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Özet 

Bu çalışmada Hatay yöresinde subklinik mastitisli ineklerden alınan süt örneklerinde Streptococcus spp. 
etkenlerinin varlığı ve tür düzeyinde dağılımı ile bu izolatların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi 
amaçlandı. Toplam 200 inekten alınan 800 adet süt örneği CMT (California Mastitis Test) ile incelendi. CMT pozitif 
bulunan 59 (%7.38) adet meme lobundan aseptik şartlarda alınan süt örnekleri soğuk zincirde laboratuvara getirildi ve 
Streptococcus spp. yönünden kültür yöntemiyle incelendi. Örneklerin 17’sinden (%28.81) izole edilen streptokok 
kültürlerinin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları disk difüzyon testi ile belirlendi. İzole edilen etkenlerin 1’i (%5.88) 
Streptococcus agalactiae, 8’i (%47.05) Streptococcus dysgalactiae, 2’si (%11.76) Streptococcus uberis ve 6’sı 
(%35.29) Streptococcus fecalis (Enterococcus fecalis) olarak identifiye edildi. Bu etkenlerin %94.1’i 
amoksisilin+klavulonik asit’e, %76.4’ü doksisiklin’e, %58.8’i enrofloksasin’e, %52.9’u gentamisin’e, %47’si 
penisilin-G’ye, %41.2’si amoksisilin’e, %35.3’ü oksitetrasiklin’e, %23.5’i trimetoprim+sulfametaksazole ve %23.5’i 
de eritromisin’e karşı duyarlı bulundu. Proje kapsamında lisans öğrencilerinin akademik bilgi ve becerilerinin 
gelişmesine katkı sağlandı. 

Anahtar Kelimeler: Subklinik Mastitis, Sığır, Streptokok 

Isolation of Streptococcal Agents from Cattle with Subclinical Mastitis in 
Hatay Region and Detection of their Susceptibilities against some Antibiotics 

Abstract 

This study was aimed detection of Streptococcal agents in cattle with subclinical mastitis in Hatay region and 
detection of their susceptibilities against some antibiotics. 800 milk samples collected from total of 200 dairy cows 
were examined with CMT (California Mastitis Test). In the CMT examination, 59 (7.38%) milk sample were positive 
for subclinical mastitis. Milk samples were taken from lobes of udder found positive with CMT. These samples 
analyzed for Streptococcal agents with culture method. Then, antibiotic susceptibility test applied for isolated and 
identified Streptococci. In the study, Streptococcus spp. were isolated from 17 (28,81 %) of milk samples. The 
isolated agents were identified as Streptococcus agalactiae (5.88%), Streptococcus dysgalactiae (47.05%), 
Streptococcus uberis (11.76%) and  Streptococcus fecalis (Enterococcus fecalis) (35.29%). The susceptibilities to 
antibiotics for Streptococci were as follows: 94.1% to amoxicillin+clavulonic acid, 76.4% to doxycycline, 58.8% to 
enrofloxacin, 52.9% to gentamycin, 47% to penicillin-G, 41.2% to amoxycillin, 35.3% to oxytetracyclin, 23.5% to 
trimethoprim+sulphamethoxazole and 23.5 % to erythromicin. 
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Giriş 

Mastitis, süt sığırcılık işletmelerinde ekonomik 
kayıpların en önemli nedenleri arasında 
gösterilmektedir. Yapılan çalışmalarla 130'dan fazla 
mikroorganizmanın mastitis etkeni olarak 

belirlenmesine rağmen, bunlar arasında en önemli 
grubun bakteriler olduğu bildirilmiştir. Bakteriyel 
etkenler arasında ise mastitisli süt örneklerinden 
sıklıkla Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ve 
Enterobactericeae familyasında bulunan bakterilerin 
izole edildikleri vurgulanmıştır (29, 17). Daha seyrek 
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olarak da, Mycoplasma spp., Corynebacterium bovis, 
Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Micrococcus spp., 
Candida albicans, Cryptococcus spp, Nocardia spp. 
gibi çeşitli etkenlerin mastitise neden olduğu 
bildirilmiştir (4, 5, 13, 25, 26). 

Tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de farklı 
bölgelerde mastitisli ineklerden alınan süt 
örneklerinden yapılan araştırmalarda (3, 8, 13, 25, 26, 
28) sıklıkla Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp. ve Enterobactericeae 
familyasına ait bakteriler izole ve identifiye edilmiştir.  

Streptococcus agalactiae ve Staphylococcus 
aureus'un bulaşıcı mastitis etkenleri olduğu, mastitis 
olgularında yaygın olarak görüldükleri özellikle de 
eller ve süt sağım üniteleri ile yayıldıkları 
bilinmektedir. Daha az yaygın olmasına rağmen 
çevresel patojenlerin neden olduğu mastitis olgularının 
çok önemli olduğu, S. agalactiae'nin dışındaki tüm 
streptokokların (özellikle S. uberis), Gram negatif 
bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların çevresel 
patojen olduğu belirtilmiştir (7, 12, 19, 21, 24). 
Yapılan çeşitli çalışmalarda (22, 23, 24) araştırıcılar, 
Streptokok türleri içinde S. agalactiae dışındaki diğer 
Streptokok türlerinin primer çevresel patojenler 
arasında olduğunu belirtmişlerdir.  

Çevresel mastitislere neden olan Streptococcus 
spp. üyeleri içinde de en önemli türün S. uberis olduğu 
ikinci sırada da S. dysgalactiae’nin geldiği bildirilmiş, 
bu mikroorganizmaların hayvanın bulunduğu her 
yerde özellikle de dışkı, barınaklar, rumen ve memede 
bulunabildiği ve mastitis problemlerinde de önemli yer 
tuttuğu vurgulanmış, enfeksiyonu önlemede kuru 
dönemde tedavinin önemli olduğu vurgulanmıştır (1, 
20, 24).  

Hatay ve çevresinde mastitis etkenlerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar sıklıkla yapılmış 
olmasına rağmen Streptococcus spp. kaynaklı 
mastitislere yönelik çalışma ve bilgiler sınırlıdır (10). 
Bulaşıcı mastitis etkenlerinin çiftlikten tamamen 
elimine edilmesinin zorluğu, çevresel etkenlerin ise 
sıklıkla karşılaşılma ihtimallerinden dolayı ve 
yaptıkları enfeksiyon ile memede ağır tahribatlar 
oluşturmaları, ayrıca yüksek düzeyde ekonomik 
kayıplara neden olmaları nedeniyle Streptococcus spp. 
kaynaklı mastitisler önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada, Hatay bölgesinde subklinik 
mastitisli ineklerden alınan süt örneklerinde 
Streptococcus spp. etkenlerin varlığı ve tür düzeyinde 
dağılımları ile bu izolatların çeşitli antibiyotiklere 
duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. 

 

 

Materyal ve Metot 

Çalışmada materyal olarak, Hatay ili merkez ve 
yakın ilçelerde bulunan süt sığırcılık işletmelerinde 
laktasyon periyodunda bulunan 200 adet inekten 
alınan 800 adet süt örneği CMT (California Mastitis 
Test) ile incelendi. Yapılan analizler ile CMT ile 
pozitif bulunan toplam 59 adet meme lobundan aseptik 
şartlarda mikrobiyolojik analiz için süt örnekleri alındı 
ve soğuk zincirde Mustafa Kemal Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
laboratuvarına getirildi.  

Laboratuvarda, CMT pozitif süt örneklerinden 
(59 adet) Streptococcus spp. izolasyonu amacıyla %7 
oranında koyun kanı içeren Kanlı Agar’a ve yine %7 
oranında koyun kanı katılarak zenginleştirilmiş 
Edward’s Medium’a ekimler yapıldı. Ekim yapılan 
besiyerleri 37oC’de 24-72 saat süresince aerobik 
koşullarda inkübasyona bırakıldı. Besiyerleri her gün 
kontrol edilerek üreyen koloniler Streptococcus spp. 
yönünden değerlendirildi. İnkübasyon sonrası Gram 
pozitif ve katalaz negatif kok olarak belirlenen 
koloniler hemoliz tipi, CAMP Reaksiyonu, Mac 
Conkey Agarda üreme ve Eskülin Hidrolizi gibi 
özellikleri incelenerek tür düzeyinde identifikasyonları 
yapıldı (18). Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemine (6) 
göre yapılan antibiyogram testinde; bir gece 37 C’de 
Nutrient Buyyonda üretilen suşlardan alınan 0.1 ml 
bakteri kültürü Mueller-Hinton Agara yayma tarzında 
ekilerek üzerlerine gentamisin (CN-10mcg), 
eritromisin (E-15 mcg), trimetoprim/sulfametoksazol 
(STX-25 mcg), enrofloksasin (ENR-5 mcg), 
amoksisilin (AML-10 mcg), oksitetrasiklin (T-30), 
amoksisilin/klavulanik asit (AMC-30 mcg), penisilin-
G (P-10 mcg) ve doksisiklin (DO-30 mcg) antibiyotik 
diskleri yerleştirildi. Antibiyogram test sonuçları 
NCCLS (15) kriterlerine göre değerlendirildi. 

Bulgular  

Bu çalışma kapsamında CMT ile subklinik 
mastitis yönünden pozitif bulunan toplam 59 adet süt 
numunesinden kültür metodu kullanılarak 17 adet 
Streptococcus spp. İzole edildi. İzole edilen bu 
etkenlerin 1’i (%5.88) Streptococcus agalactiae, 8’i 
(%47.05) Streptococcus dysgalactiae, 2’si (%11.76) 
Streptococcus uberis ve 6’sı (%35.29) Streptococcus 
fecalis (Enterococcus fecalis) olarak identifiye edildi. 
İzole edilen etkenlerin 9’u (%52.9) gentamisin (10 
µg), 4’ü (%23.5) eritromisin (15 µg), 10’u (%58.8) 
enrofloksasin (5 µg), 6’sı (%35.3) oksiterasiklin (30 
µg), 7’si (%41.2) amoksisilin (10 µg), 16’sı (%94.1) 
amoksasilin/klavulanik asit (30 µg), 8’i (%47.0) 
penisilin (10 µg), 4’ü (%23.5) 
trimetoprim/sulfametaksazol (25 µg) ve 13’ü (%76.5) 
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yapıldı (18). Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemine (6) 
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Nutrient Buyyonda üretilen suşlardan alınan 0.1 ml 
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NCCLS (15) kriterlerine göre değerlendirildi. 

Bulgular  

Bu çalışma kapsamında CMT ile subklinik 
mastitis yönünden pozitif bulunan toplam 59 adet süt 
numunesinden kültür metodu kullanılarak 17 adet 
Streptococcus spp. İzole edildi. İzole edilen bu 
etkenlerin 1’i (%5.88) Streptococcus agalactiae, 8’i 
(%47.05) Streptococcus dysgalactiae, 2’si (%11.76) 
Streptococcus uberis ve 6’sı (%35.29) Streptococcus 
fecalis (Enterococcus fecalis) olarak identifiye edildi. 
İzole edilen etkenlerin 9’u (%52.9) gentamisin (10 
µg), 4’ü (%23.5) eritromisin (15 µg), 10’u (%58.8) 
enrofloksasin (5 µg), 6’sı (%35.3) oksiterasiklin (30 
µg), 7’si (%41.2) amoksisilin (10 µg), 16’sı (%94.1) 
amoksasilin/klavulanik asit (30 µg), 8’i (%47.0) 
penisilin (10 µg), 4’ü (%23.5) 
trimetoprim/sulfametaksazol (25 µg) ve 13’ü (%76.5) 
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de doksisiklin (30 µg)’e duyarlı bulundu (Tablo 1 ve 
Grafik 1).  

Tartışma ve Sonuç 

Mastitis, süt sığırı yetiştiriciliğinde ekonomik 
kayıpların en önemli nedenlerindendir. Bakteriyel 
etkenler bulaşıcı ve çevresel kaynaklı mastitis 
etkenleri olarak değerlendirilmektedir (16). S. 
dysgalactiae ve S. uberis başta olmak üzere S. 
parauberis ve S. fecalis gibi Streptococcus spp.’nin 
üyesi olan Streptokoklar çevresel mastitis etkenleri 
olarak değerlendirilmektedir. Özellikle S. agalactiae, 
Staphylococcus aureus’tan sonra en önemli bulaşıcı 
mastitis etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ekin ve Gürtürk (8), yaptıkları araştırmada 1.100 
adet sağmal inekten aldıkları süt örneklerini CMT ile 
subklinik mastitis yönünden değerlendirmişler ve 200 
(%4.54) adet süt örneğinin pozitif olduğunu 
belirlemişlerdir. Araştırmacılar bu süt numunelerinden 
yaptıkları kültür işlemi sonucunda 92 (%38.5) adet 
Streptococcus spp. izole ettiklerini bildirmişlerdir. 
Gürtürk ve ark (11), Van ili ve çevresinde ineklerde 
subklinik mastitisli inek sütlerinden yaptıkları bir 
çalışmada 200 adet süt örneğinden izole edilen 162 
etken arasında 59’unun (%23.1) Streptecoccus spp. 
olduğunu bildirmişlerdir. Trakya bölgesinde yapılan 
bir çalışmada ise Ak (2), 77 adet CMT pozitif sığır süt 
örneğinden 105 etken izole ettiğini bildirmiştir. 
Araştırıcı, izole ettiği etkenlerin 42 (%40) tanesinin 
Streptococcus spp. olduğunu ve bunların 9’unun 
(%27.27) S. agalactiae, 10’unun (%30.30) S. uberis, 

8’inin (%24.24) S. dysgalactiae ve 
15’inin de (%45.45) diğer 
streptokok türleri olarak identifiye 
edildiğini bildirmiştir. Ergün ve 
ark (10), Hatay ve ilçelerinde 
CMT ile tarama yaptıkları 160 süt 
ineğinden aldıkları toplam 640 
adet sütten CMT pozitif buldukları 
115 (%71.9) inekten aldıkları 262 
(%40) süt örneğinde 
mikrobiyolojik inceleme 
yapmışlardır. Araştırmacılar 
örneklerin 200’ünden (%76.3) 
toplam 230 adet etken izole ve 
identifiye ettiklerini ve bu 
izolatların da 55’inin (%23.91) 
Streptococcus spp. olduğunu 
bildirmişlerdir. Araştırıcılar 
çalışmalarında bu Streptococcus 
spp. izolatlarının 26’sını (%47.27) 
S. uberis, 15’ini (%27.27) S. 
agalactiae, 8’ini (%14.54) S. 
dysgalactiae ve 6’sını (%10.90) S. 
fecalis olarak identifiye ettiklerini 

bildirmişlerdir. Tel ve ark (27), 250 sağmal inekte 
1000 meme lobunu CMT ile muayene ettiklerini, CMT 
pozitif buldukları 181 (%72.4) inekten alınan 332 
(%33.2) adet süt örneğinin mikrobiyolojik olarak 
incelenmesi sonucunda 258’inden (%77.7) aerobik 
mikroorganizma izole ederken bunların 23’ünün 
(%8.9) Streptococcus spp. olduğunu bildirmişlerdir. 
Benzer şekilde Macun ve ark. (14), Kırıkkale ilinde 
yaptıkları bir çalışmada 629 sağmal inekten alınan 
2516 adet süt örneğinde CMT ile pozitif bulunan 342 
(%54.37) inekten alınan 836 (%33.23) adet süt 
örneğinin mikrobiyolojik olarak incelenmesi 
sonucunda 213’ünde (%25.47) etken izole ettiklerini, 
izole edilen etkenlerin 22 adedinin (%10.32) 
Streptococcus spp. olduğunu ve bunlarında 4’ünün 
(%18.18) S. agalactiae ve 18’inin (%81.81) 
Streptococcus uberis olduğunu bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada 200 adet inekten alınan 800 süt 
örneği CMT ile incelendi. CMT pozitif olarak 
belirlenen toplam 59 (%7.38) süt örneğinin 17’sinden 
(%28.81) Streptococcus spp. izolasyonu yapıldı. Bu 
izolatların 1’i (%5.88) Streptococcus agalactiae, 8’i 
(%47.05) Streptococcus dysgalactiae, 2’si (% 11,76) 
Streptococcus uberis ve 6’sı (%35.29) Streptococcus 
fecalis (Enterococcus fecalis) olarak identifiye edildi.  

Bu çalışmada bulunan Streptococcus spp. 
izolasyon oranı (%28.81) Ak (2), ve Ekin ve Gürtürk 
(8) tarafından bildirilen izolasyon oranından düşük 
bulunurken, Gürtürk ve ark (11), Ergün ve ark (10), 
Macun ve ark  (14) ve Tel ve ark (27), tarafından 

Tablo 1. İzole edilen etkenlerin çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılık durumları 

 
CN E ENR OT AML AMC P SXT DO 

         
Duyarlı (S) 9 4 10 6 7 16 8 4 13 

Orta Derecede Duyarlı (I) 1 5 6 5 - - - 2 4 

Dirençli (R) 7 8 1 6 10 1 9 11 - 

Toplam 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

CN (Gentamisin-10 mcg), E (Eritromisin-15 mcg), STX 
(Trimetoprim/Sulfametoksazol-25 mcg), ENR (Enrofloksasin-5 mcg), AML 
(Amoksisilin-10 mcg), OT (Oksitetrasiklin-30 mcg), AMC 
(Amoksisilin/Klavulanik asit-30 mcg), P (Penisilin-G -10 mcg), DO (Doksisiklin -
30 mcg) 

 

 
Grafik 1. İzole Edilen Etkenlerin Çeşitli Antibiyotiklere Karşı Duyarlılıkları. 

  

. 3 .



ACAR G. ve Ark.                                                                                                                                          AVKAE Derg. 2012, 2, 1-5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                       

 
http://www.adanavet.gov.tr/tr/e-dergi.php  
  
 

yapılan çalışmalara göre yüksek bulundu. Ayrıca bu 
çalışmada diğer çalışmalara (2, 10, 11, 14, 27) benzer 
şekilde bulaşıcı mastitis etkeni olan S. agalactiae’nin 
izolasyon oranı (%5.88), çevresel mastitis etkeni 
olarak gösterilen diğer Streptococcus spp. üyelerinin 
izolasyon oranına göre oldukça düşük bulundu. 

Ekin ve ark (9). sığır ve insan orijinli Grup B 
Streptokok (GBS)’ların çeşitli antibiyotiklere karşı 
duyarlılıklarını karşılaştırdıkları bir çalışmalarında 
sığır sütlerinden izole ettikleri 55 GBS suşunun 
%9.09’unun penisilin G’ye dirençli ve %20’sinin orta 
derecede dirençli, %40’ının makrolid ve/veya 
linkozamid’e dirençli ve %18.18’inin de 
oksitetrasiklin’e karşı dirençli olduğunu 
bildirmişlerdir. Tel ve ark (27), çalışmalarında izole 
ettikleri 23 adet Streptococcus spp. izolatının 
%4.3’ünü novobiyosin’e, %26.1’ini ampisilin’e, 
%56.6’sını amoksisilin’e, %69.6’sını eritromisin’e, 
%47.9’unu trimetoprim/sulfametaksazol’e, %39.1’ini 
tetrasiklin’e, %13’ünü gentamisine ve %4.3’ünü de 
streptomisine karşı duyarlı bulduklarını bildirmişlerdir. 
Macun ve ark (14), ise 22 adet Streptococcus spp. 
izolatının %90.90’ını sefoksitin’e, %90.90’ı 
penisilin’e, %95.45’ini sefaleksin’e, %63.63’ünü 
kloksasilin’e, %95.45’ini amoksisiline, %90.90’ını 
sefaperazon’a, %95.45’ini gentamisin’e, %95.45’ini 
neomisin’e, %77.27’sini eritromisin’e, %90.90’ını 
spiramisin’e, %86.36’sını enrofloksasin’e, %90.90’ını 
danofloksasin’e ve %81.81’ini de tetrasiklin’e karşı 
duyarlı bulmuşlardır.   

Bu çalışmada izole edilen etkenlerin %52.9’u 
gentamisin, %23.5’i eritromisin, %58.8’i 
enrofloksasin, %35.3’ü oksiterasiklin, %41.2’si 
amoksasilin, %94.1’i amoksisilin/klavulanik asit, 
%47’si penisilin-G, %23.5’i 
trimetoprim/sulfametaksazol ve %76.5’i de 
doksisiklin’e duyarlı bulundu. Antibiyotik duyarlılık 
oranları diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. 
Araştırmada eritromisin, trimetoprim/sulfametaksazol 
ve penisilin grubu antibiyotiklere karşı önemli oranda 
direnç belirlenmesinin bu antibiyotiklerin sahada 
yaygın olarak kullanılmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. İzole edilen etkenler arasında en çok 
duyarlılığın ise amoksisilin/klavulanik asit ve 
doksisiklin’e karşı bulunmasının özellikle 
amoksisilin/klavulanik asit kombinasyonunun beta 
laktamaz inhibitörü içermesinden ve doksisiklin’in ise 
yaygın olarak kullanılmamasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Çalışma sonucunda subklinik mastitis olgularının 
%28.81’inden Streptococcus spp. izole edilmesi ile 
streptokokların mastitis etkenleri arasında önemli bir 
paya sahip olduğu görüldü. Ayrıca çevresel mastitis 
etkenleri olarak bilinen S. agalactiae dışındaki diğer 

streptokok türlerinin daha fazla izole edilmesi özellikle 
ahır ve sağım hijyeni konusunda eksikliklerin olduğunu 
düşündürmektedir. Yapılan bu çalışma ile bölgemizde 
Streptococcus spp. kaynaklı mastitisler hakkında 
önemli veriler elde edildiği ve bu verilerin ileride 
yapılacak çalışmalara önemli düzeyde katkı 
sağlayacağı düşünüldü. Ayrıca elde edilen veriler 
ışığında bölgemizde yetiştiricilere sağım hijyeni ve 
mastitisten korunma yöntemleri konusunda eğitimlerin 
verilmesinin yararlı olacağı kanısında varıldı. Proje 
kapsamında ayrıca lisans öğrencilerinin akademik bilgi 
ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlandı. 
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