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The Study on the Treatment OC Endometritis by Gentamisin in Cows. 

Summary: Eiglıty-six cows which were diagnosed wilh endometritis by clinical 

and histopathological examinatiOllS, were used as a matetiaL The number of the 

cows in ıhe jirsı, second and third grades of endometriıis were 53, 24 and 9, 

respectiveiy. All of cows were treated wilh intrauterin infussi.on of5oo mg Gentamicin 

su/phate in 40 m l distillated water daily for three days. 

After treatment, in the jirsı three inseminaıions, 42 of firsı (79.2 %), 17 of 

second (70.8 %), 8 of third (88.8 %) grades ofendometritis, and ıoıally 67 (77.9 %) 

cows conceived. 

Özet: Klinik ve histopatolojik muayenelerle endometriıis ıeşhis edilen 86 inek 

maıeryal olarak kullanıldı. Bunlardan 53'ü I.derece, 24'ü 2.derece, 9'u da 3.derece 

endometri/isli ili Bütün ineklere günlük 500 mg Gentamisin sülfat, 40 m/ disıile su 

içinde 3 gün sureyle, intra uterin verildi. 

Tedavi sonrasuula, ilk 3 tohumlama I.derece endamelriıisli 42 ( %79.2), 2. 

derece em 'li 17 (%70.8) ve 3.derece em.li 8 (% 88.8) olmak üzere ıoplanı 67 (% 

77.9) illek gebe kaldL 
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Giriş 

Süt sı~rcılı~nda büyük verim kayıplanna sebep olan infertilitenin, en 

önemli sebebi endometritistir. Endometritis, uterusun endometriyumunun 

yangısına verilen addır. Genellikle puerperal bozukluklar - retensio sekun

dinarum, güç doğum prolapsus uteri, uterusun tembelliği - ve tohumlama hataları 

sebebiyle oluşur (3,6,7,11). 

Endometritis, klinik ve histopatolojik bulgulara göre ş i dde t i 

derecelendirildiğinde; hafif, orıa ve şiddetli (3) veya 1,2,3.üncü derecede en

dometritis olarak sınıflandırılır (6). Birinci derece veya hafif endometritislerde 

herhangi bir klinik bozukluk görülmez ve seksüel siklusun süresi değişmez. 

Ancak, biyopsi ile uterustan alınan numunelerin histopatolojik muayenesiyle 

tC§his edilebilir. İkinci ve 3.derece endometritislerde, şiddetlenen histopatolojik 
değişiklikler yanında; 2. derecede, östrus akıntlSında irin ve vaginada serviks 

uteriden gelen irinli akıntı bulunırrası; 3.derecede, uterusun dolgunluğu, seksüel 

siklusun düzensizlC§mesi ve sürekli irinli akıntının görülmesi gibi klinik bulgular

la da tc§hise gidilebilir (3,6,14). 

İnrertilitenin önlenmesi için tedavinin önemi büyüktür. Başarılı bir tedavi 

için bir çok metot uygulanırraktadır. Bunlardan antibakteriyel ilaçların sistemik 

ve in tra uterin (iu) kullanımları, en yüksek başarı elde edilen metotlardır (10). 

Sistemik (iv,im) yolla verilen antibiyotikler yaygın ve akut seyreden puerperal 

mctritislerde tercih edilmekte, kronik endometritislerde ise iu tedavi ön plana 

çıkmaktadır (1,2,15). Kullanılacak antibiyotiğin seçiminde, antibiyogramla 

seçilen, etkili antibiyotik ilk tercihtir. Endometritisde, antibiyogram yapmak her 

zaman mümkün olmamaktadır. Böyle durumlarda geniş etki alanı olan bir 

antibiyotik veya bir kaç antibiyotiğin uygun kombinasyonları ya da daha önce 

geniıal organ hastalıklarında yapılan antibiyogramlarda etkili bulunan an

tibiyotiklcr tercih edilmektedir (3,4,13,14,16,17,18). 

Tedavide kullanılan antibiyotiğin etkinliği yanında, kalıntı bırakıp 

bırakınaması (1,2), irritan olup olmaması (10) ve uterustan emilmc süreleri 

önemlidir. İrritan antibiyotikler, antibakteriyel özelliğinin yanında , kullanıld ığı 

devreye bağlı olarak, siklus süresi üzerine etki ederek, uterusun savunma 

mekanızmasını güçlendirmektedir. Böyle antibiyotikler östrüsün 5-7. günleri 

arasında verildiğinde, diöstrüs süresini kısaltarak, hayvanın daha çabuk östrüsc 

gelmesini saj\lamakta ve dolayısıyla uterusun savunma mekanızm ası nı 

güçlendirmektedir (10,15). AI-Guedawy ve ark. (1,2),nın, gentamisin üzerine 
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yaptıkları iki araştırmada, bu ilacın iu uygulamasında çok iyi tedavi edici özelliği 

olduğu kaydedilmektedir. Servikal swap ve uterustan alınan biyopsi numuneleri 

üzerinde yapılan antibiyogramlarda, gentamisinin çok etkili bir antibiyotik 

olduğu bir çok araştırmacı (4,5,7,8,9,13,16) tarafından bildirilmektedir. 

Bu çalışmada, endometritisli ineklerin iu tedavisinde gentamisinin 

başarısını araştırmak amaçlanmıştır. 

Materyal veMetot 

Çalışmada, döl verme çağında olan, 86 endometritisli süt ineği materyal 

olarak kullanılmıştır. Bütün inekIerde doğumdan sonra geçen süre en az 2, en 

çok 6 aydı. 
Bu hayvanlar rektal ve vaginal muayenelerle kontrol edildikten sonra, 

uterustan, Folmer·Nielsen biyopsi kateteri ile alınan numunelerin rutin \lsullerle 
histopatolojik muayeneleri yapıldı. De·Coster (6),in belirttiği esaslar dahilinde 

endometritis 1., 2. ve 3. derece olarak sınıflandırıldı. 

Bütün hayvanlar, 500 mg gentamisin sülfat'ın 40 ml distile sudaki eriyiği 

ile iu olarak, günde birer defa olmak üzere, 3 gün ard arda tedavi edilmiştir. 

Tedavi sonrası tabii östrüslerinde, kontrollü olarak tohumlanmış, ilk 3 tohum· 

lanıada gebe kalanlarda, tedavi başarılı kabul edilmi§tir. 

Bulgular 

Yapılan incelemelerde, l .derece endometritisli (subklinik) 53 inekte, 

klinik hiçbir belirti olmayıp, düzenli östrüs göstermekteydiler. Histopatolojik 

muayenelerde, propriya mukozada lökosit infiltrasyonu, lamina epitelyaliste 

lenfosit infiltrasyonu ve bezlerin civarında bağdoku üremesi, lumenlerinde de 

eozinofil infiltrasyonu mevcuttu. Epitel katın bütünlüğü bozulmamı§tı. İkinci 

derece endometritisli 24 inekte ise, mukoprulent östrus akıntısı mevcuttu. 

Siklus, 5·6 gün uzamı§ ve kısalmı§tı. ÖStrus dı§ında herhangi bir akıntı 

görülmemekteydi. Histopatolojik bulgularda 1.dereceden daha şiddetli lenfosit 

iinfiltrasyonları ve nodüler infiltrasyonlar görüldü. lamina epitelyaliste yer yer 

deskuamasyon ve submukozada fibrozlaşmada artış görüldü. Üçüncü derece 

endometritisli 9 inekte ise devamlı prulent akıntı ile birlikte, ovaryumlarında 

kalıcı korpus luteum olup, anöstrüs mevcuttu. Histopatolojik bulgularda, en· 



dometriyumda yaygın deskuamasyon, bez epiteııerinde dejenerasyon, submukoz

da yer yer nekroz odakları ve konjesyon mevcuttu. 
Tedavi sonrası yapılan, ilk 3 tohumlama sonunda, 1.derece em'li, 43 

inekten 42'si,2,derece em'li 24 inakten 17'si ve 3,derece em'li, 9 inekten 8'i gebe 

kaldı (Tablo 1). 
Tablo 1: Endometritis derecelerine göre ilk 3 tohumlamada elde edilen 

gebelik oranları 

em Gebe kalanlar Gebe 

derecesi II l.toh 2.toh 3.toh Toplam % kalmayanlar 

1 53 21 17 4 42 79.2 11 

2 24 6 8 3 17 70.8 7 

3 9 2 3 3 8 88.8 1 

Toplam 86 29 28 10 67 77.9 19 

em: Endometritis. 

Tartışma ve Sonuç 

İneklerde endomeritis in tedavisindeki gaye, hayvanın fertilitesini 

sağlamaktadır. Bu sebeple, tedavi çalı§malarının ba§arısı, elde edilen gebelik 

oranları ile değerlendirilmektedir. 

Endometritis tedavisinde, antibakteriyel ilaçların iu uygulaması, sistemik 

uygulamalara tercih edilmektedir. Bunların etki sahası, emilİm süresİ, irritanlığı, 

kalıntı bırakıp bırakmaması ve antibiyogram sonucunda bulunan etkinliği, 

tedavide göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavide ilaç seçimi konusunda esas 

alınan bu kıstaslara, gentamisin'in uygun olduğu bir çok araştırmacı (1-5,7,9-

13,16·18) tarafından bildirilmektedir. Ensley ve Hennessey (8), gentamisin'in iu 

olarak tek başına uygulanmasında, normal ve endometritisli ineklerde, çok 

yüksek oranda gebelik elde edildiğini bildirmektedirler. Bu çalışmada da gen

tamisin sülfat'ın, dislile su ile hacmi artırılarak, 3 gün süreyle iu uygulamasında, 

1. derece endometritiste % 79.2, 2.derece endometritiste %70.8, 3.derece en

dometriliste %88.8 ve toplam %77.9 gebelik oranı elde edilmiştir. 
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Soauç olarak, iııekieriıı. her derecede eRdometritöiııde gentamöin'in iu 

uygulaması seçkin bir tedavi metodu oirak kabul edildi. 

Te§ekkür: ÇaI1!jmaya ilaçla destel< saııayan ~1 İlaç firması'na 

le§ekkürü borç biliriz. 
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uygulamas. se9<in bir tedavi metodu oIrak kabul edildi. 
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