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 Özet: Bu çalışma, mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokok cinsine ait türleri 

identifiye ederek, bölgedeki dominant stafilokok türleri hakkında epidemiyolojik veriler elde etmek 

amacıyla yapıldı. Çalışmada, mastitis bulguları gösteren vakalardan alınan toplam 448 süt örneğinden 

Micrococcaceae familyasına ait katalaz ve Gram pozitif kok olduğu saptanan 292 bakteri, kültürel ve 

biyokimyasal özelliklerine göre identifiye edildi. 

Yapılan  testler  sonucunda,  incelenen 292 izolatın  25 (% 8.56)’i  Micrococcus  spp,  154 (% 

52.7)’ü Staphylococcus aureus, 48 (% 16.4)’i S. epidermidis, 32 (% 10.9)’si S. cohnii, 21  (% 7.2)’i S. 

saprophyticus ve 12 (% 4.1)’si  S. hyicus olarak identifiye edildi. Stafilokok cinsine ait 267 izolatın 

164’ü koagülaz pozitif (% 61.5) ve 103’ü koagülaz negatif (% 38.5) olarak bulundu.

Koagülaz pozitif suşların 154 (% 94)’ü S. aureus, 10 (% 6)’u  S. hyicus olarak belirlenirken, 

koagülaz negatif  suşların 48 (% 46.6)’i  S. epidermidis,  32 (% 31.1)’si  S. cohnii, 21 (% 20.3)’i  S. 

saprophyticus ve 2 (% 1.9)’si de S. hyicus olarak identifiye edildi.

Anahtar Sözcükler: Mastitis, Staphylococcus spp., identifikasyon, inek.

Isolation and identification of Staphylococcus spp. from bovine milk with mastitis

Summary: The  aim  of  this  study  was  to  identify  the  bacterial  species  belonging  to  the 

Staphylococcus genus and to gain some epidemiological data about the prevalent Stapylococcus spp. 

in the region. In this study, a total of 292 isolates, which were the members of Micrococcaceae family 
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being Gram (+) cocci and having positive catalase activity, were identified based on the cultural and 

biochemical properties from bovine milk with mastitis.

Among 292 isolates tested, 25 (8.56 %), 154 (52.7 %), 48 (16.4 %), 32 (10.9 %), 21  (7.2 %) 

and 12 (4.1%) isolates were identified as  Micrococcus spp,  S. aureus, S. epidermidis, S. cohnii, S.  

saprophyticus and S. hyicus, respectively. Out of 267 isolates belonging to the Staphyloccocus genus, 

164 (61.5 %) were coagulase positive and 103 (38.5 %) were coagulase negative Staphylococci.

Among 164 coagulase positive  Staphylococci biotyped,  154 (94%) were  S. aureus  and 10 

(6%) were S. hyicus  isolates.  Coagulase negative Staphylococci were identifed as follows. 46.6 % S. 

epidermidis (48 isolates), 31.1 % S. cohnii (32 isolates), 20.3 % S. saprophyticus (21 isolates) and 1.9 

% S. hyicus (2 isolates).

Key words : Mastitis, Staphylococcus spp.,  identification, cow.

GİRİŞ

Mastitis  sağmal  hayvanlarda  değişik  mikroorganizmalar  tarafından  oluşturulan,  meme 

kanalları, alveoller ve interstisyel dokunun yangısı ile karekterize meme hastalığıdır. Gerek ülkemizde 

ve gerekse diğer ülkelerde süt sığırı yetiştiriciliğinde yol açtığı ekonomik kayıplarla önemli bir sorun 

olan mastitis, polimikrobiyel etiyolojisi, lokal etki derecesi, sağaltım ve eradikasyonu güç kompleks 

bir  hastalık  olarak  tanımlanmaktadır.  (20,  22).  Türkiye'de  yılda  11  milyon  ton  süt  üretildiği,  süt 

ineklerinin % 30'unun mastitisli olduğu, mastitis nedeniyle süt verimindeki azalmanın %10 olduğu 

belirtilmektedir. (1). Mastitisler toplam sığır hastalıklarının % 26'sını oluşturmaktadırlar. Ülkemizde 

önceki yıllarda yapılan araştırmalarda (1) bir çok mastitis vakası tespit edilmiş, tespit edilen vakaların 

% 21.4'ünün klinik , %78.6'sının subklinik olarak seyrettiği belirlenmiştir. 

Son  yıllarda  mastitislerden  koagülaz  negatif  stafilokoklarda  izole  edilmiş,  bunların 

epidemiyolojik önemleri artmaya başlamıştır. Bu bakterilerin fazlaca izole edilmelerinin sürülerdeki 

işletme  hatalarından  olabileceği  ileri  sürülmektedir.  Ülkemiz'de  de  mastitise  neden  olan  etkenler 
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üzerinde yapılan bakteriyolojik  incelemeler  sonucunda da en fazla  görülen bakteriyel  mastitislerin 

Staphylococus kökenli olduğu bildirilmiştir. (4, 5, 6, 9). 

Bu çalışmada Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne teşhis amacıyla getirilen ve 

Marmara Bölgesindeki süt işletmelerinden toplanan süt örneklerinden stafilokok türlerinin izolasyon 

ve idendifikasyonu hedeflenmiştir.

              

        MATERYAL VE METOT 

Materyal

Çalışmada,  Pendik  Veteriner  Kontrol  ve  Araştırma  Enstitüsü  Teşhis  Laboratuvarı’na, 

Adapazarı, Edine, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ili, ilçeleri ve köylerinden gelen mastitis  şüpheli 318 

süt örneği ile, İstanbul ili çevre köyleri ve çifliklerden, klinik mastitis bulguları gösteren ve California 

Mastitis   Test  (CMT) ile  muayene  edilerek  pozitiflik  saptanan  vakalardan  alınan  130 süt  örneği 

üzerinde çalışıldı. Böylece toplam 448 sütörneği işlendi. 

Pendik  Veteriner  Kontrol  ve  Araştırma  Enstitüsü  Kültür  Koleksiyonu’ndan  temin  edilen 

Staphylococcus spp. Micrococcus spp. suşları kontrol olarak kullanıldı.

İzolasyon  besiyerleri  olarak,  Mannitol  Salt  Agar  ve % 5 koyun  kanlı  agar;  identifikasyon 

besiyerleri olarak Mannitol Salt Agar, Christiensen besiyeri, DNAse Test Agar, O/F basal besiyeri, 

Nitrat broth, Brom Creosol purple broth, Phenolphthalein Phosphatase Agar kullanıldı. 

Metot:

İzolasyon ve identifikasyon çalışmalarında Tablo 1 de belirtilen testlerden yararlanılmıştır.
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Tablo 1. Süt örneklerine uygulanan genel ve biyokimyasal testler.

TESTLER Genel 
identifikasyon

Stafilokokları 
mikrokoklardan 

ayıran testler

Koagülaz negatif 
Stafilokokların 
identifikasyonu

S. aureus’un 
identifikasyon 

testleri

Koagülaz  Lam X
Koagülaz  Tüp X
Nitrat  Redüksiyon X
Ksiloz 
Fermentasyon

   X

Sükroz 
Fermentasyon

X

Trehaloz 
Fermentasyon

X

Maltoz 
Fermentasyon

X

Fruktoz 
Fermentasyon

X

Laktoz 
Fermentasyon

X

DNAse X
Mannitol 
Fermentasyon

X

Fosfataz 
Fermentasyon

X

Novabiocin’e 
Duyarlılık

X

Hemolizis X
Üreaz X
Katalaz X
Glikoz 

fermantasyonu

X

Oksidaz X
Bacitracin’e 

duyarlılık

   X

Furazolidon 

duyarlılık

  X

BULGULAR

Bu çalışmada mastitisli ve mastitis şüpheli sütlerden izole edilen Micrococcaceae familyasına 

ait  292  izolat  kültürel  ve  biyokimyasal  özellikleri  ile  furozolidone,  bacitracin  ve  novobiocin’e 

duyarlılıklarına  göre  identifiye  edildi.  448  numuneden  yapılan  kültürel  ekimler  sonucu,  üreyen 
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kolonilerden Gram boyama yapıldı ve mikroskobik muayenede Gram pozitif kok olan ve daha  sonra 

yapılan katalaz test ile katalaz pozitif kok olduğu saptanan  292 (% 65.1) izolat elde edildi (Tablo 2). 

Tablo 2. Örneklerden izole ve identifiye edilen Micrococcaceae spp. ve oranları

               

İzole Edilen Bakteriler Klinik  Mastitis Subklinik Mastitis Toplam       %
Micrococcus spp. 11 14 25 %    8.5
S. aureus 56 98 154 %  52.7
S. epidermidis 33 15 48 %  16.4
S. cohnii 19 13 32 % 10.9
S. saprophyticus 14 7 21 %  7.1
S. hyicus 8 4 12 %  4.1
TOPLAM 141 151 292 % 100

Mikrokokların  ayrımı  için  bacitracin  (0.04U)  ve  furozolidone  (100µg)  duyarlık  testleri  ile 

glikoz fermantasyon testi yapıldı.

Koagülaz  tüp  ile  yapılan  testlerden  ise,  267  stafilokok  suşunun  164  (% 61.5)’ü  koagülaz 

pozitif, 103 (% 38.5)’ü koagülaz negatif  bulundu. 267 stafilokok suşunun koagülaz lam (clumping 

faktör) testinde 154 (% 57.7)’ü koagülaz pozitif,  113 (% 42.3)’ü de koagülaz negatif olarak tespit 

edildi.

Tablo 3. Koagülaz pozitif stafilokok türlerinin sayı ve oranları

Stafilokok türü                  Sayı                                Oran
S. aureus 154 %    94
S. hyicus   10 %      6
Toplam 164 %  100

Tablo 4. Koagülaz negatif stafilokok türlerinin sayı ve oranları

Stafilokok türü                  Sayı                                Oran
S. epidermidis 48 %  46.6
S. cohnii 32 %  31.1
S. saprophyticus 21 %  20.3
S. hyicus   2 %   1.9
Toplam                 103 %  100

Lam aglütinasyon testi ile koagülaz pozitif bulunan 154 (% 57.7) stafilokok suşunun tamamı, 

nitrat redüksiyon, sukroz, trehaloz, maltoz, fruktoz, laktoz, DNAse, mannitol, fosfataz biyokimyasal 
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testlerinde pozitif, xylose negatif, novobiocin'e duyarlı, kanlı agarda hemoliz ve üreaz'da pozitif sonuç 

verdi. Bu testlerin değerlendirilmesi sonucu, 154 (% 57.7) S. aureus  identifiye edildi. 103 koagülaz 

negatif stafilokok suşun 48 (% 46.6)’i nitrat redüksiyon, sukroz, maltoz, fruktoz, DNAse, fosfataz, 

üreaz pozitif olarak, novobiocin'e duyarlı, xylose, mannitol, hemoliziz, negatif, fakat koagülaz negatif 

103  stafilokok  suşunun  48  (46.6)’i  trehaloz  negatif  olarak  bulunurken,  65  (53.4)’i  pozitif  olarak 

bulundu. Bu testlerin değerlendirilmesi sonucu 103 koagülaz negatif stafilokok suşun 48 (% 46.6)’I S.  

epidermidis olarak  identifiye  edildi.  16'sı  ise  nitrat  redüksiyon,  sukroz,  fruktoz,  laktoz,  DNAse, 

fosfataz ve üreazda pozitif, xylose, mannitol negatif olarak bulundu, 267 stafilokok suşunun maltoz 

fermentasyonunda 251 (% 94)’i pozitif,  16'sı da (% 6) negatif bulundu. Bu 16 stafilokok suşunun, 

12'si koagülaz tüp testlerinde ve maltoz fermentasyonunda negatif sonuç verirken, 4'ü koagülaz tüp 

testlerinde pozitif bulundu. Biyokimyasal testlerin değerlendirilmesinde 267 stafilokok suşunun, 12 

(% 4.1)’si S. hyicus olarak identifiye edildi.

267  stafilokok  suşunun  235  (%  88.1)’i  sukroz  fermentasyon  testinde  pozitif  reaksiyon 

verirken, 32'si negatif olarak bulundu. Yine 267 stafilokok suşunun 214 (% 80)’ü novobiocin'e duyarlı 

ve DNAse pozitif, 53 (% 20)’ü novobiocin'e direncli ve DNAse, nitrat redüksiyonu negatif, fakat   32 

(%  12)’si  DNAse  ve  nitrat  redüksiyonu  negatif,  novobiocin'e  direnclilik  gösterirken,  sukroz 

fermentasyon testinde negatif sonuç verdi. 267 stafilokok suşunun 235 (% 88.1)’i sukroz pozitif, 32 

(% 11.9)’si sukroz negatif bulundu. Bu testlerin değerlendirimesi sonucu, 267 stafilokok suşunun 32 

(% 11.9)’si S. cohnii olarak identifiye edildi.

103 (% 38.5)  koagülaz  negatif  olarak  bulunan stafilokok  suşunun 92 (% 81.4)’si  fosfataz 

fermentasyonda pozitif reaksiyon verirken, 21 (% 18.5)’i ise fosfataz fermentasyona negatif reaksiyon 

verdi. Koagülaz lam (clumping faktör) testi ile tespit edilen 113 koagülaz negatif stafilokok suşunun 

60’nın  (% 53)  novobiocine  duyarlı,  nitrat  redüksiyon  ve DNAse pozitif  fakat  mannitolda  negatif 

reaksiyon  verdiği  görüldü.  53  (%  46.9)’ü  ise  novobiocine  dirençli,  DNAse,  nitrat  redüksiyonda 

negatif,  mannitolda  pozitif  reaksiyon  verdi.  53  (%  46.9)  koagülaz  negatif  stafilokok  suşunun 
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novobiocine dirençli, mannitolde pozitif, DNAse ve nitrat redüksiyonda negatif reaksiyon vermesine 

karşın,  53  (% 46.9)  koagülaz  negatif  stafilokok suşunun 21  (% 39.6)’nin  fosfataz  fermetasyonda 

negatif, üreaz ve laktoz’da pozitif bulundu. Koagülaz lam (clumping faktör) testi ile tesbit edilen 113 

koagülaz  negatif  stafilokok  suşunun  92  (81.4)’si  fosfataz  testinde  pozitif,  21  (18.5)’inin  fosfataz 

testinin negatif bulunması ve diğer testlerinde değerlendirilmesi sonucu 267 stafilokok suşunun 21 (% 

7.8)’nin koagülaz negatif   S. saprophyticus  olarak identifiye edildi.

TARTIŞMA

Mastitis sağmal hayvanlarda süt miktarının azalması ve bileşiminin değişmesi ile karakterize 

multifaktöriyel bir hastalıktır. Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde süt sığırı yetiştiriciliğinde yol 

açtığı  ekonomik kayıplarla  önemli  bir  sorun olan mastitisler,  polimikrobiyel  etiyolojisi,  lokal  etki 

derecesi ile sağaltımı ve eradikasyonu güç, kompleks bir hastalık olarak tanımlanmaktadır (5, 8).

Mastitislerin  şekillenmesine değişik birçok mikroorganizma türü neden olmakla birlikte,  en 

yaygın  olanları  stafilokoklar  (S.aureus,  S.epidermidis),  streptokoklar  (Str.agalactiae,  Str.  

dysgalactiae, Str. uberis, Str. bovis) ve koliformlardır (7, 22). 

Mastitisin  etyolojisinde  rol  oynayan  mikrobiyal  etkenlerin  önemleri  ülkelere  ve  aynı  ülke 

içinde değişik  bölgelere  göre farklılık  gösterse de,  gerek ülkemizde ve gerekse dünyada klinik ve 

subklinik  mastitis  olgularından  izole  edilen  mikroorganizmalar  arasında  S.  aureus’un ilk  sıralarda 

olduğu yapılan bir çok araştırmada ortaya konmuştur (2, 4, 9, 11, 12, 14, 23, 26, 27, 29). Buna paralel 

olarak araştırmada incelenen mastitis ve mastitis şüpheli 448 süt örneğinden yapılan ekimlerde % 34.4 

izolasyon oranı ile S. aureus izole edilen etkenler arasında ilk sırada yer almıştır.  

Koagülaz  testi  patojen  stafilokokların  ayırımında  kullanılan  bir  testtir  (6,  19).  Stafilokokal 

mastitisler konusunda yapılan yoğun araştırmalar son yıllarda koagülaz negatif stafilokokların (CNS) 

önemini epidemiyolojik olarak ortaya koymuş ve bu türlerin de çeşitli infeksiyonlara neden olduğunu 

ve sütten en fazla izole edilen mikroorganizmalar olduğunu göstermiştir. (15, 16, 25). Brezilya’da süt 

örneklerinden ve çeşitli meme dokularından yapılan bir bakteriyolojik yoklamada, CNS suşlarının en 
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fazla  oranda  izole  edildiği  (%  35.7)  ve  bunu  koagülaz  pozitif  stafilokokların  izlediği  (%  12.2) 

bildirilmektedir (10).

 Bu çalışmada, stafilokok cinsine ait 267 izolatın 164’ü koagülaz pozitif (% 61.5) ve 103’ü 

koagülaz negatif (% 38.5) olarak bulundu. Yapılan çeşitli araştırmalarda, (8, 13, 14, 17, 27 ) koagülaz 

pozitif ve negatif stafilokokların izolasyon oranlarındaki bu farklılıklar coğrafik bölgeler arasındaki 

ve identifikasyonda kullanılan yöntem farklılıklarından kaynaklanabilir. 

Polanya'da  klinik  mastitis  olgular  üzerinde  yapılan  çalışmada,  S.  epidermidis'i   %  29.2 

oranında izole ve identifiye edilmiştir (21). S. epidermidis, S. chromogenes ve S. simulans gibi türlerin 

sığırlarda  klinik  ve  subklinik  mastitis  vakalarından  en  çok  izole  edilen  CNS’ler  olduğu 

bildirilmektedir (28). 

Bu çalışmada incelenen 103 koagülaz negatif stafilokok izolatının % 46.6’sı (48  izolat)  S.  

epidermidis, % 31.1’i (32 izolat) S. cohnii, % 20.3’ü (21 izolat) S. saprophyticus ve % 1.9’u (2 izolat) 

S. hyicus olarak identifiye  edildi.  Dünyada ve ülkemizde klinik ve subklinik mastitis  olaylarından 

izole ve identifiye edilen CNS suşları arasında bölgelere,  kullanılan identifikasyon ve örnek alınış 

yöntemlerine bağlı farklılıklar gözlenmesine rağmen,  S.  epidermis ve  S.  saprophyticus türlerinin en 

fazla izole edilen CNS türleri olduğu görülmekte ve bu çalışmada da bu türlerin en fazla izole edilen 

türler olması yapılan diğer çalışmalar (11, 13, 16, 17, 31) ile uyum göstermektedir.

S. epidermidis ve S. saprophyticus sıklıkla izole edilen iki koagülaz negatif stafilok türü olup, 

doğada yaygın kommensal olarak bulunan, insanlarda ve nadiren hayvanlarda fırsatçı infeksiyonlar 

yapan ve genellikle “non-pathojen „ olarak değerlendirilen türlerdir (24).  Çalışmamızda izole edilen 

S. epidermidis  (% 16.4),  S. cohnii (% 10.9),  S. saprophyticus (% 7.2) gibi koagülaz negatif suşların 

nadirende  olsa  fırsatçı  infeksiyonlar  yapabilmesine  rağmen  aslında  bu  suşların  çoğunlukla  insan 

orijinli suşlar olması menagement hatalarını düşündürmektedir (15, 18, 19). 

Önemli  bir  domuz  patojeni  olan S.  hyicus’un bazı  suşları  koagülaz  ve  fibrinolizin 

üretmektedirler.  S.  hyicus,  domuzların  derisinde ve sağlıklı  kanatlıların  burun deliklerinde  sıklıkla 
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bulunmakta ve daha az sıklıkla olmak üzere, sığırların deri ve sütlerinde de bulunmakta ve düşük 

patojeniteli deri ve meme infeksiyonu şekillendirmektedir (24).

Bu çalışmada koagülaz pozitif  stafilokokların  % 6’sını  ve koagülaz negatif  stafilokların  % 

1.9’unu S. hyicus oluşturmuştur. Bu sonuçlar  S. hyicus’u koagülaz pozititif stafilokoklardan % 1 ve 

negatif  stafilokoklardan   % 10.7  oranında  izole  eden (Erganiş  ve  ark.  1995)’larının  bulguları  ile 

çelişmekte, S. hyicus’u koagülaz negatif stafiloklardan % 1.4 oranında izole eden (Yavuz ve Esendal. 

2002)’ın bulguları ile uyum göstermektedir. Ancak aynı araştırıcıların koagülaz pozitif olan hiç bir S.  

hyicus izole  etmemiş  olmaları  bulgularımızla  bir  diğer  çelişkiyi  oluşturmaktadır.  Ülkemizde  S. 

hyicus’un  izolasyon  oranları  hakkında   fazla  yayın  bulunmadığından  bu  çelişkilerin  coğrafik 

farklardan mı kullanılan  identifikasyon metotlarından mı ya  da etkenin koagülaz aktivitesinin çok 

değişken mi olmasından kaynaklandığı konusu çok açık değildir. 

Sonuç  olarak  bu  araştırmada  mastitis  ve  mastitis  şüpheli  sığır  sütlerinden  yapılan 

izolasyonlarda  % 59.5  izolasyon  oranı  ile  stafilokokların  mastitis  vakalarının  en  önemli  etkenleri 

olduğu anlaşılmıştır. Bölgede görülen dominant türlerin sırası ile  S. aureus (% 34.4),  S. epidermidis 

(% 10.7) ve S. cohnii (% 7.14) olduğu saptanmıştır. 

Koagülaz negatif stafilokoklar insan ve hayvanların normal florasında ve doğada kommensal 

olarak bulunabilen ve aynı zamanda hafif dereceli fırsatçı infeksiyonlar yapabilen bakteri türlerinin 

(18,  19).  Bunların  mastitis  vakalarından  izole  edilmeleri  her  zaman  mümkün  olabilmektedir. 

Böylelikle bu türlerin hastalığın gerçek etkeni olup olmadıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu 

durumda sözkonusu türlerin  aynı  vakalardan  tekrarlayan  izolasyonlarının yapılması  ve bu türlerde 

virulans faktörlerinin araştırılmasına ilişkin çalışmalar konuya ışık tutacaktır. Ayrıca CNS suşlarının 

çoğunlukla  insan  orijinli  suşlar  olması  işletme  hatalarını  düşündürebileceğinden,  gerekli  hijyenik 

önlemlerin  ve  koruyucu  tedbirlerin  alınmasının  mastitisin  insidensinde  önemli  ölçüde  azalma 

sağlayacağı sonucuna varıldı.
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