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PNÖMON iLi KOVUN AKCiGERLERiNDEN iZOLE EDiLEN BAKTER iLER VE
ANTiBivOTiK DUVARLILIKLARı
Dilek Öztürk@1

Mehmet Çorlu 2

Bacteria Isolated from Lungs of Sheep With Pneumonia and Antibiotic
Susceptibilities
Özet: Bu çalışma ile koyunlarda pnömon iye neden olan bakterilerin izolasyonu, identif ikasyonu ve izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. Konya Et-Balık Kurumu'ndan temin edilen makroskobik olarak pnömoni olabileceği düşünülen 150 koyun akciğerinden bakteriyolojik ekimler yapıldı. Örneklerin 38 (%
25.33)' inden 15 (% 25) Mannheimia tıeemotytice, 18 (% 30)'inden Mycoplasma spp., 2 (% 3.3)'sinden Pasteurella
muttocide, 9 (% 15)'undan Streptococcus spp., 10 (% 16.7)'undan Staphylococcus spp., 3 (% 5)'ünden Aeromonas
hydrophilla ve birer örnekten (% 1.7) Escherichia cou, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas spp. toplam 60 bakteri
izole ve ident ifiye edildi. Mycop/asma spp. dışında izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Pasteurella spp. suşları amoksasilin+klavulanik asit, enrofloksasin ve f1orfenikol'e % 100, ampisilin,
danofloksasin ve furazolidon'a % 94.11, oxytetrasiklin'e % 88.23, Staphylococcus spp. suşları ise enrofloksasin ve
f1orfenikol'e % 100, oxytetrasiklin, amoksasilin+klavulanik asit ve danofloksasin'e % 90, gentamisin ve penisilin'e % 80
du ya rl ı bulundu .
Anah tar Kelimeler: pnömoni, koyun , antibiyotik, bakteri
Summary: By the study , it was aimed to isoiate the bacteria from sheep lungs with pneumonia and to determ ine the
anlibiotic susceptibility. A tota l of 150 lung samples from sheep with pneumonia was colleeted at Konya Meat and
Fish Abotto lr. A total of 60 bacterial agents was isolated from the 38 (25.33 %) of 150 sheep lung. Isolated microorganisms were identified as follows : of 15 (25 %) were Mannheimia haemolytica, 18 (30 %) Mycop/asma spp., 2
(3.3 %) Pasteurella muttocide , 9 (15 %) Streptococcus spp., 10 (16.7 %) Staphylococcus spp., 3 (5 %) Aeromonas
hydrophila, 1 (1.7 %) Escherichia co/i, 1 (1.7 %) Klebsiella pneumoniae and 1 (1.7 %) Pseudomonas spp. In addition;
antibacterial susceptibility of bacteria isolated (exeept Mycoplasma spp.) to various antibiotics were tested by disc diffüsion method . Pasteurella spp. isolates were determined susceptible to amoxicillinlclavulanie acid, enrofloxacin, f1orfenicol (100 %), danofloxacin, ampicillin, and furazolidone (94.11 %), oxytetracycline (88.23 %). Staphylococcus spp.
isolates were determined susceptibilite to enrofloxacin, f1orfenieol and oxytetracycline (100 %) amoxicillinlclavulanik
asit, danofloxacin (90 %), gentamycin and penicilin (80 %).
Keywords: pneumon ia, sheep , antibiotic, bacte riae

Giriş

Pnömoni; yüksek ateş, işta h s ı zlı k, seröz burun
ak ıntı s ı, nabız ve solunum artışı ile başlayıp, bazı olgulard a kendi kendine iyileşme gösteren, bazen de
kronikleşerek verim kaybı ve ölümlere neden olan bir

enfeksiyond ur (Oavies, 1985). Kuzu ve koyunlarda
yemden yararlanamama, canlı ağırlık artışında azalma, büyümede gecikme, ölüm ve tedavi masrafları
ile önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Oavies , 1985; Ayers, 1992). Pnömonilerin etiyolojisinde
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bakteri, virus, mikoplasmalar, parazitler ve çeşitli
st res faktö rle ri roloynamaktadır (Alley, 1991; Ayers ,
1992; Hazıroğlu ve ark., 1994; Gündüz ve Ergan iş ,
1997;
Özbe y ve Muz, 2004) . Bu mikroorganizmaların çoğu genellikle sağlıklı hayvanların
solunum sisteminde fakültatif olarak yaşarlar (Arda
ve ark., 1999). Nakil, yetersiz beslenme ve ha valand ı rma, tozıu ve amonyaklı havanın solunması ,
ani yem ve iklim değişiklikleri, sıkışık barındırma, rutubetin fazla olması, sürüye dışarıdan kontrolsüz
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Güler, 1993; Özbey ve Muz, 2004). Ayn ı örneklerden Mycoplasma spp. izolasyonu için modifiye Hayflick sıvı ve katı besiyerlerine ekimler yapıldı ve e02'fj etüvde 72 saat inkübasyona b ırakı ld ı .
Daha sonra sıvı besiyerinden katı Hayflick besiyerine ekim yapıldı ve besiyerleri e02'Ii etüvde 2
hafta inkübasyona bırakıldı. Işık mikroskobunda mikoplasmalarla ilgili koloni gözlenmeyen petrilerden
3-4 kez kör pasaj yapıldı ve koloni saptanmayanlar
negatif olarak değerlendirildi. Mikopla.s.ma kolo~ is i
olarak pozitif olduğu düşünülen mod ıtıye Hayfhck
katı besiyerinde üreyenler mikroskopta incelendi. Mikoplasma kabul edilen koloni,le.ri L~formla~ı~~an .ay ı r
mak için bu kolonilerin antıbıyotık (penısıiın) ılave
edilmemiş besiyerlerine pasajları yapıldı (Baysal ~e
Güler, 1992; Güler, 1993). Mycoplasma spp. harıç
izole edilen bakteri suşlarının Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile çeşitli antibiyotiklere duyarl ılıkla rı
araştırıldı (Beşe, 1989). Bu amaçla oxytetrasikl in (30
1l9, Oxoid), amoksasllin-klavulan lk asit (30 1l9,
Oxoid), emofloksasin (5 1l9, Oxo id), florlen ikol, (30
1l9, Baltimore Biological Laboratories), ampis ilin. (10
1l9, Oxo id), danofloksas in (5 1l9, Pfizer), furazo hdon
(100 1l9, Oxo id), streptomisin (10 1l9, Oxoid ), ~e
omisin (30 1l9, Oxoid), spekt inomisin (25 1l9, Oxoıd ) ,
gentamis in (10 1l9, Oxoid) , penisilin (10 UI Oxoid~ ,
flumequin (30 1l9, Oxo id), sülfamethaksazol trı
methoprim (25 1l9, Oxoid), ve linkomisin (15 1l9,
Oxoid) diskleri kullanıldı.

hayvan sokulması gibi stres faktörlerinin varlığında
patojen hale geçerek pnömoniye neden olurlar
(Ayers, 1992; Martin, 1999). Pnömonili hayvanların
solunum yollarından birçok bakteri izole edilerek enfeksiyonun primer veya çoğunlukla fırsatçı ya da sekonder mikroorganizma ile komplike olarak ortaya
Çıktığı bildirilmiştir (Davies, 1985; Kaya ve Erganiş,
1991). Sığır ve koyunlarda solunum sistemi hastalıklarının en önemlisi olarak kabul edilen pnömonik
pasteurellozis de Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) , primer etken olarak bildi ri l mi şt i r (Kaya ve Erganiş, 1991; Baysal ve Güler,
1992; Gündüz ve Erganiş, 1997; Ozbey ve Muz,
2004). Pasteurellalar çoğu zaman sağlam hayvan ların üst solunum yollarında ve yutaklarında fakültatif patojen olarak yaşarlar. Stres faktörleri vücut
direncinin kırılmasına yol açarak,
bu mikroorganizmaların
üremesine ve virülens kazan mas ına yardımcı olmakta ve böylece koyunlarda
enzootik pnömonilere neden olmaktadırlar (Gündüz
ve Erganiş , 1997; Arda ve ark., 1999; Kaya ve Kır
kan, 1999). Kronik pnömonili koyunlardan Pasteurella, Mikoplasma ve diğer mikroorganizmaların
birlikte izole edild iği bild irilmiştir (Güler, 1993). Atipik
pnömoni olgularından ise genellikle Mycoplasma
ovipneumonia sorumlu tutulmuş olup, M. haemolytica, Chlamydia psittaci ve Mycoplasma arginini de izole edilmiştir (Davies, 1985; Güler, 1993).
Viral etkenlerden ise en yaygınının Parainfluenza-3
virusu olduğu ve her yaştaki koyunu etkileyebileceği
bildi ri l m işti r (Gündüz ve Kaya , 1994; Hazıroğlu ve
ark., 1994).

Bulg ula r

Solunum sistemi enfeksiyonlarından ileri gelen
kayıpları
azaltmak
amacıyla
anekonomik
tibiyotiklerden yararlan ı lmaktadır. Ancak bakteriyel
etkenlere karşı antimikrobiyal direnç gelişebileceğ i
için tedaviden önce mikroorgan izmaların antibiyotik
duyarl ı lı kla rı n ı n belirlenmesi gereklidir. Bu çalışma ile
pnömonili koyun akciğerlerinden bakteriyel etkenlerinin izolasyon ve identifikasyonu, izole edilen
bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştı r.

Çalışmada incelenen pnömonili 150 akciğe r ö.~
neğ inin

38'inden 60 bakte ri izolasyonu yapıldı . Pnomonili akci ğerlerden üreyen bakterilerin 15 (% 25)'i
M. haemolytica, 18 (% 30)' i Mycoplasma spp., 2 ( %
3.3)'si P. multocida, 9 (% 15)'u Streptococcus spp.,
10 (% 16.7)'u Staphylococcus spp., 3 (% 5)'ü Aeromonas spp. ve birer (% 1.7) adedi ise Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae ile Pseudomonas spp.
olarak identifiye edildi (Tablo 1). Pnömoni li akci~erlerin % 57.9'unda birden fazla mikroorgan izma
izole edildi. Bu çalışmada koyun pnömonilerinden
yalnız başına en fazla Staphylococcus spp. (% 18.4)
ve Mycoplasma spp. (% 13.2) izole edilir iken, miks
enfeksiyonlarda M. haemolytica + Mycoplasma spp.
(% 18.4) ve Mycoplasma spp.+ Streptococcus spp.
(% 15.8) izole edildi (Tabl01).

Materyal ve Metod
Konya Et-Balık Kurumu Mezbahası'na kesime
gelen koyunlardan makroskopik olarak pnömoni teş
hisi konulan 150 akciğer alındı. Akciğer örneklerinden % 7 koyun kanlı kanlı agar, Maceonkey
agar, Hemophilus agara ekilerek 37 e o'de 24-72
saat inkübe edildi. Üreyen kolonilerden hazırlanan
preparallar Gram yöntemi ile boyandı ve izole edilen
bakterilerin gerekli biyok imyasal testleri yapılarak
id e ntifikasyo n la rı yapıldı (Baysal ve Güler, 1992;

Akciğer örneklerinden izole edilen bakterilerin
antibiyotiklere duyarlılıkları Tablo 2'de verildi. Izole
edilen 17 Pasteurella spp. suşunun tümü (% 100)
amoksasilin-klavulanik asit, emofloksasin ve florfenikol 'e, 16 (% 94.1)'sl ampisilin ve da-
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Tablo 1. Pnömonili koyun akc iğerlerinden izole edilen bakteriler ve % oranları

nofloksasin'e, 15 (% 88.2)'i oxytetrasiklin'e duyarlı
bulunurken, 17 suşun ta ma mı (% 100) speklinomisin, gentamisin ve Iinkomisin'e, 14 (% 82.4)'ü
streptomisin'e dirençli bulundu. Staphylococcus spp.
suşlarının tümü (% 100) enrofloksasin ve florfenikol'e, 9 (% 90)'u oxytetrasiklin, amoksasilin-klavulanlk asit ve danofloksasin'e, 8 (% 80)'i
gentamisin ve penisilin'e duyarlı bulunurken, tamamı
(% 100) spek1inomisin ve flumequin'e , 7 (% 70)'si
streptomisin ve linkomisin'e dirençli bulundu. Izole
edilen 9 Streptococcus spp. suşunun tamam ı (%
100) ampisilin ve streptomisin'e, 8 (% 88.8)'i florfenikol ve penisilin'e duya rlı bulunurken, tümü (%
100)
spek1inomisin,
flumequin
ve
sülphamethaksazol+trimetoprim'e, 8 (% 88.8)'i furazolidon'a dirençli bulundu. Ayrıca izole edilen 3
Aeromonas spp. ile birer E.coli, K. pneumonia ve
Pseudomonas
spp.
suşların ı n
tümü amoksasilin-klavulanik asit, oxytetrasiklin, enrofloksasin,
florfenikol,
danofloksasin
ve
sülphamethaksazol+trimetoprim'e duyarlı iken, neomisin
ve penisilin'e dirençli bulundu .

ömek

Izole edilen bakteriler

sayısı

%

M. haemolytica+ Aeromonas spp.

3

7.9

M. haemolytica+ P. multocida

2

5.3

M. haemolytica + Mycoplasma spp.

7

18.4

M. haemolytica+Staphylococcus spp.

3

7.9

Mycoplasma spp.

5

13.2

Mycoplasma spp.+ Streptococcus spp. 6

15.8

Staphylococcus spp.

7

18.4

Streptococcus spp.

3

7.9

E. coli+ KJebsiella pneumoniae

2.6

Pseudomonas spp.

1

2.6

Toplam
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Tabl o 2. Izole Edilen Bakte rilerin An tibiyotiklera Duyarlılıkları
Antibiyotik Pasteurolla spp. Staplıylococcus spp. Stroptcxxxx;us spp. E. coIi
(n= 17)

(n=10)

S

R

S

OXY

15

2

AMC

17

ENR

(n= 9)

R

(n=l)

K pneurnoniae

Pseudomotıas

(n=l)

(n=l)

(n=3)

(n=42)

S

R

S

o

O

3

O

35

7

O

O

O

3

O

37

5

O

O

O

3

O

36

6

O

o

o

3

O

41

3

O

36

6

O

3

O

35

7

O

2

27

15

R

9

5

4

O

O

9

5

4

17

O

10

o

3

6

FFC

17

O

10

O

8

AMP

16

7

3

9

O

O

DFX

16

9

4

5

O

O

F

16

5

5

8

O

O

S

3

14

3

7

9

O

O

N

4

13

4

6

3

6

SC

O

17

O

10

O

9

O

G

O

17

8

2

4

5

O

P

8

9

8

2

8

FA

12

5

O

10

O

9

O

SXT

10

7

5

5

O

9

O

L

O

17

3

7

2

7

R

O

O

O

Aerooıooas spp. Toplam

R

S

S

spp.

S

R

O

S

O

R

O

O

O

3

16

26

O

O

O

3

11

31

O

O

O

3

O

O

2

41
17

25

O

O

3

O

27

15

O

O

3

o

16

26

3

O

21

21

O

3

5

37

O
O

O
O

S: Duyarl ı suş sayıs ı , R:Dlrenç li suş sayı s ı. , OX Y: Oxy1etraslklln, AMC : Amoksasilin+klavulanik asit, ENR : Enrofloksasin , FFC: Florfenikol,
AMP : Amp lsilin. DFX : Danofloksasin,F: Furaz olidon, S: Streplomisln, N: Neomisin, SC : Spektinomlsin , G : Genlamisin, P: Pen isilin , FA: Flumequ in
SXT : Sülfamelhaksazo l Trimelhoprim . L: U nkomlsin.
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Ta rt ış ma

diril mişti r

Pn ömonlli akci~rlerden birço k bakte ri izole
edilmesine raQmen bunla rı n eliyolojik önemleri lam
olarak aç ı klanama maktad ı r (Davi es, 1985; Güler,
1993) . Bazı mi kroorganizmalar (Staphylococcus

spp.'in pnOmonilere neden old Uğ U bü(Davies, 1985 ; Kaya ve Erg an i ş . 199 1).

Sunulan çalı şmada pn ömonili akci{ıer örneklerinden birden faz la bakterinin izole ed ilmes i,
pnömonilerin birden faz la mi kroorga n izma n ın işt iraki
ile gelişen miks enfeksiyon olacağım bildiren araş
tırıcıla rı n (Alley, 199 1; Kaya ve E rganiş , 1991 ; Baysal ve Güler, 1992) sonucuna benzerdir. Ayrıca çalışmada , M. haemolytica ve Mycoplasma spp.'lerden
sonra en fazla izole ed ilen bakt eri S. aureus oldu.
Bu sonuç, akcfOerlerd en S. aureus ı zolasyon oran ı nın yüksek old u{ıunu bildiren araşt ıncılann (Kaya
ve Erg an iş, 1991; Baysal ve Güler, 1992; ô etev ve
Muz, 20(4) bulgularına benzer bulu ndu .

spp., Pasteurella spp.• Streptococcus spp.) saQJıklı
koyunların üst so lunum yollannda faküııatif olarak
bulun ur. A ncak, fakürtatif bakteriler canlı nı n Immu n
sisteminin zayıflaması veya hastall OS predispoze
faktörlerin
va rl l Qınd a
en feksiyon
ol uş
lurabilmektedirler (Ayers, 1992; Martin, 1999). Birçok a raştınnac ı (Kaya ve E rg an i ş , 199 1; Baysa r ve
Güler, 1992; Gü ndüz ve E rga ni ş , 199 7; Ôzbey ve
Muz, 2004) koyun pnömonilerinde en fazla Izole edi ·
ıen etkeran M. hasmofytica olduOunu ve genellikle
akut ve öldürücü pnömoniye yol açt lQını ileri sürmektedirler. Bazı araştr tmaona r (Davies, 1985; Madanat ve arx., 2001) ise pnömonilerin başlıca etken inin M. ovipneumonia o lduQunu ve ikinci
derecede M. haemolytica ve daha az olarak da d iQer
bakterilerin rol oynad l Q ı n l Ileri sürmektedirler.

Kaya ve Kı rka n (1999), Ayd ın bölgesinde pnömoni şüp heli koyunlann bu run sıvapıanroan Izole etlikleri P. haemolytica suşıannı biyotiplendirerek, antibiyo tik duyarlı lıklannı tespit ettiklert çatrşmalarmda.
P. haemolytica biyolip A' lan n peoısuln. ampisilin o ksitetrasudln ve eritromisi n'e duya rl ı , streptomisin, kanamisln ve gentam isln'e dirençli bulurken: biyotip
Tlert Ise penisüln, ampisilin oksitetrasiklin ve streptcmıenı 'e dirençli. eritromisin, kanamisin ve gentamisin'e d uyarl ı bulmuşlardı r. GündOz ve Ergan iş
(1997) , izole ettik leri P. haemolytica suşlarının %
7S'inin pe nisilin, % 70.8'inin ünkorneln ve "/o
4S.8'inin ampisilin'e dirençli olduğunu bildinnişlerdir,
Diker ve ark. (1994) ise pnömanill koyunlardan Izole
; ettikleri P. haemolytica ve P. muftocida suşların ın tümOnOn kloramfenikole d uya rlı, linkomisine dirençl i
olduğun u bildirmişlerdir. Baysa l ve ark. (1994) P.
haemolytica suş larının sensi titre yOntemi ile minimum inhibe edici konsantrasyonla rını belirtemişler .
amoksasiün-klavulanik as it. gentamisin, oxy·
tetraslklin , tinkomisin, danofloksasilin, Ilumequin,
sulphamethaksazol+trimeıoprim ve neomisin'e du ya rl ı oldukla nnı beürternişlerdir. Bu çalışmada da
lzoıe edile n Pasteuralla spp. suşlannın tümü benzer
olarak amcksasilin-ktavulanik asit, enroüoksasin ve
llorfenikol'e duyarlı bulundu. Spektinomisin, gentamisin ve linko misin'e karş ı di rençlilik du rumu , bu
etken maddeyi kapsayan antlblycnklerin koyunlarda
yayg ı n ve gelişigü zel ku l la n ıl ma s ı na baQIı olabil ir.

Konya bölgesinde yapılan ça tışmalard a Baysal
ve Güler (1992) pnömonili kuzu ve oQlak akciQerlerinin % 21 .6'slndan P. hasmofytica, %
18 .S'inden Mycoplasma spp., Güler (1993) %
40' ı ndan Mycoplasma spp., % 66'srndan P. haemofytica, Kaya ve Erganlş (199 1) kuzula rı n %
ae'smce n Pasteurefla spp., GOler ve ark (1996) ise
% 20 'sinden P. haemclytica izotasyonu bil·
dirmlşlercir. DiQer bö lgelerde yapılan çalı ş mala rda
ise; Özbey ve Muz (2004) pnOmonili koyu n akciğ erle rini n
% a.aünoen M. haemolytica, %
2.3'Onden P. multocida, Hazıroğl u ve ark (1994) %
e t . e'sırcen M. haemolytica ve % 43'Onden Mycoplasma spp ızolasyonu b i ld inn işlerdir. Bu çalışmada
ise koyunların % 2S'inden M. haemolytica ve %
Sü'undan Mycoplasma spp. izole edildi. Bu oran
Ko nya bölgesinde ya pılan ve yukarıda bildirilen ça lışma la rda ki izolasyon oranlarına benzerlik gösterme ktedi r. Bunun nedeni bölgedeki koyun popülasyon la rı n ın benzer iklim, ba rınak ve beslenme
koş uııarı na sahip olmasından kaynaklanabilir. Ozbey
ve Muz (2004)'un Elaz ı ğ 'da yaptıkları çalışmada
ifade ett ikleri oranla r. bizim bulduğumuz de{ıe r1e rden
(% 2S M. haemalytica , % 3.3 P. muttocida) oldukça
dü ş ü kt ü r. Bu durum bö lgesel l a rklı h{ıa bağlı olabilir.
Kaya ve E rgan iş (199 1) Kon ya bölgesinde pnömo nili
ku z uları n % 46's ı nda n Pasteurella spp. izolasyonu
büdimuşle rdtr. Bu oran bizim bul du ğumuz deQerden
oldukça yük sektir. Bunun nedeni çalı ş mada koyun ları n kul lanı lma sına bağlanabili r. ÇOnkü kuzula rda M. haemolytica ve K. pneumonia, koyunlarda ise S. aureus, Actinomyces pyogen es,

Sonuç olarak, bu çalı şma ile Konya'da koyun
pnömonilerine özell ikle M. haemolytica, MycopIBsma spp. ve S. aureus'la rın neden old uğu belirlen irken,
Pasteurella
spp.'lerin
erroksasilin- klavulanikasit, enroüoksasln ve üortenikore.
S. aureus' ları n ise enrolloksasin , ücrfenikol, erroksasitln-klavulanik asit ve oxytetrasiklin'e d uyarlı olduğu belirlendi.
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