Kafkas Üniv Vet Fak Derg
14 (1): 117-122, 2008

Koyunlarda Subklinik Mastitis: Etiyoloji, Epidemiyoloji
ve Tanı Yöntemleri
İlknur PİR YAĞCI*
* Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
Kırıkkale-TÜRKİYE
Yayın Kodu (Article Code): 2008/10-D
Özet
Koyunlarda mastitis ineklere göre çok daha az görülmektedir. Ancak özellikle akut ve perakut
formlardaki yüksek ölüm oran ve iyi olmayan bakm ve beslenme koşullarnda subklinik mastitislerin klinik
forma dönüşebilmesi nedeniyle koyun mastitislerine olan ilgi de giderek artmştr. Koyunlarda mastitis klinik
ve subklinik olmak üzere iki formda görülmektedir. Perakut, akut ve kronik formlar kapsayan klinik formda
memede ve sütte makroskopik değişiklikler saptanmaktadr. Ancak asl önemli olan form, memede ve sütte
makroskopik bir değişiklik oluşturmayan subklinik formdur. Koyunlarda subklinik mastitislerin etiyolojisi,
epidemiyolojisi ve tansna dair birçok araştrma yaplmştr. Bu araştrmalar göstermektedir ki ineklerle
karşlaştrldğnda koyunlarda görülen subklinik mastitislerin etiyolojisi, epidemiyolojisi ve tansnda
kullanlan yöntemler temelde ayn olsa da önemli farkllklar göstermektedir. Bu nedenle sunulan derlemede
koyunlarda subklinik mastitisin etiyolojisi, epidemiyolojisi ve tansnda son zamanlarda kullanlan
yöntemlere değinilmektedir.
Anahtar sözcükler: Subklinik mastitis, Koyun, Etiyoloji, Epidemiyoloji, Tan

Subclinical Mastitis in Sheeps; Etiology, Epidemiology
and Diagnosis Methods

Summary
The incidence of mastitis is less frequent in sheep compared to dairy cows. However, there has been a
growing interest in sheep mastitis due to a high morbidity rate in acute and peracute forms. Furthermore,
sheep with sub-clinical mastitis may develop clinical form of mastitis in poor husbandary condition. Mastitis
in sheep is seen in two forms: clinical and subclinical. The clinical form, which has peracute, acute and
chronic subforms, is characterized by grossly visible pathological changes in mammary gland and milk.
However, the subclinical form bears more importance as the case is often missed due to absence of such
changes. Numerous studies on etiology, epidemiology and diagnosis of sheep mastitis indicated that the
sheep mastitis resembles to cow mastitis. However, there are important differences between sheep and cow
mastitis. This review discusses etiology, epidemiology and current diagnostic techniques in subclinical
mastitis in sheep with emphasis on recent updates.
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GİRİŞ
Mastitis, meme dokusunun fizyolojik ve metabolik değişikliklere, travmalara, alerjilere ve daha
sklkla mikroorganizmalarn yarattğ hasara karş
oluşan yangsal bir cevaptr 1. Genel olarak, memenin deriyi içermeyen glandüler dokusunun yangsdr 2. Mastitis değişik sebepleri ve şiddet dereceleri olan kompleks bir hastalktr 3. Subklinik mastitis sk karşlaşlan mastitis formudur. Memede
makroskopik olarak yang ve sütte gözle görülür
bir değişiklik yoktur. Bu durum süt üretiminde
azalma ve süt kalitesinde düşmeye sebep olur 4.
Bu çalşmada son yllarda koyunlarda subklinik
mastitisler üzerine yaplan çalşmalar kaynak alnarak hastalğn dağlm, ülkelere göre hastalğa
neden olan etkenler, hastalğn epidemiyolojisi ve
özellikle mikrobiyolojik muayeneler ve hücre saylar dşnda son yllarda subklinik mastitisin tansnda gittikçe kullanm yeri bulan biyokimyasal
metodlara yer verilmektedir.

ETİYOLOJİ
Subklinik mastitis oluşumunda rol oynayan patojenler kontagiyöz ( S. aureus, S. agalactia ve S.
bovis) ve çevresel (E. coli, P. aeruginosa, S. uberis,
S. chromogenes ve diğer koagulaz negatifler)
olarak snflandrlrlar 1.
Ülkemizde yaplan bir araştrmada, izole ve
identifiye edilen mikroorganizmalarda birincil etken olarak %57.3’lük bir oranla S. aureus belirlenmiştir 5. Yine ülkemizde yaplan bir çalşmada,
incelenen 200 süt örneğinin 13 tanesinde üreme
olmuş ve bunlarn 11’inden koagulaz negatif
stafilokoklar izole edilmiştir 6. Bir diğer çalşmada,
mastitisli süt örneklerinden koagulaz pozitif
stafilokok (%64), E. coli (%20), Serratia marcescens
(%4), A. pyogenes (%1), Citrobacter freundi (%1)
ve P. haemolytica izole edilmiştir 7.
İngiltere’de subklinik mastitis prevalansnn incelenmesi amacyla yaplan bir çalşmada, streptokoklar (%42), koagulaz negatif stafilokoklar (%33),
P. haemolytica (%17) ve S. aureus (%8) izole edilmiştir 8.

Tablo 1 koyunlarda yaplan baz subklinik mastitis çalşmalarnn sonuçlarn göstermektedir.
Koagulaz negatif stafilokoklar yaklaşk %62 orta-

lama ve %25 ile %93 arasnda değişen değerlerle
en yaygn bakteri grubu olarak tespit edilmiştir.
Bunu daha çok kronik enfeksiyonlardan gelen S.
aureus izlemektedir. Streptokoklar, E. coli ve
Corynebacterium’a daha az oranda rastlanmştr 9.
Koyunlarda subklinik mastitis çalşmalarnn
çoğunda sonuç olarak;
-Stafilokok ve koagulaz negatif stafilokoklarn
baskn olduğu,
-Streptokok, Enterobakter ve diğer ajanlarn
subklinik mastitiste daha snrl rollerinin olduğu
tespit edilmiştir 10.

EPİDEMİYOLOJİ
Sürüdeki koyunlarda memenin bakteriyel kontaminasyon düzeyi ineklere oranla daha azdr.
Çünkü koyunlar süt hayvan olarak ineklere göre
daha az kullanlrlar. Memebaş hasarlar ve lezyonlar patojenlerin memede kolonize olup mastitisin ortaya çkşna olanak veren en önemli faktörlerdir 11,12. Bunun dşnda kötü şekilli memeler 13
soğuk hava 10, hayvann yaş 8, ani sütten kesme 10,
sağm makinas 10, laktasyon dönemi 11,14,15 ve
doğum says 11,16,17 hayvanlar mastitise predispoze
klan diğer önemli faktörlerdir.
Yaplan bir çalşmada 8 belirgin sayda subklinik olgularn klinik hale dönüşebildiğine işaret
etmektedir. Bor ve ark.18’nn bulgular ise, koyunda
subklinik mastitisin her zaman klinik hale geçtiği
teorisini destekleyememiştir ve klinik ile subklinik
vakalarn farkl yönleri izlediği şeklindedir.

TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER
Mastitislerin tans; memelerin ve sütün klinik,
kimyasal, fiziksel, hücresel ve bakteriyolojik muayeneleri ile yaplmaktadr. Ancak subklinik mastitislerin memede ve sütte gözle görülebilen değişiklikler oluşturmamas nedeniyle bunlarn saptanmas amacyla özel tan yöntemlerinin kullanlmas
gereklidir.

Somatik Hücre Says (Somatic Cell Count;
SCC; SHS)
Küçük ruminant sütleri inek sütüne benzer tipte
hücreler içerir, ancak total hücre saysnda ve bunlarn dağlmlarnda belirgin farkllklar vardr 19.
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Normal koyun sütünde, hücrelerin %50-70’ini
makrofajlar, %15-40’n polimorf nükleer lökositler, %6-14’ünü lenfositler ve %5’ini ise diğer
hücre tipleri (epitel hücreler, eozinofiller) oluşturmaktadr. Keçi somatik hücre saysnn tespitinden
farkl olarak hangi yöntemin kullanldğ (coulter,
fossomatik, direkt mikroskop) önemli değildir;
hepsi yüksek oranda doğru sonuçlar vermektedir
20
. Somatik hücre says (SCC)’ nn belirlenmesinde
California Mastitis Test (CMT), White Side Test
(WST), Katalaz Testi ve Wisconsin Mastitis Test
(WMT) gibi indirekt yöntemler ile birlikte mikroskopik somatik hücre says, fossomatik ve Coulter
Counter gibi direkt yöntemler kullanlmaktadr 21.
Hangi süt örneğinin mikrobiyolojik muayene
için laboratuara gönderileceğinin belirlenmesinde
kullanlacak olan somatik hücre saysnn tespiti
hakknda birçok görüş vardr. Ortalama değerler
100.000 ile 1.000.000 ve üstü arasnda değişmekle birlikte en yaygn değer 1.000.000’dur 19-21.
Baz araştrmaclar subklinik mastitisin teşhisine
yardmc olmak için sütteki hücre saysnn güvenilirliğini tartşmşlardr 14,16,22-24. Al-Samarrae ve ark.14,
çalşmalarnda total lökosit saysnn enfeksiyonlar
belirlemede CMT’ye göre (%78.7) daha etkili
olduğunu (%87.2) bildirmişlerdir. CMT pozitif
örneklerin sadece %12.6’s ve hücre artş görülen
süt örneklerinin %10.7’si kültürde patolojik mikroorganizmalar yönünden pozitif bulunmuştur.

Maisi ve ark.22, Txel ve Finn koyunlarnda ve
onlarn melezlerinde subklinik mastitisin belirlenmesi için yaptklar çalşmada CMT için 2 veya 3
ve SHS için 1.66x106 hücre/ml’yi eşik değer olarak
belirlemişler, CMT’yi bakteriyolojik olarak pozitif
süt örneklerinde en etkili belirleyici olarak bulmuşlardr. Fthenakis 16, 1084 süt örneğinde SHS tespiti
ve bakteriyel izolasyon yapmş, 1x106 hücre/ml
’den fazla SHS’sn sadece 64’ü bakteriyolojik
olarak pozitif bulunan 97 örnekte belirlemiştir. Diğer bir çalşmada, diagnostik metodlarn içinde
subklinik mastitislerde %93’lük doğruluk veren
eşik değerler gibi Whiteside test için +1 ve CMT
için skor 1’i tavsiye etmiştir 25. Gonzalez-Rodriguez
ve Carmenes 26, CMT’nin doğruluğunun SCC ile
karşlaştrdklarnda sonucun oldukça yüksek olduğunu, ancak yanlş pozitif rakamlarn laktasyonun
sonuna doğru arttğn bildirmişlerdir.

Sütün Elektriksel İletkenliğinin Ölçülmesi
Mastitislerde, meme dokusunda damar geçirgenliğinin artmasna bağl olarak sütün iyonik bileşimi de değişmektedir. Sodyum ve klor miktar artarken potasyum oran düşmekte, sütün elektrik
iletkenliği (Eİ) artmakta ve bu artşn belirlenmesi
ile mastitis tans yaplabilmektedir. Yalnz dikkat
edilmesi gereken nokta, bu yöntem ile her zaman
doğru sonucun alnamayacağnn bilinmesidir.
Çünkü sütün elektrik iletkenliği; sütün bileşimi,

Tablo 1. Koyunlarda subklinik mastitisin prevalansı ve etiyolojisi üzerine yapılan çalışmalar 9
Table 1. Researchs about the prevalance and etiology of subclinical mastitis in sheep are below 9
Ülke/Yıl

Toplam
Koyun

Sağım
Şekli

Örnek
(n)

Preval
%

(−)
%

CNS
%

S. aureus
%

Strep.
%

E. coli
%

Coryn.
%

Diğer
%

İtalya, 1985
Türkiye, 1989
İsrail, 1989
Avusturya, 1990
Almanya, 1991
Avusturya, 1990
İspanya, 1994
Yunanistan, 1994
Kıbrıs, 1995
İspanya, 1995
Yunanistan, 1995
Fransa, 1996
İtalya, 1996
İsrail, 1996
Ürdün, 1998
İspanya, 1999

15
3627
88
404
315
201
466
760
100
734
99
655
205
482
564

E
E
M
M&E
M
M
M
M&E
M
M&E
M
M&E

300
288
88
404
622
932
1066
1382
198
1310
410
947
118
1128

7.05
55
8.9
36.7
11
34
34.6

75
36.1
45
81.2
58
91.1
74.8
91.2
56.2
78.3
85.6
75.4
77.3
16.95
79

51.8
62.5
93
36.5
39.2
59.6
79.1
40.9
66
62.5
40
91.5
68
66
25.3
68

26.7
13.6
4
49.5
1.6
25.3
4.1
16.7
22
11.4
37
5.3
3
12.4
9.6
3.8

20
6
0.2
9.7
17.8
12.1
1.5
9
16.2
10
0.5
4
1
14.4
13.5

6
0.5
2
2.6
9
8
0.4
7.8
19.3
-

3.88
0.5
1

6
0.8
2.2
38.8
3
14.8
24
3
9.5
10
2.6
4
11
25.4
4.6

M - Makineli sağım;
Strep. - Streptokok;

E - Elle sağım;
Preval. - Prevalans;
Coryn. - Korinebakterium+A. pyogenes; * - sadece A. pyogenes;

Negatif örneklerin frekansı yapılan toplam bakteriyolojik analiz yüzdesi suretiyle oluşturulmuştur.
Bakteri çeşitlerinin frekansı ise toplam izolasyon yüzdesi ile oluşturulmuştur.

3
0.5
6
10.1

CNS - Koagulaz negatif staf ilokok;
D - Diğer.
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miktar ve ss, hayvann rk, mevsim, bakteriyel
flora, laktasyon dönemi, sağm sklğ ve örneklerin sağm baş veya sonunda alnmasna göre
değişmektedir 3,27-29.

Mikrobiyolojik Muayeneler
Süt örnekleri öncelikle sağmdan önce ve mümkün olduğunca aseptik koşullarda alnmaldr.
Toplanan süt örnekleri en ksa zamanda laboratuara ulaştrlmaldr. Laboratuarda ilk olarak bakteriyoskopi yaplr. Mikroskopik bakda frotide görülen bakteri ve hücre türleri duruma göre kaydedilir 30. Ardndan toplanan örnekler uygun besi
yerlerine ekilir ve inkübasyona braklr. Örneklerin 35-37°C’de 24-48 saatlik inkübasyonunun
ardndan değerlendirilme yaplr. Fiziksel olarak
normal olmayan süt örneklerinde kültür sonucunun negatif olduğu durumlarda ilaç tedavisi nedeniyle inhibitör faktörlerin olduğu düşünülüp mikroorganizmalarn identifikasyonu için santrifüje
edilen süt örneği sedimentinden yaplan smearlerin mikroskopik incelemesi yaplmaldr 21,30.
İdentifikasyonda, kanl agarda iki tipten fazla
koloni tespit edilmesi durumunda süt örneklerinin
kontaminasyonundan şüphe edilmelidir. Ekim
sonucu besi yerlerinde üreyen mikroorganizmalar
koloni morfolojisi, gram boyama ile biyokimyasal
ve diğer mikrobiyolojik özelliklerine göre değerlendirilmelidir 21. Besi yerlerinde izole edilen
etkenler deney hayvanlarndan tavşan, fare ve kobaylara şrnga edilmek suretiyle patojen olup
olmadklar tayin edilir. Bununla birlikte, özellikle,
antibiyotik sağtmlarna direnç gösteren stafilokoklardan ileri gelen mastitislerde faj tiplendirmeleri yaplmakta ve elde edilen bulgulardan
epizootiyolojik çalşmalarda yararlanlmaktadr 30.

Biyokimyasal Yöntemler
Mastitisli hayvanlarda ilk patolojik değişiklik,
kandan süte albumin geçişidir. Bununla birlikte
sodyum, klor ve bikarbonat geçişi artar ve pH’y
değiştirir. Laktoz sentezi durur. Kazein sentezi
azalr 12. Mastitisli sütlerde normal süte göre histamin ve glikojen içeriği de yüksektir. Glikojen artşna lökosit saysnn artmas neden olur 31. Yang
srasnda süte özgü birçok enzimin aktivitesinde
de değişiklikler görülür. Süt sentezi ile bağlantl
enzimler azalrken yang reaksiyonu ile ilgili enzimler artş gösterir 32.

Tablo 2. Mastitisli süt örneklerinde değişiklik gösteren enzimler 32
Table 2. Enzymes which changes in milk samples with mastitis 32
Artan Enzimler
NA-Gase
beta-glukuronidaz
alfa-mannosidaz
katalaz
arisulfataz
asit fosfataz
alkali fosfataz
arilesteraz

karboksilesteraz
laktat dehidrogenaz
glutamat oksalasetat
transaminidaz
aldolaz
lipoprotein lipaz
plasmin
ferroksidaz

Azalan Enzimler
laktaz sentaz
galaktoziltransferaz
gama-glutamil transferaz
ornitine dekarboksilaz

Enzimler
Günümüzde mastitisin tansnda mikrobiyolojik
inceleme ve somatik hücre saym dşnda kullanlan baz biyokimyasal parametreler vardr. Bunlar Lactate Dehydrogenase (Laktat dehidrogenaz;
LDH), N-acetyl-β-D Glukocosaminidase (N-asetilβ-D glukozaminidaz; NA-Gase) ile Alkaline
Phosphatase (alkalen fosfataz; ALP) ’dr 33-35.
N-asetil β-D glikozaminidaz mastitis boyunca
doku ykmlanmasnn indikatörü olarak belirlenen
bir enzimdir. Meme bezlerindeki yang ve involusyon boyunca yüksek miktarlarda sentezlenen
lizozomal bir enzimdir. NA-Gase’n meme bezindeki spesifik görevi bilinmemektedir, ancak son
araştrmalar baz antimikrobiyel görevler taşdğn
ve memedeki patojenlerin varlğ ile sütteki düzeyi
arasnda paralellik olduğunu göstermektedir 36. Diğer NA-Gase kaynaklar polimorfonükler lökositleri kapsar ki bu da sütteki NA-Gase aktivitesinin
totalinin %10-15’ini oluşturur 22,29. NA-Gase deneyleri enzimatik deneylerdir ve çoğunlukla floresans substratlar kullanlr. Bu deneylerde tespit
edilen floresans miktar somatik hücre says ve
yangnn derecesi ile ilişkilendirilmiştir 29. Bu yüzden subklinik mastitislerin tansnda sütteki NAGase aktivitesinin tayin edilmesi teşhis açsndan
iyi bir indikatördür. Meme bezlerinde oluşan yang sonucunda hücre permeabilitesinin bozulmasyla süte geçen NA-Gase, sütte bulunan protein
fraksiyonlarna bağl olarak bulunur. Sütteki enzim
aktivitesiyle CMT bulgular arasnda iyi bir korelasyon vardr 35.
Alkalen fosfataz (ALP) vücutta yaygn bir biçimde dağlmştr. Alkalen fosfataz izoenzimleri elektroforetik, immunolojik ve kromotografik metotlarla ölçülebilmektedir. Diğer enzimlerin aksine plazma ALP seviyesindeki artş, hasara uğrayan hücrelerden daha çok, sentezinin artmasndan kaynak-
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lanr 37. Bununla birlikte, yaplan bir çalşmada
ALP aktivitesinin bezin DNA içeriğine bağl olduğu görülmüş ve nükleik asitin bulunduğu her yerde ALP’nin de bulunduğu tespit edilmiştir. Lökositozis ve doku rejenerasyonu olgular, belki de
mastitis boyunca ALP düzeyinin yüksek kalmasn
sağlayan olgulardr 38. Yaplan bir araştrmada
mastitisli sütlerdeki ALP aktivitesi serumdakinin
15, normal süttekinin ise 6 kat olarak bulunmuştur 10.
Laktat Dehidrogenaz (LDH), sitozolik, sitoplazmik bir enzimdir ve pek çok dokuda lokalize olur
37
. Mastitis olgularnda sütte LDH gibi enzim aktiviteleri ile süt ve kan mineral madde miktarlar
arasnda da önemli ilişkilerin olduğu bildirilmektedir. Yangl memelerden alnan süt örneklerinde LDH aktivitesinin belirgin olarak arttğ ve
koyunlarda LDH aktivitesindeki artşn subklinik
mastitisin duyarl ve spesifik indikatörü olarak
kullanlabileceği ileri sürülmektedir 6,33-35. Kronik
veya akut enfekte memelerden alnan süt örneklerindeki LDH aktivitesindeki artşn klinik açdan
diagnostik ve prognostik önemi vardr. Mastitisli
sütlerde LDH düzeyinin serumdakinin 3, normal
sütün ise 16 katna ulaştğ belirlenmiştir 38. Yaplan çalşmalarda LDH ve SHS arasndaki ilişki değerlendirilmiş ve buna göre LDH ve SHS değerlerinin mastitisli sütlerde çok belirgin bir şekilde artş
gösterdiği tespit edilmiştir 6,39.

Mineraller
Sütün en önemli mineral bileşenleri; kalsiyum,
fosfor, potasyum, sodyum, kükürt, klor ve magnezyumdur. Demir, bakr, manganez, çinko, flor,
molibden ve selenyum eseri miktarda bulunan
bileşenlerdir 3. Mastitisle ilişkili olarak üzerinde
çalşlan başlca iyonlar sodyum, potasyum ve
klordur. Bakteriyel enfeksiyonlara cevap olarak
sütteki Na+ ve Cl- miktar artarken, K+ düşer. Potasyum düşerken buna bağl olarak pH’da yükselir.
Bu arada yangya bağl olarak sütün yağ içeriği de
azalr 27,28,32.
Baz biyokimyasal parametreler için mastitisli
koyunlarn süt örneklerinin analizi yaplmş, NAGase aktivitesi ve sodyum düzeyinde belirgin artş
saptanmş ve karşlaştrmal olarak potasyumda
değişikliğin olmadğ tespit edilmiştir 10. Krk baş
Akkaraman koyun üzerinde yaplan bir çalşmada
subklinik mastitisli hayvanlarn memelerinde mey-

dana gelen yang neticesinde süt ve kanda Na+ ve
K+ değerlerinde değişiklikler tespit edilmiştir. Mastitisli süt serumlarnda Na+ değerlerinin önemli derecede arttğ, K + değerlerinde meydana gelen
değişimlerin ise önemsiz olduğu görülmüştür 35.
Bunun yannda bir diğer çalşmada ise süt serumundaki sodyum ve klor düzeylerinde, sağlkl ve
subklinik mastitisli örnekler arasnda belirgin bir
fark saptanmş, bu farkllk sonrasnda sodyum ve
klor değerlerinin koyunlarda subklinik mastitisin
tansnda diğer yöntemlerle birlikte bir indikatör
olarak kullanlabileceği kansna varlmştr 6.

Diğer Yöntemler
Mastitisin tansnda sütte Staph. aureus antikorlarn tespit etmeye yönelik geliştirilen sütte
antikor tespiti 29 ve sütte sitokin tespiti 40 kullanlan
diğer yöntemlerdir.

SONUÇ
Subklinik mastitis tedavi maliyeti, süt üretiminde (%20-37), kalitesinde ve kuzu canl ağrlk
artşnda azalma gibi nedenlerden ötürü belirgin
oranda ekonomik kayplara yol açmaktadr. Ayrca
koyunlardan elde edilen sütün ilk kullanm alannn peynir yapm olmas dolaysyla insanlar mastitis etkenleri ile infeksiyon ve intoksikasyon riski
altnda bulunmaktadr. Bu noktada gerek halk sağlğ gerek oluşturduğu ekonomik kayp düşünüldüğünde; hastalğa neden olan etkenlerin, oluşumunda rol oynayan faktörlerin ve özellikle saha
şartlarnda ya da ilgili laboratuarlarda hastalğn
tans için kullanlan yöntemlerin bilinmesi ve gelişen teknolojiyle birlikte bu konuda ortaya çkan
yeniliklerin veteriner hekimler ve bilinçli yetiştiriciler tarafndan takip edilmesi büyük önem taşmaktadr.
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