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KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİs OLGULARıNDAN
İZOLE EDİLEN ETKENLER

Müjgaıı İzgür J Mehmet Akan 2 Ziya İlhaıı3

Microorgaııisms isolated from cases of caseous lymphadeııitis

Summary: Caseous !ymphadenitis in sheep and goats is an iııteetious ehronic
disease caused by Corynebacterium pseudotubercu!osis. The disease ıs
chamcferi'Zed by encapsu!ated abscesses in the periphem! (vmph nodes and
,ıometimes !ungs and other viscera! organs. In this work a microbio!ogica!
inl'esligatioıı was done on samp!es collected 'ıi'om sheep with clinical caseou,l
Iymphadenit is.

In the study a lota! 0141 !ymph nodes colleeted ji-om 6 differem regions were
microbioLogically examined. The sampLes. colleeted um/er steriLe condiıions were
bmught to the Laboratory under the coLd chain for examinalion. The contents ol
the /ymph nodes were collecfed using a steriLe syringe and the w(ılls oL the IYl11ph
were brushed wiıh a slerile swab. The samples were then passed onto Bmin Heart
Inliision agar contaiııing 7 % sheep bLood. Two cuLtura! condiıions (aerobic and
microaerobic) were used for each sampLe. The pLates were incubated j(JI-5 days
and observed eve/yday pır c%ny growth. The macroscopie and microscopic
l11olpho!oJ!,iesoL the c%ııies were examined . The coLonies were idenlif'ied upon
their biochemica! chamcterislics.

Ot the 41 ,ıamp/es, 35 (85.4 %) were positive microbi%gica//y.
Cıırynebacterium pseudotubereuLosis was iso/aled ./i'om 19 (46. 3 %) ol the 41
samp/es whiLe Microeoccus spp. were grown in 8 (19.5 %) sampLes. Pure cu/ture
ol Micrococus spp. were recoveredji'om 5 sampLes whereas the other 3 swnıı/es
had both Micrococcus spp. and C. pseudotubercuLosis. In addiıion StaphyLoco('(:u,l
aureus vI/asiso/(lfedlimn 3 (7.3 %) sampLes, Sıreptococcus epidermidisjimn 2 (4.8
%) (/nd Pseudol11anas aeruginosa ./i'om 3 (7.3 %) swnp!es. Pure cuLtures ot s.
aureu,l' were recoveredji-om 2 (4.8 %) sampLes and a pure cuLture olP. aerugino.\a
j(mn i (2.4 %) sampLe.

The most commonLy isoLated organisms ./i'om the samp/es examined were
C.II,ıeudotu!Jercu!osis (46.3 %) and Micrococcus spp. (19.5 %). These results
indicated the signilıcances ol these two micro())xanisms in the eıi%gy ol ('(Iseou,l'
/ymp/uıdenit is.

Kcy words: Corynebacterium pseudotu!JercuLosis, caseous Lymphadeniti.\.
Mord's disease. sheep, İsoLation
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Özet: Bu ~alı,l'/nada, makroskobik olarak kaz.eii? len!adenitis tW1/S1 konulan

kovunlardan alman 41 adet lenf düifümünün mikrobiyolojik muayenesi anUlı'landl.

/\lııwn materyaller 0;(; 7 koyun kant i~'ere!l Brain Heart /n!ilsion (BHl) aKar ve % 7
delıbrine at kanlı aKara iki seri olarak ekildi, Ekim yapilan petrilerin bir serisi

mikroaerobik diiferi ise aerobik ,mrtlarda olmak üzere 5 Kün süre ile inkube

edildi. Inkubasyona kaldmlan kültürler her Kün kontrol edilerek. üreyen koloniler

I1wkroskopik ve mikroskopik apdan incelenerek, biyokimyasal iizelliklerine Kiire

identifıve edildi.
Incelenen toplam 4/ örneifin 19 (% 46,3) 'undan Corvnebaeteriull1

pseudotuberculosis ürerken, 8 (% 19,5) örnekte Micrococcus spp. üredi.

Micrococcus spp. 5 örnekte sal kültür olarak, 3 iimekte ise C. pseudotuberculosis

ile birlikte izole edildi. Ayrtca 3 (% 7.3) iimekten Staphylococcus aureus, 2 (%

4. R) iirnekten Streptococcus epidermidis ve 3 (% 7.3) iirnekten Pseudomanas

aeru;!.inosa izole edildi. S. aureus 2 (% 4.8) ve P. aeruginosa 1 (% 2.4) iimekte sa/

külıür ola/'{/k saptandı.

holasyon yapıüm iimeklerde C. pseudoıuberculosis en yüksek o/'{/nda (%

46.3) bulunmuş. ayrtca iirneklerden Micrococcus türlerinin de yüksek oranda (%

/9.5) izole edilmesi, kazeiiz lenladenitis olgularında bu etkenlerin de iinemini

;!.iisıermektedir.

Anahtar kelimeler: Corynebacterium pseudotuberculosis,

/enfadeniıis, Morel hastalıifı, koyun. izolasyon.

ka7eii7

Giriş

Ka/cö/ \enfadenitis (pseudotuberkulosis),
koyun ve keçilerde Corynebacterium pse-
udııtuberwlıısis tarafından oluşturulan, özel-
likle lenf düğümleri ve akciğerlerde nekrotik,
suppuratil' ve kapsüııü apselerin oluşumu ile ka-
rakterize kronik hir infcksiyondur (i O, i i, 22,
25, 26). Dünyanın bir çok bölgesinde görülen
kazeöz lenfadenitise, koyun ve keçi po-
pulasyonlarının yoğun olduğu bölgelerde daha
sık rastlanılmaktadır (I I). lnfeksiyon Tür-
kiye' de çok uzun süreden beri göri.ilmesine rağ-
men (3), Ingiltere'de ilk kez i990'lı yıııarda ke-
çilerde. i994 yılında da koyunlarda
bildirilmı~tir (24). Pseudotuherkulosis et, deri
\c yapağı \eriminin düşmesine, fertilitenin
azalmasına ve nadiren de olsa ölümlere sehep
olması hakımından ekonomik önemi fazla olan
bir infcksiyondur. Avustralya'da prevalensi en
yüksek infeksiyonlardan biri olan kazeöz len-

fadenitisten kaynaklanan yıllık kayhın 20 mil-
yon dolar (26), ABD'de ekonomik kayıp açı-
sından üçüncü önemli infeksiyon olduğu (23).
Norveç' de ise keçiler için prevalcnsinin % 8-6 i
arasında değiştiği hildirilmiştir (I 7). C. pse-
udotuberculosis'e hağlı infcksiyonlar. koyun ve
keçilerden haşka at, sığır. domuz. geyik ve hıı-
falolarda da görülür. Etken atlarda ülseratif len-
fangitise (19), diğer hayvanlarda da mastitis ve
suppuratil' lezyonlara (5, 13. 24. 28. 30). in-
sanlarda ise aksillar ve inguinal lezyonlara
neden olmaktadır (9),

C. pseudııtuberculosis' in çevresel ko-
şullara dirençlilikleri değişkendir. Etken top-
rakta 8 ay ile i yıl, kırkım malzemelerinde 20
hafta, ot, saman ve fomitlerde i-8 hafta ak-
tivitesini korumaktadır (II). Petri kulularına
alınan apse içeıiklerinde etken, 37 oC' de 27
saat, 22 oC' de 72 saat, 4 oC' de yakla~ık i00 saat
canlı kalahilmektedir. Etkenin keçi dl~kısınJa
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22 °C'de. +4 °C'den daha uzun süre canlı kal-
dığı bildirilmektedir (6). Sutherland ve ark.
(27), yaptıkları hir çalışmada 14 gün süre ile
-20 oC' de dondurulmuş homojenize apse içe-
riğinin, koyunlarda omuz ve göğüs bölgelerinde
oluşturulan yaralara 2 gr. miktarında sürülerek,
taze irin ile aynı şiddette (oluşan apscIerin sa-
yısı ve çapı hakımından) infeksiyonlar oluş-
turduğunu tespit etmişlerdir. Zaİtoun ve ark.
(29), i i07 koyunu kazeöz lenfadenitis yö-
nUnden klinik hakımdan muayene etmişler ve
hayvanların % 30. iTsinin infeksiyona özgü
klinik semptomlar gösterdiğini tespit et-
mi~lerdir. Araştırıcılar infeksiyona ait klinik
hulguların en yüksek olarak % 61.53 ile su-
perfisial servikal lenf düğümlerinde ve % 50,89
oranında subiliak lenf düğümlerinde şe-
killendiğini, paratoid ve retrofarengeyal lenf
dUği.imIcrinin 91., 5.24 oranında infekte ol-
duğunu saptamı~lardır. Araştırıcılar, infekte
lenf dUğUmlerinin mikrohiyolojik mu-
ayenesinde, C. pseudofuberculosis' den başka
Gram negatif bakterileri ve bunların 2 katı ora-
nında S. (lureus izole ettiklerini de bil-
dirmişlerdir. Ellis ve ark. (14), yaşları 2 ile 8
arasında değişen ve tipik kazeöz lenfadenitis
semptomları gösteren 3 farklı koyun sürüsünün
apselerinden aldıkları toplam 104 sıvab ör-
neğinın 33'ünden (% 31.7) C. pe-
udolu!Jerculosis izole etmişlerdir. Araştırıcılar,
alınan materyallerde C. pseudoruberculosis' den
başka, St£lphylococcus spp., Strepfococcus spp.,
Pasıeurella spp. ve E coli'nin varlığını da gös-
termişlerdir. Ergimiş ve ark. (I 5), kronik apseli
100 koyunlın 16'sından (% 16), Muz ve ark.
(2 i) ise, SS numunenin 35 (% 63.3)'inden C
{Jseudotuberculosis izole etmişlerdir. Ayers (7),
klinik olarak hastalık belirtilerini gösteren
koyun ve keçilerden aldığı 44 örneğin 3 i 'inde
C. pseudofu!Jerculosis'i saptarken 13'ünde pa-
tojen olmayan bakterileri izole etmiştir. Araş-
tırıcı, izolatların IYinin paratoid, 3'ünün pres-
kapıılar lenf dUğUmlerinden, 6'slnın değişik
organlardan, i 'inin meme dokusundan, i 'inin
kalça apsesinden, i 'inin kulak kaidesinden,
3'UnUn akciğerlerden ve i 'inin de fasial böl-
geden olduğunu bildirmiştir. Scoot ve ark. (24)
ise, i300 kuw içinden klinik olarak seçtikleri

atipik deri lezyonlarına sahip i i kuzunun ti.i-
münden C. pseudofu!Jerculosis izole et-
mişlerdir.

Koyun ve keçilerde suppuratil' lenfadenitis,
derialtı ve hazen de iç organlarda olu~an ap-
selerle karakterize bir hastalık, 19 i i yılında
Fransa'da Morel isimli araştırıcı tarafından hil-
dirilmiş ve araştırıcının adına izafeten 'Morers
Disease' olarak tanımlanmıştır. Hastalığın et-
keni Gram pozitif ve kok morfolojisinde olan
Micrococcus PyoKenes ovis / Micrococ('us abs-
cedens ovis'tir. Bu infeksiyon daha sonraki yıl-
larda İran, Kenya ve Macaristan'da da hil-
dirilmiştir (4, 8).

C. pseudofuberculo.l'is infeksiyonlarına
duyarlılık hakımından dişi ve erkek hayvanlar
arasında herhangi bir farkın olmadığı, ancak in-
feksiyonun prevalensi ile yaş arasında <memli
bir ilişkinin olduğu, morhiditc oranının or-
talama 30. aya kadar artarken bu ya~tan itibaren
giderek azaldığı, süt kuzuları ve i yaşına kadar
olan hayvanlarda morbiditc oranının dUşi.ik ol-
duğu ifade edilmektedir (29). Stoops ve ark.
(25), da C. pseudotu!Jerculosis infeksiyonunun
mera hesiciliğinde, kapalı besiciliğc göre daha
yoğun görüldüğünü hildirmişlerdir.

C. pseudotuberculosis infeksiyonlarından
korunmada istenilen düzeyde koruma sağlayan
hir metot henüz mevcut değildir (22). Bulaşma
en çok deri yaralarından olduğu için. oluşan ya-
ralara zaman geçirilmeden antiseptik (iodine
tineturc, ehlorhexidine, cetrimide) uygula-
malarının yararlı olabileecği ve ayrıca Iez-
yonların etkili antibakteriyellerle tedavi edi-
lebileceği bildirmiştir (24). Muclc ve ark. (20),
kazeöz lenfadenitisli koyunlardan izole ettikleri
25 farklı C. pseudotuberculosis suşumll1 tü-
münün ampisilin (i O ).lg), penisilin G (2 units),
kloramfenikol (30 ).lg), linkomisin (2 pg), gen-
tamisin (lO ).lg), ve tetrasikline (S pg) duyarlı:
neomisine (30 ).lg) orta derecede duyarlı; stı-ep-
tomisine (lO ).lg) ise dirençli olduğunu tespit et-
mişlerdir.

Bu çalışmada; makroskobik olarak kazcöz
lenfadenitis tanısı konulan hayvanlardan alınan



materyallerin mikrobiyolojik muayenesi ve hu
materyallerden izole edilen C. pse-
ut!u/u!Jercu/lısis su~larının farklı antibiyotiklere
duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Materyal: Bu çalışmada, farklı iş-
letmelerden (Tahirova Tarım İşletmesi, Cey-
lanpınar Tarım İşletmesi, Kumkale Tarım İş-
letmesi, Polatlı Tarım İşletmesi ve Ankara
yakınında bulunan özel iki işletme) mak-
roskohik olarak kazeöl. lenfadenitis tanısı ko-
Ilulan 4 i adet koyuna ait apseli lenf düğümü ve
akciğer ()rneği materyalolarak kullanıldı. Ekim
materyali, steril enjektörlerle (kanül no:16) çe-
kilen lenf düğümü içeriği, lenf düğümü du-
varından steril sıvablar ve steril % 50 gliserinli
fizyolojik tuzlu su içine alınan akciğer do-
kusunelan olu~tu. Örnekler, kısa sürede ve
soğuk zincirde laboratuvara ulaştırıldı.

İzolasyon Çalı~ması: Alınan örnekler,
aseplik koşullarda % 7 koyun kanlı Brain Heart
Infusion (SHI. :vIerek) agar ve % 7 defibrine at
kanlı agara (Blood agar, Merck) iki seri olarak
ekiIdi. Ekim yapılan petrilerin bir serisi mik-
roaerohik ((ii, LO C02'li), diğeri ise aerobik şart-
larda olmak üzere 37 oC' de 5 gün süreyle in-
kube eelildi. Üreyen kolonilerin makroskopik ve
mikroskopik morfolojileri incelendi ve bi-
yokimyasal özelliklerine göre identifiye edildi
(4,8. i i. iS. 21).

İdentitikasyon Çalı~ması: C. p.ıe-
udlı/u!Jercu/lı.ıis'in identifikasyonu ıçın ko-
lonilerin görünümü, agar yüzeyinde kayma
özelliği, [3-hemolitik aktivitesi, Gram boyamada
rleommlik görünümü, hareket muayenesi, ka-
talaz, ürcal, meliI red, nitrat redüktaz aktivitesi
ve glukOl .. maltoz, mannoz, galaktoz, trehaloz,
arabinoı. lakto/., eskülin, ksiloz, inositol ve sa-
lisin !cnnantasyon testleri yapıldı (1 I, IS, 21).

Micmcııccus türlerinin identifikasyonunda
İse hemoliz öıelliği. C02 ihtiyacı, koagulaz, ka-
talaz. obidaz. iireaı, Voges-Proskuer, nitrat re-
diiktaz. glukOl. rafinoz, maltoz, laktoz, metil
red. hidrojen siillü, mannİlol ve oksidasyon-
krmentasyon testleri yapıldı (4, 8). Diğer mik-
mmganlLlna\arın izolasyon vc iden-
tifikasyonları klasik yöntemlerle yapıldı.

M.IZGÜR. M.AKAN. L. tutAN

Antibiyotik Duyarlılık Testi: Ma-
teryailel'den izole ve identifiye edilen ı9 adet
C. pseudotu!Jercu/lısis suşumm antihiyotik elu..
yarlıliğı Kirby-Bauer Disk Diffi/yon yöntemi
ile saptandı (20). Testlerde amoksisilin(2S ı--ıg).

lincomisin (2 IJ-g), kloramfenikol (?ıO ı--ıg), tet-

rasiklin (30 ı--ıg), penisilin G (10 unıt). tri-

metroprim-sulfametazin (25 IJ-g), ampisilin (I O

IJ-g), gentamisin (I O ı--ıg),neomisin (30 IJ-g), en-

roOoksasin (5 IJ-g), streptomisin ( iO ı--ıg)
(Oxoid) diskleri kullanıldı (20).

Bulgular

İzolasyon ve İdentifikasyon Bulguları:
İncelenen toplam 41 örneğin 19 (o/!- 46.3)'undan
C. pseudotu!Jercu/osis üretilirken, 8 ((,i 19.5)
örnekten Micmcoccus spp. üredi. Micrncııccus
spp. 5 örnekte saf kültür olarak, 3 örnekıe ise C.
pseudotu!Jercu/lısis ilc birlikte izole edildi. Ay-
rıca 3 (% 7.3) örnekten S. (Iureus, 2 (9; 4.8) ör-
nekten S. epiderl71idis ve 3 (% 7.3) örnekten P.
(Ieruginos(/ üredi. S. ([ureus 2 (% 4.8) ve P. (le-
rugiııosa ise 1 (o/c 2.4) örnekte saf kültür olarak
saptandı. C. jJseudotu!Jercu/osis suşlarının 9'u
superfısial servikal lenf düğümünden, .'i' i ınan-
dibular lenf düğümünden, 4'ü hronşial \'c me-
diastinal lenf düğümlerinden İwle edildi. In-
celenen 4 i örnekten izole ve identifiye edilen
mikroorganizmaların dağılımı Tablo-l de gös-
terilmiştir.

C. pseudotubercu/osis kanlı agarda 2-4
günde dar hemoliz alanı olan ortalama i mm
çapında, yuvarlak, gri-beyaz renkte, ö/(': ilc te-
masta agar yüzeyinde kayan, alcve temas et-
tirildiğinde etrafa saçılan kolonilcr ol uşturelli.
Sıvı kültürde ise izolatların çoğu diptc ürc-
mekle birlikte bazı suşlar zamanla yüzeyde pel-
Iikül oluşturdu. Kolonilerin Gram hoyama ilc
yapılan mikroskopik incelenmesinde cıkenlcr.
Gram pozitif, pleomorfik yapıda, küçük ko-
kobasil morfolojide göri.ildü. Yarı katı agar ve
lam-lamel arası hareket muayenesinde hareket
saptanmadı. Katalaz, glukoz, galaktoz, maltnz.
mannoz ve metil red testleri pozitif hulundu.
İzolatların hiçbiri Triplc Sugar lron agarda gaz
olu~turmadı. Ürcaz testi ise yaklaşık 20. saatten
sonra pOl.itif hulundu. Nitrat, trehalııı, ara-
binaz, laktoz, eskulin, ksilaz, inosital ve salisin
testleri negatif bulundu.
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Tablo-I: Koyunlardan izole edilen mikroorganizmaların dağılımları.
Table-I: 1ne microorganisms İsolated from sevaral Iymph nodes of sheep.
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Izole edılen etkenler

C pwwi()lu!Jercu/()sis

Mıcroeoccus .spp.

S. (lureus

P. ıı("ru;.:innsa

S epillprmıllı.\'

ızolasyon yapılamayan
iırııek sayısı

Superfisial servikal
lenf düğümü

LO

4

3

i

ı
2

Mandibular lenf
düğümü

5

4

2

i

3

Bronşial ve mediastinal
lenf düğümleri

4

ızolasyon (%)

19 (4ô:ı)

R (19'i)

3 (73)

:2 (4.R)

(ı (14.ô)

i

Micrococcus ıürleri % iOCO2'1i ortamdaki
kanlı agarda 48 saatte maksimum i mm ça-

pında, ~-hemoliıik koloniler oluşturdu. Petri ku-

lufan +4 oC' de 16-24 saal bekletilerek hemoliz
alanının daha belirginle~tiği tespit edildi. Gram
boyamada görüntü alanında homojen dağılım
giisıeren hiçük, Gram pozitif koklar görüldü.
Kalalaz akıivİlesi negaıif olan etken, fizyolojik
luzlu su ile iyi suspanse olmadı. Oksidasyon-
fermantasyon (glukoz ile), nitrat, rafinoz, metil
red, glukoz ve koagulaz (tüpte) testleri pozitif;
oksidaz, Voges- Proskauer, maltoz, laktoz, hid.
rojen sülfit, mannitol testleri ise negatif bu-
lundu. Üreaz. testi 6 su~ta negatif, 2 suşta ise po-
zitif bulundu. Testler % iO CO2'li ortamda
yapıldı.

Antibiyotik Duyarlılık Testi Bulguları:
izole edilen i9 adet C. pseudotu!Jercu!osis su-
~lInun Kirby- Bauer Dısk Diffüzyon yöntemi ile
yapılan antibiyogram testinde, izolatlardan i8'i
(';1, 94.7) amoksisiline, IYi (% 78.9) lin-
komisine, i7'si (% 89.4) kloramfenikole, 1Tsi
(% 89.4) tetrasikline. 18'i (% 94.3) penisilin
G'ye, ıYi (vJr; 78.9) trimetroprim-sulfame-
lazine, 17'si (% 89.4) ampisiline, 9'u (% 47.3)
neomisine, iO'u (% 52.6) gentamisine, II'i (%
57.8) emoiloksasine ve 2'si (~. 10.5) strep-
tOl11isine duyarlı bulundu.

Tartışma ve Sonuç

Koyun ve keçi yeti~tirieiliğinin yapıldığı
dünyanın bir çok bölgesinde görülen kazciiz
!Cnfadeniıis, C jJseudotu!Jerculosis tarafından
olu~tunııan, özellikle lenf düğümleri ve ak-

ciğerlerde nekrotik ve kapsüllü apselerin olu-
~umu ile karakterize kronik bir infcksiyondur.
Makroskobik olarak kazeöz lenfadeniLis tanısı
konan hayvanlarda C. pseudolU!Jerculosi.l dı-
şında farklı bakteriler de izole edilmektedir (I 4,
15,21).

Kazeöz lenfadenitis dünyada oldukça yay-
gın görülen bir infeksiyondur. Hastalık koyun
ve keçi sürülerinde değişik prevalense sahiptir
Avustralya'da hastalığın koyunlarda % 58 ke-
çilerde ıse % 7.5 oranında görüldüğü hil-
dirilmiştir (16, 31). Arya ve Rahimi (2). ko-
yunlara ait büyümüş lenf düğümlerinin %
78'inde C. pseudotu!Jercu!osi.l' izole etmişlerdir.
Ellis ve ark. (14), ya~ları 2 ile 8 arasında de-
ğişen ve tipik kazeöz lenfadeniıis semptomları
gösteren 3 farklı koyun sürüsünUn apselerinden
alınan toplam i04 örneğin, 33 'ünde (% 31.7) C.
peudotu!Jerculosis varlığını bildirmi~lerdir.
Batey ve ark. (10), Avustralya' da yaptıkları ça-
lışmada C. pseudotu!Jcrculo.l'is sıklığının keçi
sürülerinde % 1.5 ile 12.9 arasında değiştiğini
saptamışlardır. Türkiye'de yapılan çalışmalarda
Erganiş ve ark. (I S), inceledikleri apseli 100
adet lenf düğümünün % 16' sından C {J.lC-

udotu!Jerculosis izole etmişlerdir. Benzer ça-
lışmalarda, Aktaş (1), koyunların % 4' ünden,
Aydın (3), % i 3.9'undan, Muz ve ark. (2 i), %
63.3'ünden C. p.l'eudotu!Jerculosis izole et-
tiklerini bildirmişlerdir. B u çalışmada incelenen
41 materyalin i9'undan (9f 46.3) C. pse-
udotu!Jerculosis izole edildi. Bu oran Arya ve
Rahimi (2), ile Muz ve ark. (2 i)'nın buldukları
orandan düşük, diğer araştırıcıların oranlarına
göre yüksek bulunmu~tur. Bir çok araştırıcı



hayvanların ya~ının artması ilc birlikte C. pse-
udlılu!JercuLııs;s prevalensinin de arttığını bil-
dirmişlerdir (IS, 29). Dü~ük oranda izo-
lasyonun nedeni ise, araştırıcıların mezbahaya
getirilen hayvanlardan aldıkları materyalin top-
lam hayvana izolasyonunun yüksek olması, ma-
teryaııerin tümünün mokroskobik olarak kazeöz
lenfadenitis teşhisi konulan hayvanlardan alın-
mış olması ile açıklanabilir. Çalışmada ma-
teryal alınan hayvanların ya~ kayıtları ile ilgili
bilgilerin değerlendirilmemesinden dolayı, izo-
lasyon sıklığı ile yaş arasındaki ilişki tam ola-
rak ortaya konulamamıştır.

Apseli lenf düğümlerinden C. pse-
udııtu!JercuLıısis dışında başka bakterilerde
imle edilmektedir. Eııis ve ark. (l4), kazeöz
lenfadenitisli koyunlardan C. pse-
udııtu!JercuLıısis' den farklı olarak Sıaph-
vLııcııccus spp., .)'treptococcus spp., Pasıeurella
'pp. ve E. erili izole etmişlerdir. Erganiş ve ark.
(15), kronik apseli lenf düğümlerinden C. pse-
udıııııbercuLıısis, Auinıımvces PyoKenes, S. au-
reus, Srrepıııcocus spp., E. coLi, KLehsieLla pne-
umııniLle, Condida spp., Cilrobader diversus,
S. simuLens, S. inlerlnedius, ShiKelLa spp. izole
etmişlerdir. Muz ve ark. (21) ise, ineeledikleri
apseli lenf düğümlerinden C. pse-
udotu!Jercu/lısis, A. pvoKenes, C. kuıscheri, C.
gLurwnicum, Enlerobacıer spp., Sırepıııcoccus
stJp., Micrucoccus spp., SlaphyLııcııccus spp. ve
Edl'vardsie!!a spp. izole etmişlerdir. Brown ve
ark. (i 2) lenf düğümlerinden alınan örneklerin
mikrobiyolojik incelemesinde; C. pse-
udotu/JercuLosis, S. viridwıs, Pseudomanas spp.
vc it ca/co(lceıicus izole etmişlerdir. Bu ça-
lışmada C pseudoluhercuLosis dışında Mic-
rococc:us S/IP., S. aureus, P. aeruKinosa ve S.
cpiclermidis izo\c edildi. Elde edilen bu bul-
gular diğer araştırıcıların bulguları ile ben-
zcrdir. Bu çalışmada Micrococcus spp. 'nin yük-
sek oranda imle edilmesi dikkat çekicidir. Bu
sonuç, koyunlardaki kazeöz lenfadenitis va-
kalannda Morcl hastalığının da düşünülmesi
gerektiğini göstermektedir.

Ayers (7), C. pseudlıluhercuLıısis izole et-
tiği :3 i koyuna ait materyaııerin i5' ini paratoid
lenf düğümünden, 3 'ünü preskapular lenf dü-
ğüıminden o'sını değhik organlardan, 1'ini
meme dokusundan, i 'ini kalça apsesinden,
i 'ini kulak kaidesinden, 3'ünü akciğerlerden ve
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i 'ini fasial bölgeden aldığını bildirmiştir. la-
İtoun ve ark. (29), infeksiyona ait makroskobik
bulguların en yüksek olarak Ck cı i .53 ilc su-
perEsial servikal lenf düğümlerinde ve o/r 50.80
oranında subiliak lenf düğümlerinde şe-
kiııendiğini, paratoid ve retrofarengeyal lenf
düğümlerinin % 5.24 oranında infckte oL-
duklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada izole
edilen i9 adet C. pseudotuhercuLıısis suşunun
iO'u superfisiyal servikal, S' i mandibular. 4' ii
ise bron~iyal ve mediastinal lenf düğümünden
izole edildi. Bu çalışmada C. pseudoru!JercuLıı-
sis izolasyonu yapılan lenf düğümlerinin da-
ğılımı bulguları ile diğer araştmcışarın bul-
guları uyumludur. Bu sonuç,
C.pseudoıuhercuLosis'in, vücutta farklı biil-
gelerdeki lenf düğümlerine yerleştiği gös-
termektedir.

Mucle ve ark. (20), 25 farklı C. pse-
udoluhercuLıısis suşu ile yaptıkları antibiyotik
duyarlılık testlerinde suşların hepsinin am-
pisilin (lO /lg), penisilin G (2 unİts), klo-

ramfcnikol (30 /lg), Iinkomisin (2 /lg), gen-

tamisin (10 /lg), ve tctrasikline (5 /lg) duyarlı:

neomisine (30 /lg) orta derecede duyarlı: strcp-

tamisine (LO IJ.g) ise dirençli olduğunu tespit ct-
mişlerdir. Bu çalışmada, izolatların gentamisin
(30 /lg) ve enroOoksasin (S /lg) duyarlılıkları
haricindeki antibiyogram sonuçları, M uclc \'e
ark. (20)'nın verileri ilc parelellik göstermiştir.
Bu farklılık mikroorgani/maların di-
rençlilikleıinin bölgesel olarak değişı'bilcceği
görüşü ile açıklanabilir.

Sonuç olarak, apseli lenf düğümlerinden C
pseudotuhercu/osis en yüksek oranda «(,j, 40. ~)
izole edildi. Bu ctkenin kazeaöı lcnfadcnitis va-
kalarında sıklığının yüksek oranda olması,
koyun yetiştiriciliği yapılan işletmelenk genel
hijyenik tedbirlerinin alınmasına ve özellikle
aşılamalar ile uygun koruma ve kontnıl prog-
ramlarına gereksinim olduğunu giisterınektedir.
Ayrıca koyunlarda Morel hastalığı olarak isim-
lendirilen suppuratif lenfadenitis ve suhkutan
apselerle karakterize infeksiyonlara neden olan
Micrococcus türlerinin de (M. /Jyogeııes ()\'is
veya M. avscedeııs ovis ) Türkiye'de ilk kez bu
derece yüksek oranda (% 19.5) izole edilmesi,
kazeöz lenfadenitis olgularında hu etkenlerinde
önemini göstermektedir.
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