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MASTİTİs'Lİ İNEK SÜTLERİNDEN iZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS
AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLAR!

ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ömer Akay*

An investigation on antibiotic susceptibillty of Staphylococcus
aureus strains isolated from bovine mUk with mastitis

Suınınary: In this studj', the sensitiviry of Staph. aureus strains to
various antibiotics used in veterinary field were investigated.

Strains of staplıylococci isolated from bovine milk samples were examined
by lising DNase test, coagulase test, catalase test, clumping factor, morplıolo-
gical and cultural c!ıaracteristics and O IF test for glucose and mannitol. Cultures
which were Gram positive coeci with catalase, coagulase, clumping faetor and
DNase positive and utulized glucose and mannitol anaerobiealfy were considered
as StaJıh. aureus.

In this study, the sensitivity of 100 Staphylococcus aureus strains was
determined for 12 antimicrobial drugs (such as neomycin, kanamycin, rifamycin,
gentamycin, erythromyein, streptomycin, carbenieillin, tetraC)'eline, chloramphe-
nicol, penieillin, ampieillin and colistin sulphate). Kibıy-Bauer method was
used in all sentiviry tests. The resistanee of Staph. aureus strains to neomyein,
kanamycin, rifanıycin, gentamycin, eT'),thromyein, streptomycin, carbenieillin,
tetraeyeline, chloramphenieol, penicillin, ampieillin and colistin sıılphate were
2 %,5%,9%, 13%,24%,28%,32%,32%, 30%,55%,56%, 99%
respectivefy.

Özet: Bu çalışmada, mastitis' li inek sütlerinden izole edilen Staphylo-
COCCllS aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı du)'arlılıkları incelenmiştir.

Suşların morfol~jik ve kültürel karakterleri, DNase, katalaz, koagulaz,
tlumping faetor ve O iF testi (glukoz ve mannitol) ile iizellikıeri yeniden ince-
lenmiş, Gram pozit?f, r;,lukoz ve mannitol'ü anaerobik fermente eden, katalaz,
koagulaz, clumping faetor, DNase pozitif suşlar Staph. aureus olarak iden-
#fiye edilmiştir.

* Doç. Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
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Çalışmada, mastıtıs olgularından izole edilen stafitokoklarm i2 değişik
antibiyotiğe (neolilisin, kanamisin, rijamisin, gentamisin, eritromisin, strep-
tomisin, karbenisitin, tetrasiklin, kloramfenikol, penisilin, ampisilin ue kolistin
sülfat) karşı dZl)'arlılıkları araştırılmıştır. Bu amaçla Kirby-Bauer metodu
kullanılmış ve izolatlanıı neonzisin, kanamisin, rijamisiıı, gentamisin, eritro-
misin, streptomisin, karbenisilin, tetrasiklin, ktoramjeııikoı,penisilin, ampisilin
ve kolistin sülfata dirençlilikleri sıras7(yla%2, %5, %9, %13, %24., %28,
%32, %32, %39, %55, %56, %99 olarak belirlenmiştir.

Giriş

Bovine mastıtıs, inek meme bezinin enfeksiyöz ve enfeksiyöz ol-
mayan nedenlere bağlı şekillenen bir yangısıdır.

Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de süt ve ürünlerinin
produksiyonu gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü bu gıda maddesi her-
kes tarafından alınabilen, sindirilen, içerisinde gelişme ve büyüme için
gerekli maddelerinden faydalanılabilen değerli bir besindir. Bugün
hayvancılık sektöründe gelişme kaydetmiş, ülkelerde, modern yetiş-
tiricilik sayesinde kaliteli ve değişik şekillerde tüketime sunulan süt-
lerle halkın ihtiyacı karşıhmmakta ve tüketiciye daha kaliteli süt
temini için, sorumlu devlet kuruluşları tarafından işletmelerin peri-
yodik kontrolleri yapılmaktadır. Türkiye'de henüz sütün kalite kont-
rolü ile uğraşan resmi bir kuruluş bulunmamaktadır. Süt ve ürünlerini
işleyen özel işletmelerde bu kontroller kendi bünyelerinde yapılmak-
tadır.

Yapılan hir çok çalışmada (I, 5,12, 17, 20, 26), mastitis'li süt
ve meme dokusundan büyük bır çoğunlukla Gram pozitif mikroor-
ganizmalar (Staph. aureus, Str. agaıaetiae, Str. uberis, Str. dysgaıaetiae)
izole ve identifiye edilmiştir. Bu bakteriler dışında E. eoıi (22), C. pyo-
genes (16), Aerobaeter aerogenes (13), Klebsiella sp. (7), Mikoptasma
türleri (18), Ct. perfringens (23), P. mutloeida (8), Ps. aeruginosa (15)'nın
da mastitis oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca, maya (30, 38), mantar
(4, 39, 46) ve virusların da (25, 32) meme yangılarında primer veya
sekonder etken olabilecekleride belirlenmiştir.

Mastitis oluşturan etkenleri çok çeşitli olmasına rağmen, hem
Türkiye'de ve hem de diğer ülkelerde yapılan etiyolojik araştırma so-
nuçlarına göre, hastalıktan en çok izole edilen etkl'nin Staplz. aureus
olduğu saptanmış ve bunun antimikrobiyal maddelere kaqı direçli-
likleri de araştırılmıştır (5, ~),21, 28, 34, 'lG, 4-4). Kurek (36), mastitis
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olgularından izole ettiği koagulaz pozitif stafilokok suşlarını penisiline
dirençli ve Pyörala (47), mastitisli sütlerden ayırdığı 40 Staph. aureus
suşunun antibiyotiklere karşı duyarlılıklarını incelediğinde; suşların
çoğunun sulfanamid, kloramfenikol ve nitrofurantoine dirençli, ok-
sasilin ve neomisine ise duyarlı olduklarını açıklamışlardır. Rahman
ve Baxik (48), mastitis vakalarından izole ettikleri 150 Staph. aureus,
suşunun büyük bir oranda nitrofurantoin, neomisin ve kloramfenikole
duyarlı olduklarını, Chakrabarty ve Hazar:ka (I 4), mastitis'l, sütler-
den ayırdıkları koagulaz pozitif stafilokok suşlarını sırasiyle penisilin,
streptomisin, oksitetrasiklin'e % LO, %30 ve % LO oranında dirençli
bulduklarını bildirmişlerdir. Yadav ve ark. (49), izole ettikleri 104
koagulaz pozitif stafilokok suşunun hepsinin eritromisine duyarlı, buna
kaqın kloramfenikol, tetrasiklin, streptomisin ve penisiline duyarlılık-
larının değişik oranlarda olduğunu açıklamışlardır. Elliott (21), inek
sütlerinden izole ettiği 902 hemolitik stafilokok suşunu penisiline
% 7.3, streptomisine ise % 4.4 oranında dirençli bulduğunu bildirmiş-
tir. Korukov ve ark. (34), 132 Staph. aureus suşundan % 31'nin penisi-
line, % 24'lılin streptomisine dirençli ve izolatların çoğunun neomisin,
tetrasiklin ve oksitetrasiklin'e duyarlı bulunduğunu açıklamışlardır.
Coni ve Massidda (17), subklinik inek mastitis'~erinin prevalensi vç
kontrolu amacıyla yaptıkları çalışmada; izole ettikleri 310 Staph.
aureus suşundan %44'ünün benzylpenicillin'e duyarlı olduğunu bil-
dirmişlerdir. Holmberg (28), inek sütlerinden izole ettiği 46 Staph.
aııreus'dan ampisiline 42, kloramfenikole 41, klortetrasikline 46, neomi-
sin ve oksitetrasikline 45, penisiline 40, streptomisine 44 ve sulfonamide
39 suşun duyarlı bulunduğunu bildirmiştir. Bishop ve ark. (11), 150
süt örneğinin mastitis yönünden kontrolu sırasında izole ettikleri sta-
filokok suşlarının çoğunun oksitetrasiklin vesefalotineduyarlı,' buna
karşın, suşların Veteriner hekimlik alanında çok kullanılan penisilin,
streptomisin ve eritromisine hem in vivo ve hem de in vitro sensitivi-
telerinİn az olduğunu açıklamışlardır. Havelka (27), mastitis'li inek
sütlerinden izole ettiği 320 Staph. aureus suşundan % 30'u penisiline,
% 70'i streptomisine, %9'u neomisine, %95'i kloramfenikole ve %
70'ni oksitetrasikline, McDonald ve Anderson (41), :nek mastitis"n-
den izole ettiği Staplı. aureııs suşlarını % 98.8 kloramfen:kol, % 23.6
amp's:ı:n, %96.8 tetras:kı:ne, %68.7 streptom:s:ne, %25.6 pen:sil:ne,
% 96.4 neom's'ne, % 97.5 kanam:s:ne duyarlı, P:anta ve Fallavena
(45), kliıı:k ve subklinik mastitis'li ineklere ait 790 süt örneğini bak-
teriyolojik yönden incelediklerinde; bu numunelerden 243 Staph.
aureus suşu ayırdıklarını ve bunların % 54'ü penisiline, % 39.5 tet-
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rasikline, % 28'nİ ise streptomisine dirençli bulduklarını açıklamış-
lardır. D'Poll (20), mastitis olgularından ayırdığı 100 stafilokok su-
şundan % 74-92'sinin klortetrasiklin, novobiosin, benzilpenisilin,
kloramfenikol ve eritromisine, % 43-60'nın neomisin, linkomisine ve
% 69-98'nin sulfomamin ve kolistin sülfata dirençli olduğunu açık-
lamıştır.

Türkiye'de mastitis'e neden olan etkenler ve bunların antibiyo-
tiklere dirençliliklerinin saptanması amacıyla da çalışmalar yapılmış-
tır (2,5,9). Batu ve ark. (9), Marmara ve Trakya bölgesinde eMT
ile pozitif sonuç veren 648 süt örneğinden % 44.6 koagulaz pozitif
ve % 14.9 oranında koagulaz negatif stafilokok izole etmişler ve bu
suşların sefalotine % 70, ampisiline % 68 dirençli olduklarını bildir-
mişlerdir. Arda ve İstanbulluoğlu (3), mastitis'li ineklerden % 50.3
oranında Staph. aureus suşu ayırdıklarını ve bu suşların penisiline %
38.6, kloramfenikole % 4, tetrasikline % 6.6, ampisiline % 9.3, gen-
tamisine % 13.3, eritromisine % 5.3, streptomisine % 1.3, kanamisine
% 2.6 ve rifamisine % 18.6 oranında duyarlı bulunduklarını açıkla-
mışlardır. Aydın ve Çoşkuner (5), Ankara bölgesinde mastitis yönünden
laboratuvara gelen ve yoklaması yapılan 580 süt örneğinden 132 koagu-
laz pozitif ve 41 adet koagulaz negatif stafilokok suşu ayırdıklarını,
bunların % 45.8'i oksitetrasikline, % 55.5'i eritromisine, % 43,2'i
tetrasekline, % 60.1'i klortetrasikline, % 60.6'ı ampisiline, % 69.3'ü
streptomisine, % 48.5'i kloramfenikole, % 58.5 rifamisine ,% 64.7'i
penisiline, % 67.6'ı karbenisiline, % 71.6'ı neomisine, % 34.5'i kolistin
sülfata ve % 48.3'ü nitrofurantoine duyarlı bulunduklarını bildirmiş-
lerdir.

Bu çalışmadan mastitis'li inek sütlerinden izole edilen Staph.
aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı dirençlilikleri incelenmiştir.

Materyal ve Metot

Suşıar: Denemede kullanılan 100 Staph. aureus suşundan 68'i
Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarından,
biri Hannover Vet. Yüksek Okulu Süt Hijyeni ve Teknolojisi Kür-
süsünden temin edilmiştir. Geriye kalan 31 suş ise A.Ü. Veteriner
Fakültesi Bakteriyoloji Bilim Dalına, Doğum ve Reproduksiyon Has-
talıkları Bilim Dalından i7 ve Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı Po-
latlı Devlet Üretme Çiftliğinden getirilen 14 süt örneğinden izole
ve identifiye edilmiştir.
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Besi )'erıeri: Denemede kullanılan su~ların karakterlerinin sap-
tanması ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesinde; kanlı
agar, nutrient agar, DNase agar, Triptikaz soy agar,. Muller Hinton
agar, nutricnt buyyon, Triptikaz soy buyyon, brom krczol purpul'lu
O iF besi yerlerinden yararlanılmıştır.

Antibiyotik diskıeri: Etlik Vet. Kont. Araş. Enstitüsünden sağlanan
diskler, antibiyotik duyarlılık testinde kullanılmıştır.

Morfoıojik ve kültürel karakterleri: Denemede kullanılan 100 suşun
kanlı agar ve nutrient buyyona ekimleri yapılmış ve 37 oC lik etüvdc
24 saat inkube edildikten sonra, bu ortamlarda üreme durumları in-
celenmiş ve aynı kültürlerden preparatlar hazırlanarak suşların mik-
roskopik görünümleri incelenmiştir.

Çalışmada kullanılan suşların ant; biyotiklere dirençlilikleri sap-
tanmadan önce morfolojik, kültürel karakterleri ve katalaz (42),
koagulaz (28), clumping factor (33), DNase (42), O iF glukoz (42),
anaerop mannitol fermentasyonu (42) gibi bazı biyokimyasal ve bi-
yolojik özellikleri yeniden gözden geçirilmiştir.

Antibiyotik du)'arlılık testi: Antibiyotik duyarlıklı testi, Kirby-
Bauer (ıo)'in bildirdiği metoda göre yapılmıştır. Testc tabi tutulacak
suşların TSB'daki 5-6 saatlik kültürlerinden daha önce yüzeyi kuru-
tulan Muller-Hinton besi yerine O. i ml miktarında konmuş, bagetle
iyice yayılmış ve tekrar yüzeyleri kurutulduktan sonra diskler yerleş-
tirilmiş ve 37 oC de bir gece inkubasyonu takiben diskler etrafında
meydana gelen zonun çapları, her antibiyotik için verilen standart
zonlarla karşılaştırılarak, dirençli veya duyarlı oldukları ortaya ko-
nulmuştur.

Bulgular

Moifolojik ve kültürel karakterleri: Çalışmada kullanılan 100 stafi-
lokok suşunun Gram pozitif koklar halinde görüldükleri, kanlı agarda
kendilerine özgü pigmentli S- formunda, hemolitik koloniler oluştur-
dukları, sıvı ortamda ise homojen bir bulanıklık meydana getirdikleri
saptanmıştır.

İzole ve identifiye edilen 100 Staph. aureus suşunun hepsinin kata-
laz ve koagulaz pozitif,lamda yapılan clumping factor ve DNase
testinde 97'si pozitif, 3'ü ise negatif bulunmuştur. Denemede kullanı-
lan suşların O iF testinde; tamamının glukozu aerobik ve anaerobik,
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mannitorün anaerobik krmentasyonunda ise 94 su~un mannitol'ü
anaerobik fermentc ettiği, 6'sının bu )ekeri ayırmadığı saptanmı~tır.

AntibiyogrmlZ sonuçlan: Sütlerden izole edilen J 00 Staph. aureus
su)unıın deği~ik antibiyotikkrc kaqı dirençliliği incelendiğinde; % 2,
neomi~;in, % 5 kanamisin, % 9 Tifamisin, % 13 gentamisin, % 24
eritromisin, % 28 streptomisjn, % T2 karbenisilin ve tctrasiklin,
% 39 kloramfcnikol, % 55 pcnisilin, % 56 ampisilin ve % 99 oramnda
da kolistin sülfat'a dirençli oldukları saptanmıştır (Şekil I).

'I,

100

_ Duyarlı su~lar

CJ Dırondi liuşlar

1: '.2

ŞekilI: Staph.aureııs su~larının antibiyotiklere karşı duyarlılıkları.
1 :Neomisin 2 :Kaııamisin 3 :Rifamisiıı 4:Geııtamisin 5 :Eritromisin 6 :Sıreptomisin 7 :Kar-

benilisin II :Telrasiklin 9 :Kloramfenikol 10 :Penisilin iı:All1pisilin 12 :Kolistin sülfat
\

Tartışma ve Sonuç

Bu çalı)mada, süt ineklerinin mastitis vakalarından izole ve iden-
tifiye edilen Staph. aureus su~larının çeşİtli antibiyotiklere kaqı duyar-
lılıkları incclenmİ)tir. Gerçekten hem Türkiye'de (5,9) ve hemde di-
ğer ülkelerde mastitisin etİyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar sonu
hastalığa neden olan etkenlerin başında Stahp. aureus'un geldiği belir-
lenmİ~tir (I i, 31, 37, 40, 45).

~eumeister ve Orl1(~seder (43), 3500 patojen stafilokok su~unun
sırasİyle kloramfenikol'e % 1.7, critromisİn'e ~~ 2.2, tctrasiklin'c
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% 4.1, streptomisin'e % 30 ve neomisine % 55, Domme ve Devriesc
(19), ise inek mastitis olgularından ayırdıkları 132 Staph. aureus suşu-
nun streptomisine % 26, tetrasiklin'e % 21, kloraınf('nikole % 3.5
oranında dirençli bulunduklarını açıklamışlardır. House ve Manley
(29), inck sütlerinden izole ettikleri 103 stafilokok suşunun strepto-
misine % 23, Havelka (26), Çekoslovakya'da yapı ğı çalışmada 1056
Staph. aureus suşunun eritromisine % 2, oksitetrasikline % 5, kloram-
fenikale % I, neomisine % 6 ve streptomisine % 22 dirençli buldukları-
nı bildirmişlerdir. Kunter (35), mastitise neden olan etkenlerin direç-
liliğini incelediğinde; izole ettiği 1179 Staplz. al/mıs suşumm strepto-
misine % 11.4, kloramknikolc % 4.5 ve oksitetrasiklin<' °Ic) 3.8, Ziv
(50), İsrail'de yaptığı çalışmada 1208 Staph. aureus suşunun strep-
tomisin ve neoınisine [10 '10, kloramfCnikol, eritromisin \'(~ tctrasikline
% 15-20, Bakrdzhev ve Kokosharov (6), subklinik mastitisli inekleı-den
izole ettiği 83 stafilokok suşunun kloramfenikolc % O, neomisine
% 4, streptomisine % 6 ve tetrasikline % 33 oranında dirençli oldu-
ğunu açıklamışlardır. Türkiye'de yapılan çalışmalarda; Arda ve
İstanbulluoğlu (2), izole ettikleri Staph. aureııs suşlarının eritromisüıe
% 57.8, Bozkır (12), Konya ve yöresindeki inek mastitis olgularından
% 49 oranında ayırdığı Staplz. aureus (50 suş) suşunun kloramfenikole
% 30, oksitetrasikline % SO, eritromisine % 56, streptomisine % 50,
neomisine % 70 dirençli bulunduklarını saptamışlardır.

Çalışmada kullanılan 100 Staph. aııreus suşunun neomisine % 2!
eritromİsine % 24, streptomisine % 28, tetrasikline % 32, kloı-am-
fenikale % 39 oranında dirençli olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu
veriler diğer ülkelerde yapılan çalışma sonuçları ilc kaqılaştırıldığın-
da, oran yönünden yüksek olduğu dikkati çekmekte ancak, yurdu-
muzda yapılan çalışma sonuçlarına (2,3,12) uygunluk göstermektedir.

Jayappa ve ark. (31), 127 süt örneğinden % ~)ı.9 oranında ayır-
dıkları stafilokok suşlarından (66 suş) 27'sinin koagulaz pozitif ve
bunların 26'sının penisiline dirençli olduklarını göstermişlerdir. Ziv
(50), 1208 Staph. aureus suşundan % 70'nin penisiline, Havelka (26),
1056 patojen suştan % i 'nin ampisiline, % 54'nün penisiline, Kunter
(35), i i79 Staph. aııreus'tan % i8'nin penisiline, Bakrdzhev ve Kokos-
harov (6), 83 suştan % 4'nün kanamisine dirençli bulduklarını bil-
dirmişlerdir. Batu ve ark. (9), Marmara ve Trakya bölgesinde yaptık-
ları çalışmada, süt1erden izole ettikleri stafilokokların % 68'nin ampi-
siline, Arda ve İstanbulloğlu (3), mastitisli il1l~klerden % 50.3 oranın-
da ayırdıkları Staph. aııreus suşlarının penisiline % 38.6, ampisiline
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% 90.7, gentamisine % 86.7, kanamisine (~~ 97.4, rifamisine % 81.4,
Aydın ve Çoşkuncr (5), Ankara bölgesinde mastitis yönünden incele-
nen 580 süt örneğinden izok edilen 173 stafilokok suşunun % 39.4
ampisiline, % 41.5 rifamisine, % 35.3 penisiline dirençli olduklarını
açıklamışlardır.

Çalışmada, penisilin ve ampisiline % 55 ve % 56'lık bir direnç
saptanmıştır. Diğer ülkelerde yapılan \~alışmalarda penisilin ve sen-
tetik penisilinlere direnç oranı az çok değişiklik göstermesine rağmen,
bu oran % 40 cinmndadır. Denemede kullanılan bu iki antibiyotiğe
karşı dirençlilik oranlarının elde edilen sonuçlara paralellik göster-
mektedir. Ayrıca, mastitisli sütlerden izole edilen 100 suşun, kana-
misine % 5, riliımisinc % 9, gcntamisine % i3 ve kolistin sülfat'a
~i~ 99 dirençli oldukları da saptanmıştır.

Alınan bu sonuçlar, antibiyogram neticesine dayanmadan yapı-
lacak bir müdehalenin ne kadar zararlı olabileceğini ortaya koymak-
tadır. Memleketimizde çeşitli firmalar tarafından mastiris vakalarında
kullanılmak üzere çeşitli ilaçlar hazırlanmıştır. Tedavide geç kal-
mamak için ilk müdehalelerin infeksiyonun şekline göre geniş spekt-
rumlu bir antibiyotik ile yapılması uygun olabilir, ancak en kısa sü-
rede inleksiyonu oluşturan etkenin duyarlı olduğu antibiyotikler sap-
tanmalı ve tedavi bu yöne kanalize edilmelidir.

Mastitis gerçekten Türkiye'de hem devlet ve hemde özel işletme-
lerdeki hayvanların iinemli hir problemidir. Ayrıca, n13stitis ilc mü-
cadele ve sütün kalite kontrolu <ımacıyla organize bir kuruluş bulun-
madığından, süt verimindeki hayvanların devamh kontrolleri yapıla-
mamaktadır.

Sonuç olarak, yurdumuzun her yöresinde bu konu ile ilgili geniş
etiyolojik ve epizootiyolojik çalışmalar yapılarak, infeksiyonun gerçek
durumu ortaya konulmalı ve mücadele için etkin bir yol saptanma-
!ıdır.
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