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LAKTASYONDAKİ SÜTÇÜ İNEKLERDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS’UN NEDEN
OLDUĞU SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TEDAVİSİNDE SEFKUİNOM VE
AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK ASİT’İN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
The Compare of Efficiency of Cefquinome and Amoxycillin+Clavulonic Acide
Treatment on Subclinical Staphylococcus Aureus Mastitis in Lactating Dairy Cows
Murat ABAY1, Tayfur BEKYÜREK2
Özet: Bu çalışmada, laktasyondaki sütçü ineklerde
Staphylococcus aureus’un (S. aureus) neden olduğu
subklinik mastitislerin sağaltımında sefkuinom ile
amoksisilin+klavulanik
asit
kombinasyonunun
etkinlikleri karşılaştırıldı. Araştırmada materyal olarak,
S. aureus izole edilen subklinik mastitisli 56 adet meme
lobu kullanıldı. Çalışmaya alınan meme lobları iki gruba
ayrıldı. Bir ineğe ait farklı meme loblarının aynı grupta
yer almasına dikkat edildi. Birinci grupta yer alan meme
loblarına 75 mg sefkuinom asetat (Cobactan LC®,
İntervet, Türkiye), ikinci gruptaki loblara 200 mg
amoksisilin + 50 mg klavulanik asit ve 10 mg
prednisolon kombinasyonu (Synulox LC®, Pfizer,
Türkiye) meme içi yolla 12 saat arayla üç kez uygulandı.
Son ilaç uygulamasından sonraki üç, yedi, 14 ve 21.
günlerde süt örnekleri aseptik olarak alındı.
Mikrobiyolojik incelemede S. aureus üreyip üremediğine
bakılarak, iki antibiyotiğin tedavideki etkinlikleri
araştırıldı. Çalışma sonunda Grup I ve II’deki
bakteriyolojik inceleme sonuçlarına göre iyileşme
oranları sırasıyla; üçüncü günde her iki grupta % 75,0,
yedinci günde % 85,7 ve % 82,2, 14. günde % 82,2 ve %
67,9, 21. günde % 67,9 ve % 50,0 olarak bulundu.
Yapılan istatistiksel değerlendirmede iyileşme açısından
iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı saptandı
(p>0.05). Sonuç olarak; çalışmada S. aureus kökenli
subklinik mastitislerin tedavisinde, kullanılan hem
sefkuinom hem de amoksisilin+ klavulanik asit
kombinasyonunun başarıyla kullanılabileceği, ancak
etkenin patogenezi nedeniyle tedavi sonrası nüks
ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiği
kanısına varıldı.
Anahtar kelimeler: Subklinik mastitis, S. aureus,
sefkuinom, amoksisilin+klavulanik asit, inek
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Summary: In this study, the efficiency of cefquinome
and amoxicillin+clavulanic acide was compared to
the cure of subclinical mastitis resulting from S.
aureus in the lactating cows. As the material in the
study, Staphylococcus aureus isolated from 56 udder
lobes that were subclinical mastitis in 39 Holstein
cows were used. Udder lobes in study groups were
treated intramammarily either with cefquinome
(Group I) or amoxicillin+clavulonic acide (Group II).
A particular attention was paid to statistical design
that four teats from the same animal received that
same either only cefquinome or amoxycillin+
clavulonic acide. A tube of cefquinome (Cobactan
LC®, Intervet) or amoxycillin+clavulanic acide
Pfizer)
was
administered
(Synulox
LC®,
intramammarily three times at 12 h intervals. In the 72
h (3rd day), 168 h (7th day), 336 h (14th day) and 504 h
(21st day) after the last administration of antibiotics,
the samples of milk were aseptically collected. The
efficiency of two antibiotics was monitored whether S.
aureus was grown or not. At the end of the study, the
bacteriological cure responses in Group I and Group
II were 75% on 3rd day in both groups, the
bacteriological cure responses for Group I and Group
II were 85.71% and 82.25% on the 7th day, 82.5% and
67.86% on the 14th day, 67.86% and 50% on the 21st
day respectively. It was observed that there were no
differences between the two groups. In conclusion,
both antibiotics used in the study were found to be
efficient in the therapy of the subclinical mastitis
caused by S. aureus, however the probability of
relapse should be considered.
Key words: Subclinical mastitis, S. aureus,
cefquinome, amoxycilin+clavulonic acide, cow
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Süt inekçiliğinde verimlilik büyük ölçüde hayvanların sağlıklı, fertil ve memelerinin sağlam olmasına bağlıdır. Süt inekçiliği işletmelerinde; ineklerden sağlıklı ve yeterli miktarda süt alınamadığı
durumlarda, ekonomik kayıpların olduğu ve karlılıktan söz edilemeyeceği unutulmamalıdır.
Değişik türden birçok etken memede yangıya neden olur. Bunlar önem sırasına göre; bakteriler,
virüsler, mantarlar, mayalar, parazitler, irritasyona
neden olan organik ve inorganik kimyasal maddelerdir. Bu etkenler meme dokusunda çeşitli bozukluklara yol açarak, süt üretiminin azalmasına veya
tamamen durmasına, sütün yapı ve özelliklerinin
değişmesine neden olmaktadır (1).
Mastitise neden olan birçok mikroorganizma ise
insanlar için de sakıncalıdır. Pastörizasyon ile insanda hastalık yapan bu mikroorganizmaların çoğu
yok edilebilmektedir. Ancak bazı stafilokok
suşları, sütte toksin üretirler ve bu toksinler kaynatma ve kurutmaya dayanıklıdır, sindirim sisteminde
irritasyonla ishal ve kusmaya neden olurlar (1, 2).
Dolayısıyla Staphylococcus aureus (S. aureus)’un
neden olduğu mastitislerin tedavi edilmesi hem
hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Akut meme yangıları gerek memede ve gerekse
meme bezinin salgısı olan sütte önemli değişiklikler oluşturmasına karşın, subklinik mastitislerde
çoğunlukla memede ve sütte bir değişim fark edilmez. Hastalığın uzun süre fark edilmeden devam
etmesi ve süt veriminde meydana gelen büyük kayıp nedeniyle, mastitisler içinde ekonomik bakımdan en önemli olanı subklinik mastitislerdir (1-3).
Subklinik mastitislerin sağaltımları amacıyla değişik ilaçlar ve yöntemler denenmekte, bunların hemen hepsinde ilaçların meme içi yolla verilmesi
önerilmektedir (1-3).
Bu çalışmada, laktasyondaki sütçü ineklerde S.
aureus’un neden olduğu subklinik mastitislerin
sağaltımında meme içi yolla uygulanan sefkuinom
ve amoksisilin+klavulanik asitin etkinlikleri araştırıldı.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmanın materyalini, Sivas İli Gemerek İlçesinde bulunan TES Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’ne
ait damızlık Holştayn süt inekçiliği yapılan özel bir
işletmede yetiştirilen, yaşları üç ile beş arasında
değişen ve tamamı laktasyonda olan 116 inekten
39’unun kantitatif olarak subklinik mastitis tespit
edilen ve mikrobiyolojik muayeneler sonucu S.
aureus izole edilen 56 adet meme lobu oluşturdu.
Çalışma süresince kullanılan California Mastitis
Test (CMT) ayıracı Deveci ve ark. (1)’nın tarif
ettiği yönteme göre taze olarak hazırlanan ayıraç,
en çok bir hafta süreyle kullanıldı ve test sonuçları
da Deveci ve ark. (1)’nın belirttiği şekilde değerlendirildi.
Staphylococcus aureus izole edilen süt numunelerinin alındığı meme lobları iki gruba ayrılırken, bir
ineğe ait farklı meme loblarının aynı grupta yer
almasına dikkat edildi. Grup I’deki meme loblarına
75 mg sefkuinom asetat içeren Cobactan LC®,
Grup II’de yer alan meme loblarına, 200 mg
amoksisilin + 50 mg klavulanik asit ve 10 mg
prednisolon içeren Synulox LC® 12 saat arayla 3
kez olmak üzere birer tüp ve meme içi olarak uygulandı.
Çalışmaya alınan meme loblarından, tedavi sonrası
üç, yedi, 14 ve 21. günlerde süt örnekleri alınıp, S.
aureus üreyip üremediğine bakılarak, sefkuinom ve
amoksisilin+klavulanik asitin etkinliği karşılaştırıldı.
Sonuçların istatistiksel incelenmesinde, Windows®
üzerinden çalışan SPSS.10.00 programında, Ki
Kare testi kullanıldı.

BULGULAR
Çalışmada, Grup I ve II’deki iyileşme sayısı sırasıyla; üçüncü günde her iki grupta 21 (% 75,0);
yedinci günde 24 (%85,7) ve 23 (%82,2); 14. günde 23 (% 82,2) ve 19 (%67,9); 21. günde 19 (%
67,9) ve 14 (% 50,0) olarak belirlendi.
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Çalışma sonunda Grup I ve II’de yer alan meme
loblarındaki subklinik mastitislerin sağaltım oranları sırasıyla, % 77,7 ve % 68,8 olarak bulundu.
Çalışmada elde edilen bulgular Tablo I’de sunulmuştur.

Yapılan istatistiksel değerlendirmede her iki grupta
üçüncü, yedinci, 14. ve 21. günlerde elde edilen
sonuçlar arasında anlamlı fark olmadığı görüldü
(p>0.05).

Tablo I. Sefkuinom uygulanan Grup I ve amoksisilin+klavulanik asit uygulanan Grup II meme loblarından
tedaviden sonra üçüncü, yedinci, 14. ve 21. günde alınan süt örneklerinin mikrobiyolojik inceleme sonuçları
Grup I (n=28)

Grup II (n=28)

S. aureus

S. aureus

Günler

Pozitif meme lobu p değeri
sayısı (%)

Negatif meme lobu
sayısı (%)

Pozitif meme lobu
sayısı (%)

Negatif meme lobu
sayısı (%)

3. gün

21 (75,0)

7 (25,0)

21 (75,0)

7 (25,0)

1.000

7. gün

24 (85,7)

4 (14,3)

23 (82,1)

5 (17,9)

1.000

14. gün

23 (82,2)

5 (17,9)

19 (67,9)

9 (32,1)

0.335

21. gün

19 (67,9)

9 (32,1)

14 (50,0)

14 (50,0)

0.277

TARTIŞMA
Mastitis, süt üretimini azaltması, sütün kalitesini
düşürmesi, ürünün maliyetini arttırması nedeniyle
üreticiler için ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir. Mastitis olgularının çoğunluğu subkliniktir.
Ortalama her klinik olguya karşı 20–50 subklinik
olgu vardır (2, 4).
Birçok araştırıcı tarafından yapılan çalışmalarda
subklinik ve klinik mastitislerde en fazla
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ve
koliform grubu mikroorganizmalar izole edilmekte
ve birincil etken olarak stafilokoklar bildirilmektedir (5-7).
Yapılan çalışmalar S. aureus’un neden olduğu
mastitislerde çeşitli antibiyotiklerin etkili olduğunu
bildirmektedir. Akay (8) yaptığı çalışmada, kolisin
sülfat, ampisilin ve penisilinin; Şahin ve ark. (4),
ampisilin+sülbaktam, enrofloksasin, danofloksasin
ve sefoperazonun; Rişvanlı (9), sefalosporin,
danofloksasin, enrofloksasin ve neomisinin;
Trinidad ve ark. (10), sefalotin, eritromisin,
gentamisin, oksasilin, penisilin, tetrasiklin,

vankomisin ve sülfamethoksazol+trimetoprimin;
Fthenakis
(11),
sefoperazon,
kloksasilin,
enrofloksasin ve methisilinin; Malinowski ve ark.
(12) basitrasin, novobiosin ve eritromisinin S.
aureus’un neden olduğu mastitislerde en etkili antibiyotikler olduğunu bildirmişlerdir.
Süt inekçiliğinde büyük öneme sahip olan S.
aureus’un neden olduğu subklinik mastitislerin
sağaltımında izlenecek yol, teşhis edilip,
antibiyogramları yapıldıktan sonra en etkili antibiyotik belirlenerek sağaltıma gidilmesidir. Subklinik
mastitislerde sağaltımın hayvan kuruda iken ve
kuruya çıkartılması esnasında yapılmasının daha
başarılı sonuçlar alınabileceği bildirilmektedir (1,
13–15). İzgür (3), kuru dönemde ve laktasyonda
yaptığı sağaltımlarda sırasıyla % 84,37 ve %78,78
oranında sonuç aldığını bildirmektedir. Çolak ve
Kireçci (14) kuru dönem başlangıcında yaptıkları
sağaltım ile % 89,47 başarı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Ancak bu çalışmada süt kayıpları düşünülerek, hayvanların laktasyonda iken sağaltımları
öngörüldü.
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Subklinik mastitislerde; Wilson ve ark. (16)
amoksisilinle %82, eritromisinle %76 ve
kloksasilinle %73, Hadimli ve Uçar (17),
amoksisilin+klavulanik asit kombinasyonuyla %
78,9; Yıldız (6), linkomisin – neomisin kombinasyonuyla % 85,6 bakteriyolojik iyileşme bildirmişleridir. Sunulan çalışmada, tedavi edilen subklinik
mastitislerde Grup I ve II’de elde edilen değerler,
bu çalışmalarla benzer bulunmuştur.
Mikrobiyolojik inceleme sonuçlarına göre;
laktasyondaki ineklerde S. aureus’un neden olduğu
mastitislerde Owens ve ark. (18) penisilin ve
novobiosin kombinasyonuyla % 35; Davis ve
Maplesden (19) sodyum kloksasilin ile % 65; Yıldız (6) linkomisin- neomisin kombinasyonuyla %
81,4; Dinç ve ark. (20) enroflaksasinle % 83,3 iyileşme oranı belirlemişlerdir. Sunulan çalışmada S.
aureus’un neden oluğu subklinik mastitislerde
Grup I ve II’ de mikrobiyolojik inceleme sonuçlarına göre iyileşme oranları sırasıyla % 67,9, % 50
olarak belirlenmiş olup bildirilen çalışmaların sonuçları ile yakınlık göstermektedir.
Hadimli ve Uçar (17), Akan ve ark. (21)
amoksisilin+klavulanik asit kombinasyonuyla S.
aureus kaynaklı subklinik mastitislerde sırasıyla %
82,4 ve % 93,4 başarı elde ettiklerinin bildirmişlerdir. Sunulan bu çalışmada S. aureus’un neden oluğu subklinik mastitislerde her iki antibiyotik grubunda yedi ve 14. günde elde edilen iyileşme oranları benzer bulunmasına karşın, 21. günde elde
edilen iyileşme oranı düşük bulunmuştur. Bu durumun, S. aureus mastitislerinde nüks olgularının
şekillenmesine bağlı olabileceği düşünülmektedir.
Staphylococcus aureus’tan kaynaklanan klinik
mastitis olgularında, Davis ve Maplesden (19) %
53; Yıldız (6) % 66,7 başarı elde ettiklerini bildirişlerdir. Ayrıca, Hadimli ve Uçar (17) klinik
mastitislerde amoksisilin+klavulanik asit ile yaptıkları tedavide % 66,7, Baştan ve ark. (22) ise %
84 iyileşme oranı bildirmişlerdir. Shpigel ve
Schmid (23) sefkuinom ile yaptıkları çalışmada %
82,6 başarı elde ettiklerini bildirmişlerdir.
Subklinik ve klinik mastitislerin tedavisi ile ilgili
çalışmalarda, etkene, uygulanan antibiyotiğe, uygulama şekline ve süresine bağlı olarak farklı oranlarda iyileşme olduğu saptanmıştır.
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Sonuç olarak; laktasyondaki sütçü ineklerde S.
aureus kökenli subklinik mastitislerin tedavisinde,
sefkuinom veya amoksisilin+klavulanik asit kombinasyonunun başarıyla kullanılabileceği, ancak
etkenin patogenezi nedeniyle tedavi sonrası nüks
ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiği
kanaatine varıldı.
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