Selçuk Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi
Cilt: 3, Sayı: 1 (1193 - 196), 1987

ENZOOTİK PNEUMONİLİ DANALARIN TİAMUTİN ile TEDAVİSİ

The Treatment of Enzootic Calf Pneumonia Wit Tiamutin

Veysi ASLAW

Sumrriary : This investigation has been made in Konya from 1986 1987'in winter season ori 50 calves with enzootic pneumonia. In investigation, the most affected calves in the infected herds were chosen.
Tiamutin was injected (1 .ml/10 kg) intramuscularly to each infected
calf for three consecutive days. All of the calves recovered by this treatment.

Özet : Bu araştırma 1986 - 1987 kış mevsiminde, Konya bölgesinde,
Montafon ve Holştayn ırkı, 2- 8 aylık ve enzootik pneumoni semptomlarJriı gösteren 50 baş dana üzerinde yapıldı.
Pneumonili danalar sistemik klinik kontrolden geçirildikten sonra
her danaya üç gün süreyle % 10'luk Tiamutin yağlı solusyonundan 1 cc/
10 kg dozunda intramüsküler enjekte edildi. Tiamutin enjektabl solusyonu il(! tedaviye alınan tüm danaların iyileştiği tesbit edildi.
Giriş
Danaların

enzootik pnemumonisi, özellikle kış aylarında toplu olarak. bir arada ve kapalı ahırlarda barındırılan 2 -12 aylık danalarda görÜlen bulaşıcı, viral ve sekonder bakteriyal bronchopneumoni ile karakterize bir hastalıktır.
Etyoloji ve patogenez yönünden çok kompleks bir hastalık olup, stres
faktörleri, viruslar ve bakteriler hastalığın bulaşma ve yayılmasında önemli rol oynarlar.
, Hastalığın enfeksiyöz etkenleri arasında başta Parainfluenza virusu
(:Pi- 3) olmak üzere Respiratuar sinsitial virus (RSV) Adeno virus, Reo
virus, Rino virus, Herpes virus gibi viruslar ile pasteurella'lar, coryne-
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bacterium'lar, streptokok, stafilakok, mycoplazmalar ve E. coli gibi bakteriler sayılmaktadır (3, 4, 6, 7, 8).
Ani iklim

değişiklikleri, hayvanların kala'lıalık

olarak bir arada ba,..
grubundaki danaların aynı ahırda bulundurulması ve kötü bakım beslenme şart
ları gibi stres faktörlerinin viral ve bakteriyal etkenlerle bir araya gelmesiyle hastalık aniden meydana gelir (1, 4, 5, 6, 7).
rındırılması, ahırların havasız, güneşsiz

ve

sıcak oluşu farklı yaş

Enzootik pneumonili danaların çoğunda Pi - 3 virusu izole edilmiş ise
de, virusun hastalığın oluşumunda tek başına sorumlu olmadığı bildirilmektedir (6, 7). Deneysel olarak Pi- 3 virusu ile enfekte edilen danalarda klinik semptomlar izlenmiş, hastalığın çoğunlukla subklinik seyrettiği ya da orta derece'de klinik belirtiler gösterdiği ve bulaşma oranının
%100 olmasına karşın ölüm oranının %5'ten düşük olduğu saptanmış
tır (6, 7). Aynı hastalıkta izole edilen RSV'un çok öldürücü olduğu, morbielite oranının %100, mortalite oranının ise %30'a çıktığı, bakterilerle
mix enfeksiyonlarda ölüm oranıiı.ın %60'a kadar yükseldiği bildirilmektedir (6, 8). Respiratuar viral enfeksiyonların dünyada çok yaygın olduğu ve ekseriya sekonder enfeksiyonlara neden oldukları, RSV ile komplike bakteriel- mycoplazma enfeksiyonların'da meydana gelen ölürolerin
tüm dana ölümlerinin %50'sini oluşturduğu ve ekonomik kaybın büyük
olduğu kaydedilmektedir (6, 8).
Dana pneumonilerinin çoğunun klinik görünümleri aynıdır. Orta derecede ateş, öksürük, mukoprulent burun akıntısı, konjoktivitis, solunum
ve kalp frekansında artışlar, askultasyonda apikal ve kardial Iabların
ventral kısımlarında sertleşmiş veziküler sesler, akciğerlerde bazen pemoraji ve ödemler, myocarditis, bazen encephalitis ve enteritis görülen
en tipik bulgulardır.
Bakteriyel organizmalarla mix enfeksiyonlarda extensif hepatizasyon, karaciğerin çamurumsu ve kurşuni bir renk alması, encephalitis ve
enteriiis dikkati çeken semptomlardır. Hayvanların gelişmesinde gerilik,
kilo kaybı ve yemden yararlanma nispetinde azalmalar görülür.
Hastalığın sağıtımında

günümüze dek birçok ilaç denenmiş ve denenme'ktedir. Geniş spektrumlu antibiyotikler, sülfanamitler, antilbiyotik
kombinasyonları, antihistaminikler ve antienflamatuar steroidler önerilmektedir (1, 2, 3, 4, 5).

ları

Bu çalışmada pneumonili danalarda Tiamutin solusyonu enjeksiyonile ne oranda sağıtım sağlanabileceği araştırıldı.
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Bu araştırma 1986 - 1987 kış sezonunda Konya yöresinde enzootik
pneumonili 3Q baş Montofon ve 20 baş Holştayn dana üzerinde yapıldı.
Danalar ortalama 2-8 aylık ve hepsi'de pneumonili, besiye alınan erkek
hayvanlardı.

Denemeye başlamadan önce tüm danalar klinik kontrolden geçirildi
ve hepsinin bronko- pneumonili olduğu tesbit edildi. Tedavi süresince ve
tedavi sonrası deneme hayvanlarının günlük kontrolleri yapıldı. Tedavi
süresinde hayvanların yem ve çevre ile ilgileri genel durumları gözlendi. Beden ısısı, solunum ve kalp frekansları, akciğer askultasyon ve perküsyon bulguları, burun akıntısı ölçüldü, konjoktiva ve mukozalar muayene edildi.
Tedavi amacıyla her hayvana % 10'luk Tiamutin yağlı solusyonundan
1 cc/10 kg dozunda intramüsküler yolla enjente edildi. Aynı doz 3 gün
süreyle tekrarlandı.

Bulgular
Tedaviden üç gün sonra hayvanların hemen hepsinde bariz bir· iyigözlendi. Bir hafta sonra ise hayvanların tamamen iyileştikleri, yeme ve içme isteklerinin arttığı, öksürük, burun akıntısı, harhara, sertleş
miş brorı:şial sesler gibi hastalık için spesifik olan belirtilerin kaybolduğu
ve tüm hayvanların bu sağıtırola iyileşti'kieri tesbit edildi.
leşme

Tartışma

Enzootik pneumoni olgularının tanı, prognoz ve tedavileri üzerinde
yıllardan beri çalışmalar yapılagelmektedir. Hastalığın kontrolü ve tedavisi üzerinde yapılan yoğun çalışmalara rağmen günümüze dek hastalı
ğı tamamen kontrol altına alabilecek bir tedavi yöntemi geliştirilmemiş
tir.
Hastalığın sağıtımında

birçok antibiyotik, sülfanamit ve bunların
ile antienflamatuar steroidler ve antihistaminikli ilaçlar kimi araştırıcılarca kullanılmıştır (1, 2, 6, 7, 8).
kombinasyonları

Kimi araştırıcılar (4, 8), hastalıktan korunmak için stres faktörlerinin ortadan kaldırılması gereğini vurgulamaktadırlar.
Hastalıktan

korunmak için stres faktörlerinin ortadan kaldırılması
viral ve bakteriyal kontaminasyonları önlemek, parainfluenza
virusuna karşı hayvanları aşılamak ve bakteriyal enfeksiyonları önlemek
amacıyla mutlaka antibiyotik ve sülfonamit kombinasyonlarının kulla-

yanında

