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Pathological and Bacteriological Studies on Mastitis in Goals
Summary: In this study. clinıc, bacteriologıc and pathologıcal examınations were performed on udders of 500 goats
slaughtered at Konya and Beyşehir abattoirs for mastrtis. Mastitıs was detected in 55 goats (11 %), 1 o (2 %) of which
Coagulase (+) Staphylococcus (38,2 %), co
had elinical mastıtis, and 45( %9) of which had subclinıcal mastitis.
agulase(-) Staphylococcus (11.8 %), Corynebacterıum spp (23.5 %), E. coU (14.7 %). Yeast (5.9 %) and Fla
vobacterium spp.(5.9 %)were isolated from the milk samples taken from udders wıth mastitis. 66 udder lobes taken
from these goats hıstopathologically revealed mastitıs and galactophoritis ca1arrhalis acuta (8 lobes), mastitis and ga
lactophoritis catarrhalis subacuta (2 lobes). mastitis and galactophorrtis catarrhalis chronica (40 lobes), mastitis and
galactophorıtıs catarrhalis chronica (5 lobes) and mastitis ınterstıtialis nonpurulenta (11 lobes). Supramammar lymph
nodes had lymphadenltis simplex (4 cases). lymphadenitis chronica (9 cases). lymphadenitis hyperplastica(20 cases)
and fibrosis (4 cases).
Key words: Goal, mastitis. pathology, bacteriology.
Özet: Konya ve Beyşehir'de mezbahada 500 keçi klınık,bakteriyolojik ve patolojik yönden ineelenmış ve 1 O'u (% 2)
klınik, 45'i (% 9) subklinik mastitis olmak üzere 55 ("'o11) keçıde mastitis belirlenmiştır. Mastitıslı memelerden alınan
süt örneklerinden koagulaz(+) Staphylococcus ( % 38.2). koagulaz (-) Staphylococcus (% 11 8), Corynebacterium
spp. (% 23.5), E. coli(% 14.7). Maya (% 5.9) ve Flavobacter spp.(% 5.9) izole edilmiştir. Bu keçilerden mastitısll 66
meme lobu altnmış ve histopatolojik olarak ; mastitis ve galaktoforitis kataralls akuta (8 lob), mastitis ve galaktoforıtıs
kataralls subakuta (2 lob), mastltis ve galaktoforitis kataralls kronlka {40 lob), mastitis ve galaktoforitis purulenta kro
nika (51ob) ve mastıtls lntersitisyalis nonpurulenta (11 lob) tesbit edilmıştir. Supramammar lenf düğümlerinde Ise len
fadenilis sımpleks (4 olgu). lenfadenilis kronika (9 olgu), lenfadenitis hiperplastika(20 olgu) ve fibrozis (4 olgu) goz
lenmiştir.
Anahtar kelımeler: Keçi, mastitis. patoloıı. bakteriyoloji.
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Hatta keçi masıilislerinin ineklere oranla daha şid
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neden
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lithelie gibi anomalilerdir (East ve ark.,1978; Er
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.

East ve ark (1978) meme içi enfeksiyona Nu
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ve son 1/3 döneminde enfeksiyon riskinin daha
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GelişTarihi:
•

2ıt07.1991\

Bu <;alı�ma SÜAF uırafından Jesteklenmışlir (90/053).

1. S.Ü. V etcn ncr FakOitcsi PatoloJi Anabilim Dalı. KONYA.
2. A.Ü Veteriner FakOitc�i Puıolojı Anabilim Dalı, ANKARA.

3 S.Ü Veteriner Fak:Oitcsı MıkrotııyuloJi Anabilim Dalı. KONYA.
•1 Hayvan H:ısıalıkları Ar�ıırma HnsıilUsO, ERZURUM.

olduğunu

belirleyerek,

mastitisin

oluşu

ÇIFTÇI. BF..RKlN. ERHR. ERGANlŞ. KlRAN. HA11roGLU
Mastitisler.

meme

lobunda

değişen

de

meme lobunu incelediği çalışmada mastitisferi pa

recelerde ateş, ağrı ve şişkinliklerle karakterize kli

tolojik-anatomik

değişiklikler

nik mastilister şeklinde sayrettiği gibi, çoğu zaman

akuta,

kronika

meme lobunda değişikliğin pek fark edilmediği sa

rotikans ve mastitis kronika nonpurulenta olarak de

dece sütün azalması ve tuzlu, yavan bir tad alması

ğerlendirmiştir. Tripathi (1987) ise, mezbahada ke

mastitis

yönünden;

apostomatosa

maslitis
et

nek

ile beliren subklinik mastitis şeklinde de seyreder

sime

(East ve ark.,1978; Manser, 1986).

değişiklikleri ele aldığı çalışmada, 37 kaçide be
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memeterindeki

akut

(kataral.
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suppuratif.suppuratif ,granülomatöz)
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rak klasifiye etmiştir.
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gangrenöz, suppuratif), subakut ve kronik (non

ter,1 984;Jubb ve ark., 1985) bunu, sırasıyla Strep
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Cory

Ülkemizde keçi masıilisleri üzerine yapılan ça

nebacterium pyogenes ve C. pseudotuberculosis

lışmalar oldukça azdır (Erdoğan ve Batu, 1 980;

'in izlediği

GOl, 1990). Bu çalışma Konya E.B.K. Et Kombinası

kaydedilmiştir (East ve ark.,1978; EI
1986; Gül, 1990). Önceleri ke

ve Beyşehir mezbahalarında kesime gelen ke

çilerin tüberküloza çok dayanıklı olduğu ve bu ne

çilerde mastitisin insidansini belirlemek, mastitise

denle keçi sütünün çiğ olarak içilabileceği sa

neden olan etkenleri

nılırken,

meme

mastilise ilgili patolojik-anatomik değişiklikleri de

tüberkülozunun bulunduğunun belirlenmesi üzerine

ğerlendirmek, ayrıca izole edilen etkenlerle pa

Hassan ve ark

.•

sonradan

keçilerde

de

izole etmek ve memedeki

bu düşüncenin yanlış olduğu anlaşılmıştır (lewter

tolojik-anatomik

ve ark., 1984).

saptamak amacıyla yapılmıştır.

araştırmaların çoğu. süt ve

Kombinası

izolasyonu ve identifikasyonu üzerine yapılmıştır.

yönünden inspeksiyon ve palpasyonla, sütleri ise

liform. mikoplazmal, fungal, korinebakteriyel olarak

Califomia Mastitis Test (CMT) ile muayene edil

ele alınmış ve degeriendirilmiştir {Biobel ve Schli

miştir. Masıilis belirlenen 55 baş keçinin 66 adet

esser, 1 980; Lewter ve ark., 1984; Manser, 1986).

meme lobu ve 37 supramammar lenf düğümü ke

Bazı araştırıcılar(Tripathi,1 987;Sasshofer ve ark.,

simi takiben patolojik incelemeler için aJınmıştır. Bu

1987; Erer ve ark.,1990; Tripathi ve Chattopo

arada süt alınabilen 60 meme Iabundan steril şart

dhyay,1993) ise gerek sığır ve koyun gerekse ke

larda süt alınarak bakteriyolajik ekimler yapılmıştır.

çilerde mastitisleri; meme dokusunda meydana
histopatolojik

Bakteriyel izolasyon için alınan süt örnekleri

de

%5 oranında koyun kanıyla hazırlanmış Blood Agar

gişiklikleri esas alarak isimlendirmiş veya klasifıye

Base (Oxoid), Mac Conkey Agar (Gibco) ve Mycop

etmişlerdir. Bu mastitis olgularında memede oluşan

lasma Agar Base {Oxoid), fungal orijinli etkenierin

patolojik-anatomik değişiklikler oldukça değişken
olduğundan. çeşitli araştırıcılarca
Sasshofer

ve ark..

1987;

Gül,

izolasyonu

(Tripathi,1987;

apseleşen,

Saboraud

Dextrose

Agara

kübe edilmiştir (Bailey ve Scott,1966)

mastitislerini patalajik-anatomik yönden; gangrenli
kataral.

de

ve anaerobik (48-96 saat) koşullarda 37 °C de in

Sasshofer ve ark. (1987), koyun ve keçi

nekrotik, parankimatöz,

için

(Gibco)ekilerek,aerobik (24-48 saat), mikroaerofilik

1990; Erer ve

ark.,1990) mastilister farklı şekillerde klasifiye edil
miştir

Belediye Mezbahasına

baş keçi kullanılmıştır. Keçiterin memeleri mastitis

edilen etkene göre streptokokkal, stafilokokkal, ko

ve

ile Beyşehir

kesim için gelen 465'ı kıl, 35'ı tiftik olmak üzere 500

Buna ilgili olarak da mastitisler izole ve idenlifiye

patolojik-anatomik

ilişkiJeri

Çalışmada materyal olarak Konya E.B.K. Et

meme dokusunda masıise neden olan etkenierin

gelen

arasındaki

Materyal ve Metot

Sıgır ve koyun mastitislerinde olduğu gibi, keçi
mastitislerinde de

değişiklikler

Alınan meme lobları ve supramammar lenf dü

in

ğümleri önce makroskobik lazyonların belirlenmesi

tersitisyel ve mikoplazmal mastitis olarak ele al

içın usulüne uygun kesitler yapılarak incelenmiştir.

mıştır. Gül (1990), 1 46 kaçiye ait 271 mastilisli

Daha
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sonra bunlardan doku

örnekleri

alınarak

4lô ı O'luk tamponlu formali n solı.Jsyonunda tesbit

edilmiş ve parafin bloklar hazırtanmıştır Bu blok
tardan 5 mıkron kalınlığında alınan kesitler he
matoksılen- eozin (H.E.) ıle ve ayrıca gereken ke
sitler de Masson' un trichrome. Penodıc Acid Schiff
(PAS). Brown-Brenn ve Zıehi-Neelsen boyama

Subklinik mastilisli meme lobtannda pek be
lırgın bir lazyon yoktu. Fakat 7 olguda meme lob
tannın kesit yüzlerinde bılhassa duktus lak
tiferuslann etrafında ve sistemanın dwannda 2-3
mm çapında boz-beyaz odaklar ile, ınterlober duk
tustarda ve sıstemada hafıf dilatasyonlar far

metotları (luna,1968) ile boyanarak ışık mik
roskobunda ıncelenmiştır

kedilebiliyordu. Subklınık rnastıtislı memelerin
21'inde supramamrnar lenf dü�ümleri hipertrofikıı
Mikrobiyolojik Bulgular

Bulgular

Makroskobık Bulgular
Klınik olarak ve CMT ile mastıtıs yönünden
muayene edılen 500 baş kaçıden 55'inde (%11)
(5 ı kıl, 4 tiftik) mastil is belirlendi Belirlenen bu
maslıtıs olgulan 10 (%2) kaçide klınik mastitis, 45
(%9} keçtde de subklinik mastitis şeklindeydi. Bu
keçilerde rnastitıs 11 olguda her iki meme lobunda
birden, 44 olguda ise sadece bir meme lobunda
(2ı sag lob 23 sol lob) olmak uzere toplam 66
meme lobunda gônildü. Subklınik mastrtis be

Süttennden mikrobıyoloıık ekimler yapıtan 60
meme lobunun 34'ünden etken izole edilirken,
26'sında üreme tesb� edılemedı Meme loblanndan
izole edilen mikroorganizmaların turları, olgu sayısı
ve yüzde oranları Tablo l'de sunuldu.

Tablo ı

roorganizmaıar. olgu sayısı ve yüzde oranları
Mıkroorganizmalar

Olgu Sayısı

Koagutaz (+) Staph.
Koagulaz (-) Staph.
Corynebactenum spp
E. coli
Maya
Flavobacter spp.

lirlenen 2 kaçide topallı k da gözlendı
Klınık mastil ıs belirlenen 1O keçiye ait 15
meme lobunun şişkin ve sarkık oldugu gözlend

i
Meme dokusuna yapılan kesılierde 4 keçiye ait 5
meme lobunda parankimde. sistemada, denaltın
da bezelyeden yumurta bUyüklugüne kadar varan
ve sayıları olguya göre 1-5 arasında değişen. içieri
sarı-yeşılimtırak, pıs kokulu ve etrafı fibröz kap
sülle çevrıh apseler belırlendL Bır olguda ap

13
4
8
5
2
2

%
38 2

11.8
23 5
14 7
59
5.9

Mikroskobik Bulgular
Alınan meme loblarının mikroskobik in
eelemeleri sonucu aşagıdakı histopatolojik degişikllkler belirlendi.

selerden birinin meme derisinden dışarı açılarak
fistül oluşturduğu,buralarda da çok sayıda sinek
larvalarının bulunduğu (mıyazıs) gözlendi (Şekil
1) Sıstemalar ve interlobuler duktus takliferuslar
genışlemiş. içieri ilin kıtteleri ile dolu ve duvarları
granülllıydü. Hatta bır olguda sistornanın du
varında yassı plaklar şeklinde üremeler vardı
(Şekıl 2

Klınık mastitislı ve CMT pozıtıf masııtislı meme
loblanna (34 adet) ait sütlerden izole edilen mık·

Mastitis ve galaktofontıs kataralıs akuta: Bu
lazyon 8 meme lobunda belirlandı Mikroskobik ola
rak çogu alveol ve duktus takliferus epitellerinde
deıenerasyon ve deskuarnasyonlar. tümenlerinde
nötrofil löykosrt irıfiltrasyonlan, bazı alveollerde
salgı binkimi ve psöydokonkrementler gözlendi ln
tersıtisyel dokuda hiperemi ve ödem nedeniyle hafıf
derecelı bir kalıniaşma vardı Bu lobtardan 7'sınden
geneltıkle koagulaz (+) Staph ı'ı nden E. coli izole
edildi.

Klınık mastıtis görülen 3 olguda ise

meme lobunun kıvamı sertti ve derisınde bezelye

buyüklügünde dügümcükler vardı Kesıt yüz
lerinde beyaz bantlar halinde yer yer fibroz doku
alanları farkedılebiliyordu Yine bunlardan iki ol
guda meme başı kanalı beyaz bir tıkaçla ka

•

Mastitis ve gataktoforitis kataralis suba.kutalki
meme lobunda tesbit edılen bu mastitis şeklınde

panmıştı. Mastitish memelere aıt supramamrnar

ıntra ve interlobuler intersıtısyumda orta dereceli bir
artış ıle lenfosit ve daha az sayıda plazma hücresı
infiltrasyonları ve-hafif bır ödem gözlendi. Aynca aJ-

lenf dCıgumlerinde hıpertrofi dışında rnakroskobik
bir tezyon belırlenemedi
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veol ile intra ve interlobuler duktus laktiferusların

nOiomatöz yapılar halinde sistema duvarından

epitellerinde dejenerasyon ve deskuamasyon, 10-

ince bir sapla veya sapsız olarak lümene doğru

menlerinde ise az sayıda löykosit ve tek tük lenfosit

uzandığı kimisinin ise lümende serbest halde bu

infihrasyonları ile hafif dereceli dilatasyonlar, ba

lunduğu belirlendi (Şekil 6). Bu 7 lobun 2'sinde

zılarının tümeninde psöydokonkrementler dikkati

yoğun mononükleer hücre infiltrasyonu arasında

çekti (Şekil 3). Bu iki olgudan etken ızo le edi

epiteloid hücreler ile langhans tipi dev hücrelerinin

lemedı

bulunduğu granülomatöz odaklar görüldü. Yalnız
bu oluşumlar fibröz bir doku ile çevrili değildi

Mastitis ve galaktoforilis kronika: Kırk lobda

(Şekil 7}. Diğer 4 olguda diffuz interalveoler ve in

belirlenen bu yangı şeklinde, intra ve interlobuler

terlobüler intersitisyumda lenfoplazmositer ve his

intersitisyel dokuda derecesi olguya göre değişen

liyesiter hücre infiltrasyonları, fibroz dokuda artış

belirgin bir artış (Şekil 4), çoğunluğu lenfositlerden

ve alveoler yapıda azalma vardı.

oluşan diffüz lenfoplazmositer hücre infiltrasyonlan.
alveoler yapıda silinme derecesine kadar

Bu olgulardan etken izole edilemedi. Mastltis

varabiten bir azalma, bazı alveollerin tümeninde

intersitisyalis nonpurulenta belirlenen meme ke

yer yer

sitlerinin

koyu mor renkte psöydokonkrementler gözlendi.

Brown-Brenn

ve

Ziehi-Neelsen

bo

yamalarında da etken tesbit edilemedi.

Bazı olgularda interlober duktus takliterus ve
sistema çevresinde aşırı bağ doku artışı (periduktal
fibrozis) ve lümene doğru polipöz üremeler dikkati
çekti. Bir olguda duktus laktiferus epitellerinde sku
amöz metaplazi geliştiği ve buna ilgilı olarak lü
menin tıkanma derecesinde daraldığı belirlendi.
Bakteriyolajik ekimde 6 lobda koagulaz (+) Staph
4

lobda Koagulaz (-)Staph.,

..

2 lobda E. coli, 5

lobda Corynebacterium spp., 2 lobda Flavobacter
spp ve 2 lobda maya izole edildl
Mastitis apostematoza :Bu tezyon 5 meme lo
bunda

tesbit

edildi.

Parankimin bez

yapısının

hemen hemen tamamen kaybolduğu, bunun yerini
ortaları nekrotik kıtleler ve nötrofil löykositlerle dolu,
etrafiarı belirgin fibröz kapsütle çevrili çeşitli bü
yüklükte apseterin aldıgı dikkati çekti. Apseler arası
sahalarda ıntersitisyel dokuda artış ve diffüz mo
nonükleer hücre infiltrasyonları gözlendi. Duktus
takliferuslar ve sistemada genişleme, özellikle sis
tema epitellerinde şiddetli skuamöz metaplazi göz
lendi. Bu 5 lobtan 3'ünde Corynebacterium spp. ve

Şe kil

2'sinde E. coli izole edildi.
Mastitıs

ıntersıtisyalis

nonpurulenta:

Onbir

Alveoler

ramammar

yapı

odakların

düğümlerinin

mikroskobik

in

hiperplastika, 4 olguda ise fibrozis gözlendi. Di
ğerlerinde belirgin bir tezyon saptanmadı.

yoğun lenfosit infiltrasyonlarından oluşan folliküler
bu

lenf

olguda lenf:ıdenitis kronika, 20 olguda lenfadenilis

kazasının hemen altında az sayıda histiyosit ve
Bazen

pa

celemelerinde; 4 olguda lenfadenilis simpleks, 9

Bazı sahalarda özellikle periduktal ve sistema mu

görüldü.

mıyazis.Meme

rekse subklinik masiilis belirlenen memeterin sup

azalmış ve alveoller küboidal epitellerle döşeliydi.

odaklar

ve

Lenf düğümleri; Gerek klinik mastitis ve ge

yaygın lenfoplazmositer ve histiyositer hücre in
(Şekil 5).

apostematoza

larvaları.

teralveoler intersitisyel ve periduktal sahalarda
belirlendi

M.

rankiminde çeşitli büyüklükte apseler, sisternada
irin kitlesi ve dışarıya açılan bir kavrtede sinek

lobda görülen bu yangı şeklinde 7 lobda In

filtrasyonları

1.

gra-
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kuamasyon,.alveollümenlerinde
kositler,

intersitisyumda

fıltrasyonu ve ö �em. H.E.,

ise
x

az

tek

sayıda nölrolil löy
tok

lenfosit
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140.
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Tart1şma ve Sonuç
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Keçilerde belirlenen mastitislerin oranları ol

.
..
--.,� . ..
.,.
.·

..

dukça değişken olarak bildirilmektedir (Erdoğan ve

\

Batu,1980; Manser,1986; Gül, 1990). Bu çalışmada

o/o

2'si klinik, %9'u subklinik olmak üzere %11 ola

rak

belirlenen mastitis oranı, Erdoğan ve Batu

(1980) tarafından Marmara bölgesi keçilerinde bil

o/o 0.07, subklinik % 13.9)

dirilen oraniara (klinik

yakındır. Gül (1990), ise Van bölgesi keçilerinde
gerek

mezbahadaki

muayenede

(klinik

o/o

subklinik % 44.8) ve gerekse köylerdeki

5.6,
mu

ayenelerde (klinik o/o 3.7, subklinik o/o 21.4) mastitis
oranını oldukça yüksek oranlarda tesbit etmiştir. Bu
durum Gül'ün (1990) de kaydattiği gibi bölgesel
farklılıktan kaynaklanıyor olsa gerektir. Burada dik
kati çeken diğer bir nokta da genel olarak kay
dedildıgi gibi (East ve ark 1978; Erdoğan ve Batu,
1980;

Manser,1986; Gül,

1990) subklinik mas

titislerin klinik masıilislerden

oldukça fazla ol

masıdır. Bu nedenle Manser'in (1986) de kaydattiği
gibi klinik olarak mastitis görülmeyen sürüler de

Şekıl 6. Mastıtıs ıntersıtısyalis nonpurulenta Sıstema IOrnenıne
doğru uzanan polipöz-nodöz yapılar. H. E.. x 50.

mastitis yönünden kontrol edilmelidir
Lawter ve ark. (1984) 73 mastilisli keçi üze
rinde yaptıkları bir çalışmada izole edilen etkenlerin,
Staph. epidermidis (%24.6), E. coli (%11 ), Pse
udomonas aeruginosa (%8), Staph. aureus (%7)

C.

pyogenes(%3),

Enterabaeter

cloacae

(%3),

Strepl. spp. (%3), Pseudomonas putidans (%1),
Bacillus (%1), Klebsiella pneumoniae

(o/o1) ve

iden

lifiye edilemeyen gram pozitif etkenler (% 1) ol
duğunu bildirmişlerdir East ve ark. (1978), ise sag
lıklı keçilerde 4662 meme lobundan 9 ay boyunca
üç kere süt örneği alarak yaptıkları bır çalışmada,
keçilerin

%ı 7 5'ine

%3.1'ınden

Staphylococcus

Staphylococcus

aureus,

spp .

%1 .2'inden

Mycoplasma spp, %0.3'ünden Streptococcus spp,
ve %2'sinden gram negatıf bakteriler izole edildı{Jıni
kaydetmişlerdir

Mallıkesworun ve Padmonoksan

(1991), klinik mastitis görülen 113 keçiden izole et
tikleri

etkenleri

Staph.

aureus

(34),Staph.

epi

dermidis (5),Strept. agalactiae(29),Strept. dysga
lactiae
Şekıl 7 Mastıtis ıntersıtısyalıs nonpuru!enta. Dev hucreleri ve
eplteloid hücrelenn oluşturduğu granoıomatöz

lar H.E ... x 365.

(15),

C.

pyogenes

{4).

Strept.

zooepidemıcus (4), E. coli {21), Salmonella spp.

odak·

(12), Staph. ve Strept. spp.(15), Staph. ve Sal
monella spp.(4), Strept. ve Salmonella spp. (9) ola
rak açıkJamıştardır. Hafez ve ark. (1987), koyun,
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keçi, sığır ve develerde mastitislere neden olan et
kenler arasında Staph. aureus'un başta geldiğini.
bunu sığır ve keçilerde E. coli'nin izlediğini kay
detmişlerdir. Bu etkenierin dışında Pasleurella ha
emolytica, Yersinia pseudotuberculosis, Clost
ridium spp, Mycoplasma mycoides ve Mycoplasma
erginini de kaçılerde mastilise neden olan etkenler
arasındadır (Prasad ve ark.,1985; Misri.1987:
Sasshofer ve ark , 1987). Ülkemizde keçilerde
mastitıse neden olan etkenierin izolasyonu ve iden
lifikasyonu konusunda yapılan çalışmalar oldukça
sınırlıdır. Erdoğan ve Batu (1980) Marmara böl
gesınde klinık ve subklinik mastilisli keçilerden al
dıkları süt numunelerinden %66 Staph aureus,
%0.17 Streptococcus spp., %10.5 E. coli, %0.9
Serratia mercescens, %14.3 Mycoplasma aga
lactiae, %0.2 Bacillus cereus, %0.2 miks en
feksiyon tesbit etmişlerdir. Daha sonra Gül (1990)
tarafından Van bölgesi keçilerinde yapılan bir ça
lışmada ise görülen etkenierin Staphylococcus spp.
o,o44.1 O, Streptococcus spp. %13.1 O, Staph

dokunun almış olmasından ileri gelebileceğine işa
ret etmiştir. Çalışmada, meme loblarından izole edi
len etkenlerle, makroskobik ve mikroskobik in
celemeler sonucu belirlenen
lazyonlar arasında
çok yakın bir ilişki kurulamamıştır. Fakat akut ve
kronik kataral mastitis ve galaktoforitislerde ge
nellikle Staph.spp., purulent mastitislerde Cory
nebacterium spp. ve E. coli'nin izole edilmiş olması
kısmi bir ilişkiyi ifade edebiljr. Yine makroskobik
muayenelerde duktus laktiferusların etrafında ve
sistemanın duvarında gözlenen 2-3 mm çapındaki
boz beyaz odaklann,intersitisyel mastitislerde mik
roskobik olarak periduktal ve sistema mukozasının
hemen altında belirlenen lenfoid odakların olduğu
kanısına varılmıştır. Prasad ve ark. {1985) 'da de
neysel Mycoplasmal mastitis olgularında memenin
kesit yüzlerinde gri-beyaz odaklar gözlandiğini kay
detmişlerdir.
Çalışmada meme yangılan histopatolojik de
ğişiklikler esas alınarak klasifiye edilmiştir. Gerek
bu klasifikasyon ve gerekse diğer araştırıcıların

ylococcus spp. ve E. coli %8.28, Staph.spp.
+Strepı. spp %3.93, Corynebacterıum spp. %2.18
ve Bruceila spp. %0.43 olduğu kaydedilmiştir. Bu
çalışmalarda görüldüğü gibi (East ve ark.,1978; Er
dogan ve Batu; 1980. Lewter ve a.rk.,1984:
Gül.1990; Mallıkesworun ve Padomunoksan,1991)
keçilerde mastilister denince mikrobiyolojik yönden
öncelikle Staphylococcus spp. akla gelmekte ve
bunu Streptococcus spp., E. coli, Corynebacterium
spp. ızlemektedir. Bu çalışmada da yüksek oranda
(% 50} Staphylococcus spp. izole edilmiş, bunu E.
coli ve Corynebacterium spp. izlemiştir. Keçi mas
titıslerinde sık rastlanan etkenlerden bir dığeri olan
Streptococus spp'e ve halk sağlığı açısından önem
li olan Bruceila spp. bu çalışmada izole edi
lememiştir.

(Gül, 1990; Erer ve ark., 1990; Tripathi, 1987;
Sasshofer ve ark., 1987) koyun ve keçi mastitisleri
arasındaki klasifikasyonları her araştırıcının bul
gularına göre değişen farklılıklar vardır, fakat bunlar
genelde bırbirine yakın klasifikasyonlardır. Çoğu
kaynaklarda (Jubb ve ark.,1985; EI-Hassan ve ark.,
1986; Sasshofer ve ark.,1987) mikoplazmal mas
titisler, intersitisyel mastitislerden ayrı olarak ele
alınmış ise de, bu çalışmada intersitisyel dokuda
yangı ile karakterize mastitis olgulanndan sadece
ikisinde Staph.spp. izole edilip, Mycoplasma spp.,
Bruceila spp. gibi spesifik etkenler ızole edil
mediğinden bu tür yangıların hepsi intersitisyel
mastitis olarak değerlendirilmiştir.
Keçilerde gangrenöz mastitislerin yaygın ol
duğu kaydedilmiştir (Tripathi,1987; Sasshofer ve

Mikrobiyolojik ekim yapılan 60 meme lobunun
önemli bir bölümünde (26 lob'da) etken izole edi
lememiştir. Akut kataral ve purulent mastilisli lob
lardan çoğunlukla etken izole edilirken, subakut ve
kronik kataral ile intersilisyel mastilisli loblardan
etken izolasyonu oldukça sınırlı kalmıştır. Tripathi
( 1987) de çalışmasında subakut ve kronik mas
tilisierde etken izole edemediğini kaydederek,

ark.,1987; Abu-Samra ve ark., 1988;Gül, 1990).
Abu-Samra ve ark. (1988), gangrenöz mastilisli
150 keçi üzerinde yaptıkları bir çalışmada %60 ora
nında koagülaz pozitif Staphylococcus aureus izole
ettiklerini
bildirmişlerdir. Staphylococcus
au
reus'ların çikardığı toksinler zaten anastomoz yö
nünden fakir olan meme dokusunun damarlarında

makrofajlar tarafından fa
bunun etkenierin ya
gosite edilmiş, ya da lezyonlu kısmın yerini fibröz

kan dolaşımında durgunluğa, tromboza ve buna il
gili olarak gangrenöz mastitisin gelişmesine neden
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edilen bruselloz düğümcüklerine benzer yapılardır.
Bu çalışmada Bruceila spp. izole edilemamiş ve
kesitierin Brown-Breen ile Ziehl Neelsen bo
yamalarında da ne Bruceila spp. ve ne de Myco
bacterium spp ile ilgili etken tesbit edilamemiş
olsa da bu histopatolojik değişiklikler brucellayı
akla getirmektedir. Burada şu nokta da göz önüne
alınmalıdır. Meador ve Doyoe (1991) ile Meador
ve ark.(1989b), keçileri Bruceila abortus'la en
fekte ederek meme loblarındaki etkenleri im·
munperoksidaz yöntemiyle belirledikleri çalışmada
arnzirilmeyen memeterin hepsinde etkenleri tes
bit ederlerken, emzirilenlerde 4 memeden sadece
1' inde etken belirlemişler ve süt durgunluğunun
meme loblarında enfeksiyona karşı duyarlılığı ar
ıırdığını kaydetmişlerdir. Bu çalışmadaki keç�er de
normalde sağmal keçilerdir. Etken belirleneme
mesinde muhtemelen bunun da etkisi vardır. As
lında keçilerde Bruceila abortus'la ilgili masiiiisierı
konu alan ve bakteriyolojik izolasyonun yanısıra
immunperoksidaz gibi spesifik boyama yön
temlerini de kapsayan çalışmalara ihtiyaç vardır.

olurlar (Lewter ve ark.,1984; Abu-Samra ve
ark.,1988). Zaman zaman E. coli (Lewter ve
ark.,1984) ve daha az olarak klostridial etkeniere
(Sasshofer ve ark.,1987) ilgili olarak da gangrenöz
mastitisler meydana gelmektedir. Bu çalışmada ise
dikkati çeken nokta gangrenöz mastilise hiç rast
lanılmamış olmasıdır. Bu mastitis şeklinin görülme
mesinın nedeni muhtemelen materyal temini ile il
gilidir. Çünkü materyal temini mazbahada keçi ke
siminin daha fazla olduğu. fakat sağırnın son dö·
nemi olan eylül-ekim-kasım aylarında yapılmıştır.
Gangrenöz mastitisler ise çoğunlukla sağım dö·
nemlerinde
görülmektedir
(Abu-S:amra
ve
ark.,1988). Gangrenöz mastitis olaylarında hay·
vanların genel durumu da bozuldugundan, bu hay·
vanlar hemen kesilerek elden çıkartılmakla veya
hastalık zamanla akut seyrini kaybederek kronik
bir hal almakta ve nekrotik dokunun yerini fibröz
doku alarak histopatolojik değişikliğe uğramaktadır.
Burada yapılan çalışmada kronik mastitis ve ga
laktoforitislere yüksek oranlarda rastlandıgı ha·
tırlanmalıdır Abu-Samra ve ark.(1988) da keçilerde
gangrenöz mastitislen başlangıç, orta ve son
dönem olmak üzere üçe ayırmışlar. son dönemde
ınteralveoler bag dokunun artarak sahaya hakim ol
dugunu kaydetmişlerdir. Aslında sağım dönemi içe
rısınde keçı sürüleri mastitis yönünden taranıp,
mastilisli memelerden biyopsi alınarak yapılan ça
lışmalara ihtiyaç vardır.

lntersitisyel mastiti$' belirlenen diğer dört ol·
gudaki histopatolojik değişiklikler de gerek Mısri
(1987), Prasad ve art-..;� 'l85) ve Rana ve ark.
(1992)'nın ceşitli Mycoplasma spp. ıle yaptıklan de
neysel çalışmalar sonucu elde euiği değişikliklerle
ve gerekse klasik kıtapiarda (Jubb ve ark.,1985)
kaydedilenlerle benzer özelliktedir. Ayrıca bu lob·
ların alındığı keçiların ikısınde klinik olarak to·
pallığın belirlenmesi de yine etken izole edilamemiş
olmasına rağmen mikoplazmayı düşündurmüşlur

lntersitisyel mastıtislere çoğunlukla Bruceila
spp., Mycoplasma spp. ve Listeria gibi etkenler
neden
olurlar
Bruceila
abortus
veya
B.melitensis'e ilgili mastitis olguları subklinik se
yırlidır. klınik olarak farkedilmez, oluşan de·
gışiklikler ancak mikroskobik ıncelemelerde be·
lirlenebilir(Jubb ve ark., 1985; Meador ve
ark.,1989b). lntersitisyel rnastitis belirlenen 11
lobdan 7' sinde gözlenen lenfoplazmositer ve his
tiyositer hücre infiltrasyonları ile perıduktal ve sıs
terna mukozasının hemen altındaki subepitelyal
follikuler yapılar, Meador ve ark.(1989a)'nı'n Bru·
cella abortus inokulasyonu ile marnede olu�
turdukları değışikliklere benzer yapılardır. Ayrıca
bunlardan iki olguda gözlenen epıteloid ve dev
hücreli granülomatoz yapılar da, Baran (1963) ta·
rafından Kangal ve Dağlıç koyunlarda Bruceila
malitensis ile yapılan çalışmada memede tespit

Kaçılerde pek sık görülmeyen fungal etkenJere
ilgili mastilister genellikle aktinomikoz (Garg ve
ark.,1992), nokardioz ve botriomikozla (Tripathı ve
ark.,1989) ilgilidir. Garg ve ark. (1992) mezbahaya
kesime gelen keçilerde yaptıkları çalışmada 2315
keçiden sadece bir tanesinde multiple nödüllerle
karakterize granülomatöz mastitis belırlediklerinı,
histopatolojik değerlendirmeler sonucu bunun ak
tinomikotik bir mastitis oldugunu kaydetmişlerdir.
Tripathi ve ark. (1989) ise mastitis belirlenen 37
meme lobunun 3'ü nokardiozis, 1'i botriomikozis'e
ilgili olmak üzere 4'ünde granülomatoz mastitis tes
bit ettiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise in
celenen mastit'ls olgularının hiç birisinde man·
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