
-HASTALIĞIN ADI:  Campylobacteriosis 

(Vibriosis, Ovine Vibrionic Abortion, Bovine Genital Campylobacteriosis) 

 

- BELİRTİLERİ: İnfertilite, erken embriyonik ölüm ve abortus başlıca klinik belirtilerdir. 

İneklerde abortus ve geçici kısırlık görülür. Yavru atma gebeliğin her döneminde görülmesine 

rağmen daha çok gebeliğin 5. ve 6. aylarına rastlar. Ayrıca endometritis ve salpingitis de 

görülebilir. Boğalarda herhangi bir lezyon veya klinik belirti görülmez. Ancak libido düşüşü 

gözlenir. Boğalar taşıyıcı olarak rol oynar.  

Koyunlarda salgın abortlara neden olur. Abortlar genellikle gebeliğin son altı haftasında 

görülür. Koyunlarda Campylobacter infeksiyonu geçirildikten sonra 2-3 yıl süre ile bağışıklık 

oluştuğu için sürü içinde salgınlar 2-3 yılda bir tekrarlanır. Bu nedenle bir sonraki kuzulama 

döneminde infekte olsalar dahi atık yapmazlar. Ancak taşıyıcı olarak kalırlar ve sürüyü 

bulaştırabilirler. Atık yapan koyunlarda genellikle klinik belirti görülmez. Koçlar etkeni 

taşımaz, bu nedenle tohumlama sırasında bulaşma olmaz. 

- ÖNLEME: Yavru atan hayvanlar en az 2 hafta süre ile etkeni çıkaracaklarından bu süre 

içinde diğer hayvanlardan ayrı tutulmalı veya infekte hayvanlar sürüden uzaklaştırılmalıdır.  

- TANI: Fetüsün karaciğerinde tipik nekrotik odaklar görülebilmesine rağmen kesin tanı için 

laboratuvar yöntemleri ile kullanılmaktadır.  

- TEDAVİ: Hastalığın tedavisinde erken dönemde antibiyotik kullanılabilir. Antibiyotikler 

henüz çok ilerlememiş patolojik lezyonlar yoksa atıkları engelleyebilir; ancak plasentada 

yangısal bozukluklar ilerlemişse atık üzerinde etkisizdir.  

 

HASTALIĞIN ADI: CONTAGIOUSE EQUINE METRİTİS (CEM) 

 

- BELİRTİLERİ: Kısraklarda akut dönemde erken östrus, servisitis, vaginitis ve 

endometritis görülür. Kronikleşmiş vakalarda ise belirgin klinik belirti görülmez. Çok nadir 

kronik endometrit görülebilir. Aygırlar ise enfekte olmaz. Taşıyıcı olarak rol oynar. Taşıyıcı 

kısraklardan doğan taylar da taşıyıcı olabilir. Aygır ve kısrakların taşıyıcı olması infeksiyonun 

önemini artırmaktadır. 



- ÖNLEME:  Hastalığın infertiliteye neden olması ve çiftleşme ile bulaşması nedeniyle, her 

yıl çiftleşecek kısrak ve aygırlar CEM yönünden test edilmelidir.  

Veteriner Hekim veya diğer yardımcı personelin birden fazla attan numune alırken her 

defasında yeni eldiven ve malzeme kullanmaları gerekmektedir. CEM tedavisi gören atlardan 

tedaviden 7 gün sonra birer hafta aralıklarla 3 kez svap örnekleri alınarak bakteriyolojik 

incelemeleri yapılmaktadır. Sonucu negatif olan atlar damızlıkta kullanılmaktadır.  

- TANI:  Laboratuvar yöntemleri ile olur. Kısrak ve aygırların genital organlarından alınan 

Charcoal içeren Amies Transport Medium lu svap numune olarak gönderilmelidir.  

- TEDAVİ: Duyarlı antibiyotik ile intrauterin sağaltımın yanı sıra lokal sağaltım kısraklarda 

yapılmaktadır. Bu amaçla klitoral fossa ve sinuslar %4’lük klorhekzidin solusyonu ile 

yıkanarak, %0,2’lik nitrofurazon ya da benzeri pomat sürülür. Tedavi 5-7 gün sürer.  

Aygırlarda ise penis tamamen dışarı çıkarılarak salgılar uzaklaştırılır. Üretral fossa, sinus ve 

preputium ve penis %2 klorhekzidin ile temizlenerek kuruduktan sonra %0.2’lik nitrofurazon 

pomat sürülür. Tedavi 5-7 gün sürer.  

 

 

 

 

 

 


