T.C.
ULUDAG üNIVERSITESI
VETERINER FAK. DE RGISI
Sayı:

1 · 2 · 3, Cilt: S·6,
(1986· 1987)

Yıl:

6·7

SIGIRLAROA MASTiT iS üZER INDE ARAŞTIR MA LAR
3. E. COLi' E BAG LI MASTiTIS
Mustafa KAHRAMAN*

ÖZET
248 süt numunesine CMT (Ca/i{ornia Maslitis Test) uygu landı. 135 numune
maslitis pozitif tesbit edildi. Mastitis pozitif örneklerin 22 sinden (% 16) karışı k ve·
y a saf olarak H. co li izole edildi. Izole suşların 1O antibiyotiğe karşı duyarlılıkları
ölçüldü. Antibiyotiklerden yedisine değişik düzeylerde duyarlılık gösterdiler. Bu antibiyotik/er suş/ardır. Ch loromphanico/, tetracyclin, streptomycin, oxytetracyclin
neonycin, Ampicilin Geopan. Geri kalan üç antibiyotiğe (penici/lin, emrthromycin,
colisin) direnç gösterdiler.

S UMMA RY
Studies on The Mastitis in Cattle 3. Mastitis Due to E. Coli
CMT (Cali{ornia masiilis t est) was applied to 248 mi/k samples. 135 samples
were found to bemasiilis positiue. E. co/i slarins were iso/ated from 22 of the m astitis positiue samples being ei/her pure or mixed other microorganizmn. T he iso lates
were tes/ed {or susceptibilily agaitıst 1O antibiotics and turned out to be susceptible
againsl of lhem. These antibiot ics are: Chloramphenicol, letracyclin, slreptomycin,
neomycin, oxy le /racyclin ampicilin, Geopen. Howeuer, all isolates showed resistan·
ce againsl three antibiotics: penicil/in, erythromycin, co lisin.
Key words: Bo uine maslilis.
GİR İ Ş

Mastitis çeşitli etkenler tarafından oluşturulan polimikrobiyal bir enfe ksiyondur. Süt inekçiliği yapı l an ülkelerde ve ülkemizde özellikle kültür ırklarında sı k ça
rastlanan bir olgudur. Ak u t ve kronik klinik formlarında görülür.
Akut ve peraku t mastilise neden olan koliform bakteriler arasında en sık izole
edileni E. roli'd ir ı. A libaşoğlu ve ark. 2 Ankara civarındaki köylerd en ve devlet kurum l arı n da muayene ettikleri 2471 inekten ald ıkları sonuçlara göre köylerdeki sa ğ-
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mal ineklerde tesbit etmiş oldukları m astitis vakaları nın % 8.2'sinden E. coli izole
3
ettiklerini bildirmektedirler. ö ktem ve Anteplioi:tlu tedavi ettikleri olayiann % 6
4
sından E. coli ayırdı klarını açıklamaktadırlar. Arda ve 1stanbulluo~lu , bakteriyolo·
jik yoklamalar sonucu nda 192 mastitisli inekten % 10.4 oranında E. coli İzolasyonu
yapıldıi:tını rapor etmektedirler. Koliform mastitisleri inceleyen Eberhart 5 'a göre
E . coli spo rad ik karakterde aku t mastitislere neden olmaktadır.
Mastit is vakalarının kontrol ve eredika syonu için bildirilen genel önlemler•,
ö zellikle gram poz itif e t kenler iç in uygundur . An ca k gram negat if etkeniere özellik·
le E. coli enfeksi yonlarına kar şı pe k ba şarılı o lamamaktadır. Bu nedenle özel kont·
rol ö nlemleri alınmalı ve titi zlikle uygu lanmalıdır 6 • Çün kü izole edilen E. coli suşlan
çeşitli antibiyotiklere karşı değ işik d üzeyd e duyarlılı k göstermektedir. Nitekim,
Muckle ve ark. 7 veteriner hekimlikte henüz ku llanı lmayan droglara karşı izole edi·
len E. coli suş l arının fazla hassasiyet göstermelerin e karş ın vete riner hekimlikte kul·
lanılan çeşitli antibiyotikler karşısında değişik d üzeylerde duyarlılık gösterdikleri
bildirmektedirler . Arda ve İstanbulluoğlu 4 , E. coli su şlarının birçok antibiyotik
karşısın da % 15 ile 60 arasında de ğişen o ranlarda duyarlılık gösterdiklerini açıkla·
ma ktadırlar .

Bu

araştırma sığırlarda

a kut m astitis

olayları nda

E. coli'nin rolünü ve izole suş·

ların çeşitli antibiyotikler karşısındaki duyarlılıklarını belirlemek amacı ile planlan·
mıştır.

MATERY AL V E METOD
Süt nu mune le ri : Laboratuvara m astitis şüp hesi ile gelen ve U.U. Veteriner Fa·
kültesi u ygu lama ç i ftliğinde alınan to plam 248 süt n umunesi steril tüplere alındılar.
CMT (Cali fornia mastitis test) ile in celendikten sonra pozitif sonuç gösterenierin
kültürel yoklamaları yapı ldı.
Bakteriosko pi : Usu lüne uygun olarak her numuneden preparatlar hazırlandı ve
?ram boyama m etodu ile boyanarak mikrosko pta gram negatif hasiller yönünden
ın celendi.

Kült üre l Muayene: 248 numune den 185'i CMT ile mastitis pozitif oldu~u tes·

bi~ edildi. Mastit is p ozit if numuneler üret me besi yerlerine ve selektif besi yerlerine
ekı~ler yapıldı. Üretme besiyeri olara k zenginleştirilmiş kanlı agar ve selektif besi
yerı o larak McCo n key agar kullanıldı.

.

Zenginleştirilmiş kanlı agar : Her süt örneğinden ayrı ayrı üç petri kutusuna

ekım yapıl dı.

Mc~on~ey agar : Kolifo rm gru bu e tkenleri izole etmek için
yen kolanıler ıde n tifi ye e d ildiler.

kullanıldı ve üre·

ı~_en tifikasyon : ü reyen kolonilerio E. co li yönünden identifikasyonları için
.
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SONUÇ
Maslitis ş üph esi y le laborutavara ge tirilen 248 süt numunesine CMT testi uyve 135 numune mastit is pozitif bulundu. Bunlardan 22 E. coli s uşu izole
edildL Izole su şların morfolojik, fizyo lojik, kültürt>l ve biyokimyasal özellikleri incele nerek identifikasyonları ya pıldı. Ayrı ca 10 anlibi yotiğe karş ı hassasiyetleri ölçüldü. Tablo !'de de görüldüğü gibi su ş lardan 15 ' i ('~ 68) chloramphe nicoJ'a, 15 'i
( ~ 68) te tracyclin 'e, 1'i ('h 4.5) streptomisine, ? 's i ( '~ 31.5) oxytetracyclin 'e, 12'si
('Yr 54) neomycin 'e, 7'si ( '~. 31.5) ampi c ilin 'e ve 4 'ü ('Ir. 18) (;eopen 'e kar şı muhte lif
du yarlılık derecelerinde hassas bulunmu şt ur. Ancak penici ll in , Erythromycin ve
colisin 'e karş ı direnç göstermişlerdir .
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TARTIŞMA

1-'olimikrobiyal bir ı>nfl'ksi y on olan mastitis o lg uları süt ine ği yetiştirilen iş let
iizl'll ik le kültür ır kı yetiş tiril ı>n kuruluşlarda sık ça ras tla nır . Akut mastitis
8
\'akalarının bir kısmından zaman zaman F:. co li izole edilmektedir . E. coli ve diğer
koliform mikroorganizmalar sporadik kara kte rde seyre de n mastitislere sebep oldukları hildirilml'ki.P w• bazPn dı> bu enfeksiyonların hı>rhangi bir , sempto m göstermek3
sizi n a y ları·a d Pvam t>ll.iği görülm<'kft>dir 5 • Q . liktem ve Anteplioğlu tedavi ettikleri
4
ıııastiti s olay larında ':-; fi oranında . Arda Vt' lstanhulluoğlu 'lr 10.4 oranında , Alibaş
oğl u w ar k . 2 'Ir 8.2 ora nında Koli mastit.is tt>sbi t etmiş lerdir. Bu çalı şmada 135
masi it is poziti f süt numum•sinin 22 sin dt> n E. rol i izole edi l miştir . Ba ş ka bir ifade
ilc·' ' 1li o ra nında Koli maslitis sa ptanmı ştır . Bölgt> de yoğ un kültür ırkı süt inekçiliğinin yapı l ması , iktimin mas titis olay iarına el verişli olması ve hijye nik koşullar koli
masi it is vaka larının oran ınd a artmaya ne d l' n olan faktörler olarak görülmektedir.
Koli mas tilisli süt le rden izo ll' e dile n suşlar he nüz veteriner he kimli k alanında
kullanıma sok ulmamı ş antibiyotiklerll' karşılaştı k l arında tam bir du yarlılık göstermt>IPrint> 7 karşılık hu alandan kullanıma sunulm u ş antibi yotiklerl' karşı değişik düzeydE' vı•ya hiç du yarlı lı k göstermemektedirler. Nitekim Arda ve İstanbu lluoğlu 4
mPIP rdı•
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nun yaptıkları araştırmada 9 antibiyotik karı şımında yüzde (% ) ı3.5 ila 50 arasında
degişen oranlarda duyarlılık göStf!rme ktedir. Benzer sonuçlar bu çalışmada da elde
edilmiştir. % 4.5 ile 68 arasında degişen oranlarda duyarlılık elde edilmiştir.
Sonuç olarak E. coli 'e bağlı mastitis olay ları sporatik olarak seyretmekle kültür ırklarında insidens artmaktadır . Yoğun antibiyotik kullanımı koli suşlarının bu
antibiyotiklere karşı duyarlığını azaltmaktadır .
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