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Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısı ile Toplam Mezofilik
Aerob Bakteri Sayısı ve Bazı Yetiştiricilik Özellikleri
Arasındaki İlişki*
Bu çalışmada, kıl keçisi sütlerindeki somatik hücre sayısı ile toplam mezofilik aerob bakteri ve bazı
yetiştiricilik özellikleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bu amaçla, yaş ve laktasyon sayısı belirlenen
keçilerden elde edilen 37 adet çiğ süt örneğinde somatik hücre sayıları standart analiz yöntemiyle
(mikroskobik sayım) saptandı. Sütlerin, mikrobiyolojik analizinde toplam mezofilik aerob bakteri,
koliform, E. coli ve Staphylococcus-Micrococcus sayıları belirlendi. İncelenen çiğ süt örneklerindeki
somatik hücre sayısı en az 78.000 hücre/mL, en çok 492.000 hücre/mL, ortalama 297.459±78.733
hücre/mL düzeyinde bulundu. Örneklerin 36 tanesinde (%97.3) somatik hücre sayısının 100.000
hücre/mL’den fazla olduğu belirlendi. Yine 6 örnekte (%16.22) somatik hücre sayısının, 100.000250.000 hücre/mL arasında, 30 tanesinde (%81.08) 250.000-500.000 hücre/mL arasında olduğu ve
hiçbir örneğin 500.000 hücre/mL’den fazla somatik hücre içermediği görüldü. İncelenen örneklerde
8
9
6
6
ortalama toplam mezofilik aerob sayısı 2.15x10 1.12x10 kob/mL, koliform 1.92x10 7.86x10
2
3
kob/mL, Staphylococcus-Micrococcus 4.08x10 1.11x10 kob/mL miktarlarında saptandı.
Örneklerin yalnızca 2 tanesinde (%5.4) E. coli’nin varlığı tespit edildi. Somatik hücre sayısı ile
toplam mezofilik aerob bakteri, yaş ve laktasyon sayısı arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemsiz
bulundu (P>0.05). Sonuç olarak, çiğ keçi sütlerinde somatik hücre sayılarının nispeten yüksek
olduğu, dolayısıyla sütün elde edilmesinde hijyenik şartlara yeterince uyulmadığı ya da
hayvanlarda meme sağlığı ile ilgili sorunların olabileceği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Keçi sütü, somatik hücre, yaş, laktasyon sayısı, mikrobiyolojik.
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Relationship Between Somatic Cell Count, Total Mesophilic Aerobic Bacteria
Count and Some Breeding Traits in Goat Milk
In this study, the correlation between somatic cell counts and total mesophilic aerobic bacteria
counts, some breeding attributes in milk of hair goats were investigated. For this purpose, a total of
37 raw milk samples obtained from hair goats, in which were determined their age and number of
lactation were determined. The samples were analyzed by direct microscopic technique for
determining somatic cell count. For microbiological analyses in milks, counts of total mesophilic
aerobic bacteria, coliforms, E. coli and Staphylococcus-Micrococcus were determined. The
minimum, maximum and average somatic cell counts in samples were found to be 78.000 cell/mL,
492.000 cell/mL and 297.459±78.733 cell/mL, respectively. In 36 samples (97.3%), somatic cell
count was greater than100.000 cell/mL. In six samples (16.22%), somatic cell count was between
100.000-250.000 cell/mL, in 30 samples (81.08%) was between 250.000-500.000 cell/mL, and no
samples were found containing somatic cells more than 500.000 cell/mL. The average counts of
total mesophilic aerobic bacteria, coliforms and Staphylococcus-Micrococcus were determined as
8
9
6
6
2
3
2.15x10 1.12x10 cfu/mL, 1.92x10 7.86x10 cfu/mL, 4.08x10 1.11x10 cfu/mL, respectively. E.
coli was found only in two of the samples (5.4%). Statistically, correlation between somatic cell
counts and counts of total mesophilic aerobic bacteria, age, number of lactation were not found
significant (P>0.05). As a result, it is speculated that somatic cell count is relatively high in goat milk
because of unhygienic milking procedures, or animals may have problems related to udder health.
Key Words: Goat milk, somatic cell, age, number of lactation, microbiological.
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Somatik hücre sayısı (SHS), sütün kalitesinin belirlenmesinde önemli bir kriterdir.
SHS’nin kabul edilebilir sınırların üzerinde olması, insan sağlığı açısından önemli riskler
oluşturabildiği gibi, sütün miktarında azalmalarla birlikte (1), süt ürünlerinin üretiminde
kaliteye yönelik olarak istenmeyen bazı hatalara da neden olmaktadır (2, 3). Diğer
taraftan çiğ sütteki SHS, hayvanın meme sağlığının bir göstergesi olması özelliğini de
taşımaktadır. Özellikle memede meydana gelecek klinik veya subklinik mastitis
vakalarında, bahsedilen hücrelerin çiğ süt içeriğindeki sayılarının arttığı da
bildirilmektedir (4-6). Mastitis sonucu sütte artan SHS ile süt verim düzeyi arasında
negatif bir ilişki olduğu çoğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur (7-9).

*

4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Antalya/TÜRKİYE.
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Keçi sütlerinin içerdiği somatik hücre miktarının
genellikle inek sütüne oranla daha fazla olduğu, geç
laktasyon döneminde sağlıklı süt keçilerinde bile 1 mL
sütte 1.000.000 adetten fazla somatik hücreye
rastlandığı bildirilmektedir (4, 10-13). Amerika Birleşik
Devletleri, ticari standart olarak keçi sütlerindeki azami
somatik hücre miktarını 1.000.000/mL olarak kabul
etmektedir (14, 15). Ülkemizde ise keçi sütlerine ait bir
sınır olmamakla birlikte Türk Gıda Kodeksi ‘'Çiğ Süt ve
Isıl İşlem Görmüş Sütler Tebliği (2000/6)”'ne göre, ısıl
işlem görmüş içme sütü, süt ürünleri ve süt bazlı
ürünlerin üretiminde kullanılacak çiğ inek sütlerinin
mL'sinde 100.000'den az toplam bakteri ve 500.000'den
az SHS içermesi zorunlu kılınmıştır (16).
Sütte bulunan somatik hücreler; epitelyal hücreler,
büyük skuamöz hücreler, epitel hücre döküntüleri ve
çekirdeksiz hücreler, eritrositler, plazma hücreleri,
kolostrum korpuskülleri ve lökositlerden ibarettir. Yüksek
SHS; ineğin yaşı, laktasyon evresi, stres, mevsim,
beslenme ve mastitis gibi faktörlere bağlıdır (4-6, 17).
Kıl keçisi Türkiye’de en yaygın olarak yetiştiriciliği
yapılan keçi ırkıdır. Halk arasında “Karakeçi” olarak da
bilinir. Tüm bölgelere yayılmakla birlikte, sahile yakın
ormanlık,
çalılık
bölgelerde
yoğun
olarak
bulunmaktadırlar (18).
Keçi yetiştiriciliği Türkiye’de özellikle son yıllarda
önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye’de 2010 yılı
verilerine göre yaklaşık 6.293.233 baş keçi bulunmakta,
bunun da %97.58’ini (6.140.627 baş) kıl keçisi
oluşturmaktadır. Keçilerden elde edilen yıllık toplam
272.811 ton sütün %99.14’ü (270.476 ton) kıl keçisinden
elde edilmektedir (19).
Süt, iyi bir besi ortamı olduğundan birçok
mikroorganizma süt içerisinde yaşayıp çoğalabilmektedir.
Yapılan araştırmalarda (9, 20-22) keçi sütünde daha çok;
Staphylococcus
aureus,
koagülaz
negatif
Staphylococcus, koagülaz pozitif Staphylococcus,
Corynebacterium
spp.,
Mycoplasma
spp.
ve
Enterobacteriaceae familyasına ait bakterilerin olduğu
gözlemlenmiştir. Bu bakterilerin en önemli özelliği besin
ortamına adapte olduktan sonra çok çabuk şekilde
bölünerek çoğalmalarıdır. Memede etkili olan bu
bakteriler SHS’yi hızlı şekilde arttırırlar (21).
Bu araştırma, kıl keçisi sütünde SHS’yi belirlemek,
SHS ile toplam mezofilik aerob bakteri, yaş ve laktasyon
sayısı arasındaki ilişkiyi saptamak ve üretilen sütlerin
hijyenik kalitelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Hayvan Materyali: Bu araştırmada, özel bir keçi
işletmesinde yetiştirilen ve yaşları 2 ila 6, laktasyon
sayıları 1 ila 5 arasında değişen toplam 37 baş kıl keçisi
kullanıldı.
Çiğ süt örnekleri: Çiğ keçi sütü örnekleri 01-31
Mayıs 2011 tarihleri arasında alındı. Steril tüpler içerisine
usulüne uygun olarak alınan örnekler soğuk zincirde
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laboratuvara getirilerek analizleri yapılıncaya kadar
41°C’de saklandı.
Somatik Hücre Sayısının Belirlenmesi: Çiğ keçi
sütü örneklerinde somatik hücre sayımı için IDF'nin (23)
belirttiği metot uygulandı.
Şablon Lamın Hazırlanması: Milimetrik kağıt
kullanılarak şablon hazırlandı. Bunun için kağıttan 5x20
mm kesildi ve sayımda kullanılacak lamın altına
yapıştırıldı. Böylece lamın üzerinde belirtilen ebatlarda
saha belirlendi (23).
Preparatların Hazırlanması: Çiğ süt örnekleri oda
sıcaklığına getirildikten sonra tüpler çalkalandı ve
otomatik mikro pipetle 0.01 mL alındı. Önceden
hazırlanmış şablon yardımıyla lamda belirlenen 5x20
2
mm alana yayıldı ve lamlar 37 °C'lik etüvde kurutuldu.
Sonra, örneklerin üzerine metilen mavisi ile hazırlanmış
boya çözeltisi dökülerek 10 dakika bekletildi. Daha sonra
boyanın fazlası döküldü ve yine etüvde kurutuldu.
Kurutulan preparat bir beherde bulunan su içerisine
daldırılarak boyası giderildi ve tekrar aynı derecede
kurutuldu. Böylece preparat mikroskopta sayım için hazır
hale getirildi (23).
Mikroskopta Sayım: Mikroskopta 40x12 büyütme ile
sayım gerçekleştirildi. Sayım işlemi lamda rastgele
seçilmiş 50 sahada yapıldı ve buradan 1 mL deki SHS
hesaplandı. Her örnekten iki sayım yapılarak ortalaması
alındı (23).
Mikrobiyolojik Analizler: Mikrobiyolojik analizler için
süt örneklerinden 10 mL alındı ve üzerine steril buffered
pepton water çözeltisinden 90 mL ilave edilerek homojen
-1
hale getirildi. Böylece örneğin 10 ’lik (1/10) dilüsyonu
hazırlandı. Bu dilüsyondan aynı seyrelticiyi kullanmak
suretiyle örneğin 10-8’e kadar diğer seyreltileri yapıldı.
Örnekten ve her seyreltiden 1’er mL kullanılarak çift seri
halinde plak dökme metoduyla ekimleri yapıldı ve
inkübasyon süresi sonunda 30–300 koloni içeren plaklar
değerlendirildi (24).
Toplam Mezofilik Aerob Mikroorganizmaların Sayımı:
Bu grup mikroorganizmaların sayımı için Plate Count
o
Agar (Oxoid) besiyeri kullanıldı. Plaklar 301 C’de 72
saat inkübe edildikten sonra oluşan koloniler sayıldı (25,
26).
Koliform Grubu Bakterilerin Sayımı: Koliform
bakterilerin sayımında Violet Red Bile Agar (LAB, Kod
No: 31) kullanıldı. Ekimi yapılan plaklar 371°C’de 18-24
saat inkübe edildi. İnkübasyon sonucunda oluşan
koloniler sayıldı (25).
Escherichia
coli’nin
Saptanması:
Örneklerde
Escherichia coli bakterilerinin varlığını saptamak için,
Tryptone Bile X-glucuronide (Merck, Kod No:
1.16122.0500) Agar besiyeri kullanıldı. Ekimi yapılan
plaklar 371°C’de 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon
sonucunda oluşan mavi-yeşil koloniler E. coli olarak
değerlendirildi (27).
Staphylococcus-Micrococcus
Sayımı:
Bu
mikroorganizmaların sayımında Baird Parker Agar Base
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(Merck, 1.05406) besiyeri ve suplement (Egg Yolk
Tellurite Emulsion %20, Merck, 1.03785) kullanıldı.
Yayma yöntemi ile ekimi yapılan plaklar 371 °C’de 2448 saat inkübe edildi. İnkübasyondan sonra siyah, parlak
konveks koloniler değerlendirildi (27).

yetiştiricilik özellikleri arasındaki ilişki Spearman
Korelasyon Analizi ile belirlenmiştir. İstatistiksel analizler
IBM SPSS 19 paket programı ile gerçekleştirilmiştir (28).

İstatistiksel Analiz: Verilerin analizinde, öncelikle
normallik
testi (Kolmogorov-Smirnov)
uygulanmış,
Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre önemlilik
düzeyi 0.05’den küçük (P<0.05) bulunduğundan verilerin
normal dağılım göstermediği sonucuna varılmış ve bu
nedenle istatistiksel karşılaştırmalarda non parametrik
testler kullanılmıştır. Somatik hücre sayıları ile bakteri ve

İncelenen toplam 37 adet çiğ keçi sütü örneklerindeki
somatik hücrelerin mikroskobik görünümleri Şekil 1’de,
somatik hücre sayıları Tablo 1 ve 2’de, mikrobiyolojik
analiz bulguları Tablo 3 ve 4’de istatistik sonuçları ise
Tablo 5’de gösterilmiştir.

Bulgular

Şekil 1. Somatik Hücrelerin mikroskobik görünümü
Tablo 1. Çiğ keçi sütü örneklerinde tespit edilen somatik hücre sayıları (hücre/mL)
Ortalama
(XSx)

En az

En çok

297.459±78.733

78.000

492.000

Analiz
Somatik Hücre

Tablo 2. Çiğ keçi sütü örneklerinde tespit edilen somatik hücre sayılarının dağılımı
Analiz
Somatik Hücre

Örnek
sayısı

<100.000
(hücre/mL)

100.000–250.000
(hücre/mL)

250.000–500.000
(hücre/mL)

>500.000
(hücre/mL)

37

1
(%2.70)

6
(%16.22)

30
(%81.08)

(%0.00)

Tablo 3. Çiğ keçi sütü örneklerinde mikrobiyolojik analiz bulguları (kob/mL)
Mikroorganizma
Toplam Mezofilik Aerob
Koliform
E. coli
Staphylococcus-Micrococcus

Ortalama
(XSx)
8

9

2.15 x10 1.12 x10
6
6
1.92 x10 7.86 x10
2
3
2.17 x10 1.32 x10
2
3
4.08 x10 1.11 x10

En az
3
4.00 x10
-

En çok
9
6.80 x10
7
4.60 x10
3
8.00 x10
3
4.40 x10
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Tablo 4. Çiğ keçi sütünde mikroorganizmaların örneklere göre dağılımı
1

1

2

3

4

5

<0.1x10
kob/mL

0.1x10 1
0.9x10
kob/mL

1.0x10 1
9.9x10
kob/mL

1.0x10 2
9.9x10
kob/mL

1.0x10 3
9.9x10
kob/mL

1.0x10 4
9.9x10
kob/mL

1.0x10 5
9.9x10
kob/mL

>1.0x10
kob/mL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

-

-

-

-

-

-

-

-

8

21.6

4

10.8

5

13.5

20

54.1

Koliform

18

48.6

-

-

-

-

4

10.8

4

10.8

3

8.1

2

5.4

6

16.2

E. coli

35

94.6

-

-

1

2.7

-

-

1

2.7

-

-

-

-

-

-

StaphylococcusMicrococcus

26

70.3

-

-

-

-

7

18.9

4

10.8

-

-

-

-

-

-

1

Mikroorganizma
Toplam
Mezofilik Aerob

n: Örnek sayısı

<: den az

6

>: den fazla

Tablo 5. Çiğ keçi sütü örneklerinde somatik hücre sayısı ile toplam mezofilik aerob ve yetiştiricilik özellikleri arasındaki
ilişki

Özellik
Yaş
Laktasyon Sayısı
Somatik Hücre

n
37
37
37

Somatik Hücre
Spearman's
Sig.
rho
(2-tailed)
0.196
0.246
0.188
0.266
-

Tartışma
Bu çalışmada, Doğu Anadolu bölgesindeki bir
işletmeden yaş ve laktasyon sayısı belirlenen kıl
keçilerinden alınan toplam 37 adet çiğ sütte standart
analiz yöntemi (mikroskobik sayım) ile SHS ve toplam
mezofilik aerob, koliform, E. coli ve StaphylococcusMicrocoocus sayıları saptandı.
İncelenen çiğ süt örneklerinde SHS en az 78.000
hücre/mL, en çok 492.000 hücre/mL, ortalama
297.459±78.733 hücre/mL düzeyinde bulundu (Tablo 1).
SHS’nın fazla çıkması, inek sütü için memede daha çok
bir enfeksiyonun olduğunu ve süt kalitesindeki düşüşü
ifade etmektedir (29). Keçi sütlerinde SHS inek sütünden
farklı olarak değerlendirilmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde keçi sütü için 1.000.000 hücre/mL SHS
limiti verilmesine karşın, Avrupa Birliği ülkelerinde keçi
sütü için kabul edilebilir SHS açıkça belirtilmemiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde meme sağlığının ve süt
kalitesinin SHS ile çok da ilişkili olmadığına dair
söylemlerin yanında, başka alternatif ilişkiler bildirilmiştir
(30). Bu konuda yapılan çalışmalarda farklı bulgular elde
edilmiştir. Şöyle ki; Erdoğan ve Batu (31), Türkiye’nin
çeşitli illerinden topladıkları 405 adet Kıl ve Malta keçisi
sütlerinde SHS’yi en az 600.000 hücre/mL, en fazla
9.000.000
hücre/mL
olarak
saptamışlardır.
Araştırmacılar, söz konusu hayvanların %16.1’inin
mastitisli olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bakteriyolojik
analiz sonuçlarının bunlarla uyumlu sonuç vermediğini
bildirmişlerdir. Vihan (32) ise, Hindistan’da iki ayrı keçi
sürüsünden elde ettiği 381 çiğ süt örneğinin ortalama
330.000 hücre/mL somatik hücreye sahip olduğunu, bu
sütlerin %8’inde koagülaz negatif Staphylococcus ve
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Toplam Mezofilik Aerob
Spearman's
Sig.
rho
(2-tailed)
- 0.038
0.821

5.295.000 hücre/mL somatik hücre, örneklerin %3’ünde
de, koagülaz pozitif Staphylococcus ve 990.000
hücre/mL somatik hücre tespit etmiştir, Araştırmacı,
örneklerin %2’sinin ise Mycoplasma bakterisini içerdiğini
ve bu örneklerde SHS’nin de 1.830.000 hücre/mL
olduğunu belirlemiştir. Yine yapılan bazı araştırmalarda
(10-13), keçi sütlerinin içerdiği SHS’nin genellikle inek
sütüne oranla daha fazla olduğu, geç laktasyon
döneminde sağlıklı süt keçilerinde bile 1 mL sütte
1.000.000 adetten fazla somatik hücreye rastlandığı
bildirilmiştir. Zeng (33) de, keçi sütünde SHS’yi
Fossomatic-300 fluorescent hücre sayıcı ile belirlemiştir.
Araştırmacı, inek sütüne göre kalibre edilmiş fossomatik
cihazında SHS’yi 700.000 hücre/mL tespit ederken keçi
sütüne göre kalibre edilmiş fossomatikde SHS’yi 550.000
hücre/mL değerinde saptamıştır. Bu çalışmamızda
incelenen 37 adet çiğ süt örneğinin %81.08’inde (30
örnek) SHS 250.000-500.000 hücre/mL arasında tespit
edilmiştir. Hiçbir örnekte SHS 500.000 hücre/mL’den
fazla bulunmamıştır (Tablo 2). Bu sonuç, bazı
araştırmacıların (32) bulguları ile uyum gösterirken, diğer
bazı araştırmacıların (10-13, 31) bulgularından oldukça
düşüktür. Yine, farklı illerden (Elazığ, Samsun, Malatya,
Şanlıurfa ve Erzurum) elde ettiğimiz çiğ inek sütlerinde
saptadığımız SHS’den (1.096.680 - 6.892.500 hücre/mL)
düşüktür (34). Bu durum, bu araştırmada incelenen
sütlerin yalnızca bir işletmeden elde edilmesiyle
açıklanabilir.
Örneklerde
toplam
mezofilik
aerob
3
mikroorganizmaların sayısı en az 4.00x10 kob/mL, en
9
8
9
çok 6.80x10 kob/mL, ortalama 2.15x10 1.12x10
kob/mL düzeyinde bulundu (Tablo 3). Örneklerdeki
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toplam mezofilik aerob mikroorganizmalarına ait standart
sapmanın elde edilen ortalamadan daha büyük değerde
bulunması, örnekler arasındaki dağılımın çok yüksek
olduğunu ortaya koymaktadır. Toplam mezofilik aerob
mikroorganizma sayısının bir örnekte 6.80x109 kob/mL
gibi çok yüksek düzeyde bulunması, muhtemelen bu
sütün bozuk olduğunu ya da sütün elde edildiği hayvanın
şiddetli
bir
enfeksiyon
(mastitis)
geçirdiğini
göstermektedir. Toplam mezofilik aerob mikroorganizma
sayılarının 37 çiğ süt örneğindeki dağılımına
bakıldığında;
örneklerin
17
tanesinde
(%45.9)
3
5
mikroorganizma sayısının 1.0x10 kob/mL ile 9.9x10
kob/mL arasında olduğu ve 25 örneğin de (%67.6)
5
>1.0x10 kob/mL’den fazla mikroorganizma içerdiği
görülmektedir (Tablo 4). Belirlenen bu değerler göz
önüne alındığında, örneklerdeki mezofilik aerob
mikroorganizma sayılarının nispeten yüksek olduğu ve
önemli bir kısmının (%67.6) Türk Gıda Kodeksi ‘'Çiğ Süt
ve Isıl İşlem Görmüş Sütler Tebliği (2000/6)”'ne (16)
uymadığı söylenebilir.
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en az <0 kob/mL, en çok 4.40x103 kob/mL, ortalama
2
3
4.08x10 1.11x10 kob/mL olduğu tespit edildi. Yine,
Staphylococcus-Micrococcus sayıları bakımından da
ferdi değerler arasında önemli farkın bulunduğu görüldü
(Tablo
3).
Staphylococcus
–
Micrococcus
mikroorganizmaları, örneklerin 26 tanesinde (%70.3)
1
2
3
<0.1x10 kob/mL, 11 tanesinde (% 29.7) 1.0x10 –9.9x10
kob/mL arasında bulundu (Tablo 4). Benzer olarak, bu
konuda yapılan bir çalışmada (22), incelenen keçi
memelerinin %2’sinin S. aureus, %23’ünün ise koagülaz
negatif Staphylococcus ile enfekte olduğu saptanmıştır.
Yine, Contreras ve ark. (20), 188 İspanyol MurcianoGranadina keçisinde, memenin %18 oranında enfekte
olduğunu saptamışlardır. Bu oran içinde %70 koagülaz
negatif
Staphylococcus,
%1
koagülaz
pozitif
Staphylococcus, %12 Corynebacterium spp., %9
Mycoplasma spp. ve %8 Enterobacteriaceae içerdiği
belirtilmiştir. Cedden ve ark. (4) ise, farklı laktasyon
sırasındaki ak keçilerde (Saanen×Kilis) laktasyonun son
dönemine ait sütteki somatik hücre değerlerini ortaya
koymak; süt verimi, yaş ve bazı meme özellikleri ile olan
ilişkileri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında,
laktasyon sayısı ile SHS değerleri arasındaki fark
önemsiz bulunurken, yaşla SHS değerleri arasındaki
korelasyon 0.466 olarak tespit edilmiştir (P<0.05).
Araştırmada, en yüksek SHS değeri 3. laktasyondaki
keçilerin sütlerinde bulunurken, meme ölçüleri ile SHS
arasında önemli bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. Fahr
ve ark. (39) da, keçi sütünün somatik hücre değerleri
hayvan yaşı ya da laktasyon sayısının artışına paralel
olarak mL’de 1.000.000’nun birkaç katı olabileceğini
belirtmişlerdir. Bu çalışmalarda (4, 39) elde edilen
bulgular, bizim tespit ettiğimiz sonuçlardan farklıdır. Bu
durumun, farklı materyal ile farklı çevre ve bakımbesleme şartlarından kaynaklandığı söylenebilir.

Koliform grubu bakteri sayısının en az 0 kob/mL, en
çok 4.60x107 kob/mL, ortalama 1.92x1067.86x106
kob/mL değerlerinde tespit edildi. Örnekler arasında,
koliform grubu bakteri sayısı bakımından önemli farkların
olduğu görüldü (Tablo 3). Bu grup bakterilerin, örneklerin
18 tanesinde (%48.6) <0.1x101 kob/mL, 13 tanesinde
2
5
(%35.1) 1.0x10 kob/mL ile 9.9x10 kob/mL arasında, 6
6
örnekte de (%16.2) >1.0x10 kob/mL’den fazla olduğu
saptandı. İncelenen 37 adet örneğin 2 tanesinin (%5.4)
E. coli içerdiği tespit edildi (Tablo 4). Koliform grubu
bakterilerin gıdada yüksek miktarlarda saptanması;
hijyen koşullarının yetersiz olduğunu gösterir. Bilindiği
gibi, koliform grubu bakterilerden olan E. coli insan ve
hayvanların bağırsaklarında yaşar ve varlığı ürünün
doğrudan ya da dolaylı olarak gaita ile bulaştığını
gösterir. Ayrıca üründe bağırsak kökenli olan Salmonella
ve Shigella gibi patojenlerin de bulunabileceği ihtimalini
ortaya koyar (35-37).

Yapılan istatistiksel analizde, SHS ile toplam
mezofilik bakteri ve yetiştiricilik özellikleri arasındaki ilişki
önemsiz bulunmuştur (P>0.05) (Tablo 5).

Staphylococcus’ların insan ya da hayvan kaynaklı
oldukları
bilinmektedir.
Gıdada
yüksek
sayıda
bulunmaları yine sanitasyon işlemlerinin yetersizliğini
gösterir. Micrococcus’lar ise toz, toprak, su, insan ve
hayvanların derilerinde bulunurlar ve bozulmada önemli
rol oynarlar
(35, 37,
38). Bu araştırmada,
Staphylococcus-Micrococcus mikroorganizma sayısının

Sonuç olarak, Dünya’da çiğ sütün kalitesinin
belirlenmesinde önemli bir kriter olarak değerlendirilen
SHS ile ilgili bulgular göz önüne alındığında, özellikle
insan sağlığı başta olmak üzere, süt veriminden
kaynaklanan ekonomik kayıpları önlemek ve daha kaliteli
süt elde etmek için tüm aşamalarda hijyen kurallarına
daha fazla dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
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