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ii. ÖNSÖZ 

Günümüzde sütçü inek iĢletmelerinin en önemli sorunlarının repeat breeder 

sendromu ve mastitis olduğu araĢtırmacılar tarafından ifade edilmektedir. Bu önemli 

iki sorunun birbiri ile iliĢkili olabileceği yönünde çalıĢmalar yapılmıĢtır. Her iki 

hastalık meydana getirdiği sorunlarla hayvancılıkta önemli ekonomik zararlara neden 

olmaktadır. 

Ġneklerde fertilizasyon sonrası embriyonun geliĢimini sürdürmesi ile ilgili 

mekanizmalar henüz tam olarak bilinmemektedir. Buna karĢın reprodüktif kanal 

dıĢındaki bazı enfeksiyöz hastalıkların gebelik üzerine olumsuz etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. Konu ile ilgili çalıĢmalarda; bu sorunlara enfeksiyöz hastalıkların 

sonrasında oluĢan yangısal veya immun cevabın, anovulasyonun, fertilizasyonun 

olmamasının ve embriyonik ölümlerin neden olduğu ileri sürülmektedir. 

Mastitisin sütçü ineklerin reprodüktif performansı üzerine etkisi ile ilgili 

çalıĢmalar henüz yeni olup, konu ile ilgili olarak yeterli araĢtırma bulunmamaktadır. 

Ancak son çalıĢmalarda, ineklerde reprodüktif performans ile klinik/subklinik 

mastitis arasında da bir iliĢkinin bulunduğu, mastitisin erken laktasyon dönemindeki 

hayvanlarda reprodüktif performansı olumsuz olarak etkileyebildiği belirtilmektedir. 

Genellikle klinik koliform mastitise bağlı endotoksin salınımı nedeniyle; luteal 

fonksiyon, progesteron düzeyi ve gebeliğin oluĢması ve / veya gebeliğin 

sürdürülmesi olumsuz etkilenmektedir. Benzer Ģekilde aĢım/tohumlamadan kısa süre 

sonra Ģekillenen mastitis olgularında da hipotalamus-hipofiz-ovaryum, uterus-

ovaryum ekseni veya hormon düzeyleri üzerinde negatif bir etki oluĢması sonucu 

gebeliğin oluĢumu ve/veya devamı olumsuz olarak etkilenmektedir.  

Sunulan doktora tezinde, ineklerde tohumlamadan sonraki 0-45.günleri 

kapsayan embriyonal ve 45-90. günleri kapsayan erken fötal dönemlerde karĢılaĢılan 

klinik ve subklinik mastitis olgularının, gebe kalma oranı ve gebeliğin sürdürülmesi 

üzerine etkilerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada ġarkîkaraağaç / Isparta ve 

çevresinde bulunan sütçü ırk ineklerde mastitisin erken gebelik üzerine etkisinin 

yanı sıra; mastitis etkenlerinin dağılımının belirlenmesi, etkili antibiyotiklerin 

tespiti ve bölge hayvanlarındaki mastitise karĢı koruma-kontrol tedbirlerine alt 
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yapı hazırlanması da amaçlanmıĢtır. 
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1. GĠRĠġ 

Damızlık süt sığırı yetiĢtiriciliğinde baĢarılı olmanın en önemli koĢulu, 

yetiĢtirilen hayvanlardan yeterli ve düzenli olarak döl veriminin alınmasıdır. 

Döl verimi süt veriminin devamlılığını sağlar. Bu nedenle düzenli ve yeterli döl 

alınamayan süt ineği iĢletmeleri ekonomik olarak varlığını sürdüremez. 

Süt sığırcılığında döl verimi yönünden hedef, her yıl bir yavru elde 

edebilmektir. Sütçü inek iĢletmelerinde döl verimi performansının 

değerlendirilmesinde bazı kriterler belirlenmiĢtir. Bunlar doğum-ilk tohumlama arası 

süre 40-65 gün, doğum – yeniden gebe kalma aralığı 85 gün, buzağılama aralığı 365 

gün, gebelik baĢına tohumlama sayısı 1.6 ve ilk tohumlamada gebelik oranı en az % 

55 olmasıdır. Bir sürüde, gebelik oranında düĢüĢ ile diğer parametrelerdeki artıĢ, o 

sürüde infertilite sorununun baĢ gösterdiği anlamına gelmektedir (Alaçam 1994). 

Sunulan doktora tez çalıĢmasının amacı; mastitisin etiyolojisinde rol alan 

faktörler ve bu faktörlere karĢı organizmada verilen cevabın, gebe kalma ve 

gebeliğin sürdürülmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Ayrıca çalıĢmada, 

çalıĢmanın yapıldığı bölgede mastitis ve gebelik arasındaki iliĢkiyi tespit ederek, 

çalıĢma süresince alınan yardımcı verilerle (mastitise neden olan 

mikroorganizmaların çeĢitliliği, antibiyotik duyarlılıkları) bölgede mastitise karĢı 

koruma-kontrol tedbirlerine alt yapı oluĢturması da amaçlanmıĢtır. 

1.1.  Ġnfertilite 

 Süt ineği yetiĢtiriciliğinde verimliliği olumsuz yönde etkileyen ve doğumla 

yeni bir gebelik arasındaki sürenin uzaması Ģeklinde de yorumlanan infertilitenin 

önde gelen nedenlerinden biri de ―repeat breeder sendromu‘dur. 

Üç defadan daha fazla aĢım / tohumlama yapıldığı halde gebe kalmayan 

inekler döl tutmayan inekler (repeat breeder) olarak tanımlanmaktadır. Bazı 

araĢtırmacılar normal siklus sürelerine sahip olmalarına rağmen fertil bir boğayla iki 

veya daha fazla çiftleĢmeden sonra gebe kalmayan hayvanları repeat breeder olarak 

tanımlamıĢlardır (Gunter 1981, Kimura ve ark 1987, Stevenson ve ark 1988). Daha 



bilimsel bir tanımlamada ise, on yaĢından küçük ve en az bir doğum yapmıĢ, seksüel 

siklusları düzenli olan,  genital organlarında klinik bozukluk veya anormal akıntı 

belirlenemeyen ve fertil boğaya ait sperma ile en az üç defa tohumlanmasına rağmen 

gebe kalmayan hayvanlar repeat breeder olarak kabul edilmektedir (Alaçam 2005).  

Bazı kaynaklarda embriyonik ölüm ile repeat breeder aynı anlamda 

kullanılmaktadır. Fertilizasyonun oluĢmaması ve embriyonik ölüm, sığırlarda 

infertilitenin en önemli nedenlerinden olmasına rağmen, bu olgular genellikle repeat 

breeder ile eĢ anlam ifade etmemektedir (Dinç 1990b). 

1.2.  Etiyoloji 

Repeat breeder hayvanlarda, reprodüktif organlar klinik olarak normal 

olmasına rağmen her inek için spesifik olmayan bazı belirtiler görülür. Bu belirtilerin 

spesifik olmaması repeat breeder‘ın tanısını zorlaĢtırır ya da yanlıĢ tanı konulmasına 

neden olur (Gunter 1981).   

Repeat breeder‘ın nedenlerinden bazıları; 

- Erken embriyonik ölümler, 

- Üreme organlarının genetik, anatomik ya da doğmasal yapı 

bozuklukları,  

- Üreme sisteminin enfeksiyöz ve/veya travmatik yangısal 

reaksiyonları,  

- Hormonal bozukluklar,  

- Östrus tespitindeki hatalar ve tohumlamanın uygun dönemde 

yapılmaması,  

- Bakım ve beslemedeki hatalar,  



- Sperma ve/veya ovumun kongenital, genetiksel ya da kazanılmıĢ 

bozuklukları olarak sınıflandırılabilir (Gunter 1981, Coe 1984, 

Alaçam 2005).  

1.3.  Erken Embriyonik Ölümler 

Erken embriyonik ölüm repeat breeder‘ın en önemli nedenlerinden birisidir. 

Repeat breeder hayvanların %29–47‘sinde erken embriyonik ölümlerle karĢılaĢıldığı 

ve bunun fertilize ovumun ya da embriyonun, erken dönemde genital organlarda 

ölmesi ve çoğunlukla embriyonun fark edilmeden atılması Ģeklinde gerçekleĢtiği 

bildirilmektedir. Ġneklerde embriyonal dönem 0–27. saatte baĢlayıp 45. güne kadar 

olan süreyi kapsamaktadır. Ġneklerde fark edilmeyen erken embriyonik ölüm 

çoğunlukla ovulasyondan sonraki 12–15 gün içinde oluĢmaktadır (Gunter 1981, 

Stolla ve ark 1991).   

Kaliforniya Üniversitesi‘nde bulaĢıcı, çevresel, toksik genetik veya sistemik 

enfeksiyon yan ürünlerinin erken gebelik kayıpları üzerindeki etkisi ile ilgili bir 

çalıĢmada, erken embriyonik kaybın büyük kısmının, inek gebe kaldıktan sonraki 40 

gün içerisinde gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. Bu dönemdeki embriyonik kayıplar 

düzensiz östrus ve geç östrus ile sonuçlanır. Bu vakalar, embriyonik kaybın oluĢtuğu 

35. günde yapılan rektal palpasyon ve bunun 42. günde tekrarlanması ile tespit 

edilebilir. Yapılan bir çalıĢmada embriyonik kayıp oranı %15 ile %25 olarak tespit 

edilmiĢtir. 23. günde gebe olduğu tespit edilen hayvanların %39‘unun embriyonik 

kayba uğradığı, 28. günde gebe olan ineklerin %18‘inin 35. günde gebe olmadığı 

tespit edilmiĢtir. Sadece 6 olgudaki gebelik kaybının klinik mastitisle iliĢkili 

olmadığı bildirilmektedir (Moore ve Kirk 2005). 

Gebeliğin devamını sağlayan progesteronun luteal yetmezlikler nedeniyle 

yetersiz salgılanması embriyonik ölümlere yol açar. Normal tohumlama zamanı 

geçen, ovulasyondan sonraki 6 saat içinde tohumlanan hayvanlarda da embriyonik 

ölüm oranının arttığı belirtilmiĢtir. Ayrıca ovumun kusurlu olması da erken 

embriyonik ölüme yol açabilir. Repeat breederli ineklerde anormal ovum rastlantı 

oranı  %3–5 olarak belirtilmiĢtir (Ball 1983, Dinç 1990b).  



Erken embriyonik ölüm fertilizasyon sonrası ilk 15 güne kadar Ģekillenirse 

izleyen östrus normal zamanında yani 18-24. günler arasında görülecektir  (Dinç 

1990b). Bununla birlikte bazı araĢtırmacılar, gebeliğin 10-18. günleri arasında erken 

embriyonik ölüm görülen ineklerde östrusun normal fizyolojik süreden daha uzun 

olarak 8-22 gün geciktiğini ve bu hayvanlarda corpus luteum çaplarının gebe olanlara 

göre daha küçük olduğunu saptamıĢlardır. Ayrıca, 28. günden itibaren oluĢan 

embriyonik ölümlerde corpus luteum çapının gebe kalan ineklere göre daha küçük 

olduğu saptanmıĢtır (Aslan ve Wesenauer 1999). 

Ovsynch ve sabit zamanlı tohumlama ile birlikte postbreeding infüzyon 

tedavisi klinik olarak sağlıklı ineklerde gebelik oranını arttırmaktadır. Östrus 

tespitine gerek kalmadan kabul edilebilir gebelik oranlarına ulaĢmak amacıyla 

ovsynch artı postbreeding infüzyon protokolünün uygulanabileceği bildirilmektedir 

(Yıldız 2010). 

1.4.  Enfeksiyöz Etkenler 

Enfeksiyöz etkenlerin yavrunun bulunduğu ortama yani uterusa giriĢi, 

hematojen ya da vajinal yolla olur. Bu etkenler sistemik etkilere yol açarsa septisemi, 

viremi ya da toksemi oluĢabilir. Enfeksiyöz etkenlerin neden olduğu yüksek ateĢ 

gebeliğin ilk aĢamasında embriyonik proteinlerin denatürasyonu sonucu erken 

embriyonik ölümlere yol açabilmektedir. Ayrıca bu sırada açığa çıkan 

prostaglandinlerin de hormonal etki sonucu luteolizise ve sonuçta embriyonik 

ölümlere neden olabilmesi söz konusudur. Hastalık tablosu ile beraber oluĢan stres, 

ateĢle beraber steroid salgısında artıĢlara yol açar. Bu durumda diğer 

mikroorganizmalara karĢı immun yanıtın azalmasına ve vücudu savunmasız duruma 

getirerek endirekt gebelik kaybına neden olabilmektedir (Vanroose ve ark2000). 

Meme ve lenf bezlerinde veya diğer dokularda enfeksiyona yanıt olarak 

salgılanan TNF-α, IL–1, IL-8 gibi sitokinlerin  etkileri sonucu hem döllenme 

öncesinde normal ve sağlam bir ovumun geliĢimi engellenmekte hem de döllenme 

sonrası oluĢan embriyonun geliĢimi engellenmektedir (ġekil 1.1). Bahsedilen ajanlar 

etkilerini, LH‘ın etkilerini gidererek gebeliğin muhafazasını sağlayan progesteron 

oluĢumunun düĢük seviyede kalmasına neden olarak gösterirler. Vücut ısısının 

yükselmesi corpus luteumdan progesteron salgısının azalmasına da neden olur. 



BağıĢıklık ve üreme sistemlerinin her ikisinin de sağlıklı ve sağlam olması, üreme 

baĢarısını arttırır (Hansen ve ark 2004). 

Sitolitik toksinler, stafilokokların salgıladıkları ekzotoksin niteliğindeki 

maddeler ile lökosit, eritrosit, trombosit, makrofaj ve fibroblast gibi çeĢitli hücrelere 

sitolitik etki yapmaktadır. Bu toksinler; alfa, beta, gama ve delta olmak üzere 4 gruba 

ayrılmaktadır. 

Koagulaz pozitif stafilokokların %95‘inde bunlardan sadece bir tanesi 

bulunurken, %82‘sinde her ikisi birlikte bulunabilmektedir (Murray ve ark 1998, 

Cengiz 1999). 

 

ġekil 1.1.  Meme ve lenf bezlerinde veya diğer dokularda enfeksiyona yanıt olarak 

salgılanan  sitokinlerin salgılarının artması ve organizmadaki etkileri. 



1.5.  Mastitisin Fertiliteye Etkisi 

Mastitis ile üreme arasında olumsuz bir iliĢki olduğu son yıllarda ortaya 

konulmuĢ bir gerçektir. Süt ineklerinde mastitis laktasyon performansının yanında 

daha birçok olumsuz etkiye neden olur. Ġlk postpartum kızgınlık ve gebe kalma 

aralığının uzamasının ve anovulasyonun sebebinin mastitis nedeniyle meydana gelen 

ateĢ ile GnRH-LH salgısının blokajı ya da negatif enerji dengesi olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca ateĢ veya yabancı maddelerin geliĢimi de kötü kaliteli oosit 

veya embriyo üretimine neden olabilir. Bahsedilen olumsuzluklar nedeniyle, 

embriyonik / fötal kayıp veya abortlar oluĢabilmektedir (Chebel 2007).  

Mastitisin sütçü ineklerin reprodüktif performansı üzerine etkisi ile ilgili 

çalıĢmalar henüz çok yaygın olmamakla birlikte; 1990'lı yılların baĢında yapılan ilk 

çalıĢmalar (Moore ve ark 2005), koliform mastitisin neden olduğu klinik mastitis 

olgularının ineklerin tohumlama aralıklarını değiĢtirdiğini ve reprodüktif 

performanslarının azalmasına neden olduğunu göstermektedir. Moore (2005), Gram 

(-) mastitis patojenlerinin neden olduğu klinik mastitis olgularının sütçü ineklerde 

luteal fazın uzunluğunun kısalmasına ve hayvanların östruslarının arasındaki sürenin 

değiĢmesine yol açarak reprodüktif performansın endirekt olarak düĢmesine neden 

olduğunu belirtmiĢtir. Culler (1990) da, endotoksinlerin luteolizisi baĢlatabileceğini 

ve yangısel (inflamatör) mediatörlerin salınımıyla gebe kalmayı ve erken embriyonik 

yaĢamı etkileyebileceğini ileri sürmüĢtür. Moore (2005) ve O'Connor (2005) , Gram 

(-) mastitis patojenlerinin prostaglandin F2 alfa üretimini uyarabileceğini, bunun daha 

sonra luteal regresyona neden olabileceğini ifade etmiĢlerdir.  

Sonraki yıllarda yapılan çalıĢmalarda da, meme içi enfeksiyonlar ve 

reprodüktif performansın düĢmesi arasında bir iliĢki olduğu ifade edilmektedir 

(Barker ve ark 1998, Risco ve ark 1999). Bu çalıĢmalarda, ilk tohumlama öncesi 

klinik ve subklinik mastitis Ģekillenen ineklerin, kontrol grubu ineklere göre ilk 

tohumlama ve gebe kalmadığı günlerin sayısı ile her bir gebelik için 

tohumlama/servis sayılarının artıĢ gösterdiğini, klinik mastitisin yanı sıra subklinik 

mastitisin de klinik mastitiste olduğu kadar reprodüktif performans üzerinde olumsuz 

etkiye sahip olduğu bildirilmektedir  (Schrick ve ark 2001). 



2001 yılında Guelph Üniversitesi‘nden bir grup araĢtırmacı sunmuĢ oldukları 

verilerde, tohumlamadan sonraki 30 gün içerisinde klinik mastitis olgularının 

Ģekillendiği ineklerde gebe kalma oranının % 31, buna karĢılık aynı dönem içerisinde 

enfeksiyon ĢekillenmemiĢ inekler için gebe kalma oranının % 47 olduğunu 

belirtmiĢlerdir (Kelton ve ark 2001).  

Mastitiste, süt nitrik oksit (NO) ve prostaglandin F2α (PGF2α)‘nın artan 

konsantrasyonlarında korelasyon olduğunu ve mastitisli ineklerin kanlarında artan 

oksitosin konsantrasyonları ile birlikte meydana gelen PGF2α metabolitleri 

bulunduğu bildirilmektedir. Bu bulgular meme bezi enfeksiyonlarının sistemik bir 

yanıt oluĢturduğunu göstermektedir. Bu da bu tür bileĢiklerin organizmada 

üretiminin gebeliği olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir (Bouchard ve ark 

1999, Blum ve ark  2000, Chebel 2007). 

Laktasyondaki süt ineklerinin uygun yönetimi ile mastitis insidansı 

düĢürülerek antibiyotik kullanımının ve atılacak süt miktarının azaltması süt 

kalitesini iyileĢtirmesinin yanı sıra reprodüktif performansın da arttırılması sağlanır  

(Chebel 2007). Ayrıca  mastitislerin değiĢik uygulamalarla önlenmesi  (aĢı vb.), 

hastalığa bağlı olmayan  sitokinlerin etkisini minimal düzeye indirerek elde edilen 

gebelik oranlarında artıĢ sağlar (Hansen ve ark 2004). 

1.6.  Mastitis 

Mastitis, meme alveollerinin fibrozisi ve süt veriminin azalması ile 

karakterize, birçok mikroorganizmanın rol aldığı klinik ve subklinik seyreden bir 

hastalıktır. Mastitisin hazırlayıcı sebepleri olarak, çevre Ģartları (sağım hataları, 

bozuk ahır hijyeni, kötü bakım ve beslenme), genetik yapı, süt verimi, yaĢ, laktasyon 

sayısı ve meme anomalileri gibi faktörler sayılabilir (ġahin ve ark 1997, BaĢtan 

2002). 

Mikroorganizmalar meme bezi içerisine meme baĢı kanalı veya kan yoluyla 

yerleĢerek mastitis oluĢturabilmektedir. Birçok mikroorganizma mastitis nedeni 

olmasına karĢın, sığırlarda mastitis etkeni olarak en sık izole edilen bakterilerin, 

Staph. aureus, Str. agalactia, Str. uberis olduğu, ayrıca E. (Echerichia) coli, 

Corynebacterium, Enterobacter, Klebsiella, Mycoplasma gibi bakterilerle, mantar ve 



virüslerin de mastitis oluĢturduğu bildirilmiĢtir (ġahin ve ark 1997, Ak 2000, BaĢtan 

2002). 

Mastitisin klinik formları bireysel bir sorun gibi gözüksede; sürü problemi 

olduğu zaman çok  önemli ekonomik kayıplara neden olur. Süt iĢletmelerinde 

mastitis süt veriminde azalmalara neden olmakla birlikte, sütün yapısında da 

değiĢimlere neden olarak, süt ve süt ürünlerinin kalitesinde de bozukluklar 

oluĢturmaktadır. Hastalığı oluĢturan bazı mikroorganizmaların halk sağlığını da 

etkilemeleri sonucu, hastalık değiĢik boyutlarda ayrı bir önem kazanmaktadır (BaĢtan 

2002, Alaçam 2005). 

1.7.  Klinik Seyirlerine Göre Mastitislerin Sınıflandırılması 

ÇeĢitli mikroorganizmalar tarafından oluĢturulan mastitis, kontrolü ve 

eradikasyonu zor bir hastalıktır. Mastitis süt endüstrisinde de önemli kayıplara neden 

olmaktadır. Bütün klinik kayıplar göz önünde tutulduğunda mastitis sütün azalması, 

sağaltım için ayrılan zaman, tedavi giderleri, sağaltılamayan hayvanların elden 

çıkarılması gibi kayıpları kapsamaktadır. Mastitis sütün niteliğini de olumsuz yönde 

etkilemekte ve mastitis Ģiddetlendikçe bu etki fazlalaĢmaktadır (Arda ve ark 1992, 

Kırsan ve ark 1999, Özmen 2001, BaĢtan 2002). 

1.7.1. Klinik Mastitis 

Klinik mastitislerde memelerde az veya çok derecede yangı belirtileri 

gözlenir. Bunlar, ağrı, ĢiĢlik, hiperemi, sıcaklık artıĢı ve fonksiyon bozukluğudur. 

Sütteki azalmanın yanı sıra, klinik değiĢmeler yukarıda da açıklandığı Ģekilde, strip 

cup testi ile gözlenebilmektedir. Sütte çeĢitli derecede renk değiĢiklikleri, kan, 

sulanma ve iplikçikler klinik mastitislere iĢaret etmektedir. Memedeki enfeksiyonun 

Ģiddeti ile sistemik belirtiler paralel seyir göstermektedir (BaĢtan 2002, Alaçam 

2005). 

1.7.2. Preakut Mastitis 

Mastitisin bu formunda meme bölümlerinden bir veya birkaçında ani bir 

ĢiĢme, sıcaklık, sertlik ve duyarlılık oluĢur. Süt sulu, kanlı veya pıhtılıdır. Preakut 



mastitis olgularının çoğunda lokal belirtilerin yanı sıra sistemik belirtiler de bulunur. 

Beden ısısı artar, nabız hızlanır, depresyon, halsizlik, iĢtah ve kilo kaybı gözlenir. 

Bazı durumlarda hayvan kalkamaz, Ģoka girer ve ölüm tehlikesi oluĢur (Özmen 2001, 

BaĢtan 2002). 

1.7.3. Akut ve Subakut Mastitis 

Klinik mastitisin daha hafif seyreden bu Ģeklinde sütte azalmanın yanı sıra 

renk ve kıvam değiĢiklikleri de görülür. Meme ĢiĢmiĢtir, sıcaklık ve duyarlılık 

bulunur. Sistemik belirtiler hafiftir veya görülmeyebilir (Özmen 2001, BaĢtan 2002). 

1.7.4. Kronik Mastitis 

Memenin yangısal bozukluklarının aylarca veya bir laktasyon periyodundan 

diğerine kadar memede kaldığı olgular olup, çoğunlukla subklinik seyretmektedir. 

Mastitis teĢhisine yönelik yardımcı gereçler veya kimyasal analizler ile test 

edilmezse çoğunlukla fark edilmez. Bazen aktif Ģekle dönüĢebilmektedir 

(Büyükpamukçu 1980, Özmen 2001, BaĢtan 2002).  

1.7.5.  Subklinik Mastitis 

Subklinik mastitis meme dokusunu, sütün bileĢimini ve miktarını etkilemekle 

birlikte, Ģekillenen değiĢikliklerin hiçbirini gözle veya klinik muayenelerle izlemek 

mümkün değildir. Ancak, sütte somatik hücre sayısının artıĢı, sütün içeriğinin 

değiĢimi ve patojen etkenlerin izolasyonu ile fark edilebilen bir meme yangısıdır. Bu 

tip mastitis belirtisiz seyrettiği için gözden kaçmakta ve inekler arasında kolaylıkla 

yayılabilmektedir (Alaçam 2005).  

1.8.  Mastitislerin Tanısı 

Mastitislerin tanısı, klinik vakalarda meme ve sütteki nitel ve nicel 

değiĢiklikler ile diğer semptomlar gözle fark edilebilecek kadar belirgindir. Subklinik 

seyreden olgularda ise sütteki nitel değiĢimleri ortaya koyabilecek bazı testlere ve 

analizlere baĢvurulmaktadır. Mastitislerin tanısında memelerin ve sütün klinik 

muayenesi, sütün kimyasal, fiziksel, sitolojik ve mikrobiyolojik araĢtırmaları ile 



sonuca gidilmektedir. Klinik ve subklinik mastitislerde uygulanan mikrobiyolojik 

testler tanıyı koymak ve tedaviye yön vermek için kullanılmaktadır (Aydın ve Akay 

1984, Arda ve ark 1992, Leloğlu 1997, Alaçam 2005). 

1.8.1. Memelerin Klinik Muayenesi 

Muayeneden önce hayvanın yaĢı, laktasyon dönemi, süt verimi, yetiĢtirme 

Ģekli, barındırma ve besleme koĢulları öncelikle öğrenilmeli ve genel sistemik 

muayene yapılmalıdır. Memelerin özel muayenesinde dıĢ görünümleri, meme 

bölümlerinin meme baĢlarının büyüklükleri birbirine kıyaslanmalı, memenin ve 

meme baĢının Ģekli, meme ve meme baĢı derisinin durumu ve lezyonları, meme 

baĢının gevĢekliği ile memede ödem olup olmadığı gözden geçirilmelidir. 

Memelerden sütün çıkıĢ Ģekline bakılmalı, meme baĢı kanalının fibrin, kan pıhtısı ve 

süt taĢları ile tıkanıp tıkanmadığı araĢtırılmalıdır. Memelere arkadan ve yandan 

bakılarak lobların simetrik olup olmadığı büyüklüğü ve ağırlığı simetriği olan meme 

lobuyla kıyaslanarak kontrol edilmelidir (Pyörola ve ark 1995, BaĢtan 2002). 

Memelerin palpasyonunda öncelikle memelerin iyice boĢaltılması 

gerekmektedir. Bu iĢlem yapılmadığı taktirde memedeki süt, bağ doku üremesinin 

tespitini engelleyebilmektedir. Sağımdan önce ve sonra eĢ meme bölümleri elle palpe 

edilerek büyüklükleri kıyaslanmalıdır. Meme baĢı sinüsü mukozasının 

kalınlaĢmaları, doku üremeleri, daralmaları, gergin tutulan meme baĢı ve ductus 

papillaris‘in baĢ ve iĢaret parmakları arasında yuvarlanmasıyla tespit edilir. ġüpheli 

durumlarda meme baĢından uygulanan metal bir sonda yardımı ile muayene 

tamamlanabilir. Meme loblarının derinlemesine palpasyonu iki elle yapılır. Meme 

baĢının tabanından baĢlanarak memenin tabanına kadar bütün bölümler palpe edilir 

ve anormal oluĢumlar varsa ortaya çıkartılır (Arda ve ark 1992, Pyörola ve ark 1995, 

BaĢtan 2002, Alaçam 2005). 

1.8.2. Sütün Fiziksel Muayenesi 

Sütün fiziksel muayenesi strip cup testi ile yapılabilir. Bu amaçla memeden 

birkaç çekim süt siyah bir zemine sağılarak sütteki sulanma, pıhtı ve iplikçikler 

ortaya çıkartılır. Ġlk birkaç çekimlik sütteki sulanma fazla önemli değildir. Sütte ufak 

pıhtı parçacıkları memenin yangılı olduğunu gösterir. Pıhtının ilk birkaç çekim sütte 



az miktarda da olsa bulunmasının önemli olduğu ve Ģiddetli yangıyı gösterdiği 

belirtilmektedir (Leloğlu 1997, BaĢtan 2002). 

1.8.3. Subklinik Mastitislerin Tanısı 

Subklinik mastitislerde meme ve sütteki değiĢiklikleri gözle izlemek mümkün 

olmaz. Subklinik mastitisli sütlerde Ģekillenen değiĢiklikler; sütte somatik hücrelerin 

artması, memeye plazma proteinlerinin geçmesi, iyon kompozisyonundaki 

farklılaĢma, lokal hücrelerin yıkımı nedeniyle hücre içi bileĢiklerin süte geçmesi, 

meme bezlerinin sentez kapasitesinin azalması Ģeklinde sıralanabilir (Alaçam 2005). 

Meme bezinde subklinik yangı ve enfeksiyonun tanısında aĢağıda belirtilen 

testler kullanılabilir.  

Somatik hücre sayısının (SHS) belirlenmesi 

Enfekte olmayan meme loblarının sütlerinde düĢük sayıda (50.000-200.000 

hücre/ml) somatik hücre (epitel, lökosit, makrofajlar) normal sayılırken (Tablo 1.1), 

mastitiste, >400.000 hücre/ml Ģeklinde olmaktadır. Enfeksiyona bağlı olarak 

polimorf nükleer lökositler (PMN) artmakta ve somatik hücreler direk veya endirekt 

olarak belirlenebilmektedir. Endirekt olarak hücresel DNA araĢtırılabilmektedir. 

Somatik hücrelerdeki DNA, alkali deterjanlarla reaksiyon vermekte ve viskoz bir jel 

oluĢturmaktadır. Bu esasa göre çalıĢan California Mastitis Testi (CMT), White Side 

(WS) ve Wisconsin Mastitis (WMT) testleri kullanılmaktadır (BaĢtan 2002, Alaçam 

2005). 

Tablo 1.1. Sağlıklı inek memelerinde hücre komposizyonunun yüzdeleri (Alaçam 

2005). 

  

PMN 

 

Makrofa

j 

 

Lenfosit 

 

Epite

l 

Süt %3 %80 %16 %2 

Kolostrum %62 %35 - - 

Kuru dönem 

sekresyonu 
%3 %89 %7 %1 



CMT (California Mastitis Test) 

Saha koĢullarında veya laboratuvarda uygulanabilen bu test, yüksek oranda 

güvenilir sonuçlar vermektedir. Normal görünümdeki sütleri saha koĢullarında 

kontrol etmek ve subklinik mastitisleri meydana çıkarmak için bu test sıkça 

kullanılmaktadır. Test, sütteki hücrelerin (epitel ve lökosit hücreleri) miktarına bağlı 

olarak hafif bir presipitasyondan yoğun bir jel Ģekillenmesine kadar değiĢik 

reaksiyonlar göstermektedir. (Tablo 1.2.) CMT‘ de, anyonik bir deterjan olan 

sodyum-lauril sülfat, hücre zarlarını ve hücre çekirdeğini parçalamakta, açığa çıkan 

DNA ve RNA‘lar ise deterjan ile birleĢerek hücre yoğunluğuna bağlı olarak bir jel 

oluĢturmaktadır. Test solüsyonu içindeki Brom Creosol Purple (BCP) gibi 

indikatörlerle, sütün pH‘ındaki değiĢimler de izlenebilmektedir (Sandholm ve ark 

1995, Vural ve ark 1999, Alaçam 2005). 

 

 

Tablo  1.2. CMT  pozitif  bulguların  değerlendirilmesi  (Vural  ve  ark  1999). 

Derece Yorumlama 
Değerlendirme 

(Olası Hücre Sayısı) 

+1 

 

Test küreği eğildiğinde kolay 

akan süt karıĢımı altında daha yavaĢ 

akan ince bir kat izlenir. 

400.000-1.500.000 

hücre/ml, 

%40-60 PMN 

+2 

 

Test küreği yatay düzlem 

içinde çevrildiğinde jeloz bir tabaka 

oluĢur. 

800.000-5.000.000 

hücre/ml, 

%60-70 PMN 

+3 

 

Test küreği çevrilirken yapıĢan 

kütlenin ortasında bir koni oluĢur ve 

çevirme hareketleri durduğunda 

>5.000.000 hücre/ml 

%70-80 PMN 



merkezde tepe kalır. 

White side testi 

Sütte lökosit artıĢını saptayan ve CMT‘ye göre daha fazla örneği bir arada 

inceleme olanağı veren bir yöntemdir. Testin uygulanmasında çok gözlü cam kaplar 

kullanılır. Her göze süt örneklerinden beĢer damla ve üzerlerine %4‘lük NaOH ‘den 

birer damla konulur. Her örnek ayrı ayrı cam bagetle karıĢtırılır, oluĢan pıhtıcıklar 

lökositlerin sayısı hakkında bilgi verir (Leloğlu 1997). 

Wisconsin mastitis testi 

Ağızları yarı kapalı olan test tüplerine 2 ml süt ve eĢit miktarda CMT 

ayıracından konulur ve 30 saniye süre ile karıĢtırılır. Sonra tüpler tersine çevrilerek, 

sütün akıĢı kronometre ile ölçülür. Normal sütler 15 saniye içerisinde tamamen aktığı 

halde presipitasyona uğrayan sütlerde akıĢ yavaĢlar (Leloğlu 1997). 

Milk checker 

CMT ile değerlendirilen ve test sonucuna göre en az bir meme lobu pozitif 

reaksiyon veren, subklinik mastitisli ineklerin meme bölümlerinden elde edilen 

sütlerin elektriksel iletkenlik değerleri daha yüksek olmaktadır. Ayrıca CMT +1 ve 

+2 reaksiyon veren meme bölümlerinden elde edilen sütlerin elektrik iletkenliği 

değerlerini negatif olanlardan yüksek bulunmuĢtur (Tekeli ve ark 1993).   

CMT, Milk Checker, SCC gibi mastitis teĢhis yöntemleri incelendiğinde 

üçünün de birbirine benzerlik gösterdiği, sahada kullanılabilir güvenli testler 

oldukları, diğer tanı yöntemleri ile birlikte kullanıldıklarında güvenilirliklerinin daha 

da artacağı bildirilmektedir (BaĢtan ve ark 1997). 

Milk Checker (MDI-4QF, Emkavet, Patent no: TR–2007–03249, Türkiye) ile 

yapılan kontrollerde CMT ile subklinik ve klinik mastitislerin teĢhisinde %95 



tutarlılık olduğu ayrıca tedaviden 7 gün sonra yapılan kültür, Milk Checker ve 

Ultrasonik süt analiz cihazı incelemelerinin farklılık göstermediği görülmüĢtür.  

Milk controller 

5–35 ºC arasındaki sıcaklıklardaki sütü elektronik (Ultrasonik) yöntemlerle 

analiz ederek sütteki yağ, yağsız kuru madde, süt yoğunluğu, protein, laktoz, donma 

noktası, su miktarı ve iletkenlik parametreleri (8 parametre) yönünden analizini 

sağlayan bir sistemdir (Mayasan 2010).  

1.9.  Bakteriyel Tanı Yöntemleri 

1.9.1. Konvansiyonel Yöntemler 

Bakteriyolojik incelemelerde laboratuvara süt numunesi gönderilir. 

Laboratuvara gönderilen marazi maddelerden hazırlanan preparatlar Gram boyama 

yöntemiyle boyanır ve mikroskopta kümeler halinde üzüm salkımı seklinde Gram (+) 

koklar görülmeye çalıĢılır (Arda ve ark 1992, Arda 2000a, Aydın ve ark 2006). 

1.9.2. Kültür 

Stafilokoklar normal laboratuvar besi yerlerinde kolayca ürerler. Katı besiyeri 

olarak genellikle koyun kanlı agar tercih edilir. Stafilokoklar burada genellikle 2–4 

mm çapında yuvarlak, konveks ve parlak S tipi koloniler oluĢtururlar. Patojen olan 

stafilokok suĢlarında pigment ve hemoliz görülebilir. Patojen stafilokok suĢlarının 

ayırımında spesifik besiyeri olarak DNase testi için DNase agardan yararlanılır. 

Stafilokoklar genel sıvı besi yerlerinde 24 saatlik inkubasyon sonunda orta dereceden 

koyuya kadar değiĢen bir bulanıklık oluĢturur. Sıvı besiyerinde üreyen stafilokoklar 

pigment oluĢturmazlar (Arda ve ark 1992, Arda 2000a). 

Stafilokok aranmasında katı besiyeri veya EMS yöntemi kullanılabilir. Katı 

besiyeri olarak en yaygın kullanılan besiyeri Baird-Parker Agar besiyeridir. 

Chapman Agar besiyeri de pek çok laboratuvarda kullanılmaktadır. (Halkman 2005, 

mikrobiyoloji.org 2010). 



Staf.(Stafilokokus) aureus kolonileri Baird-Parker Agar besiyerinde tipik 

etrafı berrak zonlu siyah renkli koloniler oluĢturur. Staf. aureus koagulaz ve 

termonükleaz pozitif olan ve tellüriti telluriuma indirgeyen tek stafilokok türüdür. Bu 

indirgenme sıvı besiyerinde besiyerinin siyahlaĢması, katı besiyerinde ise siyah 

koloni oluĢması ile belirlenir (Arda 2000a).  

1.9.3. Biyokimyasal Testler 

Bakterilerin tür ayrımında, katalaz, koagulaz, DNase (deoksiribonükleaz), 

novobiosin direnci, karbonhidrat fermantasyonu, üreaz, mannitol fermantasyonu gibi 

yöntemler kullanılmaktadır.  

Tüm stafilokokların katalaz enzimleri bulunmaktadır. Bu enzim, hidrojen 

peroksiti su ve oksijene parçalar. Katalaz testi ile stafilokoklar, streptokoklardan ayırt 

edilmektedir (Bilgehan 2002). 

Koagulaz testi özellikle, stafilokoklarda bulunan ve kan plazmasını 

pıhtılaĢtıran koagulaz enzimini ortaya koymak için yapılır. Staf. aureus bu testle 

pozitif reaksiyon vermesine karĢın, Staf. epidermidis ve S. saprophyticus negatif 

reaksiyon gösterir. (Arda 2000b). 

Koagulaz aktivitesi, Staf. aureus‘u diğer stafilokok türlerinden ayırmada 

kullanılır. Ancak yapılan araĢtırmalara göre stafilokokların diğer bazı türlerinde de 

koagulaz aktivitesi saptanabilmektedir (Göksel 2002).  

Novobiocin direnci özellikle Staf. saprophyticus ve Staf. epidermidis‘in 

tanımlanmasında kullanılmaktadır (Bilgehan 2002). 

1.10. Sığır Mastitislerinin GeliĢiminde Rol Oynayan Faktörler 

1.10.1. Hayvana Bağlı Faktörler 

Bazı araĢtırmacılar süt ineklerinde pelvis geniĢliğinin, memenin lateral ve 

median ligamentlerinin pelvise bağlanma sağlamlığının ve geniĢliğinin, memelerin 

büyüklük ve konumlarının, meme baĢlarının uzunluk ve biçimlerinin, dıĢ etkilere 



dayanıklılığı gibi faktörleri etkileyen önemli kalıtsal karakterler olduğunu 

bildirmektedir (Alaçam 2005). 

YaĢ ve laktasyon sayısı da mastitisin oranını etkileyen önemli bir faktördür. 

Çünkü yaĢ ilerledikçe mastitis oranı da artmaktadır. YaĢla birlikte meme baĢları uzar, 

meme baĢı - zemin aralığı kısalır, meme baĢı lezyonları artar ve meme baĢı sfinkteri 

gevĢer. YaĢ faktörüne paralel olarak, laktasyon sayısının artması, meme baĢının 

gevĢemesine ve duyarlılığının artmasına neden olur (BaĢtan 2002, Alaçam 2005). 

Laktasyon dönemi, süt sekresyonu ve salınımını kapsayan süreye verilen 

isimdir. Çoğu meme enfeksiyonu laktasyonun herhangi bir döneminde 

baĢlayabilmektedir. Enfeksiyonun %50‘sine laktasyonun ilk üç ayında rastlanır. 

Laktasyonun ilk ayında enfekte ineklerin %30‘unda klinik mastitis görüldüğü halde, 

diğer aylarda bu oran %10-15 arasında değiĢmektedir. Kuruya (süt sekresyonunun 

bitiĢi) alınan süt ineklerinde ve özellikle kuru dönemin ilk üç haftasında meme 

enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Bu enfeksiyonların %50‘si doğuma kadar 

subklinik kalmakta ve aynı oranda doğumdan sonraki iki haftada klinik belirtileri ile 

ortaya çıkmaktadır (BaĢtan 2002, Alaçam 2005). 

1.10.2. Çevresel Faktörler 

Hava koĢulları, mevsim, beslenme, sağım ile ilgili faktörler ve barınak 

koĢulları (nem, ısı, ıĢık, havalandırma vs.) gibi birçok bakım ve çevre faktörü 

mastitis oluĢumunda hazırlayıcı etki meydana getirmektedir (BaĢtan 2002). 

1.10.3. Mastitise Neden Olan Mikroorganizmalar 

Süt sığırcılığında verimi etkileyen faktörlerin baĢında gelen mastitis, geniĢ 

anlamda incelendiği zaman bahsedilen faktörlerin birbiri ile yakından iliĢkili olduğu 

görülmektedir. Hastalığın oluĢmasında esas unsur mikroorganizmalardır. Birçok 

ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de mastitis olgularının %90-95‘ini bakteriler 

oluĢturmaktadır. Geri kalan %5-10‘u ise virüsler, mikoplazmalar ve mantarlar 

tarafından meydana getirilmektedir (Yavru 2001, BaĢtan 2002). 



Sığırlarda mastitise neden olan mikroorganizmalar kontagiyöz (bulaĢıcı) 

mikroorganizmalar, çevresel mikroorganizmalar, fırsatçı mikroorganizmalar ve diğer 

mikroorganizmalar olmak üzere dört tipte incelenmektedir (Harmon 1994, Özmen 

2001, BaĢtan 2002). 

Enfeksiyon, hayvanın bulunduğu ortamda devamlı temas ettiği dıĢkı, su, 

altlıklar ve topraktan, sütle bulaĢık malzemeler, sağımcının elleri ve sağım 

makineleri ile bulaĢır. Mastitise sebep olan en önemli etkenler; Staf. aureus, 

Str.(Streptokokus) agalactia, C. (Corynebacterium) bovis ve mikoplazmalar ve 

çevrede bolca bulunan en önemli etkenlerden Koagulaz negatif stafilokoklar, Str. 

agalactia dıĢında kalan streptokoklar ve koliform (E. coli, Klebsiella pneumoniae, 

Klebsiella oxytoca, Pseudomonas türleri ve Serriata türleri)  mikroorganizmalardır 

(McDonalds 1984, Pyörola ve ark 1995, BaĢtan 2002). Ayrıca bahsedilen türlerin 

dıĢında kalan koagulaz negatif stafilokoklar olarak adlandırılan Staf. epidermidis, 

Staf. saprophyticus (Staf. aureus dıĢında kalan stafilokok türleri) ile C. bovis en 

yaygın fırsatçı mikroorganizmalardır (McDonalds 1984, Hogan ve ark 1989, 

Matthews ve ark 1992). 

Türkiye‘de mastitis olgularından alınan süt örneklerinde Staf. aureus oranı; 

Kars‘ta % 29.82 (ġahin ve ark 1997), yine Kars‘ta yapılan baĢka bir çalıĢmada % 

35.89 (Aydın ve ark 1995.), Aydın‘da % 44.04 (SavaĢan 2006), Van‘da %23.39 

(Gürtürk ve ark 1998), Konya‘da %92,6 (Uçan ve Arslan 2002), Afyon‘da %37,8 

(Kuyucuoğlu ve Uçar 2001), Trakya yöresinde %13,3 (Ak 2000), Elazığ‘da %39.45 

(Yıldız 2003), ġanlıurfa %32,5 (Tel ve ark 2009), Ankara‘da laktasyonun ikinci 

ayında % 25 (Vural ve ark 1999)  Ģeklinde tespit edilmiĢtir.  

Stafilokok mastitisleri, verim ve ürün kayıpları ile tedavi masrafları yönünden 

en çok ekonomik kayba neden olan sorunların baĢında gelmektedir. Stafilokoklara 

bağlı mastitisler, kuru döneme giriĢte, doğumdan sonra ve laktasyon döneminin her 

evresinde görülebilmektedir. Stafilokok türleri, mastitisin en yaygın olarak görülen 

bakteriyel mastitis nedenlerindendir. Subklinik mastitislerin %95‘i, klinik 

mastitislerin ise %60‘ından fazlası gram pozitif bakteriler tarafından 

oluĢturulmaktadır. Gram pozitif bakteriler arasında ise en fazla görülen Staf. aureus 

adlı bakteridir. Staf. aureus dıĢındaki stafilokok türleri hem klinik hem de subklinik 



özellikte çevresel mastitise neden olabilmektedir (Arda ve ark 1992, Pyörola ve ark 

1995, Sandholm ve ark 1995, BaĢtan 2002, SavaĢan 2006). 

1.11. Mastitislerin Patogenezi  

Mikroorganizmalar meme baĢı kanalı yoluyla memeye girdikten sonra meme 

lobunun alt kısmındaki sekretorik dokuda çoğalmaya baĢlarlar. Enfeksiyon daha 

sonra tüm memeye yayılır. Kronik enfeksiyonlarda bu yayılma yavaĢtır ve ilk 

dönemden itibaren hücrelerin yıkımına neden olur. Parçalanan bu hücrelerden ortama 

bazı kimyasal maddeler açığa çıkar. Bu durum polymorphonuclear leucocytlerin 

(PMN) bu bölgeye infiltrasyonunu artırır. Lökositlerin içerdiği enzimler, bakterilerin 

parçalanıp sindirilmesine yardımcı olurlar. Daha sonra lökositler degranüle olurlar ve 

kapillar duvarın permeabilitesini arttıran kimyasal maddeler oluĢmaya baĢlar. Bu da 

sıvı ve proteinlerin kandan dokulara geçmesine neden olur. Lökositler ayrıca bakteri 

üremesini durdurup irritasyonu önler ve böylece memenin fonksiyon kaybı 

giderilmeye çalıĢılır. Meme bezlerinde cereyan eden bu olaylar sırasında çok sayıda 

lökosit sütle atılır (Arda ve ark 1992, Sandholm ve ark 1995). 

Olgunun kronik olması ve memede fibrozis Ģekillenmesi nedeniyle 

palpasyonda fibrotik bölgeler tespit edilmektedir. Çoğunlukla enfeksiyon subklinik 

seyretmesine rağmen bazen perakut/akut enfeksiyonlara da rastlanmaktadır. Akut 

olgularda meme ĢiĢmiĢ ve beden ısısı oldukça yükselmiĢ olup, enfeksiyon bazen 

gangrenöz karakterde görülmektedir. Klinik olarak memelerde hafif ĢiĢlik, sütte 

belirgin pıhtı ve flakonlar görülmektedir (Leloğlu 1997, Alaçam 2005). 

Stafilokok mastitisler en fazla Str. agalactiae‘nın görülmediği sürülerde 

belirgin olarak ortaya çıkar. Staf. aureus subklinik ve kronik mastitisler oluĢturur, 

ancak perakut mastitis ve gangren ile sonuçlanan olgulara da rastlanılmıĢtır. 

Bakteriyel toksinlerin ve toksik ürünlerin gangren oluĢmasında rol oynadıkları kabul 

edilmektedir. Meme dokusunda en fazla yıkıma α-toksin neden olmaktadır. 

Damarları daraltarak yıkımlanmıĢ dokuların iĢemik nekrozuna ve gangrene yol açar. 

Staf. aureus‘un baĢlıca kaynağı meme ve meme baĢı derisi ve enfekte meme 

bezlerinin sütüdür. Enfeksiyon sağım sırasında yayılabilir. Bunun sonucunda, 

ilerleyen dönemlerde ineklerde düĢük süt verimi ve memenin körelmesine neden 

olabilir. Stafilokokların ve özellikle patojen bir tür olan Staf. aureus‘un oluĢturduğu 



ekzotoksinler, yüzey proteinleri ve slime faktörü gibi virulent özellikler, mastitisin 

geliĢiminde önemli rol almaktadır. Staf. aureus, kontagiyöz mastitis etkeni olup, sürü 

içinde, sağım hijyenine dikkat edilmemesi durumunda, enfekte meme lobundan bir 

diğerine sağım baĢlıkları ve bakıcıların elleriyle yayılmaktadır (Arda ve ark 1992, 

Pyörola ve ark 1995, Sandholm ve ark 1995, BaĢtan 2002). 

Son yapılan çalıĢmalarda, stafilokokların neden olduğu inek mastitislerinde 

slime üretiminin önemli bir patojenite ve virülans faktörü olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Slime tabakasını oluĢturan Staf. aureus‘larda, slime oluĢturmayan 

stafilokok türlerine göre meme bezi epiteline kolonizasyon yüksek oranda 

bulunmuĢtur. Slime tabakası ile Staf. aureus‘un meme epiteline adezyonu, mastitisin 

patogenezinde ilk kritik aĢama olarak değerlendirilmektedir (Pyörola ve ark 1995, 

Sandholm ve ark 1995). 

Bu toksinler genelde eritrositlerin hemolizi, hipotansiyon, ateĢ, döküntü ve 

multiple organ yetmezliği gibi hasarlara yol açarken, delta toksinin spektrumu 

oldukça geniĢ olup eritrosit, lökosit, makrofaj, lenfosit ve trombositleri de hasara 

uğratmaktadır (Bilgehan 1995, Bloward ve Kloos 1997, Murray ve ark 1998, Cengiz 

1999). 

Mastitislerin patogenezinde bir diğer önemli faktör de etkenlerin ürettiği 

(özelikle Staf. aureus‘un) enzimler olan katalaz, koagulaz, stafilokinaz, 

hiyaluronidaz, deoksiribonükleaz, lipaz ve penisilinaz‘dır. (Arda ve ark 1992, 

Leloğlu 1997, Cengiz 1999, Bilgehan 2002) 

Stafilokoklardan ileri gelen mastitisler, ineklerde akut formdan kronik forma 

kadar değiĢen klinik tablolarda görülebilir. Akut mastitiste, hayvanlarda ateĢ, 

anoreksi, depresyon, rumen hareketlerinin durması ve zayıflama gibi genel bulgular 

görülür. Hastalıklı meme bölgesi ĢiĢmiĢ, ödemli, sıcak ve ağrılıdır. Ağrıdan dolayı 

tek taraflı bir topallık görülebilir. Eğer gangrenleĢme meydana gelmezse süt salgısı 

azalır, seröz, pıhtılı, purulent ve kanlı bir görünüm alır. Gangren oluĢursa hastalıklı 

meme bölgesi, mor-mavi bir renk alır. Kronik mastitiste ise, baĢlangıçta memede ve 

hayvanın genel durumunda bir bozukluk fark edilmez, fakat zamanla sütün yapısında 

değiĢiklikler meydana gelir. Süt salgısı azalır, sulu bir görünüm alır. Sonunda meme 



sertleĢir, körleĢir ve süt salgısı tamamen durur (Arda ve ark 1992, Pyörola ve ark 

1995, Sandholm ve ark 1995).  

Stafilokok mastitisleri antibiyotiklerle tedavi etmek oldukça zordur. Çünkü 

geliĢen fibröz doku nedeniyle antibiyotikler, meme içinde iyi dağılamaz ve skar 

dokusundan dolayı da etken bakteriyel ilacın etkisinden kurtulur. Ayrıca geliĢen 

doğal bariyer nedeniyle doğal antikorlar ve kan enfekte bölgeye iyi sirküle olamaz. 

Sonuçta enfekte memeler, uzun süre etkeni yayan kaynak haline gelir. AraĢtırmacılar 

böyle ineklerin kesime gönderilmesi daha uygun bir seçenek olarak önermektedir 

(BaĢtan 2002, Alaçam 2005). 

1.12. Mastitise KarĢı Koruyucu Önlemler  

1.12.1. AĢı Uygulamaları 

Süt sektöründeki sorunların ortadan kaldırılmasında baĢlıca sorunun 

mastitisin sıklığını azaltmak olduğu bildirilmektedir. Bu amaçla kullanılabilecek en 

önemli araç sütçü ırk ineklerin aĢılanmasıdır. Mastitis hastalığının azaltılmasında bir 

kontrol programının oluĢturulması, üretici ve süt iĢleme sanayi de ekonomik 

kayıpların azaltılmasında, böylece süt kalitesinin artırılmasında büyük önem 

taĢımaktadır. Mastitisin sıklığının azaltılması, süt lökosit sayısının mililitre baĢına 

1,5 milyonun altına düĢürülebilmesinde en önemli faktör aĢı uygulamalarıdır 

(Meyerholz 2010). 

AĢı uygulamasının süt inekçiliği iĢletmelerinde subklinik mastitise yakalanma 

olasılığını önemli düzeyde azalttığı bulunmuĢtur. Son 15 yılda yapılan çalıĢmalarda 

değiĢik mikroorganizma türlerine karĢı geliĢtirilen aĢıların ineklerin mastitise karĢı 

dirençlerini artırdığı bildirilmektedir (Hogan ve ark 1992, Giraudo ve ark 1997). 

Önemli mastitis etkenlerinden olan Staf. aureus' a karĢı yapılan 

immunizasyon çalıĢmaları sonucunda bazı araĢtırmacılar sonuç alamadıklarını, 

bazıları ise aĢılama yapılan ineklerde tedavinin kolaylaĢtığını ve laktasyon 

döneminde uygulanan aĢının yararlı olduğunu bildirmektedirler (Brock ve ark 1975, 

Nordhaug ve ark 1994, Watson ve ark 1996). 



Diğer bir önemli mastitis etkeni alan E. coli' ye karĢı yapılan aĢılamalarda; 

gram negatif etkenlere bağlı mastitislerin rastlantısında düĢme sağlandığı; klinik 

mastitis rastlantısında düĢme olmamasına karĢılık olguların Ģiddetinin azaldığı 

bildirilmektedir (Hogan ve ark 1992, Clark ve Van Raekel 1994 ). 

Ġnek ve keçilerde Str. agalactiae ve Str. dysgalactiae bakterinleri ile yapılan 

aĢılamalarda, meme enfeksiyonlarına karĢı bir rezistans oluĢtuğu belirlenmekle 

birlikte, immunite üzerinde fazla çalıĢma yapılmamıĢtır. Str. arkagalactiae bakterin 

aĢısı uygulanan düvelerde aĢılama sonrası Ģekillenen mastitislerin Ģiddetinin daha 

hafif olduğu ifade edilmektedir (Logan ve ark 1984; Yaneey 1993). 

Yapılan bir araĢtırmada aile tipi iĢletmelerde aĢılanan hayvanların 

SHS'lerinde istatistiki yönden de önemli olan bir azalma belirlenmiĢtir. Ayrıca aĢının 

etkisi klinik mastitis rastlantıları ve Ģiddeti yönünden ele alındığında olumlu sonuçlar 

elde edildiği ve klinik mastitis olgularının Ģiddeti ve niceliği göz önünde 

tutulduğunda tüm aĢılanan ineklerde; SHS'ler ile birlikte değerlendirildiğinde ise aile 

tipi iĢletmelerde aĢının daha etkili olduğu bildirilmiĢtir (Küçük ve Alaçam 2003). 

1.12.2. Kuru Dönem Antibiyotik Tedavisi 

Kuru dönem antibiyotik tedavisi kuru dönem baĢlangıcında memede var olan 

enfeksiyonların ortadan kaldırılmasında ve yeni enfeksiyon oluĢumunun 

engellenmesinde en etkili yol olarak görülmektedir  (Bansal ve ark 2007). 

Yapılan çalıĢmalarda ineklerin yaklaĢık %48‘inin kuru dönemin ilk 3 

haftasında enfekte oldukları ve bu enfeksiyonların yarısının gelecek laktasyon 

dönemi için kalıcı olabildiği belirtilmiĢtir  (Bradley ve Green 2001). 

Diğer bir çalıĢmada kuru dönemde meme içi 2 kez yapılan antibiyotik 

infüzyonlarının, subklinik Staphylococcus aureus mastitislerin eliminasyonunda, tek 

infüzyon uygulamalarına göre bir avantaj oluĢturmadığı, ancak kuru dönemde 

oluĢabilecek yeni enfeksiyonların önlenmesinde tek infüzyonlara göre daha etkili 

olduğu ve bu nedenle çift antibiyotik infüzyonlarının, kuru dönemde yeni enfeksiyon 

ve klinik mastitis riski yüksek olan sürülerde uygulanmasının mastitis kontrol 

programlan açısından yararlı olacağı bildirilmiĢtir (Uçar 1998).  



1.12.3. DıĢ Meme BaĢı Kaplayıcılar 

Lateks, akrilik ya da diğer polimer bazlı filmler meme baĢında kuruyarak 

patojenik bakterilerin meme baĢından giriĢini engellemektedir. DıĢ kaplayıcılar, 

ortalama 6 gün kadar özelliklerini korumaktadırlar. Özellikle kuru dönem sonunda 

artan meme içi basıncı, meme baĢı sfinkterini gevĢetmekte ve bakteriyel invazyon 

açısından risk oluĢturmaktadır. Bundan dolayı yapılan çalıĢmalarda, kaplayıcı 

maddelerin doğumdan bir hafta önce memeye belli aralıklarla 2-3 kez uygulanması 

gerektiği vurgulanmıĢtır  (Godden ve ark 2006) . 

1.12.4. Meme Ġçi Kaplayıcıları 

Kuru dönem tedavisi ile birlikte uygulanan meme baĢı kanalı kaplayıcılarının, 

yeni meme içi enfeksiyonları engellemedeki etkinliği araĢtırılmıĢ, bu uygulamayla 

%30 oranında daha az yeni meme içi enfeksiyon görüldüğü bildirilmiĢtir (Godden ve 

ark 2003). 

AraĢtırmacılar kuru dönemde yeni enfeksiyonların azaltılması konusunda, 

kaplayıcı ve antibiyotik uygulamasını, tek baĢına antibiyotik kullanımına göre daha 

baĢarılı bulmuĢlar, ancak bu Ģekilde uygulamanın maliyetli olacağını belirtmiĢlerdir 

(Berry ve ark 2003, Godden ve ark 2003, Bradley ve ark 2007). 

1.12.5. Altlık Yönetimi 

Altlık materyalinin seçimi ve temizliği, meme baĢı bakteriyel yükünü azaltma 

açısından önemlidir.  Klebsiella spp., Enterococcus spp.,  E. coli,  Str. uberis,  Str. 

dysgalactiae gibi çevresel streptekoklar ve koliform patojenler meme hastalıklarının 

etiyolojisinde geniĢ yer tutmakta ve bu bakterilere bağlı altlık kaynaklı 

kontaminasyonlara sık rastlanmaktadır (Godden ve ark 2006). 

Son yıllarda inorganik altlık olarak kum kullanılmaya baĢlanmıĢ, yapılan 

çalıĢmalarda kum altlıklarda barınan hayvanların meme baĢı bakteriyel yükü, sap 

saman altlıkta barınanlara göre daha düĢük bulunmuĢtur. Özellikle kum altlıkların 

meme baĢında  Klebsiella spp. ve koliform bakteri yükünü azalttığı bildirilmiĢtir 

(Zdanowicz ve ark 2004). 



1.12.6. Besleme ve Besleme Yönetimi  

Bazı iz minerallerin ve vitaminlerin bağıĢıklık sistemi üzerine direkt etkili 

olduğu görülmüĢ, özellikle E vitamini ve selenyumun mastitise karĢı koruyucu 

amaçla kullanılabileceği ilk kez Smith ve ark (1984) tarafından ortaya atılmıĢtır. 

Kuru dönemde, E vitamini yönünden yetersiz rasyonlar ile (100 IU/gün) 

beslenen ineklerde, doğum sonrası plazma α-tokoferol konsantrasyonlarının da düĢük 

olduğu, yüksek konsantrasyonlu (4.000 IU/gün) beslemede laktasyon baĢı klinik 

mastitis görülme sıklığının azaldığı bildirilmiĢtir (Weiss 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. GEREÇ ve YÖNTEM 

Sunulan tez çalıĢması Isparta‘nın ġarkîkaraağaç ilçesindeki iki süt inekçiliği 

iĢletmesine kayıtlı (TR32) yetiĢtirilen Holstein ırkı 150 baĢ inek üzerinde 

gerçekleĢtirildi.  

ÇalıĢma protokolü iki aĢamadan oluĢtu. ÇalıĢmanın birinci aĢamasında 

modifiye hedef tohumlama yöntemine göre senkronize edilmiĢ ve sabit zamanlı 

tohumlanmıĢ (0. gün) 150 inekte tohumlama sonrası 30. günde transrektal 

ultrasonografi yardımıyla gebelik tanısı yapıldı. ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında ise 

gebe ineklerde periyodik klinik ve laboratuvar muayeneler uygulandı. Klinik 

muayeneler ile gebelik sürecinin izlemi yapılırken, belli aralıklarla alınan süt 

numunelerinin kontrolü yardımıyla da çalıĢma grubundaki klinik ve subklinik 

mastitis olguları araĢtırıldı.  

2.1.   Hayvan Materyali 

ÇalıĢmanın materyalini 2–4 yaĢlı, en az bir doğum yapmıĢ, postpartum 40–

80. günler arasında bulunan, genital organlarında herhangi bir klinik sorun 

bulunmayan ve ayrıca metritis, retensio secundinarum ya da metabolik hastalıklar 

geçirmemiĢ sağlıklı inekler oluĢturdu. Gruptaki inekler doğum sonrası en az bir 

östrus göstermiĢ, vaginal akıntısı olmayan,  400–500 kg canlı ağırlığında inekler 

olup, ortalama beden kondisyon skoru -5‘lik sisteme göre -3,5 olarak kaydedildi 

(Serin 2002).    

ÇalıĢma 2010 yılının Ekim-Aralık ayları arasında yürütüldü. Hayvanların 

tamamı serbest sistemde barındırmakta olup, yeterli ve dengeli bir rasyonla 

beslenmekte, günde ortalama 33 kg süt vermekte ve günde iki kez sağılmaktaydı. 



2.2.  Laboratuvar Hazırlıkları 

2.2.1. Kullanılan Besiyerleri 

Klinik ve subklinik mastitis Ģüpheli süt numunelerinden bakterilerin ilk 

izolasyonu amacıyla % 5‘lik koyun kanı ilave edilmiĢ kanlı agar kullanıldı (Bilgehan 

2002). 

Staf. aureus izolasyonu ve sayımı için seçici bir besiyeri olan Baird-Parker 

Agar kullanıldı (Oxoid 2005).  

Stafilokok dıĢında mastitis nedeni olan Gram negatif bakterilerin izolasyonu 

amacıyla Eosin Metilen Blue (EMB) agar kullanıldı. 

Mueller-Hinton Broth, antibiyogram testinde gerekli olan bir sıvı besiyeri 

olup bakteri süspansiyonlarının hazırlanması amacıyla kullanıldı. 

Stafilokok suĢlarının antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla 

Mueller-Hinton Agar kullanıldı. 

Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri VRB (Violet Red Bile ) 

agar kullanıldı. 

2.2.2. Ticari Test Kitleri, Ayıraçlar ve Biyokimyasal Test Malzemeleri 

β-laktamaz identifikasyon test stikleri (Oxoid BR0066) 

Stafilokokların β- laktamaz aktivitelerini araĢtırmak için kullanıldı (Difco 

1995). 

Staphylase test (Oxoid DR595) 

Staf. aureus suĢlarının tavĢan plazması olmaksızın lateks aglütinasyon 

prensibiyle koagulaz enzimi üretip üretmediğinin saptanması amacıyla kullanıldı 

(Oxoid 2005). 



Bactident® E. coli (Merck 1.13303) 

In vitro (canlı hücre dıĢında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde 

kullanılan test kiti, çalıĢmada katı besiyerinden elde edilen izolatın 30–120 dakika 

içinde E. coli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanıldı. 

Hidrojen peroksit (%3) 

Katalaz testinde kullanıldı. 

Gram boyama Seti 

Bakterilerin gram pozitiflik yönünden mikroskobik tespitinde kullanıldı.  

2.2.3. Antibiyotik Diskleri 

SuĢlarının antibiyotiklere duyarlılıklarını tespit etmek amacıyla, Oxoid 

firmasından sağlanan; penisilin (10U), Amoksisilin (25μg), Amoksisilin-klavulonik 

asit (20μg/ 10μg), Enrofloksasine (5μg) ve Vankomisine (30μg) diskleri kullanıldı. 

Ayrıca stafilokokların mikrokoklardan ayırt edilmesi amacıyla Basitrasin 

diskleri (0.04U) kullanıldı. 

Vankomisin etken maddeli preparatların veteriner hekimlikte yaygın olarak 

kullanılmaması nedeniyle direnç oluĢumunun incelenmesi amacıyla özellikle tercih 

edildi.  

2.3.  Senkronizasyon  

ÇalıĢma grubunun seksüel senkronizasyonu amacıyla modifiye hedef 

tohumlama yöntemi uygulandı. Ġlk olarak ineklere 2 ml PGF2α (0,075 mg/ml d-

kloprostenol, Dalmazin, VetaĢ®, Ġstanbul) im enjeksiyonu yapıldı (-20. gün), 10 gün 

sonrasında klasik ovsynch metodu uygulandı. Bu amaçla 2,5 ml GnRH (0,0042 

mg/ml buserelin acetate, Receptal, Ġntervet®, Ġstanbul) im (-10. gün), 2 ml PGF2α 



im (-3 gün) ve ikinci GnRH enjeksiyonu im yapıldı (-1. gün). Ġnekler ikinci GnRH 

enjeksiyonundan 12–16 saat sonra sabit zamanlı olarak tohumlandı (0. gün, TAI) 

(ġekil 2.1). 

ÇalıĢmaya alınan, rektal muayenelerle herhangi bir genital sorunu 

bulunmadığı belirlenen ineklere, endometritis Ģüphesini ortadan kaldırmak amacıyla 

suni tohumlamadan 2 saat sonra 30 ml fizyolojik serum içerisinde Gentamisin sülfat 

(Gentavet, 50 mg/ml Gentamisin sülfat, VetaĢ) uygulandı (Yıldız 2010). 

 

 

ġekil 2.1: ÇalıĢmada uygulanan PGF2α destekli ovsynch senkronizasyon protokolü. 

 

2.4.  Gebelik Muayeneleri 

Tohumlamaları takip eden bir sonraki siklus döneminde tekrar östrus gösteren 

hayvanlar kaydedildi. ÇalıĢma grubuna kesin gebelik tanısı amacıyla tohumlamaları 

takip eden 30. günde B-mod real-time ultrasonografi cihazı (Medelkom® SLE 

301MF, Lithuania) transrektal yöntemle uygulandı ve sonuçlar kaydedildi. Mevcut 

gebeliklerin devamının izlenmesi amacıyla 50-70 ve 90. günlerde ise yinelenen rektal 

muayeneler yapıldı. 

2.5.  Süt Numunelerinin Alımı, Kontrolü ve Mastitis Olgularının Belirlenmesi 

Suni tohumlamadan sonra, çalıĢmaya alınan ineklerin sütleri her gün sabah 

sağımında fiziksel muayenelerle,  15–30–45. günlerde ise fiziksel ve biyokimyasal 

yöntemlerle kontrol edildi. Günlük kontroller sırasında Ģüpheli durumlarda ve 15-30-

45. günlerde bulguların birbirini desteklemesi amacıyla CMT (California Mastitis 

Test) ile beraber MC (MDI-4QF, Emkavet®, Patent no: TR–2007–03249, Türkiye) 

yöntemi de kullanıldı.   



2.5.1. Subklinik Mastitis Olgularının Tanısı 

Subklinik mastitis olguları California Mastitis Test (CMT) ve Milk Checker 

(MC) yardımıyla belirlendi.  

CMT testinde, CMT küreğinin her bölmesine ineklerin meme bölümlerinden 

süt örnekleri alındı. Örnek miktarları eĢitlendikten sonra üzerlerine eĢit miktarda 

CMT solüsyonu ilave edilip dairesel hareketlerle karıĢtırıldı ve sonuçlar 5 saniye 

içinde oluĢan jel oluĢum durumuna göre değerlendirildi.  

CMT testi uygulanan hayvanların aynı meme bölümlerinden alınan süt 

örneklerine aynı zamanda MC (Milk Checker) testi uygulandı.  

MC‘ın haznesine alınan süt örneklerinin elektriksel iletkenliğindeki 

değiĢikliklere bağlı olarak oluĢacak her meme bölümüne ait değerler belirlenerek, bu 

değerlerin MC‘ın kendi skalasında belirtilen standart değerlerle karĢılaĢtırılmasıyla 

subklinik mastitisli meme bölümleri belirlendi. Test sonucunda +1 hasta ile +6 hasta 

arasındaki her iki birim bir sayılarak CMT ile eĢleĢtirildi. Böylece 1-2 derece hasta 

görünenler  +1, 3-4 derece hasta görünenler  +2,   5-6 derece hasta görünenler +3 

olarak değerlendirmeye alındı. 

2.5.2. Klinik Mastitisin Tanısı 

Ġnekler her sağım öncesi klinik mastitislerin tanısı amacıyla muayene edildi. 

Memelerin muayenesinde; dıĢ görünümleri, meme baĢlarının büyüklükleri, memenin 

ve meme baĢının Ģekli, meme ve meme baĢı derisinin durumu, meme baĢının 

esnekliği ve ödemin varlığı gözden geçirildi. Memelerden sütün çıkıĢ Ģekline 

bakılarak, meme baĢı kanalının fibrin, kan pıhtısı ve süt taĢları ile tıkanıp 

tıkanmadığı araĢtırıldı. Sütün fiziksel muayenesinde Strip Cup Testi uygulandı. Bu 

amaçla siyah renkli plastik bir kap üzerine hayvandan alınan 5–10 ml süt, renk 

değiĢikliği, kan, kıvam ve pıhtı bakımından incelendi ve sonucun pozitif olması ile 

fiziksel görünümünde gözle görülebilir değiĢiklik ve anormallik saptanan meme 

bölümleri klinik mastitis olarak değerlendirildi. 



Embriyonal dönemde meme ve süt muayeneleri 

Bu aĢama tohumlama sonrası 45. güne kadar olan dönemi kapsadı 

(Tohumlama günü mastitis olmayan 102 baĢ inek). ÇalıĢmaya tohumlama günü 

yapılan muayenelerde mastitis sorunu bulunmayan inekler çalıĢma kapsamına alındı. 

Tohumlamayı izleyen 15. 30. ve 45. günlerde subklinik mastitislerin, her sağım 

öncesi klinik mastitislerin tanısına yönelik meme ve süt muayeneleri yapıldı. 45. 

güne kadar yapılan kontrollerde sütlerde anormal bir duruma rastlanmadı.  

Erken fötal dönemde meme ve süt muayeneleri 

Bu dönem gebeliği belirlenmiĢ ve 45.güne kadar herhangi bir mastitis sorunu 

bulunmayan ineklerin tohumlama sonrası 45 ve 90.günler arasındaki dönemini 

kapsadı. 

 Bu amaçla 50. 70. ve 90.günlerde subklinik mastitislerin tanısı açısından 

muayene ve taramalar yapıldı, klinik mastitislerin tanısı için ise yine her sağım 

öncesi kontrol edildi. 

Embriyonal ve erken fötal dönemde yapılan muayeneler sonrası klinik ve 

subklinik mastitis tanısı konulan olgular kaydedildi. Muayeneler sonrası meme 

bölümlerinde klinik ve subklinik mastitis tanısı konulmayan ve baĢka bir problemi 

olmayan inekler aynı zamanda kontrol grubunu oluĢturdu. 

2.5.3. Mikrobiyolojik Muayenelerin Yapılması 

Süt örnekleri alınmadan önce her bir ineğe ait bilgiler (Kulak numarası, 

mastitisin formu ve son antibiyotik uygulama günü) çalıĢma formuna kaydedildi. 

Mikrobiyolojik muayeneler için süt örnekleri, 0-45.gün (embriyonal dönem) ve 45-

90.günler arasını (erken fötal dönem) kapsayan iki ayrı dönemde toplandı. Süt 

numunesi alımı için meme baĢları %70‘lik alkol ile dezenfekte edildikten sonra ilk 

sağılan kısım atılmak kaydıyla 10–15 ml süt steril kapaklı cam tüplere alındı ve +4 

ºC‘de soğuk zincir altında 2 saat içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi 

ġarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderildi.  



Ġzolasyon, identifikasyon ve patojenite testleri 

Ġzolasyon 

Bu iĢlem, süt örneklerinde hem mikroorganizma olup olmadığını hem de 

mikroorganizma varsa bunun sayısını belirleyecek Ģekilde yapıldı. Her süt örneği 

Kanlı agar, Baird-Parker Agar, VRBL ve EMB besiyerlerine 0,1 ml miktarında 

yayma plak yöntemi ile ekildi. 

Besiyerleri aerob ortamda ve 37 ºC‘de 24–48 saat inkübe edildi. Hiç üreme 

olmayan ve belli sayıdan az üreme olan (birkaç koloni) örnekler kültür negatif olarak 

değerlendirildi. Kanlı agar, Baird-Parker Agar, VRBL ve EMB besiyerlerinde üreyen 

mikroorganizmalar koloni yapısı, Gram boyama, mikroskobik görünüm ve 

biyokimyasal özellikler yönünden incelenerek tanımlandı. 

E. coli izolasyonu 

VRBL petrilerinden, 35–37 ºC'de 18–24 saat süren inkubasyondan sonra 1-2 

mm çapında kırmızımsı bir presipitat zonu ile çevrili kırmızı koloniler, 

Enterobacteriaceae familyasının laktoz pozitif üyeleri olan koliform grup bakteriler 

olarak sayıldı. Aynı sonucun EMB besiyerinde de görülmesi sonrası 5 koloni alındı. 

Alınan bu tipik kolonilere Bactident® E. coli testi uygulandı. Alınan kolonilerden 

kontrolden sonra pozitif verenler E.coli olarak tespit edildi ve değerlendirildi. 

Streptokokların izolasyonu 

Kanlı agarda 1 mm çapında, Ģeffaf, parlak, hemolitik ve nonhemolitik 

streptokoklar yönünden Ģüpheli görülen 5 koloni alındı. Alınan kolonilerden Gram 

boyama yapıldı. Gram boyama sonucu zincir Ģeklinde Gram pozitif görülen 

kolonilere katalaz testi uygulandı. Katalaz testi sonucu negatif olan koloniler 

streptokok olarak izole edildi. 

Stafilokokların izolasyonu 

Kanlı agarda 2–6 mm çapında, yuvarlak, düzgün, S tipi kolonilerden 5 koloni 

alındı. Gram boyama yapıldı. Gram boyama sonucu üzüm salkımı kümeler Ģeklinde 



Gram pozitif görülen kolonilerin katalaz testi ile streptokoklardan, Mueller Hinton 

agarda basitrasine duyarlılık deneyi ile mikrokoklardan ayrımı yapıldı. Baird Parker 

agarda tipik etrafı berrak zonlu siyah renkli kolonilere uygulanan koagulaz testi ile 

de stafilokokların identifikasyonu yapıldı. Bu deneyde, Baird Parker agardan izole 

edilen kültürlere koagulaz testi uygulanarak doğrulama yapıldı. 

Patojen stafilokokların diğer stafilokoklardan ayırt edilmesinde kullanılan bu 

testte Staphylase Test (Oxoid DR595) ticari test kiti kullanıldı.  

SuĢların β-laktamaz üretiminin belirlenmesinde β-laktamaz (Nitrocefin) 

identifikasyon stikleri (Oxoid BR0066) kullanıldı. Stiklere Mueller Hinton agarda 

üreyen kolonilerden bir damla distile su ile sürme yapıldı ve stikler nemli ortamda 24 

saat süreyle inkübe edildi. Sonuçlar 5., 15. dakika ve 24 saat sonunda stiklerde 

oluĢan renk değiĢimine göre değerlendirildi. Koyu-pembe kırmızı renk oluĢumu β-

laktamaz pozitif ve 24 saatin sonunda rengin değiĢmemesi ise β -laktamaz negatif 

olarak değerlendirildi. 

Antibiyogram duyarlılık testi 

Ġzole ve identifiye edilen stafilokok suĢlarının antibiyotiklere karĢı 

duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Besiyerlerinin 37 

ºC‘lik etüvde 18–24 saat inkübasyonu sonunda disklerin etrafında oluĢan zon çapları 

ölçülerek, suĢların antibiyotik duyarlılıkları/ dirençlilikleri belirlendi. 

 

3. BULGULAR 

3.1.  Gebelik Bulguları  

Tohumlama sonrası 30. günde yapılan transrektal ultrasonografik muayeneler 

sonucunda 150 ineğin 102‘sinde (% 68) gebelik tespit edildi. Gebeliklerin izlenmesi 

amacıyla 30-90. günler arasında yapılan periyodik rektal muayeneler sonucunda 50. 

günde 98, 70. Günde 94 ve 90. günde ise 94 inekte gebeliklerin devam ettiği görüldü. 

Aynı süreç içerisinde çalıĢma grubu klinik ve subklinik mastitis yönünden 



değerlendirildi. Ġzlem sırasında 2 ineğin zorunlu kesim nedeniyle çalıĢmadan 

çıkarılması nedeniyle istatistikî hesaplamalar n:100 üzerinden yapıldı (Tablo 3.1). 

Tablo 3.1. Tohumlama sonrası 30, 50, 70, 90. günlerde yapılan gebelik muayeneleri 

sonuçları. 

TOPLAM 102 98 * 94 94

Muayene  Günleri

30.gün 50.gün 70. gün 90.gün

*. 2 inek hastalık nedeniyle sürüden çıkarılmıĢtır. 

3.2.  Mastitis Bulguları 

Ġneklerde tohumlamadan sonraki 0–45.günleri kapsayan embriyonal ve 45–

90. günleri kapsayan erken fötal dönemde karĢılaĢılan klinik ve subklinik mastitis 

olgularının, gebeliğin Ģekillenmesi ve gebeliğin sürdürülmesi üzerine etkilerinin 

araĢtırılması amaçlandığından, günlük yapılan muayenelerde klinik, 30., 50., 70., ve 

90. günlerde yapılan süt muayenesinde subklinik mastitis olguları ve mastitis 

rastlanan sütlerdeki etken izolasyonu sonuçları Ģöyle bulundu  (EK-A). 

30. günde yapılan süt kontrollerinde mastitis olduğu tespit edilen 1 ineğin 

klinik mastitis olduğu tespit edildi. Süt numunesinin bakteriyolojik kontrolünde 

memelerin birinde E. coli, diğerinde K-negatif stafilokok tespit edildi. 

50. günde yapılan süt kontrollerinde 8 ineğin subklinik, 2 ineğinde klinik 

mastitis olduğu tespit edildi. Bu ineklerde hastalık teĢhisinden sonra sütte yapılan 

etken izolasyonunda, klinik mastitis görülen hastalarda Staf. aureus ve K-negatif 

stafilokoklar bulunduğu tespit edildi. Subklinik mastitis tespit edilen ineklerde 

yapılan mikrobiyolojik kontrollerinde, K-negatif stafilokok, E.coli ve streptokoklar 

izole edildi. 

70. günde yapılan süt muayenesinde 11 inekten bir tanesinin klinik, 10 

tanesinin subklinik mastitis geçirdiği tespit edildi. Bu ineklerde hastalık teĢhisinden 

sonra yapılan etken izolasyonunda klinik mastitis tespit edilen bir inekte Staf. aureus, 



subklinik mastitis tespit edilen inekte de Staf. aureus, KNS,   E. coli ve Streptokoklar  

izole edildi.  

90. günde yapılan süt muayenesinde subklinik mastitis tespit edilen 1 inekten 

alınan süt numunesinde Staf. aureus tespit edildi. 

30. gündeki ilk gebelik muayenesinden sonra gebe kalıp çalıĢmaya alınan 100 

gebe inek üzerinde yapılan mastitis muayene sonuçları gruplandırıldığında 30. 

gündeki muayenede %1, 50. gündeki muayenede %10, 70. gündeki muayenede %11 

ve 90. gündeki muayenede %1 mastitis olgusu tespit edildi. (Tablo 3.2) 

30. gündeki ilk gebelik muayenesinden sonra gebe kalıp çalıĢmaya alınan 102 

gebe inek üzerinde yapılan gebelik muayene sonuçları gruplandırıldığında 30. 

gündeki muayenede %100, 50. gündeki muayenede %98, 70. gündeki muayenede 

%94 ve 90. gündeki muayenede %94 oranlarında gebeliğin sürdüğü tespit edildi. 

(Tablo 3.2) 

 

Tablo 3.2. Tüm guruplarda mastitis muayenesinde 30, 50, 70 ve 90. günlerde 

mastitisli hayvan sayıları, embriyonik ölümler ve gebelik oranları. 

 

102/102 98/100 94/100 94/100

Mastitis 

muayene

Toplam 

Gebelik 

kaybı

Gebe 

sayısı

Gebelik 

oranı

Mastitis 

muayene

Toplam 

Gebelik 

kaybı

Gebe 

sayısı

Gebelik 

oranı

Mastitis 

muayene

Toplam 

Gebelik 

kaybı

Gebe 

sayısı

Gebelik 

oranı

Mastitis 

muayene

Toplam 

Gebelik 

kaybı

Gebe 

sayısı

Gebelik 

oranı

Klinik: 4 1 0 2 2 1 1 0 0

Subklinik: 19 0 0 8 0 10 2 1 0

Sağlam: 79 101 0 90 0 89 1 99 0

TOPLAM: 102 102 0 100 2 100 6 100 6

94%

30. gün *  50. gün   70. gün muayene 90. gün

98102 100% 98% 94 94% 94%

  
* : Sürüden çıkarılan hayvanlar nedeniyle 50. günden sonra denek sayısı n:100'dür.  

Not: 15. günde yapılan süt kontrollerinde hiçbir inekte subklinik yada klinik mastitits bulgusuna 

rastlanmamıĢtır.  

          

0–45. günler arasındaki ( 30. gün ) muayenede taranan 102 sağmal ineğin 

1‘inde ( %1 ) klinik, 50 – 90. günler arasında taranan 100 sağmal ineğin 19‘unda 

(%19) subklinik ve 3‘ünde (%3) klinik olmak üzere çalıĢma süresince toplam 23 

(%23) inekte mastitis belirlendi. 



CMT pozitif olduğu belirlenen 23 inekten alınan 33 süt örneğinin, 25 

(%75,75)‘i subklinik ve 8 (%34,8)‘i klinik mastitisli meme loblarına aitti. Süt 

örneklerinin 14 (%42,4)‘ü (14 örnek) bir meme lobundan, 8 (%34,8)‘i (16 örnek) 

aynı hayvanın iki meme lobundan, 1 (%4,3)‘i (3 örnek) üç meme lobundan alındı 

(Tablo 3.3). 

Tablo 3.3. Mastitisli ineklerden alınan süt örneği ile hastalıklı meme lobu sayıları. 

Toplam

Toplam inek sayısı 100

Normal inek sayısı 77

Mastitisli inek sayısı 23 14 60,9% 8 34,8% 1 4,3% 0 0,0%

Alınan süt örneği sayısı 33 14 42,4% 16 48,5% 3 9,1% 0 0,0%

Klinik hasta inek sayısı 4 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 0 0,0%

Klinik hasta meme sayısı 7 1 14,3% 4 57,1% 3 42,9% 0 0,0%

Subklinik hasta inek sayısı 19 13 68,4% 6 31,6% 0 0,0% 0 0,0%

Subklinik hasta meme sayısı 23 13 56,5% 12 52,2% 0 0,0% 0 0,0%

4
Memesi 

hasta 

Memesi 

hasta 
1 2

Memesi 

hasta 
3

Memesi 

hasta 

 

Mastitisli olduğu belirlenen 23 hayvanın; 7 (%30,4)‘sinin 1. laktasyonda, 8 

(%34,7)‘inin 2. laktasyonda, 5 (%21,7)‘inin 3. laktasyonda, 3 (%13)‘ünün 4. 

laktasyonda, olduğu belirlendi. Hayvanların iyi hijyenik Ģartlarda barındırıldıkları ve 

hayvanların hepsinin sağımının makine ile toplu sağım ünitesinde yapıldığı tespit 

edildi. 

3.3.  Bakteriyolojik Bulgular 

ÇalıĢmada, 23 mastitisli ineğe ait sütlerin mikrobiyolojik incelenmesinde 30 

(% 90,9) örnekten bakteriyel etken izole edilirken, 3 (% 9,1) örnekten herhangi bir 

bakteriyel etken izolasyonu yapılamadı. Mastitisli sütlerin 22‘sinde stafilokok (Staf. 

aureus + KNS), 3‘ünde streptokoklar ve 5‘inde enterobakterler izole edildi. Ġzole 

edilen 22 stafilokokun 19‘unun basitrasine dirençli, 3‘ünün basitrasine duyarlı 

olduğu tespit edildi. Stafilokokların izole edildiği 22 süt örneğinin; 13‘ünde Staf. 

aureus, 9‘unda KNS identifiye edildi. 

Tablo 3.4. Subklinik ve klinik mastitis bulguları ile izole edilen mikroorganizmaların 

sayısı ve dağılımı. 



Staf. 

aureus
E.coli KNS Streptokok

1 13 13 12 5 2 2 3

2 6 12 10 4 2 4

3 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0

2 2 4 4 0 1 3 0

3 1 3 3 3 0 0 0

23 33 30 13 5 9 3

Klinik 

mastitis

Toplam

İzolasyonu Yapılan mikroorganizmalar
Meme 

sayısı

Hasta 

inek 

sayısı

Örnek 

sayısı

İzolasyon 

yapılabilen 

örnek 

sayısı

Subklinik 

mastitis

 

 Mastitisli süt örneklerinden izole ve identifiye edilen mikroorganizmaların 

sayısı ve dağılımı Tablo 4.4 ile sıklık sırasına göre dağılımları Tablo 3.5‘de 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.5. Mastitisli süt örneklerinden izole ve identifiye edilen mikroorganizmaların 

sıklık sırasına göre dağılımları.  
 

İzole edilen m.o. türü Sayı %

Staf.aureus 13 43,33

K-negatif stafilokok 9 30,00

Streptecoccus spp. 3 10,00

E. coli 5 16,67

TOPLAM 30 100,00  

Ġzole edilen stafilokoklar koagulaz testi ile Staf. aureus ve KNS Ģeklinde iki 

gruba ayrıldı.  

Tablo 3.6. Ġzole ve identifiye edilen Staf. aureus ve KNS suĢlarının β-laktamaz 

aktiviteleri ve biyokimyasal test sonuçları 
 

n:22 Staf.aureus KNS Stafilokoklar

Stafilokok Suşları 13 9 22 (%100)

Katalaz Pozitif (%) 13 (100) 9 (100) 22 (%100)

β-laktamaz Pozitif (%) 8 (36,36) 2 (9,09) 10 (%45,45)  



Ġzole edilen stafilokokların tamamının katalaz pozitif olduğu, streptokok 

suĢlarının ise katalaz negatif olduğu saptandı.  

Staphylase Test (Oxoid DR595) kullanılarak yapılan koagulaz testinde izole 

edilen 22 stafilokok suĢunun 13‘ünün Koagulaz pozitif, 9‘unun Koagulaz negatif 

olduğu tespit edildi.   

Yapılan test sonucunda, 13 Staf. aureus (%43,33) ve 9 KNS (%30,00) olmak 

üzere toplam 22 stafilokok suĢunun 10 (%45,45)‘unda β-laktamaz aktivitesi 

saptanırken, 12 (%54,55)‘ünde β -laktamaz aktivitesi saptanamadı (Tablo 3.6). 

 

Tablo 3.7. Ġzole edilen Staf. aureus ve K-negatif stafilokokların antibiyotik duyarlılık 

sonuçları. 

N: 13 N: 9 N: 22

N % N % N % N % N % N %

Amoksisilin 6 46,15% 7 53,85% 3 33,33% 6 66,67% 9 40,91% 13 59,09%

Amoksisilin- 

Klavulonik asit
1 7,69% 12 92,31% 0 0,00% 9 100,00% 1 4,55% 21 95,45%

Penisilin 10 76,92% 3 23,08% 4 44,44% 5 55,56% 14 63,64% 8 36,36%

Enrofloksasilin 2 15,38% 11 84,62% 1 11,11% 8 88,89% 3 13,64% 19 86,36%

Vankomisin 0 0,00% 13 100,00% 0 0,00% 9 100,00% 0 0,00% 22 100,00%

Staf. aureus Koagulaz negatif 

stafilokok (KNS)

Toplam

R S R S R S

  R: Dirençli, S: Duyarlı, N: SuĢ Sayısı 

Antibiyotik duyarlılık sonuçları ise Ģöyledir; β-laktam grubu 

antibiyotiklerinde kullanıldığı deneylerde 22 stafilokok suĢunun 9‘unun (% 40,91) 

Amoksisiline, 1‘inin (% 4,55) Amoksisilin-Klavulonik asite, 14‘ünün (%63,64) 

Penisiline, 3‘ünün (%13,64) Enrofloksasiline dirençli ve ayrıca suĢlarının tamamının 

Vankomisine duyarlı olduğu belirlendi (Tablo 3.7). 

 



 

 

 

4. TARTIġMA  

ÇalıĢmaya dahil edilen hayvanlarda modifiye ovsynch senkronizasyon 

programı uygulandı. Senkronizasyon programlarının gebeliğin sağlanması ve devamı 

üzerinde bazı olumsuz etkilerinin olduğu bazı araĢtırmacılar tarafından ileri 

sürülmektedir. Özellikle ovulasyon senkronizasyon protokollerinin erken embriyonik 

ölümleri artırabileceğini, özellikle ısı stresi yaĢayan ineklerde bu durumun daha fazla 

etkili olabileceği belirtilmektedir (Cartmill ve ark, 2001). Bu olumsuzluklardan 

kaçınmak amacıyla çalıĢmamız soğuk yada sıcak stresinin olmadığı ekim, kasım, 

aralık aylarında yapıldı. 

Ovsynch, folliküler dalganın geliĢtirilmesi, luteal yapının regresyonunun 

sağlanması ve belirli zamanda tohumlama yapılmasını içeren bir yöntemdir. Östrus 

senkronizasyonuna nazaran daha az iĢçilik gerektirdiğinden ve maliyetlerinin fazla 

yüksek olmamasından dolayı son yıllarda tercih edilmeye baĢlanmıĢ bir uygulamadır. 

Suböstrus, repeat breeder, luteal ve folliküler anormalliklerin yoğunlaĢtığı yüksek 

verimli iĢletmelerde vazgeçilmez rutin bir uygulama haline gelmiĢtir (Thatcher ve 

ark, 2002, Paul ve Fricke 2004).  

Ovsynch protokolünde ovulasyonun senkronizasyon baĢarısı, elde edilen 

gebelik oranı ve embriyonik kayıplar karĢılaĢtırıldığında uygulamanın siklusun hangi 

döneminde baĢladığının çok önemli olduğu ifade edilmektedir (Vasconcelos ve ark 

1999). Ayrıca senkronizasyon protokollerinin yanlıĢ dönemde uygulanmasıyla da 

embriyonik ölümlerin oluĢabileceği belirtilmektedir. Senkronizasyona siklusun erken 

döneminde (1–4 gün) baĢlatıldığında ikinci GnRH enjeksiyonunda yaĢlı bir dominant 

follikül ile karĢılaĢılır. Bu follikül 5 gün ve daha fazla süre dominant kaldığından 

ovulasyon Ģekillenmeyebilir veya Ģekillense de fertilitesi düĢüktür (Santos ve ark, 

2004). Siklusun 5–14. günleri arasında uygulandığında fertilitenin arttığı ve gebelik 

oranının daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. En iyi cevap 10 mm çapında dominant bir 



follikülün bulunduğu evrede alınmaktadır. Dolayısıyla siklusun 5–14. günleri arası 

herhangi bir gün uygulamaya baĢlanılması halinde taze dominant follikül yakalama 

Ģansı daha yüksek olmaktadır (Moreira ve ark 2000a, Stewart ve ark 2004). 

Yıldız (2005),  suni tohumlama sonucu gebe kalan ineklerin oranını %58,8 

olarak bildirirken, diğer çalıĢmalarda bu oran %66,7 ve %73,1-78,1 olarak 

aktarılmaktadır (DaĢkın 1997, Aral ve Çolak 2002, Erdem ve ark, 2002, Nak ve ark, 

2005, Sönmez ve ark 2006, Aydın ve ark, 2008, Dinç ve ark, 2008, Yıldız 2010). 

Sunulan çalıĢmada gebelik oranının diğer çalıĢmalarda elde edilen bulgulara benzer 

(%68) olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuçların alınmasında araĢtırmanın yapıldığı 

bölgede bakım ve besleme Ģartlarının iyi olması, bölgesel ve mevsimsel farklılıklar, 

veteriner hekim kontrolünün sık ve titizlikle yapılması gibi nedenlerin etkili 

olabileceği düĢünülmektedir. Bunun yanında çalıĢmada elde edilen oranların farklı 

elde edilmesi, materyal olarak kullanılan hayvanların ırkından, vücut skorlarının 

farklı olmasından, inek veya düve olmalarından, siklik veya asiklik olmalarından, 

yaĢlarından, doğum-ilk tohumlama aralığı sürelerinin ve tohumlama zamanın değiĢik 

olmasından kaynaklanmaktadır. Ovsynch ve sabit zamanlı tohumlama ile birlikte 

postbreeding infüzyon tedavisi, var olabilecek intrauterin mikroorganizmaların 

gebelik üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak, klinik olarak sağlıklı 

ineklerde gebelik oranını arttırmaktadır. Östrus tespitine gerek kalmadan kabul 

edilebilir gebelik oranlarına ulaĢmak amacıyla ovsynch artı postbreeding infüzyon 

protokolünün uygulanabileceği bildirilmektedir (Yıldız 2010). 

Sunulan çalıĢmada mastitisin gebeliğin erken dönemlerindeki gebelik kaybı 

üzerine etkileri araĢtırıldı. Bu amaçla tohumlamadan sonraki 15., 30. ve 45. günlerde 

meme ve süt muayeneleri yapıldı. Bu muayenelerde sadece (30. gün muayenesi)  bir 

inekte klinik mastitise rastlandı. ÇalıĢmanın baĢlangıcından 30. güne kadar geçen 

sürede (29 günlük süre) hiçbir inekte klinik ya da subklinik mastitise rastlanmadı. 

Bulgulara göre 0–30. günü kapsayan dönemde belirlenen gebelik oranı (%68), 

normalde mastitis görülmeyen ve ovsynch senkronizasyon programı uygulanan 

tohumlamalardan elde edilen gebelik oranına benzer ve yüksek bulunmuĢtur (Yıldız 

2010, Kara ve ark, 2011). Dolayısıyla sunulan çalıĢmada ilk gebelik muayenesinin 

yapıldığı 30. güne kadar tohumlama sonrası önemli derecede mastitisin geliĢmemesi 

ve muayene gününe kadar %32 gebeliğin sağlanamamıĢ olması normal kabul 

edilebilir.  



Mastitis ile reprodüktif performans arasındaki iliĢkiyi ele alan bazı 

çalıĢmalarda, oluĢan yangıya bağlı olarak ateĢ ve yangı ürünlerinin fertilizasyon 

öncesi kalitesiz oosit, fertilizasyon sonrası ise zayıf embriyo geliĢimine neden olduğu 

belirtilmektedir (Chebel 2007) . Ovaryumlar da kalitesiz oosit üretimi ve buna bağlı 

olarak mevcut embriyoların daha sonraki aĢamalarda embriyonik / fötal ölümler ve 

de abortların nedeni olması muhtemeldir. Süt ineklerinde mastitis, laktasyon 

performansının yanında daha birçok olumsuz etkiye sahiptir. Postpartum ilk östrus ve 

gebe kalma aralığının uzamasının ve anovulasyonun sebebinin, mastitis sebebiyle 

ortaya çıkan semptomlardan ateĢ, GnRH-LH salınımının blokajı ya da negatif enerji 

dengesinin oluĢmasına bağlı olabileceği ileri sürülmektedir (Hansen ve ark 2004, 

Chebel 2007).  

Enfeksiyöz etkenlerin uterusa giriĢi hematojen ya da vajinal yolla olmaktadır. 

Bu etkenler sistemik etkilere yol açarsa septisemi, viremi ya da toksemi oluĢabilir. 

Enfeksiyöz etkenlerin neden olduğu yüksek ateĢ gebeliğin ilk aĢamasında 

embriyonik proteinlerin denatürasyonu sonucu erken embriyonik ölümlere yol 

açabilmektedir. Ayrıca bu sırada açığa çıkan prostaglandinlerin de hormonal etki 

sonucu luteolizise ve sonuçta embriyonik ölümlere neden olabilmesi de söz 

konusudur. Ayrıca hastalık tablosu ile beraber oluĢan stres yüksek ateĢle beraber 

yüksek steroid salınımına neden olmaktadır. Bu durumda diğer mikroorganizmalara 

karĢı immun yanıtın azalması ve oluĢacak immunosupresyonla, dolaylı yoldan 

gebelik kaybına neden olabilmektedir (Vanroose ve ark, 2000). 

Yapılan bir çalıĢmada (Hansen ve ark 2004), TNF-α, IL-1, IL-8 gibi 

sitokinlerin etkileri sonucu hem fertilizasyon öncesinde normal ve sağlam bir 

ovumun geliĢiminin engellenebileceğinin hem de fertilizasyon sonrası oluĢan 

embriyonun geliĢiminin engellenebileceği ifade edilmektedir. Çoğunlukla bu 

etkilerini LH‘ın etkilerinin azalması ve embriyonun geliĢiminde önemli rolü olan 

progesteronun düĢük seviyede seyretmesinin neden olduğu ileri sürülmektedir. 

Ayrıca beden ısısının yükselmesi corpus luteumdan progesteron salınımının 

azalmasına da neden olmaktadır. BağıĢıklık ve üreme sistemlerinin her ikisinin de 

sağlıklı ve sağlam olması üreme performansını arttırır. AĢı uygulaması ise bağıĢıklık 

sistemini güçlendirerek mastitisten korunmayı ve sitokinlerin etkisini minimal 

düzeye indirerek gebelik oranlarına olumlu etki yapar (Hansen ve ark, 2004). 

Yapılan çalıĢmada ineklerin 70 tanesi 6 aylık dönem içinde iĢletme yönetimi 



tarafından mastitis aĢısı (Ġnaktif, Str. agalactiae, Str.  disagalactiae, Str. uberis, Staf. 

pyogenes, Staf. aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa ve Corynebacterium 

pyogenes içerir. Mastivac —Biotek® – Malatya) ile aĢılanmıĢtır. Bu bilgiler ıĢığında, 

aĢılamanın embriyonik dönemde olabilecek olası kayıpları, en az düzeye indirmiĢ 

olabileceği söylenebilir. 

Mastitis olgularında, mikroorganizmaların gebelik üzerindeki olumsuz 

etkilerinin, mikroorganizma türleri ve biyokimyasal etkilerine göre değiĢiklik 

gösterdiği belirtilmektedir. Örneğin koagulaz enzimi, Staf. aureus suĢlarını diğer 

stafilokok suĢlarından ayıran en önemli patojenite kriteridir. Bununla beraber 

koagulaz enzimi düĢük oranda da olsa diğer bazı stafilokok türleri tarafından da 

yapılabilmektedir. Koagulaz enzimi Staf. aureus suĢlarında serbest ve hücreye bağlı 

olarak bulunabilir. Patojen stafilokokların çoğu insan yada bir çok hayvan plazmasını 

koagüle etme yeteneğine sahiptirler. Bu tip stafilokoklar girdikleri organizmada 

sahip oldukları koagulaz enzimi sayesinde bir fibrin tabakasıyla kaplanarak 

fagositozdan korundukları gibi normal serumun bakterisit etkisini de engelleyerek 

patojenite kazanmıĢ olurlar. Bu nedenle Koagulaz pozitif suĢlar patojen kabul 

edilirler (Arda ve ark 1992; Erol 2007). 

AraĢtırmada enfeksiyon görülen ineklerden 5 tanesinde gebelik kaybına 

rastlanırken, bunlardan 2‘sinde etkenlerden birinin KNS olması, hem K-negatif hem 

de K-pozitif suĢların gebelik kaybına yol açabileceğini düĢündürmektedir. 

Birçok mikroorganizmanın mastitise yol açabildiği bilinmekle birlikte, 

mastitisli süt ve meme dokusundan büyük bir çoğunlukla Staf. aureus, Staf. 

epidermidis, Streptococcus spp. gibi Gram pozitif kokların izole edildiği 

bildirilmektedir (Nazer ve Tavakoli 1994, Vasil 1994, Ameh ve ark 1999, Benites ve 

ark, 2002). Türkiye‘nin değiĢik yörelerinde ve diğer ülkelerde mastitise neden olan 

mikroorganizmalarla ilgili pek çok çalıĢma yapılmıĢ, stafilokokların mastitislerden 

en çok izole edilen etken olduğu tespit edilmiĢtir (Aydın ve ark, 1995, ġahin ve ark, 

1997, Kireçci ve Çolak 2002, SavaĢan 2006).  Alaçam ve ark (1989), Afyon‘da CMT 

pozitif olan meme loblarından aldıkları süt örneklerinde ineklerin %26,19‘unda 

stafilokok izole etmiĢlerdir. Aydın ve ark (1995), Kars yöresinde klinik ve subklinik 

mastitisli ineklerden alınan 93 süt örneğinde etken olarak, 28 (%35,89) Staf. aureus 

ve 15 (%19,23) Staf. epidermidis izole etmiĢlerdir. ġahin ve ark (1997), Kars ili 



merkez köylerinde 304 ineğin mastitis taramasında Staf. aureus’un izolasyon oranını 

%29,82, Staf. epidermidis‘in ise %17,54 olduğunu tespit etmiĢlerdir. Kireççi ve 

Çolak (2002), Holstein ve Montafon ırkı ineklerin CMT ile muayenesinde, CMT 

pozitif bulunan 140 süt örneğinden %51,2 oranında Stafilokok türü izole etmiĢlerdir. 

Yıldız (2003), Elazığ ili ve çevresinde süt iĢletmeciliği yapılan iĢletmelerden CMT 

pozitif 109 subklinik meme lobundan yaptığı bakteriyolojik muayene sonucunda 

%39,45 oranında Staf. aureus, %7,4 oranında Staf. epidermidis identifiye etmiĢtir. 

RiĢvanlı ve ark (2004), yaptıkları bir çalıĢmada 1249 inekte Stafilokokal mastitislerin 

dağılımını incelemiĢler, hayvanlardaki Stafilokokal mastitislerin oranını %48,28 

olarak bildirmiĢlerdir. Uçan ve ark (2002), Konya bölgesinde mastitisli inek 

sütlerinden izole edilen 81 Koagulaz pozitif Stafilokok suĢunun % 92,6‘sını Staf. 

aureus, %7.4‘ünü Staf. intemedius olarak identifiye etmiĢlerdir. Dinç (2006), Ankara 

ilinde bulunan süt sığırı iĢletmelerinden aldıkları mastitis Ģüpheli sütlerden %44,6 

oranında stafilokok türü izole etmiĢlerdir.  

Yurt dıĢında yapılan çalıĢmalarda; mastitisli inek sütlerinden izole edilen Staf. 

aureus oranları; Brezilya‘da %7,6, Ġran‘da %61,2, Slovakya‘da %22,2 olarak tespit 

edilmiĢ, Nijerya‘da yapılan bir çalıĢmada KNS‘ların oranı %15,4 olarak tespit 

edilmiĢtir (Nazer ve Tavakoli 1994, Vasil 1994, Ameh ve ark, 1999, Benites ve ark, 

2002). Yapılan çalıĢmada ise mastitisli meme loblarından alınan 33 süt numunesinin 

mikrobiyolojik incelenmesi sonucu, izolasyon yapılabilen örneklerin (30 örnek) 

%43,33‘ünde Staf. aureus, %30‘unda KNS olmak üzere toplam olarak %73,33 oranı 

ile en fazla stafilokoklar izole edilmiĢtir. Bu sonuçlar, dünyanın diğer ülkeleri ile 

Türkiye‘de bulunan oranlara benzerlik göstermektedir. Özellikle, çalıĢmada izole 

edilen 3 bakteri grubu arasında da stafilokokların en sık görülen bakteri olması, 

meme sağlığını tehdit eden en önemli mikroorganizma olduğu görüĢünü 

desteklemektedir. 

ÇalıĢmada, 33 mastitisli inek sütünün mikrobiyolojik incelenmesinde; 

örneklerin 30 (%90,9)‘unda etken izole edilirken, 3 (% 9,1)‘ünde herhangi bir etken 

izolasyonu yapılamadı. Stafilokokların izolasyon ve identifikasyonunun yapıldığı süt 

örneklerinin 13 ‘ünde Staf. aureus, 9 ‘unda KNS izole edildi. Toplam olarak 

mastitisli sütlerden 22 Staphylococcus spp. izole ve identifiye edildi. Ġzole edilen 

etkenler arasında birinci sırada Staf. aureus‘un olduğu (% 43,33), bunu KNS (% 30) 

ile Streptococcus spp. (% 10) ve E.coli (% 16,67)‘nin izlediği görüldü.  



Akan ve ark (2001), inek mastitislerinden izole edilen 82 stafilokok suĢunun 

69 (%84,14)‘unun lamda, 76 (%92,68)‘sının tüpte Koagulaz pozitif olduğunu 

belirlemiĢlerdir. Kireççi ve ark (2002), CMT pozitif olan 35 inekten alınan 140 adet 

süt örneğinde 86 stafilokok Ģusu izole etmiĢler, bu stafilokok suĢlarının 23 

(%26,7)‘ünü Koagulaz pozitif, 63 (73,3)‘ünü Koagulaz negatif olarak tespit 

etmiĢlerdir. Kuyucuoğlu ve Uçar  (2001), mastitisli ineklerden izole edilen 76 

stafilokok suĢunun 71 (%93,42)‘ini tüpte, 68 (%89,47)‘inde lamda Koagulaz pozitif 

olarak saptamıĢlar, 5 (%6,58)‘ini Koagulaz negatif olarak tespit etmiĢlerdir. 

Ġstanbulluoğlu ve Ünal (2006), CMT pozitif süt örneklerinden izole ettikleri 96 

stafilokok suĢunun 48 (% 50)‘ini K-pozitif, 48 (% 50)‘ini Koagulaz negatif suĢların 

oluĢturduğunu bildirmiĢlerdir. SavaĢan ve Kaya, (2006), Aydın ili ve çevresindeki 

süt sığırı isletmelerindeki mastitisli hayvanlardan izole ettikleri 84 stafilokok 

suĢunun % 41,6‘sının Koagulaz pozitif suĢ olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

 ÇalıĢmada, izole edilen stafilokok suĢlarının Staphylase Test (Oxoid DR595) 

ile yapılan koagulaz testinde izole edilen 22 stafilokok suĢunun 13 (% 59,09)‘ü 

Koagulaz pozitif, 9 (% 40,91)‘u KNS olarak tanımlanmıĢtır. Bu sonuçlar Kireççi ve 

AktaĢ (2004) sonuçları ile uyumlu bulunmuĢtur. 

Rastgele antibiyotik kullanımının gebelik üzerine olumsuz etkileri 

olmaktadır. Sunulan çalıĢmada, izole edilen Staf. aureus ve KNS suĢlarının çeĢitli 

antibiyotiklere duyarlılıkları da araĢtırılmıĢtır. Türkiye‘de ve diğer ülkelerde 

mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokoklarda antibiyotiklere karĢı değiĢen 

oranlarda duyarlılık/dirençlilik oranları belirlenmiĢtir. 

Akan ve ark (2001), mastitisli ineklerden izole ettikleri 76 K-pozitif 

stafilokok suĢunun 23 (%30,2)‘ünde β-laktamaz aktivitesi saptamıĢlardır. 

Kuyucuoğlu ve ark (2001), mastitisli ineklerden elde ettikleri 76 stafilokok suĢunun 

suĢunun %63,38‘inde  β-laktamaz aktivitesi saptamıĢlardır. Uçan ve Aslan (2002), 

Konya bölgesinde mastitisli inek sütlerinden izole edilen 81 K-pozitif stafilokok 

suĢunun 51 (%63)‘inde β-laktamaz aktivitesi saptamıĢlardır. Bu çalıĢmada, mastitisli 

sütlerden izole edilen 13 Staf. aureus ve 9 KNS olmak üzere toplam 22 suĢun 

10‘unda (%45,45) β-laktamaz aktivitesi saptandı. Bu oran Staf. aureus suĢlarında 

%36,36, KNS‘larda ise %9,09 Ģeklinde dağılmaktaydı (Tablo 3.6). Elde edilen 



sonuçların, diğer bilimsel araĢtırmalarda elde edilen sonuçlarla uyum içinde olduğu 

tespit edilmiĢtir (Akan ve ark 2001, Uçan ve Aslan, 2002). 

ÇalıĢmada stafilokokların, Türkiye‘nin değiĢik bölgelerinde olduğu gibi 

yetiĢtiriciliğin yaygın olarak yapıldığı ġarkîkaraağaç ilçesinde de mastitisli sütlerden 

en fazla izole edilen etken olduğu görülmüĢtür. Özellikle Staf. aureus‘un insan ve 

hayvanlar için önemli bir patojen olması, bu etkenin patojenite ve direnç kriterlerinin 

(β-laktamaz varlığı) belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Antibiyogram testleri ve β-

laktamaz tayininin yapılmadığı mastitis vakalarında, tedavinin baĢarısız olması ile 

dirençli suĢların hayvanlar arasında yayılıp artmasına sebep olunabileceği 

düĢünülmektedir. 

Alaçam ve ark (1989), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Mandacılık 

AraĢtırma Enstitüsü (Afyon)‘ne ait 3-12 yaĢlı Ġsviçre esmeri inek ve yerli mandalar 

üzerinde yıl içinde değiĢik mevsimlerde yürütülen çalıĢmalarda izole ettikleri 

stafilokoklara karĢı özellikle metisilin, oksasilin, vankomisin ve Amoksisilin-

klavulonik asitin etkili olduğunu bildirmiĢlerdir. Kırsan ve ark (1994), Staf. 

aureus‘ların Enrofloksasine yüksek oranda (%91,30) duyarlı olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. Aydın ve ark (1995), Kars yöresindeki 456 sağmal inekten 93 CMT 

pozitif süt örneğinden toplam 78 suĢ izole etmiĢlerdir. Ġzole edilen Staf. aureus 

suĢunun, Ampisilline %57,1, Kanamisine %28,6, Enrofloksasine %10,7, Neomisine 

%7,5, Penisiline %82,1, Tetrasikline %67,9, Gentamisine %25 oranında dirençli 

olduğunu belirlemiĢlerdir. ġahin ve ark (1997), Kars ili merkez ve köylerinde izole 

edilen Staf. aureus‘larda sırasıyla; Penisiline %88,23, Trimethoprim-

sülfametoksazole %23,5, Sefaperazona %29,4 oranında direnç belirlerken, 

Ampisillin-sulbaktam, Enrofloksasin ve Danofloksasine yüksek duyarlılık tespit 

etmiĢlerdir. 

Kuyucuoğlu ve ark (2001), Afyon bölgesinde bulunan değiĢik laktasyon 

dönemlerindeki 272 inekten, 126 inekte CMT pozitif tespit etmiĢler, CMT pozitif 

olan 126 inekten 164 adet süt örneği alarak mikrobiyolojik olarak incelemiĢler, 

örneklerden 62‘sinde Staf. aureus, 22‘sinde Staf. epidermidis izole ve identifiye 

etmiĢlerdir. Ġzole edilen Staf. aureus suĢlarının %62‘sinin Amoksisilin-klavulonik 

asite, %82,2‘sinin Ampisillin-sulbaktama, %70,9‘unun Enrofloksasine, %59,6‘sının 

Danofloksasine, %74,1‘inin Sefaperazona, %77,4‘ünün Streptomisine, %25‘inin 



Penisilin-G‘ye, %22,5‘inin Tetrasikline, %27,4‘ünün Eritromisine, %54,8‘inin 

Nistatine duyarlı olduklarını bildirmiĢlerdir. Kırsan ve ark (1999), yaptıkları 

çalıĢmada araĢtırma bölgelerindeki özel çiftliklerde 33 adet Holstein ırkı inekten 

CMT pozitif olan 54 meme lobunun subklinik mastitis olduğunu, bakteriyolojik 

olarak muayene edilen 54 süt örneğinden 17 (%26,56)‘sinde Staf. aureus izole 

edildiğini ve izole edilen Staf. aureus suĢlarının hepsinin Ampisillin-sulbaktam 

kombinasyonuna duyarlı olduğunu bildirmiĢlerdir. Ak (2000), Trakya bölgesinde 

yaptığı bir çalıĢmada tüm Staf. aureus suĢlarının penisiline dirençli olduklarını 

saptamıĢ, ayrıca Enrofloksasine %85,7 duyarlılık belirlemiĢtir. 

Akan ve ark (2001), yaptıkları bir çalıĢmada 82 stafilokok suĢunun 

%59,75‘inin penisilin G‘ye, %29,2‘sinin amoksisiline, %3,65‘inin Amoksisilin-

klavulonik asite, %8,53‘ünün Kloksasiline, %56,09‘unun Ampisilline, %13,4‘ünün 

Ampisillin-sulbaktama dirençli olduğunu bulmuĢlardır. Kuyucuoğlu ve Uçar (2001), 

mastitisli ineklerden elde ettikleri 76 stafilokok suĢunun antibiyotik duyarlılıklarının 

incelenmesi sonucu, stafilokok suĢlarının 34 (%44,74)‘ünü Amoksisiline, 4 

(%5,27)‘ünü Ampisillin-sulbaktama, 48 (%63,16)‘ini Ampisilline, 56 (%73,69) ‘sını 

Penisiline, 12 (%15,79)‘sini Kloksasiline ve 21 (%27,64)‘ini Sefaperazona dirençli 

bulmuĢlardır. Uçan ve ark (2002), Konya bölgesinde mastitisli inek sütlerinden izole 

edilen 81 koagulaz pozitif stafilokok suĢunun 75 (%92,6)‘ini Staf. aureus, 6 

(%7,4)‘sını Staf. intemedius olarak identifiye etmiĢler, tüm suĢlar dikkate alındığında 

en duyarlı olan antibiyotiğin Danofloksasin (%100) olduğunu ve duyarlılıklarına 

göre Ampisillin-sulbaktam ile Metisilin (%98,8), Oksasilin ve Amoksisilin-

klavulonik asit (%97,5), Kloksasilin (%96,3), Amoksisilin (%22,2) ve Penisilin-G 

(%14,8) olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Younis ve ark (2000), mastitisli sütlerden izole edilen stafilokokların 

antibiyotik duyarlılığı ile ilgili olarak yaptıkları bir çalıĢmada, izole ettikleri 400 Staf. 

aureus suĢunda, Tetrasikline (%52) ve Penisiline yüksek oranda direnç (%96,6) 

saptamıĢlardır. Türkiye‘de yapılan çalıĢmalarda izole edilen stafilokok suĢlarının 

antibiyotik dirençliliklerinde; sağımda temel hijyen kurallara yeterince 

uyulmamasının, periyodik olarak endirekt yöntemlerle mastitis taramalarının 

yapılmamasının, özellikle subklinik olgularda mikrobiyolojik olarak etken 

izolasyonu yapılmadan antibiyotik sağaltımına gidilmesinin etkili olduğu araĢtırıcılar 

tarafından bildirilmektedir (ġahin ve ark 1997, Ak 2000, Kuyucuoğlu ve Uçar 2001). 



Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisi amacıyla uzun yıllardan beri β-laktam 

grubu antibiyotikler kullanılmıĢtır. β-laktam grubu antibiyotiklerin bilinçsizce 

kullanımı bu antibiyotiklere karĢı direnç geliĢimini de beraberinde getirmiĢtir. 

Literatür bulguları incelendiğinde; Türkiye‘nin değiĢik bölgelerinde yapılan 

araĢtırmalarda mastitisli sütlerden izole edilen stafilokoklarda penisiline dirençliliğin 

%59-88, amoksisiline %29-78 arasında olduğu görülmektedir (Aydın ve ark 1995, 

ġahin ve ark 1997, Akan ve ark 2001, Kuyucuoğlu ve Uçar 2001). Yapılan 

çalıĢmada, mastitisli sütlerden izole edilen stafilokoklar için β-laktam grubu 

antibiyotiklerle yapılan duyarlılık deneylerinde; 22 stafilokok suĢunun 14 

(%63,6)‘ünün Penisiline, 9 (%30,77)‘unun Amoksisiline, 1 (%4,54)‘inin 

Amoksisilin-klavulonik asite, 3 (%13,63)‘ünün Enrofloksasine dirençli olduğu, diğer 

antibiyotik grupları ile yapılan deneylerde suĢlarının tamamının Vankomisine duyarlı 

olduğu bulunmuĢtur. Vankomisine duyarlılık oranının bu kadar yüksek olmasında 

veteriner sahada vankomisin içeren preparatların yaygın kullanılmaması nedeniyle 

direnç oluĢmamıĢ olabileceği düĢünülmektedir (Tablo 3.7). 

ÇalıĢmada, kinolon grubu antibiyotiklerden Enrofloksasine ve glikopeptid 

grubu antibiyotiklerden Vankomisine yüksek oranda duyarlılık bulunmuĢtur. Bu 

sonuçlar Türkiye‘de yapılan çalıĢmalarda elde edilen bulgularla duyarlılık 

oranlarının uyumlu olduğunu göstermektedir (Alaçam 1989, Kırsan 1994, Aydın ve 

ark 1995, Ak 2000, Kuyucuoğlu ve Uçar 2001). Türkiye‘de yapılan çalıĢmalarda, 

mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokok suĢlarının β-laktamaz aktiviteleri 

araĢtırılmıĢ, incelenen suĢların % 30-63 arasında değiĢen oranlarda bu aktiviteye 

sahip oldukları belirlenmiĢtir (Akan ve ark 2001, Uçan ve Arslan 2002, Vet Mikr 

Kong 2004). 

Yapılan çalıĢmada, çalıĢmanın uygulandığı sürüde suni tohumlama 

uygulamasından sonra geliĢen her mastitis olgusunda mikrobiyel tür tayini ve 

antibiyogram testi uygulaması yapılmıĢ, kültürde üreyen etkenlere uygulanan testler 

neticesinde alınan patojenite kriterleri, vakanın Ģiddeti ve antibiyogram sonuçlarına 

göre, antibiyotik uygulaması Ģart görülen (memede ĢiĢlik, sıcaklık ve duyarlılık) 

durumlarda yapılmıĢtır. 

Antibiyotiklerin kullanımını zorunlu kılan durumlarda gebelik hekim 

açısından önemli bir sorun teĢkil edebilir. Özellikle fötusu ilgilendiren bu durumda 



antibiyotik seçiminde dikkatli olmak gerekir. Penisilinler, sefalosporinler ve 

makrolidler (eritromisin estolat hariç) gibi sık kullanılan antibakteriyel ilaçların 

gebelikte kullanılması sakıncalı değildir (Kayaalp 1991). Bunun yanında gebelik 

sırasında bakterilerin nükleik asit veya protein sentezini bozan antibiyotikler 

mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Bu grup antibiyotikler olarak; 

aminoglikozitler, tetrasiklinler, kloramfenikol, linkozamidler, rifamisin ve 

florokinolonlar sayılabilir. Ayrıca Tikarsilin, sülfobromometazin, aminoglikozitler ve 

tetrasiklinler, teratojenik etkiye sahip olduklarından gebe hayvanlarda 

kullanılmamalıdır (ġanlı ve Kaya 1994).  Kloramfenikol erken dönemde fötusun 

ölümüne yol açar, nitrofurantoin fötuste hemolize neden olur. Buna karĢılık 

amoksisilin, ampisilin, sefaleksin, sefaloridin, sefalotin, klindamisin, doksisiklin, 

gentamisin, kanamisin, linkomisin, neomisin, penisilin ve sülfonamidler gebelik 

süresince kullanımı sakıncalı olmayan antibiyotiklerdir (Vural 1991). 

ÇalıĢmada, klinik muayene ve testler neticesinde mastitis belirtileri gösterip 

etken üremesi olmayan olgularda sık sağım ve tekrar kontrol yoluna gidilmiĢtir. Bazı 

olgularda etken üremiĢ olsa da üreyen etken patojenite kriterlerine uymuyorsa ya da 

çevresel mikroorganizmalardan olduğu durumlarda kompres ve masaj uygulamasıyla 

sık sağım yapılması yoluna gidilmiĢtir. Antibiyotik uygulanmayan olgularda söz 

konusu hayvana ait sütlere ardı ardına üç gün mastitis testleri uygulanmıĢ ve 

mikrobiyolojik rutin tekrar edilmiĢtir. Durumunda düzelme görülen hayvanlar 

normal düzenine bırakılmıĢ, ikinci gün antibiyotiksiz tedavi ile durumunda düzelme 

görülmeyen hayvanlara üçüncü gün antibiyogram uygulaması sonuçlarına göre 

gebeliğe zarar verme ihtimali en az olan guruplardan uygulama yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada ilk 45 günlük dönemde (embriyonal dönem) sadece 1 inekte klinik 

mastitis görülmüĢtür. Bu vakada hastalık görülen memede ĢiĢlik, sıcaklık ve 

duyarlılık bulunduğu tespit edilmiĢ, beden ısısında yükselme görülmemiĢ, uygun 

yöntemle süt numunesi alındıktan sonra zaman geçirmeden antibakteriyel tedavi 

uygulanmıĢtır. Bu amaçla Amoksisiline-klavulonik asit içeren (7 mg amoksisilin ve 

1,75 mg klavulonik asit (Klavil, Vilsan®,Ankara)) enjeksiyonluk preparat ile i.m. 

ilaç uygulaması (8,75 mg/kg canlı ağırlık ) yoluna gidilmiĢtir. Ayrıca sık sağım 

tavsiye edilerek günde 3 defa  ( %2 pine oil ve etakridin laktat (Mastar losyon, 

Provet®,Ġstanbul)) masaj önerilmiĢtir. Yapılan antibiyogram sonucunda +4 

Vankomisin, +3 Amoksisilin-klavulonik asit, +3 enrofloksasilin, +1 Amoksisilin, +1 



penisilin duyarlılığı tespit edilmiĢtir. Amoksisilin-klavulonik asit uygulamasına 3 

gün devam edilmiĢ, hastalığın sönmesi ve takibindeki 7. günde yapılan etken 

taramasında sütte etken tespit edilmemiĢtir.  

ÇalıĢmada ilk 45 günlük dönemden sonraki (erken fötal dönem, 50. gün) 2 

inekte klinik mastitis görülmüĢtür. Bu vakalarda hastalık görülen memelerde ĢiĢlik, 

sıcaklık ve duyarlılık bulunduğu tespit edilmiĢ, uygun yöntemle süt numunesi 

alındıktan sonra zaman geçirmeden antibakteriyel tedavi uygulanmıĢtır. (Meme ucu 

iyice temizlenip dezenfekte edilerek meme içi süspansiyon (Amoksisiline trihidrat 

200mg., potasyum klavulonat 50 mg. ve prednisolon 10 mg., Synulox LC Pfizer®, 

Ġstanbul)) uygulanmıĢ, bunun yanında i.m. yolla enrofloksasilin (%10 

enrofloksasilin, (Baytril %5, Bayer®, Ġstanbul)) 15 mg/kg dozda uygulanmıĢtır. 

Ayrıca sık sağım tavsiye edilerek günde 3 defa ( Mastar losyon (%2 pine oil ve 

etakridin laktat, Provet®, Ġstanbul) ) masaj önerilmiĢtir. Yapılan antibiyogram 

sonucunda +4 Vankomisin, +3 Amoksisilin-klavulonik asit, +3 enrofloksasilin, +2 

Amoksisilin, +1 penisilin duyarlılığı tespit edilmiĢtir. Enfekte meme lobuna 12 saat 

aralıklarla meme tüpü uygulanmıĢ ayrıca i.m. enrofloksasilin uygulamasına 3 gün 

devam edilmiĢ, hastalığın sönmesi ve takibindeki 7. günde yapılan etken taramasında 

sütte etken tespit edilmemiĢtir.  

Hastalık tablosunda oluĢan olası strese rağmen hiçbir vakada vücut sıcaklığı 

38,0 ºC‘nin üzerine çıkmamıĢtır. Mastitisin erken teĢhis edilip tedavisinin 

yapılmasının gebelik üzerindeki olumsuz etkileri giderebileceği düĢünülmektedir.  

ÇalıĢmada senkronizasyonun uygulandığı dönemde (- 20. gün TAI) subklinik 

ve klinik mastitis belirlenmemiĢtir. Tohumlamalar öncesi mastitisin görülmemesi, 

tohumlamalar sonrası gebe kalma oranının da yüksek elde edilmiĢ olmasına neden 

olmuĢ olabilir. Nitekim Hernandez ve ark, (2012) presynch-ovsynch 

senkronizasyonu protokolü aralığında %16 klinik mastitis vakası belirlediklerini; 

tohumlamalar sonrası 28. - 50. gün aralığında %17 gebelik kaybı meydana geldiğini 

bildirmektedirler. 

ÇalıĢılan hayvan grubunda 50. ve 90. günler arasındaki 40 günlük dönemde 

kontrol edilen hayvanların 3‘ünde klinik mastitise, 19‘unda subklinik mastitise 

rastlanmıĢtır. Bu dönemde gebelik kaybı 50. gündeki muayenede 2 inekte, 70. 



gündeki muayenede ise 4 inekte görülmüĢ olup, 90. gündeki muayenede gebelik 

kaybına rastlanmamıĢtır. ÇalıĢma süresince 6 hayvanda (mastitis olmayan 1 

hayvanda (%1) ve mastitis görülen 5 hayvanda (%5) ) gebelik kaybı (%27,27) 

ĢekillenmiĢtir. Sunulan çalıĢmada etken tespit edilen ineklerden 5 tanesinde (%21,73) 

gebelik kaybı görülmüĢ ve mastitisin gebeliğin sürdürülmesi üzerinde olumsuz 

etkisinin olabileceği kanaatine varılmıĢtır (p<0,002). Elde edilen bu sonuca benzer 

olarak yapılan bir çalıĢmada da (Hernandez ve ark 2012) mastitis ile birlikte düĢük 

BKS olduğunda gebelik kayıplarının daha da fazla olduğu  (%16) belirlenmiĢtir. 

Sunulan çalıĢmada BKS nin ortalama 3,5 olması, gebelik kayıplarının daha fazla 

olmasını engelleyen bir faktör olarak değerlendirilebilir.    

Str. agalactiae dıĢındaki streptokoklar (Str. dysgalactiae, Str. uberis, Str. 

bovis) ile E. faecium ve E. faecalis ineğin çevresinde bulunurlar. Str. dysgalactia 

meme, rumen, gayta, ahır vs. hemen her yerde bulunur (BaĢtan 2002). Koliform ve 

çevresel streptokok enfeksiyonları daha çok klinik mastitis oluĢtururlar veya bunlarla 

iliĢkili olarak ortaya çıkar (McDonalds 1984). ÇalıĢmada streptokok enfeksiyonu 

oranı % 9,09 olarak bulunmuĢtur. 

Gebeliğin ilk üç aylık dönemini kapsayan bu çalıĢmada mastitis etkenlerinin 

tespit ya da tedavi edilinceye kadar geçen sürede gebeliğin zarar görüp görmediği 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları üzerine ki-kare kategorik veri analizi yapılmıĢtır. 

ÇalıĢma süresince takip edilen ineklerin hiçbirinde kesin gebelik tanısının 

yapıldığı 30. güne kadar klinik veya subklinik mastitis olgusuna rastlanmamıĢtır. 

Ayrıca çalıĢmada, sağım odası olan iĢletmelerdeki ineklerin subklinik mastitis 

görülme riskinin önemli düzeyde düĢük olduğu görülmüĢtür.  

Sağım yerleri ineklerin sağımı için teknik açıdan en iyi çözümü sunduğundan, 

mekanizasyon düzeyi yüksek sağım sistemleri ile sağılan ineklerde meme 

enfeksiyonları daha düĢük düzeydedir. Ayrıca sağım yeri bulunan iĢletmelerde sütte 

somatik hücre sayısının, ahır içinde sağım yapılan iĢletmelere göre daha düĢük 

olduğu saptanmıĢtır (Bodoh ve ark, 1976, Kleinschroth ve ark,1994).  

 



 

 

 

 

 

 

 

5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Sunulan tez çalıĢmasında, gebeliğin ilk 45 günlük döneminde (embriyonal 

dönem) sadece bir inekte mastitis vakası görülmesi ve bu inekte de gebeliğin devamı 

nedeniyle, mastitisin gebe kalma oranı ve embriyonel dönem üzerine olumsuz bir 

etkisi belirlenemedi. 

50., 70. ve 90. günlerde yapılan (fötal dönem) kontrol ve muayenelerde, 

mastitis vakası görülen 22 inekten 6 tanesinde (%27,27) gebeliğin devam etmediği 

tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla 50 – 90. gün aralığında mastitise bağlı fötal kayıp %6 

(6/100) tespit edilmiĢtir. Fötal kayıplar, embriyonal kayıplara göre daha az 

Ģekillenmekle birlikte, ekonomik olarak aynı derecede öneme sahiptir.   

Sunulan çalıĢmada 50. - 90. günlerde oluĢan mastitisin gebeliğin 

sürdürülmesi ya da sonlanması üzerine önemli etkisinin olduğu görülmüĢtür 

(p<0,002). Bu nedenle fertilite kontrol uygulamalarına meme sağlığı ile ilgili 

unsurlar da dahil edilmelidir.  

Mastitis bulgusu olan ineklere uygulanan antibiyotiklerin embriyoya en az 

olumsuz etkiye sahip gruplardan seçilmesinin, gebelik kaybı oranının artmasına 

engel olabileceği de düĢünülmektedir. Erken teĢhis edilip uygun yöntemlerle tedavi 



edilse bile mastitisin, ilk 3 ayda, gebeliğin sürdürülmesi üzerine olumsuz etkisinin 

olduğu (p<0,002) tespit edilmiĢtir. 

Yapılan çalıĢmada ġarkîkaraağaç / Isparta bölgesindeki ineklerde mastitis 

vakalarının bakteriyolojik incelemesinde olguların %90,9‘unda etken ürediği ve bu 

olguların %73,33‘ünü stafilokokların oluĢturduğu görülmüĢtür. Stafilokokal 

mastitislerin etkenlerinin çoğunlukla fırsatçı mikroorganizmalar ( bazılarının çevresel 

) olması nedeniyle açık ya da yarı açık iĢletmelerde altlık sorunları nedeniyle mastitis 

oranının artmıĢ olabileceği düĢünülmektedir.  

Bölgede yapılan çalıĢmanın antibiyogram sonuçlarına göre, en az direnç 

tespit edilen ve veteriner sahada kullanılan amoksisilin - klavulonik asit ile 

enrofloksasilin seçeneklerinin uygun olabileceği tespit edilmiĢtir. Yapılan 

antibiyogram sonucuna göre bölgede mastitis etkenlerine en az duyarlı antibiyotik 

penisilin olarak tespit edilmiĢtir.  

ÇalıĢmada subklinik ya da klinik vaka olmasına bakılmaksızın mastitisin ilk 

günlerinde tespit edilip antibiyogram sonuçlarına da uyularak tedavi uygulanması 

halinde, baĢarı oranının yüksek olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmada sadece 1 vaka 

(50.günde) tedavi edilmiĢ olmasına rağmen daha sonraki kontrolde (70. günde) 

mastitis tekrar görülmüĢtür, bu nedenle erken teĢhisle birlikte antibiyogram 

uygulamasının mastitis rastlanan ineklerde meme ve hayvan sağlığının sağlanması 

açısından mutlaka gerekli olduğu kanısına varılmıĢtır. 

Klinik ve subklinik mastitis olgularının gebeliğin sürdürülmesi üzerine 

etkilerinin değerlendirilmesinde ki-kare testi kullanıldı. P<0,05 önemli kabul edildi. 

Sonuç olarak, fötal dönemde mastitise yakalanan hayvanlarda fötal gebelik 

kaybının önemli derecede yüksek olduğu (p<0,002) tespit edilmiĢtir. Ayrıca klinik 

mastitise yakalanan hayvanlardaki kayıp oranının klinik mastitis Ģekillenen 

hayvanlarda embriyonik / fötal ölüm görülme olasılığı, subklinik mastitis görülen 

hayvanlara göre daha yüksek olduğu (p<0,05) tespit edilmiĢtir. Çıkan sonuçlara göre 

entansif süt inekçiliğinde mastitisin doğum oranına olumsuz etkisinin olduğu, 

otomatik sağım sistemi kullanan iĢletmelerde doğum oranını arttırabilmek amacıyla 

sürüye mastitis aĢılaması uygulanmasının faydalı olabileceği kanaatine varılmıĢtır. 
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Bu çalıĢmada modifiye ovsynch senkronizasyon programı uygulanarak senkronize edilen 

ineklerde, mümkün olduğunca diğer olumsuz faktörleri ortadan kaldırarak, mastitisin gebelik 

üzerindeki etkisini araĢtırmak amaçlandı. 

ÇalıĢmada materyal olarak, yaĢları 2 – 4 olan ve reprodüktif problemi olmayan, dengeli ve 

yeterli rasyon ile beslenen, açık sistemde yetiĢtirilen ve günde iki kez sağım uygulanan 150 adet 

Holstayn ırkı inek kullanıldı. ÇalıĢmaya alınan hayvanlar, postpartum 40 – 80. günler arasında idi. Bu 

hayvanlar senkronize edildi ve daha sonra tohumlandı. Ġneklerin gebelikleri, tohumlama sonrası 30. 

günde ultrason ile teĢhis edildi. Bu muayene sonrası 102 baĢ ineğin gebe olduğu belirlendi ve izleyen 

muayeneler gebe olan ineklerde gerçekleĢtirildi. 

Gebe guruplar her 20 günde bir rektal muayene ile gebeliğin devamlılığının takibi amacıyla 

kontrol edildi. Gebe hayvanlar 20 gün ara ile mastitis yönünden kontrol edildi. Gebelik sağlandıktan 

sonra kontrol süresi 3 ay olarak uygulandı. 

Ġlk muayenede gebe olan ineklerin süt numunelerinin kontrollerinde 30. günde  %1, 50. 

günde %10, 70. günde %11 ve 90. günde %1 mastitis olgusu tespit edildi.  



Gebelik oranları incelendiğinde, 30. gündeki muayenede %100 (çalıĢmaya baĢlanılan 

ineklerin tamamı), 50. gündeki muayenede %98, 70. gündeki muayenede %94 ve 90. gündeki 

muayenede %94 oranlarında gebeliğin sürdüğü tespit edildi. 

ÇalıĢmada, 23 mastitisli ineğe ait sütlerin mikrobiyolojik incelenmesinde 30 (%90,9) 

örnekten bakteriyel etken izole edilirken, 3 (% 9,1) örnekten herhangi bir bakteriyel etken izolasyonu 

yapılamadı. Mastitisli sütlerin 22‘sinde stafilokok (Staf. aureus + KNS), 3‘ünde streptokoklar ve 

5‘inde enterobakterler izole edildi. 

ÇalıĢılan numunelerin antibiyotik duyarlılık sonuçları incelendiğinde, β-laktam grubu 

antibiyotiklerle yapılan deneylerde 22 stafilokok suĢunun 9‘unun (% 40,91) Amoksisiline, 1‘inin (% 

4,55) Amoksisilin-Klavulonik asite, 14‘ünün (%63,64) Penisiline, 3‘ünün (%13,64) Enrofloksasiline 

dirençli ve ayrıca suĢlarının tamamının Vankomisine duyarlı olduğu belirlendi. 

Sonuç olarak, yapılan bu çalıĢmada, gebeliğin ilk 45 günlük döneminde (embriyonal dönem) 

mastitisin gebe kalma oranına istatistiksel olarak anlam ifade edecek bir etkisinin olmadığı (p>0,05), 

bununla birlikte fötal dönemde (Gebeliğin 45 günden sonraki dönemi) oluĢan mastitisin gebeliğin 

korunması üzerine olumsuz etkisinin olduğu (p<0,002) ve 22 inekten 5 tanesinde (%22,72) gebeliğin 

devam etmediği tespit edildi. 

Sunulan çalıĢmada, embriyonik dönemde oluĢan mastitisin gebeliğin sürdürülmesi üzerine 

olumsuz etkisinin olduğu kanısına varılmıĢtır (p<0,002). 

Anahtar sözcükler: Antibiyogram; embriyonal dönem; fötal dönem; inek; mastitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUMMARY / ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PREGNANCY RATE OF MASTITIS THAT 

FORMED IN COWS DURING EARLY PREGNANCY. 



In this study, on the cows that were synchronized by appliying ovsynch synchronization 

program, by eliminating the other negative factors as far as possible, we aimed to examine the effect 

of mastitis on pregnancy. 

In the study, as the material, 150 Holstein breed of cows were used,  those were between ages 

2 to 4 and have non-reproductive problems, fed with a balanced and adequate diet, grown in open-

system and made twice a day milking. These animals which taken to study were between 40-80 post 

partum days. The animals were synchronized and inseminated later. Pregnancy of cows were 

diagnosed by ultrasound after 30th day of insemination. After this diagnose we determined 102 

pregnant cows and following diagnoses were done on these pregnant cows. 

30. day of pregnancy was checked by ultrasound. In order to follow the continuity of 

pregnancy, pregnant cows were controlled by rectal examination after every 20 days. Pregnant 

animals were checked for mastitis after each 20 days. After providing the duration of pregnancy, 3 

months were controls. 

In the control of pregnant cows‘ milk, mastitis cases were determined as 1% after 30th day, 

10% after 50th day, 11% after 70th day, 1% after 90th day. 

When the rate of pregnancy were examined, the continuity of pregnancy rate was obtained as 

100% after 30th day, 98% after 50th day, 94% after 70th day and 94% after 90th day. 

In this study, in the microbiological examination of milk, which are belong to 23 cows with 

mastitis, while isolating bacterial factor from 30(90.9%) samples, any bacterial factor isolation 

couldn‘t be done from 3(9.1%) samples. In the 22 of mastitis milks stafilokok (Staf. aureus +KNS), in 

the three streptokoks and in the 5 enterobacter were isolated. 

When the antibiotic susceptibility results of studied samples were examined, in the 

experiments, which done by B* laktam group antibiotics, 9(40,91%) of 22 staphylococci strains 

resistant to Amoxicillin 1(4,55%) of them resistant to Amoxicillin-Clavulanate acid, 14(63,64) of 

them resistant to Penicilin, 3(13,64) resistant to Enrofloksasill, besides we determined that all strains 

were sensitive to Vancomycin. 

As a result, in this study we can see that, in the first 45 days of pregnancy, (the embryonic 

period) mastitis doesn‘t have statistically meaningful effect to the pregnancy rate(p>0.05), in edition 

to this, in the fetal period (a period of pregnancy after 45 days) mastitis has negative impact on the 

protection and continuity of pregnancy and in the 5 of 22 cows (22,72%) non-continuing pregnancy 

was detected.  

In the presented study, those results was concluded; mastitis of the embryonic period may 

have negative impact upon the continuity of pregnancy.(p<0,002). 

Key Words: Antibiogram; Cow; embryonic period; fetal period; mastitis;  
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9. EKLER 

9.1.  EK A.  

Muayene günlerine göre mastitis tespit edilen ineklerde bakteri adı, kimyasal 

testler, kullanılan antibiyotikler ve gebelik durumunu gösterir tablolar. 

 

Tablo 9.1. 30. gün muayene sonuçları 

Staf. 

Str.
BAKTERİ

Katalaz        

.(+)

B-laktamaz 

(+)

Koagulaz 

(+)
ANTİBİYOGRAM

GEBELİK 

MUAYENESİ

Sağ ön +3 KLİNİK E. coli + - - Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön +3 KLİNİK Staf. KNS + - - Enrofloksasilin

Sağ arka - - -

Sol arka - - -

NO: MEME

30. GÜN 
MASTİTİS 

MUAYENESİ

1 GEBE

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9.2. 50. gün muayene sonuçları 



Staf. 

Str.
BAKTERİ

Katalaz        

.(+)

B-laktamaz 

(+)

Koagulaz 

(+)
ANTİBİYOGRAM

GEBELİK 

MUAYENESİ

Sağ ön +4 KLİNİK Staf. S. aureus + - + Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön +3 KLİNİK Staf. S. aureus + + + Enrofloksasil in

Sağ arka +3 KLİNİK Staf. S. aureus + + +

Sol arka

Sağ ön +3 KLİNİK Staf. KNS + + - Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön +3 KLİNİK Staf. KNS + + Enrofloksasil in

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön +2 SUBKLİNİK Staf. KNS + - - Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön +1 SUBKLİNİK Staf. S. aureus + + + Enrofloksasil in

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön +1 SUBKLİNİK Staf. KNS + - -

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön +1 SUBKLİNİK E. coli + - -

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön +1 SUBKLİNİK E. coli + - -

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön +2 SUBKLİNİK Staf. S. aureus + + + Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön Enrofloksasil in

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön +1 SUBKLİNİK Staf. S. aureus + + +

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön +1 SUBKLİNİK Str. Streptokok - - -

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön +1 SUBKLİNİK Str. Streptokok - - -

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

NO: MEME

50. GÜN 
MASTİTİS 

MUAYENESİ

1 GEBE DEĞİL

2 GEBE DEĞİL

3 GEBE

4 GEBE

5 GEBE

6 GEBE

10 GEBE

7 GEBE

8 GEBE

9 GEBE

 

 

Tablo 9.3. 70. gün muayene sonuçları 



Staf. 

Str.
BAKTERİ

Katalaz        

.(+)

B-laktamaz 

(+)

Koagulaz 

(+)
ANTİBİYOGRAM

GEBELİK 

MUAYENESİ

Sağ ön KLİNİK +4 Staf. S. aureus + + + Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön Enrofloksasil in

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +2 Staf. S. aureus + + + Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön SUBKLİNİK +2 Staf. S. aureus + - + Enrofloksasil in

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +1 Staf. S. aureus + + + Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön Enrofloksasil in

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +2 Staf. KNS + - - Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön SUBKLİNİK +2 Staf. S. aureus + - + Enrofloksasil in

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +1 Staf. KNS + - -

Sol ön SUBKLİNİK Staf. KNS + - -

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +1 Staf. KNS + - -

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +1 E. Coli + - -

Sol ön SUBKLİNİK +1 E. Coli + - -

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +1 Str. Streptokok - - -

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +1 YOK ETKEN YOK

Sol ön SUBKLİNİK +1 YOK ETKEN YOK

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +1 YOK ETKEN YOK

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön SUBKLİNİK +1 Staf. S. aureus + - +

Sol ön

Sağ arka

Sol arka

Sağ ön Mastit YOK

Sol ön Mastit YOK

Sağ arka Mastit YOK

Sol arka Mastit YOK

NO: MEME

70. GÜN 
MASTİTİS 

MUAYENESİ

1 GEBE DEĞİL

2 GEBE DEĞİL

3 GEBE

4 GEBE DEĞİL

5 GEBE

6 GEBE

7 GEBE

11 GEBE

12 GEBE DEĞİL

8 GEBE

9 GEBE

10 GEBE

 

Tablo 9.4. 90. gün muayene sonuçları 



Staf. 

Str.
BAKTERİ

Katalaz        

.(+)

B-laktamaz 

(+)

Koagulaz 

(+)
ANTİBİYOGRAM

GEBELİK 

MUAYENESİ

Sağ ön +2 SUBKLİNİK Staf. S. aureus + + + Amoksisil in-klavulonik asit

Sol ön Enrofloksasilin

Sağ arka

Sol arka

NO: MEME
90. GÜN 

MASTİTİS 

MUAYENESİ

1 GEBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2. EK B.  



10. ÖZGEÇMĠġ 

Isparta ili, ġarkîkaraağaç ilçesinde 1972 yılında doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini 

ġarkîkaraağaç‘ta tamamladı. 1991 yılında baĢladığı Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 1996 yılından 1998 yılına kadar serbest 

Veteriner hekim olarak çalıĢtı.  

1998 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi ġarkîkaraağaç Meslek 

Yüksekokulunda Öğretim görevlisi olarak göreve baĢladı. 2000 yılında Teknik 

Programlar bölüm baĢkanı olarak atandı ve 2010 yılına kadar görevine devam etti. 

2010 yılında Veterinerlik Bölüm BaĢkanlığına atandı. 2011 yılında Yüksekokul 

Müdürlüğüne atandı. Halen ġarkîkaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve 

Veterinerlik Bölüm BaĢkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 

babasıdır.  

Veterinerlik alanında alınmıĢ 3 adet patenti mevcuttur. Ayrıca SDÜ 

Teknokent'in de kurduğu, veterinerlik alanında teknoloji üretimi yapan kendi 

Ģirketinde yönetici ve danıĢman olarak çalıĢmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 


