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Özet: Bu çalışmada, süt sığırlarında infeksiyöz bovine keratokonjunktivitisin klinik, bakteriyolojik ve virolojik yönden
incelenmesi ile tedavide florfenikol ve sefuroksim sodyumun etkinliklerinin saptanması amaçlandı. Klinik olarak incele-
nen 450 hayvandan 27 (% 6)’sinde blefarospazm, epifora, korneal opasite ve konjunktivitis saptandı. İnfekte hay-
vanların gözlerinden alınan svap örneklerinden Moraxella bovis, Escherichia coli, Proteus spp. ve Staphylococcus
aureus izole edildi. İnfekte sığırlardan alınan kan serumlarının mikronötralizasyon testi ile incelenmesi sonucu 3 (%
11.1) sığırda Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) antikoru tespit edildi. Florfenikol ve sefuroksim sodyumun etkinliğini sap-
tamak amacıyla hayvanlar biri kontrol olmak üzere üç eşit gruba ayrıldı. Deneme gruplarındaki hayvanlara 48 saat ara
ile 3 defa subkonjunktival yolla florfenikol ve sefuroksim sodyum uygulandı. Kültürel yoklama sonuçlarına göre florfeni-
kol ve sefuroksim sodyumun tedavideki etkinliği sırasıyla % 78 ve % 67 olarak saptandı.

Sonuç olarak, keratokonjunktivitisli sığırlardan infeksiyonun primer etkeni olarak M. bovis izole edildi. İnfeksiyöz bovine
keratokonjunktivitisin tedavisinde subkonjunktival yolla florfenikol uygulamasının sefuroksim sodyuma oranla daha etkili
olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Florfenikol, keratokonjunktivitis, Moraxella bovis, sefuroksim sodyum, sığır

The Use of Florfenicol and Cefuroxime Sodium in the Treatment of Infectious Bovine Keratoconjunctivitis

Summary: This study was carried out to evaluate the clinical, bacteriological and virological aspects of the infectious
bovine keratoconjunctivitis and to determine the therapeutic effects of florfenicol and cefuroxime sodium in dairy cattle.
Blephoarospasm, epiphora, corneal opasite and conjunctivitis were observed in 27 of 450 (6 %) clinically
examined-animals. Moraxella bovis, Escherichia coli, Proteus spp. and Staphylococcus aureus were isolated from the
conjunctival swabs collected from infected animals. Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) was determined in the serum of 3
(11.1 %) infected cattle by microneutralization test. Infected animals were divided into three equal groups as control
and treatment to determine the efficacy of the florfenicol and cefuroxime sodium. Florfenicol and cefuroxime sodium
were given subconjuctivally 3 times with 48 hour intervals to the animals in experiment groups. Therapeutic
effectiveness of florfenicol and cefuroxime sodium was found as 78 % and 67 % by cultural examination respectively.
In conclusion, M. bovis was isolated as the primary causative agent of keratoconjunctivitis infection in dairy cattle. It
was determined that subconjuctival florfenicol administration was more effective than cefuroxime sodium in the
keratoconjunctivitis treatment.

Key Words: Cattle, cefuroxime sodium, florfenicol, keratoconjunctivitis, Moraxella bovis

Giriş

İnfeksiyöz bovine keratokonjunktivitis (IBK), sığır-
larda bir veya her iki gözde konjunktivitis ve ül-
seratif keratitis ile karakterize bir göz hastalığı olup
infeksiyonun primer etkeni Moraxella bovis’dir (25).
Hastalıkta nadir olarak ölümler görülmekle birlikte
özellikle genç hayvanlarda gelişme geriliğine, süt
verimi ve döl veriminin azalmasına, besi perfor-
mansının düşmesine ve birçok hayvanda kalıcı
körlüğe neden olmaktadır (12,15,16,25,32). İnfek-
siyon direkt kontakt yolla veya vektörler aracılığıyla
duyarlı hayvanlar arasında kısa süre içerisinde
yayılmaktadır (12,14,24). Özellikle yüz sineklerinin
(Musca autumnalis) kanat ve bacaklarında 3-4 gün

süresince etkenin canlı kaldığı tespit edilmiştir
(24). Mevsimsel olarak ılıman iklim kuşağındaki
bölgelerde yaz aylarında meradaki hayvanlarda
IBK’nın daha yoğun görüldüğü saptanmıştır
(25,27,32).

Hastalığın semptomları arasında başlangıçta
yangı, gözlerde sulanma ve akıntı ortaya çıkmak-
tadır. İleriki aşamalarda orta dereceli konjunktivitis-
den korneal ülserasyona giden bir tablo ile birlikte
opasite, ödem, bazen perforasyon, blefarospazm
ve fotofobi bulunmaktadır. Ülserasyon 48-72 saat
içinde meydana gelebileceği gibi ilk tespit edildiği
süreden itibaren 4-7 gün içerisinde korneayı kuşa-
tacak şekilde limbal sınırdan kornea merkezine
doğru vaskülarizasyon şekillenmektedir
(12,15,19,24). İnfeksiyonun tedavi edilmediği ileri
durumlarda infekte gözde körlük meydana gel-
mektedir (24). Çok şiddetli salgınlarda sürünün %
60-80’nin etkilenebileceği saptanmıştır (12). İnfek-
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siyöz bovine keratokonjunktivitisin tedavisi amacı-
yla araştırıcılar birçok antibiyotiği farklı doz, süre
ve uygulama yollarından kullanmışlardır
(2,3,7,8,12,13,21,26). Bu antibiyotiklerden birisi
olan florfenikol M. bovis’den ileri gelen infeksi-
yonlarda kloramfenikol ve thiamfenikol’a oranla in
vitro aktivitesi daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Florfenikolun yağlarda çözünürlüğü yüksek ve
iyonlarına ayrışımı oldukça düşüktür. Yapılan
araştırmalarda florfenikolün geniş ölçüde göze ait
dokularda dağılabildiği ve buna bağlı olarak IB-
K’nın tedavisinde başarılı sonuçların alındığı
bildirilmiştir (3,7). Sefalosporin türevi olan sefurok-
sim sodyum da Moraxella spp.’lerden ileri gelen
çeşitli infeksiyonlarda kullanılmaktadır (5,17).

Bu araştırmada süt sığırlarında infeksiyöz bovine
keratokonjunktivitisi meydana getirebilecek bak-
teriyel ve viral etkenlerin ortaya konulması ile bir-
likte infeksiyonun tedavisinde subkonjunktival yolla
uygulanan florfenikol ve sefuroksim sodyum et-
kinliklerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Numuneler: Süt sığırı yetiştiriciliği yapılan bir işlet-
mede yaşları 3-5 yaş arasında bulunan 450 adet
Holştayn ırkı sığır infeksiyöz bovine keratokonjunk-
tivitis yönünden incelendi. Klinik olarak keratokon-
junktivitis saptanan sığırlardan bakteriyolojik ve
virolojik incelemelerde kullanılmak üzere numu-
neler toplandı. Bakteriyolojik ekimler için herbir
hayvana ait okular sekresyon steril svap yardımı-
yla inferior konjunktival forniks’den aseptik ko-
şullarda alındı. Svaplar Amies Transport Medium
(Oxoid) içinde bir saat içinde laboratuvara getirildi.
Antibiyotik tedavisi uygulanan hayvanlardan 0., 7.,
14. ve 21. günde tekrar aynı şekilde svab numu-
neleri alındı. Ayrıca hayvanların göz bölgesinden
32 adet sinek (Musca autumnalis) toplandı. Virolo-
jik incelemelerde kullanılmak üzere steril polystren
tüplere alınan kan örnekleri 3000 rpm’de 10 dakika
santrifüj edilerek kan serumları ayrıldı. Serum
örnekleri 56 °C’de 30 dakika inaktivasyon işlemine
tabi tutulduktan sonra kullanılıncaya kadar -20 °
C’lik derin dondurucuda saklandı.

Klinik inceleme: Sürüdeki sığırlar blefarospazm,
epifora, fotofobi, konjunktivitis, korneal opasite
keratitis, korneal ülser gibi klinik bulgular
yönünden kontrol edildi. Keratokonjunktivitis
saptanan sığırların gözleri çalışmanın ilk gününde
pen-light ışık kaynağı ile muayene edildi. Tüm
gözler 1-6 arasında Allen ve ark. (2)’nın bildirdiği
şekilde skorlandı. Korneal ülser derinliğini belirle-
mek amacıyla 0., 7., 14., ve 21. günlerde kor-
neaları flourescein (Fluoreszein SE Thilo, Liba

Lab.) ile boyandı. Aynı günlerde gözlerde gözyaşı
üretiminin miktarını değerlendirmek için Schimer’s
(Schirmer Tranentest, Vet Eickemeyer) gözyaşı
testi uygulandı. Bu testte ölçüm kağıdı göz ile te-
mas ettirildiğinde oluşan bazal ve refleks gözyaşı
üretimi ölçüldü.

Bakteriyolojik inceleme: Alınan herbir svab nu-
munesinden ve iyice ezilen sineklerden etkenlerin
izolasyonu amacıyla % 7 koyun kanı içeren Blood
Agar Base No.2 (Merck), PPLO agar (Acumedia)
ve MacConkey agara (Merck) ekim yapıldı. Petriler
aerobik ve mikroaerofilik koşullarda, 37 °C’de 24-
48 saat inkubasyona bırakıldı. Besiyerlerinden
izole edilen kolonilerin identifikasyonunda; koloni
mofolojileri, Gram boyama, hareket ve biyokimy-
asal testlerden yararlanıldı (25). İzole edilen M.
bovis suşlarının antibiyotik duyarlılıkları % 6 koyun
kanı ilave edilmiş Mueller Hinton agar (Merck) kul-
lanılarak Kirby-Bauer disk diffüzyon metodu ile
tespit edildi (4). Testte amoksisillin + klavulanik
asit (30 µg, Oxoid), kloksasillin (5 µg, Oxoid), enro-
floksasin (5 µg, Bayer), florfenikol(30 µg, BBL),
gentamisin (10 µg, Oxoid), neomisin (10 µg,
Oxoid), oksitetrasiklin (30 µg, Oxoid), penisilin G
(10 U, Oxoid) ve sefuroksim sodyum (30 µg,
Oxoid) disklerinden yararlanıldı. Çalışmada An-
kara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalından temin edilen M. bovis suşu kon-
trol amaçlı kullanıldı.

Virolojik inceleme: Serum örnekleri mikronötrali-
zasyon testi ile BHV-1 spesifik antikorlar yönünden
Frey ve Liess (11) tarafından bildirilen yönteme
göre test edildi. Testte sulandırılmamış kan se-
rumu örneklerinde antikor varlığı pozitif sonuç
olarak değerlendirildi.

Tedavi: İnfeksiyonun tedavisi amacıyla 27 adet
sığır tesadüfi örnekleme yoluyla florfenikol (grup I)
(n=9), sefuroksim sodyum (grup II) (n=9) ve kon-
trol (grup III) (n=9) olmak üzere 3 gruba ayrıldı.
Grup I’dekilere florfenikol (Nuflor, Doğu İlaç A.Ş.)
ve grup II’dekilere ise sefuroksim sodyum (750
mg) (Zinnat, GlaxoWellcome Ltd.) 48 saat ara ile 3
defa subkonjunktival yolla uygulandı. Uygulama
lokal anestezik damladan 10 dk sonra herbir en-
jeksiyonda disposible insulin iğnesi kullanılarak üst
bulbar konjunktival kese altına yapıldı. Grup III’de-
kilere ise herhangi bir antibiyotik tedavisi uygulan-
madı ve kontrol grubu olarak gözlendi. Sığırların
gözleri haftada 3 kez olmak üzere 4 hafta boyunca
kontrol edildi. Ayrıca florfenikol ve sefuroksim
sodyumun etkinliklerinin tespiti amacıyla sığırlar-
dan 0., 7., 14. ve 21. günlerde klinik ve bakteri-
yolojik yönden inceleme yapıldı. Herbir hayvanın
muayene ve tedavi uygulamalarında ayrı dis-

posible eldiven ve önlük kullanıldı.

İstatistiksel analiz: Her üç gruptaki hayvanların
iyileşme oranlarının karşılaştırılmasında Pearson
Khi-kare testi kullanıldı. İstatistiksel analizlerde
SPSS bilgisayar istatistiki 13.0 paket programın-
dan yararlanıldı.

Bulgular

Klinik inceleme: İşletmedeki 450 sığırdan 27 (%
6)’sinde çalışma başlangıcında bir veya daha fazla
IBK semptomu tespit edildi. Bu sığırlardan 15 (%
55.6)’nin sağ gözünde 12 (% 44.4)’sinin ise sol
gözünde ulkus kornea görüldü. Hayvanlarda fluo-
rescein ile korneanın boyanmadığı saptandı.
Schirmer test sonuçları ise tüm hayvanlarda 30
mm’nin üstünde bulundu. Çalışma sonundaki kon-
trollerde grup I’de 8 hayvanda (% 88.8) ve grup
II’de 7 hayvanda (% 77.7) IBK semptomlarının
iyileştiği, mikrobiyolojik ve klinik iyileşme gösteren
hayvanlarda Schirmer test sonuçlarının da normal
değerlerde (20-25 mm) olduğu tespit edildi.

Bakteriyolojik inceleme: İnfekte sığırların 0.
günde alınan göz svablarından yapılan ekimler
sonucu 6 hayvandan Moraxella bovis, Escherichia
coli ve Proteus spp.; 4 hayvandan M. bovis, E. coli
ve Staphylococcus aureus; 8 hayvandan M. bovis
ve E. coli; 2 hayvandan M. bovis ve Proteus spp.;
3 hayvandan M. bovis ve S. aureus; 4 hayvandan
M. bovis izole ve identifiye edildi. Numunelerin
alındığı diğer 7., 14., ve 21. günlerde sadece M.
bovis yönünden inceleme yapıldı (Tablo 1). İzole
edilen tüm M. bovis suşlarının hemolitik oldukları
ve MacConkey agarda üremedikleri gözlendi.
PPLO agara yapılan ekimlerden üreme saptan-
madı. M. bovis suşlarının antibiyotik duyarlılık-
larının incelenmesi sonucu 27 (% 100)’si florfeni-

kol, 25 (% 92.5)’i amoksisillin + klavulanik asit ve
sefuroksim sodyuma, 24 (% 88.8)’ü enroflok-
sasine, 22 (% 81.4)’si gentamisine, 21 (% 77.7)’i
neomisine, 20 (% 74)’si oksitetrasikline, 18 (%
66.6)’i penisiline ve 12 (% 44.4)’si kloksasilline
duyarlı oldukları saptandı. Toplanan 32 adet sinek-
ten yapılan ekimler sonucu 2 (% 6.2)’sinden
Moraxella bovis izole edildi.

Virolojik inceleme: İnfekte 27 sığırdan alınan kan
serumu örneklerinin mikronötralizasyon testi ile
yapılan kontrollerinde 3 (%11.1) adet sığırda BHV-
1 antikoru tespit edildi.

Tedavi: Tedavi etkinliğinin saptanması amacıyla
0., 7., 14. ve 21. günlerde yapılan ekimler sonucu
grup I’de 7. günde 2 (% 22.2) sığırdan M. bovis
izole edildi. Grup II’de 7. günde 3 (% 33.3) ve 14.
günde 1 (% 11.1) sığırdan etken izole edilirken
diğer günlerde ise üremeye rastlanmadı. Kontrol
grubunda ise 21. günde 8 (% 88.8) sığırdan etken
izole edildi (Tablo 1). Kültürel yoklama sonuçlarına
göre florfenikol ve sefuroksim sodyumun te-
davideki etkinliği sırasıyla % 78 ve % 67 olarak
saptandı.
Tedavi amacıyla florfenikol ve sefuroksim sodyum
uygulanan gruplar arasında sayısal olarak fark
bulunmasına rağmen istatistiki olarak 7. ve 14.
günde florfenikol ve sefuroksim sodyum uygulanan
gruplar arasında fark bulunamadı. Florfenikol ve
sefuroksim sodyum uygulanan grupların herbiri
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise gruplar
arasında önemli bir fark bulundu (Tablo 1).

Tablo-1. Sığırlardan alınan numunelerden yapılan ekimler sonucu izole edilen M. bovis’in günlere göre
% dağılımı.

Gruplara göre M. bovis izolasyonu

Günler Grup I
(Florfenikol)

(n=9)

Grup II
(Sefuroksim sodyum)

(n=9)


2 p

Sayı % Sayı % Sayı %

0
7

14
21

9
2
0
0

100.0a

22.2a

0.0a

0.0a

9
3
1
0

100.0a

33.3a

11.1a

0.0a

9
9
8
8

100.0a

100.0b

88.8b

88.8b

0.000
12.758
19.000
22.737

>0.05
<0.01
<0.01
<0.01

Grup III
(Kontrol)

(n=9)

a, b : Oranlar üzerinde gösterilen aynı harfler gruplar arasında benzerliğin bulunduğunu, farklı harfler ise gruplar
arasında farklılığın bulunduğunu göstermektedir.
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siyöz bovine keratokonjunktivitisin tedavisi amacı-
yla araştırıcılar birçok antibiyotiği farklı doz, süre
ve uygulama yollarından kullanmışlardır
(2,3,7,8,12,13,21,26). Bu antibiyotiklerden birisi
olan florfenikol M. bovis’den ileri gelen infeksi-
yonlarda kloramfenikol ve thiamfenikol’a oranla in
vitro aktivitesi daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Florfenikolun yağlarda çözünürlüğü yüksek ve
iyonlarına ayrışımı oldukça düşüktür. Yapılan
araştırmalarda florfenikolün geniş ölçüde göze ait
dokularda dağılabildiği ve buna bağlı olarak IB-
K’nın tedavisinde başarılı sonuçların alındığı
bildirilmiştir (3,7). Sefalosporin türevi olan sefurok-
sim sodyum da Moraxella spp.’lerden ileri gelen
çeşitli infeksiyonlarda kullanılmaktadır (5,17).

Bu araştırmada süt sığırlarında infeksiyöz bovine
keratokonjunktivitisi meydana getirebilecek bak-
teriyel ve viral etkenlerin ortaya konulması ile bir-
likte infeksiyonun tedavisinde subkonjunktival yolla
uygulanan florfenikol ve sefuroksim sodyum et-
kinliklerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Numuneler: Süt sığırı yetiştiriciliği yapılan bir işlet-
mede yaşları 3-5 yaş arasında bulunan 450 adet
Holştayn ırkı sığır infeksiyöz bovine keratokonjunk-
tivitis yönünden incelendi. Klinik olarak keratokon-
junktivitis saptanan sığırlardan bakteriyolojik ve
virolojik incelemelerde kullanılmak üzere numu-
neler toplandı. Bakteriyolojik ekimler için herbir
hayvana ait okular sekresyon steril svap yardımı-
yla inferior konjunktival forniks’den aseptik ko-
şullarda alındı. Svaplar Amies Transport Medium
(Oxoid) içinde bir saat içinde laboratuvara getirildi.
Antibiyotik tedavisi uygulanan hayvanlardan 0., 7.,
14. ve 21. günde tekrar aynı şekilde svab numu-
neleri alındı. Ayrıca hayvanların göz bölgesinden
32 adet sinek (Musca autumnalis) toplandı. Virolo-
jik incelemelerde kullanılmak üzere steril polystren
tüplere alınan kan örnekleri 3000 rpm’de 10 dakika
santrifüj edilerek kan serumları ayrıldı. Serum
örnekleri 56 °C’de 30 dakika inaktivasyon işlemine
tabi tutulduktan sonra kullanılıncaya kadar -20 °
C’lik derin dondurucuda saklandı.

Klinik inceleme: Sürüdeki sığırlar blefarospazm,
epifora, fotofobi, konjunktivitis, korneal opasite
keratitis, korneal ülser gibi klinik bulgular
yönünden kontrol edildi. Keratokonjunktivitis
saptanan sığırların gözleri çalışmanın ilk gününde
pen-light ışık kaynağı ile muayene edildi. Tüm
gözler 1-6 arasında Allen ve ark. (2)’nın bildirdiği
şekilde skorlandı. Korneal ülser derinliğini belirle-
mek amacıyla 0., 7., 14., ve 21. günlerde kor-
neaları flourescein (Fluoreszein SE Thilo, Liba

Lab.) ile boyandı. Aynı günlerde gözlerde gözyaşı
üretiminin miktarını değerlendirmek için Schimer’s
(Schirmer Tranentest, Vet Eickemeyer) gözyaşı
testi uygulandı. Bu testte ölçüm kağıdı göz ile te-
mas ettirildiğinde oluşan bazal ve refleks gözyaşı
üretimi ölçüldü.

Bakteriyolojik inceleme: Alınan herbir svab nu-
munesinden ve iyice ezilen sineklerden etkenlerin
izolasyonu amacıyla % 7 koyun kanı içeren Blood
Agar Base No.2 (Merck), PPLO agar (Acumedia)
ve MacConkey agara (Merck) ekim yapıldı. Petriler
aerobik ve mikroaerofilik koşullarda, 37 °C’de 24-
48 saat inkubasyona bırakıldı. Besiyerlerinden
izole edilen kolonilerin identifikasyonunda; koloni
mofolojileri, Gram boyama, hareket ve biyokimy-
asal testlerden yararlanıldı (25). İzole edilen M.
bovis suşlarının antibiyotik duyarlılıkları % 6 koyun
kanı ilave edilmiş Mueller Hinton agar (Merck) kul-
lanılarak Kirby-Bauer disk diffüzyon metodu ile
tespit edildi (4). Testte amoksisillin + klavulanik
asit (30 µg, Oxoid), kloksasillin (5 µg, Oxoid), enro-
floksasin (5 µg, Bayer), florfenikol(30 µg, BBL),
gentamisin (10 µg, Oxoid), neomisin (10 µg,
Oxoid), oksitetrasiklin (30 µg, Oxoid), penisilin G
(10 U, Oxoid) ve sefuroksim sodyum (30 µg,
Oxoid) disklerinden yararlanıldı. Çalışmada An-
kara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalından temin edilen M. bovis suşu kon-
trol amaçlı kullanıldı.

Virolojik inceleme: Serum örnekleri mikronötrali-
zasyon testi ile BHV-1 spesifik antikorlar yönünden
Frey ve Liess (11) tarafından bildirilen yönteme
göre test edildi. Testte sulandırılmamış kan se-
rumu örneklerinde antikor varlığı pozitif sonuç
olarak değerlendirildi.

Tedavi: İnfeksiyonun tedavisi amacıyla 27 adet
sığır tesadüfi örnekleme yoluyla florfenikol (grup I)
(n=9), sefuroksim sodyum (grup II) (n=9) ve kon-
trol (grup III) (n=9) olmak üzere 3 gruba ayrıldı.
Grup I’dekilere florfenikol (Nuflor, Doğu İlaç A.Ş.)
ve grup II’dekilere ise sefuroksim sodyum (750
mg) (Zinnat, GlaxoWellcome Ltd.) 48 saat ara ile 3
defa subkonjunktival yolla uygulandı. Uygulama
lokal anestezik damladan 10 dk sonra herbir en-
jeksiyonda disposible insulin iğnesi kullanılarak üst
bulbar konjunktival kese altına yapıldı. Grup III’de-
kilere ise herhangi bir antibiyotik tedavisi uygulan-
madı ve kontrol grubu olarak gözlendi. Sığırların
gözleri haftada 3 kez olmak üzere 4 hafta boyunca
kontrol edildi. Ayrıca florfenikol ve sefuroksim
sodyumun etkinliklerinin tespiti amacıyla sığırlar-
dan 0., 7., 14. ve 21. günlerde klinik ve bakteri-
yolojik yönden inceleme yapıldı. Herbir hayvanın
muayene ve tedavi uygulamalarında ayrı dis-

posible eldiven ve önlük kullanıldı.

İstatistiksel analiz: Her üç gruptaki hayvanların
iyileşme oranlarının karşılaştırılmasında Pearson
Khi-kare testi kullanıldı. İstatistiksel analizlerde
SPSS bilgisayar istatistiki 13.0 paket programın-
dan yararlanıldı.

Bulgular

Klinik inceleme: İşletmedeki 450 sığırdan 27 (%
6)’sinde çalışma başlangıcında bir veya daha fazla
IBK semptomu tespit edildi. Bu sığırlardan 15 (%
55.6)’nin sağ gözünde 12 (% 44.4)’sinin ise sol
gözünde ulkus kornea görüldü. Hayvanlarda fluo-
rescein ile korneanın boyanmadığı saptandı.
Schirmer test sonuçları ise tüm hayvanlarda 30
mm’nin üstünde bulundu. Çalışma sonundaki kon-
trollerde grup I’de 8 hayvanda (% 88.8) ve grup
II’de 7 hayvanda (% 77.7) IBK semptomlarının
iyileştiği, mikrobiyolojik ve klinik iyileşme gösteren
hayvanlarda Schirmer test sonuçlarının da normal
değerlerde (20-25 mm) olduğu tespit edildi.

Bakteriyolojik inceleme: İnfekte sığırların 0.
günde alınan göz svablarından yapılan ekimler
sonucu 6 hayvandan Moraxella bovis, Escherichia
coli ve Proteus spp.; 4 hayvandan M. bovis, E. coli
ve Staphylococcus aureus; 8 hayvandan M. bovis
ve E. coli; 2 hayvandan M. bovis ve Proteus spp.;
3 hayvandan M. bovis ve S. aureus; 4 hayvandan
M. bovis izole ve identifiye edildi. Numunelerin
alındığı diğer 7., 14., ve 21. günlerde sadece M.
bovis yönünden inceleme yapıldı (Tablo 1). İzole
edilen tüm M. bovis suşlarının hemolitik oldukları
ve MacConkey agarda üremedikleri gözlendi.
PPLO agara yapılan ekimlerden üreme saptan-
madı. M. bovis suşlarının antibiyotik duyarlılık-
larının incelenmesi sonucu 27 (% 100)’si florfeni-

kol, 25 (% 92.5)’i amoksisillin + klavulanik asit ve
sefuroksim sodyuma, 24 (% 88.8)’ü enroflok-
sasine, 22 (% 81.4)’si gentamisine, 21 (% 77.7)’i
neomisine, 20 (% 74)’si oksitetrasikline, 18 (%
66.6)’i penisiline ve 12 (% 44.4)’si kloksasilline
duyarlı oldukları saptandı. Toplanan 32 adet sinek-
ten yapılan ekimler sonucu 2 (% 6.2)’sinden
Moraxella bovis izole edildi.

Virolojik inceleme: İnfekte 27 sığırdan alınan kan
serumu örneklerinin mikronötralizasyon testi ile
yapılan kontrollerinde 3 (%11.1) adet sığırda BHV-
1 antikoru tespit edildi.

Tedavi: Tedavi etkinliğinin saptanması amacıyla
0., 7., 14. ve 21. günlerde yapılan ekimler sonucu
grup I’de 7. günde 2 (% 22.2) sığırdan M. bovis
izole edildi. Grup II’de 7. günde 3 (% 33.3) ve 14.
günde 1 (% 11.1) sığırdan etken izole edilirken
diğer günlerde ise üremeye rastlanmadı. Kontrol
grubunda ise 21. günde 8 (% 88.8) sığırdan etken
izole edildi (Tablo 1). Kültürel yoklama sonuçlarına
göre florfenikol ve sefuroksim sodyumun te-
davideki etkinliği sırasıyla % 78 ve % 67 olarak
saptandı.
Tedavi amacıyla florfenikol ve sefuroksim sodyum
uygulanan gruplar arasında sayısal olarak fark
bulunmasına rağmen istatistiki olarak 7. ve 14.
günde florfenikol ve sefuroksim sodyum uygulanan
gruplar arasında fark bulunamadı. Florfenikol ve
sefuroksim sodyum uygulanan grupların herbiri
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise gruplar
arasında önemli bir fark bulundu (Tablo 1).

Tablo-1. Sığırlardan alınan numunelerden yapılan ekimler sonucu izole edilen M. bovis’in günlere göre
% dağılımı.

Gruplara göre M. bovis izolasyonu

Günler Grup I
(Florfenikol)

(n=9)

Grup II
(Sefuroksim sodyum)

(n=9)


2 p

Sayı % Sayı % Sayı %

0
7

14
21

9
2
0
0

100.0a

22.2a

0.0a

0.0a

9
3
1
0

100.0a

33.3a

11.1a

0.0a

9
9
8
8

100.0a

100.0b

88.8b

88.8b

0.000
12.758
19.000
22.737

>0.05
<0.01
<0.01
<0.01

Grup III
(Kontrol)

(n=9)

a, b : Oranlar üzerinde gösterilen aynı harfler gruplar arasında benzerliğin bulunduğunu, farklı harfler ise gruplar
arasında farklılığın bulunduğunu göstermektedir.
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Tartışma

İnfeksiyöz bovine keratokonjunktivitisin tüm dün-
yada en yaygın (% 90) primer etkenin Moraxella
bovis olduğu bildirilmektedir (6). Bununla birlikte
infeksiyondan Mycoplasma spp., Neisseria spp.,
Listeria spp., Chlamydia spp., Herpes virus gibi
göze affinitesi bulunan mikroorganizmaların da
izole edilebildiğine dair araştırmalar mevcuttur
(10,20,21,23,25). İnfekte hayvanlarda bu et-
kenlerce meydana getirilen semptomların birbirine
benzerlik göstermesinden dolayı sahada infeksi-
yonun teşhisinin tam olarak konulamaması, M.
bovis’in çeşitli nedenlerden dolayı izole edile-
memesi, antibiyotik duyarlılıklarının saptanama-
ması, teşhis konulan olgularda uygun bir antibi-
yotik tedavisinin yapılamaması ve bunlara paralel
olarak kontrol programlarının yetersizliğine bağlı
olarak IBK hâlâ bulaşıcı bir hastalık olma özelliğini
korumaktadır (14,24,25).

İnfeksiyöz bovine keratokonjunktivitis tek bir etken
tarafından meydana getirilebildiği gibi miks tarzda
da seyredebilmektedir (22). M. bovis’den ileri ge-
len IBK olgularından Herpes viruslar tespit
edilmiştir (10,30,32). Mevcut araştırmada da
primer etken olarak M. bovis izole edilirken, diğer
bakteriyel etkenlerden E. coli, Proteus spp. ve S.
aureus da izole edilmiştir. Ayrıca 3 sığırda infeksi-
yöz bovine rhinotracheitis (IBR)’in pozitif olduğu
saptanmıştır. Elde edilen bulgular araştırıcıların
(10,30,32) sonuçlarını destekler niteliktedir. Genel-
likle M. bovis ve IBR virusunun birlikte seyrettiği
IBK olgusunun daha çok kış aylarında görüldüğü
bildirilmektedir (30). İnfeksiyöz bovine rhinotrachei-
tis’in etkeni olan BHV-1 primer infeksiyonun ardın-
dan organizmadan tamamen elimine edileme-
mekte ve latent durumda kalabilmektedir. Çeşitli
stres faktörleri ile latent virus reaktive olmaktadır.
Böyle latent enfekteler de yaşam boyu virus taşıy-
ıcısı ve saçıcısı olarak sürüde infeksiyonun yayıl-
masında önemli rol oynamaktadırlar (28,29). Bu
çalışmada IBR inaktif marker aşı uygulamadan
önce alınan kan serumu örneklerinde antikor tes-
piti yapılan hayvanların BHV-1 ile latent infekte
olabilecekleri düşünülmüştür. İnfeksiyonun hay-
vanlar arasında bulaştırılmasında insektler başlıca
faktörlerden birisidir (14). Araştırmamızda infeksi-
yonun bulunduğu işletmeden çıkan gübrelerin iş-
letme çevresindeki ekim alanlarının gübrelen-
mesinde kullanıldığı ve kaynağını buradan alan
sineklerle gerekli mücadelenin yapılmadığı tespit
edilmiştir. M. bovis ve IBR virusunun duyarlı hay-
vanlara bu sinekler aracılığıyla bulaştırılmış olma
olasılığı mevcut bilgileri destekler niteliktedir. IB-
K’nın özellikle genç (<2 yaş) yaştaki ve kültür ırkı
hayvanlarda görülmesine yönelik çalışmaların say-

ısı diğer yaş ve ırk hayvanlara oranla çok daha
fazladır (24,32). İnfeksiyonun hayvanlarda mey-
dana gelmesinde sadece M. bovis’in hayvanların
gözlerinde bulunmasının yeterli olmadığı ayrıca
infeksiyonda hazırlayıcı faktörlerinde mutlaka bu-
lunmasının gerektiği saptanmıştır (15,21,24,27).
Genç hayvanlarda IBK’nın daha sık görülmesinin
başlıca sebepleri arasında M. bovis ile birlikte hay-
vanların bizzat immun sistemlerinin de rolünün
bulunduğu bilinmektedir (32). Işık (16), 0-12 aylık
89 hayvanın % 15.7’sinden, 12-36 aylık 29 hay-
vanın % 34.5’inden, 36 ay ve yukarı yaştaki 27
hayvanın % 7.4’ünden M. bovis izole etmiştir.
Daha ileriki yaş gruplarına yönelik olarak süt sığır-
larından Holzhauer ve ark. (15), M. bovis izole
ederken van Weering ve Koch (30), ilaveten IBR
virusunuda saptamışlardır. Araştırmamızda infekte
hayvanların orta yaş grubunda (3-5 yaşlı) bulun-
duğu ve barındırıldıkları ahırda yoğun insektlerin
varlığından dolayı hayvanların kulaklarını sürekli
gözlerine doğru hareket ettirdikleri saptanmıştır.
İnfekte hayvanların büyük çoğunluğunda kulak-
larına takılan küpelerin kornea’yı irrite etmesine
bağlı olarak infeksiyonun meydana gelmiş olabile-
ceği düşünülmektedir.

Antibiyotikler IBK’lı sığırların tedavisinde ve sürü
içerisinde bakterinin yayılımının engellenmesi
amacıyla tüm dünyada kullanılmaktadır. Hastalığın
erken döneminde subkonjunktival veya topikal
antibiyotik uygulamalarından başarı sonuçlar alın-
maktadır (7,9,12). Tedavide giderleri göz önüne
alındığında gelişi güzel ve bilinçsiz antibiyotik kul-
lanımı önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Ayrıca, antibiyotiklere karşı şekillenen dirençlilik
olgusu da diğer önemli bir problemdir. Farklı
sürülerden veya aynı sürüdeki farklı hayvanlardan
izole edilen M. bovis’lerin antibiyotiklere karşı farklı
yanıt verebildikleri gösterilmiştir (9, 13, 16, 22, 25,
31). Bu durum araştırıcıların da bildirdiği gibi bak-
terilerin oldukça değişkenlik göstermesinden ve
yüksek virulense sahip olmalarından kaynak-
lanabileceğini düşündürmektedir.

Araştırıcılar IBK’nın tedavisinde çeşitli antibiyotik-
lerden yararlanmışlardır. Prokain penisilin G ile
yapılan uygulamalarda M. bovis infeksiyonunun
sağaltıldığı, korneal epitelyumun da yenilendiğini
tespit edilmiştir (1,2,12). Ayrıca enrofloksasin ve
penisilin + streptomisin kombinasyonunun kul-
lanıldığı bir çalışmada IBK’nın tedavisinde başarılı
sonuç alınmıştır. Enrofloksasinin penisilin + strep-
tomisin kombinasyonuna oranla tedavide daha
etkin olduğu bildirilmiştir (18). Moraxella spp. infek-
siyonuna karşı oral ve paranteral sefuroksim uygu-
lanmasına yönelik araştırmalar da mevcuttur
(5,17).

Antibiyotiğin etki etmemesi veya ilacın uygulan-
ması esnasında karşılaşılan problemlere bağlı
olarak başarısız sonuçlar alınabilmektedir. İnfeksi-
yöz bovine keratokonjunktivitisin tedavisinde anti-
biyotiklerin uygulanmasına yönelik özellikle
subkonjunktival yolun diğer uygulama yollarına
göre avantajlı olduğu bildirilmiştir (1,14,26). İntra-
muskuler tedavide gözde ve gözyaşı bezinde ye-
terli ilaç konsantrasyonuna ulaşılması için yüksek
dozda ilaç verilmesi gerektiğinden IBK tedavisinde
önerilmemektedir (6). Çalışmada, bu yüzden flor-
fenikol ve sefuroksim sodyumun subkonjunktival
uygulamadaki etkinliği araştırılmıştır. İneklere
subkonjunktival yolla 48 saat ara ile 3 kez antibi-
yotik uygulaması yapılmıştır. Bunun sonucunda
IBK tedavisinde subkonjunktival uygulamanın
başarı ile kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Dueger ve ark. (7), buzağılarda M. bovis’den ileri
gelen olgularda florfenikol uygulamasının özellikle
korneal ülserin iyileşme süresini kısalttığını, klinik
al şiddeti ve bakteri miktarını azalttığını ve ni-
hayetinde hastalığın kontrol altına alınmasında
etkili bir uygulama olduğunu saptamışlardır. Ben-
zer bir çalışmada, deneysel olarak M. bovis’le in-
fekte edilen buzağıların tedavisinde florfenikol uy-
gulanmış ve kontrol grubundaki tedavi edilmeyen
buzağılardaki iyileşme süresi yönünden karşı-
laştırılmıştır. Florfenikol uygulanan buzağılarda
iyileşmenin dört kat daha fazla olduğu saptanmıştır
(8). Çalışmada her iki tedavi grubunda, kontrol
grubuna göre iyileşme oranlarında istatistiksel
olarak önemli derecede fark bulunmuştur.

Sonuç olarak, bu çalışmada keratokonjunktivitis
saptanan sığır sürüsünden primer etken olarak M.
bovis izole edildi. Doğal olarak meydana gelen
IBK’nın tedavisinde subkonjunktival yolla uygu-
lanan florfenikolün, sefuroksim sodyuma oranla
daha etkin olduğu saptandı. Ayrıca kontrol pro-
gramlarının da dikkatli bir şekilde yerine getiril-
mesinin M. bovis’den ileri gelen IBK’nın sürüden
eradike edilmesi açısından önemli olduğu
kanaatine varıldı.
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Tartışma

İnfeksiyöz bovine keratokonjunktivitisin tüm dün-
yada en yaygın (% 90) primer etkenin Moraxella
bovis olduğu bildirilmektedir (6). Bununla birlikte
infeksiyondan Mycoplasma spp., Neisseria spp.,
Listeria spp., Chlamydia spp., Herpes virus gibi
göze affinitesi bulunan mikroorganizmaların da
izole edilebildiğine dair araştırmalar mevcuttur
(10,20,21,23,25). İnfekte hayvanlarda bu et-
kenlerce meydana getirilen semptomların birbirine
benzerlik göstermesinden dolayı sahada infeksi-
yonun teşhisinin tam olarak konulamaması, M.
bovis’in çeşitli nedenlerden dolayı izole edile-
memesi, antibiyotik duyarlılıklarının saptanama-
ması, teşhis konulan olgularda uygun bir antibi-
yotik tedavisinin yapılamaması ve bunlara paralel
olarak kontrol programlarının yetersizliğine bağlı
olarak IBK hâlâ bulaşıcı bir hastalık olma özelliğini
korumaktadır (14,24,25).

İnfeksiyöz bovine keratokonjunktivitis tek bir etken
tarafından meydana getirilebildiği gibi miks tarzda
da seyredebilmektedir (22). M. bovis’den ileri ge-
len IBK olgularından Herpes viruslar tespit
edilmiştir (10,30,32). Mevcut araştırmada da
primer etken olarak M. bovis izole edilirken, diğer
bakteriyel etkenlerden E. coli, Proteus spp. ve S.
aureus da izole edilmiştir. Ayrıca 3 sığırda infeksi-
yöz bovine rhinotracheitis (IBR)’in pozitif olduğu
saptanmıştır. Elde edilen bulgular araştırıcıların
(10,30,32) sonuçlarını destekler niteliktedir. Genel-
likle M. bovis ve IBR virusunun birlikte seyrettiği
IBK olgusunun daha çok kış aylarında görüldüğü
bildirilmektedir (30). İnfeksiyöz bovine rhinotrachei-
tis’in etkeni olan BHV-1 primer infeksiyonun ardın-
dan organizmadan tamamen elimine edileme-
mekte ve latent durumda kalabilmektedir. Çeşitli
stres faktörleri ile latent virus reaktive olmaktadır.
Böyle latent enfekteler de yaşam boyu virus taşıy-
ıcısı ve saçıcısı olarak sürüde infeksiyonun yayıl-
masında önemli rol oynamaktadırlar (28,29). Bu
çalışmada IBR inaktif marker aşı uygulamadan
önce alınan kan serumu örneklerinde antikor tes-
piti yapılan hayvanların BHV-1 ile latent infekte
olabilecekleri düşünülmüştür. İnfeksiyonun hay-
vanlar arasında bulaştırılmasında insektler başlıca
faktörlerden birisidir (14). Araştırmamızda infeksi-
yonun bulunduğu işletmeden çıkan gübrelerin iş-
letme çevresindeki ekim alanlarının gübrelen-
mesinde kullanıldığı ve kaynağını buradan alan
sineklerle gerekli mücadelenin yapılmadığı tespit
edilmiştir. M. bovis ve IBR virusunun duyarlı hay-
vanlara bu sinekler aracılığıyla bulaştırılmış olma
olasılığı mevcut bilgileri destekler niteliktedir. IB-
K’nın özellikle genç (<2 yaş) yaştaki ve kültür ırkı
hayvanlarda görülmesine yönelik çalışmaların say-

ısı diğer yaş ve ırk hayvanlara oranla çok daha
fazladır (24,32). İnfeksiyonun hayvanlarda mey-
dana gelmesinde sadece M. bovis’in hayvanların
gözlerinde bulunmasının yeterli olmadığı ayrıca
infeksiyonda hazırlayıcı faktörlerinde mutlaka bu-
lunmasının gerektiği saptanmıştır (15,21,24,27).
Genç hayvanlarda IBK’nın daha sık görülmesinin
başlıca sebepleri arasında M. bovis ile birlikte hay-
vanların bizzat immun sistemlerinin de rolünün
bulunduğu bilinmektedir (32). Işık (16), 0-12 aylık
89 hayvanın % 15.7’sinden, 12-36 aylık 29 hay-
vanın % 34.5’inden, 36 ay ve yukarı yaştaki 27
hayvanın % 7.4’ünden M. bovis izole etmiştir.
Daha ileriki yaş gruplarına yönelik olarak süt sığır-
larından Holzhauer ve ark. (15), M. bovis izole
ederken van Weering ve Koch (30), ilaveten IBR
virusunuda saptamışlardır. Araştırmamızda infekte
hayvanların orta yaş grubunda (3-5 yaşlı) bulun-
duğu ve barındırıldıkları ahırda yoğun insektlerin
varlığından dolayı hayvanların kulaklarını sürekli
gözlerine doğru hareket ettirdikleri saptanmıştır.
İnfekte hayvanların büyük çoğunluğunda kulak-
larına takılan küpelerin kornea’yı irrite etmesine
bağlı olarak infeksiyonun meydana gelmiş olabile-
ceği düşünülmektedir.

Antibiyotikler IBK’lı sığırların tedavisinde ve sürü
içerisinde bakterinin yayılımının engellenmesi
amacıyla tüm dünyada kullanılmaktadır. Hastalığın
erken döneminde subkonjunktival veya topikal
antibiyotik uygulamalarından başarı sonuçlar alın-
maktadır (7,9,12). Tedavide giderleri göz önüne
alındığında gelişi güzel ve bilinçsiz antibiyotik kul-
lanımı önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Ayrıca, antibiyotiklere karşı şekillenen dirençlilik
olgusu da diğer önemli bir problemdir. Farklı
sürülerden veya aynı sürüdeki farklı hayvanlardan
izole edilen M. bovis’lerin antibiyotiklere karşı farklı
yanıt verebildikleri gösterilmiştir (9, 13, 16, 22, 25,
31). Bu durum araştırıcıların da bildirdiği gibi bak-
terilerin oldukça değişkenlik göstermesinden ve
yüksek virulense sahip olmalarından kaynak-
lanabileceğini düşündürmektedir.

Araştırıcılar IBK’nın tedavisinde çeşitli antibiyotik-
lerden yararlanmışlardır. Prokain penisilin G ile
yapılan uygulamalarda M. bovis infeksiyonunun
sağaltıldığı, korneal epitelyumun da yenilendiğini
tespit edilmiştir (1,2,12). Ayrıca enrofloksasin ve
penisilin + streptomisin kombinasyonunun kul-
lanıldığı bir çalışmada IBK’nın tedavisinde başarılı
sonuç alınmıştır. Enrofloksasinin penisilin + strep-
tomisin kombinasyonuna oranla tedavide daha
etkin olduğu bildirilmiştir (18). Moraxella spp. infek-
siyonuna karşı oral ve paranteral sefuroksim uygu-
lanmasına yönelik araştırmalar da mevcuttur
(5,17).

Antibiyotiğin etki etmemesi veya ilacın uygulan-
ması esnasında karşılaşılan problemlere bağlı
olarak başarısız sonuçlar alınabilmektedir. İnfeksi-
yöz bovine keratokonjunktivitisin tedavisinde anti-
biyotiklerin uygulanmasına yönelik özellikle
subkonjunktival yolun diğer uygulama yollarına
göre avantajlı olduğu bildirilmiştir (1,14,26). İntra-
muskuler tedavide gözde ve gözyaşı bezinde ye-
terli ilaç konsantrasyonuna ulaşılması için yüksek
dozda ilaç verilmesi gerektiğinden IBK tedavisinde
önerilmemektedir (6). Çalışmada, bu yüzden flor-
fenikol ve sefuroksim sodyumun subkonjunktival
uygulamadaki etkinliği araştırılmıştır. İneklere
subkonjunktival yolla 48 saat ara ile 3 kez antibi-
yotik uygulaması yapılmıştır. Bunun sonucunda
IBK tedavisinde subkonjunktival uygulamanın
başarı ile kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Dueger ve ark. (7), buzağılarda M. bovis’den ileri
gelen olgularda florfenikol uygulamasının özellikle
korneal ülserin iyileşme süresini kısalttığını, klinik
al şiddeti ve bakteri miktarını azalttığını ve ni-
hayetinde hastalığın kontrol altına alınmasında
etkili bir uygulama olduğunu saptamışlardır. Ben-
zer bir çalışmada, deneysel olarak M. bovis’le in-
fekte edilen buzağıların tedavisinde florfenikol uy-
gulanmış ve kontrol grubundaki tedavi edilmeyen
buzağılardaki iyileşme süresi yönünden karşı-
laştırılmıştır. Florfenikol uygulanan buzağılarda
iyileşmenin dört kat daha fazla olduğu saptanmıştır
(8). Çalışmada her iki tedavi grubunda, kontrol
grubuna göre iyileşme oranlarında istatistiksel
olarak önemli derecede fark bulunmuştur.

Sonuç olarak, bu çalışmada keratokonjunktivitis
saptanan sığır sürüsünden primer etken olarak M.
bovis izole edildi. Doğal olarak meydana gelen
IBK’nın tedavisinde subkonjunktival yolla uygu-
lanan florfenikolün, sefuroksim sodyuma oranla
daha etkin olduğu saptandı. Ayrıca kontrol pro-
gramlarının da dikkatli bir şekilde yerine getiril-
mesinin M. bovis’den ileri gelen IBK’nın sürüden
eradike edilmesi açısından önemli olduğu
kanaatine varıldı.
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