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Özet: Bu çalışmada kuruya çıkarma sırasında California Mastitis Test (CMT) sonuçlarının somatik hücre sayımı (SHS) ve 

bakteriyolojik muayene sonuçları ile karşılaştırılması ve CMT’nin kuru dönem başlangıcında enfekte meme loblarının 
belirlenmesinde etkinliğinin ortaya konması amaçlandı. Bu amaçla, 28 adet Holştayn ırkı ineğe ait 112 meme lobundan alınan 109 
adet süt örneği değerlendirildi, 3 meme kör olduğu için süt örneği alınamadı. Kuruya çıkarmadan önceki son sağımda klinik 
muayenede normal olan meme loblarından alınan süt örneklerine CMT yapıldı ve sonuçlar aynı kişi tarafından yorumlandı. Bu 
uygulamadan sonra her meme lobundan SHS ve bakteriyolojik muayene için süt örnekleri alındı. CMT sonucuna göre 83 meme lobu 
negatif (N), 8 meme lobu şüpheli (T), 15 meme lobu + ve 3 meme lobu ise ++ reaksiyon verdi. CMT ile SHS sonuçları 
karşılaştırıldığında, CMT negatif meme loblarında ortalama SHS 155.178 hücre/ml, şüphelilerde 221.750 hücre/ml, + ve ++ 
reaksiyon verenlerde sırasıyla 635.400 ve 1.782.000 hücre/ml idi. Herhangi bir bakteri üreyen ve üremeyen meme loblarında 
ortalama somatik hücre sayıları ise sırasıyla 195.350 hücre/ml ve 304.400 hücre/ml idi. Bakteri üremesi olan ve olmayan gruplara ait 
ortalama somatik hücre sayıları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p>0.05). Sonuç olarak kuruya çıkarılan ineklerde 
subklinik meme içi enfeksiyonların belirlenmesinde CMT’nin tek başına yeterli olmadığı, CMT sonuçlarının bakteriyolojik muayene 
sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı. 

Anahtar sözcükler: Bakteriyolojik muayene, CMT, kuru dönem, somatik hücre sayısı, sütçü inek. 

Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiological 
examination in healthy and infected quarter in cows at dry-off. 

Summary: The aim of this study was to compare California Mastitis Test (CMT) findings with Somatic Cell Count (SCC) 
and bacteriological examination at the dry-off, and to investigate the effectiveness of the CMT to detect the infected quarters at the 
beginning of the dry period. For this purpose, 109 milk samples collected from 112 udder quarters of 28 Holstein cows were 
evaluated, 3 milk samples could not take from these quarters owing to blindness. CMT was made on milk samples taking from 
clinically normal quarters before the last milking and the results was interpreted by the same person. After this examination milk 
samples were collected from each quarter for SCC and bacteriological isolation. Of the samples, 83 were CMT (-), 8 were trace (T), 
15 were CMT (+), 3 were CMT (++). According to comparision of CMT and SCC results, the mean SCC was 155.178 cell/ml, 
221.750 cell/ml, 635.400 cell/ml, 1.782.000 cell/ml in CMT (-), trace (T), CMT (+), CMT (++) quarters, respectively. The mean SCC 
of any bacteria isolated and non-isolated udder quarters were 195.350 cell/ml and 304.400 cell/ml, respectively. Difference in SCC 
levels between infected and non-infected groups was not significant statistically (p>0.05). In conclusion, only CMT was not adequate 
to determine subclinical intramammary infections at the dry-off cows, and to evaluate the findings of CMT with the results of 
bacteriological examination. 

Key words: Bacteriological examination, CMT, dairy cow, dry period, somatic cell count. 
 

 

 
Giriş 

Mastitis, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de süt 
ineği işletmelerinde yaygın olarak görülen ve büyük 
ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır. Mastitis; 
süt veriminin düşmesi, tedavi masrafları, enfekte sütlerin 

dökülmesi ve kronik enfekte hayvanların sürüden 
çıkarılması nedeniyle büyük öneme sahiptir (1, 3, 18). 

Somatik hücreler, vücudun doğal savunma siste-
minin bir parçasıdır. Süt somatik hücre sayısındaki 
değişiklik, meme içi enfeksiyon veya bağışıklık sistemini 
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Meme loblarından alınan süt örneklerinin bakteriyo-
lojik muayeneleri sonucunda 34 (%31,19) meme lobunda 
üreme belirlendi, 75 (%68,81) meme lobunda ise 
herhangi bir bakteri izolasyonu yapılamadı. Buna göre 
alınan 109 süt örneğinin 20’sinde S. aureus (%18,34), 
7’sinde Bacillus spp. (%6,4), 3’ünde miks enfeksiyon 
(%2,75), 1’er adet Streptococcus spp. (%0,91), E. coli 
(%0,91), Klebsiella (%0,91) ve Kandida spp. (%0,91) 
mikroorganizmalar izole edilmiştir (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Kuruya çıkarma esnasında bakteriyolojik muayene 
sonuçları. 
Table 1. Bacteriological examination results at dry-off. 

Etken Sonuç 
Üreme yok 75 (% 68,80) 
S.aureus 20 (%18,34) 
Streptococcus spp. 1 (% 0,9) 
E.coli 1 (% 0,9) 
Bacillus spp. 7 (% 6,4) 
Klebsiella spp. 1 (% 0,9) 
Kandida spp. 1 (% 0,9) 
Mix Enf. 3 (% 2,75) 

 
Bakteriyolojik yönden üreme olan ve olmayan 

meme loblarında somatik hücre sayıları değerlendirildi-
ğinde, üreme olan meme loblarında minimum SHS 4.000 
hücre/ml, maksimum SHS 1.143.000 hücre/ml, ortalama 
somatik hücre sayısı 195.350 hücre/ml bulundu. Üreme 
olmayan meme loblarında minimum SHS 1000 hücre/ml, 
maksimum SHS 3.075.000 hücre/ml, ortalama ise 
304.400 hücre/ml idi (Tablo 2). 

 
Tablo 2. Kuruya çıkarılan ineklerden alınan süt örneklerinin 
bakteri üreme durumuna göre tanımlayıcı istatistikleri (x1000 
hücre/ml). 
Table 2. Descriptive statistics according to the bacterial growth 
on milk samples obtained to dry cows (x1000 cell/ml). 

Üreme N Min. Max. 
Aritmetik ortalama 

(x̅ ±SE) 

Üreme var 34 4 1.143 195,35±49,47 
Üreme yok 75 1 3.075 304,40±53,95 

 
Kuruya çıkarılan ineklerden alınan süt örneklerinin 

SHS verileri normal dağılıma uygun hale gelmesi için 
logaritmik dönüşüm uygulandı. Buna göre bakteri izole 
edilen gruba ait logSHS değeri 4,9147 iken, bakteri izole 
edilmeyen gruba ait logSHS değeri ise 5,0872 olarak 
belirlendi. Yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre 
üreme olan ve olmayan meme loblarındaki somatik hücre 
sayıları arasındaki fark anlamsızdı (p>0.05). Grupların 
logSHS verilerine ait değerler Tablo 3’de verildi. 

CMT sonuçları ile bakteriyolojik muayene sonuçları 
karşılaştırıldığında, CMT skorlarına göre meme lobla-
rında üreyen bakteri türleri Tablo 4’de gösterildi. CMT 
skorları ile bakteriyel üreme arasındaki ilişki istatistiksel 
açıdan anlamsızdı (Tablo 5; p>0.05). 

Tablo 3. Kuruya çıkarılan ineklerde alınan süt örneklerinin bakteri 
üreme durumuna göre logaritmik dönüşüm sonrası tanımlayıcı 
istatistikleri 
Table 3. After logarithmic transformation descriptive statistics 
according to the bacterial growth on milk samples obtained to 
dry cows. 

 

n 
Aritmetik 
ortalama 

Standart 
sapma 

Aritmetik 
ortalamanın 

standart 
hatası 

p 
değeri

Üreme var 34 4,9147 ,59234 ,10158 
>0.05

Üreme yok 75 5,0872 ,68824 ,07947 
*  Normal dağılım yapmak için, sütteki somatik hücre sayısı 

logaritmik dönüştürülmüştür (p>0.05). 
*  To make a normal distribution, the somatic cell count in milk 

was converted into logarithmic transformation (p>0.05). 
 
 
Tablo 4. CMT sonuçları ile bakteriyolojik muayene sonuçlarının 
karşılaştırılması. 
Table 4. Comparison of the results of CMT and bacteriological 
examination. 
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N 14 0 6 1 1 1 2 58 
T 2 1 1 0 0 0 0 4 
+ 4 0 0 0 0 0 1 10 

++ 0 0 0 0 0 0 0 3 
 
 
Tablo 5. CMT skorunun bakteriyel üreme ile ilişkisi. 
Table 5. Association of CMT scores with bacterial growth. 

CMT skoru Üreme var Üreme yok p değeri 

N 25 (%22,9) 58 (%53,2) 

p>0.05* 
T 4 (%3,6) 4 (%3,6) 
+ 5 (%4,5) 10 (%9,1) 

++ 0 3 (%2,7) 

* p:0.432 
 

 
Tartışma ve sonuç 

Son yıllarda sütçü işletmelerde; süt verimi ve hijyen 
kurallarına daha fazla dikkat edilmeye başlanmıştır. 
Çünkü sürülerde yüksek oranda ve aynı zamanda kaliteli 
süt üretmek için etkili meme sağlığı programlarına 
ihtiyaç vardır. Kuruya çıkış zamanı; iyi bir meme sağlığı 
kontrol programı uygulaması gerektiren bir durumdur. 
Memenin laktasyonun kesilmesinden involüsyon tamam-
lanıncaya kadar ki geçiş dönemi, yeni meme içi 
enfeksiyonlar için en riskli dönemdir. Bu nedenle meme 
sağlığını koruyacak önlemler alınmalı ve rutin kuru 
dönem tedavisi uygulanmalıdır (5, 8). 



Hasan Alkan - Ayhan Baştan - Seçkin Salar - Merve Özdal - Mustafa Kaymaz 182

Kuru dönem esnasında klinik mastitis yaygın olarak 
görülmemekle birlikte yeni meme içi enfeksiyonlar 
meydana gelebilmektedir (16). Ayrıca kuru dönemde 
oluşan subklinik enfeksiyonlar, laktasyon döneminde 
oluşan yeni meme içi enfeksiyonlardan daha fazla oranda 
doğum sonrası klinik mastitislere neden olmaktadır (8). 
Kuru dönemde meydana gelen meme içi enfeksiyonların 
oranı, kuru dönem tedavisi ile azaltılabilmektedir (5). 

Kuru dönem tedavisi ya var olan enfeksiyonları 
tedavi etmek ya da yeni meme içi enfeksiyon oluşumunu 
engellemek amacıyla yapılmakta ve son yıllarda sütçü 
işletmelerde sıkça kullanılmaktadır. Oysa; hayvansal 
üretim yapılan tüm sistemler ile organik yetiştiricilik 
yapılan işletmelerde, antibiyotik kullanımı yasaktır ve 
aynı zamanda antibiyotikler hayvansal ürünlerde kalıntı 
oluşturduğu için bunların kullanımı tartışma konusudur 
(5). 

Kuruya çıkarılan ineklerde kuru dönem tedavisi 
selektif (sadece enfekte olduğu belirlenen) veya kör (kuruya 
çıkarma sırasında enfekte olup olmadığına bakılmaksızın) 
şekilde yapılmaktadır. Selektif kuru dönem stratejileri, 
son yıllarda özellikle organik işletmelerde yoğun olarak 
tartışılmaktadır. Selektif kuru dönem tedavisine karar 
vermek için; bakteriyolojik muayene, somatik hücre 
sayımı ve California Mastitis Test gibi yöntemlere 
başvurulmaktadır. CMT; bu testler arasında en ucuz, hızlı 
ve kolay uygulanabilir olanıdır (2, 4, 7, 14).  

Ruegg (13), California Mastitis Test skoru ile 
somatik hücre sayısı sonuçlarının değerlendirilmesinde; 
CMT negatif, şüpheli, +, ++, +++ reaksiyon veren meme 
loblarında SHS’larının sırasıyla 0-200.000 (ort. 100.000), 
200.000-400.000 (ort. 300.000), 400.000-1.200.000 (ort. 
900.000), 1.200.000-5.000.000 (ort. 2.700.000), >5.000.000 
(ort. 8.100.000) hücre/ml olarak kabul edilmesi gerektiğini 
bildirmiştir. 

Kaşıkçı ve ark. (10), subklinik mastitislerin CMT 
ile belirlenmesi amacıyla yapmış oldukları çalışmada, 
CMT +, ++ ve +++ reaksiyon veren örneklerde ortalama 
somatik hücre sayısını sırasıyla 249.453, 1.167.058 ve 
2.108.139 hücre/ml olarak belirlemişlerdir. 

Bhutto ve ark. (5), kuruya çıkarılan ineklerde 
subklinik mastitislerin belirlenmesi için ineklere CMT 
uygulamışlar negatif sonuç verenlerde somatik hücre 
sayısını 150.000 hücre/ml’den az, şüphelilerde 150.000-
250.000 hücre/ml, + reaksiyon verenlerde 250.000-
500.000 hücre/ml, ++ reaksiyon verenlerde ise 500.000-
750.000 hücre/ml olduğunu bildirmişlerdir. Rişvanlı ve 
ark. (12), subklinik mastitislerin belirlenmesi için yapmış 
olduğu çalışmada, CMT ile SHS’nı karşılaştırmış +, ++ 
ve +++ reaksiyon veren örneklerde ortalama somatik 
hücre sayısını sırasıyla 313.001, 559.007 ve 1.563.618 
olarak saptamışlardır. 

Sunulan çalışmada, SHS ile CMT sonuçları karşı-
laştırıldığında; CMT negatif, şüpheli, + ve ++ reaksiyon 
veren meme loblarında ortalama somatik hücre sayısı 

sırasıyla 155.178, 221.750, 635.400 ve 1.782.000 
hücre/ml idi. Bu sonuç Ruegg (13) ile Kaşıkçı ve ark. 
(10)’nın bildirdiği sonuçlar ile benzerlik gösterirken, 
Bhutto ve ark. (5) ile Rişvanlı ve ark. (12) yaptıkları 
çalışmalardaki CMT sonuçları ile SHS eşik değerlikleri 
arasında farklılık göstermektedir. Bu farklılığın nedeni; 
belirtilen çalışmaların laktasyon döneminde yapılmış 
olmasından ve çalışma yapılan işletmelerde mastitislerin 
farklı mikrooraganizma ya da somatik hücre sayısı ölçüm 
tekniklerinden kaynaklanabileceği düşünüldü. Çünkü 
yapılan çalışmalarda somatik hücre sayımı mikroskobik 
yöntemlerle yapılmıştır. Bu yöntem yapılan çalışmada 
kullanılan yönteme oranla subjektif bir yöntemdir. Bu 
çalışmada SHS eşik değerlerinin belirtilen araştırıcıların 
(5, 12) eşik değerinden yüksek olmasının bir başka 
nedeni de, daha önce de belirtildiği gibi (3) kuruya 
çıkarma esnasında somatik hücre sayısında meydana 
gelen fizyolojik artış olabilir. 

Yapılan bir çalışma sonucunda CMT’nin değişik 
bakterilerin sebep olduğu subklinik mastitislerin belirlen-
mesinde ve sürü sağlığının izlenmesinde güvenilir bir test 
olduğu bildirilmiştir. Bu araştırmada CMT negatif, 
şüpheli, +, ++ ve +++ reaksiyonlarda, ilgili meme 
loblarının enfekte oranları sırasıyla %25, %50, %75, %90 
ve %90-100 olarak bildirilmiştir (15). 

Wesen ve ark. (19) bakteriyolojik muayene sonuç-
larını CMT sonuçları ile karşılaştırmışlardır, CMT’inde 
negatif olarak belirlenen süt örneklerinde %6 oranında, 
şüpheli meme loblarında %6,5, + reaksiyon veren süt 
örneklerinde %27,3 ve ++ sonuç veren meme loblarında 
ise %64 oranında patojen izole ettiklerini ve bu 
memelerin enfekte olduğunu belirtmişlerdir. 

Bhutto ve ark. (5), kuruya çıkış esnasında subklinik 
enfeksiyonların belirlenmesi amacıyla CMT, SHS ve 
bakteriyolojik muayene sonuçlarını karşılaştırmışlar, CMT 
negatif olanların %57,6 oranında enfekte olduğunu 
saptamışlardır. Araştırıcılar aynı makalelerinde şüphelilerin 
%64,9, + ve ++ reaksiyon verenlerin ise sırasıyla %75,7 
ve %87,4 oranında enfekte olduğunu belirtmişlerdir. 
Varatanovic ve ark. (17) ise, subklinik meme içi enfeksi-
yonların %63’ünün CMT ile belirlenebileceğini ve CMT 
negatif reaksiyon veren meme loblarının %7’sinde bak-
teri izole ettiklerini, CMT pozitif örneklerin %8,5’inde 
ise herhangi bir bakteri izolasyonu yapamadıklarını 
bildirmişlerdir. 

Sunulan çalışmada, ineklerin kuruya çıkarılması 
esnasında CMT negatif meme loblarının %30,1 ile şüpheli 
reaksiyon veren örneklerin %50’sinde bakteri üremesi 
oldu. Bu sonuç Bhutto ve ark. (5) ve Varatanovic ve ark. 
(17), bildirdiği oranlar ile benzerdir fakat + ve ++ 
reaksiyon veren meme loblarından elde edilen oranlar 
arasında farklılık mevcuttur. Bu farklılığın nedeni diğer 
çalışmalarda (11, 14, 15) da açıklandığı gibi CMT’nin 
farklı bakterilere bağlı mastitislerin saptanmasındaki 
spesifite ve sensivitesine bağlı olabilir. 
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Bu çalışma sonuçlarına bakıldığında CMT negatif 
olan bazı meme loblarında bakteri üremesi olduğu aynı 
zamanda CMT pozitif meme loblarından alınan 
örneklerde ise herhangi bir bakterinin izole edilmediği 
görülmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri; CMT’nin 
meme içi enfeksiyonları belirleyici etkinliğinin her 
zaman yeterli olmaması, farklı mastitis patojenlerinin 
neden olduğu mastitislerde duyarlılığın zayıf olması, her 
mikroorganizmaya bağlı mastitislerde somatik hücre 
sayısındaki değişikliklerin farklı olması, bakteri koloni 
sayısı veya ekim tekniği gibi faktörler olabilir. 

Sonuç olarak kuruya çıkarma esnasında mevcut 
subklinik meme içi enfeksiyonların belirlenmesinde 
CMT ve somatik hücre sayımının tek başlarına yeterli 
olmadığı, bu yöntemlerin bakteriyolojik muayeneyle 
birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı. 
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