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5. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi - Bilimsel Program 

 

5. International Congress of Fertility and Mastitis in Dairy Farms - Scientific Program 

 

26 Mayıs Perşembe / 26 May Thursday 

12:00-17:00 Kayıt / Registration 

18:00-19:00 Açılış Kokteyli / Opening Cocktail 

19:00-21:30 Akşam Yemeği / Dinner 

27 Mayıs Cuma / 27 May Friday 

09:00-09:30 Açılış Konuşmaları / Opening Ceremony 

09:30-10:30 Veteriner Potpori (Kısa Kısa): Solunum hastalıklarından üremeye en pratik ve güncel 

bilgiler 

Bovine tapas: News and relevant findings for the practitioner from the international literature. 

Summaries from respiratory disease to reproduction. 

Prof. Dr. Wolfgang Heuwieser (Almanya / Germany) 

Oturum başkanları: Prof.Dr. D. Ali Dinç – Prof.Dr. Örsan Güngör 

10:30-11:00 Kahve Arası / Coffee Break 

11:00-12:30

 

Chlamydia ve Salmonella abortları: Ne yapılmalı?   

Chlamydial and Salmonella abortions: What to do? 

INMEVA
®
: Chlamydia ve Salmonella Abortlarına Karşı Çift Yönlü Koruma 

Dual Protection Against Chlamydia and Salmonella Abortions  
Dr. Pablo Nunez Ulibarri (İspanya / Spain 

Oturum başkanı: Prof.Dr. Yaşar Ergün 

12:30-14:00 Öğle Yemeği / Lunch 

14:00-15:00 

 

Meme sağlığı yönetiminde korunmanın rolü 

The role of prevention in udder health management 

Dr. Christian Fidelak (Almanya /Germany) 

Oturum başkanları: Prof.Dr. Nihat Özyurtlu – Prof.Dr. S. Serhat Ay 

15:00-16:00 Modern sütçü işletmelerde metabolik stres ile üreme kapasitesi arasındaki ilişki 

Modern dairy cows: to produce or to reproduce -interaction between metabolic stress and 

reproductive capacity in modern dairy cows 

Prof. Dr. Geert Opsomer (Belçika / Belgium) 

Oturum başkanları: Prof.Dr. Murat Fındık – Prof.Dr. Ahmet Gümen 

16:00-16:30 Kahve Arası / Coffee Break 

16:30-17:30 Beslenme ve üreme ilişkisi 

Interaction between nutrition and reproduction 

Prof. Dr. Geert Opsomer (Belçika / Belgium) 

Oturum başkanları: Prof.Dr. Murat Fındık – Prof.Dr. Ahmet Gümen 

17:30-19:30 Akademik & Poster Bildirler I / Academic & Poster Proceedings I 

28 Mayıs Cumartesi / 28 May Saturday 

09:30-10:30 Meme hastalıklarında risk faktörleri ve bulaşma 

Transmission and risk factors of intramammary infections 

Prof. Dr. Volker Krömker (Danimarka / Denmark) 

Oturum başkanları: Prof.Dr. Tayfur Bekyürek – Doç.Dr. İsfendiyar Darbaz 

10:30-11:00 Kahve Arası / Coffee Break 
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11:00-12:30 

 

Aşının Kitabını Yazdık 

Sığırlarda İmmunite: İmmunoloji ve Aşı Bilimine Pratik Bir Yaklaşım 

We wrote the book of the vaccine 

Bovine Immunity: A Practical Approach to Immunology and Vaccine Science 

Dr. Santiago Cassedemunt Garre (İspanya/Spain) 

BRD’den Korunma Stratejileri: Bağışıklığın Optimizasyonu 

BRD prevention strategies: optimizing immunity 

Dr. Martijn Seelie (İspanya/Spain) 

Oturum başkanı: Prof.Dr. Yaşar Ergün 

12:30-14:00 Öğle Yemeği / Lunch 

14:00-15:00 

 

Mastitiste güncel tanı ve tedavi 

Mastitis diagnostics and treatment 

Prof. Dr. Volker Krömker (Danimarka / Denmark) 

Oturum başkanları: Prof.Dr. Kamil Seyrek İntaş – Doç.Dr. İsfendiyar Darbaz 

15:00-16:00 Doğum sonrası etçi ve sütçü ineklerde reprodüktif aktivitenin kontrolü 

Resumption of reproductive activity in post partum beef and dairy cows 

Prof. Dr. Mark Crowe (İrlanda /Ireland) 

Oturum başkanları: Prof.Dr. Selim Aslan – Prof.Dr. Duygu Kaya 

16:00-16:30 Kahve Arası / Coffee Break 

16:30-17:30 Çiftlik hayvanlarında üremenin yönetimi, geleceği 

Reproductive management in dairy cows – the future 

Prof. Dr. Mark Crowe (İrlanda /Ireland 

Oturum başkanları: Prof.Dr. Selim Aslan – Prof.Dr. Duygu Kaya 

21:30-23:30 Gala Konseri / Gala Concert 

29 Mayıs Pazar / 29 May Sunday 

09:00-14:00 Çıkış / Departure 
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Veteriner potpori (kısa kısa): Solunum hastalıklarından üremeye pratik ve güncel 

bilgiler 

 

Wolfgang Heuwieser 

      

Veteriner Fakültesi, Ghent Üniversitesi, Belçika 

 
Contact: w.heuwieser@fu-berlin.de 

   www.heusblog.de 

 

Giriş 

Sığır pratiğinde, teşhis teknikleri, tedavi ve önleyici tedbirler hakkında her gün pek çok karar 

alıyoruz. Bu kararlar, bilimsel olarak sağlam verilerle desteklenen mevcut en iyi kanıtlara 

dayanmalıdır. Aksi takdirde mesleğimizin ve dolayısı ile süt ve et sektörünün itibarına zarar verme 

riskiyle karşı karşıyayız. 

Veteriner hekimlikte üretilen ve yayınlanan yeni bilgilerle, kanıta dayalı yaklaşımların 

önemi açıktır. Klinisyenler ya bilgilerini güncel tutmalı ya da hastaların zorlanabileceği ya da, daha 

kötüsü, hayvan refahı sorunlarına veya mali kayıplara neden olabilecek kötü kararlar alma riskini 

göze almalıdırlar. Son yıllarda özellikle üreme bozukluklarının teşhis ve tedavisinde yeni fikir ve 

prosedürler tanıtılmıştır. Bununla birlikte, hayvan üremesi üzerine yayınlanmış literatürlerin 

kalitesine daha yakından bakmak, metodoloji ve klinik deneylerin raporlanmasındaki büyük 

eksiklikleri ortaya çıkarabilir. 

 

Kanıta dayalı tıp 

Kanıta dayalı tıbbın (EBM: evidence-based medicine) amacı, tıp pratiğindeki kararları geçerli ve 

klinik amaca uygun araştırma verilerine dayandırmaktır. EBM'yi uygulamak, bilimsel çalışmaların 

sonuçlarını alma, eleştirel olarak değerlendirme, yorumlama ve uygulama konusunda klinik 

uzmanlık ve beceri gerektirir. Ayrıca, farklı müdahalelerin faydalarını ve risklerini üreticilerimize 

etkin bir şekilde iletme konusunda uzmanlığa ihtiyacımız var. 

Bu bağlamda kanıt seviyeleri tanımlanmış, en güçlüden en zayıfa doğru sıralanmış ve 

hiyerarşik "kanıt piramidi"ne uygulanmıştır. En iyi kanıt, randomize kontrollü klinik çalışmaların 

meta-analizlerinden veya sistematik incelemelerinden elde edilir. Meta-analizler, kısa ve gelişmiş 

sonuçları formüle etmek için belirli bir konuyla ilgili bilgileri özetler ve farklı klinik çalışmaların 

sonuçlarını analiz eder. Bir sonraki en iyi kanıt, randomize ve kontrollü çalışmalar tarafından 

sağlanmaktadır. 

Dördüncü düzey kanıt, düşük kaliteli kohort çalışmalarından ve vaka kontrol çalışmalarından 

gelir. Uzman görüşü, geleneksel inceleme veya patofizyolojik ilkelere dayalı bilgiler en zayıf 

kategoriyi sağlar. 
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Hekimin görevi, sunulan spesifik bilgileri değerlendirmek ve bireysel duruma uygun olup 

olmadığına karar vermektir, bu bir inek veya bir grup hayvan olabilir. Doğal olarak, hakemli 

dergilerde veya çevrimiçi veritabanlarında bilgi aramak, günlük pratikte zaman veya arama 

becerilerindeki eksiklik nedeniyle zor olabilir. Ayrıca, uygulayıcıların bilimsel makalelerin 

kalitesini değerlendirmesi tartışmalıdır. 

Ne yazık ki, veteriner hekimler, üreticiler veya diğer paydaşlar, yeni bilimsel bulguları 

uygularken ve değerlendirirken birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. 

1. İlgili bilgileri içeren, uygulanabilir ve değerli yayınları bulmalıdırlar. Çoğu zaman, 

bilgilere kolayca erişilemez. 

2. Yayınlar çok uzun ve karmaşık olabilmektedir. Konunun akılda kalması çok zaman 

alabilir. 

3. El yazısı metinleri değerlendirmek, iyi derecede yabancı dil bilgisi gerektirir. 

  

Sonuç olarak: Bilim kolay erişilebilir veya anlaşılır değilse, son kullanıcı onu uygulamakta 

zorlanacaktır. Yani değersizdir. Yapılan bir anket, Avrupa'daki veteriner hekimlerin ve 

üreticilerin %5'inden daha azının düzenli olarak uluslararası dergileri okuduğunu göstermiştir. 

Bununla birlikte, giderek daha fazla bilimsel sonuç, araştırma grubuna bilimsel itibar sağlayan 

hakemli uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Sonuç olarak, güncel sonuçların çoğu genellikle 

lokal dergilerde ciddi bir gecikmeyle yayınlanır veya hiç yayınlanmaz. 

Bu nedenle, daha yeni bir yaklaşımın amacı, bilimsel olarak sağlam ve üretici için faydalı 

bilgilere sahip makaleleri belirlemektir. Amaç, bir görsel ve anlaşılması kolay bir dil kullanarak 

bilimi temel çıkarımlara dönüştürmektir. 

Burada iki örnek verilmektedir. Web sitemde tüm konuşmaları ve pratik sonuçları olan daha 

fazla makaleyi bulacaksınız: www.heusblog.de. 

 

Süt buzağılarında solunum yolu hastalıkları ölümleri ve itlafları artırırken performansı 

düşürür 

 

Durum 

Sığır solunum yolu hastalıkları (BRD) süt buzağılarında yaygındır ve virüsler ve bakterilerden 

kaynaklanır. Hastalık, öncelikle kolostrum aracılı bağışıklığın zayıfladığı veya stres faktörlerinin 

savunma mekanizmalarını baskıladığı ilk 6 ayda ortaya çıkar. Tedaviler ve mortalite, itlaf ve düşük 

performanstan kaynaklanan kayıplar dikkate alındığında toplam maliyetler önemlidir. Ne yazık ki, 

buzağılık dönemindeki BRD'nin sağlık ve performans üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerine 

ilişkin yayınlanmış veriler sınırlıdır ve çoğu zaman çelişkili veya belirsizdir.  

 

Yaklaşım 

Montreal Üniversitesi'ndeki Kanadalı araştırmacılar, sistematik olarak ABD ve Avrupa'da doğal 

olarak oluşan buzağı BRD'si üzerine çalışmaları kapsayan literatürleri araştırdılar. Yazarlar bu 

amaçla 300.000'den fazla buzağı içeren 27 çalışmayı değerlendirdi ve analiz etti. Önceden 

belirlenmiş kriterlere dayalı olarak 525 çalışma belirlediler ve meta-analize 21 çalışma dahil ettiler. 

En az 5 çalışma belirli bir etkinin sayısal bir tahminini bildirdiğinde sonuçlar analiz edildi; ölüm 

oranı (7 çalışma) ve 1. buzağılamadan önce itlaf (7 çalışma), ortalama günlük kazanç (10 çalışma) 

ve ilk laktasyonda süt üretimi (5 çalışma). BRD teşhisinin kalitesi (veteriner, teknisyen, çiftlik 

personeli), BRD prevalansının yanı sıra ishal gibi sağlığı ve performansı etkilediği bilinen önemli 

ortak değişkenler de araştırıldı. 

 

Sonuçlar 

Buzağı döneminde BRD olan düvelerin, BRD tanısı konmamış düvelere kıyasla, ilk buzağılamadan 

önce ölme (2,85 kat) ve sürüden çıkma oranları (2,30 kat) daha yüksekti. Ortalama günlük kilo 

artışı günde 67 gr azaldı. İlk laktasyonda süt verimi 121 kg daha az bulundu. 
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Ortak değişkenlerin hiçbiri BRD etkilerini değiştirmedi. İlginç bir şekilde, bu aynı zamanda 

BRD teşhisinin kalitesi için de geçerliydi. Yazarlar, daha yüksek kalitede BRD teşhisine (yani daha 

az yanlış pozitif vaka) sahip çalışmaların, BRD'nin sağlık ve performans üzerindeki daha ciddi 

etkileriyle ilişkilendirileceğini ummuştu. Şiddetli BRD vakaları tipik olarak daha düşük performans 

ve daha yüksek ölüm riski ile ilişkilidir. 

Sonuç olarak, bu meta-analiz sığır solunum yolu hastalıklarının güçlü olumsuz etkileri 

olduğunu açıkça göstermektedir. Daha açık bir kanıt olamazdı. Bu durumun önlenmesi hakkında 

düşünmenin zamanı geldi. Daha iyi bir solunum sistemi sağlığı için kolostrum yönetimi, barınma, 

havalandırma, aşılama gibi birden fazla hedef vardır. 

 

Laktasyondaki Holştayn ırkı ineklerde 7 günlük ovsynch protokolü sırasında prostaglandin 

F2α tedavilerinin doz ve zamanlamasının gebelik sonuçları üzerindeki etkisi 

 

Suni tohumlama başına gebelik oranları (P/AI) bazen geleneksel ovsynch protokollerinde hayal 

kırıklığı yaratıyor. Bu, bir prostaglandin F2a (PGF) uygulamasından sonra eksik lyteolizden ve AI 

sırasında yüksek progesteron konsantrasyonlarından kaynaklanır. İki PGF uygulamasından daha iyi 

sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir. 

 

Bu soruyu ele almak için 3 ovsynch protokolünü doğrudan karşılaştıran bir çalışma 

yürütüldü. 

1) 7. günde standart PGF uygulaması (500 µg). 

2) 7. günde çift doz PGF (1000 μg) 

3) 7. ve 8. günlerde iki PGF uygulaması (500 µg). 
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Sonuçlar 

Gebelik/suni tohumlama oranı, iki PGF uygulamasına sahip ovsynch protokolü için (%40,3; P < 

0.01), geleneksel ovsynch protokolüne (%31,8) ve çift PGF dozlu ovsynch protokolüne (%33,4) 

göre daha yüksekti. Çift doz PGF uygulaması yapılan ovsynch protokolü ile geleneksel ovsynch 

protokolü arasında gebelik/suni tohumlama oranı farklı değildi (P = 0.46). 

Sonuç olarak; 7 günlük bir ovsynch protokolü sırasında 8. günde ikinci bir PGF tedavisinin 

eklenmesinin, 7. günde tek bir PGF dozu ve 7. günde bir çift PGF dozu içeren geleneksel 7-gün 

Ovsynch ile karşılaştırıldığında P/AI'yi arttırdığı belirlendi. Geleneksel bir ovsynch protokolünde 7. 

günde PGF dozunun iki katına çıkarılması P/AI'yi etkilemedi. Etkinlik ve maliyet fayda 

değerlendirmesi göz önüne alındığında, 8. günde ikinci bir PGF uygulaması şiddetle tavsiye edilir. 

 

Kaynaklar 

Kaynak listesine istek üzerine ulaşılabilir: w.heuwieser@fu-berlin.de 
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Bovine tapas: News and relevant findings for the practitioner from the international 

literature- Summaries from respiratory disease to reproduction 

 

Wolfgang Heuwieser 

 

Clinic of Animal Reproduction, Freie Universität, Berlin 
 

Contact: w.heuwieser@fu-berlin.de 

 www.heusblog.de 

 

Introduction 

In bovine practice, we make numerous decisions about diagnostic techniques therapies, and 

preventive measures every day. These decisions must be based on the best available evidence 

provided by scientifically sound data. Otherwise, we are running the risk to damage the reputation 

of our profession and that of the dairy and beef industry. 

With new knowledge being generated and published daily, the importance of evidence-based 

approaches in veterinary medicine is obvious. Clinicians must stay current or risk making poor 

decisions that clients may challenge or even worse that cause animal welfare issues or financial 

losses. Especially in animal reproduction, several new substances and procedures to diagnose or 

treat reproductive disorders have been introduced in the last years. A closer look at the quality of 

published literature on animal reproduction, however, can reveal major deficits in methodology and 

reporting of clinical trials. 

 

Evidence-based medicine 

The aim of evidence-based medicine (EBM) is to base the decisions in the practice of medicine on 

valid, clinically relevant research data. Practicing EBM requires clinical expertise and skills in 

retrieving, critically appraising, interpreting and applying the results of scientific studies. In 

addition, we need expertise in effectively communicating the benefits and risks of different 

interventions to our farmers.  

In that regard levels of evidence were defined, ranked from the strongest to the weakest and 

applied to the hierarchic ‘pyramid of evidence’. The best evidence is obtained from meta-analyses 

or systematic reviews of randomized controlled clinical trials. Meta-analyses summarize 

information and analyse the results of different clinical trials relating to a specific topic to 

formulate concise and advanced conclusions. The next best evidence is provided by randomized 

and controlled trials.  

Level four evidence comes from poor-quality cohort studies and case–control studies. Expert 

opinion, traditional review or information based on pathophysiological principles provide the 

weakest category.  
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The task of the bovine practitioner is to judge the presented specific information and decide 

if it is suitable for the individual situation, which can be an individual cow or a group of animals. 

Inherently, the search for information in peer reviewed journals or online databases can be 

challenging because of lack of time in daily practice or lacking search skills. Furthermore, it may 

be difficult for practitioners to assess the quality of scientific papers. 

Unfortunately, veterinarians, producers, or other stakeholders face multiple challenges when 

looking for and considering the application of new scientific findings. 

1. They have to find the papers that bear relevant information that is applicable and valuable. 

Often, the information is not easily accessible. 

2. The papers are too long and complicated. It takes too much time to get to the key 

takeaway.  

3. The manuscripts require a good working knowledge of the English (i.e., foreign) language.  

My bottom line: If science is not easily accessible or understandable, the end user will 

implement it. So, it is worthless. Survey have shown that less than 5% of veterinarians and 

producers in Europe read international journals on a regular basis. More and more scientific results 

are, however, published in peer reviewed international journals, which provide scientific reputation 

to the research group. In consequence, most current results are often published in regional journals 

only with considerable delay or not at all.   

Therefore, the objective of a more recent approach is to identify papers that are scientifically 

sound and have a relevant and useful information for dairy professionals. The goal is to translate 

science into the key takeaways using a visuals and a language that is easy to understand. 

I provide two examples here. You will find the whole talk and more papers with practical 

implications on my website. www.heusblog.de. 

 

Respiratory diseases increase mortality and culling and decrease performance in dairy calves 

 

Situation 

Bovine respiratory diseases (BRD) are common in dairy calves and caused by viruses and bacteria. 

The disease occurs primarily in the first 6 months of age when the colostrum-mediated immunity 

becomes weaker or stressors compromise respiratory defense mechanisms. Total costs considering 

treatments and losses due to mortality, culling and decreased performance are substantial. 

Unfortunately, published data regarding short- and long-term effects of calfhood BRD on health 

and performance are scarce and often conflicting or uncertain. 

BRD is one of the most common diseases in dairy calves. Total costs considering treatments 

and losses due to mortality, culling and decreased performance are substantial. Published data on 

long-term effects of calfhood BRD are scarce and often conflicting. 

 

Approach 

Canadian researchers from the University of Montreal systematically searched the literature for 

studies on naturally occurring calfhood BRD from the US and Europe. The authors assessed and 

analyzed 27 studies including more than 300,000 calves in a meta-analysis. They identified 525 

studies and included 21 studies in the meta-analysis based on preset criteria. Outcomes were 

analyzed when at least 5 studies reported a numeric estimation of a given effect: odds of mortality 

(7 studies) and culling before 1st calving (7 studies), average daily gain (10 studies), and milk 

production in the first lactation (5 studies). 

Important covariates such as quality of BRD diagnosis (veterinarian, technician, farm staff), 

prevalence of BRD, parameters known to influence health and performance such as diarrhea were 

also investigated. 

 

Results  

Heifers with calfhood BRD had higher odds of dying (2.85 times higher) and herd removal before 

the first calving (2.30 times higher) compared to heifers not diagnosed with BRD. Average daily 

gain was reduced by 67 g per day. Milk yield during first lactation was 121 kg less.  
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None of the covariates modified the BRD effects. Interestingly, this was also true for the 

quality of BRD diagnosis. The authors had expected that studies having a higher quality of BRD 

diagnosis (i.e., fewer false positive cases) would be associated with more severe effects of BRD on 

health and performance. Severe BRD cases are typically associated with poorer performance and 

higher risk to die.  

 

Conclusions 

This meta-analysis clearly shows: Bovine respiratory diseases have strong negative effects. The 

evidence could not be better. It is time to think about prevention. There are multiple target for a 

better respiratory health such as colostrum management, housing, ventilation, vaccination). 

 

Effect of dose and timing of prostaglandin F 2α treatments during a 7-d ovsynch- protocol on 

pregnancy outcomes in lactating Holstein cows 

 

Pregnancy rates per artificial insemination (P(/AI) are sometimes disappointing in traditional 

ovsynch-protocols. This is caused by incomplete lyteolysis after one prostaglandin F2a (PGF) 

administration and elevated progesterone concentrations at the time of AI. It has been reported that 

two PGF administrations achieve better results.  

To address this question, we conducted a study directly comparing 3 ovsynch-protocols.  

1) Standard PGF administration (500 μg) on day 7 

2) Double PGF dose (1000 μg) on day 7 

3) Two PGF administrations (500 μg) on day 7 and day 8 
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Results 

P/AI was greater for the ovsynch-protocol with two PGF administrations (40.3%; P < 0.01) than 

for the traditional ovsynch-protocol (31.8%) and the ovsynch-protocol with the double PGF dose 

(33.4%). Between the ovsynch-protocol with the double PGF dose and the traditional ovsynch-

protocol, P/AI did not differ (P = 0.46).  

 

Conclusion 

We conclude that overall the addition of a second PGF treatment on d 8 during a 7-d ovsynch 

protocol increased P/AI compared to the traditional 7-d Ovsynch including a single PGF dose on d 

7 and to a double PGF dose on d 7. Doubling the PGF dose on d 7 in a traditional ovsynch-protocol 

did not affect P/AI. Considering the efficacy and a cost benefit evaluation a second PGF 

administrations on day 8 is highly recommended. 

 

Reference List  

Available on request: w.heuwieser@fu-berlin.de 
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Meme sağlığı yönetiminde korunmanın rolü 

 

 

Christian Fidelak 

 

Bovicare GmbH, Bernau, Almanya 
 

İletişim: www.bovicare.de 

 

Meme iltihabı (mastitis), dünya çapında süt sığırcılığında en ciddi sağlık sorunu olmaya devam 

etmektedir. Günümüzde meme hastalıkları nedeniyle itlaf edilen ineklerin oranı %20 civarındadır. 

Kayıplara ek olarak, klinik ve subklinik mastitis de vaka başına 160-420 € arasında olduğu tahmin 

edilen yüksek giderlere yol açar. Genellikle varsayılanın aksine, tedavi maliyetleri toplam giderleri 

sanılandan daha az etkilenir. 

Son zamanlarda, hayvancılıkta antibiyotiklerin temkinli kullanımı kamuoyu tartışmalarının 

odağında yer almaktadır. Antibiyotiklerin azaltılması zorunludur ve Avrupa Veteriner Tıbbi 

Ürünleri Yasası tarafından yönetilmektedir. Süt sığırlarında kullanılan antibiyotiklerin büyük 

çoğunluğu meme içerisine verildiğinden, yeni meme sağlığı kavramlarının geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

Meme hastalıklarının önlenmesi özellikle üzerinde durulan bir konudur. Bunun nedeni klinik 

ve subklinik/kronik vakaların her zaman tedavi edilememesidir. İlgili mastitis patojenine bağlı 

olarak, tedavi oranı bazen sadece %50'dir. Örneğin Staph. aureus enfeksiyonları için düşük tedavi 

oranları bildirilmiştir. Bu nedenle iyileştirilmiş ve sürdürülebilir bir meme sağlığı programı ancak 

mastitisin önlenmesi ile sağlanabilir. Örneğin kuruya çıkarmaya yönelik koruyucu önlemler bu 

konuda önemli bir rol oynar. Mastitis vakalarının çoğuna çevresel veya bulaşıcı bakteriler neden 

olduğundan, yeni enfeksiyonların oranını kontrol etmek ana hedeftir. 

Bunu takiben, Strep.uberis ve E.coli başta olmak üzere, çevresel mastitis vakalarının 

önlenmesi, laktasyondaki ve kuru dönemdeki inekler için temiz ve kuru altlıklar, yeni enfeksiyon 

oranlarını düşük tutmak için önemlidir. Ek olarak, uygun şekilde havalandırılmış, geniş alanlı bir 

barınak sağlık durumunu iyileştirir. Bir sürüde bulaşıcı patojenler yaygınsa, uygun sağım hijyeni 

ile inekten ineğe bulaşma önlenebilir. 

Ek olarak, ineklerin veya sürünün bağışıklık durumu, meme bezi dahil olmak üzere 

enfeksiyonlara karşı savunmada önemli bir rol oynar. Yeterli meme sağlığının temeli dengeli bir 

beslenme olmakla birlikte, aşılar mastitis durumunun iyileşmesine veya stabilizasyonuna katkıda 

bulunabilir. Bu amaçla, klinik mastitis üzerinde faydası kanıtlanan farklı aşılar mevcuttur. 

Laktasyonun sonunda göz önünde bulundurulması gereken temel konu, geç gebelik döneminde 

bağışıklığın azaldığı gerçeğidir. 

Kuru dönem, süt hayvancılığında meme sağlığı ve özellikle sonraki laktasyon için çok 

önemlidir. Kurudaki inekler bu dönemde yeni enfeksiyonlara karşı daha çok risk taşırlar. Tüm yeni 

enfeksiyonların yaklaşık %75'inin kuru dönemde meydana geldiği ve klinik mastitis vakalarının 

çoğunun kuru döneme bağlı olarak erken laktasyonda olduğu varsayılabilir. Yeni enfeksiyon 

riskinin en yüksek olduğu dönem kuru dönem ve buzağılamadır. Öte yandan, süt üretiminin 

olmadığı bir dönem olarak kuru dönem, subklinik vakaların en iyi tedavi edilebildiği dönemdir. 

Kuru dönemde yeni enfeksiyonları azaltmak için en etkili araç meme içi kaplayıcılarının 

kullanılmasıdır. Meme başı kanalı kaplayıcıları, mastitis patojenlerine, özellikle Strep.uberis veya 

Koliformlar gibi çevresel bakterilere karşı ek bir mekanik bariyer sağlayarak meme başı kanalının 

doğal kapanmasını destekler. Antibiyotikli kuru dönem tedavisi ile karşılaştırıldığında, koruma 

buzağılamaya kadar etkili kalır, bu nedenle kuru dönem boyunca etkinlik kaybı olmaz. 

Ancak kuru dönemde klinik mastitisin önlenmesi, aynı zamanda erken laktasyondaki klinik 

vakaları önlemek için subklinik enfeksiyonların iyileştirilmesi anlamına da gelir. Süt üretmeyen 

meme bezi kuru dönemde olumlu anlamda (laktoferrin vb.) iyileşmeyi destekler. Bu durum, 

antibiyotikli kuru dönem tedavisinin başarı oranlarını artırır, ancak sadece belirli koşullar altında 

faydalıdır. Laktasyonun sonunda, bir ineğin kronik olarak enfekte olup olmadığına veya tedavinin 
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tam bir iyileşmeye yol açıp açmayacağına karar verilmelidir. Aynı şekilde, kuru dönem tedavisinin 

(antibiyotik) de etkili olup olmadığı değerlendirilebilir. 

Mevcut laktasyonda sürekli olarak göze çarpmayan (klinik mastitis yok, DHI somatik hücre 

sayısı (SCC) < 200 k) inekler tamamen sağlıklı kabul edilebilir. Mevcut laktasyonda kalıcı olarak 

yüksek SCC (>700 k) olan inekler, kronik olarak enfekte olarak sınıflandırılmalıdır. Bu durumda, 

tam iyileşme şansı ortalama olarak sadece %5 oranında arttığından, antibiyotik tedavisi gereksizdir. 

Seçici bir kuru dönem tedavisi için, son üç aya kadar olan DHI testinin bireysel verileri 

kullanılabilir. Daha doğrusu, ön süt numuneleri, meme lobu düzeyinde kuru dönem tedavisini 

seçmek için bile faydalıdır. Genel olarak, bir sürüde bulaşıcı patojenler (örn. Staph.aureus, Strep. 

agalactiae) varsa, sonraki laktasyonda meme sağlığını iyileştirmek için antibiyotikli kuru dönem 

tedavisi önerilebilir. 

Süt numunesine göre, seçici bir kuru dönem tedavisi uygulanması için tablo 1'de gösterilen 

şema kullanılabilir. 

 
Tablo 1: Seçici kuru dönem tedavisi 

Kültür Minor patojenler 
 

NAS** 

C.bovis 

Major patojenler/ 

çevresel 

Strep.uberis 

Enterococci 
Coliforms 

Major patojenler/ 

kontagiyöz 

Staph.aureus 

Strep.agalactiae 
Strep.canis 

Strep.dysgalactiae 

Somatic Hücre 

Sayısı (SCC)* 

1 – 200 ITS ITS (+DCT) DCT 

200 – 700 DCT + ITS DCT + ITS DCT 

>700 None None None 

DCT = Kuru dönem tedavisi (antibiyotikler), ITS = meme başı kanalı kaplayıcı 

* Kuruya çıkarmadan önce 1-3 DHI testi SCC ve/veya bir meme lobu süt numunesinde SCC  

** NAS=Non-aureus Staphylococci (= CNS) 

 

Son yıllarda tüm dünyada yapılan çeşitli çalışmalar, tüm antibiyotikli kuru dönem 

tedavilerinin yaklaşık %50'sinin meme sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi olmaksızın 

azaltılabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, seçici bir kuru dönem tedavisi, ulusal meme sağlığı 

programlarının çoğunun bir parçası haline gelmiştir. 
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The role of prevention in udder health management 

 

 

Christian Fidelak 

 

Bovicare GmbH, Bernau, Germany 

 
Contact: www.bovicare.de 

 

Udder inflammation (mastitis) remains the most serious health problem in dairy farming worldwide. 

Today, the proportion of culled cows caused by udder diseases is around 20%. In addition to the 

losses, clinical and subclinical mastitis also cause high costs, estimated between 160 - 420 € per 

case. Contrary to what is often assumed, the costs are only slightly influenced by the treatment 

costs.  

Recently, the prudent use of antibiotics in livestock farming has been very much in the focus 

of public discussion. The reduction of antibiotics is mandatory and ruled by European Veterinary 

Medicinal Products Act. Since the vast majority of antibiotics used in dairy cattle are administered 

intramammarily, new udder health concepts have to be developed. 

Accordingly prevention of udder diseases is a special concern. This is due to the fact that 

clinical and subclinical/chronic cases cannot always be cured. Depending on the mastitis pathogen 

involved, the cure rate is sometimes only 50%. Poor cure rates are reported for infections with 

Staph. Aureus for example. Thus a sustainable and improved udder health can only be achieved by 

avoiding mastitis. Prophylactic measures, for example at drying off play a major role. Since the 

majority of all mastitis cases are caused by bacteria, either environmental or contagious, controlling 

the rate of new infections is main goal. 

Following that the prevention of environmental mastitis cases, first Strep.uberis and E.coli, 

clean and dry bedding of the lactating and dry cows is substantial for low new infection rate. 

Additionally a proper ventilated, exceeded housing barn promotes health status. If contagious 

pathogens are prevalent in a herd, transmission from cow to cow can prevented by proper milking 

hygiene. 

In addition, the immune status of cows or a specific herd plays an important role in the 

defense against infections, including those of the mammary gland. While a balanced nutrition is the 

basis of a sufficient udder health, vaccinations can contribute to an improvement or stabilization of 

the mastitis situation. For this purpose, different vaccines are available, where a benefit on clinical 

mastitis was shown. A main topic at the end of lactation is the fact, that , immunity is down-

regulated in the late gestation. 

The dry period is crucial for udder health in dairy farming especially for the subsequent 

lactation. Dry cows have a particular risk for new infections in this period. It can be assumed that 

about 75% of all new infections occur during the dry period and that the majority of clinical 

mastitis cases in early lactation referring to the dry period. High risk of new infection is at drying 

off and around calving. On the other hand, the dry period as a non-productive period offers the best 

cure rates of subclinical cases. 

The most effective tool to reduce new infections in dry period is the use of internal teat 

sealants. The internal teat sealant supports the natural closure of the teat canal by providing an 

additional mechanical barrier to mastitis pathogens, especially environmental bacteria as 

Strep.uberis or Coliforms. Compared to antibiotic dry cow treatment, the protection remains 

effective until calving, so there is no loss of efficacy over the dry period. 

 

But prevention of clinical mastitis during the dry period also means curing subclinical 

infections to prevent clinical cases in early lactation. The non-producing mammary gland supports 

cure in the dry period in a positive sense (lactoferrin, etc.). This increases cure rates of antibiotic 

dry cow treatment, which, however, is only useful under certain conditions. At the end of lactation, 

a decision should already be made if whether a cow is chronically infected or therapy can lead to a 

complete cure. Likewise, it can be estimated if a (antibiotic) dry cow treatment is useful at all. 
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Cows that were consistently inconspicuous in the current lactation (no clinical mastitis, DHI 

somatic cell count (SCC) < 200k) can be considered completely healthy. Cows with permanently 

high SCC  (>700k) in the current lactation must be classified as chronically infected. In this case, 

antibiotic treatment is needless, as the chances for complete cure are only increased by about 5% 

on average. For a selective dry cow treatment, the data of the DHI testing of the last one up to three 

months can be used on cow level. More precisely, quarter foremilk samples are useful, even to 

select dry cow treatment on quarter level. In general, if contagious pathogens (i.e. Staph.aureus, 

Strep.agalactiae) are present in a herd, antibiotic dry cow treatment can be recommended to 

improve udder health in the subsequent lactation. 

According to milk sampling, the scheme shown in table 1 can be used for implementation of 

a selective dry cow treatment. 

 
Table 1: Scheme for selective dry cow treatment 

Culturing Minor 

pathogens 
NAS** 

C.bovis 

Major pathogens/ 

environmental 
Strep.uberis 

Enterococci 
Coliforms 

Major pathogens/ contagious 

Staph.aureus 
Strep.agalactiae 

Strep.canis 
Strep.dysgalactiae 

Somatic Cell Count 

(SCC)* 

1 – 200 ITS ITS (+DCT) DCT 

200 – 700 DCT + ITS DCT + ITS DCT 

>700 None None None 

DCT = dry cow treatment (antibiotics), ITS = internal eat sealant 

* SCC last 1-3 DHI testing before drying off or/and SCC in quarter foremilk sample before 

drying off 

** NAS=Non-aureus Staphylococci (= CNS) 

 

Various studies in the recent years all over the world have shown that about 50% of all 

antibiotic dry cow treatment can be reduced without any negative effect on udder health. Thus a 

selective dry cow treatment is part of most of the national udder health programs. 
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Modern sütçü işletmeler: verimlilik ve üretim – Metabolik stres ile üreme kapasitesi 

arasındaki ilişki  

 

Geert Opsomer 

 

      

Veteriner Fakültesi, Ghent Üniversitesi, Belçika 

 

 

İletişim: geert.opsomer@ugent.be 

 

Süt, dengeli aminoasit profilleri ile mineraller, vitaminler ve kolay sindirilebilir proteinler gibi 

çeşitli temel besinler açısından zengin, kolay erişilebilir bir matris sağlar. Bu yüzden süt ürünleri 

tüm vücut fonksiyonlarını desteklemek için önemlidir (Steijns, 2008). Süt ürünleri günlük insan 

diyetinde temel besinleri sağlar (Vandevijvere ve ark, 2009) ve bunların tüketimi tüm diyet kalitesi 

(Steijns, 2008) ve insan sağlığı etkileri (Tablo 1; Bauman ve ark, 2006) ile ilişkilidir. Fakat son 40 

yılda beslenme imajı, serum kolesterolünü artıran doymuş yağ asitleri (SFA) ve trans yağ asitleri 

(TFA) içeriğinden de zarar görmüş ve bu nedenle kardiyovasküler hastalıklar (CVD) insanlar için 

bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.  

Gezegenimizde yaşayanların sayısı şu anda katlanarak arttığından, 21. yüzyılın ortalarına 

kadar 9 milyar insana yeterli miktarda yüksek ve güvenli kalitede gıda sağlama zorunluluğumuz 

olacaktır (UNPD, 2010). Sıkı tedarikler ve artan gıda fiyatları şu anda dünya çapında 1 milyardan 

fazla insanı gıda güvensizliğine itiyor (Godfray ve ark, 2010). Ayrıca güvenli, uygun fiyatlı ve bol 

gıdayı küresel bir hak haline getirme ihtiyacını dayatıyor (Simmons, 2012). Ancak çevreye olan 

etkisini en aza indirerek artan gıda üretimi ihtiyacını en iyi nasıl çözebiliriz? (Yeşil et al. 2005). 

Şimdiye kadar veriler, Avrupa gibi uzun tarım geçmişine sahip bölgelerde yaban hayatı dostu 

tarımın artan verim yoluyla arazi tasarrufunu desteklediğini göstermiştir. 

Nüfus artışına ayak uydurmak için, süt endüstrisi artan bir üretim ile karşı karşıyadır. 

Dünyanın kaynakları sınırlı olduğundan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, ek gıda 

arzının %70'inin verimliliği artıran teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla korunması 

gerektiğini tahmin ediyor (FAO, 2002; Capper ve ark, 2009). Örnek olarak, süt endüstrisi genel 

olarak son on yılda genetik iyileştirme ve suni tohumlamanın yaygın kullanımına adapte oldu ve 

böylece üreticilerin süt verimini 3.500 kg, süt yağını 130 kg ve süt proteinini laktasyon başına 100 

kg artırmalarına izin verdi. (Shook, 2006). Bu nedenle, yem kaynaklarının verimliliği, süt birimi 

başına ifade edildiğinde büyük ölçüde etkilenir. (Capper ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan 

araştırmaya göre 1944'e kıyasla 2007'de aynı süt miktarının üretiminin hayvan sayısının 

sadece %21'ini gerektirdiğini, buna karşın yem, su ve toprak kullanımının sırasıyla %23, %35 

ve %10'a düştüğü tahmin edilmiştir. Aynı zamanda, atık ürünlerin miktarı: gübre ve karbon ayak 

izi, o dönemde süt endüstrisi için geçerli olan seviyenin sırasıyla %24'üne ve %37'sine 

düşürülmüştür. Süt inekleri daha verimli olmalarına ve insan tüketimine uygun olmayan gıdaları 

(çim, kaba yem ve yan ürünler) yüksek kaliteli gıdaya (süt) dönüştürme kabiliyetine sahip 

olmalarına rağmen, besinlerin %70-80’inin atılması ile besin dönüşümleri düşük kalır (%20-30). 

Bu, Avrupa'da metan emisyonlarının %20-30'una, azotun %32'sine ve fosfat atılımının %25'ine 

katkıda bulunan bir süt endüstrisi anlamına gelir (Garnsworthy, 2011). Hayvancılık üretiminin 

çevresel etkisini azaltmak için birçok strateji geliştirilmiştir (Smith ve ark, 2008, Friel ve ark, 2009, 

Gill ve ark, 2010). Daha spesifik olarak mandıracılıkta modeller, üreme verimliliğini artıran 

yönetim stratejilerinin, metan ve amonyak emisyonlarını sırasıyla %24 ve %17'ye kadar azaltan ve 

artan üretim verimliliğini tamamlayıcı nitelikte olabileceğini göstermiştir (Garnsworthy, 2004). Bu 

durum, endüstri açısından bakıldığında, süt üretiminin yakın, orta ve uzun vadede sürdürülebilir 

olması için üretkenlik ve üreme verimliliğinin uyumlu olması gerektiğini göstermektedir. 
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Tablo 1. Süt ürünlerindeki insan sağlığına etkileri olan biyoaktif bileşenlerin listesi (Bauman ve diğerleri, 

2006'dan uyarlanmıştır) 

Süt proteini bileşenleri  Süt yağı bileşenleri  Diğer 

  Kanser   

Peynir altı suyu proteinleri  Konjuge Linoleik Asit  Kalsiyum 

Kazein  Vaksenik Asit  Laktoz 

Laktoferrin  Sfingolipidler  Vitamin A & D 

Α-Laktalbumin  Bütirik asit  Oligosakkaritler 

Peptitler  13-metiltetradekanoic asit  Nikleositler 

  Eter Lipitler  Probiyotikler 

  Kardiyovasküler sağlık   

Peynir altı suyu proteinleri  Konjuge Linoleik Asit  Kalsiyum 

Kazein  Stearik Asit  Vitamin D 

  Omega-3 Yağ Asitleri   

  Hipertansiyon   

Peynir altı suyu proteinleri    Kalsiyum 

    Potasyum 

  Bağışıklık cevabı   

Peynir altı suyu proteinleri  Konjuge Linoleik Asit  Probiyotikler 

Süt yağı globül zarı     

  Kemik sağlığı   

Peptitler  Konjuge Linoleik Asit  Kalsiyum 

    Fosfor 

     

Üretim İle Üreme Arasında Hapsolmuş Süt İnekleri 
 

Süt ineklerinde yukarıda bahsedilen artan üretim, genellikle ineklerin üreme kapasitesinde ve 

sonuçlarında eşlik eden bir azalma ile bağlantılıdır (Royal ve ark, 2000; Butler, 2003). Bu 

makalelerde, üretim ve üreme arasında nedensel bir ilişki olduğunu öne süren grafikler sıklıkla 

savunulmuştur. En azından Belçika'nın Flaman bölgesi için bu tür grafikler de mevcuttur (Şekil 1). 

Flandre'de, süt sığırlarında süt üretimi 1991'de laktasyon başına 6.000 kg'dan 2007'de laktasyon 

başına 9.000 kg'a yükselirken, aynı zamanda buzağılama aralığı 28 gün kadar artmıştır (CRV, 

2008). Zamansal çağrışımlar nedensellik anlamına gelmediğinden ve süt üretiminin diğer birçok 

yönü (özellikle yönetim kararlarıyla ilgili) aynı zamanda değiştiğinden, bu rakamlar ve buna eşlik 

eden sonuçlar incelemeyi gerektirmektedir (Leblanc, 2010a). Son veriler, en azından ABD'de, bazı 

üreme önlemlerindeki düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ve inek başına üretimde devam eden 

artışlara rağmen iyileşmeye başladığını gösteriyor (Norman ve ark, 2009). 

Yukarıda bahsedilen doğurganlık "düşüşünün", geçiş döneminde yüksek verimli süt 

ineklerinin karşılaştığı negatif enerji dengesi (NEBAL) ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (van 

Knegsel ve ark, 2005; Dobson ve ark, 2007; Grummer, 2007). Genellikle buzağılamadan 3 hafta 

öncesinden 3 hafta sonrasına kadar geçen zaman aralığı olarak tanımlanan bu geçiş dönemi, son 

yıllarda uygulamalı araştırmaların büyük ilgisini çekmiştir (Drackley, 1999; Leblanc, 2010b). 

Geçiş periyodu sırasında, glukoneogenez için kullanılabilir substrat hem DMI’den dolayı 

azalmış hem de rumenin devam eden adaptasyonu nedeniyle sınırlıdır (Grummer, 1993; Grum ve 

ark, 1996; Goff ve Horst, 1997). Süt laktoz sentezine yönelik eşzamanlı artan talep, ineğin özellikle 

glikoz açısından bakım, üretim ve üreme gereksinimlerini karşılayamamasına neden olur. İkincisi, 

ineklerin endokrin, metabolik ve fizyolojik durumunu etkiler ve inek, yaygın olarak NEBAL olarak 

adlandırılan bir dönemden geçmek zorundadır (Drackley ve ark, 2005). 
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Şekil 1. 1991'den 2007'ye kadar Flaman sürülerinde kg (gri çubuklar) ve buzağılama aralığı (siyah 

çizgi) cinsinden laktasyon başına ortalama süt üretimi (CRV, 2008). 

 

NEBAL, ineklerin metabolizmasını vücut rezervlerini tüketmeye zorlar ve esas olarak 

subkutan ve abdominal olarak depolanan yağ depolarından büyük miktarlarda esterleşmemiş FA 

(NEFA) salınır (günde 3,2 kg'a kadar; Drackley ve ark, 2001). Bu vücut yağı mobilizasyonu, 

doğum sırasında kan NEFA konsantrasyonlarında dik bir artışa neden olur. Yüksek NEFA 

konsantrasyonları, insanlarda metabolik ve bağışıklık hücre fonksiyonunu bozar (Mora ve Pessin, 

2002) ve bu geçiş dönemindeki ineklerde bozulmuş metabolik sağlıkla ilişkilidir (Herdt, 2000; 

Jorritsma ve ark, 2003; Bobe ve ark, 2004). Leroy ve ark. (2004), doğum sonrası erken dönemde 

yüksek verimli süt ineklerinin serum ve foliküler sıvısındaki (FF) NEBAL'in (β-hidroksi butirik 

asit (BHBA), glukoz, NEFA) biyokimyasal göstergelerinin konsantrasyonları arasında önemli bir 

ilişki olduğunu göstermiştir. Daha sonra, aynı araştırma grubu, in vitro olgunlaşma modelinde 

foliküler ortamı taklit etti ve granüloza hücreleri (Vanholder ve ark, 2005) ve sığır oositlerinin 

gelişim kapasitesi (Leroy ve ark, 2005; Leroy ve ark, 2006) üzerinde belirgin bir zararlı etki 

gözlemledi (Leroy ve ark, 2006). Oosit olgunlaşması sırasında bu tür optimal olmayan mikro 

ortamın, implantasyon öncesi embriyonun kalitesini de önemli ölçüde değiştirdiği ancak yakın 

zamanda doğrulandı (Van Hoeck ve ark, 2011). Bu bulgular, diğerlerinin (O'Callaghan ve Boland, 

1999; Horan ve ark, 2005) üremedeki düşüşün esas olarak düşük oosit ve embriyo kalitesinden 

kaynaklandığı yönündeki bulgularına dayanmaktadır. Britt, 1991'de, doğumdan 2 ila 3 ay sonra 

şekillenen enerji eksikliğinin ovulasyon öncesi foliküller üzerinde metabolik koşulların bir taşıma 

etkisi olduğunu öne sürmüştür. Bu nedenle, yüksek verimli süt ineklerinde NEBAL'in etkisi 

değerlendirilirken oositin ovulasyondan önce olgunlaştığı ortam olan FF bileşiminin etkisi göz ardı 

edilemez. 

Yüksek süt üretimi yoluyla büyük miktarda glikoz kaybından dolayı, insülin 

konsantrasyonları düşük kalır, bu da karaciğer büyüme hormonu reseptörlerinde ekspresyonun 

artmasını ve dolayısıyla yeterli bir IGF-I salgılanmasını önleyerek somatotropik eksenin 

homeoretik kontrolünün ayrılmasına neden olur (Lucy, 2008). Ovaryumların insülin gibi metabolik 

hormonların reseptörlerini taşıdığı gösterildiğinden (Bossaert ve ark, 2010), NEBAL sırasında 

normal foliküler büyüme ve ovaryum fonksiyonları tehlikeye girer, bu da döngünün yeniden 

başlamasını geciktirir (Gutierrez ve ark, 1999) ve ovulasyonu önler (Beam ve Butler, 1999). Diyet 

uygulamaları ile periferik insülin seviyelerinin arttırılması bu nedenle doğum sonrası erken 

dönemde ovaryum fonksiyonunu uyarmak için pratik bir araçtır, ancak bu uygulamanın üreme 

döneminde erken embriyonik hayatta kalma üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiş ve bu da 
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sahada uygulanabilirliğini önemli ölçüde sınırlamıştır. (Fouladi-Nashta ve ark, 2005). Bununla 

birlikte, siklusların başlamasını hızlandırmak için doğum sonrası erken dönemde glukojenik bir 

diyetin ardışık beslenmesi, ardından üreme mevsimi boyunca insülini düşürmek için lipojenik bir 

diyetin oosit kalitesini ve embriyo gelişimini arttırdığı görülmektedir. Bu, süt ineklerinde 

doğurganlığı artırmak için umut verici bir strateji olarak önerilmiştir (Garnsworthy ve ark. 2009). 

NEBAL ayrıca süt ineklerinde artan oksidatif stres ile ilişkilendirilmiştir, bu da ineğin 

immün ve inflamatuar yanıtını tehlikeye atabilir (Sordillo ve Aitken, 2009). Bu immün yetmezlik, 

erken laktasyonda azalan DMI ve ardından makromineral gereksinimi ile diyetteki kullanılabilirlik 

(hipokalsemi, hipomagnezemiye neden olan) arasındaki uyumsuzluk nedeniyle daha da 

kötüleşebilir (Mulligan ve Doherty, 2008; Walsh ve ark, 2011). Buna karşılık bağışıklığı 

baskılanmış inekler de retensio secundinarum, endometrit, ketozis, asidoz veya abomazumun yer 

değiştirmesi gibi metabolik hastalıkların gelişme riski (Roche, 2006; Mulligan ve Doherty, 2008), 

mastitis ile karşılaşma olasılıkları (Chagunda ve ark. 2006; Roche, 2006; Moyes ve ark, 2009) ve 

topallık (Calderon ve Cook, 2011) oluşma riski daha yüksektir. Süt ineklerinde üreme verimliliği 

üzerindeki bilinen olumsuz etkilerinin yanı sıra (Walsh ve ark, 2011) ayrıca metabolik hastalıklar 

süt endüstrisi için büyük ekonomik kayıplara neden olur ve hayvan refahı üzerinde de etkisi 

büyüktür (Ouweltjes ve ark, 1996; Ahmadzadeh ve ark., 2009). 

Bazı araştırmacılar, erken laktasyon döneminde vücut rezervlerinin mobilizasyonunun en 

azından bir kısmının genetik olarak yönlendirildiğini belgelemiştir (Friggens ve diğerleri, 2007). 

Bu nedenle, vücut rezerv mobilizasyonunun, ineklerin enerji alımını sınırlayan, kısıtlayan bir 

ortama tepki olarak ortaya çıkacak olan, ağırlıklı olarak çevresel olarak yönlendirilene kadar 

üremeyi engellemesi beklenmemektedir (Friggens ve ark, 2010). Bu, yüksek bireysel inek sütü 

üretiminin üreme ile pozitif olarak ilişkili olabileceğini gösteren deneylerin nedenlerinden biri 

olabilir (Lopez-Gatius ve ark, 2006). İlginç bir şekilde, paritenin etkilerinin yanı sıra, Lopez-Gatius 

ve ark. (2006) ayrıca inekte retencio secundinarum olup olmadığını da açıklamıştır. Birçoğu, 

yüksek üretimin daha kötü üremeye yol açabileceğini ima ederken, bu veriler, ineklerin, minimal 

metabolik hastalıkları hedefleyen optimal yönetim ile birleştirildiğinde yüksek süt üretimini 

sağlıklı üreme ile birleştirebileceğine dair alternatif bir hipotezi desteklemektedir (Leblanc, 2010). 

Erken laktasyon döneminde fizyolojik durumdaki belirgin değişiklikler ve bunun sonraki 

üreme üzerindeki etkisi birlikte ele alındığında, yüksek verimli süt ineklerinde NEBAL'inin 

boyutunu hafifletmek neden birçok stratejinin geliştirildiği açıklanmaktadır. Yağ asitleri hem 

beslenme hem de yönetim stratejilerinde önemli bir rol oynamıştır (Friggens ve ark, 2004; 

Grummer, 2008). Özellikle ilgi çekici olan, süt ineklerinde üreme performansına doğrudan 

müdahale etme yetenekleridir (Wathes ve ark, 2007). 

 

Sonuç 

Üremenin karmaşık doğası göz önüne alındığında, ideal fertilite kriterlerinin elde edilmesinin son 

derece zor olduğunu bulmak şaşırtıcı değildir. Enfeksiyonlar bir subfertilite problemine dahil 

olduğundan, bu spesifik (örneğin BVDV) veya spesifik olmayan genital enfeksiyonlara bağlı 

olabilir. İlki genellikle bütün bir sürüyü etkiler, abortlara ve repeat breedere neden olur. İkincisi, 

buzağılama, distosi ve puerperal dönem sırasında sağlıksız koşulların fırsatçılarıdır. Genellikle 

sinsi bir yol izlerler. Bununla birlikte, genel olarak, bir sütçü sürünün doğurganlığı üzerindeki ana 

olumsuz etkinin spesifik veya spesifik olmayan enfeksiyonlardan değil, daha çok bir dizi başka 

faktörün etkilerinden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu faktörler etkilerini nadiren bireysel 

olarak gösterirler ve daha çok birlikte etkileşirler, bu da belirli bir sürüdeki infertiliteyi tespit 

etmeyi zorlaştırır. Örneğin, hayvancılık uygulamalarının gelişmesi hem sürü büyüklüğünü hem de 

üretimi artırdı, ancak inek başına düşen işçi zamanını azalttı. Bu düşüşün doğrudan sonucu, ısıyı 

tespit etmek, hijyenik önlemler almak ve ayakları düzeltmek için daha az zamanın kalmasıdır. Bu 

nedenle, bir sütçü sürünün nihai doğurganlık durumu, mevsim, sürü büyüklüğü ve yaş 

kompozisyonu gibi çevresel koşullardan üreme politikası, beslenme ve kızgınlık tespiti gibi salt 

yönetimsel faktörlere kadar çok çeşitli faktörlerin etkileşimlerinin sonucudur. 

Yetiştirme verimliliği neredeyse tamamen çiftçinin sürüsünde bu faktörlerle ustaca başa 

çıkıp çıkamayacağına bağlıdır. Sonuç olarak, subfertilitenin çok faktörlü bir hastalık olduğu 

kanıtlanmıştır ve sürü fertilitesinin optimizasyonu, çoğu zaman, birkaç müdahale edici yönetimsel 
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faktörün optimizasyonunu gerektirir. Neredeyse hiçbir zaman tek bir çözüm yoktur. En iyi sütçü 

sürülerimizde zayıf fertilitenin giderek daha yaygın hale gelse de, sürüler arasında ve bazen aynı 

sürü içinde yıllar arasında büyük farklılıklar vardır. Bu son gerçek, sütçü sürünün dinamik bir yapı 

olarak hareket ettiğini ve sürünün gerçekten yüzleşmek zorunda olduğu belirli durumlara bağlı 

olarak belirli uyarlamalara ihtiyaç duyabileceğini göstermektedir. Bir sütçü sürünün fertilitesi bir 

dizi etkileşimli faktör karşısında ineklerin neyi başarabildiğini ifade eden göreceli bir olgudur. 

Kabul edilen standartların altındaki üremeyi önlemek için, çiftçiye verilen tavsiyeler, verilen çevre 

ve yönetim koşulları altında sürüsünü en iyi şekilde yönetmesini sağlamalıdır. Bu tür tavsiyeler, 

ilgili yönetim faktörlerini etkilemek için çiftçiye (Sürü Sağlığı ve Doğurganlık Kontrol Programı) 

düzenli ziyaretler yapılarak en iyi şekilde verilebilir. Bu nedenle, bir sütçü sürünün üreme 

performansının takibi sürekli olmalı ve işler gerçekten ters gittiğinde sadece tedavi edici 

müdahalelerle sınırlı kalmamalıdır. Laktasyondaki süt sığırlarının üreme performansını 

iyileştirmenin temel taşı, üreme ve laktasyonel süreçleri kontrol eden biyokimyasal ve fizyolojik 

ilkelerin anlaşılmasını da içerir. Buradaki zorluk, sürünün üreme yeteneğini optimize etmek 

amacıyla her bir sürünün yüzleşmesi gereken belirli engelleri hesaba katarak bu bilgiyi beslenme 

yönetimi, üretim tıbbı ve üreme yönetimi prosedürlerine entegre etmektir. Böyle bütüncül bir 

yaklaşımın yokluğunda, geleneksel veteriner tedavilerine ve sürü sağlığı programlarına verilen 

yanıt giderek azalabilir. 
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Milk provides an easily accessible matrix, rich in a large variety of essential nutrients such as 

minerals, vitamins and easy digestible proteins with balanced amino acid profiles. Therefore, dairy 

products are important to support overall body function (Steijns, 2008). Dairy products provide key 

nutrients in the daily human diet (Vandevijvere et al., 2009) and their consumption is associated 

with overall diet quality (Steijns, 2008) and human health implications (Table 1; Bauman et al., 

2006). Although, over the last 40 years, the nutritional image has also suffered from its content of 

saturated fatty acids (SFA) and trans fatty acids (TFA) which increases serum cholesterol, and 

hence is considered a risk factor for cardiovascular disease (CVD) in humans.  

As the number of inhabitants on our planet is currently exponentially increasing, we will be 

challenged to provide 9 billion of people with a sufficient amount of food of a high and safe quality 

by mid-21st century (UNPD, 2010). Tight supplies and rising food prices currently push more than 

1 billion people around the world into food insecurity (Godfray et al., 2010). The latter imposes the 

need to make safe, affordable and abundant food a global right (Simmons, 2012). But how should 

we best resolve the need for an increased food production, with the desire to minimize its 

environmental impact? Green et al. (2005) demonstrated that up till now, data still support land 

sparing through increased yield over wild-life friendly farming in regions with long histories of 

agriculture such as Europe.  

To keep up with the population growth, the dairy industry is facing a necessary increased 

production. As the world’s resources are limited, the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations estimates 70% of the additional food supply must be safeguarded by developing 

and applying efficiency-enhancing technologies (FAO, 2002; Capper et al., 2009). As an example, 

the dairy industry generally has adapted to the widespread use of genetic improvement and 

artificial insemination over the last decades, thereby allowing producers to increase milk yield by 

3,500 kg, milk fat by 130 kg, and milk protein by 100 kg per lactation (Shook, 2006). Hence, the 

efficiency by which feed resources are is largely influenced when expressed per unit of milk. 

Capper et al. (2009) estimated that production of the same milk quantity in 2007 as compared with 

1944 required only 21% of the number of animals, whereas the use of feedstuffs, water and land 

were decreased to 23%, 35% and 10% respectively. Concurrently, the amount of waste products: 

manure and the carbon footprint were decreased to 24% and 37% of the level valid for dairy 

industry at that time, respectively. Even though dairy cows are more efficient and have the ability 

to convert food unsuitable for human consumption (grass, forages and by-products) into high 

quality food (milk), their nutrient conversion remains low (20-30%) with 70-80% of nutrients 

being excreted. This results in Europe in a dairy industry which contributes between 20-30% of 

methane emissions, 32% of nitrogen and 25% of phosphate excretions (Garnsworthy, 2011). Many 

strategies have been developed in order to mitigate the environmental impact of livestock 

production (Smith et al., 2008; Friel et al., 2009; Gill et al., 2010). More specifically in dairy, 

models have shown that management strategies which improve reproductive efficiency can be 

complementary to an increased production efficiency reducing methane and ammonia emissions up 

to 24% and 17% respectively (Garnsworthy, 2004). This demonstrates that from an industry 

perspective, productive and reproductive efficiency need to align in order for dairy production to be 

sustainable in the near, mid- and long-term future. 

 

 

Table 1. List of bioactive components in dairy products that have human health implications 
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(adapted from Bauman et al, 2006). 

Milk protein 

components 
 Milk fat components  Other 

  Cancer   

Whey proteins  Conjugated Linoleic Acid  Calcium 

Casein  Vaccenic Acid  Lactose 

Lactoferrin  Sphingolipids  Vitamin A & D 

Α-Lactalbumin  Butyric acid  Oligosaccharides 

Peptides  13-methyltetradecanoic acid  Nucleosides 

  Ether Lipids  Probiotics 

  Cardiovascular Health   

Whey proteins  Conjugated Linoleic Acid  Calcium 

Casein  Stearic Acid  Vitamin D 

  Omega-3 Fatty Acids   

  Hypertension   

Whey proteins    Calcium 

    Potassium 

  Immune Response   

Whey proteins  Conjugated Linoleic Acid  Probiotics 

Milk-fat globule 

membrane 
    

  Bone Health   

Peptides  Conjugated Linoleic Acid  Calcium 

    Phosphorus 

     

The Dairy Cow: Trapped between Production and Reproduction  

 

The aforementioned increased production in dairy cows has often been linked with a concomitant 

decrease in the cows’ reproductive capacity and outcome (Royal et al., 2000; Butler, 2003). In 

these papers, graphs suggesting a causative relationship between production and reproduction have 

often been defended. At least for the Flemish part of Belgium, this kind of graphs do exist as well 

(Figure 1). In Flanders, milk production in dairy cattle has increased from 6,000 kg per lactation in 

1991 to 9,000 kg per lactation in 2007, while simultaneously the calving interval has increased by 

28 d (CRV, 2008). As temporal associations do not imply causation and since many other aspects 

of dairy production (especially concerning management decisions) have changed during the same 

time, these figures and the concomitant conclusions warrant scrutiny (Leblanc, 2010a). Recent data 

suggest even that at least in the USA the downward trend in some of the reproductive measures has 

reversed and has begun to improve despite on-going increases in production per cow (Norman et 

al., 2009).  

The abovementioned fertility ‘drop’ has been shown to be associated with the negative 

energy balance (NEBAL) high yielding dairy cows encounter during the transition period (van 

Knegsel et al., 2005; Dobson et al., 2007; Grummer, 2007). This transition period being generally 

defined as the time span from 3 weeks before until 3 weeks after calving, has drawn a lot of 

attention of applied research during the last decades (Drackley, 1999; Leblanc, 2010b). 

During the transition period, substrate availability for gluconeogenesis is limited due to both 

a decreased DMI and the ongoing adaptation of the rumen (Grummer, 1993; Grum et al., 1996; 

Goff and Horst, 1997). A simultaneous increasing demand for milk lactose synthesis causes the 

cow to be unable to meet her maintenance, production and reproduction requirements especially in 

terms of glucose. The latter profoundly stresses the cows’ endocrine, metabolic and physiological 

status, and the cow has to pass a period commonly referred to as the NEBAL (Drackley et al., 

2005).  
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Figure 1. The average milk production per lactation in kg (grey bars) and calving interval 

(black line) in Flemish Herds from 1991 to 2007 (CRV, 2008). 

 

The NEBAL pushes the cows’ metabolism to switch to a depletion of body reserves, 

releasing large amounts of non-esterified FA (NEFA) mainly from the subcutaneously and 

abdominally stored fat depots (up to 3.2 kg/d; Drackley et al., 2001). This body fat mobilization 

results in a steep increase in blood NEFA concentrations around parturition. Elevated NEFA 

concentrations impair metabolic and immune cell function in humans (Mora and Pessin, 2002), and 

are associated with impaired metabolic health in transition cows (Herdt, 2000; Jorritsma et al., 

2003; Bobe et al., 2004). Leroy et al. (2004) showed a significant correlation between the 

concentrations of biochemical indicators of NEBAL (β-hydroxy butyric acid (BHBA), glucose, 

NEFA) in the serum and follicular fluid (FF) of high yielding dairy cows early post partum. 

Afterwards, the same research group mimicked the follicular environment in an in vitro maturation 

model and observed a marked deleterious effect on granulosa cells (Vanholder et al., 2005) and 

developmental capacity of bovine oocytes (Leroy et al., 2005; Leroy et al., 2006). Only recently it 

was substantiated that such suboptimal micro-environment during oocyte maturation also 

significantly alters the quality of the pre-implantation embryo (Van Hoeck et al., 2011). These 

findings further build on the suggestions made by others (O'Callaghan and Boland, 1999; Horan et 

al., 2005) that the decline in fertility is mainly caused by an inferior oocyte and embryo quality. 

Britt suggested already in 1991 a carry-over effect of metabolic conditions in times of energy 

deficit early post partum, on pre-ovulatory follicles 2 to 3 months later (Britt, 1991). Therefore, the 

effect of the FF composition, the environment in which the oocyte matures before ovulation, 

cannot be neglected when evaluating the effect of the NEBAL in high yielding dairy cows. 

Due to the massive loss of glucose via the high milk production, insulin concentrations 

remain low which prevents an increased expression in liver growth hormone receptors and thus an 

adequate IGF-I secretion, causing the homeorhetic control of the somatotropic axis to be uncoupled 

(Lucy, 2008). As ovaries have been shown to carry receptors of metabolic hormones such as 

insulin (Bossaert et al., 2010), normal follicular growth and ovarian function are compromised 

during NEBAL delaying resumption of cyclicity (Gutierrez et al., 1999) and preventing ovulation 

of the dominant follicle (Beam and Butler, 1999). Increasing peripheral insulin levels by dietary 

manipulations is therefore a practical tool to stimulate ovarian function during the early post 

partum period, although this methodology has been shown to also have negative effects on early 

embryonic survival during the breeding period which significantly limits its applicability in the 

field (Fouladi-Nashta et al., 2005). However, sequential feeding of a glucogenic diet early 

postpartum to hasten the onset of cyclicity followed by a lipogenic diet during the breeding season 
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to lower insulin seems to increase oocyte quality and embryo development. This has been 

suggested as a promising strategy to increase fertility in dairy cows (Garnsworthy et al., 2009).  

The NEBAL has furthermore been associated with increased oxidative stress in dairy cows, 

which may compromise the immune and inflammatory response of the cow (Sordillo and Aitken, 

2009). This immunocompromisation might be exacerbated by the decreased DMI and subsequent 

mismatch between macromineral requirement and availability in the diet (causing hypocalcaemia, 

hypomagnesaemia) in early lactation (Mulligan and Doherty, 2008; Walsh et al., 2011). 

Immunocompromised cows in return are at a higher risk to develop metabolic disorders such as 

retained placenta, endometritis, ketosis, acidosis or displacement of the abomasum (Roche, 2006; 

Mulligan and Doherty, 2008) and are more likely to encounter mastitis (Chagunda et al., 2006; 

Roche, 2006; Moyes et al., 2009) and lameness (Calderon and Cook, 2011). Besides their known 

negative effect on reproductive efficiency in dairy cows (Walsh et al., 2011), metabolic diseases 

cause profound economic losses for the dairy industry and have a serious impact on animal welfare 

(Ouweltjes et al., 1996; Ahmadzadeh et al., 2009).  

Some researchers have documented that at least a part of the mobilization of body reserves 

in early lactation is genetically driven (Friggens et al., 2007). Therefore, body reserve mobilization 

is not expected to hamper fertility until it becomes predominantly environmentally driven which is 

defined as that which will occur in response to an environment that is constraining, limiting the 

energy intake of cows (Friggens et al., 2010). This might be one of the reasons for experiments 

indicating that high individual cow milk production can even be positively related to high fertility 

(Lopez-Gatius et al., 2006). Interestingly, besides the effects of parity, the final model of Lopez-

Gatius et al. (2006) also accounted for the parameter whether the cow had suffered retained 

placenta or not. While many imply that high production may lead to poorer reproduction, these data 

support an alternative hypothesis that cows can combine high milk production with sound 

reproduction when combined with optimal management targeting minimal metabolic diseases 

(Leblanc, 2010a).  

Taken together, the marked changes in the physiological status during early lactation and its 

effect on subsequent fertility all explain why many strategies have been developed to alleviate the 

extent of NEBAL of high yielding dairy cows. Fatty acids have played an essential role in both 

nutritional and management strategies (Friggens et al., 2004; Grummer, 2008). Of particular 

interest is their capability to interfere directly with the reproductive performance in dairy cows 

(Wathes et al., 2007).  

 

Conclusion 

In view of the complex nature of fertility, it is not surprising to find that ideal fertility criteria are 

extremely difficult to achieve. When infections are involved in a subfertility problem, this can be 

due either to specific (e. g. BVDV) or non-specific genital infections. The former often strike a 

whole herd, causing abortions and repeat breeding. The latter are opportunists of unsanitary 

conditions during calving, dystocia and abnormal puerperium. They often take an insidious course. 

It is generally agreed, however, that the main negative influence on the fertility of a dairy herd 

stems not as much from specific or non-specific infections, but rather from the effects of a host of 

other factors. These factors seldom exert their effects individually but rather interact together, 

making it difficult to analyze infertility in a given herd. For example, the advancement of animal 

husbandry practices has increased both herd size and production, but man hours per cow have 

dwindled. The direct result of this decrease is that less time remains for detecting heats, instituting 

hygienic measures and trimming claws. Thus the final fertility status of a dairy herd is the result of 

interactions of a whole range of factors from environmental conditions such as season, herd size 

and age composition, to pure managerial factors such as breeding policy, nutrition and estrus 

detection.  

Breeding efficiency depends almost totally on whether or not the farmer is able to skillfully 

cope with these factors in his herd. By way of conclusion, subfertility has been proven to be a 

multifactorial disease and the optimization of herd fertility often requires the optimization of 

several interfering managerial factors. There is almost never a single solution. Although poor 

fertility is becoming more and more common in our top dairy herds, there is a wide variation 
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between herds and sometimes between years within the same herd. This latter fact illustrates that 

the dairy herd acts as a dynamic structure and may need specific adaptations, depending on the 

specific situations the herd actually has to face. Fertility of a dairy herd is thus a relative 

phenomenon, expressing what the cows have been able to achieve in the face of a host of 

interacting factors. To avoid a deterioration of fertility below the accepted standards, the advice 

given to the farmer should enable him to optimally manage his herd under the given environmental 

and management conditions. Such advice can best be given by paying regular visits to the farmer 

(Herd Health and Fertility Control Program) so as to impress upon him the relevant factors of 

management. Hence, the follow-up of the reproductive performance of a dairy herd should be 

continuous and not only be restricted to the curative interventions when things are really going 

wrong. The cornerstone to improving the reproductive performance of lactating dairy cattle also 

involves the understanding of the biochemical and physiological principles controlling 

reproductive and lactational processes. The challenge is to integrate this knowledge into nutritional 

management, production medicine and reproductive management procedures, taking into account 

the specific obstacles each individual herd has to face, for the purpose of optimizing the fertility of 

the herd. In the absence of such a holistic approach, the response to traditional veterinary therapies 

and herd health programs may increasingly diminish. 
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Meme hastalıklarında risk faktörleri ve bulaşma 

 

Volker Krömker 

 
Kopenhag Üniversitesi, Danimarka 

 

Başarılı mastitis kontrolü, patojene özgü enfeksiyon davranışı hakkında bilgi gerektirir. Bu, 

spesifik habitatların bulaşma biçimleri - hedef organdaki bulaşıcı veya çevresel olarak ilişkili 

zararlı etkileri ve enfeksiyon süresi hakkında bilgileri içerir. Doğru habitatlar biliniyorsa, patojen 

baskısı azaltılabilir. Bulaşma yolları biliniyorsa, enfeksiyonu önlemek için uygun yönetim kararları 

alınabilir. Yeni enfeksiyonları önlemenin veya mevcut enfeksiyonları iyileştirmenin önemli olup 

olmadığı, enfeksiyonun süresine bağlıdır. Bu özellikler farklı türlerin mikroorganizmaları arasında 

ve hatta bazen bir türün farklı suşları arasında farklılık gösterdiğinden, bu seviyelerde tanımlama 

gerekli olabilir. Böylece, modern tanı yöntemlerinin yardımıyla, son yıllarda mastitis kontrolü için 

gerekli olan bir dizi yeni yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlar koagülaz negatif stafilokoklar, 

coryneform mikroorganizmalar, Streptococcus dysgalactiae ve Streptococcus uberis’i 

kapsamaktadır. 

 

Koagülaz negatif stafilokoklar (CNS) - Non-Aureus stafilokoklar (NAS) 

NAS, Almanya'da mastitis süt örneklerinde en sık saptanan mikroorganizmalardır (DVG, 2015). 

Süt örneklerinde bu gruba ait 20 farklı türe düzenli olarak rastlanmaktadır. Ancak, bu grubun 

mikroorganizmalarının tespiti çoğu zaman tanımlanamaz, çünkü bir enfeksiyon veya 

kontaminasyon arasında tek bir bulguya dayalı olarak ayrım yapmak mümkün değildir, ayrıca 

genellikle tür düzeyinde değil, grup CNS veya NAS olarak rapor edilir.  

Bu tanısal zorluklar nedeniyle NAS'ın meme sağlığı açısından önemi tam olarak 

anlaşılamamıştır. Enfeksiyonlar çoğunlukla subkliniktir ve aylarca sürebilir (e.g., Mørk ve ark., 

2012). Bazı araştırmalar, NAS enfeksiyonlarının yüksek süt verimi ile ilişkili olabileceği sonucuna 

varmıştır (e.g., Schukken ve ark., 2009). Buna karşılık, diğer çalışmalar, daha düşük süt verimi 

(Heikkilä ve ark., 2018) veya enfekte memelerden elde edilen sütte artan somatik hücre içeriği gibi 

olumsuz etkileri tanımlamaktadır (Fry ve ark., 2014). Tür farklılaşması olmadan NAS’ın meme 

sağlığı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi mümkün değildir (Supré ve ark., 2011). MALDI-

TOF MS’nin (matris destekli lazer desorpsiyon iyonizasyon-kütle spektrometrisi) artan kullanımı, 

NAS türlerinin yüksek doğruluk ve güvenilirlikle tanımlanmasına olanak tanır (Cameron ve ark. 

2017). NAS, insan ve hayvan derisi yüzeylerinde kolonize olur ve hayvana yakın ortamlarda 

(yataklıklar, ızgara zeminler, hava) yaygındır (Adkins ve ark, 2018). Bu nedenle, süt 

numunelerinde NAS’ın tespitinin, kontamine ve meme içi NAS enfeksiyonları arasında güvenle 

ayırt edilememektedir. Bununla birlikte, birkaç gün arayla tekrarlanan testler, meme içi 

enfeksiyonlardan sorumlu NAS türlerini tanımlamıştır (Hamel ve ark. 2020). Bu çalışmalar, S. 

simulans ve S. chromogenes'ın tespitinin özellikle meme içi enfeksiyonların göstergesi olduğunu 

göstermiştir. Meme dokusu hasarıyla birlikte meme içi enfeksiyonlardan sorumlu mastitis 

patojenleri tespit edildiğinde, profilaktik veya terapötik kontrol önlemleri kesin olarak belirlenebilir. 

 

Coryneform mikroorganizmalar 

NAS’ye benzer şekilde, Coryneform mikroorganizmalar sıklıkla süt örneklerinden izole edilebilir, 

ancak çoğu vakada değerlendirilemez. Tür teşhisi, bu patojen grubu hakkındaki anlayışımızı da 

geliştirdi. Coryneform mikroorganizmalar ile enfeksiyonlara başlıca Corynebacterium (C.) bovis 

(%90,1), C. amycolatum (%7,7) ve C. xerosis (%0,8) neden olur. Enfeksiyonlar 30 ila 100 gün 

arasında sürer ve küçük hücre sayısı artışlarıyla seyreder. Geometrik ortalamada, coryneform 

mikroorganizmalarla enfeksiyonlarda hücre sayısı 76.000 hücre/ml'dir (Lücken ve ark. 2021). 

Düşük hücresel yanıt nedeniyle, bu mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonların antibiyotik 

tedavisi önemsiz kabul edilir. Spesifik profilaksi gerektirmez. Literatürde bu mikroorganizmaların 

daha yüksek patojeniteye sahip mikroorganizmalara karşı meme lobları üzerindeki koruyucu etkisi 

tartışılmaktadır. 
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Streptococcus (S.) disgalaksi 

S. dysgalactiae en önemli mastitis patojenlerinden biridir. Bununla birlikte, bu mikroorganizmadan 

kaynaklanan meme içi enfeksiyonların kontrolü ve özellikle doğru önleyici tedbirlerin seçimi, 

şimdiye kadar bu patojenin bulaşıcı veya çevresel olarak bulaşma yolunun bilinmemesi gerçeğiyle 

engellenmiştir. Ancak moleküler biyoloji tür (suş) karşılaştırma tekniklerinin yardımıyla bu soru 

artık yanıtlanabilir. Almanya’da 16 farklı süt çiftliğinden ilgili suşlar üzerinde yapılan bir araştırma, 

süt çiftliklerinde bulunan S. dysgalactiae suşlarının bulaşıcılıklarının önemli ölçüde farklılık 

gösterdiğini kanıtladı (Wente ve Krömker 2020). Bireysel çiftliklerde yalnızca tek bir S. 

dysgalactiae suşu tespit edilebilmesi ve diğer çiftliklerdeki tür çeşitliliği, çevreden gelen 

enfeksiyonları gösterir. Bireysel çiftliklerde sadece tek bir S. dysgalactiae suşu tespit edilebilmesi 

ve bunun bulaşma yolu varsayılmasıyla, diğer çiftliklerdeki suş çeşitliliği çevreden gelen 

enfeksiyonları gösterir. Bu nedenle, S. dysgalactiae'nin neden olduğu mastitis vakalarının arttığı süt 

çiftliklerinde, doğru kontrol önlemleri ancak mikrobiyolojik suş karşılaştırmaları ile belirlenebilir. 

 

Streptococcus uberis 

S. uberis, Alman sütçü sürülerindeki klinik mastitiste en sık izole edilen mastitis patojenidir. 

Mevcut enfeksiyonların antibiyotik tedavisi, yüksek bakteriyolojik iyileşme oranları (%73,9) sağlar. 

Ancak hücresel tedavi genellikle başarısızdır ve tekrarlayan mastitis olasılığı yüksektir (Schmenger 

ve ark. 2020). Suş karşılaştırmalı daha ileri çalışmalar, bu klinik mastitis nükslerinin büyük bir 

oranda (yaklaşık %85) yeni enfeksiyonlardan kaynaklandığını göstermiştir (Wente ve ark. 2020). 

Bu nedenle, bu patojenin kontrolü yeni enfeksiyonların önlenmesine dayanmalıdır.  

S. uberis, süt ineklerinin bakım ortamında büyük çeşitlilikte bulunur. Mastitis salgılarından 

izole edilen mikrobiyal suşlar, süt çiftlikleri arasında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, 

hayvanların yaşam alanlarında; özellikle sağımhane önündeki bekleme alanında, meraya giden 

yollarda, su oluklarında ve sağım başlıklarında mastitis salgılarına neden olan suşlar da tespit 

edilmiştir (Wente ve ark. 2019). Bu, mastitis patojenlerinin çevresel bulaş ile ilişkili olduğunu 

gösterir. Böylece, S. uberis'in başarılı kontrolü, çevresel ve meme başı derisi üzerindeki patojen 

yoğunluğunun azaltılması ile mümkündür.  

Bununla birlikte, bazen süt çiftliklerinde bireysel suşlar baskın ve bulaşıcı (inekten ineğe) 

olabilir. Sağım hijyenindeki zayıflıklar bulaş için bir ön koşuldur. Kontagiyöz S. uberis kaynaklı 

mastitis salgınları, son yıllarda esas olarak çiftlik hijyeni iyi olan, ancak sağım gruplarında çok 

sayıda hayvan bulunan ve sağım süresinin uzun olduğu süt çiftliklerinde meydana gelmiştir 

(otomatik sağım sistemlerine sahip çiftlikler/orta seviye dezenfeksiyon teknikleri olmayan veya 

yetersiz orta seviye dezenfeksiyon tekniklerine sahip sağmal grup başına >10 sağılan hayvana 

sahip daha büyük süt çiftlikleri).  

Bu salgınlar çoğunlukla yaz sonunda belirgindir, çünkü sıcaklık stresi arttıkça, enfekte meme 

loplarından süte streptokok atılımı önemli ölçüde artarak sağım başlığı ile bulaşma olasılığını 

önemli ölçüde artırır (Hamel ve ark. 2021). Bir süt çiftliğinde S. uberis kaynaklı bulaşıcı bir 

enfeksiyonun kanıtı ancak suş karşılaştırmaları ile elde edilebilir.  

Sunulan örneklere dayanarak, mastitis kontrolünün geliştirilmesinin, farklı habitatlar ve 

bireysel patojen türlerinin ve hatta bir türün bireysel suşlarının bulaşma yollarından dolayı mastitis 

patojen teşhisinin daha fazla geliştirilmesiyle bağlantılı olduğu açıktır. Son zamanlarda, bahsi 

geçen mikroorganizmalarla mastitis problemlerinde olağan kontrol önlemleri istenilen başarıyı 

getirmiyorsa, daha fazla mikrobiyolojik araştırma yapılması gerekir.  

Bunun için teşhis olanakları mevcut değilse, olağan seyir dışındaki bir enfeksiyon varlığı her 

zaman dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak bu, çiftlik ortamında çalışma standartlarının hem sağım 

hem çevre koşulları ve tedavi yöntemleri açısından sürekli iyileştirilmesi anlamına gelir.  
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Transmission and risk factors of intramammary infections 

 

Volker Krömker 

 
University of Copenhagen, Denmark 

 

Successful mastitis control requires knowledge of pathogen-specific infection behavior. This 

includes knowledge of the specific habitats, modes of transmission - contagious or environmentally 

associated -, harmful effects in the target organ, and duration of infection. If the exact habitats are 

known, pathogen pressure can be reduced. If transmission routes are known, proper management 

decisions can be made to prevent infection. Whether preventing new infections or curing existing 

infections is particularly important depends on the duration of infection. Because these 

characteristics differ between microorganisms of different species or sometimes even between 

different strains of a species, identification at these levels may be necessary. Thus, with the aid of 

modern diagnostic methods, a number of new insights essential for mastitis control have been 

obtained in recent years. These relate to coagulase-negative staphylococci, coryneform 

microorganisms, Streptococcus dysgalactiae and Streptococcus uberis.  

 

Coagulase negative staphylococci (CNS) - Non-Aureus Staphylococci (NAS). 

NAS are the most frequently detected microorganisms in mastitis milk samples in Germany (DVG, 

2015). In milk samples, 20 different species of this group are regularly found. However, the 

detection of microorganisms of this group often cannot be interpreted, because it is not possible to 

distinguish between an infection or a contamination on the basis of a single finding, which, 

moreover, is usually not reported at species level but as group CNS or NAS.   

Because of these diagnostic difficulties, the importance of NAS to udder health is not fully 

understood. Infections are mostly subclinical and can persist for months (e.g., Mørk et al., 2012). 

Some studies have concluded that NAS infections may be associated with high milk yield (e.g., 

Schukken et al., 2009). In contrast, other studies describe adverse effects, such as lower milk yield 

(Heikkilä et al., 2018) or increased somatic cell contents in milk from infected udders (Fry et al., 

2014). Without species differentiation, assessment of the effect of NAS on udder health is not 

possible (Supré et al., 2011). The increasing use of MALDI-TOF MS (matrix assisted laser 

desorption ionization-time of flight mass spectrometry) allows identification of NAS species with 

high accuracy and reliability (Cameron et al., 2017). NAS colonize human and animal skin surfaces 

and are therefore also common in the near-animal environment (cubicles, slatted floors, air) 

(Adkins et al., 2018). Therefore, detection of NAS in milk samples cannot confidently distinguish 

between contaminants and intramammary NAS infections. However, repeat testing a few days 

apart has now identified NAS species responsible for intramammary infections (Hamel et al. 2020). 

These studies have shown that the detection of S. simulans and S. chromogenes in particular is 

indicative of intramammary infections. Only when mastitis pathogens are detected that are 

definitely responsible for intramammary infections with corresponding damage to the mammary 

gland, prophylactic or therapeutic control measures are indicated.  

 

Coryneform microorganisms 

Similar to NAS, coryneform microorganisms can often be isolated from milk samples but in most 

cases cannot be assessed. Species diagnostics have improved our understanding of this pathogen 

group as well. Thus, infections with coryneform microorganisms are caused primarily by 

Corynebacterium (C.) bovis (90.1%), C. amycolatum (7.7%), and C. xerosis (0.8%). Infections last 

between 30 and 100 days and are associated with small cell count increases. On geometric mean, 

infections with coryneform microorganisms have cell counts of 76,000 cells/ml (Lücken et al. 

2021). Because of the low cellular response, antibiotic therapy of infections with these 

microorganisms is of little value. Specific prophylaxis is not required. In the literature, a protective 

effect of these microorganisms on mammary gland quarters against microorganisms with greater 

pathogenicity is discussed. 

Streptococcus (S.) dysgalactiae 
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S. dysgalactiae is one of the most important mastitis pathogens. However, the control of 

intramammary infections with this microorganism and, in particular, the selection of the correct 

preventive measures have been hampered until now by the fact that the route of transmission of this 

pathogen - contagious or environmentally associated - was not known. However, with the aid of 

molecular biology strain comparison techniques, this question can now be answered. A study of 

corresponding strains from 16 German dairy farms was able to show that dairy farms differ 

considerably with respect to the contagiousness of the S. dysgalactiae strains present on them 

(Wente and Krömker 2020). While only a single S. dysgalactiae strain could be detected in 

individual farms and thus a contagious transmission route must be assumed, the strain diversity in 

other farms indicates infections from the environment. Thus, in dairy farms where mastitis caused 

by S. dysgalactiae is increasing, the correct control measures can only be identified by 

microbiological strain comparisons. 

 

Streptococcus uberis 

S. uberis is the most frequently isolated mastitis pathogen in clinical mastitis in German dairy herds. 

Antibiotic therapy of existing infections achieves high bacteriological cure rates (73.9%). However, 

cytological cure is often unsuccessful and the probability of recurrent mastitis is high (Schmenger 

et al. 2020). Further studies with strain comparisons have shown that these clinical mastitis 

recurrences are due to a large proportion (approximately 85%) of new infections (Wente et al. 

2020). Therefore, control of this pathogen should be based on prevention of new infections.  

S. uberis occurs in great diversity in the husbandry environment of dairy cows. Microbial 

strains isolated from mastitis secretions differ between dairy farms. However, the corresponding 

strains from mastitis secretions have also been detected in the environment of animals, specifically 

in the waiting area in front of the milking parlor, on drift paths to pasture, at water troughs, and in 

teat liners (Wente et al. 2019). This indicates environmentally associated transmission of these 

mastitis pathogens. Thus, successful control of S. uberis aims to reduce pathogen density in 

environmental habitats and on the teat skin.  

Occasionally, however, individual strains may dominate on dairy farms and be transmitted 

contagiously (from cow to cow). Weaknesses in milking hygiene are a prerequisite for this. S. 

uberis mastitis outbreaks caused by contagious S. uberis transmission have occurred in recent years 

mainly in dairy farms with good housing hygiene but with many milked animals per cluster and 

milking time (farms with automatic milking systems/larger dairy farms with >10 milked animals 

per cluster without or with inadequate intermediate disinfection techniques).  

These outbreaks are mostly evident in late summer because as heat stress increases, 

excretion of streptococci via the milk of infected udder quarters increases substantially, 

significantly increasing the likelihood of transmission via the milking cluster (Hamel et al. 2021). 

Proof of a contagious infection behavior of S. uberis in a dairy farm can only be achieved with 

strain comparisons. 

Based on the examples presented, it is clear that the further development of mastitis control 

is linked to the further development of mastitis pathogen diagnostics due to different habitats and 

transmission routes of individual pathogen species or even individual strains of a species. At the 

latest, if in case of mastitis problems with the mentioned microorganisms, the usual control 

measures do not bring the desired success, further microbiological investigations are necessary. 

If the diagnostic possibilities for this are not available, an infection behavior deviating from 

the usual assumption must always be taken into account. Ultimately, this means the continuous 

improvement of working standards on the dairy farm, both in the husbandry environment, in 

milking, and in treatment and merging decisions. 
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Klinik Mastitis Teşhis ve Tedavisi 

 

Volker Krömker 

 
Kopenhag Üniversitesi, Danimarka 

 

 

Mastitisin teşhisi ve tedavisi yakından bağlantılıdır. Mastitis patojenleri hakkında kesin bir bilgi 

olmadan, mastitisin ne kontrolü ne de ayırıcı tedavisi mümkün değildir. Ayırıcı tedavi olmadan, 

çoğu antibiyotik mastitiste gereksiz kullanılmış olacaktır. Sitomikrobiyal mastitis teşhisi 

başlangıçta süt sürülerinde eradike edilebilir patojenleri bulmak ve daha sonra sanitizasyon için 

kullanılırken, günümüzde teşhisin amacı, profilaktik çalışmadaki zayıflıkların belirlenmesi ve buna 

uyarlanmış (antibiyotik) tedavidir. Bu nedenle, bir süt çiftliğinde klinik mastitisin araştırılması, 

mastitis durumunun makul bir tablosunu ortaya çıkararak yönetimde geriye dönük değişikliklere 

izin verir. Daha da iyisi, sadece tedaviden hemen önce teşhis konulabilir, bu da uyarlanmış bir 

tedaviye olanak verir.  

 Son yıllarda bu alandaki gelişmeler, modern teşhis yöntemlerinin yardımıyla modern, etkili, 

kanıta dayalı bir tedavi olasılığını sağlamıştır. Antimikrobiyal tedavi gerekmeyen hayvanların 

belirlenmesi, bu hayvanlar için alternatif tedaviler üzerinde çalışmalar ve çiftlikte yapılan testler 

kullanılarak doğrudan tedavi üzerine yoğunlaşılmıştır. Laktasyon döneminde subklinik mastitisin 

tedavi edilememesi (Streptococcus (Sc.) agalactiae veya Sc. canis eradikasyonları hariç) veya her 

klinik mastitis vakasında NSAID'lerin kullanılması gibi bazı öneriler mevcut bulgulardan elde 

edilmiştir. Son yıllarda yapılan bazı saha çalışmaları, NSAID'lerin sistematik kullanımının klinik 

tedavi süresini bir gün azaltabileceğini göstermiştir. 

 

Sistemik tedavi tercih edilmeli mi? 

Klinik mastitis tedavisinde ilk karar mastitis skoru kullanılarak verilebilir. Bu skor, mastitis 

tedavisini gerçekleştiren herkes tarafından doğrulukla belirlenebilir. Şiddetli mastitis, sepsis sonrası 

ölüm ile sonuçlanabilecek bakteriyemi riski taşıdığından, bu olgularda sistemik antibiyotik 

tedavisini öneriyoruz. 

 Süt ineklerinin parenteral antibiyotik tedavisi hayvanların bağırsak florasını 

etkileyebileceğinden ve direnç gelişimini teşvik edebileceğinden, antibiyotiklerin klinik mastitiste 

mümkün olduğunda yalnızca meme içine (i.mam.) verilmesini öneriyoruz. Bununla birlikte, süt 

ineklerinde şiddetli mastitis vakaları ile ilişkili bakteriyemi oluşumu, az araştırılmış bir konudur ve 

mastitis tedavisinde kanıta dayalı stratejilerin geliştirilmesi için pratik öneme sahiptir. Bu konuda 

tarafımızca yayınlanan bir çalışmada, şiddetli klinik mastitisli ineklerin kanında patojenlerin nadir 

belirlenebildiğini gördük (%1,4) (Brennecke ve ark. 2021). 

 

Patojenler ve Antibiyotikler 

Antibiyotikler bakteriler üzerinde öldürücü etkiye sahiptir. Bu nedenle kullanımları, meme bezinin 

bakteriyel bir enfeksiyonunu gerektirir. İneklerde mastitis, çeşitli patojenlerin neden olabileceği 

çok faktörlü bir hastalıktır. Dünyadaki birçok sütçü sürüdeki patojen spektrumu, son yıllarda inekle 

ilişkili patojenlerden çevre ile ilişkili patojenlere doğru kaymıştır. Bu nedenle, klinik mastitis 

vakalarında en sık olarak farklı Non-aureus stafilokoklar (NAS) tanımlanır, bunları Sc. uberis, Sc. 

disgalactiae ve koliform mikroorganizmalar başta olmak üzere Escherichia (E.) coli takip eder. 

Tüm mastitis örneklerinin yaklaşık üçte biri için rutin mikrobiyolojik araştırmalarda hiçbir patojen 

tanımlanamaz. Şiddetli klinik mastitis vakalarına genellikle E. Coli veya Sc. Uberis neden olur. 

Çevre ile ilişkili mastitis patojenlerinin eradikasyonu mümkün olmadığı için, mastitis kontrolü de 

profilaktik hijyen ve sürü yönetimi önlemleri ile ortamdaki patojenlerin yoğunluğunun 

azaltılmasına yöneltilmelidir. 
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Şekil 1: 2020 yılı 2883 klinik mastitis vakasındaki mikrobiyolojik bulgular (Schmenger ve ark. 2020b). 

*: Prototheca spp., Bacillus spp., Enterococcus spp., maya, Pseudomonas spp., Corynebacterium spp., diğer 

streptokoklar. **: Bir numunede ikiden fazla farklı patojen tespit edildi. NAS: Non-Aureus stafilokoklar. 

 

Antibiyotikler Tüm Mastitis Vakalarında Etkili Değildir 

Bir antibiyotik tedavisinin tedavi başarısı, bakteriyolojik iyileşme oranı ile belirlenir. Pek çok 

mastitis vakası sırasında, bakteriyolojik iyileşme oranı antibiyotiklerle neredeyse hiç artırılamaz. 

Ancak bunun için tamamen farklı iki durum senaryosu ortaya çıkabilir: (a) iyileşme riski o kadar 

düşüktür ki bir antibiyotik tedavisi bunu zorlukla artırabilir veya (b) kendi kendine iyileşme oranı 

zaten o kadar yüksektir ki bir antimikrobiyal tedavi gereksizdir. Ayrıca, (duyarlı) bir bakteriyel 

patojen tanımlanmadan tüm klinik vakalarda antimikrobiyal tedavi uygun değildir (c). 

 

a.  Tedavinin edilemeyen hayvanlar  

Bunlar, uzun bir süre boyunca Dairy Herd Improvement (DHI) testlerinde yüksek hücre 

sayılarına sahip (örn. 3x >700.000 hücre/ml süt) inekler (esas olarak daha yaşlı) (Østerås  ve ark. 

2006, Linder ve ark. 2013) veya aynı laktasyonda birkaç klinik mastitis vakası olan 

hayvanlar/meme loblarıdır (Østerås ve ark. 1999, Schukken ve ark. 2003, Pinzón-Sánchez ve 

Ruegg 2011, Ziesch ve Krömker 2016). Bahsedilen inekler i.mam antibiyotik uygulamasından 

fayda görmeyeceklerdir, bu nedenle hayvan refahı sorunları sistemik antibiyotik tedavisi 

gerektirmedikçe antibiyotik tedavisi önerilmez (örn. şiddetli mastitis, lütfen bakınız: “Sistemik 

tedavi tercih edilmeli mi?”). Çeşitli saha denemeleri çerçevesinde, tedavinin etki etmediği 

ineklerde hafif ve orta derecede mastitisin antibiyotik ile tedavisini, Almanya'da mastitis tedavisi 

için onaylanmış çeşitli alternatif tedavilerle karşılaştırdık. Bu çalışmaların nedeni, birçok çiftçi için 

klinik mastitisli hayvanları tedavi edilmeden bırakmamanın sosyal bir norm olmasıdır. Bu nedenle, 

antibiyotik tedavilerinin sonuçlarıyla karşılaştırılabilir tedaviler aradık. Şimdiye kadar, enzim 

preparatları (Mastiyeyxzym®), homeopatik ilaçlar (Pyrogenium®) ve NSAID'ler (Ketoprofen®) 

kullanılarak, bu hayvanlarda antibiyotik dozlarının kullanımına benzer sonuçların elde 

edilebileceğini gösteren üç karşılaştırmalı çalışma yayınladık (Ziesch ve Krömker 2017, Krömker 

ve ark. 2020 ve Krömker ve ark.  2021). 

 

b. Gram negatif klinik mastitis vakaları 

Son çalışmalar, E. coli gibi koliform bakterilerin neden olduğu mastitiste; yüksek oranlarda 

kendiliğinden iyileşme gözlendiğinden ve sistemik klinik hastalık belirtileri saptanmadıkça 

antibiyotik tedavisi ile bakteriyolojik iyileşme oranları değişmediğinden bu etkende antibiyotik 
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uygulaması gerektirmediği bildirilmiştir. (Barlow 2011, Suojala ve ark. 2013, Persson ve ark. 

2015). 

c. Klinik mastitiste bakteriyel üreme olmayan vakalar  
Tüm mastitis örneklerinin yaklaşık %30'unda geleneksel bakteriyolojik kültürle hiçbir 

patojen tanımlanamaz (Mansion-de Vries ve ark., 2015, Oliveira ve ark., 2013). Bakteriyel üreme 

olmayan mastitis vakalarının antibiyotik tedavisi bu nedenle ne gerekli ne de doğrudur. 

 

Çiftlik Testlerine Gereksinim 
Bahsi geçen nedenlerden dolayı, mastitise yol açan patojen grubunu hızlı ve kolay bir şekilde 

saptayan hedefe yönelik bir mastitis tedavisi için testler kullanmak gerekli görünüyor. Mastitise 

neden olan patojen grubunun (“gram-pozitif”, “gram-negatif”, “üreme olmayan”) 12 saatlik bir 

süreden sonra hızlı bir şekilde tanımlanmasına olanak veren MastDecide® adlı bir test geliştirdik. 

Çiftlik içi testler bir yandan, daha erken tedavi kararlarını mümkün kılmak için uygulanırken, 

diğer yandan, kolay performans farklı sonuç yorumlaması ve yüksek tüketici ve kullanım güvenliği 

sağlamaları gerekir. Çiftlikteki testlerin ve bunların kalıntılarının doğru şekilde ele alınmasını 

sağlamak için hayvancılık ve meme sağlığı yönetiminde veteriner denetimi önerilir. Gram pozitif 

koklar ve koliform mastitise neden olan patojenlerin tanımlanması için hızlı çiftlik içi test sistemi 

MastDecide®, QuIdee GmbH, Homberg) uygulayan çalışmalar, bu test sisteminin çiftlikte 

uygulanmasının kolay ve güvenli olduğunu ve yorumlanmasının basit olduğunu ortaya çıkardı. 

Bununla birlikte, özellikle küçük sütçü sürülerde, klinik mastitis vakalarının sayısının az olması 

nedeniyle personel, testleri düzenli bir şekilde kullanma ve yorumlama konusunda eksik kalabilir. 

Bu nedenle, daha küçük çiftliklerde, test sistemini uygulama isteği, halihazırda geliştirilmiş bir 

günlük test rutini olan daha büyük süt sığırcılığı sürülerine kıyasla daha düşüktür. Bunun nedeni, 

çalışanlara test sistemini güvenli bir şekilde kullanması ve yorumlanmasını artıran bir eğitim 

zorunluluğu olabilir. 

 

Mastitis Tedavisinde Gereklilik - Çiftlik Testleri 

   

 
Şekil 2: MastDecide® (QuIdee GmbH, Homberg): Sistem, "Gram-pozitif koklar", "koliform bakteriler" veya 

"üreme yok" arasında ayrım yapabilen pembe test ortamı içeren iki test tüpünden oluşur. Sistem, "Gram-

pozitif koklar", "koliform bakteriler" veya "Üreme olmayanlar" arasında ayrım yapabilen pembe test ortamı 

içeren iki test tüpünden oluşur. 100 µL numune ile aşılandıktan ve 37 °C'de belirli bir süre inkübasyondan 

sonra test ortamında gözle görülür bir renk değişikliği pozitif reaksiyon olarak kabul edilir Her iki test 

tüpünün de renginin değişmesi Gram pozitif kokların büyümesini gösterir, yalnızca ilk tüpün renk 

değiştirmesi koliform bakterilerinin büyümesini gösterirken, renkte hiçbir değişiklik olmaması 

mikrobiyolojik üreme olmadığını gösterir. 
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Hangi Antibiyotikler Önerilebilir? 

Genel olarak, direnç durumu çiftlikten çiftliğe olduğu kadar bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye 

de değişmektedir. Bugüne kadar mastitise neden olan metisiline dirençli Staphylococcus (S.) 

aureus (MRSA) gibi çoklu dirençli patojenler konusunun süt endüstrisinde ikincil bir rol oynadığı 

görülmektedir (Erskine ve ark. 2002, Schröder ve ark. 2005, Tenhagen ve ark. 2006, Pol ve Ruegg 

2007, Oliver ve ark. 2011, Kreausukon ve ark.  2012).  

 Son veriler, tipik mastitis patojenlerinin direnç oranlarının beklenenden daha yüksek 

olabileceğini ve dolayısıyla antimikrobiyal kullanımının optimizasyonunun gerekli olduğunu 

göstermektedir (Bolte ve ark. 2020). Aynı zamanda, prokain penisilin gibi basit ß-laktam 

antibiyotiklerin kullanımının, temel olarak antibiyozdan etkilenebilen mikroorganizmalar (esas 

olarak gram pozitif koklar) için oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Antimikrobiyal 

kullanımının azaltılmasının genel talep olmasının yanı sıra, antimikrobiyallerin kullanımı, mümkün 

olduğunda insan sağlığı için daha az kritik öneme sahip maddelerle (örn. kategori 1, EMA) 

sınırlandırılmalıdır. Bu nedenle, antimikrobiyal maddelerin seçimi ve uygulanması, hükümetin 

yasal sınırlamalarının temelini oluşturur. 

 Komisyon bildirimine göre (2015/C 299/04) antimikrobiyal kullanım, varsa önceki 

mikrobiyolojik araştırmaları ve duyarlılık testlerini içermelidir (Avrupa Komisyonu, 2015). 

Spontan bakteriyolojik tedavi ve antibiyotik tedavisi arasındaki farklar, streptokoklar için yüksek 

stafilokoklar özellikle S. aureus için orta düzeydedir. Diğer patojenlerin çoğu için, spontan 

iyileşme oranları antimikrobiyal tedavi ile (önemli ölçüde) artırılamaz (McDougall 2007). Bu 

nedenle dar spektrumlu ß-laktam antibiyotikler lokal mastitis tedavisi için uygun görülmektedir. 

Özellikle streptokoklar ve çoğu stafilokok için penisilinin MIK değeri hala düşük olarak kabul 

edilir, ancak dikkatle izlenmelidir. Bununla birlikte, enfeksiyon bölgesindeki antimikrobiyalin ilgili 

konsantrasyonlarını tanımlayan mastitis için spesifik klinik sınır değerler olmadan, MIC analizi 

yalnızca göreceli verileri ifade eder. 

 İnsan hekimliğinde (en yüksek öncelikli) kritik öneme sahip antibiyotiklerin uygulanması, 

ß-laktamaz üreten stafilokoklar gibi “kritik olmayan” (örn. kategori 1) antibiyotiklere dirençli 

patojenlerin bulunduğu enfeksiyonlar için ayrılmıştır (EMA 2014). Penisilin, dar etki spektrumuna 

sahip olduğundan, beşeri tıp için kritik öneme sahip olmayan bir madde olarak sınıflandırılması ve 

bahsedilen patojenlere karşı etkili olduğu kanıtlanmış olması nedeniyle klinik mastitis vakalarında 

Gram pozitif kokların tedavisinde ilk tercih edilen antimikrobiyal madde olmalıdır. Etkilenen 

sürülerde S. aureus direnç durumu yakından izlenmelidir. 

 Pratikte, tedavi kararı genellikle mikrobiyolojik araştırma ve direnç testi sonucundan önce 

gelir (Gomes ve Henriques 2016; Persson Waller ve ark. 2016). Basit penisilinlere mevcut direncin 

varlığını belirlemek için hızlı testimize (MastDecide plus®) 1 noktalı bir MIC belirlemesi ekledik. 

Bu, uygun aktif içeriklerin seçiminin sadece 12 saat sonra yapılabileceği anlamına gelir. 

 

Amaçlanan Mastitis Tedavi Konsepti  
Yukarıda bahsedilen görüşleri, hem bilimsel olarak test edilmiş hem de pratik olarak uygulanan 

hedefe yönelik bir tedavi konseptinin temeli olarak kullandık. Tedavi konsepti, kullanıcının bir 

antibiyotikten yararlanan hayvanları ve antibiyotiklerin kurtarabileceği mastitis vakalarını güvenli 

bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur. Schmenger ve ark. çiftçilerin bu sistemle, hayvan refahı 

ve tedavi oranları üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan antibiyotik miktarını yarıdan fazla 

azalttıklarını göstermiştir (Schmenger ve ark. 2020). Mastitise neden olan patojen grubunun 

(“Gram-pozitif”, “Gram-negatif”, “Üreme Olmayan”) 12 saatlik bir süreden sonra hızlı bir şekilde 

tanımlanması için, çiftçiler çiftlikte bir kültür (QuIdee, mastDecide®) gerçekleştirdiler. Tedavi 

konsepti üç karar kriterine dayanmaktadır: 

1. Mastitis skoru: Tek başına klinik görünüm, sistemik bir tedavinin yapılıp yapılmayacağını 

belirler. Yalnızca şiddetli mastitisli (MS 3) inekler sistemik antimikrobiyalleri ve destekleyici 

sıvıları hemen alır. Hafif ila orta dereceli vakaların (MS 1, MS 2) antimikrobiyal tedavisi, çiftlikte 

yapılan testin sonucu beklenirken ertelenir. Tüm vakaların meme içi antibiyotik tedavisi, çiftlik 

kültürü sonucu alındıktan sonra yapılır (3. nokta). 

2. Tedavi edilemeyen: Tedavi edilemeyen hayvanlar tanımına giren inekler, herhangi bir 

fayda sağlayamayacakları için i.mam antibiyotik almazlar. 
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3. Mastite neden olan patojen: Geri kalan tedavi yapılabilir inekler için, çiftlikte hızlı testin 

sonucu ve dolayısıyla mastitise neden olan patojen, ineğin meme içi antibiyotik tedavisi alıp 

almadığını belirler. Yalnızca Gram-pozitif test sonucu olanlar meme içi antimikrobiyalleri alırken, 

Gram-negatif test sonucu olan veya doğrulanmış bakteri üremesi olmayan meme lobları tedavi 

edilmeden kalır. 

 

  
Şekil 3: Karar Şeması  

  

Çiftlikte yapılan testlerin konsepti ve uygulaması, yalnızca terapötik ajana karar vermede 

yardımcıdır. Hiçbir şekilde mastitis örneklerinin sitomikrobiyal teşhisinin yerine geçmezler. Buna 

göre, toplanan mastitis örneklerinin uygun bir uzman laboratuvarda sistematik olarak incelenmesini 

öneriyoruz. Ancak bu, zaman baskısı olmadan yapılabilir ve çiftlikteki epidemiyolojik durumu 

netleştirmeye hizmet eder.  

 Çiftçiler antibiyotik dozlarından tasarruf etmeye motive oluyorlarsa, onları profesyonel 

bakım ve tavsiyelerle mümkün olan en iyi şekilde desteklemeliyiz. Değişim zaman alacak, ancak 

yeni tedavi konseptleriyle ilgili olumlu deneyimlere sahiplerse, bunları uygulamada daha özgüvenli 

hale gelecekler. Modern tedavi anlayışı ile yaklaşık %60-70 oranında i.mam. ve %65 daha az 

parental antimikrobiyal dozları kullanıldı, tedavi oranları sabit kaldı. Bu sonuçlar, çiftliklerin 

günlük yaşamda bir tedavi konseptini uygulamalarının ve böylece gereksiz antibiyotik 

kullanımından kalıcı olarak kaçınmasının mümkün olduğunu göstermektedir. 

 Yedi yılı aşkın bir süredir, giderek daha fazla süt çiftliği hedef mastitis tedavisi konseptini 

uyguluyor. Bu süre zarfında, bu çiftliklerin hiçbirinde mevcut meme sağlığı durumu bozulmadı. 

Çoğu çiftlikte meme sağlığı durumu daha iyiye gitti, ancak bunu yalnızca dolaylı olarak tedavi 

sistemimiz ile bağdaştırıyoruz. Bize göre, tüm klinik mastitislerin sistematik dokümantasyonu ve 

örneklenmesi, bu verilerin daha fazla değerlendirilmesi ve bundan elde edilen bilgilerin çiftliğin 

günlük rutininde uygulanması, ancak her şeyden önce, net kavramların uygulanmasındaki gözle 

görülür başarılardan gelen motivasyon, çiftliklerdeki üretimin iyileştirilmesinde etkilidir. 
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Clinical mastitis diagnostics and treatment 
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University of Copenhagen, Denmark 

 

Mastitis diagnostics and mastitis therapy are closely linked. Without a precise knowledge of 

the causative mastitis pathogens, neither a cause control nor a differentiated therapy of mastitis is 

possible. Without differentiated therapy, most antibiotic mastitis therapies will be superfluous. 

While cytomicrobiological mastitis diagnostics was initially used to find eradicable pathogens in 

dairy herds and then to sanitize them, the task of diagnostics today, in addition to identifying 

weaknesses in the prophylactic work, is the adapted (antibiotic) therapy. Thus, the investigation of 

clinical mastitis in a dairy farm gives a passable picture of the mastitis situation and allows 

retrospective changes in management. Even better would be only diagnostics immediately before 

therapy, which would allow an adapted treatment. 

In recent years, some developments in this field have led to the possibility of a modern 

effective evidence-based therapy with the help of modern diagnostics. Work has been done on 

identifying animals unworthy of antimicrobial treatment, work on alternative therapy for these 

animals and work on direct therapeutic decision-making using on-farm tests. Some 

recommendations - such as not treating subclinical mastitis in lactation (with the exception of 

Streptococcus (Sc.) agalactiae or Sc. canis eradications) or the use of NSAID’s in every clinical 

mastitis case - we have derived from the available evidence. As a side effect, some field studies in 

recent years have shown that the systematic use of NSAID's can reduce the time to clinical cure by 

one day.  

 

Systemic Treatment or not? 

The first decision in the treatment of clinical mastitis can be made using the mastitis score. This 

score can be reliably determined by anyone involved in the treatment of mastitis. Since severe 

mastitis carries the risk of bacteremia resulting in sepsis with possible death, we recommend 

systemic antibiotic therapy in these cases.  

Since parenteral antibiotic treatment of dairy cows can influence the intestinal flora of the 

animals and promote the development of resistance, we otherwise recommend administering 

antibiotics only intramammary (i.mam.) whenever possible in clinical mastitis.  However, the 

occurrence of bacteremia associated with cases of severe mastitis in dairy cows is an under-

researched topic and of great practical importance for the development of evidence-based strategies 

in mastitis therapy. In a first study published by us on this subject, the detection of cultivable 

pathogens in the blood of cows with severe clinical mastitis was apparently rare (1.4 %) 

(Brennecke et al. 2021).  

 

Pathogens and Antibiotics  

Antibiotics have the effect of killing bacteria. Their use therefore presupposes a bacterial infection 

of the mammary gland. Bovine mastitis is a multifactorial disease, which can be caused by a 

variety of pathogens. The pathogen spectrum in many dairy herds in the world has shifted from 

cow-associated pathogens to environment-associated pathogens in the last decades. Thus, different 

non-aureus staphylococci (NAS) are most frequently identified in cases of clinical mastitis, 

followed by Sc. uberis, Sc. dysgalactiae, and coliform microorganisms with Escherichia (E.) coli as 

the leading species. For about one third of all mastitis samples, no pathogen can be identified in 

routine microbiological investigation. Severe clinical mastitis cases are often caused by E. coli or 

Sc. uberis. As the eradication of environment-associated mastitis pathogens is not possible, mastitis 

control must also shift to reduction of the density of pathogens in the environment by prophylactic 

hygienic and herd management measures.  
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Fig 1.: Microbiological Findings in 2883 clinical mastitis cases in 2020 (Schmenger et al., 2020b).  

*: Prototheca spp., Bacillus spp., Enterococcus spp., yeast, Pseudomonas spp., Corynebacterium 

spp., other streptococci. **: More than two different pathogens were detected in one sample. NaS: 

Non-aureus staphylococci. 

 

Antibiotics are not effective in all cases of mastitis 

The treatment success of an antibiotic therapy is determined by the bacteriological cure rate. In the 

course of many mastitis cases, the bacteriological cure rate can hardly, if at all, be increased by 

antibiotics. However, two completely different case scenarios can occur for this: the cure risk is so 

poor that an antibiotic therapy can hardly increase it (a) or the self-cure rate is already so high that 

it can hardly be improved by an antimicrobial treatment (b). Moreover, antimicrobial treatment is 

not appropriate in all clinical cases without identification of a (sensitive) bacterial pathogen (c).  

a. Treatment-unworthy animals 

These are (mainly older) cows with high cell counts in the Dairy Herd Improvement (DHI) 

testing over a long period of time (e.g. 3x >700,000 cells/ml milk) (Østerås et al., 2006; Linder et 

al., 2013) or animals/quarters with several clinical cases of mastitis in the same lactation (Østerås et 

al., 1999, Schukken et al., 2003, Pinzón-Sánchez and Ruegg, 2011, Ziesch and Krömker, 2016). 

The mentioned cows will not benefit from i.mam. antibiotic administration, so that antibiotic 

treatment is not recommended, unless animal welfare issues require systemic antibiotic therapy (e.g. 

severe mastitis, please see: “Systemic Treatment or not”). Within the framework of various 

randomized field trials, we compared the antibiotic therapy of mild and moderate mastitis in the so-

called treatment-unworthy cows with various alternative therapies that are approved for the therapy 

of mastitis in Germany. The reason for these studies was that for many farmers it is a social norm 

not to leave animals with clinical mastitis untreated. Therefore, we looked for therapies that were 

comparable to the results of antibiotic therapies. So far, we have published three comparative 

studies showing that by using enzyme preparations (Mastiyeyxzym ®), homeopathic nosodes 

(Pyrogenium ®) and NSAID's (Ketoprofen ®), comparable results to the use of antibiotic doses 

can be achieved in these animals (Ziesch and Krömker, 2017, Krömker et al., 2020 and Krömker et 

al., 2021). 

b. Gram-negative cases of clinical mastitis 

Recent studies have shown that mastitis caused by coliform bacteria such as E. coli does not 

require antibiotic administration, since high self-cure rates are observed, and bacteriological cure 

rates do not significantly rise by antibiotic treatment, unless systemic signs of clinical illness are 

detected (Barlow, 2011, Suojala et al., 2013, Persson et al., 2015).  
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c.No (bacterial) growth cases of clinical mastitis 

In about 30 % of all mastitis samples, no pathogen can be identified with conventional 

bacteriological culture (Mansion-de Vries et al., 2015, Oliveira et al., 2013). An antibiotic 

treatment of mastitis cases with no growth results is therefore neither necessary nor justified. 

 

Requirements for On-Farm Tests 

Therefore, it seemed necessary to use tools for a targeted mastitis therapy that quickly and easily 

detects the causative pathogen group of mastitis. We developed and studied a test which is called 

mastDecide® and permits a rapid identification of the mastitis-causing pathogen group (“Gram-

positive”, “Gram-negative”, “no growth”) after a time span of 12 hours.   

On the one hand, on-farm tests are applied to enable earlier treatment decisions, while, on 

the other hand, they must deliver easy performance, distinct result interpretation, and a high 

consumer and handling safety. A close veterinary supervision in livestock and udder health 

management is recommended to ensure the correct handling of on-farm tests and their residues. 

On-farm studies applying a rapid on-farm test system (mastDecide®, QuIdee GmbH, Homberg) for 

the identification of Gram-positive cocci and coliform mastitis-causing pathogens revealed, that 

this test system is particularly easy and safe to handle on-farm and simple to interpret. However, 

especially in small dairy herds, the personnel might be missing a regular handling and 

interpretation of the tests because of low numbers of clinical mastitis cases. Thus, on smaller farms, 

the willingness to implement the test system is to some extent lower compared to larger dairy herds 

with an already developed daily testing routine. The reason for this might be a training effect in 

employees, which enhances the secure handling and interpretation of the test system. 

 

On-farm Tests as a Necessary Tool in Mastitis Treatment 

      

 
Fig. 2: MastDecide® (QuIdee GmbH, Homberg): The system consists of two test tubes containing pink test 

media that can discriminate between “Gram-positive cocci”, “coliform bacteria” or “no growth”. A visible 

discoloration of the test media after its inoculation with 100 µL sample and incubation at 37 °C for a defined 

time, is considered as a positive reaction. A discoloration of both test tubes indicates the growth of Gram-

positive cocci, a discoloration of only the first tube indicates the growth of coliform bacteria, whereas no 

change in color indicates no microbiological growth. Since some microorganisms (such as lactic acid bacteria, 

yeasts, Prototheca spp., Pseudomonas spp., Bacillus spp., Corynebacterium spp., or Trueperella pyogenes) 

are not able to grow in the tube system, the test will result in “no growth” for these microorganisms. 
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Which Antibiotic Substances can be recommended? 

In general, the resistance situation varies from farm to farm as well as from region to region and 

country to country. To date, the issue of resistant or multi-resistant mastitis-causing pathogens such 

as methicillin-resistant Staphylococcus (S.) aureus (MRSA) seems to play a subordinate role in 

dairy industry (Erskine et al., 2002, Schröder et al., 2005, Tenhagen et al., 2006, Pol and Ruegg, 

2007, Oliver et al., 2011, Kreausukon et al., 2012).  

Recent data suggest, that the resistance rates of typical mastitis pathogens might be higher 

than expected, so that optimization of antimicrobial usage is desirable (Bolte et al., 2020). At the 

same time, the data show that the use of simple ß-lactam antibiotics such as procaine penicillin is 

highly effective for the microorganisms whose infections can basically be influenced by antibiosis 

(mainly Gram-positive cocci). Besides the requested general reduction of antimicrobial usage, the 

use of antimicrobials has to be limited to substances with less critical importance for human health 

(e.g. of category 1, EMA) whenever possible. Thus, the choice and application of antimicrobial 

substances underlies the actual governmental restrictions. 

According to the commission notice (2015/C 299/04) antimicrobial usage should comprise 

previous microbiological investigation and sensitivity testing if applicable (European Commission, 

2015). Differences between spontaneous bacteriological cure and antibiotic treatment cure rates are 

biggest for streptococci and medium for staphylococci, particularly  S. aureus. For most other 

pathogens, the spontaneous cure rates cannot be (significantly) raised by antimicrobial treatment 

(McDougall, 2007). This is why narrow spectrum ß-lactam antibiotics are regarded as suitable for 

local mastitis treatment. Especially for streptococci and most staphylococci the MIC for penicillin 

are still regarded as low, but must be closely monitored. However, without specific clinical 

breakpoints for mastitis, defining the respective concentrations of the antimicrobial at the site of 

infection,  MIC analysis only represents relative data.                                                                                                                                                                                                                                            

Administration of antibiotics with (highest priority) critical importance for human medicine 

is reserved for infections with pathogens resistant  against “uncritical” (e.g. category 1) antibiotics 

such as ß-lactamase-producing staphylococci (EMA 2014). Penicillin should be the first choice 

antimicrobial substance for treatment of Gram-positive cocci in clinical mastitis cases, since it 

possesses a small spectrum of activity, is classified as a substance without critical importance for 

human medicine, and is proven effective against the pathogens mentioned. In affected herds, the S. 

aureus resistance situation should however be closely monitored. 

In practice, the treatment decision usually precedes the outcome of the microbiological 

investigation as well as the resistance test result (Gomes and Henriques, 2016, Persson Waller et al., 

2016). To address the concern that resistance to simple penicillins is present, we have added a 1-

point MIC determination to our rapid test (mastDecide plus®). This means that a selection of the 

appropriate active substances can be made after only 12 hours.  

 

Targeted Mastitis Therapy Concept 

We have used the aforementioned aspects as the basis for a targeted therapy concept that has been 

both scientifically tested and practically applied in recent years. The therapy concept helps the user 

to safely identify the animals that benefit from an antibiotic and those mastitis cases where 

antibiotics can be saved. The study by Schmenger et al. showed that with this system farmers more 

than halved the amount of antibiotics without having a negative impact on animal welfare and cure 

rates (Schmenger et al., 2020). For a rapid identification of the mastitis-causing pathogen group 

(“Gram-positive”, “Gram-negative”, “no growth”) after a time span of 12 hours, farmers performed 

an on-farm culture (QuIdee, mastDecide®).  

The treatment concept is based on three decision criteria: 

1.Mastitis score: The clinical appearance alone determines whether a systemic treatment 

should be performed. Only cows with severe mastitis (MS 3) immediately receive systemic 

antimicrobials and supportive fluids. Antimicrobial treatment of mild to moderate cases (MS 1, MS 

2) is delayed while the result of the on-farm test is pending. A decision concerning the i.mam. 

antibiotic therapy of all cases is made after receiving the result of the on-farm culture (point 3).  

2.Treatment worthiness: Cows, which are covered by the definition of treatment-unworthy 

animals receive no i.mam. antibiotics as they would not accrue any benefit. 
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3.Mastitis-causing pathogen: For the remaining treatment-worthy cows, the result of the on-

farm rapid test, and thus the mastitis-causing pathogen, determines whether the cow receives i.mam. 

antibiotic treatment. Only those with Gram-positive test result receive i.mam.antimicrobials, while 

udder quarters with Gram-negative test result or no verified bacterial growth stay antimicrobially 

untreated. 

 
  

Fig. 3: Decision Tree  

 

The concept and application of on-farm tests are only aids to therapeutic decision making. 

They are in no way a substitute for cytomicrobiological diagnostics of mastitis samples. 

Accordingly, we recommend the systematic examination of the collected mastitis samples in an 

appropriate specialized laboratory. However, this can be done without time pressure and serves to 

clarify the epidemiological situation on the farm.  

If farmers are motivated to save antibiotic doses, we should support them in the best possible 

way with professional care and advice. The changeover will take time, but if farmers have positive 

experiences with the new treatment concepts, they will become more confident in implementing 

them. With the modern treatment concept, about 60-70% less of i.mam. and 65 % less of parental 

antimicrobial doses were used, while cure rates remained consistent. These results show that it is 

possible for farms to implement a therapy concept in everyday life and thus permanently avoid 

unnecessary antibiotics.  

For more than 7 years now, more and more dairy farms have been implementing the targeted 

mastitis therapy concept. During this time, the udder health situation has not deteriorated on any of 

these farms. Most farms have an improved udder health situation, but we attribute this only 

indirectly to our therapy system. In our view, the systematic documentation and sampling of all 

clinical mastitis, the further evaluation of this data and the application of the knowledge gained 

from it in the daily routine of the farm, but above all the motivation that comes from visible 

successes in the implementation of clear concepts, is responsible for the improvement of the farms. 
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Etçi ve sütçü ineklerde doğum sonrası reprodüktif aktivitenin yeniden başlaması 

 

Mark A Crowe 

 

UCD Veterinerlik Okulu, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, İrlanda 

 

İletişim: mark.crowe@ucd.ie 

 

İnekte doğumdan sonra değişken bir anöstrus dönemi vardır. Foliküler büyüme, ineklerin 

çoğunda doğumdan sonraki 3 ila 5 gün içinde meydana gelen geçici bir folikül uyarıcı hormon 

(FSH) artışı ile ilişkili olarak genellikle 7-10 gün içinde yeniden başlar. Beslenme açısından stresli 

olmayan süt ineklerinde genellikle doğum sonrası ilk baskın foliküllerin ovulasyonu gerçekleşir (~ 

15 gün), oysa iyi vücut kondisyonuna sahip emziren etçi ineklerin ilk ovulasyona kadar (~ 30 gün) 

ortalama 3,2 ± 0,2 dominant folikülü varken, zayıf vücut kondüsyonundaki etçi sığırlarda ilk 

ovulasyona kadar (~70-100 gün) ortalama 10,6 ± 1,2 dominant folikül mevcuttur. Doğum sonrası 

dönemde dominant foliküllerin ovulasyonunda yaşanan problemler, luteinize edici hormonun (LH) 

seyrek pulsatil salınımı ile ilişkilidir ve progesteron hormonunun yokluğunda hem emzirme hem de 

kötü beslenme LH dalgalarının uzun süreli baskılanmasıyla ilişkilendirilir. Yüksek verimli Holstein 

tipi inekler gibi sütçü tipteki ineklerde, genel olarak şiddetli negatif enerji dengesi, güç doğum, 

plasental membranların atılamaması ve uterus enfeksiyonlarının etkileri nedeniyle doğum sonrası 

dönemde ovulasyonun yeniden başlaması paterni gecikebilir. Hem süt hem de besi ineklerinde ilk 

ovulasyon genellikle sessizdir (yani davranışsal östrus yoktur) ve genellikle (>%70) tek bir folikül 

dalgası içeren kısa bir döngüdür. Hem besi hem de süt ineklerinde post-partum ovaryum 

aktivitesinin yeniden başlamasını optimize etmenin anahtarı, doğum sonrası vücut kondisyon kaybı 

<0.5 ile sınırlı olacak şekilde ineklerin optimal vücut kondisyonunda (vücut kondisyon skoru; 

BCS; 2.75-3.0) buzağılamaları için buzağılama öncesi dönemde uygun beslenme ve yönetimin 

sağlanmasıdır. 

 

Kaynaklar 
Kaynak listesine istek üzerine ulaşılabilir (mark.crowe@ucd.ie) 
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Resumption of reproductive activity in post-partum beef and dairy cows 

 

Mark A Crowe 

 

UCD School of Veterinary Medicine, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland 

 

Contact: mark.crowe@ucd.ie 

 

There is a variable anoestrous period following parturition in the cow.  Follicular growth 

generally resumes within 7-10 days in the majority of cows associated with a transient follicle-

stimulating hormone (FSH) rise that occurs within 3 to 5 days of parturition.  Dairy cows that are 

not nutritionally stressed generally ovulate their first postpartum dominant follicle (~ 15 days), 

whereas beef suckler cows in good body condition normally have a mean of 3.2 ± 0.2 dominant 

follicles (~ 30 days) to first ovulation; and beef cows in poor body condition have a mean of 10.6 ± 

1.2 dominant follicles (~70-100 days) to first ovulation.  The lack of ovulation of dominant 

follicles during the postpartum period is associated with infrequent luteinizing hormone (LH) 

pulses, with both suckling and low level of nutrition being implicated in the prolonged suppression 

of LH pulses in the absence of progesterone.  In dairy cows the normal pattern of early resumption 

of ovulation may be delayed in high yielding Holstein type cows generally due to the effects of 

severe negative balance, dystocia, retained placental membranes and uterine infections.  First 

ovulation in both dairy and beef cows is generally silent (i.e., no behavioural oestrus) and is 

generally (>70%) followed by a short cycle, usually containing just one follicle wave.  The key to 

optimizing resumption of ovulation in both beef and dairy cows is appropriate pre-calving nutrition 

and management so that cows calve down in optimal body condition (body condition score; BCS; 

2.75-3.0) with postpartum body condition loss restricted to <0.5 BCS units. 
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Süt ineklerinde üreme yönetimi - gelecek 

 

 

Mark A. Crowe*1, Miel Hostens2, Geert Opsomer3 

 
1UCD Veterinerlik Okulu, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, İrlanda 

  2Veteriner Fakültesi, Utrecht, Hollanda  
3Veteriner Fakültesi, Ghent Üniversitesi, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, Belçika 

 

İletişim: mark.crowe@ucd.ie 

 

Süt ineklerinde sürü sağlığı yönetimindeki değişimin itici güçleri arasında, sürü/çiftlik 

büyüklüğündeki önemli artış, kotaların kaldırılması (Avrupa içinde) ve süt ineği üreme yönetimine 

yardımcı teknolojilerdeki artış yer almaktadır. Fertilite yönetimini iyileştirmek için bir dizi kilit 

alan vardır, bunlar: i) önemli miktarda verinin işlenmesi, ii) genetik seçim (yetiştirme 

programlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş fenotipler dahil), iii) beslenme yönetimi (geçiş 

dönemi yönetimi dahil), iv) bulaşıcı hastalıkların kontrolü, v) üreme yönetimi (ve üreme 

yönetimini iyileştirmek için otomatik sistemler), vi) ovulasyon/ östrus senkronizasyonu, vii) 

reprodüktif durumun hızlı teşhisi ve viii) erkek hayvanlarda fertilite yönetimi. Bu derleme, süt 

ineği sürü sağlığına ve üreme performansına katkıda bulunan bu kilit faktörlerin birçoğunun 

mevcut durumunu ve gelecekteki görünümünü kapsamaktadır. Fertilite için genetik eğilimlerdeki 

gelişmelere ek olarak, yakın gelecekte çok sayıda başka gelişme olması muhtemeldir. Bunlar: i) 

sütte ölçülebilen yeni ve özgün fertilite fenotiplerinin geliştirilmesi, ii) spesifik genomik fertilite 

belirteçleri, iii) erken ve hızlı gebelik tespiti, iv) aktivite takibinin artan kullanımı, v) geliştirilmiş 

üreme protokolleri, vi) üreticiler için daha uygun hale gelen ilgili fenotipler için otomatik hat içi 

sensörler, ve vii) mandıra çiftçilerine sunulan birden fazla “Büyük Veri” kaynağının belirlenmesi 

ve depolanması. Bunlar, gelecekte süt ineklerinin performansının, sağlığının ve fertilitesinin 

iyileştirilmesini kolaylaştıracaktır. 
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Reproductive management in dairy cows - the future 

 

 

Mark A. Crowe*1, Miel Hostens2, Geert Opsomer3 
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  2Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht, The Netherlands, and 3Faculty of Veterinary 

Medicine, University of Ghent, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, Belgium 

 

Contact: mark.crowe@ucd.ie 

 

Drivers of change in dairy herd health management include the significant increase in 

herd/farm size, quota removal (within Europe) and the increase in technologies to aid in dairy cow 

reproductive management. There are a number of key areas for improving fertility management 

these include: i) handling of substantial volumes of data, ii) genetic selection (including improved 

phenotypes for use in breeding programmes), iii) nutritional management (including transition cow 

management), iv) control of infectious disease, v) reproductive management (and automated 

systems to improve reproductive management), vi) ovulation / oestrous synchronisation, vii) rapid 

diagnostics of reproductive status, and viii) management of male fertility.  This review will cover 

the current status and future outlook of many of these key factors that contribute to dairy cow herd 

health and reproductive performance.  In addition to improvements in genetic trends for fertility, 

numerous other future developments are likely in the near future.  These include: i) development of 

new and novel fertility phenotypes that may be measurable in milk; ii) specific fertility genomic 

markers; iii) earlier and rapid pregnancy detection; iv) increased use of activity monitors; v) 

improved breeding protocols; vi) automated inline sensors for relevant phenotypes that become 

more affordable for farmers; and vii) capturing and mining multiple sources of “Big Data” 

available to dairy farmers.  These should facilitate improved performance, health and fertility of 

dairy cows in the future. 
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Klinik mastitisli ve sağlıklı süt sığırlarının serum ve sütlerinde BVDV, BoHV-1 ve BoHV-4 

antikor düzeyleri 

 
 

Veysel Soydal Ataseven1, Pınar Ambarcıoğlu2, Fırat Doğan1 
 

 
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE; 
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Hatay, 

TÜRKİYE 

 

Bu araştırmanın amacı, klinik mastitisli ve sağlıklı süt sığırlarında serum ve süt BVDV, BoHV-1 
ve BoHV-4 antikor düzeylerini dolaylı enzim bağlantılı immünosorbent testi (ELISA) kullanarak 

belirlemekti. BoHV-4 antikorları sadece mastitis grubunda tespit edilirken hem mastitis hem de 

sağlıklı gruplardaki tüm hayvanlarda BVDV ve BoHV-1 antikorları pozitifti. Mastitis grubunda 

BoHV-1-spesifik antikorları için kandan süte geçiş seviyesi sağlıklı gruptan daha yüksekti 
(p<0.001). Bununla birlikte, BVDV-spesifik antikorlar için kandan süte geçiş seviyeleri 

bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0.156). Ancak klinik 

mastitisli süt sığırlarında BoHV-4 spesifik antikor seviyeleri sütte serumdan daha yüksekti. 
Bulgular, anne antikor düzeylerine katkısı açısından özellikle önemli olan süt ve serum antikor 

düzeyleri arasında belirgin bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Antikor, BVDV, BoHV-1, BoHV-4, ELISA, mastitis. 
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BVDV, BoHV-1 and BoHV-4 antibody levels in serum and milk of dairy cattle with clinical 

mastitis and healthy 
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The objective of this research was to determine the BVDV, BoHV-1 and BoHV-4 antibody levels 

in serum versus milk in dairy cattle with clinical mastitis and healthy using indirect enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA). BoHV-4 antibodies were detected only in mastitis group, while all 

animals in both mastitis and healthy groups were positive for BVDV and BoHV-1 antibodies, The 
blood-to-milk transition level in the mastitis group was higher than the healthy group for BoHV-1- 

specific antibodies (p<0.001), although there was no statistically significant difference between the 

blood-to-milk transition levels between the two groups for BVDV-specific antibodies (p=0.156). 
However, the levels of BoHV-4 specific antibody levels were higher in milk than in sera in dairy 

cattle with clinical mastitis. The findings indicate a good correlation between milk and serum 

antibody levels, which is especially important in terms of its contribution to maternal antibody 

levels. 

 

Keywords: Antibody, BVDV, BoHV-1, BoHV-4, ELISA, mastitis. 
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