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ÖZET
213 Süt numunesi C.M.T. (California Mastitis Test) ile incele n miş bunlardan
180 süt numunesi mastilisli bulunmuştur. Mastitis negatif 33 numunenin kültürel
yok/amalarında üreme o lmamıştır. 180 mastilis-pozitif numunenin kültürel muaye·
nesinde 27 streptokok suşu izole edilmiştir. lzole suşların hemolitik özellikleri, aes·
ku/in 'e etkileri ve CAMP testi sonuçlarına göre ikisinin S tr. agalactiae suşu, diğerle
rinin Str. uberis oldukları tesbit edilmiştir. Izole suşları 1 3 antibiyotiğe karşı hassasiyetleri ölçülmüştür. Herbir suş en az iki antibiyotiğe karşı hassasiyet gösterdiği
tesbit edilmiştir.

Sffit.IMARY
Studies on the Bovine Mastitis 2. Mastitis due to
Streptococci
Milk samples taken from the elinical cases were studied for streptoco ccal mastitis. Of the 213 milk samples w hich were tested with C.M. T. (California Mastitis
Test), 180 samples were found to be positive. Species of streptococci which were
isolated from those positive samples were identified as Str. agalactia (two strains)
and Str. uberis (25 strains) according to their haemolytical characteristics on blood
agar, aesculin reactions and the results of CAMP test. Sensitiuity of the isolates to
13 different antibiotics were tested on blood agar plates. Each one o( the strains
tested was (ound to be sensitive to at least two antibiotics. It was not obserued any
bacterial growth on the plates inocu la ted w ith C.M. T. negatiue mi lk samples.
Key words: Bouine mastitis.
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GİRİŞ

Süt sığırcılığında verim düşüldüğünü etkileyen hastalıklar arasında mastitis'in
önemli bir yeri vard ır. Mastitis'in o luşmasında birbirleriyle yakın ilişkili üç ayrı ögenin rol oynadığı görülmektedir. Bunlar mikroorganizmalar, çevre faktörleri ve hay,·anın fizyolojik-anatomik yap ısı 9 • Sığır mastitisine sebep olan etkenler arasında
streptokokların önemi büyüktür. İzolasyon çalışmalarında değişik oranlarda ı,·eşitli
streptokok türleri izole edilmi ştir. Fliniois, David 4 , izole edilen 7 4 etkeni n ·17 ~~- si
nin streptokok olduğunu ve 17 antimikrobiyal ajana karşı genellik le rluyarlı lık
1
gö~terdiklerini bildirmektedirler. J\talaia iki yıl arka arkaya izole ettiği ctı..eııleriıı
birinci ve ikinci yıl sırası ile % 13 vt- 'lo 12 str. agalactiae, % 15 ve % 16 str. dysgalactiae, •·;, 10 ve % 26 str. uberis olrluğunu açıklarnaktadır. Hussain ve Mazni 8 % 2.2
oranında Str. agalactiae izole etmelerine karşın Poutrel ve Ryniewic-L: 1 2 daha yüksek
oranda izolasyon yapmışlardır . Bu araştırmacılar 84 izole suş arasında 13 Str. agalactiae, 16 Str. dysgalactiae, 24 Str. ul>eris, 12 Str. faecalis, 5 Str. faeciunı ve 14 Str.
bovis olduğunu ortaya koymuşlardır. Kalorey ve ark. 1 Cl\11'. uygulayarak mastitisli olduğu saptanan süt numunelerinden % 7 oranında Str. Sp. izole etmişlerdir.
Hirch 6 incelediği 1215 mastilisli sütten % 49.4 oranında stre ptokok izole etmiştir.
Aynı araştırıcı 7 kurudaki iııeklerin meme sekresyonundan % 22.6 oranında streptokok ayırmıştır. Egan ve O ' Dowd .ı İrlanda'da izole ettikleri streptokok türleri arasın
da Str. agalactiae (% 14,1) ve Str. dysgalactiae (% 15.9) etkenlerini tesbit etmişler
14
dir. Watts ve ark. izole etiik~eri streptokok suşlarını haemoliz, aescu line reaksiyonu ve CAMP testlerine tabi tutarak Str. agalactiae olup o lmadıklarını identifiye
etmişler ve saptarlıkları G grubu streptokoklarının çeşitli antimikrobiyal etkeniere
karşı duyarlıklarını ölçmüşlerdir. Schaeren ve ark. 1 3 mastitis vakalarından elde edilen 107 aesculin-pozitif streptukok su şlarını idenlifiye etmişlerdir. Bunlardan iki
Str. uberis suşu Oxytetracy liıw resistant diğerleri duyarlı o l masına karş ın aynı vakalardan izole edilen 16 enterok ok (Str. faecalis, Str. faecium} suşunun bütün antibiyotiklere karşı dayanıklı o ldukl arın ı tesbit etmi ş lerdir . Ayrıca resista n o lmayan suşlar
için en etkili antibiyoti ğin ampicilliıı ve benzylpenicillin olduğunu ortaya koynıuş

°

lardır.

Laboratuvara gelen veya özel ve resmi müesseselerelen temin edilen sütleri
mastitis yönünden incelemek , bu süt numunelerinden izole edilen streptokokların identifikasyonlarını yapmak ve elde eelilen suşların çeşitli antibi yotiklere karşı duyarlılık durumlarını ortaya koy mak amacı ile bu araşt ırma planl anmıştır.

MATERYAL VE METOD
Numuneler: Laboratuvara gelen ve çeşitli işletmelerden temin edilen 213 numune laboratuvara getirilerek incelendi. Numune almada steril tüpler kullanıldı.
Süt numuneleri C.M.T. (California Mastitis Test) ile incelendi. Mastitis pozitif sonuç gösterenterin kültürel yo klamaları yap ıldı.
Kültürel Muayene: 213 numuneden 33'ü CMT testi ile negatif reaksi yon verdi. Mastitis pozitif 180 numune üretme besi yerlerine Pearson ve ark. ı ı 'nın tarif ettiği gibi ekimler yapıldı. üretme besi yeri olarak % 5 koyun kanlı agar ve serurnlu
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buyyon

kullanıldı.

Edwards besi yeri hem ilk kültürlerde hemde identifikasyonda
Bu besi yerinde % 5 oranında koyun kanı katıldı. İdendifikasyon çalış
malannda ayrıca CAMP testi de uygulandı. Ayrıca izole edilen Str. suşlarına antibiyogram uygulandı ve 13 antibiyoti~e karşı duyarlıkları ölçüldü.

kullanıldı.

ARAŞTIRMA

SONUÇLARI

180 adet mastitis-pozitif sütten 27 streptokok suşu iz_o le edilmiştir. Bu suş
hemolitik özellikleri aeskuline etkileri ve CAMP testi uygulayarak bu suşlar
dan 2 adedinin Str. agalactiae, di~erlerinin ise Str. uberis oldu~u ortaya konulmuş
tur. Bütün suşların 13 antibiyoti~e karşı hassasiyetleri ölçüldüğünde herbir suşun
en az iki antibiyotiğe karşı hassasiyet gösterdikleri tesbit edilmiştir .
ların

TARTIŞMA

Süt numunelerinden 180 adedi CMT ile mastitisli olduğu tesbit edildi. 3.3 numunenin negatif oldu~ görüldü ve bu numunelerden yapılan kültürel muayenelerde üreme olmadı. Mastitis pozitif reaksiyon verenlerden 27 numuneden (% 15) streptokok izole edilmiştir. Flinois ve David 4 'in çalışmasında bu oran yüksek bulunmuş
tur(% 47). Hirch 6 1215 mastitisli sütten % 49.1 oranında, diğer bir araştırmasında
da7 Kurudaki ineklerio meme sekresyonundan % 22.6 oranında streptokok izole
edildiğini bildirmektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçtan bu oranlar yüksek olmasına karşın bazı araştırıcıJar 5 • 11 ·ı 0 mastitis vakalarından daha düşük oranda
streptokok izole etmişlerdir.
14
Izole edilen streptokok suşlarının identifikasyonu için Watts ve ark.
bildirdikleri gibi suşların haemoliz karakteri, 27 streptokok suşundan 25 adedi beta
hemolitik, aeskülin-pozitif ve CAMP negatif sonuç verdi. İki streptokok suşu ise
beta. hemolitik, aeseulin-negatif, CAMP negatif bulunmuştur. Başka bir ifade ile iki
suş Str. agalactiae, 25 suş Str. uberis olarak identifiye edilmiştir. Varılan bu sonuç
diğer araştırıcıların ı · 3 ·ı 2 bildirdikleri sonuçlara uymamakta, Str. agalactiae'nin
izoİasyon oranı düşük, buna karşın Str. uberis izolasyon oranı yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun denemeye sokulan streptokok suşu ade~inin azlığından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
İzole streptokok suşlarının 13 antibiyotik karşısındaki duyarlılığı ölçilidüğün

de şu sonıiç elde edildi. Erytro~ycin'e 13 suş, Neomycin'e 4, Ampicilin 'e 17, Chloramphenicol'a 7, Tetracyclin'e 4, ·oxytetracyclin'e 2, Geopen'e 6, Penicillin'e 14
suş hassasiyet gösterdi. Denemeye giren streptomycin, ~ovobiocin, kanamycin, colistin, chlormycetin'e bütün suşlar herhangi bir duyarlılık göstermediler. Shaeren ve
ark.ı 3 bildirdikleri gibi 27 suştan 25 'inin oxytetrocylin 'e karşı rezistant oldukları
tesbit e~ilmiştir. Ancak bÜtün şuşlar en az iki antibiyotiğe karşı ha~siyet göstermişlerdir.
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