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Eva luation of Califor nia Masutts Test (eMT) for Diagnosis of Subcllnlcul Mas titls in
Halr Goaıs
Özet: Bu çalışma , Konya 'daki kıl keçilerinde subklinik mastitis teşh isinda CMrnin ku llanılabilirliğini ortaya koymak va
subklinik masuıise neden olan bakterile ri izole elmek amacıyla yapılm ışt ı r. Çalışmada 5 adet keçi sürü nde bulunan
toplam 508 kıt keçisi incelendi. Keçiterin 985 adet memesinden sul ömeği alı narak CMT te sıi uygulandı . CMT pczitil
sonuç veren süt örneklerinde ve kontrol amacı yla CMT negalil sonuç veren 50 süt ö rneği nd e mikrobiyolojik inceleme
yapıldı . CMT sonuçları na göre keçiterin % 11.7' sinde ve memete rin %7.9'unda subklinik mastitis tespit edildi. Enfeksiyon %32.2 oran ınd a bilaleralk en, %67.8 o ran ında uonateraıoı . Enfeksiyonun %43.6'sl sağ ıc pta . %56 .4'0 sol ıccte
tespi t edildi. Sağ ve scııco ta tespit edilen vakala rın sayı s ı bakımından istatistiksel fark görülmedi (P > 0.05). CMT pczı tif sonuç veren örnekle rin %79.S'inde bakteriyel öremc olurken, %20.S'inde herhangi bir etken izole edilmedi. CMT
negatif sonuç vere n örnekleri n % 14'Onde bakteriyel üremc olurken , %86's ında herhangi bir etken izole edilmedi, CMT
sonucu nda subklinik mastilis yönOndan pazilil ve negatif olarak te spit edilen örneklerin bakıeriyolojik doğ rulanımında
istatistiksel la rk gözlen medi (P > 0 .05). CMT pazitil sonuç veren süt örneklerinde Koagulaz negatıf Staphylococcus
(KNS) %69.3 prevalansla en yaygı n patojen olarak belirlendi. Staphylococcus aureus (% 17.7), Corynebacten'um spp.
(%4.8), Streptococeu$ spp. (%3.2), Escherichia coti (%3 .2) ve Maya (% 1.6) izole edile n diğer pat ojenferdi. Sonuç crarak keçilerde O ve +1 sko rları nın negatil , +2 ve +3 sko rların ın pozitif olarak kabul edild iğinde, CMT'nin subklinik ola rak
entekte ve enfekte olmayan memeleri yüksek oranda tesp it ettiği bel i rlen m iştir. Bu nedenle keçilerde subklinik masıi l is
t e ş h i s ind e k u ll anı m kolay lığ ı , hı zh sonuç vermesi ve düş ük maliyeti nedeniyle CMT lercih edilebilir.
Anaht ar Keum eler:
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Summa ry: The objec tive of this study is lo eveıuate of CMT for diagnosis ol s uecunc aı masuus in Hair goal , Konya
and to tsotetc bacte rıa causing subelinical mast itis. For this purpcee. 508 goatJ were exerruoec l rom uve herds. M Ik
samples w eıe ccnec ıec from 985 mammary glands and cbecked by CMT. Att CMT pcsıtıve milk samples and a number ol 50 negative milk samples (as a control) were usod lor mict obiological analyses. Acco rding to e MT results,
11.7% ol goals and 7.9% of mammary glands were etass ified to t uve t ube linic.:ıl masütis . Wh ile 32.2% ol the inrecucns were bilate ral, 67.8% were unilateral. Inlections were cetecrec in aratlo ol 43.6% in the right glands and
56.4% in Ihe lel t çrancs. and Ihere was no staustıceı dill erence (P > 0.05). Among the CMT costnve milk sameres.
79.5% had bacterial growth, wh ereas no bacle ria were oetectee in 20.5%. Of the CMT nega liv e milk sa metes. only
14% showed becıe rtaı growl h wh ile 86% wcre tree cl growth . By compatision cunurat result s with CMT from samples
obtained Irom subelinical cases. CMT were vcrıüec by eectertat {'fowlh (P > 0.05). The mostty detected pathogen in
CMT pceüive mUk sa mples wa s Coag ulaz negative Staphylococci (CNS) with a 69.3% prevarenc e. The other palhogens those were lsclated $taphylococcus aureus (% 17.7). Corynebaeterium spp . (%4.8), Strepl ococcus spp.
(%3.2), Escheriehia eoli (%3. 2) and Yeasts (% 1.6). As a res u lı , CMT can eetecr s u bcunıc auy intoc ted and uninlec ted
mamma ry glands with a 9000 accu racy when O and + 1 were eonsidered negative and +2 and +3 were pcsitiv e in hair
goals . t he retere. CMT can be reccmmenoeo ter o eıecnc n ol suecnnıceı masuus sınce it is rast. easy and cost-

euecuve.

Key Wor d s: Hair goat. Subeli nical ma sntıs . CMT
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Keçi sütü iyi bir kalsiyum ve protein kayna{}ı
olmakla birlikte yüksek oranda içe rdiği kOçük yağ

çtobütlerinden

dolay ı

layla ş urrnakt a dır (Chineme

sindirimi

de

ko-

ve Addo, 1984; Haenleln. 2002). lnek sütüne g ör e keçi sütörtün be-

Gd i, T:ır i~ i:0 2 . 1 1 ..20m
@ :iaydi nı'ohdcu k.ed u .tr
ı. Sel<..uk Universnesi v eteriner Fakültesi. Do ğu m \'e J i ~kolojı Anabuun Dalı , KONYA
2. Selçuk U nivets i ıcsi v eter mer Fakühcsl, Mikrobiyoloji An:ıbil im Dah, KONYA
3. ı\f)"on Kocatepe Üniversitesi v erermer Fakühc si. Do ğ cm ve Jinckoluji Anabilim Dalı . AFYON

AYDIN.IIAD1ML!. ÇELİK, SAYIN

vermesi gibi avantajlarından dolayı saha şartları nd a
kullanımı oldukça kolaydır (McDougall ve ark.,
2001).

beklerde daha az alerjiye yol açtığı saptanmıştır.
keçi sütü besinsel karışım ı ve dengesi nedeniyle insan sütüne yakınd ır ve anne sütünün alternatifi olarak bebeklere verilebilir (Chineme ve
Addo, 1984). Bu üstün özelliklerinden dolayı tüm
dünyada keçi sütü endüstrisi hızlı bir biçimde önem
ka z a n mı ş tı r (Boscos ve ark.. 1996).
Ayrıca

Keçilerin meme bezlerinin apoerine fonksiyonu nedeniyle sütte hücre benzeri partiküller (sitoplazmik partiküller) vardır (Maisi, 1990a; Ndegwa
ve ark., 2000). Non-Iökositik hücre olarak da isimlendirilen bu partiküller, alveoler sekretor hücrelerin
distal kısımlarından orjin alan s itoplazma ların g en i ş
parçalarıdı r ve büyüklükleri ( ç apl a rı: 5-30 um) lökositlere benzerdir. Ancak bu partiküller DNA içermezler (Dulin ve ark., 1982; Poutrel ve Lerondelle,
1983; Oliszewski ve ark., 2002). Keçi sütlerindeki
bu hücre benzeri partiküllerin varlığından do l ay ı sadece DNA içeren hücrelerin hesaplam a larına dayal ı
metotlar güvenilirdir (Sheldrake ve ark., 1981; Dulin
ve ark., 1982; Lerondelle ve Poutrel, 1984; Maisi,
1990b). Test ayıracı ve hücrenin DNA'sı arasında ki
kimyasal reaksiyona dayalı bir test olan CMT, bakteriyel enfeksiyon olası lığı ve SHS ile hem sensivite
hemde spesivite bak ımından pozitif bir ili şki göstermektedir (Petterson, 1981; Contreras ve ark..
1996; Gonzalez-Rodriguez ve Carmenes, 1996;
Perin ve ark., 1997). CMT'nin keçilerde enfekte memeleri önemli oranda teş hi s ett iğ i (Maisi ve Riipinen, 1988; Guha ve ark., 1989; Haenlein. 2002)
ve enfeksiyonun varlığının veya yokluğunun ya n lış
olarak tahmin etme oranının (%18) düş ük o ldu ğ u
bildirilmektedir (Maisi. 1990b;
Haenlein, 2002;
Contreras ve ark., 2003).

Keçi sütünün büyük bir kısmı tüketiciye çiğ olarak sat ı lmaktadır. Bu nedenle güvenilir keçi sütünün üretimini sağ lamak için süt örneklerinde
mastilis varlığ ı takip edilmelidir (White ve Hinckley,
1999). Mastitis, diğer sağma l ha yv a n l a rı n yanı sıra
keçi yeti şt iric i l iğ in in de önemli problemlerinden birisidir. Büyük ekonomik kayıplara sebep olan bu
h a s tal ı k hayvan türü ne olursa olsun süt endüstrisinin gelişmesine karşı direkt veya indirekt
olarak etki eden faktörlerden birisidir (Contreras ve
ark.. 1997; Ameh ve Tari, 2000). Özellikle subklinik
mastitis önemli ekonomik kayıplardan sorumludur
(Maisi, 1990a; Contreras ve ark., 2003). Keçilerde
subklinik mastitisden dolayı toplam süt üretiminin
%20'si kadar kayıp o luşmaktadır . Subklinik enfeksiyon preva lansı %30 olan bir sürüde bir laktasyon periyodunda her bir keçi için yaklaş ık 36 ile
45 Euro kaybın olduğu, süt üretiminde her laktasyonda keçi başına 94 it . a z a ı m a olduğu bildirilmektedir (Baudry ve ark., 1997).
Mastilis i n s i d a n s ı ineklere oranla keçilerde
daha azd ır, fakat hastalığ ın ineklere oranla keçilerde daha ş iddetli seyrett iğ i bildirilmektedir (AbuSamra ve ark., 1988). Keçilerde görülen mastitis
genellikle subklinik formda seyreder. Subklinik
mastilis te ş h i s i saha şartlarında kolay değildir ve
keçi üreticileri tarafından tespit edilememektedir
(Contreras ve ark., 1999).

Enfekte hayvanların kesin tespiti aseptik olarak
toplanan sütlerde patojenlerin pozitif kültürü ile olmaktadır (Contreras ve ark., 1996; McDougall ve
ark., 2001). Ancak, bakteriyolojik incelemelerde
maliyet yüksektir ve uzman personele ihtiyaç duyulur. Keçilerdeki mastitis genellikle bakteriyel orjinlidir ve tespit edilen türlerin preva lansı sürüler
arasında farklılık göstermektedir (Bergonier ve ark.,
2003). Staphylococcus spp. keçilerin klinik ve subklinik mastitislerinden sorumlu başlıca etiyolojik ajandır (Smith ve Roguinsky, 1977; Hunter, 1984; Poutrel, 1984; Contreras ve ark., 1995; Ajuwape ve
ark., 2005). Yapı lan çalışmaların çoğunda Koagulaz
negatif Steptıytococcuc (KNS) izole edilen en yaygın patojen olarak bildirilmektedir (Poulrel ve Lerondelle, '1083; Maisi ve ark., 1987: Maisi, 1990b;
Fthenakis, 1994; McDougall ve ark., 2002; Ajuwape ve ark., 2005). Klinik vakalarda Staphytococcus aureus ve Escherichia coli daha s ı k
izole edilirken (Ameh ve ark., 1993, Ameh ve Tari,
2000; Contreras ve ark., 2003), subklinik vakalarda
KNS daha sık izole edilmektedlr (Ndegwa ve ark..
2001; Bergonier. ve ark., 2003: Contreras ve ark.,

Subklinik mastilis artan somatik hücre sayısı
(SHS) ile karakterizedir (Lerondelle ve ark., 1992;
Wilson ve ark., 1995; White ve Hinckley, 1999;
McDougall ve ark., 2002). Keçi sütleri fizyolojik olarak s ığır sütlerine göre daha fazla somatik hücre
içermeleri nedeniyle, SHS bakımından mastitis için
pozitif d eğer sayılan sınır kriteri de daha yüksektir
(Poutrel ve Lerondelle , 1983; Maisi ve Riipinen,
1988).
California mastitis test (CMT) somatik hücre
indirekt olarak gösteren bir tesltir. Sütte
SHS'nin artması CMT skorunda da artmaya neden
olm a kt a dı r (Poutrel ve Lerondelle, 1983; Contreras
ve ark., 1996; Perin ve ark., 1997; McDougall ve
ark., 2001). Bu testin h ayv a nı n yan ında uygulanabilmesi, laboratuara ihtiyaç duyulmamas ı.
ucuz ve pratik olması, ayn ı zamanda hızlı sonuç
sayı sını
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2003).

memeden aseplik olarak 10 ml süt steril tüpler içerisine sağıld ı ve tüpün ağz ı kapatıldı. Tüpler, hayvan ı n n uma rası ve meme yaz ı lıp etiketlendi. A lı·
nan örnekler bakteriyo lojik analiz yap mak için buz
üzerinde kı s a süre içerisinde laboratuara ula ş

Türkiye'de keçi mastilisleri üzerinde yapılan
oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı
Türkiye'deki kıl keçilerinde subklinik mastilis teş~
hisinde CMrn in kullanılabil irl iğini ortaya koymak
ve subklinik mastitise neden olan bakterileri izole
etmektir.
çalışmalar

t ı rıl dı.

Bakteriyolojik muayeneler: Örnekler tam bir
için alt üst edildi. Her bir süt örneğinden yaklaşık 0.05 ml alınarak %5 koyun kanı
içeren kanlı agara (Oxoid, CM0055) ve MacConkey agara (Oxoid, CM0115) ekiidi. Kültürler
37 °C'de aerobik ortamda 24-72 saat inkübe edildi. Petriler, bakte riyel üremeyi kontrol etmek için
her gün incelendi. Beş veya daha fazla identikal
kolonilere sahip kültürler rnastitis bakımın d an pozitif olarak değerlend i rild i (Manser, 1986). Bakteriler morfolojilerine, hemoliz du rumlarına, kültürel özellik lerine, gram boyama ve biyokimyasal
reaksiyonlara göre identif iye edildi (National Mastitis Councll, 1990).
karışım sağlamak

Materyal ve Metot
.... H.~ yv a nla r: Çalışmada Konya'daki 5 adet keçi
surusunde bulunan toplam 508 adet kı l keçisi incelendi. Çeş itli yaşlarda olan keçiler laktasyonun 2.
ve 3. ayl a rı n d a ydı (orta laktasyon). Meraya daya lı
olarak beslenen (ekstansif) keç ilerı günde bir kez
~ I mak üzere sabahları elle sağılıyorlardı. Sağımdan
once veya sonra memelere herhangi bir temizleme
i şlemi ve dezenteksiyon i şl e mi uygulanmadı. Kuru
dönemde herhangi bir antibiyotik tedavisi yapılmad ı.

Istatistiksel analiz: CMT testinin sonuçları ile
bakteriyolo jik kültür sonuçları arasındaki değerlend i rilmede McNemar testi kullan ıld ı. Keçilerin
sağ ve sol memelerinde belirlene n mastitis vaka ların ın sayı ları X2 testi ile değerlendirild i (SPSS
11.0 release for Windows).

Memelerin muaye nesi ve CMT testinin yap ı l tş ı : Klinik rnastitis vaka l arın ı tespit etmek amac ıyl a tüm memeler inspeksiyon ve palpasyonla
muayene edildi. Ayrıca sütün fiziksel incelemesi
ya p ı l arak n ite liğ i belirlendi. Incelemeler sonucu atrofik ve kör olduğu belirlenen memeler kaydedildi.
Tüm memelere CMT testi uygu landı. Test ticari bir CMT ayırac ı (CMT-Test , Kruuse, Denmark) kullanı larak yapıldı. Ilk süt atıldıktan sonra
her bir memeden olmak üzere bir miktar süt (yakla şık 2-3 ml) CMT kab ına sağ ı ldı. Süt miktarını
eşitl e m e k için kap hafifçe eği ldi. Süt m iktarı kadar
a yı raç kaba ilave edildi ve kap dairesel hareketlerle çevr ildi. Oluşan reaksiyon Schalm ve
ark., (1971~ .t a.raf ı n d a n tanımlanan skorlara göre
derece lendırıldı; O (negatit), +1 pozitif, +2 pozitif
ve +3 pozitif. Fakat çalışmada skor O ve +1 negatif, +2 ve +3 pozitif olarak değerlendirildi (Contreras ve ark., 1996; Perin ve ark., 1997: Ndegwa
ve ark., 2000; Oliszewski ve ark., 2002).

Bulgu/ar
Çalışmada kullanılan 508 keçiden 2 tanesi
mastitisin klinik belirtiler ine sahip o ldukları için çalı ş ma dışında bırakı ld ı. Kalan 506 keçiden 27 tanesi bir fonksiyonel memeye sahipti. Bu nedenle
506 keçinin 985 adet memesinde n süt ö rne ğ i alı 
narak CMT uygu landı. Test sonucunda subklinik
mastitis ~önünden 506 keçinin 447's i negatif
sonuç verırken , 59'u poziti f sonuç verdi. Süt örneğ i alınan 985 adet memeden 907 aded i negatif
sonuç verirken, 78 adedi pozit if sonuç verdi. CMT
sonuçlarına göre keçilerin % 11.7'sinde ve memalerin %7.9'unda subklinik mastitis tespit edildi
(Tablo 1). Enfekte olan 59 keçinin 19'unda
(%32.2) enfeksiyon bllateralken , AO'lnda (%67.8)
enfeks~yon unilaterald i. Memelerin 78' inde görülen
enfeksıyonun 34 (%43.6) tanesi sağ lopta, 44
(%56.4) tanesi sol lopta tespit edildi. Sağ ve sol
lopta tespit edilen vakaların sayısı bakımından istatistiksel fark (P > 0.05) görülmedi.

Süt örneklerinin a lın mas ı : CMT testi sonucunda pozitif sonuç veren tüm memelerden ve
kontrol amacıyla negat if sonuç veren 50 memeden süt örnekleri alındı. Sabah sağımdan önce
r:ı e ı:n e baş ları %70 'lik etil alkollü pamukla silı n dı kte n sonra ilk birkaç sıkım süt atıldı. Her bir
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Tablo 1. CMT

sonuçlarına

göre keçilerde ve meme

loplarında

tespit edilen subklinik mastilis

oranları

Meme

Keçi
N

%

N

%

CMT negatif (O, +1)

447

88.3

907

92.1

CMT pozitif (+2. +3)

59

11.7

78

7.9

Toplam

506

100

985

100

Tablo 3. CMT sonucunda pozitif sonuç veren memelerden izole edilen patojenler

CMT sonucunda subklinik rnastitis yönünden
pozitif sonuç veren 78 memeden alınan süt örneklerinin 62 (%79.5)'sinde bakteriyel üreme olurken 16 (%20.5)'slnda herhangi bir etken izole edilemedi. Kontrol amacıyla CMT sonucunda negatif
sonuç veren 50 memeden alınan süt örneklerinin
bakteriye l kültürü sonucunda 7 (%14)'sinde bakteriyel üreme olurken , 43 (%86) tanesinde herhangi bir etken izole edilemedi (Tablo 2). CMT sonucu pozitif olan örneklerin %79.5'i aynı zamanda
bakteriyolojik olarak da pozitift i. Kontrol amacıyla
a l ı n a n ve CMT sonucu negatif olan örneklerin
%86'sl aynı zamanda bakteriyolojik olarak da negatifti. CMT sonucunda subklinik mastltis yönünden pozitif ve negatif olarak tespit edilen örneklerin bakteriyolojik doğrulanımında istatistiksel
fark gözlenmed i (P > 0.05).

Mikroorganizma

N

%

Streptoeoeeus spp.

2

3.2

Staphy/ococcus aureus

11

17.7

Staph. simu/ans

3

4.8

Staph. eaprae

14

22.6

Staph. choromojenes

11

17.7

Staph. hemoliticus

9

14.5

KNS

sctıelieieti

subsp. coagu/ans 6

9.7

Escherichia coli

2

3.2

Corynebaeterium spp.

3

4.8

Staph.

1.6

Maya
Tablo 2. CMT testine tabi tutulan örneklerin bakteriyolojik
olarak ka rşı laştırılması
8 akteriyoloji

CMT (-)

CMT (+)

n

%

n

%

Pozitif

7

14

62

79.5

Negatif

43

86

16

20.5

Toplam

50

100

78

100

62

Toplam

Tartışma

100

ve Sonuç

Keçilerin meme bezlerindeki bakteri varlığı sütteki somatik hücre say ısını ve bununla indirekt olarak ilişkili CMT skorunu artırmaktadır (Poutrel ve
Lerondelle, 1983; Hunter, 1984; Boscos ve ark.,
1996). Fakat keçi sütlerinin fizyolojik olarak sığı r
sütlerine göre daha fazla somatik hücre içermeleri
nedeniyle keçilerde mastitls için pozitif sayı lan
CMT skorunun daha yüksek tutulması tavsiye edilmektedir (Petterson, 1981; Maisi ve Riipinen, 1988;
Contreras ve ark., 1996; Perin ve ark, 1997).

CMT testi sonucunda pozitif sonuç veren 78
meme lobundan alınan süt örneklerinden toplam
62 adet etken izole edildi (Tablo 3). Koagulaz negatif Staphylococcus (KNS) %69 .3 prevalansla en
yaygın patojen olarak belirlendi (Staph. simulans
%4.8, Staph. caprae %22.6, Staph. choromojenes
%17.7, Staph. hemoliticus %14.5 '10 Staph. sctıe
lieferi subsp. coagulans %9.7). Staphylococcus
aureus (%17.7), Corynebacterium spp. (%4.8),
Streptococcus spp. (%3.2) , Escherichia coli
(%3.2) ve Maya (%1.6) izole edilen diğer palojenlerdi.

Sunulan çalışmada +2 ve +3 olan CMT skoru
subklinik rnastitis yönünden pozitif olarak değerlendirildi. Çalışmada keçilerde subklinik mastitis
prevalansı bu CMT skorlarına göre %7.9 olarak belirlendi (Tablo 1). Bu oran, keçilerde subklinik mastitis teşh is i için pozitif CMT skorunu ~2 olarak kabul
eden Ndegwa ve ark.(2000)'nın elde ettikleri oranla
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(%9.8) benzer lik gösterirken, d i~er bir çalışmada
(Gunha ve ark.. 1989) bildirilen prevalansta n (%46)
oldukça ccş ökı ü . Gunha ve ark. (1989)'nın yüksek
prevatans elde etmelerinin sebebi, +2 ve +3 CMT
skorunun yan ında +1 skoru da pozit if olarak kabul
etmelerinden olabilir.

lığ ında n kaynakla nm ış olabilir (Guha ve ark.. 1989;
Lerondelle ve ark., 1992; White ve Hinckley , 1999).
Bununla birlikte bazı araştıncı lar (Maisl ve Riipinen,
1968; Mais11990b) enfekte olan meme ya r ı m ı n da ki
enfeksiyonun ay nı keçinin enfekte olmayan d i ğer
meme yarımındaki sülün CMT skorunu kısmen artırd ığ ı n ı bildirmektedirler. CMT negatif sonuç veren
sütlerde bakte riyel üremenin o lmasının nedeni. etkenterin latent olması ve SHS'de önemli bir art ı ş a
sebep olmamasından kayna k la nmış olabilir (Fthenakis, 1994; Ndegwa ve ark., 2000). Fthenakis
(1994) bakterilerin memeye tnoküle olduktan 12
saat sonrası nda bile SHS'nin düşük o l a bi lece ğini
ve memeye lökosit infiltrasyonu olmadan önce ahnan süt örneklerinin bakt eriyelolarak pozitif olduğ u
halde bu sütlerde SHS'nin d üş uk ol abil ec e ği ni bild i rm i şti r. Ay rıca, özellikle birbi rini takip eden iki skor
aras ında CMT reaks iyo nl a rı d eğe rl end irilirken testi
yapan \;,işi ni n kişisel karan deOerlendirmeyi kısm e n
etkileyebilmekted ir (Dep ve ark.. 1985: Perin ve
ark., 1997).

Ça l ışmada enfek siyon %32.2 oranı nda bilateral, %67.8 o ra n ı nd a unilateralolarak tespit edil·
di. Daha önce yapı lan çalışmala rda da (Maisi,
1990a; Ameh ve ark ., 1993; Contreras ve ark.,
1995; Ameh ve Tari , 2000) enfeks iyonun daha çok
tek meme lobunu etki ledi~i görüldü. Sunulan çalışmad a CMT sonucuna göre 965 adet memenin
78'Inde görülen enfeksiyonun 34 (%43.6) tanesi
sa~ lopta. 44 (%56.4) tan esi sol lopta tespit edildi,
ancak sa~ ve seneete tesp it edilen vakaların sayısı
bak ı mınd an istatistiksel fark (P > O.05) görülmedi.
Boscos ve ark . (1996) ve Ndegwa ve ark. (200 1)
s ağ meme lobuna göre sol meme Iobunde subk·
linik m asıilis prevalansının önemli ölçüde daha yüksek o l d u~ u n u bildirmektedi rler. Araşnncuar sol
meme lobunda vakala rm sayısının fazla olmasını n
nedenini, sağrmcrla rm çoöun un sağ ellerini dominant olarak kullanmalanna ve böylece sağ
meme lopl arına göre sol meme loplarmdakl sütün
tamamen boşa ltı lamamasına bağlamı şl a rd ır . Sol
lopta kalan sürün mastil is için preolspo ze faktör
oluşt u rabilece ği ifade edilmektedir (Boscos ve ark.,
1996). Bununla birlikte keçiterin s ağ ve sol loplarında tespit edilen klinik (Ameh ve ark., 1993) ve
subklinik (Morani ve arx., 2005) mestıtıs vakala rı nı n
say ıs ı nı n benzer ol duğu bildirilmektedir.

Sunulan çalı şmada , CMT sonucunda subklinik
mastitis yönünden pozitif ve negalil olarak tespit
edilen örneklerin bal<teriyoloj ik do ğru l anı m ı n da istatistiksel fark gözlenmedi (P > 0.05) . CMT pozitif
olan örneklerin %79.5'1 aynı zamanda bakte riyolojik
olarak da pcz ttitti. CMT negatif olan örneklerin
%66's l aynı zamand a bakteriyolajik olarak da negatilt i. Ça l ışmada, CMT'nin keçilerde subklinik masttüsleri önemli oranda tespit e ttiği görüldü . Bu
sonuç, keçilerde (Po utrel ve Leroneetle. 1983;
Maisi ve Riiplnen. 1988: Conlreras ve ark., 1996)
ve koyunlarda (Maisi ve ark., 1987; Fthenakis,
1995; Gonzalez-Rodriguez ve Carmenes 1996) yapılan çalışmala rda bild iri ldiğ i gibi, CMT'nin subkIinik olarak enfekte ve enfekte olmayan memeleri
önemli oranda te şh i s eltiOi g ö rüşüyle uygunluk göstermektedir. Keçilerde enfekte olmayan memelerin
tespitinde O ve +1 CMT skoru eşik değe r olarak
kabul edilmektedir (Maisi , 1990a; Con treras ve
ark.• 1996). Maisi (1990a; 1990b) bir laktasyon süresince subklini k olarak enfekte olmayan keçi sütlerinde eMT skorunun O ve + 1 olduOunu bild irmi şt ir. Boscas ve ark. (1996) ise bakteriyolojik
olarak negatif örneklerin %80'inde O ve + 1 CMT
skoru elde et mişle rd ir. Sunulan çalışmada da
CMT'd e O ve + 1 s korla rı nı n negat if, +2 ve +3 skorları n ın pozitif olarak kabul ed ild i ğ ind e, teslin enfekte
ve enfekte olmayan memeleri yüksek oranda ayırt
e lliği görüldü,

Ndegwa ve ark. (20oo)'n ın yapt ı kla rı çalışmada
CMT pozitif sonuç veren sütterin % 14.5'jnde baktenyel üremenin ol ma d ı O ı , CMT negatif sonuç
veren sütterin %22 .S'inde ise bakteriyel ürememn
olduğ u bildirilmektedir. Yapılan diOer bir çalı şma da
(Gunha ve ark" 1989) CMT pozil if sonuç veren örneklerin %22.78' inde bakteriyel üremenin o lma d ığ ı.
CMT negatif sonuç veren örneklerin % 13.51'inde
ise bakteriyel üremenln olduOu bildirilmektedir. Sunulan çalışmada da CMT pozitif sonuç veren süt
örneklerinin %20.S'inde bakteriyel organizma izole
edilmedI. Bununla birlikte kontrol amac ı yla CMT
negatif sonuç veren 50 meme den ahnan süt ör.
neklerinin % 14'ünde bakteriyel üreme oldu (Tablo
2). Bu oran Ndegwa ve ark . (2oo0)' oı n ve Gunha
ve ark. ( 1989)'n ın bild irdiklen oranlarla benzerlik
göstermektedir. CMT pozitif sonuç veren sütlerde
bakteriyel ürementn ol ma masının sebebi bakleriyel
organizmalar dışı nda mastluse neden olan d i~e r etkenterin (örneOin CAE V; caprine arthrilise nce o tıa ütis virus gibi viral etkenler, mentarten var-

Keçilerde taktasyon sa fh as ı nı n Ilk h aft al a rınd a
ve son a y ında CMT s ko rla rı enlekslyonta i l işk ili olmadan yÜksek d e~ erl er vermektedir. Buna b a ğlı
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ola rak bu dönemde yapılan CMT uygulamalarının
yanlış pozi tif sonuç verebiteceğl bildirilmektedir
(Maisi, 1990a; 1990b; Gonzalez-Aodrlguez ve Carmenes 1996). Sunulan çalışmada yanlış pozitif sonuçlardan kaçınmak için testler laktasyonun 2. ve
3. aylarındaki (orta laktasyon) keçilerde yapıldı.

çalışmada sıreoıococcus

spp. ve Escprevetansta (%3 .2) elde edil miştir. Bu oranlar Streptococcat enfeksiyonlar için
bildirilen prevatanstarıa (l-tunter, 1984 ; Manser,
1986 ; Maisl ve RUpinen , 1988; Nd egwa ve ark.,
2001: Haenlem, 2002) ve Escherichis co/i için bil·
dirilen prevaıensıa (White ve Hmcktey. 1999 ; Contteras ve arK., 2003) benz erlik göstermektedir,
Streptococcus spp. ve Eseherichia collnin prevetan s ı ba rı na k şartlarının hijyen ik du rumuna bağ ·
hdır. Keçiler genellikl e bir kuru arazi de gölgelik altında banndmlmakta ve meraya dayalı olarak
beslenmektedir. Keçi yetiştir ic i l i Q ind e çevresel şa rt
lar inek yeti ş ti ricil iQi n e göre daha temiz ve kurudur.
Bu nedenle ineklere kıya sla keçilerde Streptococcus spp'nin ve Escheriehia collnin prevatansr
düş üktür (Kalogridou-Vassiliadou, 1991 : Contreras
ve ark., 1995; Cantreras ve ark. , 1997). Bununla
birlikte d üşük SHS çevresel mastilis için risK taktörüdür. Ineklere göre keçil erd e SHS'nin fizyolojik
otarak yüksek o l ma s ı masuüse neden olan çevresel
etke nlerin (Escherichia coli, çevresel Streptocaecuslar) preva lanslarının düş ük o l masına
neden o l ma ktad ı r (Contreras ve ark., 2003).
Sunu lan

nencnte coli

Keç ilerde klinik ve subklinik rnastitislere neden
başlı ca etiycloiik ajanlar Staphylococcus
spp'dir (Hunter, 1984: Poutrel , 1984 ; Ayan ve Greenwood. 1990 ; Contreras ve arx., 1995; Berqcnier
ve ark., 2003: Ajuwape ve ark ., 2005) . Koagulaz
nega tif Staphylococcus subklinik olarak enfekte
olan keçtlenn süt örnekle rinden izole edilen en yayg ı n mikroorgan izma ol duğ u rapor edilmektedir.
Bunu Staphylococcus aureus takip etmektedir
(Ma nser, 1986; East ve ark., 1987; Maisl, 1990b ;
Kaloçridou-Vassltladou. 1991 : Boscos ve ark.•
1996; Morani ve ark., 2005). Sunulan çalışmada
KNS %6 9.3 preveıens ra en ya yg ı n pat ojen olarak
beli rlendi. Sraphylococc us aureus ise % 17.7 prevalansla izole edilen ikinci en ya ygın paıojend i. Bu
bulgula r önce ki çalışma ları (Mans er, 1986; East ve
ark., 1987; Malsl, 1990 b; Ayan ve Greenwood,
1990) desteklemekted ir, Çalı şma da elde edilen
oranla r, KNS için bild irilen %70. 1 (Contreras ve
ark.. 1996), %61.1 (Bos cos ve ark.• 1996). %80
(Nde gwa ve ark.. 2000; Moreni ve ark., 2005 ) ve
%83. 5 (Hunter. 1984 )
creotanvra ve Staphylococcus sureus için bildirilen % 18.5 (Boscos ve
ark.. 1996), % 17.3 (Kalogridou-Vassiliadou, 1991;
Haen lein, 2002) , % 16 (Ma nser, 1986) ve % 12
(Hu nter.
1984)
orantanyle
benzerlik
gös·
termekte dtr. Bununla bi rlikte Ryan ve Greenwood
(1990) KNS ve Sıaphylococcus Bureus prevatan sım sı rasıyl a % 13.3 ve % 1 olarak bildirirken,
East ve ark . (1987) s ıra sı yla % 17.5 ve %3. 1 olarak
bildirme ktedirler. Bu a raşuncüan rı KNS ve Staphylococcus aureus için dü ş ü k prevatans elde etmelerinin sebebi. çahşnxlan keç i sürülerinde saQım
öncesi nde ve sonra s ında meme başlarına anliseplik solü syonla nn
uygulanmasından
kayna klanm ı ş olab ilir. KNS 'nin ana kaynağı meme ve
me me MŞI derisidir (Dc vricsc ve De xevser.
1980). Staph. aureus'un ana kaynaQ ı ise enfekte
meme ıobu. meme ve meme başı derisidir (centte ras . . e ark. , 2003). Bu etken lerın memeye panetrasyonu sa qmı sırasında olmaktadı r. Yeters iz
sağı m hijyen inde bu etkenlerfn prevatansı artmaktadır. SaQım öncesi ve sonrası meme başı dezenfeksiyonu meme başı derisindeki bak teriyel populasyonu azaltmaktadır , Böylece me me b a ş ı
üzerinde lckaıtze olmuş bakterile rin me me içerisine
g irişi azalır (Ayan ve Greenwood , 1990).
ola n

d üşük

Sonuç olarak; Keçil erde O ve +1 skorları nın negat if, +2 ve +3 skorlarının pozitif olarak kabul edüd iQind e CMT'nin subklinik olarak enfekte ve enfekte
olmayan memeleri yüksek oran da tespit elliQi bel irlend ı' Bu nedenle keçilerde subklinik m asıilis teş
tilsinde kullanım kolayllQ ı, hızl ı sonuç vermesi ve
d üş ük maliyeti nedeniyle CMT tercih edilebil ir. Bunun la birlikte keçi sütlerlnln tüketime da ha ço k çi ğ
olarak sunulduQu dikkate a l ındığ ı n d a , sütlerde
subKlinik mastili s tespiti halk sa Q lı Q ı g ıda güvenliQl
a ç ı sı n da n önemlidir.
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