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The Effect of EnroOoxacin (Baytrll) on treatment of lamb diarrhea

Summary : The eifecı of Bayırlion Naturally infected 20 Lam/JS with dia"hea
was mvestigated. Before treatment, for microbiological exammation, rectal swab was
taken from the lambs. Bayırll was given to the control animals subcutanously for five
days in doses 2,5 mg per kg/live weight.
In 15 out of 20 lambs exposed to treatment clmicial symptoms dissapeared at
48-72 hours after treatment. The general appearence of the animals was observed to be
normaL And despite the treatment three lambs died.
This mvestigation proved Bayıril to be eifective in treatment of lambs dia"hea.
Özet: Doğal enfekte ishalli 20 kuzunun tedavisinde Bayırll 'm etkinliği. araştırıldı.
Bu kuzularda tedaviye başlamadan önce mikrobiyolojik muayene için rectal svap alinde
Deneme hayvanlarına 5 giln sareyle kg. canlı ağırlığa 2.5 mg dozda olacak şekilde Bayırll
derialtı yolla uygulandL Tedaviye alman 20 kuzunun15 'inde klinik semptomların tedavi
başlangıcından 48-72 saat sonra kaybolduğu ve bu hayvanlarda genel durumun
tamamen iyileştiği. gözlendi Denemede kullanılan hayvanlann 3'ande ise tedaviye
rağmen öıam meydana geldi. Bu çalışma ile Bayıril'in kuzu ishallerinde oldukça etkili
olduğu saptandL
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Giriş

Enrofloxacin(Baytril-Bayer) 1- (Cyclopropyl-7- (4-ethyl-1 piperazinyl) -6fluoro- 1,4, dihydro-4-exo-3 quinolone Carboxylic asittir.(3)
Enrofloxacin gram-negatif ve gram -pozitifbakteriler ile mikroplazmalara ve
anaerobik patojenlere ka~ı etkilidir (1,3,4,5). Yapılan çalışmalarda Baytril ile, ÇC§itli
bakteri gruplarına ka~ı (E. coli, Salmonelle,Klebsiella pasteurelle, Haemophilus)
diğer antibakteriel ajanlara oranla daha başarılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir
(1,3,5).
Yapılan literatür taramasında, Baytril'in kuzu ishallerinde etkisi konusunda
herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Fakat kuzulara benzer anatomi- fizyolojik özellikler
gösteren bU7.ağılar üzerinde çeşitli araştırıcıların çalışmaları olduğu gözlenmiştir . Bu
araştırıcılardan Rademacherve Dirkson(2) ishalli buzağılara 2-3 gün süreyle kg. canlı
ağırlı)!a 2.5 mg dozda olmak üzere Baytril vermişler ve ilacın kullanımından 12-48
saat sonra ishalin tamamen kesildiğini tespit etmişlerdir.Turgut ve ark.(5) ise
Baytril'in ishalli buzağıların tedavisinde oldukça etkili sonuçlarverdi)!ini kaydetmektedirler. Ünsüren (6) ise colibacillosis'li kuzular üzerinde yaptı)!ı çalışmalarda ilaçla
sa)!a1tımdan ziyade koruyucu önlemlerin alınmasının daha etkili olacağını
vurgulamaktadır.

kuzularda oldukça ekonomik kayıplara neden olan ishal
olgularındaki Baytril'in etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.
Bu

çalışma,

Materyal ve Metod

Bu araştırmanın materyalini yaşları 7-30 gün arasında değişen S'i erkek, 12'si
toplam 20 adet Akkaraman kuzusu oluşturdu. Bu kuzular Yüzüncü YıL
Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine 1991 kuzulama mevsiminde Van merkezinden sağııtım amacıyla getirildi.
Hayvanlar usulüne uygun bir şekilde genel muayeneden geçirilerek bakteriyolojik ekim için rektal svapları alındı. Alınan svapların zaman geçirilmeden
laboratuvarda kültürleri yaplldlBu amaçla zenginlC§tirici besi yeri olan selenit F,
Tetratiyonatlı buyyon, Kanlı Agar ve Mac Conkey Agar gibi katı besi yerleri
kullanıldl.Daha sonra besi yerlerinde üreyen mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonu gerçekleştirildi Elde edilen izolat1arın Baytril'e ka~ı olan duyarlılıkları
dişi
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Bayıril

antibiyogram test diski aracılığıyla saptandı. Deney hayvanlarına sağaltım
(% 10 sole) 2.5 mg/kg dozunda deri altı yolla 5 gün süreyle uygulandı.

amacıyla Bayıril

Bulgular

Klinik muayene ile colibacillosis teıjhisi konulan kuzuların ya§ları 7-8 gün
arasında deği§ mekteydi. Bu kuzularda klinik bulgu olarak; ishal, depresyon, i§tah ve
emme refleksinin kaybı, sulu ve sarı-gri renkte fena kokulu dı§kı, dehidrasyon,
devamlı yatma, konjuktiva ve mukozalarda kirli hiperemik bir renk ve beden ısısında
artı§ (39.8-41.2 oc) tespit edildi. Muayene edilen 5 kuzuda bu bulgulara ilave olarak
eklemlerde §İ§lik ve ağrı olduğu belirlendi.
Deneme materyalini olu§turan kuzulara ait dı§kıdan yapılan bakteriyolojik
ekim sonuçları ile iwle edilen bakteri gruplarının Bayıril'e duyarlığı Tablo-l'de
gösterildi.
Buna göre kuzuların 11 tanesinde sadece E.Coli, 3 lanesinde E.Coli ve Proteus
türleri, 2 tanesinde E.coli ve Enterobakteri türü,I tanesinde ise EColi ve Klebsiella
türü bakteriler izole edildi.
Dı§kı sıvaplanndan izole edilen bakterilere kaf§1 yapılan invitro duyarlılık test
sonuçlarına göre E. Coli, Bayıril'e en duyarlı etken olarak bulunurken 4 ve 16 nolu
kuzulardan izole edilen proteus ve pseudomonas türü bakterilerin baytrire duyarsız
olduğu anla§ıld ı .

Tedaviye alınan hasta kuzuların Bayıril2.5 mg/kg derialtı uygulamasına 5 gün
devam edildi. Tedaviyi takip eden 48-72 saat içinde bütün hasta kuzularda klinik
semptomlar kayboldu. Fakat sistemik coli enfeksiyonlu olduğu tespit edilen 3 kuzu
(4,5,16 nolu) tedaviye olumlu cevap vermeyerek öldü.
Tablo-I: Kuzularda izole ve identitike edilen mikroorganizmalar ve bunların
Bayırire kaf§1 olan duyarlılığı.
SU§No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dreyen E.CoIi E.Coli E.Coli E.Coli E. Coli E.CoIi E.CoIi E.Coli E.Coli E.CoIi
Etken Proteus
proteus citro- Proteus
spp
spp. bacter spp.
3ayıri'e

uyarlılık

pirençli

Duyarlı Duyarlı

Dirençli

Duyarlı Duyarlı Duyarlı Duyarlı

DuyarU

uyar lı
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Su§No

11

12

13

14

15

16

17

Üreyen E.Coli E.Coli E.Coli E.Coli E. Coli E.Coli E.Coli
PseudoEtken Pseudostrep
manas
monase
facal.
spp.
spp
Baytri'e
luyarlılık Duyarlı Duyarlı Duyarlı Duyarlı Duyarlı pirençli Duyarlı

Tartşma

18

20

19

E.Coli E.Coli E.Coli
ente- klebsielrobac.
la
aerog.
Duyarlı

Duyarli

uyarlı

ve Sonuç

Baytril'in deri altı yolla uygulanmasıyla kuzu colibacillosisini tedavi etmek
bu çalı§mada; hasta kuzulann 17 tanesinde klinik semptomların
tedaviden 48-72 saat sonra kaybolduğu ve genel durumun tamamen düzeldiği
gözlendi. Bu bulgular bazı ara§tırıcılar (2,5) 'lO belirttiği bulgularla benzerlik
göstermektedir. Ar8§tırıclların (1,3,5,6) bildirdijkleri gibi, bu çall§mada denemeye
alınan kuzularda E.coli'ye ilave olarak proteus, pseudomonas, streptococcus,
citrobakter,klebsiella ve enterobakter türü mikroorganizmalar izole ve idendifiye
edildi.E.Coli'nin bütün hasta hayvanlarda enfeksiyona karı§tığı ve bu etkenin izole
edilen bakteriler arasında Baytri'e en duyarlı mikroorganizma olduğu tesbit edildi
Tedavi edilen kuzulardan 3 tanesi (prot.no:4,5,16) öldü. Buna neden olarak; kuzularda ortaya çıkan ishal ve septiseminin asit-baz dengesini bozduğu ve elektrolit
seviyesindeki deği§iklikler ile Baytril'e duyarsız (praL "o: 4,16) mikroorganizmalardan ileri geldiği kanaatine varıldı.
Sonuç olarak; Baytril'e duyarlı mikroorganizmalardan ileri gelen kuzu
colibacillosislerinde başarı oranının çok yüksek olduğu, ilaca duyarlı olmayan bakterilerin enfeksiyona karı§tığı olgularda ise tedavideki ba§arı oranlarında dü§ü§ler
tespit edildi.
amacıyla yapılan
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