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II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İçİ
ENFEKSİYONLARI
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Suhclinical mastitis cases in primiparous Holstein cows
Part II. bıtramammary in/ections during /irst lactation

Summary: The objectives oL this study were to deseribe the pathogen
bacterialjlora oL inleeted mammwy quarters in native and imported primipamus
COI1'S during the fint seven months ol their fint lactation and to evaluate
Cali/rmlia mastitis test-CMTjindings observed monthly in al! study animals. Sixty
primipamus cows, previously investigated for their bacterial jlora in inleeted
quarters during peripartum period were used as materials and divided info two
gmups as native (n=118 mammary quarters) and imported hei/'ers (n= 120
mmnmary quurters). Milk samples ./(Jr bacteriologie evctluation were monthly
colleeted Fom al! quarters ol primipamus cows in both f!,mups durinf!, first seven
months and also CMT scores of those al! quarten were reeorded as O, 1, 2 and 3
in those samplinf!, months

/n lUıtive primipamus eows, inleeted quarter rates were detected as 28. Ri% at
./int Inonth, increased to 7/./R % at 5,h tnonth and thenfell down to 37.28% at 7,h

I1wnths ol lactation. /n imported primipamus eows, these rates were observed as
33.33% at/int month and mse to 73.33% at 61h month but remained constant at 7,h

Inonth ol laetation (61.66%). Coagulase-negative staphylococeus and
Staphylocoecus aureus, as that like periparturient period, were the most comlnonly
isolated bacterial species in both groups. First dominant bacteria was CNS and
second was S. aureus. /n lUaive primipamus cows, S. aureus in inlected quarters
at 5,h, 6,h and 71h months ol./irst ladation was dUTeased (36. 90%, 25.60% and
29.54%, respeetively) whereas mammary quarter rate with CNS species were
signijicantly mse in the same period.ı' (54.76%, 43.90%, 65.90%, respectively).
Also this contraversial assoclaton was statistieally signi/icant (p < 0.05).
However, in imported primipamus cows hoth ol the predominant bacteria
rel1U1inedat constwıt level (CNS, ranged .fi'om 30% to 55.55%, S. aureus, ji'()Jl1
30% to 4 J .66% between first and 71Jı months ol laetation). Streptoeoceus
dysgalactiae species isolated .fi'om about 20% oL inleeted quarters in the first
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month was suddenly disappeared at second month and later in native and imported
primipamus cows. /n both ıvoups, Streptococcus aRalactiae and Streptococcus
uberis species were isolated at 5,h and 6,hmonths during pnt lactation and then
fel! to the lowest rate at 7,h month. In this study, the rate of CMT positive
mammary quarters during the ./int seven months ollactation was found to be at
low levels (ranged Fom 10.92% to 32.35%) and the association between the
number of mammary quarters infected with a patogen bacterium and the number
oj CMT positive mammary quarter was strongly difjerent (p < 0.01). CMT 3
reaction was commonly observed at 41h, 5,h , 61hand 7'" months of lactation
(5R.82%, 48.05%, 79.16% and 46.15% respectively) while CMT 1 reaction was
•.videly detected at first month (53.84%). On the other hand, 77.77% ol mammary
quarter.\ infected with S. aureus (71/91) had CMT 3 score (p < 0.01). The
association between CNS and CMTs("(JI"ewas not signilicant (p > 0.05).

Results ol this study showed that predominant bacteria in primipamus cm!'s
durinI{ the first lactation were CNS and S. aureus; S. aureus pursued the highest
level during first lactation whereas the rate ol mammary quarters infected with S.
aureus were fel! down by the 7,hmonth of lactation in native primipamus cow and
the majority o( mammary quarters inlected with S. aureus gave CMT 3 reaction,
indicating that these bacteria caused damage to the udder tissue.

Key words :first lactation, intramammary inlection, primipamus cow

Özet: Sunulan ralı~\'mada,yerli ve ithal düvelerde laktasyonlanmn ilk 7 ayı
süresince enlekte meme loblartndaki patojen bakteriyel floramn belirlenmesi ve
Calij()rnia Mastilis Test 'nin bu enleksiyonlarm belirlenmesinde etkinliifinin
defferlendirilmesi amarlandl.

Çalt~mUlya alman 60 düve, yerli (n=118 meme lobu) ve ithal düve (n=120
meme lobu) olarak iki gruba aynldl. Bakteriyolojik tarama amacı ile ralt~\'maya
alman hayvanlarm tüm meme loblanndan ilk laktasyonlanntn /.7. aylan
arasll1da aylık süt örnekleri toplandı. Aynca süt örneifi toplama dönemlerinde
tüm meme loblanmn CMT bulgulan kayıt edildi.

Yerli düvelerde laktasyonun 1. aymda %28.81 olan enjekte meme lobu sayısı
5. ayda %71.18' e yükselmi~ç fakat bu oramn laktasyonun 7. ay tnda %37. 28' e
dÜ,Çfüifügözlenmiştir. Ithal düvelerde ise laktasyonun 1. ay tnda %33.33 olan
enfekte meme lobu sayısı 6. ayda %73.33 ulaşmış fakat 7. ayda enjekte meme
loblannda belirgin bir azalma gözlenmemi~çtir (%61.66). Her iki grupta enfekte
meme loblartnda basktn bakteri olarak koagulaz. negatij" stalilokok ve S. aureus
izole edilmiştir. Yerli düvelerde laktasyonun 5., 6. ve 7. aylannda CNS
enj"eksiyonlan belirgin bir artış gösterirken (sırası ile %54.76, %43.90, %65.90);
S. aureus en(eksiyonlanntn düştügü göz.lenmiştir (sırası ile %36.90, %25.60,
%29.54). Ithal düvelerde ise baskm mikroorganizmalar sabit bir seyir izlemi,çtir ve
rahşma süresince CNS enj"eksiyonlan, %30.76-%55.55 ve S. aureus, %30-%41.66
arasmda deifi~çmi~ı.tir.Yerli ve ithal düvelerde slra.I'1ile laktasyonun 1. aymda %20
civaruıda belirlenen Streptococcus dysf{alactiae etkenleri daha sonraki aylarda
eseri düzeyde buLunmuştur. Streptococcus uberis ve Streptococcus agalactiae
etkenleri, laktasyonun 5. ve 6. aylannda bir yükselme egrisi çizmeLerine ragmen
laktasyonun 7. aytnda oLdukca düşük seviyeye inmişlerdir. Çaltşmada l{[ktasyon
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süresince CMT pozit~fmeme lobu sayısı oldukca düşük bulunmuı" (%10.92-%32.35
arasuıda değişmiştir) ve etken izole edilen meme lobu sayısı ile arasında önemli
istatistiki farklılık gözlenmiştir ( p< 0.01). Laktasyonun 1. ayında +1 düzeyinde
CMT pozitiF meme lobu oranı belirgin bir yükseklik gösterirken (%53.84)
laktasyonun 4, 5, 6 ve 7. aylarında +3 düzeyinde CMT bulguları elde edilmiıçtir
(sırası ile %58.82, 48.05, 79.16 ve 46.15). Ayrıca S. aureus ile enfekte 91 adet
CMT pozitiF meme lobunun 71 adedi +3 düzeyinde CMT skoru vermiıı.tir (%77.77-
p< 0.01). CNS enfeksiyonları ile CMT skorları arasında önemli bir farklılık
Közlenemedi ( p > 0.05).

Sonuç olarak; gerek yerli gerekse ithal düvelerde ilk laktasyonlaruıda baskuı
mikroorganizmanın CNS ve S. aureus olduğu ; yerli düvelerde her ne kadar
lakiasyonun 4. ayuıdan itibaren S. aureus enfeksiyonlarında bir azalma gözlense
de bu etkenlerin ilk laktasyon süresince belirli bir seviyeyi korudukları ve S.
aureus enfeksiyonlarmm büyük bir kısmının +3 düzeyinde CMT skoru vermesi
meme dokusunda kısmen dejenerasyonların şekillenmeye başladığmm bir
göstergesi olarak kabul edilebilir.

Anahtar kelimeler: ilk laktasyon, meme içi enfeksiyon, primipamus inek
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Giriş

Son yıllarda yapılan çalışmalar, gebeliğin
son 1/3'li.ik döneminde (18 ) ve doğumu izleyen
ilk laktasyon süresince (17) gözlenen meme içi
enfeksiyon prevalansının beklenenden oldukc~
yüksek olduğunu göstermiştir. Bu en-
feksiyonların büyük bir çoğunluğu meme do-
kusunda U7.l1n süre kalırlar, etkenlerin sal-
gıladıkları toksinler gelişmekte olan meme
dokusunda yıkımlanmalara yol açarlar ve ilk
laktasyonda süt veriminin azalmasına ve so-
matik hücre sayısının yükselmesine neden olur-
lar (4). Düvelerde ilk laktasyon süresince mas-
titislere bağlı süt kayıplarının inek başına
ortalama 70-80 kg arasında değiştiği bil-
dirilirken (I 7); Timms ve Schultz (28) inek-
lerde CNS ve Staphylococcus aureus en-
fcksiyonlarında bu kayıpların sırası ilc 821 ve
i i53 kg olduğunu açıklamışlardır.

Reneau (22), düvelerde peripartum dö-
nemde meme içi enfeksiyona neden olan bir
kısım bakterilerin ilk laktasyon süresince vücut
tarafından elimine edilemediklerini ve her en-
feksiyona meme lobunun tepkisinin farklı ol-
duğunu; S. hyicus subsp. ehromogenes (CNS),
S hyicus subsjJ. hyicus (CNS) ve S. aureus'un
neden olduğu enfekte meme lobiarında somatik
hücre sayısını (SCC) sırası ile 168, 193 ve 578
x i 03 hücre ımı olarak saptamıştır. Araştıncı ay-

nca ilk laktasyonda sütlerinde 100 ve 200 x 103

hücre Iml'e bulunan ineklerin süt kaybını sırası
ile 90 ve 180 kg olarak belirlerken; S. aureus
enfeksiyonu sonucu ortalama 578 x 103 hücre I
ml hücre saptanan ilk laktasyondaki ineklerde
ise bu kaybın 270-360 arasında değiştiğini vur-
gulaımştır.

Mylls ve Rautala (17), dık ve nemli mev-
simlerde, kullanılan yemin kalitesinin düştüğü
dönemlerde ve genetik olarak düşük yağ ve pro-
tein içeren süt yapısına sahip ilk laktasyondaki
ineklerde mastiLİse yakalanma şansının yüksek
olduğunu belirtmişlerdir.

Sunulan çalışma ile; daha önce peripartum
dönemde meme içi enfeksiyon düzeyi incelenen
Türkiye'de yetiştirilen ve ithal edilen Holstcin
düvelerin ilk laktasyonları süresince subklinik
mastitise neden olan bakterilerin belirlenmesi
ve bu süreç içinde her ay uygulanan CMT'nin
bu enfeksiyonları belirlemedeki etkinliğinin
araştınlması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Çalışma Hayvanlarının Seçimi

Sunulan çalışmada, yurt dışından ithal edi-
len 30 baş ve Türkiye koşullarında yetişmiş 30
baş olmak üzere toplam 60 baş siyah-beyaz
alaca düve kullanıldı. Türkiye koşullarında ye-
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üşen siyah beyaz alaca düveler (Hoıstein), yaş
gruplarına göre planlı yetiştirmenin ger-
~eklc~tiı'ildiği; sert kış koşullarında bağlı, bahar
ve ya/. aylarında ise açık padok sisteminin uy-
gulandığı, altlık olarak balya saman kullanılan
ve sağım hijyeni ön planda tutularak günde iki
kez makinalı sağım yapılan Bala Tarım İş-
letmesinden temin edildi. İthal düveler, Ankara
hölgesinde Veteriner Hekimler tarafından yön-
lendirilen ve bünyesinde sadece gebe veya bi-
rinci laktasyonda ithal düve bulunduran iki iş-
letmeden sağlandı. Bu işletmelerde düveler,
Tarım İşletmesinde olduğu gibi sert kış ko-
şullarında bağlı sistem, bahar ve yaz aylarında
açı k padok sistemi uygulanan, altlık olarak
halya S,IITIankullanılan, günde iki kez makinalı
sağım yapılan bir yetiştirme ortamında tu-
tulmaktaydı. Çalışmaya alınan işletmelerde
rutin aşılama programları tamamlanmış olup iş-
letmelerin özellikle tuberküloz ve bruselloz yö-
nünden negatif oldukları belgelenmiştir.

Gruplandırma ve Yöntem

Çalışmaya alınan hayvanlar yurt dışından
ithal edilen (n= 120 meme lobu-30 baş) ve Tür-
kiye koşullarında yetiştirilen Holstein düveler
(n= i i8 meme lobu-30 baş) olmak üzere iki
gruba ayrıldı. Çalışmaya alınan Türkiye ko-
şullarında yetişmiş Holstein düvelerin yapılan
muayenelerinde 2 meme lobunun fonksiyonel
olmadığı belirlendi.

Her iki gruptaki düvelere benzer yöntem
uygulanarak; buzağılama tarihleri baz alınarak;
laktasyonun i, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. aylarında bak-
tcriyolojik muayene amacı ile süt örnekleri alın-
dı vc aynı dönemlerde California Mastitis Test
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(CMT) uygulaması yapıldı. Çalışmada meme
enfeksiyonları subklinik yönüyle ele alındı.

eMT Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Çalışmaya alınan ıüm düvelerde yaklaşık
somatik hücre sayısı laktasyon döneminin I.
ayından itibaren dolaylı bir teknik olan CMT
tekniği kullanılarak değerlendirildi (25). Ça-
lışma süresince CMT sonuçları hu konuda de-
neyimli tek hir araştırıcı tarafından yorumlandI.

Süt Örneklerinin Toplanması

Laktasyonun I. ayından itiharen hcr ay süt
örnekleri sabah sağımını izleyen 2-3 saat içinde
alındı. Bu amaçla, meme başları ve oslİum pa-
pillaris % ı'lik iodophor'lu solusyon ile te-
mizlendi ve ilk üç sıkımlık süt sırip kaha sa-
ğıldı. Meme başları ve ostium papillare 'In70' lik
isopropyl alkol emdirilmiş pamuk ile le-
mizlenerek yaklaşık LO ml süt steril tüplerc
alındı. Tüm hayvanlarda örnek alımları sonrası
meme başları % ı'lik iodophor içcren sol usyon
ile daldırma işlemine tah i tutuldu (ıO )

Alınan süt örnekleri buz kalıplan arasında
en geç 3 saat içinde Ankara Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anahilim
Dalı'na ulaştırıldı.

Bakteriyolojik Değerlendirme

Bakteriyoskopi

Laboratuvara getirilen süt örneklerinden
örnekte bultınabilecek mikroorganizmalar hak-
kında ön bilgi elde etmek amacı ile, preparatlar
hazırlanarak Gram, Giemsa ve Ziehl-Ncelsen
yöntemleri ile boyandı.

Tablo I. CMT pozitif bulguların degerlcndirilmesi (25 )
Table ı. EvaIuation of CMT positive findings (25)

Derece Yorumlama
Değerlendirme

(Olası hücre sayısı)

+1
Test küregi egildiğinde kolayakan süt karı~ımı altında 400.000 - 1.500.000 hıkre/ nı ı.
daha yava~ akan ince bir kat izlenir %40-601'\11'.:

+2
Test küregi yatay düzlem içinde çevrildiğinde jelöz bir 800.00 - 5.000.000 hücre /1111.
tabaka olu~ur. °/r,60-70 PMN

i
Test küregi çevrilirken yapı~kan kütlenin ortasında bir

5.000.0no hiicrc/ ml '11111 üzeri.
+3 koni olu~ur ve çevirıne hareketleri durduğunda merkezde

tepe kalır %70-80PMN
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Kültür

Si.it örneklerinden %7 koyun kanlı agara,
MacConkey agara ve PPLO agara ayrı ayrı
ekimler yapılarak kültürler aerobik ve % LO
CO/Ii ortamlarda, 37°C'de uygun sürelerde in-
kLihe edildi. Koyun kanlı agar ve MacConkey
agarlar 3rC'de en az 24 saat süreyle inkühe
edildi ve şekillenen koloniler morfolojik, kül-
türel, hiyokimyasal, antijenik ve fizyolojik özel-
liklerine göre identifiye edildi. Mycoplasma
türlerinin izolasyonu amacı ile ekim yapılan
PPLO agarlar da 37°C'de en az bir hafta sü-
reyle inkübe edildi.

İdentifikasyon

Besiyerlerinde üreyen mikroorganizmala-
rın identifikasyonu amacı ile Staphylococcus
tLirleri için clumping factor (ll, 13), koagülaz
(19, 27), Tnase (l5), DNase 01) ve Protein-A
(20) testleri: Streptococcus türleri için ko-
aglLltinasyon (6), CAMP (29), eski.iIin hid-
rolizasyonu (29) ve sodyum hippurat hid-
rolizasyonu (26) testleri: Coliform ve diğer bak-
teri türleri için de konvansiyonel identifikasyon
teknikleri (21) kullanıldı.

İstatistiki Değerlendirme

ithal ve yerli Holstein düvelerde enfekte
meme lobu sayısının laktasyon dönemlerine
göre farklılıkları ki-kare yöntemi ile araş-
tırılmış, laklasyon süresince yerli ve ithal dü-
velerde enfekte meme loblarından izole edilen
mastitis etkenlerinin laktasyon dönemlerine

göre farklılıkları, CMT pozitif meme loblarının
etken izole edilen toplam meme lohlarına göre
farklılıkları, CMT pozitif meme loblarının
CMT skoruna göre dağılımları ve CMT pozitif
meme loblannın üreyen etkene göre farklılıkları
parametrik olmayan istatistik analiz yön-
temleri kullanılarak incelenmiştir (Kruskal
WaIlis, Mann Whitney-U testi).

Bulgular

Yerli düveIerde laktasyon dönemi sü-
resince enfekte meme lobu sayısı laktasyanun
i. ayından itiharen bir artma eğilimi gös-
termiştir (tablo 2). Laktasyonun i. ayında
%28.81 olan enfekte meme lobu sayısı, 2. ayda
%54.23'e yükselmiş, 3. ayda bir düşüş göz-
lenmesine rağmen (%21.1 8): 4. 5. ve 6. aylarda
. sırası ilc %44.91, 71.18 ve 69.49 olarak he-
lirlenmiştir (tablo 2). Yerli düvelerde enfekte
meme lobları arasında S. (lureus enfeksiyonları
laktasyonun 1. ayında enfekte meme loblarının
%26.47'sini oluştururken: 4. ayda o/rA1.50'ye
yükselmiş fakat bu aydan itibaren düşme eği-
limi göstererek laktasyonun 6. ve 7. aylarında
sırası ile enfekte meme loblarının o/<,25.60'ını
ve %29.54'ünü oluşturmuştur (tahlo 3). Lak-
tasyonun ı. ve 7. ayları arasında CNS en-
feksiyonları sürekli yükselme eğrisi göstermiş
ve bu oran %38.23 ile %65.90 arasında de-
ğişmiştir (tablo 3). Yerli düvelerde laktasyonun
ilk 4 ayında iki baskın mikroorganizma olan
CNS ve S. aureus arasında istatistiki olarak
belirgin bir farklılık gözlenemezken lak-
tasyonun 5. 6. ve 7. aylarındaki farklılık is-

Tablo 2. Yerli ve ithal Holstein dlivelerde gebeligin ilk laktasyon sliresince etken izole edilen meme lobu sayısı ve oranı
Table 2. Bacteriologically positive mammary guarter rates in native and imported heifers during firs! lactation period

!
ENFEKTE MEME LOBU SAYISı

( 01<) )

i

i Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy. Lakıasy. Lıktasy.
i

i. ayı 2. ayı 3. ayı 4. ayı 5. ayı 6. ayı 7. ayı

YERLİ DÜVE 34 64 25 53 84 82 44
(n= i 18 meme lobu) (28.81) (54.23) (2 ı.ı8) (44.91) (71.18) (69A9) (37.28)

i
iTHAL OÜVE 40 49 45 52 72 88 74

(n= 120 meme lobu) (33.33) (40.83) (37.50) (43.33) (6D.O) (73.33) (61.66)

~

LaktSY. Laktasyonun
Laktasyon\.\n 2 .. 3 ... 5. ve 7. ayında sırası.ile p<O.05,. p< 0.01, p< 0.05. p< 0.0 i dlizeyinde ithal ve yerli dlivelerde cn-

\'" lobo"Y'" l"kI,hkl'" """.,,,', yoo'," oo,mh bol,mmo,,",
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Tablo 3. Yerli Holstein dlivelerde enfekte meme loblarından izole edilen mastiıis etkenlerini.n dagılıın!arı. . .

Table 3. Distribution of the bacteria isolated from infceted mammary quarters ın natıve heıters durını, fırst l,ıctatıon

izole Edilen Etken Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy. Lıktasy.

i. 2. ayı 3. ayı 4. ayı 5. ayı 6. ayı 7. ayı
ayı

(n=34) (n=64) (n=25) (n=53) (n=84) (n=82) (n=44)

9 25 LO 22 31 21 13
S. aııreus

(0,,1,) (26.47) (39.06) (40.0) (41.50) (36.90) (25.60) (29.54)

Koagıılaz negatif 13 33 LO 22 46 36 29

Stiifılokok CNS (0,,1,) (38.23) (51.56 ) (40.0) (41.50) (54.76) (43.90) (6590)

S inıerınedıus i i 3 3 2

(%) (294) (1.56) ( 12.0) (5.66) (2.38)

S. agalactiae i 5
(%) (1.88) (6.09)

S. dysgalactıae 8 i 2
(%) (23.52) (I. 19) (454)

S. ııberis 3 LO
(%) (357) ( 12.19)

EiHerococcus i ı
lacc,ıii, ('Yo) ( 1.19) (121)

C. bovis 2 2 4
(%) (5.88) (3.77) (4.87)

Mıks enfeksiyon 3 i 3 5
(%) (4.68) (4.0) (5.66) (609)

Dığer" i 2 i
(%) (294) (3.12) (4.0)

Lıktsy. Liklasyonun; ~EnterohaClI'T, Citrobacta, E. mli

ıaıist~ki olarak p< 0.05 düzeyinde önemli bu-
lunmuştur. Diğer bir deyimle laktasyonun 4.
ayından itibaren CNS enfeksiyonlan belirgin
bir artış gösterirken S, auerus enfeksiyonlarının
azaldığı gözlenmiştir (tablo 3). Bu grup dü-
yelcrde S. uberis etkenlerinin laktasyonun 6,
ayında bir yükselme eğilimi göstermesine rağ-
men bu etken laktasyonun 7. ayında be-
lirlenemedi (tablo 3). Laktasyonun 1. ayında
enfekte meme Iabları arasında %23,52 oranında
helirlenen S. dysgalactiae etkenleri bu aydan
itibaren laktasyon süresince önemli bir yük-
selme eğrisi çizmemiştir. S, af{alactiae etkenleri
ise bu grup düyelerde laktasyonun 5, ayında
hafif bir parlama yapsa da laktasyonun 7. ayın-
da izole edilememiştir (tablo 3).

ithal düvelerde laktasyonun i, ile 7. ayı
arasında enfekte meme lobu oranı %33.33 ile
%73.33 arasında değişkenlik göstermiş ve
önemli yükseliş laktasyonun 5-6. aylarında göz-

lenmiştir (tablo 2). Bu grupta laktasyonun I.
ayında enfekte meme labları arasında S. aureus
ile enfekte meme lobu oranı %30 iken bu oran
laktasyonun 5, ayına kadar kademeli olarak ar-
tarak bu dönemde %41.66 oranına ulaşmış ve 6.
ile 7. aylarda hafif bir düşme eğilimi gösterse
de yerli düveleI'in aksine genelde laktasyon sü-
resince sabit seyretmiştir (tablo 4). Lık-
tasyonun 1, ayında %45 olan CNS en-
feksiyonları 3. ayda %55,55'e, 4 ile 6. aylarda
hafif bir düşüş ve 7. ayda tekrar %51 .35'e varan
bir yükseliş göstermiştir (tablo 4). ithal dü-
velerde yerli düvelerde gözlendiği gibi baskın
iki bakteri türü olan S. aureus ve CNS ara-
sındaki farklılık sadece laktasyonun 2. ve 7.
ayında istatistiki olarak p<O.05 düzeyinde
önemli bulunmuştur. Enfekte meme lobları ara-
sında laktasyonun 1. ayında yerli düvelerde ol-
duğu gibi %20 oranında belirlenen S. dys;!,a.
lactiae enfeksiyonlarının bu ayda n itibaren
azalarak laktasyonun diğer dönemlerinde önem-



HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLINIK MASTITIs OLGULARı 291

T,1blo 4. Ithal Holstein diivelerde enfekte meme loblarından izole edilen mastitis etkenlerinin dağılımları.
Table 4. Distribution of the hacteria isolated from infected mammary guarters in imported heifers during firsl laclation

İzole Edilen Etken Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy. Laktasy.

1. ayı 2. ayı 3. ayı 4. ayı 5. ayı 6. ayı 7. ayı

(n=40) (n=49) (n=45) (n=52) (n=72) (n=88) (n=74)

S. aureus 12 15 17 20 30 29 27

(%) (30.0) (30.6 i) (37.70) (38.46) (41.66) (32.95) (36.48)

Koagıılaz negatif 18 25 25 16 30 35 38
Stafilokok-CNS (o/c) (45.0) (51.02) (55.55) (30.76) (41.66) (3977) (SUS)

S. intermedius i i 2 3 i

(%) (2.04) (2.22) (2.77) (HO) (135)

S. agalactiae 3 3 5 3

('Yr) (5.76) (4.16) (5.68) (4.05)

S. dysgalactiae 8 3 i i 2 4 3
(%) (2D.O) (6.12) (2.22) ( 1.92) (2.77) (445) (405)

S. uheris 3 i 2

(Ok) (5.76) (I .38) (2.27)

Enıerococcus 2 2

i f<ıeccılis( %) (3.84) (2.27)

C. bovis 3 i 3

( Ok) (5.76) ( 138) (3AO)

i Miks enfeksiyon 5 2 2 3 2

(%) (i0.20) (3.84) (2.77) (3AO) (27D)

Diğer* 2 ı 2 i 2

(%) (5.0) (2.22) (3.84) ( 1.38) (2.27)

Lakısy .. Lakıasyonun; *Elllerohacler. Olmhacıer. E. coli. Acinelohacıer

Tablo 5. Çalı~maya alınan ilk laktasyondaki ineklerde CMT bulgularının dağılımı (n= 238 meme lobu)
Table 5. CMT findings of mammary quarters in primiparous cows during lacıation period (n= 238 mammary quartcrs)

LAKTASYON CMT pozitif meme lobıı Etken izole edilen CMT Etken izole edılen meme

DÖNEMI sayısı (%) pozitif meme lobu sayısı ('Ye) lobu sayısı

I. ay 26 LO 74

(10.92) (38.44)

2. ay 34 28 113
(14.28) (82.35)

ı 3. ay 60 32 70

(25.21) (53.33)

4.ay 34 24 LOS
(14.28) (70.56)

5. ay 77 59 156
(32.35) (76.62)

i 6 ay 48 38 170
i

(20.16) (79.16)

7. dY 26 18 i 18
( 10.92) (69.23)

Topl;ım 305 209 8()6

i (68.52)
i
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li bir yükselme eğrisi çizmemiştir. (tablo 4). Bu
grupta laktasyonun 4. ayından itibaren aynı za-
manda S. (lK(l/(leti(le izole edilmeye başlanmış
ve bu aydan itibaren çalışma sonuna kadar be-
lirgin hir azalma göstermeden sabit seyretmiştir
(tahlo 4). Laktasyonun 4. 5. ve 6. aylarında
hafif hir yükselme eğrisi çizen S. uberis et-
kenlei'İ laktasyonun 7. ayında izole edilemedi
(tablo 4). S. intennedius enfeksiyonları gerek
yerli gerekse ithal düvelerde laktasyon sü-
resince oldukca düşük oranda gözlenmiş ve
özeııikle yerli düvelerde laktasyonun 6. ve 7.
ayında etken helirlenememiştir (tabl03 ve 4).

Gerek ithal gerekse yerli düvclerde toplam
238 meme lobunun laktasyonun I. ayından iti-
haren yapılan CMT muayenelerinde, pozitif
meme lobu oranı % i0.92 iken bu oran lak-
tasyonun 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. aylarında sırası
ile %14.28, 25.21, 14.28,32.35,20.16 ve 10.92
olarak helirlendi (tablo 5). Bununla birlikte
laktasyonun I. ayında CMT pozitif meme lob-
larının (,k38.44'ünde etken izole edilirken bu
oranlar laktasyonun 2, 3,4,5,6, ve 7. aylarında
sırası ile <;'082.35, 5 i .33, 70.56, 76.62, 79. i6 ve
69.23 olarak gözlendi (tablo 5). Çalışmada lak-
tasyonun 3. ayı hariç tüm laktasyon süresince

R.VURAL. Ö.ESENDAl. H'ıZGÜR, S.ASLAN. ÇKıuÇOGlU

etken izole edilen meme lobu sayısı ik CMT
pozitif meme lobu sayısı arasında p< 0.0 i dü-
zeyinde önemli farklılıklar belirlendi (tablo 5).

Laktasyonun 1. ayında + i düzeyinde CMT
pozitif meme lobu oranı belirgin hir yükseklik
gösterirken (%53.84); 4 ile 7. aylar arasmda +3
düzeyinde CMT pozitif meme lohu yüksek
yüzde ile seyretmiştir. Laktasyonun 2 ve 3. ay-
larında ise CMT skorları arasında paralel bir da-
ğılım gözlendi . Laktasyonun I. ayında + i ve
+2 CMT skorları arasındaki istatistiki fark p<
0.05 düzeyinde önemli bulunurken: lak-
tasyonun 4 ve 5. ayında her 3 pozitif değer açı-
sından p< 0.0 i düzeyinde istatistiki farklılık
gözlendi. Laktasyonun 6. ayında ise +2 ve +3
CMT skoru arasındaki fark p< 0.05 düzeyinde
önemli bulundu (tablo 6). Laktasyonun 2, 3 ve
7. aylarında CMT skorları arasındaki fark
önemsizdi ( p > 0.05).

Tablo 7.'de görüldüğü gibi, CMT pozitif
209 meme lobundan 9 i 'inde S. (lureus, 86'sında
CNS ve i8'inde S. intermedius haskın mik-
roorganizmalar olarak izole edildi. S. ({ureus
izole edilen 9 ıCMT pozitif meme Iabunun 7ı
adedinde +3 düzeyinde eMT skoru gözlenmiş
(%77.77) ve bu sonuç istatistiki yönden önemli

:ı:ablo 6. CMT pozitif meme loblarının CMT derecesine göre dagılımları
iabi c 6. Distribution of CMT positive mammary quarters according to CMT score

Lıktasyon CMT pozitif meme CMT + Ipozitif CMT +2pozitif CMT +3 pozitif
dönemi lobu sayısı meme lobu oranı meme lobu oranı meme lobu oranı

(n) (n) (rı)

ı ay 26 %53.84" %38.46" "'ir: 7.69
( 14) (iO) (2)

2. ay 34 %35.29 %29.40 %35.29
(12) ( iO) ( 17)

3 ay 60 %30 %30 °lrAO
( 18) ( 18) (74)

4. ay 34 % 11.76" %29.41" %58.82"
(4) (iO) (20)

5. ay 77 %20.77' %31.16" %480)'
(16) (24) (37)

6 ay 48 %4.16 %16.66" %79.16"

i (2) (8) (38),-
i

7.ay 26 '1'023.()7 %30.76 °k.46. ı5
(6) (8) (12)

a.b.c bırbirinden ıstatiski olarak farklı (p< 0.01 ve p< (J.()5) .
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Tablo 7. Elde edilen CMT skorlarıIlIn üreyen etkene göre dağılımı
Table 7. Distribution of CMT score according to the isolated bacterİa

C!'VIT pozitif meme loblarından izole CMTSKORU
edilen etkenler (n=209)

+1 +2 +3

S. aurcus (n=91) 8 12" 71h

Koagulaz negatif stafilokok (n=86) 31 32 23

S. intcrmcdius (n=18) 2 8 8

S. dysgalactia (n=5) 5

S. agalactia (n=3) 3

Enteroeoecus faecalis (n=2) 2

C. bovis (n=2) 2

Diğer (n=2) 2

d.b bırbirinden ıstatistiki olarak farklı (p< 0.(1)
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bulunurken (p< 0.01); CNS enfeksiyonlarında
CMT skorları arasında önemli bir farklılık be-
liıknemedi (p>O.OS). S. İntermedİus en-
!'eksiyanlarında ise +2 ve +3 CMT skorları pa-
ralel bir dağılım sergilediler (p>O.OS).

Tartışma

Roherson ve ark. (23), doğum anında ko-
agulaz pozitif stalilokok-coagulase positive
staphylococci-CPS (S. aureus ve S. İn-
termedius) enfeksiyonlarına sahip düvelerin
yaklaşık %43'ünün doğumu izleyen 2. ayda da
bu enfeksiyonları taşıdıklarını belirlemişlerdir.
Araştırıcılar doğum anında CPS en-
feksiyonlarına sahip düvelcrin laktasyona gir-
diklcrinde bu 2 aylık süreç içinde diğer hay-
vanlar için bir hulaşma kaynağı oluşturduğunu
açıklamışlardır. Roherson ve ark. (24), dü-
velerin Gh)8.4 - 9.7' inin S. (lureus ile enfekte ola-
rak doğum yaptıklarını ve bu düveleI'in yaklaşık
r;'l,:'iO'sinin S. (lureus etkenini ilk laktasyon sü-
resince taşıdıklarını bildirmişlerdir. Kılıçoğlu
ve ark. (ı2), Ankara bölgesinde sağım hij-
yeninin bölgeye tanıtılması ve bölgenin mas-
titise neden olan hakteriyel florasını belirlemek
amacı ile i982 yılında iS sürüde 194 inek üze-
rİnde gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 122
meme lobundan etken izole etmişler ve bun-
ların %l8.8S'ini S. (lureus, %38.S3'ünü S. epİ-
dennidİs (CNS), %9.84'nü streptococcus spp.,
%O.83'ünü E.coli oluşturmuştur. Ateş ve ark.

(2), Konya bölgesinde 245 ineğin mastitis et-
keni pozitif 429 meme lobunun %S4.3'nü S.
aureu,\', %13.3'nü S. epİdermİdİs, %8.4'nü S.
aKalactİue, %4.6'slnı S. dysKalactiae, %2.0'sini
S. uberis, %5.8'ni C. pyoKene.l, %2.0'sini C.
bovis ve %1.2'sini ise E. coli etkenlerinin oluş-
turduğunu açıklamışlardır.

Sunulan çalışmada, doğum yapan gerek
yerli gerekse ithal düvelerde laktasyonun 1.
ayından itibaren enfekte meme lobu sayısı lak-
tasyon dönemi ilerledikce artmıştır. Bu artış
ithal düvelerde daha belirgin olup laktasyonun

.••••••2.,3., S. ve 7. ayında sırası ile p<O.OS, p<O.OI,
p<O.OS ve p<O.O 1 düzeyinde istatistiki yönden
önemli bulunmuştur. Laktasyon sonunda, ithal
edilen düvelerde enfekte meme lobu sayısı
sabit kalırken yerli düvelerde helirgin bir azal-
ma gözlenmiştir. Yerli düvelerde laktasyonun
ilk 4 ayı iki baskın bakteri olan S. aureus ve
CNS arasında istatistiki olarak belirgin bir fark-
lılık gözlenemedi. Laktasyonun S., 6. ve 7. ay-
larında CNS türleri ile enfekte meme lobu sa-
yısı belirgin bir düzeyde artarken S. aureus ile
enfekte meme loblarında bir düşüş gözlendi. Bu
durum istatİstiki olarak da önemli bulunmuştur
(p<O.OS). İthal edilen düvelerde ilk lak-
tasyonlarında yerli düvelerin tamamen tersine
S. aureus ve CNS enfeksiyonları laktasyonun
son aylarında sabit bir seyir izlemiştir. Yu-
karıda açıklanan çalışmalarda da görüldüğü
gibi (2,12) Türkiye' de ineklerde mastitise
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neden olan bakteriyel flora bölgelere ve ye-
tiştiı'me koşullarına göre farklılıklar gös-
termektedir. Ancak Ankara bölgesinde Kı-
Iıçoğlu ve ark. (12) tarafından yapılan
çalışmada elde edilen bölgesel bakteriyel flora
araşt~rması, sunulan çalışmada ilk doğumunu
yapan ineklerden elde edilen bakteriyel flora ile
henzerlik göstermiştir. Ayrıca, Türkiye'de
i982- i984 yılları arasında Araştırma Ens-
titüleri' nce ineklerde subklinik mastitisler üze-
rinde yapılan bir çalışmada sun'i tohumlama
sonucu Türkiye' de üretimi yapılan kültür inek-
lerinde ithal süt ineklerine göre mastitis 01-
gularının %30 oranında daha düşük olduğunu
açıklayan Kök (14 )'ün belirttiği gibi ithal edi-
len düvelerde enfekte meme lobu daha fazla
oranda gözlenmiştir. Bir losım araştırıcılar
(9,30), CNS türlerinin hayvanın yaşadığı çevre
koşullarına bağlı olup patojen olduklannı ileri
sürerlerken; Lam ve ark. (16), CNS türlerinin
patojen olmadığını ve bakteriler arasında oluşan
rekabete bağlı olarak CNS enfeksiyonlarının
yüksek oranda bulunduğu ortamlarda S. aureus
enfeksiyonlarının bir düşme eğrisi çizdiğini
açıklamışlardır. Roberson ve ark. (23), dü-
velerde doğum anında rastlanılan CPS en-
feksiyonlarının yaklaşık 1/3 'inin laktasyon so-
nunda spontan iyileşmeye bağlı olarak enfektif
özelliklerini kaybettiklerini vurgulamışlardır.
Sunulan çalışmada Lam ve ark. (16 ) ve Ro-
herson ve ark. (23) 'nın belirttiği gibi yerli dü-
velerde laktasyon sonuna doğru CNS en-
feksiyonlarının belirgin artışı ile S. aureus
enfeksiyonlarında bir düşüş gözlenirken; ithal
edilen düvelerde S. aureus enfeksiyonlan yerli
düvelere göre daha yüksek ve sabit oranda sey-
retmiştir.

Meme dokusunun subepiteliyal kat-
manında kolonize olarak dirençli enfeksiyonlar
oluşturan (5) S. dysRaladiae etkenlerinin dü-
velerde sıklıkla doğumu izleyen ilk bir ay için-
de gözlendiği ve bunu takip eden dönemlerde
spantan iyileşme sergilediği vurgulanmaktadır
(1). Sunulan çalışmada, gerek yerli gerekse yurt
dışından ithal edilen düvelerde Aarestrup ve
Jensen (1)' nın vurguladığı gibi bu etken yüksek
oranda laktasyonun 1. ayında izole edildikten
sonra 2. aydan itibaren eseri düzeyde göz-
lenmiştir.

RVURAL, Ö.ESENDAL, H'ıZGÜR. S.ASLAN. ç.KILlÇOC)LU

S. aureus gibi bulaşıcı bir bakteri olan S.
agalactiae etkenleri gerek yerli gerekse ithal
edilen düvelerde laktasyonun 6. ayında bir par-
lama yapmasına rağmen; yerli düvelerde lak-
tasyonun 7. ayında spontan bir iyileşme göz-

lenmiştir.

çevresel bir mikroorganizma olarak kabul
edilen ve kapsüllü suşları antibakteriyel ilaçlara
karşı dirençli olup memenin immunolojik ka-
pasitesini azaltan cı, 9) S. uberiı en-
feksiyonlarının Aarestrup ve Jensen (I) ta-
rafından düvelerde sıklıkla laktasyon başında
gözlendiği belirtilmesine rağmen sunulan ça-
lışmada gerek yerli gerekse ithal düvelerde lak-
tasyonun sonunda izole edilmiş ve her iki grup-
ta laktasyonun 7. ayında kendiliğinden bir
iyileşme göstermiştir.

Düvelerde laktasyon dönemi süresince ya-
pılan aylık kontrol sağımlarında somatik hücre
sayısı (SCC) yönünden etken izole edilen dü-
veler ile etken negatif düveler arasında belirgin
bir farklılığın bulunmadığı ve SCC düzeyinin
laktasyonun ilk 3 ayında oldukca düşük sey-
rettiği vurgulanmıştır (3,17). Düvelerde SCC
sayısının düşüklüğü, mastitis etkenlerinin be-
lirtilen dönem içersinde meme dokusu üzerinde
belirgin bir yıkımlayıcı etki oluşturmaması ile
açıklanmaktadır (17). Erskine ve ark. (7), tank
sütünde yüksek SCC sahip sürülerde S. aRa-
factiae ve S. aureus enfeksiyonlarının belirgin
bir yüksek eğri çizdiğini (p<0.05) açık-
lamışlardır. SCC düşük olan sürülerde meme
loblarının %0.0, 2.2, 12.3 ve 43.5 oranında S.
agalactiae, S. aureus, diğer Streptococcus tür-
leri ve cofilorm'lar yüksek SCe'li sürülerde ise
bu mikroorganizmaların sırası ile %41.5, 18.3,
12.6 ve 8.0 olduklarını belirlemişkrdir. Araş-
tırıcılar ayrıca düşük SCe' ye sahip sürülerde
çevresel mikroorganizmaların neden olduğu kli-
nik mastitis olgularının yüksek olduğunu ve bu
enfeksiyonların genellikle laktasyonun ilk ayın-
da şekillendiğini vurgulamışlardır. Ayrıca yük-
sek SCC sayısına sahip sürülerde klinik mastitis
olgularının görülme zamanının laktasyonun dö-
nemine bağlı olmadığı açıklanmıştır. Hoblet ve
ark. (8), bulaşıcı patojenlerin (S. aRafactiae, S.
aureu.r) neden olduğu subklinik seyirli meme
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içi enfeksiyonlarında sürü bazında somatik
hücre sayısının yüksek olduğunu belirtmişler-
dir.

Sunulan çalışmada gerek ithal edilen ge-
rekse yerli düvelerde toplam 238 meme 10-
bunun laktasyonun 1. ayından itibaren yapılan
CMT muayenelerinde laktasyonun 3. ayı hariç
tüm laktasyon süresince etken izole edilen
meme lobu sayısı ile CMT pozitif meme lobu
sayısı arasında p<O.OI düzeyinde oldukca
önemli bir farklılık gözlenmiş ve etken izole
edilen meme lobu sayısına göre CMT pozitif
meme lobu sayısı oldukca düşük bulunmuştur.
CMT pozitif meme lobları arasında laktasyon
başlangıcında + i düzeyinde CMT pozitif re-
aksiyon veren meme lobu sayısında belirgin bir
artış gözlenirken (p<O.05) ; laktasyonun 4.
ayından itibaren +3 düzeyinde CMT pozitif re-
aksiyon veren meme lobu sayısı oldukca önem-
li bir artış (p<O.O i) sergilemiştir. Elde edilen bu
bulgular doğrultusunda çalışmaya alınan ilk
laktasyondaki ineklerde her ne kadar laktasyon
süresince etken izole edilen meme lobu ile
CMT pozitif meme lobu arasında belirgin bir
ters orantı söz konusu ise de ve bunun nedeni
olarak Myllys ve RautaIa (17 )'nın vurguladığı
gibi bu mikroorganizmaların çoğunun meme
dokusu üzerinde yıkımlayıcı etki oluş-
turmaması ve immunun sistemi uyarma et-
kilerİnin düşük olduğu gösteriise de, CMT po-
zitif meme loblarının büyük bir kısmının
laktasyonun 4. ayından itibaren +3 düzeyinde
pozitif reaksiyon vermesi ve bu +3 düzeyinde
pozitif reaksiyon veren meme loblarının önemli
bir kısmında S. aureus izole edilmesi (p<O.OI)
düşündürücüdür. Çalışmanın yapıldığı sü-
rülcrde laktasyonun 4. ayından itibaren yüksek
somaıik hücre yapısına sahip meme loblarından
koruyucu özelliğe sahip (3) CNS etkenleri ye-
rine S. aureus suşlarının izole edilmesi bu hay-
vanların patojen enfeksiyonlara oldukca duyarlı
oldukları kanısını uyandırmaktadır.

Sonuç olarak; gerek ithal edilen gerekse
yerli düvelerde doğumu izleyen ilk lak-
ıasyonları süresince bakteri izole edilen meme
loblarının önemli bir kısmını S. aureus ve CNS
enfeksiyonları oluşturmuş ve etken izole edilen
meme lobuna göre CMT pozitif meme lobu sa-
yısının oldukca düşük olması ve +3 düzeyinde

pozitif reaksiyon veren meme loblarının büyük
bir yüzdesinden S. aureus etkenlerinin izole
edilmesi çalışmanın uygulandığı sürülerin bu-
laşıcı patogen enfeksiyonlara açık ve oldukca
duyarlı oldukları kanısını kuvvetlendirmiş olup
düvelerde doğum öncesi ve doğum sonrası
meme sağlığı ve sağım hijyeni programlarının
titizlikle uygulanmasının gerekliliği ön plana
çıkmıştır.

Kaynaklar
i. Aarestrup, F.M., Jensen, N.E. (ı 997) Prevalence

and duraıion of inıramammar)' inj'ecıion in Danish ht'-
ifers durinK ıhe periparıum period. J Daıry Seı. 80.
307-312.

2. Ateş, M., Erganiş, O., Çorlu, M. (1991). Konya yiı-
resindeki masıiıisli ineklerden elde edi/m sül tir-
neklerinin mikrohiyel j/orası ve LDH akıiviı/'Sl. Doğa
Bil Derg, TUBIT AK. 16, 19-29

3. Black, R.T., Bourland, C.T., Marshall, R.T. (1972)
California masıiıis It'sl wıd baclt'rial invasimıs in qu-
arlers inj'ected wiıh CorynehacıeriUln hlJl'is. J Dairy
Sci,55,IOI6-1017.

4. Boddie, R.L., Nickerson, S.c., Owens, W.E. ,
WaUs, J. (1987) Udder microlZora in nrlıılw:ıwUl}{ he-
ij'ers. Agri-Praet, 8. 22-25.

5. Calvinho, L.F., Oliver, S.P. (1998) "ıvasirııı und
persisıence oj' Sıreptococcus dysKalaeliat' wıı/wı ho-
vine mammary epiıheliai cel!s. J Dairy Sci. 81, 678-
686.

6. Christensen, P., Kahlmeter, G., Johnson, S., Kron-
val, G. (1973) New meıhod/or ıhe sl'l"olo}{ical gro-
upinK o(sıreptococci wiıh speeifie aıııihodit's adsoriJt'd
lo proıeiıı-A colııaininK sraphy/ococci. Infect lınınun ..
7,881-885

7. Erskine, R.J., Eberhart, R.J., Hutchinson, L.,J.,
Spencer, S.B., Campbell, M.h. (1988). "ıcidınu aııd
ıypes ol' clinical masıiıis in dair)' herds wl/h hı}{h and
low somaıic cell cowıls. JAVMA, 6, 76 i-765

8. Hohlet, K.H., Schnitkey, G.D., Arhaugh, D., Hogan,
J.S., Smith, K.L., Schoenberger, P.S., Todhunter,
D.A., Hueston, D., Pritchard, D.E., Bowman, G.L.,
Hcider, L.E., BrockcU, B.L., Conrad, H.R. (1991).
CoSIs a:çsocialed wiıh seln'ıed prevenlil't' pmeliu ıuıd
wiıh t'pisodt's ol' clinical masıiıis iıı nint' hads wiıh
low somaıie eel! munls. JA VMA, 2, 19l1-196.

9. Honkanen, T., Seuna, E. (ı995) Isolaıion and idt'lI-
ıifimıion ol' paıhoKem from milk. 12ı-142. In M.
Sandholm. 1'. Honkanen, L. Kaartinen. S. Pyöri:ıli=.i
(Ecl.): The Bovine Udder and Mastitis. University of
Helsinki Faculty of Veterinary Medicıne. Helsinki-
ISBN 95 i-834-047 - i .

ill. International Dairy Federation (ı 987) Bovııı/' mas-
ıilis. Definilion and guidelint'sj(ır dia}{llosis IDF BuJI

. No. 211. Int Dairy Fed Brussels, Belgİum
i i. Jungkind, D.L., Torhan, N.J., Corman, K.F.,

Bondi, J.M. (1984) Comparison oj Iwo commercia!!)'
availahle lesı meıhods wiıh eOIl\'t'lıtiIııW/ coaRulase



298

ını lor Iden/ifiClailııı of Slaphylococcus aureus. J Ciin
MıcrobıoI.19,191-193

12 Kılıçoğlu, ç., Alaçam, Et, İzgür, H., Akay, Ö., Wi-
esner, H.U. C i989). Udder health control o( dair)'
cows in ıhe vicinitv ot Ankara. Dtsch tierarztl Wschr,
96. 486-48R

13. Koneman, E.W., Alien, S.D., Dowcil, V.R., Simmer,
H.M. C 1979). DiaKnosıic MierohlOloKY. J.8. Lip-
paıncoıı Company, Phıladelphia. Tonınto.

14. Kök, i. (1')84). Türkive 'de masıitisin saifııımı ve ko-
rum(/ viııııemleri. i. MJstitıs Semineri, i5- i6 Kasım.
Ankara.

15. Laehiea, R.W.E., Hoeprieh, P.D., Gerlgeorgls, C.
( 197 i) Mı'/achrom(ltic aKar diJfusion methods j(Jr de-
lecrinK slaphylococcal nuclease acıivity. Appl Mic-
rohıol .. 21, 585-587.

16 Lam, T.J.G.M., Schukken, Y.H., van Viiet, J.H.,
Grommers, 1'..1., Tielen, M.J.M, Brand, A. C 1997)
nin/ of ıwlıml! IıI/ecrlOll with miııor pathoKellS on
su.\cepıihi!ity lo naıural in/ectiOlI with major pal-
/wgens iıı ıht' /)oviııe I/lmnmory Kland. AJYR, ı, 17-22.

17. Myllys, Y., Rautala, H. (I 995) Charactaization o(
dmiwl ma.ııiıis iıı primiparous heifers. J Dairy Scİ,
78, 538-545.

ıR.Oliver, S.P., Lewis, M ..I., Gillespie, B.E., Dowlen,
H"H. (I 996). Slralt'Kies ./iJr ıhe coııırol o( mastiıis iıı
hel/ers durillK 1/11:' periparıurienı pl'riod. 351h National
M,ısıııis Council Annual Meeting Proceedings. Feb-
ruary 18-21, Nashville, Tennessee, pp. 202-203.

ı9. Penne!, D.R., Rott.Petri, A.R., Kurzynski, T.A.
C 19R4) EvalumlOll of ıhrl'e commercial aKKlulinaliOlI
InlS lor ıhe ıdeııli/iwıion o( Staphylococcııs aureus. J
elın Microhiol. 20,614-617.

20. Poııtrcl, B., Lefort, B. (I 980) Mise au poinl el uıi-
!isaıion d'wı reacll( sl'/l.l"ible pour la deıecıion de la
proıeiıı-A de Slaphylococcus aureus. Med Mal Inf. 10,
3R-41

21 Quinn, r.J., Carter, M.E., Markey, B., Carter, G.R.
(1994) C!iııiwl Vl'lerilıary MicrobioloKY. Wolfe Pub-
Iıshing. Spaın. pp. 327-344.

22. Reneau, .LK. C 1985). UsillK DHI sonU/ıic ce/l counls

2411ı Naıional Mastiıis Council Annual Meeting Pro-
eecdings. 73-84 Cited in : S. C. Nickerson C i987) Re-

R.YURAL. Ö.ESENDAL. HIZGÜR. S.ASLAN. ç.KIUÇOGLU

sistance mechanisms of the bovıııe udder Ncw ımp-
lications for the mastitis control at the ıcaı cnd-Rcvıcw
artiele. JAYMA. 11,1484-1488.

23. Roberson, J.R., I"ox, L.K., Hancoek, D.D., Gay.
c.C. (I 994) CoaKulase-posilivl' swphylocııceus inl-
rammnmar)' in/eelioııs iıı primipıırous dair\' cows J
Dairy Sci, 77. 958-969.

24. Roberson, J.R., Fox, L.K., Haneork, 0.0., Gay,
J.M., Besser, T.E. (I 9')8) Sourcf'S olın/lWJlIIIIIIIlıırr
in/eelions/rom Sıaphvlococcus lıureu.1 iii dillrr hel/n-s
aıjirsı parturiıion J Dairy Sci.8l, 687-693.

25. Sehalm, O.W., Carroll, E.,)., Jain, N.C. C i971) Bo-
vine Masıiıis. pp. 136-157. Lea&Febiger. Philadclphia

26. Swenson, G.D., Lallinger, A.J. (I 976) Idl'nıı/iwıion
o( sıreplococei oıhl.'/" ıhaıı aKııltıclia in milk Fom dliirI'
cows al dryinK off and posı calvinK. J Daıry Sel. 59,
26.

27. TerLOla, H.R., Shimizu, A. C 1979) 8wloglL,ı/ chıı-
mclers (md hlleleriopllIIge TypIIlK ol Sıııphvl()(.occus
aureus Jimn chickl'nJood iıı Argl'llliıııı. Re\' Arg \'lıc-.
robioL. 11.89.

28. Timms, L.L., Sehultz, L.H. C i987). f)rııWlllCS ıınel
significıına oL coaKulase - ıwgalive sllıphy/oUJcwl
iııımmammar)' in/ecıiOlIS. J Dairy Sci. 70. 264R-2652

29. Wei~ner, H.U. (I 984) AlllelıulIK ıur Mi/c-
hUlııersuchUlIK und Milchhl'urlf'i/uııg sowlf' BıO/nil/ıik
dl's maschine/len MilchelılzuKes. ln.sı Hyg Tcch Mik,
Tieraztl Hochschulc Hannover.

30. White, D.G., Harmon, R.,)., Matos, ,).E.S., Langlois,
B.E. (I 989) lsolıııioıı ıınd idenll/iUlliolı oL cr iiLi-:LiIwe-
neKatilı1' staphylococcus SIJI.'cif's Fom hovıı1f' hoelv
siıes aııd sırl'ıık wilııls oL iiu/lipıırolıS hei/ers. J Daıry
Sci. 72. i886- ı892.

3 ı.Zierdt, C.H., Golde, D.W. C ı970) DeoxyrihlJlluc-
leasl'-posiliııe Sıaphylococcus epidl'nnidis l'lmins.
Appl MicnıbioL. 20, 54-57.

Yazışma Adre~i:
Doç. Dr. M. Rı/cı! VURAL

Ankııra Üllivl'rsilesi Veleriner Fakülıesı

Doi[um 1'1.' Jiııekoloji Allııhilim Dalı

061 LO - Dışkıı{n/ANKARA


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

