak alınmıştır.

İşletme A' da infertilite sorunu bulunmayan 12
kısrağın 36 klitoris örneğinden 12 adetinde
nospesifik mikroorganizmalar saf olarak. izole
edilirken (%33.2), 6 örnekte non patogenik
mikroorganizmalarla miks kültür oluşturmuş-
lardır (% 16.6). İnfertilite sorunu bulunmayan
kısraklarda, 9 örnekten etken izole edileme-
miştir (%25). Bu grupta baskın mikroorganiz-
ma, %22.2 oranı ile (X-hemolitik streptococcus
olarak belirlenmiştir (tablo I).

İşletme B' de 26 kısraktan alınan 78
klitoris örneğinin i Tsinde (%21.8) (X-
hemolitik streptocoecus ve iO adedinde
(% 12.8) ~-hemolitik streptococcus baskın
mikroorganizma olarak gözlenmiştir (tablo 2).

İşletme B' de infertilite sorunu bulunan ıo
kısrakdan alınan 30 klitoris örneğinde
nonspesifik mikroorganizmalar saf olarak 7
örnekten (% 22.9 ) ve miks kültür olarak 8
örnekten (% 26.5 ) izole edildi. Saf kültürlerde
baskın mikroorganizma olarak ~-hemolitik
streptococcus belirlenirken; miks kültürlerde
(X-hemolitik streptococcus ~-hemolitik
streptococcus-E. coli kombinasyonu belirlendi.
Bu grupta 6 örnekte etken izole ediiemedi.
Klitorislerinden rniks kültür izole edilen (X-
hemolitik streptococcus ~-hemolitik
streptococcus-E.coli) iki kısrağın
uteruslarından E. coli izole edildi (tablo 2).
İşletme B' de infertilite sorunu bulunmayan 16
kısrağın klitoral fossalarından alınan 48 örne-
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gın özell ikle 13' ünde (%27.1), diğer izole e-
dilen mikroorganizmalara göre belirgin bir
farkla u-hemolitik streptococcus izole edil-

miştir. Ayrıca bu grupta 15 örnekten (%3 i.2),
etken izole edilememiştir (Tablo 2).

Tablo 2. İşletme B'dc klitorisden izole edilen aerobik bakteriler ve bunların infertilite sorunu bulunan ve bu-
lunmayan kısraklara göre dağılımı
Table 2. Aerobic bacteries isolated from elitoral sinuses - uterus and the distribution of these organisims in
normal and subfertile mares in Stud B.

Etken Klitoıis* Uterus Sorunlu Sorunsuz kısraklar
Kısraklar (n= iO) (n= 16)

Non-spesifik Patojenler
LO - 5 5

B-hemolitik streptocoeeus (%12.8) (%16.6) (%10.4)
E. coli 3 2 i 2

(%3.8) (%7.7) (%3.3) (%4.2)
S. aureus 3 - i 2

(%3.8) (%3.3) (%4.2)
Toplam 16 (%20.4) 2 (%7.7) 7 (%22.9) 9 (%18.8)

Mix Kültürler
p-hemolitik streptococcus- 2 - i i
E. coli (%2.5) (%3.3) (%2.1)
S. aureus- 2 - i i
u-hemolitik streptococcus (%2.5) (%3.3) (%2.1)
u-hemolitik streptococcus - 2 - - 2
B-hemolitik streptococcus (%2.5) (%4.2)
.•u-hemolitik streptococeus- i - i -
E. coli (% 1.3) (%3.3)
u-hemolitik streptoeoecus - 5 - 5** -
p-hemolitik streptococcus- (%6.4) (%16.6)
E. coli

Toplam 12(%15.2) 8 (%26.5) 4 (%8.4)
Non-patoienler

u-hemolitik streptococcus 17 - 4 13
(%21.8) (%13.3) (%27.1)

Nonhemolitik streptoeoccus 2 - 2
(%2.5) (%4.2)

Bacillus spp. 5 - 3 2
(%6.4) (%10) (%4.2)

Acinetobacter spp. 2 - - 2
(%2.5) (%4.2)

u-hemolitik streptococcus- Acinetobacter i - - i
spp. (%1.3) (%2.1)
Neisseria spp. i - ı -

(%1.3) (%3.3)
Corynebacter spp. i - i -
u-hemolitik streptococcus (%1.3) (%3.3)

Toplam 29 (%37.1) 9 (%30) 20 (%41.6)
Üreme negatif 21 24 6 15

(%26.9) (%92.3) (%20) .(%31.2)
Genel Toplam 78 26 30 48

* Örnekler toplam 26 adet kısrağın sağ, sol ve orta klitoral sinuslardan alınmıştır
** Bu gruptaki iki kısrağın uterusundan aynı zamanda E. eoli izole edildi.
*** Noktadan sonraki rakamlar tek haneli olarak alınmıştır.

Gerek İşletme A gerekse İşletme B'de
infertilite sorunu bulunan her bir kısrağın

klitorisinden izole edilen mikroorganizmalar,
klitoral sinuslar arasında genellikle simetrik
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bir dağılım gösterirken; izole edilen etken ve

yaş arasında bir paralellik gözlenmedi (tablo

3). Her iki işletmede infertilite sorunu bulunan

kısraklarda örneklerin alındığı çiftleşme sezo-

nu içinde gebclik elde ediiemedi.

Tablo. 3. İşleıme A ve B'de infertiliıe sorunu bulunan kısraklardan izole edilen cıkenlerin klitoral sinus ve yaşa göre dağı-

ıımı.

Table 3. The distribution of aerobic mİcroorganisms isolated from subfertile mares according tü elitoral sinuses and ınare's

age in sıud i\ and stud B

IZOLE EDİLEN ETKEN iSLETMEA iSLETME R

Ortal. Sağ Sol Orta Ortal. Sağ Sol Orta

Yaş Kli.Si Kli.Si Kli.Si Yaş Kli.Si Kli.Si Kli.Si

~-hemoliıik streptücüccus 13 1 i i LU i 2 ~
£ co/i i i 2 2 2 X - - i

S. aureus 19 - 1 - 17 - i -
Proteus spp.

~-Iıeınolitik streptncoccus- X 1 -

£ ca/i
S. (lureus- 12 1 i 17 - i -

(X-hemolitik strcptücoccus

(X-hcınolitik strepıococcus
(3-hemolitik streptococcus

(X-hcmolitik streptococcus- 16 - 1

£ coli
(X-heınolitik streplococcus ~-hemolitik 13 3 - 1

sıreptococcus-
F. coli
(X-heınolitik streotococcus 10.S i i 1 12 i 2 i

l\onlıemolitik streotococcus 12 i i i
Bacillus soo. 12 1 - - 13 I 2 -

Acinetobactcr soo.
~cisseria sno. 17 i

(X-heınolitik streptococcus-
Acinetobacter soP.
Corynebactcr spp. lO - - 1
(X-hemolitik strentococcus
Ureme negatif 11.2 1 2 2 iS 2 i 3

Toolam 8 8 8 LO 10 ]0

Ortal. Yaş

Sağ Kli.Si.

Sol Kli. Si.

Orta Kli Si.

: cıkenin izole edildiği kısrakların ortalama yaşı

: Sağ kIitoral sinus

: Sol klitoral sinus

: Orta klitora] sİnus

İnCertilite sorunu bulunmayan, İşletme

!\ 'da ı2 adet ve İşletme B'de 16 adet kısrağın

herhirinin klitoral sinusları arasıııdaki mikro-

organizına dağılımları bir örneklilik gösterir-

ken bu grupta her iki işletmede de yaş ile izole

edilen mikroorganizma arasında bir ilişki

gözlenememiştir (Tablo 4).

Çalışmaya al ınan kısraklarda T.

equigenitalis izole edilememiştir.
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Tablo .4. İşletme A ve B' de infertilite sorunu bulunmayan kısraklardan izole edilen etkenlerin klitoraJ

sinus ve yaşa göre dağılımı.

Table 4. The distribution of aerobic microorganisms isolated from normal mares according to elitoral

sinuses and mare's age in stud A and stud B.

iZOLE EDİLEN ETKEN İŞLETMEA iŞLETME 13

Ortal. Sağ Sol Orta Ortal Sağ Sol Orta
Yaş Kli.Si Kli.Si Kli.Si Yaş Kli.Si Kli.Si KIi.Si

~-hemolitik streptococcus 10 2 2 - LO 1 i 3

E. coU
12.5 1 1 2 13.5 - i i

S. aureus LO 1 - ı ı1.6 ı 1 -

Protcus spp.
1ı ı 1 -

~-hem()litik streptococcus-
14 i - -

E. eoli

S. aureus-
9 1 - -

a-hcmolitik streptococcus

a-hemolitik streptococcus 13 2 2 2 9 i ı -

~-hemolitik streptococcus

a-hcmolitik streptococcus-

E. eoli

a-hemolitik streptococcus ~-

hemolitik streptococcus-

E. co/i

a-hemolitik streptococcus 15 4 2 2 ı1.6 5 2 6

Nonhemolitik streptococcus
9.5 - 2 -

Baciııus spp.
14.6 ı - i

Acinetobaeter spp.
10.5 - 2

.
Neisseria spp.

a-lıemolitik streptococcus- 23 - i - 1ı 1 -

Acinetobacter spp.

Coryncbactcr spp.

a-hemolitik streptococcus

Üreme negatif 135 1 3 5 11.6 5 5 5

Toplam
12 12 12 16 16 16

Ortal.Yaş

Sağ Kli.Si.

Sol KIi. Si.

Orta Kli Si.

: ctkenin izole edildiği kısrakların ortalama yaşı

: Sağ klitoral sinus

: Sol klitoral sinus

: Orta klitora1 sinus
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Tartışma ve Sonuç
Safkan Damızlık kısrak yetiştiriciliği

yapılan işletmelerde enfeksiyon etkenlerine

bağlı fertilite düşüklüğü sorunları önemli yer

tutmaktadır. Bunlar arasında yenercal ye

nonspesifik patogen mikroorganizmalar; sek-

süel siklusun belli dönemlerinde (özellikle

çiftleşme meysimi öncesi, östrus ye tay kız-

gınlığında), kısrağın klitoral fossa, Yestibulum,

uterus ye aygırların prepüsyumundan alınacak

swab örnekleri ile kolaylıkla tanınabilmektedir

(5,9,10).

Yurtaydın ye ark(12), Safkan Arap kısrağı ye-

tiştiriciliği yapılan bir işletme de infertilite

sorunu bulunan 86 adet kısrağın 65'inin

(%75.6) klitorisinden ye 12'sinin (%13.9)

seryiksinden etken izole etmiştir.Bu çalışmada

klitorisden izole edilen etkenleri, E. coli, S.

aureus, S. epidermis. K. pneumonia, Bacillus

spp. , Corynebacterium spp. , Acinetobacter

spp. , Streptococcus spp., Pseudomonas spp.

ye Morexalla spp., olarak belirlemişlerdir. A-

raştırıcılar, bu çalışmada ayrıca, 12 adet kısra-

ğın uterusundan E. coli (8 adet kısrak), S.

agalactia (1 adet kısrak) ye streptococcus spp.

(2 adet kısrak) izole etmişlerdir.

Ricketts (5), 1973- i979 yılları arasın-

da safkan kısraklardan toplanan 11.922 adet

serYikal swab örneğini değerlendirmiştir. Bu

örneklerin %54'ünde üreme olmazken,

%29'unda saf, % lTinde ise miks etkenlerin

ürediğini açıklamıştır. Ayrıca bu çalışmada

izole edilen etkenlerin %15'i E. coli, %14'ü

~-hemolitik streptococcus, %13'ü S. albus, %7
Non-hemolitik streptococcus, %6 S. aureus ,
%3 a-hemolitik streptococcus, %3 coliform,

%2 Corynebacter spp. olarak belirlemiştir.

Scott ye ark .(6), mezbaha koşullarında 100

adet kısrağın genital organlarının 4 ayrı bölge-

sinden (posterior yagina, eksternal os uteri,

seryiks kanalı ye korpus uteri) almış oldukları

swab örneklerini aerobik bakteriler yönünden

değerlendirmeye almışlardır. Bu örneklerden

sıklıkla izole edilen mikroorganizmalar. sıra-

sıyla, ~-hemolitik streptococcus, Coliform,

Pseudomonad ye koagulaz. negatif

Staphylococcus'lar olarak belirlenmiştir. A-

raştırıcılar, yaginadan uterusa doğru gidildikçe

izole edilen etken sayısının azaldığını sapta-

mışlar ye bunu genital organların bu bölgesin-

deki lokal sayunma sistemlerinin gücüne bağ-

lamışlardır.

Hinrichs ye ark.(2 ), fertilite düşüklü-

ğü bulunan kısrakların uterusundan almış ol-

dukları swab örneklerinin' %31' inde, yaginal

örneklerin %42'inde nonpatojenik bakterilere

rastlarken; bu kısrakların Yestibulum örnekle-

rinin %44'ünde ye klitoral fossalarından almış

oldukları örneklerin. %94 'ünde S.

zooepidemicus ye E. coli nin baskın olduğu

patojen mikroorganizmaların izole edildiğini

açıklamışlardır. Araştırıcılar sonuç olarak; et-

kenlerin uterusa ulaşmasında ye

patojenitelerinin artmasında, kısrağın genital

organlarının honnonal dengesizliklerinin, a-

natomik yapı bozukluklarının ,lokal immun

yanıtın ye uterus dokusunun kontraksiyon gü-

cünün azalmasının ye lenf sistemlerinin fonk-

siyonelolmamasının öneminin büyük olduğu-

nu yurgulamışlardır.

Sunulan çalışmada, gerek İşletme A

gerekse İşletme B' de yenercal mikroorganiz-

ma izole ediIemedi. Çalışmada izole edilen

etkenler, Hinrichs ye ark. (2 ), Ricketts (5 ),

Scott ye ark. (6) ye Yurtaydın ye ark.(I2)'nlıı

klitoral fossalarından izole edilen etkenlerle

paralellik göstermiştir. Benzer bakım ye çift-

leştirme koşullarına sahip İşletme A ye İşletme

B' de infertilite sorunu bulunan kısrak/arın

klitorislerinden alınan örneklerde non spesifik
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patojen mikroorganizmaların yaklaşık oranlar-

da. baskın olduğu gözlendi ( İşletme A-%50;

İşletme B-%49.9). İşletme A'da infertilite so-

runu bulunan kısraklarda baskın nonspesifik

patogen mikroorganizma , E. eoli olarak be-

lirlenirken; İşletme B' de ~-hemolitik

streptococcus spp. ve (X-hemolitik .

streptococcus - ~-hemoli-tik streptococcus-E.

coli miks kültürü baskın olarak bulundu. Her

iki işletme de infertilite sorunu bulunmayan

kısraklarda yaklaşık oranlarda patogenik ol-

mayan, (X-hemolitik streptococcus'un saf kül-

türleri baskın mikroorganizma olarak saptan-

dı. (İşletme A- %22.2, İşletme B- %27.1).

Bulgularda da belirtildiği gibi her iki

işletmede infertilite sorunu bulunan kısraklar-

da uterusta belirgin oranda patojen etken izole

edilemese de; aşım mevsımı öncesi

klitorislerinden alınan swab örneklerinde

nonspesifik patojen mikroorganizmalar yö-

nünden yüksek bir izolasyon oranının bulun-

duğu gözlendi. Her ne kadar çalışmada çift-

lcşme sonrası etken izolasyonuna gidilmese de

klitoral fossada bulunan etkenlerin uterusa a-

raştırıcıların belirttiği gibi (I ,5,9, 1O), özel-

likle çiftleşme sonrası ulaşarak akut yangılar

oluşturduğu düşünülmektedir. Bu bulgular,

İnfertilite sorunu bulunan ve enfeksiyonlara

duyarlı kısrakların aşım mevsimi öncesinde

belirlenmesinde klitoral fossalardan alınacak

swab örneklerinin bir kriter olarak alınabilece-

ğini göstermiştir. Scott ve ark.(6), her ne kadar

genç hayvanların klitoral fossalarından izole

edilen baskın mikroorganizmaların ~-

hemolitik streptococcus ve Pseudomonad'lar

olduğunu açıklasa da çalışmada yaş ve izole

edilen etken arasında bir ilişki gözlenemedi.

Bunu sunulan çalışmada kullanılan hayvan

materyal inin azlığına ve farklı çevre koşulları-

na bağlayabiliriz. Çalışmada izole edilen et-

kenler klitoral sinuslar arasında genellikle bir

örnek dağılım göstermiş ve izole edilen etken

sayısı yönü ile sinuslar arasında belirgin bir

farklılık gözlenememiştir.

Sonuç olarak; Saf Kan Arap Kısrağı

yetiştiriciliği yapılan bu iki işletmede; çalışma

bulguları gözönüne alındığında, fertilite dü-

şüklüğü sorunu bulunan kısraklarda, klitoral

fossa ve uterusdan, çiftleşme mevsimine geçiş

döneminde, çiftleştirilmenin gerçekleştirilece-

ği östrus başında ve ovulasyonu izleyen 72

saat sonra serviksden swab örneklerinin alına-

rak değerlendirilmesi, gebe kısraklarda do-

ğumdan önce ve doğum sonrası tay. kızgınlı-

ğında serviks, klitoral fossa ve uterustan swab

örneklerinin alınması ile enfeksiyona bağlı

infertilite sorunlarında azalma olacağı kanısına

varı Im ıştır.
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