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BURDUR VE ISPARTA YÖRESi PNEUMONiLi KOYUNLARDAN iZOLE EDiLEN BAKTERiYEL
ETKENLER VE ANT iBAKTERiYAL DUYARLlLl KLA RI*

ıbrahim ÖZTÜRK 1

Turan CIVELEK@2

Bactcr ia isolatcd from sheep with pncumonia and their antibactcrial scnsitivit y
fro m Burdur and Isparta provinccs
Özet: Sunulan çalı şmada Burdur ve Isparta illerinde pneumonili koyunlardan izole edilen bakteriyel etkenler ve antibakteriyal duyarlılıkları nı n
beli rlen mesi arnaçland ı . Pneumon ili 160 koyu n a kciğerinden a lına n örneklerde yap ıla n bakteriyolojik ekimler sonucu , örnek lerin 15
(%22.06)'inde Staphylo coccus aureus ve Paste urella spp ., 11 (%16.18)'inde Candida spp., 10 (%14.71)' unda Klebs iella pneum onla, 9
(%13.24)'u nda E. coli, 3 (%4 .41)'Onde Streptococc us spp . ve Cory nebacterium spp., 2 (%2.94 )'sinde Enterobacter spp . olmak Ozere
toplam 68 bakteri izole edild i. Bakter ilerin antibiyotik duyarlılık testler i Kirby -Bauer disk diffOzyo n yönte mine gö re belirlendi. S. aureus
s u şla rı oxytetrasiklin, amoksasilin+klavulanik asife %100 , amp isilin, arnoks isllin ve danofloksasi n'e %93 .33, Pasteurella spp . suş la rı
oxytetrasiklin, amokslsilin klavulanik asit, ampisilin, amoks isilin ve neomisi n'e %100, dano floksas ln'e %93,33, Klebsie lla pneu monia
su şla rı oksitetrasiklin, amoksisilin , neomisin, gentam isin, sOlfamethaksazolltrimethoprim ve sefaperazona %100, amoksisilin klavulanikaslt.
ampisilin ve danofloksasin'e ise %90 duyarlı bulundu.
A nahta r Keli meler : Pneumoni, koyun . antibiyotik

duyarlılığı .

Summary : In this study, it was aimed to isoiate the bacteria from sheep with pneumo nia in Burdur and Isparta province and to determine
of the antibiotic sensitivity. By the aim , a total of 160 lung samp les from sheep with pneu monia wa s collected from Burdur and Isparta
province A tota l of 68 bacterial agents was isolated from the 42 (25 .33 %) of 160 sheep lung. Isolated microorganisms were identified
as follows: 15 (22.06%) were Pasteurella spp and Staphylococcus aureus, 11 (16.18%) Candida spp., 10 (14.71%) Klebsiella pneumon ia,
9 (13:24%) E. coli, 3(4.41%) Streptococcus spp . and Corynebacterium spp . and 2 (2.94%) Enteroba cter spp. Antibaclerial susceptibility
of microorganisms to various ant ibiotics were tested by Kirby-Bauer disc diffussion methods. Staphylococcus aureus isolates were
determined to sensitive 100% oxytetracycl ine and amoxicill!n/klavulanic acid, 93.33% ampicillin, amoxyc illin and dano floxacin. Pasteurella
spp. strains 100% oxytetracycline, amoxicillinlklavulanic acid , ampic illin. amoxic illin and neomyCı n , 93.33% danofloxacin, and Klebsiella
pneumon ia 100% oxytetracycline , amox icillin , neomyci n, gentam icin, sulphamethaksazoleltrimethoprime , cefap erazone, 90% amoxicillin
i klavulanic acid, amplcillin and danofloxacin.
Ke y Word s : Pneumoni, sheep , antib iotic suscep tibility.
G i riş

Pneumoni; anoreksi , yüksek ateş, iştahsızlık ,
dispne, seröz-mukopurulent burun ve göz yaşı akıntısı,
nabız ve solunum sayılarında artış ile seyreden,
respiratorik distrese yol açan, virüs, bakteri ve
paraziUer tarafından meydana getirilen akciğerlerin
akut , kronik veya progresif seyirli bir hastalığıdır.
Hastalık bazı vakalarda kendi kendine iyileşme
gösterebilir, çoğu zaman ise ciddi verim kayıplarına
ve ö lümlere neden olur (Davies, 1985) .
Koyun pneumonileri özellikle yeni doğanlarda
ve besili kuzularda yaygındır (Bobb, 1999). Yetişkin
koyun sürülerinde de atipik klinik belirtilerle birlikte
görülebilir. Özetle pneumoni, her yaş ve cinsteki
koyunun yaygın bir hastalığıdır.
Yoğun sürülerde pneumoni riski ve şiddeti daha
yüksektir. Yakın temas infeksiyöz mikroorganizmaların

bir koyundan diğerine daha hızlı yayılmalarına neden
olur. Ka l aba lı k yetiştiricilik sonucu ağ ııda aşırı amonyak
gazı oluşumu solunum mukozas ını irrite ederek
koyunların enfeksiyonla mücadele yeteneğini azaltır.
Ağ ı ıda ya da yarı kapalı kuzu işletmelerinde pneumoni,
kuzulama sezonu sonuna doğru pek çok işletmede
pik yapar (Bobb, 1999),
Pneumonil i hayvanların solunum yollarından ,
yapılan mikrobiyolojik muayenelerde birçok etken
izole edilmiştir. Pneumonilerin koyun sürülerinde
salg ın şeklinde ortaya ç ıkmasında , çoğu sağlıkl ı
hayvanların solunum sistemind e fakültatif olarak
bulunan , bakteriler, viruslar, mikoplazmalar ve
parazitler önemli roloynar (Alley, 1991; Ayers, 1992;
Gündüz ve Kaya , 1994 ; Arda ve ark .,1999). Bu
etkenler, ancak stres faktörlerinin varlığında patojen
hale geçerek pneumoniye neden olurlar (Ayers, 1992).
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etüvde inkübe edildi . Pet ride üreyen kol onil erin saf
kültürteri elde edild i. Saf olarak izole edilen bakteriler
gram boyama yöntemi ile b oyandı (Arda , 1985) .

Bakteriyel etken olarak pneum on i ol uş u mu nda;
Pa st euretla multocida , Mannhaem ia haemolytica ,
Mycoplasma spp ., Co ry nebacte ri um pyogenes,
Streptococ cus spp. ve Staphylococcus spp. başlıca
rolü oynar (Davies. 1985; Kaya ve Erganiş , 199 1:
As lan , 1994 : Öztürk ve Çorlu . 2006).

2.1.1. Biyokimyasal Testler : Konvansiyonel \leya
klasik yö ntemler (Ok sidaz, Kata laz , KoagOlaz , Üçlü
Tüp testleri) kullan ılarak , izol e edi len bakterilerin
identifikasyonu yapıld ı (Arda , 1985).

d o ğan kuzularda pneumon ilere ba ğl ı % 50
ölüm lere ra stl an a bi ld iğ i bilinm ekted ir. Baz ı
sürülerde ölüm olgu su gerçek kay ıpları n sadece bir
kısmın ı gösterir. Tedavi masrafları, za y ıf kuzular ve
gelişme ge ri liği ye ni d oğanlarda pneumonilerin en
bilinen s on u çl a rı d ı r (Bobb. 1999 ).

Yeni

Bulgular

oranı nda

Kl inik ve makroskobik olarak pneumoni teşhis
edile n hayvanlardan top lanan top lam 160 akciğe r
ö rneğinin 42 'sinden , 68 bakteri lzclasyonu yapı ldı.
Bu bakterilerin 55 (% 80 .9ri Isparta , 12 (% 19.11)'si
Burdur ilinden toplanan örneklerden izole ve idenlifiye
ed i lm işt i r (Tablo 1).

Materyal ve Metod
1. Hayvan Materyali ve Örnekleme: Sunula n
Isp art a ve B ur d ur yöresinde y er alan
mezbahalara kesime get irilen koyunlarda yürütüld ü.
Ispa rta ilinde kesime gelen 500 koyunun 120 'sinde
ve Burdur ilinde ise 200 koyunun 40'lnda kesim öncesi
klinik (akd{ıer seslerinde sertleşme , sero-müköz burun
akı nt ıs ı ve hırı ltı , afonik bölge ler) ve kesim s onra sı
akciğerle rde makroskopik ola rak pneumoni te şhi s
edildi. Çalışmada 160 adet pneum onili akci{ıer öm e{ıi
kuüemldı. Doku örnekleri pneumonili (lezyonlu ) akd{ıer
bölgelerinden steril kap lar içeri sine toplandı ve soQuk
zincirde laboratuvara getirildi .

Bakteriyolojik ekimler sonucu akciger örneklerinin
tô'inde (%2 2 .06 ) Slaphylococcu s aureus , 15'inde
(%22 .06) Pasteur ella spp 11'inde (%16.18) Candida
spp ., S'ünd e (%4 .4 1) Streptococcu s spp. , 9'unda
(% 13 .24) E.
z'sinde (%2 .94) Enterobacter spp.,
a'ünde (%4 .4 1) Cory nebacle rium spp.. 10'unda ise
(% 14.71) Klebs iella pneumo nia iz ole ve identitiye
edilir1<.en, 92 a kci{ıer örneQinde ise patojen etken izole
edi lememi şti r (Ta blo 2).

çalışma

ecu.

test

2. Mikrobiyolojik muayene : Akci{ıe r örneklerinde
pneumoniye neden olan bakterilerin Izetasyon ve
identif ika syonları ve antibiyot ik duya rlı lıklarını
belirtemek ama cıyla Blood Agar Base (Oxoid), MullerHinton Agar Base (Oxoid) ve Tryptic Soy Brolh (Oxoid)
kullan ıld ı . Izol e ve identiüye edilen bakteri suşları nı n
Kirby Bauer di sk difüz yon yöntemi ile çeşitli
antibi yot ikle re du yarl ıl ıklar ı ara şt ırıldı . Bu amaçla;
oxytetrasikl in (30I-ıg , Oxoid), arnoxycillin (25I-1g, Oxoid),
amoksasilin+klavulanik asit (3 0l-ı g , Ox oid ), ampisilin
(10lJg, Ox oid ), ertt remisin (15 ı-ıg , Oxoid), penlsüin
(10U I Oxoid ), cefaperaz on (25I-1g), neomi sin (30l-ıg ,
Oxoid ), sOlfamethaksaZOı trimethoprim (25I-1g, Oxoid),
gentamisin ( 10l-ı g , O xoid) , linkomisi n (151-1g , Oxoid),
da no flo ks as in (51-1g , Pflze r) di skleri kullanıldı.

Izole edit en bakteriler ve antib iyotik duyart ı hk
Tablo 3'de verilmiş ti r.

sonuçla rı

Tablo 2 . Pneumonili Akci{ıe rterden Izole Edilen
Bakteriler ve Yüz de (% ) Oranları
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2 .1 . Akci{ı er Örnek le rinden Bakteri lerin
ızolasyonu: Akciğer doku ömeklerin in d ı ş k ısrnııs ıt ı lm ış

TOP LAM

bi r spatül ile ya k ıl d ı ve pastör pip eti yard ım ıyla iç
k ısm ı ndan taze doku al ınarak % 5 detibrine koyun
kanlı , agara ekim i yap ı ld ı. Petriler 18-20 saat 37 oC 'de
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Tablo 3. Izole Edilen Bakterilerin Anlibiyotiklere Duyarlılıkları
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Duyarl ı s u ş say ıs ı ,

R:Dirençli suş

sayısı.

OXY: Oxytetrasiklin, AMC : Amoksasilin+k1avulanik asit, ENR: Enronoksasin, FFC: Aorfenikol, AMP: Ampisilin, DFX: Dancfloksasin F: Furazolidon
S: Streptomisin N: Neomisin SC: Spektiromisin, G: Gentamisin, P: Penisilin, FQ: Flumequin SXT: SOlfamethaksazol Trimethoprim, L: Linkomisin.
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TART I Ş M A

ve SONUÇ

ve Erg aniş ( 199 1) yaptıklar ı ça lışmada , kuzuların
%46' s lndan Pasteu rella spp . iz olasy on u rapor
etm iş l e rdi r. Koyunlarda bu oranı n yalnız başı na %6
iken, miks enfeksiyonlarda %3.9 olduQu bil d irilmişti r.

Koyun yetişti riciliQi ni olums uz etkileyen birçok
faktör bu lunmak la b ir li kte, bunla r içeri sinde
pneumoniler önemli bir yer teşki l eder. Pneumonilerin
yol açtı ğı ekonomik kayıplar; kuzu ölü mle ri. büyüme
ge riliğ i , yemden yararlanamama , ca nl ı ağı rlı k ka yb ı
ve artmış tedavi giderleriyle ilişkilidir ( ö evıes. 1985).

Kuzularda pneumoniye neden olan etkenlerin
PI-3 vi rusu nun ge ldiQi, Mycopla sma ve
Pesteureua türle rinin sekonder olarak enfeksiy ona
kat ı ld ık ları bilinmekted ir. Bunun la birlikte E. coli'nin
neden olduQu pneumonilerin de göz ard ı edilmemesi
gerek ir. Koyun pneumonilerine neden olan bakteriyel
etken leri n be li rlenmesi için yap ıla n ça lışm a l a rd a
(Güler, 1993; Hazl ~l u ve ark, 1994: Öztürk ve Çorlu,
2006) , h a st al ı k oluşumundan genellikle Pasteurella
türler i sorumlu tutulm uştur. Özbey ve Mu z (2004)
ElazlQ'da ya pm ış old u kla rı bir ça l ışmada pneu monili
koyun akciQerleri nin % a.S'ünde M. haem olytica ve
% 2.3·ünde ise P. multocida ızolasyonu bil dirmişlerdir.
Haztroqtu ve ark . (1994) ise % 51.6 M. haemolytica
ve % 43'Onden My cop lasma spp izolasyonu rapor
etm iştir. Özbey ve Muz (2004)'un yapt ıkları çal ışmada
bu lunan de ğer le r, su nu lan çalışmada b ul unan
d eğerlerden (% 22.06) oldukça d üş üktür. Bu durum
bölgesel farklıl ı kla açık lanabili r.
b a ş ında

Pneumonili hayvanları n solunum sistemlerinden
b ir çok et ken iz ole edilebilir. Solu num si stemi
e nf eksiyonları genellikle fı rsatçı ya da sek onder
mikroorga nizma larla komplike olur. Bu sekunder
etkenler; lezyonların aQı rlaşmas ı na , hastalık etkeninin
tespit inin ve tedavinin zorlaşması na ve ölümlere
ne d en olur la r ( D a vie s. 1985 ; Güler, 1993) .
Pneum onilerin elyolojisi henüz tam olarak
deQlld ir. B a z ı mikroorganizmalar
(Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Streptococcus
spp.) sağlı k lı ko yunl arı n Ost solunum yoll arında
fakültatif olarak bulunur. Ancak faküftatif bak te riler
ca n lı nı n immun sisteminin zayınaması veya ha sta lı ğa
pre dispoze fa ktörl erin vartr ğmda e nfe ksiyon
o l uşt u ra b i l mekted i rler (Ayers, 1992).
ayd ı n la tı l a b il m i ş

Su nu lan ça l ış mada , pneumon ili akciQerlerin
%22.06's lndan Pas teurella spp.,ve Staphylococcus
sp p. iz ole ve ıcenunve edi li rke n, % 14 ,7 1'i nden
Klebsiefla pneumonia, % 16.18'inden Candida spp .,
% 13.24'Onden E. coIi, %4 .41'inden ise Streptococcus
spp. ve Corynebaeterium spp . izole ve identifiye edildi.

Baysal ve Güler (1992) 186 kuzu ve oQlakta
pneumonili akciQerlerden %28.82
E. coli, %21.62 P. haemolytica , % 1.96 S. aure us
ızola syo n u bild inniştir. Kuzularda bu bakterilerin yüksek
ızo lasyon ora n ı a raşt ırıcılar ta rafın d a n , E. coli'lerin
neden olduQu septisem ilere baQla nmı ş t ı r. Nitekim , E.
coli septis emile ri kuzularda pneumoni o d a k la r ın ı n
şe ki ll enmesi ne nede n olma ktadı r. Sunulan çalışma
koyunlarda ya p ıld lQ ı için izolasyon oran ı daha d ü ş ü k
bu lunmuş olabilir. Yapıla n ça lışmalarda (Kaya ve
Ergan iş , 1991 : Öztürk ve Çor lu. 20 06) E. coli'nin
izolasyon oranla rı % 1.9 ve % 1.7 olarak bild irilm işti r.
Sunu lan çalış mada ise E. coti oranı % 13.24 olarak
tespit e d i lmiştir.

yaptıkla rı ça lı şmada

Saysa l ve Güler (1992) Konya ili'nde kuzularda
ça lışma da pn eum on il i akciğe rle rin
%2 1.62 'sind en Paste ure lla spp . % 1 8 .4 6 ' sınd an
Mycoplasma spp. izolasyonu bi ldinnişlerdir, Konya'da
yapılan bir başk a ça lışmada, Güler ve ark (1996)
kuzuların %20'sinden P. haemolytica ilolasyonu rapor
e t m i ş l e rd i r. Öztürk ve Erg an i ş (2006) Konya lll'n de
k oyu n la rda ya pt ı k l a r ı ça lış mada pn eu mo n il i
akciQerleri n %28,3'Onde Pasteurella spp. (%25 M .
ha emolytica , % 3.3 P. mu lloc ida), %30' unda ise
Mycoplasma spp. İZolasyonu b ildi rm i şlerd ir. Sunu lan
çalışmada : Mycoplasma spp. yönünden mikrobiyolojik
ekim ya pılma mı ş olup, Pasteurella spp.nin izolasyon
o ra nı bildiri le n çal ış ma la ra oldukça benzer
b u l unmuşt u r . Bun u n n ed eni ; bölg ed eki ko yun
popOlasyonl arı n benz er iklim , barınak ve beslenme
k o şulları n a sa hip ol masında n kaynaklanabilir. Aynı
bölgede Gü le r (1993) , kuzu la rın %4 0 ' ln d an
Mycoplasma spp. ve %66'slndan ise M. haemolytica
izo lasyonu bil d irm i şt ir. Bu oran sunulan çalışma
so n u ç l a r ı n d a n oldukça yüksektir. Bu nun başlıca
nedeni. çalış ma nı n Mart-Nisan ayları nda ve kuzularda
yapılmış ol m a s ı olabilir. Nitekim ça lışma nı n ya pı ldığ ı
bölgede kuzularda pneumo ni problemlerine daha çok
bu aylarda rastlan ıld lQı anca k koy unlarda böyle bir
durumu n söz konusu o l mad l Q ı bildirilmektedir. Kaya
y a p tı k l a r ı

Çalışmam ızda etiyolojik etken olarak en sık izole
edilen bakteriler; Pa steurena spp., Staphylococcus
spp. ve Klebsiella pneumon ia olarak tespit edil di .

Özbey ve Muz (2004) yürüttükleri ça lış m ad a
koyun akciQerlerinden % 17.7, Öztürk ve Çorlu (2006)
% 16.7 o ra n ı nd a S. aureus izolasyonu bildirmiş olup,
su n ulan çalışmada bu ora n % 22 .06 olara k
bulu nmuştur. Geçmiş y ıllarda yürü tülmüş olan iki farklı
çalışmada da, koyun pneu monilerinden en s ı k Izole
edi len bak te rilerin S tap hy lococcu s aureus ve
Pasteurella spp. olduQu bildirilm işti r (Kaya ve Erganiş ,
1991; Özbey ve Muz, 2004) .
Sunula n ça lışmada izole edilen Candida spp.
% 16. 18 olarak be lirlendi. Kaya ve Ergan i ş
( 199 1) % 5.4 C . albicans, Özbey ve Muz (2002) %
6 .9 maya iz ola sy onu bildi rm iş olup , s u n ula n
çalış m ad a ki oran bildirilen çalışma l ara göre old ukça
or a nı
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ampisilin , oksitetrasiklin ve eritromisin 'e duyarlı,
streptomisin, kanamisin ve gentamisin'e karşı ise
dirençli olduğu rapor edilmiştir. Biyotip T olanlar ise
penisilin, ampisilin oksitetrasiklin ve streptomisin 'e
dirençli, eritromisin, kanamisin ve gentamisin 'e ise

yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni candida üreyen
koyunlarda uzun süreli antibiyotik uygulamaları olabilir.
Ancak, bu durum hakkında sunulan çalışmada hayvan
sahiplerinden bilgi alınamadı .
Pneumonili koyunlardan izole edilen Klebsiella
pneumonia oranı % 14.71 olarak tespit edilmiştir.
Kaya ve Erganiş (1991) koyun pneumonilerinde %
0.9, Öztürk ve Çorlu (2006) % 1.7 K. pneumonia
izolasyonu bildiriken, Gökbey ve Muz (2002)
pneumonili akciğerlerden K. pneumonia izolasyonu
bildirmemiştir. Koyunlarda K. pneumonia izolasyon
oranı oldukça düşük bulunmakla birlikte , yapılan
çalışmalarda kuzu pneumonilerinde oldukça yüksek
oranda (% 30) bulunmuştur. Kuzu pneumonilerine
neden olan etkenlerin başında Pasteurella spp.'nin
geldiği, bunu K. pneumonia 'nın takip ettiği rapor
edilmiştir (Kaya ve Erganiş, 1991; Kıran , 1990) .

duyarlı bulunmuştur.

Baysal ve ark. (1994) P. haemolytica suşlarının
sensititre yöntemi ile minimum inhibe edici
konsantrasyonlarını

belirlemişler,

amoksasilin+klavulanik asit, gentamisin, oxytetrasiklin,
linkomisin, danofloksasilin, flumequin ,
sulphamethaksazol+trimetoprim ve neomisin'e duyarlı
olduklarını belirlemişlerdir. Gündüz ve Erganiş (1998)
izole ettikleri P. haemolytica suşlarının % 75'inin
penisilin, % 70.8'inin linkomisin ve % 45 .8'inin ise
ampisilin'e dirençli olduğunu bildirmektedir.
Öztürk ve Çorlu (2006) ise pneumonili koyun
akciğerlerinden izole ettikleri Pasteurella spp.
suşlarının tümünün amoksasilin+klavulanik asit'e,

Sunulan çalışmada ayrıca, % 4.41
Corynebacterium spp. ve % 4.41 oranlarında
Streptococcus spp. izolasyonu yapılmıştır. Obasi ve
ark. (2001) koyun pneumonileri üzerine yürüttükleri
10 yıllık bakteriyolojik inceleme sonuçlarında %14.9
Arcanobacterium pyogenes ve % 6.9 oranında
Streptococcus pyogenes izolasyonu rapor etmişlerdir.
Gökbey ve Muz (2002) ise koyun pneumonilerinde
% 8.3 Corynebacterium spp. ve % 4.6 Streptococcus
spp izolasyonu bildirmiş olup, bildirilen sonuçlar
sunulan çalışma sonuçlarına paralellik arz etmektedir.
Öztürk ve Çorlu (2006)'nun yürüttükleri çalışmada %
15 Streptococcus spp . izolasyonu bildirirken ,
Corynebacterium spp . izolasyonu ise rapor
edilmemiştir. Baysal ve Güler (1992) kuzu
pneumonilerinde % 10.71 Streptococcus spp. ve %
6.12 oranında Corynebacterium spp. izole etmişlerdir.

%94.11 'inin ampisilinve danofloksasin'e, %88.23'ünün
oksiteterasiklin'e duyarlı iken, tümünün , gentamisin
ve Iinkomisin'e %82.35'ünün ise streptomisin'e dirençli
olduğunu rapor etmiştir. Sunulan çalışmada ise, izole
edilen Pasteurella şuşlarının tamamı oxytetrasiklin ,
amoksisilin klavulanik asit, ampisilin, amoksisilin ve
neomisin'e % 100, 14 (% 93.33)'ü danofloksasin, 13
(% 20)'ü eritromisin , 12 ( % BO)'si
sülfamethaksazol/trimethoprim ve B (% 53.33)'i ise
sefaperazon ve gentamisin'e karşı duyarlı olarak
bulundu . Izolatların tamamı Iinkomisine ve 14 (%
93.33)'ü ise penisiline dirençliydi.
Öztürk ve Çorlu (2006)'nun yürüttüğü çalışmada
Staphylococcus spp. suşlarının tümü (% 100)
enrofloksasin'e, 9 (%90)'u oxytetrasiklin,
amoksasilin+klavulanik asit ve danofloksasin'e, B (%
80)'i gentamisin ve penisilin 'e duyarlı bulunurken; 7
(% 70)'si streptomisin ve linkomisin'e karşı dirençli
bulundu . Sunulan çalışmada ise; izole edilen 15 S.
aureus suşunun tümü oxytetrasiklin ve
amoksasilin+klavulanik asit'e, 14 (%93.33)'ü ampisilin,
amoksisilin ve danofloksasin 'e, 13 (% 20)'ü
sefaperazon 'a,
12
(%
80)'si
Sülfamethaksazol/trimethoprim'e, 10 (%66 .67)'u
penisilin 'e karşı duyarlı bulunmuştur. Izole suşların
tamamı, gentamisin'e, 13 (%20)'ü linkömisin ve
eritromisine, 10 (%66 .67)'u neomisin, 5 (%33.33)'i
penisilin , 3 (%20)'ü sülfamethaksazol/trimethoprim
ve 2 (%13.33)'si sefaperazon'a karşı dirençli bulundu.

Sunulan çalışma sonuçları; koyun
pneumonilerine neden olan başlıca bakteriyeletkenleri
Pasteurella spp., Staphylococcus spp. ve Klebsiella
spp. olarak işaret etmektedir. Koyunlarda Mycoplasma
türleri de pneumoniye neden olan etkenlerin başında
gelmekte olup, sunulan çalışmada Mycoplasma varlığı
araştırılmamıştır. Pneumonili akciğerlerin birçoğundan
etken izolasyonu yapılamamış olup, bunun nedeninin
viral etkenler ve/veya Mycoplasma türlerinin varlığı
olabileceği sonucuna varılmıştır.
Sunulan çalışmada, Isparta ve Burdur illerinden
pneumonili akciğer örneklerinden izole edilen
bakteriler ve oranları arasında fark bulunamamış
olmasının başlıca nedeni; her iki ilin iklim ve yetiştirme
şartlarının birbirine yakın olmasına bağlanmıştır.
alınan

Çalışmalarda rapor edilen izole edilen bakteriyel
etkenlerin antibiyotik duyarlılıkldirençlilik durumları
birbirlerine oldukça yakındır. Bunun nedeni,
çalışmaların birbirlerine yakın yıllarda yapılmış olması
olabilir. Nitekim, bazı antibiyotiklerin sık kullanımına
bağlı olarak zamanla direnç şekillenebilmektedir.

Kaya ve Kırkan (1999) Aydın ilinde pneumoni
şüpheli koyunların burun sıvaplarından P. haemolytica
suşları izole ettiklerini bildirmişlerdir. Bu suşları biyotiplendirerek, antibiyotik duyarlılıklarını tespit ettikleri
çalışmada, P. haemolytica biyotip A' ların penisilin ,
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