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İneklerde Kronik Endometritisin Cefuroxime İle Sağıhmı Üzerine Çabşma 
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ÖZt.'T 

Bu çalışmada, inelılerde kronik endomeıritis sorununun sef%sfYOrin grubu bir antibiyotik olan Cefuroxime'nin ill/muterin 
uygulaması ile hangi oranda giderifebileceği araştırıldı. Materyalolarak aynı çiftlikıe bulunan 15 Holştayn ırkı inek kuf(anıldı. 

Tedaviye başlamadan önce bakıeriyo/ajik muayene için serviuıen swap alındı. Bunu takiben her hayvarw iıı/mulerin olarak 
üst üs/e 2 gün 500 mg Cefurmime uygulandı. Cefuroxime sağıtımından sonraki i hafta içinde bir inek dışında diğer inelılerde 
uterus/an gelen purulent veya mukopurulent karakıerdeki akıntının kesildiği ve ilk 3 tohum/ama sonrasında 15 inekten 12 'sinin 
gebe kaldığı (% SO) saptandı. Serviksten o/ınan numunelerde en yaygın alarak sırasıy/o, Corynebacterium !lyogenes, Bacil/us 
cereus ve Hemolitik Sırefltokoklor izole edildi. Üç hayvanda ise her hangi bir üreme tespit edilemedi, Anlibiyogramda15 
hayvandan 9 'unun tedavide uygulanan anlibiyo/iğe duyarlı, 3 hayvanın ise dirençli olduğu görüldU.. 

SOIlUÇ olarak, ineklerde kroııik endametritis olgularının intrauterin sağıtımında Cefurmime uygulamasının diğer 

antibiyotik/er yanında bir aııernatif olarak önerilebifeceği Mnısıno varı/mışıır. 

Analılar Kdimeler.' Endııııuıriıi,<. Cefort»:ime, fnd. 

A Study on TreaimenI ofChronic Endomelrilis wilh Cefuroxime in Cows. 

SUMMARY 

In the present sıudy, cefuroxime. a seı'halosııorine group anıibiOlic, u.red Lo inve.<ıigate ıhe iıs effecı iıı COW.f wiılı chronic 
endomeıritis. Fifteen Holstein cows from the same farm W/!fe used (lS Iruııerial. 8efore treatment. swab,( W/!fe wken froııı 
cervix of the cows for bacterilogical exaıııinaıions. Af ter swabbiııg 500 mg per ılay cefuroxime W(lS applied LO ı/ıe CQW.f for Iwo 
days. One w~ek after c~furoxiııı~ ıreaımeııı Jluruleıı ı or mucopllnıleııı discharge comiııg from uıerus of ıhe cuws stopııed except 
one cow. Twefvı! COW,f oul of fifteen beClIIııe pregnant after three o r/ificial inseminations ( 80 %). Corynebaeteriuııı Jlyogenes, 
Bacillus cereu.~ and Haeıııolitic slreplOcocci respecıively wae the mos/ commonly isola/ed microorgoni.Wlu from cervical 
.n"abs. On tlıe uılıer haıul iıı ıhe servical swabs obtained from 3 cows luıd no microorgaııisııı. In ılıe lIııtibiogram the 
ıııicroorganisıııs isolaıedfrO/n 9 cows W/!fe l'uscepıible /o the amibiotic Iwwew/!f, 3 cows were usis/aııtto ılıe lIntibioıie used. 

Finalı}'. cefuroxime can olsa be .<uggesıed a.f an al/ernaıive drug for the iııırouterine treatment of clıroıık endomeıri/is ılı 

cows. 

Key Worelf : Endomeıriti.r, Cefuroxiııı/!. Cow. 

GiRiş 

Kronik endometritisler ineklerde büyük ekonomi k 
kay ı plara neden olan önemli bir infertilite sebebidir. Sorunun 
ortaya çıkmasında daha çok doğumu takiben oluşan çeş itli 

puerpcral bozukluklar ve suni tohumlama hataları etkil i 
olmaktadır ( 2, 4, 7, II , 14, 18 ). Abortus. retentio secundimı
rum, prematilr ve ikiz do~um l ar, gUç do~umlar ve genital 
organların yaralanmaları veya lezyon l arı sonunda kalıc ı 
endometritisler meydana gelebilmektedir (3, 7, IL , 19,21). 
Bunlardan retentio secundinarumun önemli o ldu~unu 

bi ldirenler (7, 12, 16) yanında. di~er bazı araştırıcılar (14) 
retentio sccundinarumun s ı~ır infert ilitesini önemli derecede 
etkilemediğini belirtmektedirler. Burada retention' un süresi 
ve komplikasyon şckillenip şeki ııenmed iğinin sonucu 
etkileyece~i ifade edilmiştir. Silt verimi, metabolik hasta lıkl ar 
ve uterusun herhangi bir şeki l de patojen mikroorganizmalarla 
bu laşmas ı da endometritislere yol açabilmektedir (14, 16 ). 

Postpartum ilk ovulasyon sonrası henüz involusyonun 
tamamlanmadı~ı dönemde kronik endometrit islerin sıkça 

görOldO~O ve bunların genel sa~lık durumunu etkilemesc de 
reprodüktif perfonnansı önemli derecede etki lediği 

bildirilmektedir (2 1). Do~umdan sonraki i -2 hafta içinde 
uterusta yo~un bir kontaminasyon bulunur. Bunların önemli 

bi r kısmı kend ili~inden uzaklaştırılır. Kontamimısyonun 
uzaklaştırılamaması metritisle sonuçlanı r (7). Endometri tisli 
ineklerde uterustan en fazla Actinoııı}'ces !,yogel/es (Coryne
hacıeriu", pyogenes) izole edildigi ( 2,8. iL 16, 19, 21. 22, 
23 ) ve postpartum 50. günden sonra bu mikroorganizmanın 
daha da yaygın l aştı~ı ifade edilmektedir ( 12, 22 ). 

Bunun dı şında uterustan izole edilen baş lıca mikro
organizmalar arasında sıreptokok, starilakok ve E. eoli 
sı klık l a sayılmaktadır (6, 7, 8, IL , 15, 17, 18). Hastalzgm 
oluşumunda anaerob bakterilerin de önemli yeri oldu~u 

belirtilmiştir ( 16). 
Bazen alınan ömeklerde mikroorganizma izole edileme

di~i bildirilmektedir ( 14). Endometritisin tan ı sında klinik 
belinilerin esas oldugu, rektal palpasyonun ise tam güvenilir 
sonuç vennedi~i ifade edilmektedir (16). 

Tanı amac ıyla utcrus biyopsisi ve kü ltürünün elveri ş li 

olaca~ı ancak, bunlarm saha şanlarmda pratik ve kolay 
olmad ı~ı belirtilmektedir (5, 14, 16). Endometritislcri n erken
den tanı ve tedavisinin yapılması gerekmektedir. Geç kalın
dı~ı takdirde pyomeıra gelişmesi ve daha fazla yan etki ve 
ekonomik zarar meydana geldigi. bununla beraber olguların 
bir kı smının ard arda şekill enen sikluslar sırasında kendi
liginden iyileşebildi~i kaydedilmektedir ( 14, 16, 24, 26). 
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Uterusun savunma mekanizmaları baskılanmadan yapı la
cak tedaviler önem kazanmaktadır. Tedavide ilaç uygulama 
sı klı gı ve eıkinli~i de Onemli olmaktadır. GUnUmOzde 
antibiyoıikler. sütfanamidler. iyot ve betadin gibi anti sepıik
ler. östrojen ve PGF2Q gibi hormonlar yaygın o larak kulla
nılmaktadır ( 4, 5, 9, LO. 15. 16. 18,2],25. 28 ). 

Gelecekte ise E. coli endoıoksinleri. serum. plazma. 
hiperimmun serum. PMN ekstratları ve kompenentleri ile 
lenfokineslerin intrauterin uygulamasıyla tedavi yapılabile

cegi öne sürOlmektedir ( i]. 14 ). 
ınırauterin verilecek antibiot igin antibiyogramla belir

lenmesi en dogru olanıdır. Ancak, sahadaki zorluklar 
nedeniyle buna fazla başvurulmamaktadır ( 5, 14 l. Erken 
luteal dönemde ve proöstrUste tekrarlanan intrauterin anıi 

biyotik uygu lamaları daha iyi sonuç vennektedir ( 14. 16). 
Antibiyogram yapılmadan tedaviye geçilecekse daha 

önceden bölgede etkinligi bi linenen ve geniş spektrumlu 
antibiyotiklerin tek veya kombine olarak uygu lanmasının 

yararlı olacagı belirtilmektedir ( 5. 14, 16, 28 ). 
Bu çalışmada. masıit is tedavisi için üretilen ve 

cefuroximc içeren bir preparatla kronik endometriıis lerin ne 
ölçüde tedavi edilebilecegi araşt ırılmıştır. 

MA TERY AL VE METOT 

Çalışmada, özel bir çifilikte kronik endometri ı i s sorunu 
bulunan ]-6 yaşlarında 15 Ho l ştayn ırkı inek kullanıldı . 

Tanı için rektal ve vaginal muayeneler yap ı ld ı . Puerperal 
dönem sona erdi~ halde uterusu dolgun ve duvarı kalınlaşm ı ş 
olanlar. vaginada purulent akınlı belirlenenler, ösırus mukusu 
bulanık ve irinli olan hayvanlar endometritisl i olarak kabul 
edildi. 

Tedavi öncesinde bUtUn hayvanlardan spekUlUm 
yardım ıyla serviks içerisinden steril şartlarda mikrobiyolojik 
muayene için Ornek alınd ı . 

Alınan örneklerde :ıntibiyogram ve mikroorganizma 
identifikasyonu yapıldı . Bakteriyolojik numuneler alındıktan 

editen servi kal 

" 

hemen sonra tedavi amacıy l a hayvanlara 2 gün silreyle 500 
mg Cefuroxime (Spcktrazol-DIF) inırauterin yolla veri ldi. 

Tedavi sonrası östrüs gösteren inekler ilk östrüste 
tohumlanmayıp ikinci öslrOste tohumlandıl ar. 

Cefuroltime uygulaması sonras ı klinik belirtileri ortadan 
kalkmayan ve ilk üç tohumlamada gebe kal mayan ineklcrin 
tedaviye cevap vennedigi, klinik belirtiler ortadan kalkan ve 
gebe kalan hayvanların ise tedaviye cevap verdikleri kabul 
edildi. 

Ilac ın etkinl ik derecesi antibiyogrnm sonuçlarıyla da 
izlendi. 

BULGULAR 

~Iayvan ların kay ı tları ve anıımneze göre dogum sonras ı 

]-8 ay (ort. 5.5 ay ) geçti~i ve en az] kez tohumlandıkları 
halde gebe kalmadıkları belirlendi. Son dogumu takiben 7 
incktc retentio secundinarum. 2 inekte ise yavru atma oldugu 
saptandı. Yapılan muayenelerde hayvanların 12' sinde 
purulent veya mukopurulent bir akıntı. diı1;er ] hayvanda ise 
öSlrüs mukusunda bulan ı klık ı~ .. spit edildi . 

Rektal muayene s ı rasında 9 inegin uterusunda dolgunluk. 
di~e rl eri nin uterus duvarında kalınlaşma saptandı. Tedavi 
öncesi serviksten alınan numuncterin bakteriyolojik bulguları 
tablo i ' de sunulmuştur. 

Buna gOre en yaygın izole edi len ıııikroorganizmalar 
sıras ıyla, Corynebacıeriımı p)"ogenes, Bw.:ilfus cereus ve 
Hernolitik streptokoklar olurken. ] hayvanda herhangi bir 
üremc: tespit edilemedi. 

Onbeş hayvandan 9' u tedavide uygulanan antibiotige 
duyarlı iken, ] hayvanda direnç saptand ı . In trauterin ilaç 
uygulamasından sonra 15 inekten 14'Ondc klinik belirt ilerin 
ortadan kalktıgı gözlendi. Bir inekte ise merus akıntısının 

kesilmedigi gOrOldO. 
Tedavi sonrası 15 hayvandan B' inde ilk tohumlamada 

gebelik elde edilirken. ikinci tohumlamada 4 hayvan gebe 
kııldl. Geriye kalan diger] hayvanda ise ilk 3 tohumlamada 
gebelik elde edilemedi. . 

i •. 
i i 

s.:rogrup + 

ENR, : EııroO;ıxosin Pin : 
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TARTIŞMA VE SON UÇ 

Abortus. retentio secundinaru m. prematür ve ikiz 
dogumlar. güç dogumlar, uterusun bakteriyel konuminasyon. 
ları , prolapsus meri. metabolik hastalı klar, vagina, vu[va. 
serviks ve uterusun çeşitli yaralanma ve lezyonlarının 

endomctrit is oluşma riskini arttırdıgı ifade edilmektedir (2.7, 
12. 14, 15. 16, 18, 27). Benzer şekilde bu çalışmada ele 
alınan kronik endometritisli hayvanlardan T sinde retenıio 
secundinarum. 2' sinde ise abortus şekillend illi tespit 
ed i lmiştir. 

Kronik endometriı i s sorunu bulunan ineklerde 
tohum larna l arı n başarıs ı z ka l d ı llı, tohumlama - gebe kalma 
aralıgın ı n uzadığı ve bUyO k. ekonomik kayıpların oluştuğu 

vurgulamnakıadır ( I, 3, 5, 14, 16. 2 1, '25 ). ineklerin 
dogumdan sonra 90. güne kadar tekrar gebe kalmaları 
hedeflenmesine karşılık ( i ). bu çalışmada da endometritisli 
hayvanların daha önce birden fazla tohum landıkları veya 
ÇiRleşıirildikleri ve dollumdan itibaren ortalama 5.5 ay geçtiği 

halde gebe kalmad ı kları belirlendi . 
Literatürlerde (5. 14, 16. 19.20) kronik endometritisli 

ineklerde görüldOğü bildirilen irinli vaginal akınu, bu 
çalışmada kullanı lan 15 hayvandan 12 'sinde izlenmiş, diğer 
3 hayvanda da hafif irin karışması sonucu östros mukusunun 
bulamk olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aynı araştırmacıların 
kronik endometritis in tanı sında yar.ı.rlandıklarını belirt tikleri 
involusyon gecikmesi, sunulan çalışmada 9 hayvanda uterus 
dolgunluğu \'e 6 hayvanda uterus kalınlaşması şeklinde 

hissedilm i ştir. 

Endometritisli ineklerin uteruslarından alınan 

numunelerde en yaygın olarak izole edilen mikroorganizma 
türlerinin Corynebacterium pyogcnes O lduğu. ayrıca diğer 

bakteri türlerinden sterptokok. stati lakok. E. coli ve anaerob 
mikroorganizmaların saptandığı ve bu türlerin daha çok 
postpanum ileri dönemlerde ortaya çıktığı bildirilmektedir 
(2.7.8. i ı. 12, 16, 19.21 , 23 ). Post partum ortalama 5.5 
aylık dönemde ele alınan ve bu ça lışmanın materyalini 
oluşıuran hayvanlardan da benzer şeki lde en fazla 
Corynebaeterium pyogenes i7.ole ı..odilmiş ve bunu sırasıyla, 

Bacillus eereus ve Hemol itik streptokoklar izlem i şl ir. 

Çalışmada ku ll an ı lan 15 inekten 3'ünde herhangi bir 
mikrobial Oremenin tespit edilememesi, araştı rıcıların ( 14,16) 
belirtt i! i gibi. alınan Ornekteki mikroorgaoima yogun
lugunun dllşük olmasından veya kullanı lan kOllOr ortamının 
tOm mikroorganizmalar için uygun olmamasından ileri gelmiş 
olabilir. 

Araştınnacı l ar (5. 14, 16, 27, 28 ). aynı bölgede daha 
Onee etkinli!i kanıtlanan ve bakterilere karşı direnç o luşumu 
nedeniyle, yeni kullanıma sunulan ant ibiyotiklerden yarar
lanmay ı önermektedirler. Gerçekten de. bu çal ışmada 

hayvanların çogu penisiline karşı dirençli bulunurken, 9 
hayvanın eefuroxirne'e duyarlı olduğu antibiyogramla 
izlenmiş ve tedavide de başarılı sonuçlar alınmıştır. 

Apaydın ve ark. ( 5 ) aynı bölgedeki endometrit isleri 
eefaporozone ile tedavi ederek % 78.9 gebel ik sağladık larını 

bi ldinnektedirler. Sunulan çalı şmada da elde edilen 0/. 80 
oranındaki gebeligin. Apaydın ve ari: ( 5 )' nın bulgularıy l a 

hemen hemen aynı oldugu görülmektedir. 
Sonuç o larak, iocklerde kronik endometritis olguların ın 

intrauterin sagıtımında Cefuroxime uygu lamasın ın diger 
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antibiyotikler yanında bir alternatif ol arıık önerilebileeegi 
kanısına varı l mıştır. 
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