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Özet: Bu çalışmanın amacı ineklerde meme başı kanalının ultrasonografik (USG) ölçümlerinin mastitis ile ilişkisini 
araştırmaktı. Bu amaçla, üç ve beş yaş aralığında, laktasyonun iki ile altıncı ayları arasında olan 15 baş ineğe ait elli 
meme başında, meme başı kanalının uzunluğu ve çapı USG olarak ölçüldü. İneklere ait meme başları California Masti-
tis Test (CMT) sonuçlarına göre pozitif ve negatif olarak iki gruba ayrıldı. Daha sonra meme başlarından alınan süt 
numunelerinde somatik hücre sayısı (SHS) belirlendi ve süt kompozisyonuna ait analizler yapıldı. Elde edilen verilerin 
istatistiki analizleri sonucunda, CMT negatif ve CMT pozitif hayvanlarda meme başı kanalının uzunluğu ve çapı karşı-
laştırıldı. Gruplar arasında her iki parametre için de istatistiki olarak önemli bir fark bulunamadı.  Ayrıca, CMT pozitif 
grupta meme başı kanalının uzunluğu ile çapı arasında pozitif korelasyon (0.60) olduğu, meme başı kanalının uzunluğu 
ile sütün dansitesi ve mineral düzeyi arasında ise negatif korelasyonlar olduğu (sırasıyla -0.46 ve -0.45)  tespit edildi. 
Yine, meme başı kanalının çapı ile SHS arasında negatif korelasyon olduğu (-0.48) belirlendi. CMT negatif ve CMT 
pozitif gruplar arasında süt komponentleri ve bazı kimyasal özelliklerin karşılaştırılmasında ise yağ (%) ve mineral (%) 
değerleri hariç diğer özellikler için istatistiki olarak önemli farklılıklar bulundu. Sonuç olarak; ineklerde meme başı kana-
lının uzunluğu ve çapı ile mastitis arasında önemli düzeyde bir ilişkinin bulunmadığı, ancak sütün komposizyonu ve 
bazı kimyasal özelliklerine ait parametreler bakımından ise ilişkili olabileceği kanaatine varıldı. 
Anahtar Kelimeler: İnek, meme başı kanalı, meme sağlığı, ultrasonografi 
 

The Relationship Between Ultrasonographic Measurements of Teat Canal and Mastitis in Cows 
Summary: The aim of this study was to investigate the relationship between ultrasonographic (USG) measurements of 
teat canal and mastitis in cows. For this purpose, the length and diameter of teat canal were USG measured at fifty 
teats belonging to fifteen cows aged three and five, between two and sixth months of lactation. According to the results 
of California Mastitis Test (CMT), the teats were divided into two groups as positive and negative. Somatic cell count 
(SCC) was determined in milk samples taken from teat. Consequently, statistical analysis of all data obtained, length 
and diameter of teat canal were compared in CMT negative and CMT positive   animals. There was no statistically 
significant difference between the groups for both parameters. Additively, there was a positive correlation (0.60) 
between the length and diameter of teat canal in the CMT positive group, and there were negative correlations 
between the teat canal length, milk density and mineral level (respectively, -0.46, and -0.45). Again, there was a negati-
ve correlation between the diameter of the teat canal and SCC (-0.48). In the comparison of milk components and so-
me chemical properties between the CMT negative and CMT positive groups, statistically significant differences were 
found for other properties except fat (%) and mineral (%) values. In conclusion; It was concluded that there was no 
significant correlation between the length, diameter of teat canal and mastitis in cows, but it could be related with the 
parameters of milk composition and some chemical properties. 
Keywords: Cow, teat canal, udder health, ultrasonography 

se karşı hassas hale getirmektedir (Philpot ve Nicker-
son, 1991). Bu kapsamda mastitisin görülme oranının 
ineklerin bazı meme ölçüleri ile yakından ilişkili oldu-
ğu da bildirilmiştir (van Drop ve ark.,1998). 

Hayvanların meme muayenelerinde rutin yöntemlerin 
yanı sıra ultrasonografi (USG) gibi görüntüleme yön-
temleri de kullanılmaktadır. Bu şekilde memenin iç 
dokusunda mastitislere sebep olabilecek anormallik-
lerin belirlenmesi ve erken dönemde önlemlerin alın-
ması mümkün olabilmektedir (Ayadi ve ark., 2003; 
Franz ve ark., 2001; Klein ve ark., 2005; Trostle ve Geliş Tarihi/Submission Date  : 10.12.2019  
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Giriş 

İneklerde mastitisin gelişimine predispozisyon oluştu-
ran çok sayıda faktör vardır. Bunlardan birisi de me-
me ve meme başının morfolojik özellikleridir. Meme-
nin normal anatomik yapısı, mekanik savunma siste-
minin bir parçası olarak mastitis etkenlerinin meme 
içine girişine engel olur. Ancak normalden büyük, 
sarkık, gevşek, yere yakın meme tipleri, meme başı 
kanalının darlığı veya aşırı genişliği memeyi mastiti-
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O'Brien 1998). Ayrıca, memenin anatomik özellikleri 
hem süt verimi hem de makine ile sağılabilirliklerinin 
belirlenmesi açısından da önemlidir (Ayadi ve ark., 
2003). Yine, sağım sonrası meme dokularının sağım 
öncesi şekillerine dönme sürecinin izlenmesinde de 
USG kullanılmaktadır (Gleeson ve ark., 2004; Khol ve 
ark., 2006; Paulrud ve ark., 2005; Strapák ve ark., 
2017; Martin ve ark., 2018). 

Meme içi yapıların değerlendirilmesinde radyoloji, 
endoskopi ve cutimetre gibi yöntemler kullanılmakta-
dır. Ancak tüm bu yöntemlerin uygulama zorluğu, 
zaman alması ve meme dokularına zarar verebilme 
gibi bazı olumsuzlukları bulunmaktadır (Vural ve ark., 
2016). Oysa, meme içi yapıların morfolojisinin değer-
lendirilmesinde, USG’nin kolay bir şekilde uygulan-
ması ve non-invasiv bir yöntem olması gibi nedenler-
le bu tür ölçümler için kullanımı daha fazla tavsiye 
edilmektedir (Gleeson ve ark., 2005; Mosenfechtel ve 
ark., 2004; Neijenhuis ve ark., 2001). USG yöntemi 
ile meme ölçülerinin belirlenmesinin, yeni enfeksiyon-
ların gelişmesine sebep olacak meme içi faktörlerin 
tespiti açısından da önemlidir ve bu özelliklerin masti-
tis koruma-kontrol programlarında dikkate alınması 
gerekmektedir (Mijic ve ark., 2004; Tancin ve ark., 
2003). Bu konuda Şeker ve ark., (2009) meme sağlı-
ğı ile ilgili olarak, meme başının USG’sinde, Fürsten-
berg rozetinin bulunduğu noktadaki meme başının 
çapı, sinus papillarisin çapı, meme başının çapı, me-
me başı kanalının uzunluğu ve meme başı duvarının 
kalınlığı gibi parametreleri incelemişlerdir. Sonuç 
olarak, meme başı kanalının uzunluğunun CMT pozi-
tif ve negatif meme lobları arasında istatistiki düzeyde 
önemli bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu 
açıdan USG yöntemi ile meme ölçülerinin takibinin 
sahada kullanımının yaygınlaştırılabilmesi ve etkinli-
ğinin ortaya konulabilmesi için yeni yayınlara ihtiyaç 
olduğu da aşikardır. 

Sunulan çalışmada, ineklerde meme başı kanalının 
USG ölçümlerinin mastitis, süt kompozisyonu ve sü-
tün bazı kimyasal özellikleri ile ilişkilerini araştırılması 
amaçlandı.  

Materyal ve Metot 

Bu çalışma, 2019 yılı Ekim ayı içerisinde Fırat Üniver-
sitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TAHAM) ’inde bulunan, yaşları 3-5 arasında 
değişen İsviçre esmeri ırkı 15 baş sağmal inek üze-
rinde gerçekleştirilmiştir. İşletmede elektronik sürü 
kontrol sistemi kullanılmaktadır (DeLaval, Turkey). 
İnekler yıl boyu yarı açık ve serbest dolaşımlı ahırlar-
da barındırılmaktadır. Rasyonda arpa içerikli kesif 
yem ve kuru çayır otu, mısır silajı, yonca ve saman-
dan oluşan kaba yemler verilmiştir. İşletmedeki inek-
lerin sağımı günde 2 defa 12’li otomatik sağım maki-
nesi bulunan sağımhanede yapılmıştır (DeLaval, Tur-
key). İşletmede sağım hijyeni kapsamında postdip-
ping uygulanmakta olup, çalışmada kullanılan inekle-

rin ortalama laktasyon süt verimleri 5.500±500 litre 
olarak kaydedilmiştir. Gruplardaki toplam meme lobu 
sayısını belirlemek için istatiksel güç analizi yapılmış-
tır. Bu çalışmada, etki büyüklüğü =0,40, alfa=0,05 ve 
güç=0,80 alınarak gerekli olan minimum örnek sayısı 
52 olarak belirlenmiştir. (Cohen, 1988). 

Çalışmada değerlendirilen ineklerin memeleri iki grup 
içerisinde değerlendirilmiştir; 

1. grup: CMT negatif (n=25), 

2. grup: CMT pozitif (n=25). 

Şeker ve ark., 2009, belirttiği şekilde grupların CMT 
pozitiflik ve negatiflik durumları belirlenmiştir. 

Daha sonra bu gruplarda incelenen meme başlarının 
USG ölçümleri ve bu meme başlarından alınan süt 
numunelerindeki SHS, süt komponentleri (yağ (%), 
yağsız kuru madde (%), protein (%), laktoz (%), mi-
neral (%) ve bazı kimyasal parametrelerin (dansite, 
donma noktası (°C) ve iletkenlik (mS/cm)) analizleri 
yapılmıştır. 

Meme başlarının ultrasonografik muayenesi 

USG muayeneleri 8 Mhz’lik lineer probla (IBEX, 
A.B.D.) sağım sonrasında meme başları su banyosu 
tekniği ile ılık su dolu kaba daldırılarak yapılmıştır 
(Şeker ve ark., 2009). Meme başı ile ilgili ölçümlerde 
prob, vertikal olarak meme başı kanalına paralel bir 
şekilde uygulanmıştır. Bu ölçümler sırasında meme 
başı kanalının boyu ve eni ölçülmüştür (Şekil 1). 

SHS analizi 

Somatik hücre sayımı için 5 ml’lik plastik tüplere sa-
bah sağımından sonra numune alındı. Somatik hücre 
sayımları DeLaval Cell Counter® (DeLaval Internatio-
nal, Sweden) hücre sayım cihazı kullanılarak tespit 
edilmiştir (Saat ve ark., 2017).  

California Mastitis Test 

Hayvanlardan alınan süt numunelerinin CMT 
(Kruuse, England) ile muayenesi için CMT kabının 
dört ayrı bölmesine her bir meme lobundan 2 ml süt 
sağıldı, test kabı 45⁰’lik pozisyona getirilerek süt 
miktarları eşitlenmiştir. Süt miktarı kadar CMT solüs-
yonu eklenerek 10 saniye boyunca dairesel hareket 
ile karıştırılarak karışımda jel oluşumu ve jelin yoğun-
luğu değerlendirilmiştir (Şeker ve ark., 2009). Buna 
göre en az bir meme lobu hangi kategoride olursa 
olsun CMT’ye pozitif sonuç veren hayvanlar CMT 
pozitif (n=25) grubuna, tüm meme lobları CMT’ye 
negatif sonuç veren hayvanlar ise CMT negatif 
(n=25) grubuna dahil edilmiştir.  

Süt komposizyonu analizleri 

Tüm süt numunelerinde, süt komponentlerinden yağ 
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(%), yağsız kuru madde (%), protein (%), laktoz (%), 
mineral (%), dansite, donma noktası (°C) ve iletkenlik 
(mS/cm) düzeyleri tespit edilmiştir. Bu analizler Lak-
toscan (Milkotronic/EUROPE) cihazı kullanılarak ön-
ceki çalışmalarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiş-
tir (Şeker ve ark., 2017). 

İstatistik analizleri 

Araştırma sonunda elde edilen tüm parametrelere ait 
verilerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmıştır. Grup-
lar bazında (grup 1: CMT negatif ve grup 2: CMT 
pozitif) incelenen parametrelere ait verilerin normal 
dağılım gösterip göstermedikleri analiz edilerek de-
ğerlendirilmiştir. Bu kapsamda Shapiro-Wilks testi 
kullanılmıştır.  Ayrıca, verilerin normallikleri her bir 
parametre aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri, 
çarpıklık ve basıklık katsayıları, histogram, gövde-
yaprak (stem-and-leaf) grafiği, uç ya da aykırı değer-
lerin gözlemlendiği saplı kutu grafiği (box plot, box-
and-whiskers), P-P (Probability - Probability) grafiği, 
normal Q-Q (Quantile - Quantile) grafiği veya detren-
ded normal Q-Q grafiği gibi grafiklerle de değerlendi-
rilmiştir. Değerlendirme sonucunda verilerin paramet-
rik test varsayımlarını sağlamadığı, normal dağılım 
göstermedikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle, araştır-
mada incelenen tüm parametreler için gruplar arası 
karşılaştırmalarda Mann Withney U testi kullanılmış-
tır. Ayrıca, CMT negatif ve CMT pozitif gruplarda ayrı 
ayrı incelenen parametreler arasındaki ilişkileri belir-
lemek için spearman korelasyon katsayıları ve önem-
lilikleri hesaplandı (Akgül, 2005). Bu analizler için 

SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. 

Bulgular 

Bu araştırma ele alınan CMT negatif ve CMT pozitif 
gruplardaki ineklerin meme başı özellikleri ile ilgili 
veriler Tablo 1’de özetlenmiştir. Buna göre gruplar 

arasında meme başı kanalının uzunluğu ve çapı açı-
sından istatistiki bir farklılık bulunmamıştır. Ancak, 
SHS açısından ise gruplar arasında istatistiki olarak 
önemli bir farklılık belirlenmiş olup, CMT pozitif inek-
lerin süt numunelerindeki SHS (370080.00 ± 
53790.45) CMT negatif (36680.00 ± 6232.64) inekle-
re göre daha yüksek bulunmuştur (Tablo 1, Şekil 2 ve 
3). 

Araştırmada CMT negatif ve CMT pozitif gruplardaki 
ineklere ait sütlerin komponentleri ve bazı kimyasal 
özellikleriyle ilgili bulgular tablo 2’de özetlenmiştir. 
Buna göre CMT negatif ve CMT pozitif gruplardaki 
inekler karşılaştırıldıklarında CMT negatif grubundaki 
ineklerin süt numunelerinde; yağsız kuru madde (%
10.48 ± 0.10), protein (%3.80 ± 0.04), laktoz (%5.75 ± 
0.05), dansite (1035.32 ± 0.53) ve donma noktası (-
0.69 ± 0.01 °C) değerlerinin daha yüksek olduğu tes-
pit edilmiştir. CMT pozitif gruptaki ineklere ait süt nu-
munelerindeki iletkenlik değerinin ise (4.30 ± 0.04 
mS/cm) CMT negatif gruptaki ineklerin süt numunele-
rine göre istatistiki olarak önemli düzeyde daha yük-
sek olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 

Bu araştırmada CMT negatif gruptaki ineklerde ince-
lenen parametreler arasındaki korelasyon katsayıları  

  
  
  
Gruplar 

  
  
  
n 

  
  

SHS 

Meme başı özellikleri 

D.P. Uzunluğu (mm) 
D.P. Çapı (mm) 

±  ±  ±  

CMT - 25 36680.00 ± 6232.64 11.02 ± 0.41 2.18 ± 0.03 

CMT + 25 370080.00 ± 53790.45 11.94 ± 0.41 2.20 ± 0.05 

P 0.001 0.094 0.444 

Tablo 1. Çalışma gruplarına ait meme başı kanalının USG ölçümlerinin karşılaştırılması 

D.P. : Meme başı kanalı, SHS: Somatik Hücre Sayısı 

Süt komponentleri ve bazı kimya-
sal özellikleri 

  
  
n 

Gruplar   
  
P 

CMT - CMT + 

±  ±  

Yağ (%) 25 4.38 ± 0.25 4.83 ± 0.35 0.607 

Yağsız Kuru Madde (%) 25 10.48 ± 0.10 10.10 ± 0.11 0.011 

Protein (%) 25 3.80 ± 0.04 3.68 ± 0.04 0.022 

Laktoz (%) 25 5.75 ± 0.05 5.53 ± 0.06 0.009 

Mineral (%) 25 0.82 ± 0.01 0.79 ± 0.01 0.073 

Dansite 25 1035.32 ± 0.53 1033.44 ± 0.47 0.002 

Donma noktası (°C) 25 -0.69 ± 0.01 -0.67 ± 0.01 0.046 

İletkenlik (mS/cm) 25 4.15 ± 0.02 4.30 ± 0.04 0.000 

Tablo 2. Çalışma gruplarına ait süt komponentleri ve bazı kimyasal özelliklerin karşılaştırılması 
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D.P. 
Uzun-
luğu 
(mm) 

D.P. 
Çapı 
(mm) 

SHS 
(x100

0) 
Yağ 
(%) 

Yağ-
sız 

Kuru 
Mad-

de 
(%) 

Dan-
site 

Pro-
tein 
(%) 

Lak-
toz 
(%) 

Mine-
ral 
(%) 

Don-
ma 

nok-
tası (°

C) 

İlet-
kenlik 
(mS/
cm) 

D.P. Uzunluğu 
(mm) 

r 
1 0.65** 0.49* 0.19 -0.32 -0.32 -0.33 -0.27 -0.38 0.30 0.10 

 P   0.00 0.01 0.35 0.12 0.12 0.11 0.19 0.06 0.14 0.62 

D.P. Çapı (mm) r   1 0.37 0.12 -0.17 -0.15 -0.16 -0.20 -0.23 0.17 -0.04 

 P     0.07 0.57 0.41 0.47 0.44 0.34 0.26 0.41 0.85 

SHS (x1000) r 
    1 0.28 -0.50* -0.43* -0.47* 

-
0.52** 

-0.28 0.51** 0.32 

 P 
      0.17 0.011 0.031 0.02 0.01 0.18 0.01 0.12 

Tablo 3. CMT negatif grupta incelenen parametreler arasındaki korelasyon katsayıları (r) ve önemlilikleri (P) 
(n=25) 

**: Korelasyon P<0.01 düzeyinde önemlidir. *: Korelasyon P<0.05 düzeyinde önemlidir. D.P.: Meme başı kanalı, SHS: Soma-
tik Hücre Sayısı 

  

D.P. 
Uzun-
luğu 
(mm) 

D.P. 
Çapı 
(mm) 

SHS 
(x1000

) 
Yağ 
(%) 

Yağsız 
Kuru 

Madde 
(%) 

Dansi-
te 

Pro-
tein 
(%) 

Lak-
toz 
(%) 

Mine-
ral (%) 

Don-
ma 

nokta-
sı (°C) 

İletken-
lik (mS/

cm) 

D.P. Uzunluğu 
(mm) 

r 
1 

0.60*
* 

-0.25 0.34 -0.36 -0.46* -0.35 -0.39 -0.45* 0.23 -0.07 

  P 
  0.01 0.23 0.10 0.07 0.02 0.08 0.06 0.03 0.26 0.74 

D.P. Çapı 
(mm) 

r 
  1 -0.48* 0.25 -0.01 -0.18 -0.02 -0.06 -0.01 -0.07 -0.25 

 P 
    0.01 0.22 0.96 0.39 0.92 0.79 0.99 0.75 0.23 

SHS (x1000) 
 

r 
P 

  
1 
 

-0.31 
0.13 

0.15 
0.48 

0.32 
0.12 

0.12 
0.56 

0.11 
0.59 

-0.12 
0.57 

-0.03 
0.91 

0.45* 
0.03 

Tablo 4. CMT pozitif grupta incelenen parametreler arasındaki korelasyon katsayıları (r) ve önemlilikleri (p) 
(n=25) 

**:Korelasyon P<0.01 düzeyinde önemlidir. *:Korelasyon P<0.05 düzeyinde önemlidir. D.P.: Meme başı kanalı, SHS: Somatik 
Hücre Sayısı 

Şekil 1. Meme başı kanalının USG ölçümleri 

Şekil 2. CMT negatif ve CMT pozitif gruplar arasında SHS’ 
nın karşılaştırılması. SHS: Somatik hücre sayısı 
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(r) ve önemlilikleri (p) Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre 
meme başı kanalının uzunluğu ile çapı (0.65) ve me-
me başı kanalının uzunluğu ile SHS arasında pozitif 
korelasyon (0.49) tespit edilmiştir. Ayrıca SHS ile 
yağsız kuru madde (-0.50), dansite (-0.43), protein (-
0.47) ve laktoz (-0.52) arasında negatif korelasyonlar 
belirlenmiştir. Yine SHS ile donma noktası (-0.51) 
arasında ise pozitif korelasyon belirlenmiştir (Tablo 
3). 

CMT pozitif gruptaki ineklerde incelenen parametreler 
arasındaki korelasyon katsayıları (r) ve önemlilikleri 
(P) ise Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre meme başı 
kanalının uzunluğu ile çapı arasında (0.60) pozitif 
korelasyon tespit edilmiştir. Meme başı kanalının 
uzunluğu ile dansite (-0.46) ve mineral düzeyi (-0.45) 
arasında ise negatif korelasyonlar belirlenmiştir. Ayrı-
ca meme başı kanalının çapı ile SHS arasında nega-
tif korelasyon (-0.48) tespit edilmiştir. Yine SHS ile 
iletkenlik arasında ise pozitif bir korelasyon (0.45) 
saptanmıştır (Tablo 4). 

Tartışma ve Sonuç 

Meme içi yapıların morfolojisinin muayene tarihindeki 
süt verimi, laktasyon sayısı, laktasyon dönemi ve 
meme lobuna göre değiştiği ayrıca, bu değişikliklerin 
incelenmesi için USG’nin etkili bir yöntem olduğu 
bildirilmektedir (Khol ve ark., 2006). Santos ve ark. 
(2004) meme başı anatomisinin USG ile belirlenme-
sinde meme başlarının su banyosuna daldırılarak 
muayenesinin diğer yöntemlere göre daha iyi görüntü 
verdiğini bildirmektedir. Yapılan bir çalışmada, meme 
başı morfolojisinin sağım öncesi ve sonrasında deği-
şiklikler gösterdiği ve yaşlı ineklerin USG ile yapılan 
meme başı ölçüm değerlerinin genç ineklere göre 
daha yüksek çıktığı, aynı zamanda sütteki bakteri 
yoğunluğuna göre parametrelerde farklılıklar olduğu 
bildirilmektedir (Martin ve ark., 2018). Strapák ve ark. 
(2017) yaptıkları çalışmada, Holştayn ırkı ineklerde 
sağım öncesi ve sağım sonrası meme başı kanalının 
USG ölçümlerinin değiştiği tespit edilmiştir. Strapák 
ve ark. (2018) yaptıkları çalışmada Holştayn ve Si-

mental ırkı ineklerde sağım sonrası farklı sürelerde 
USG ile meme başına ait ölçümleri değerlendirmişler-
dir. Bu değerlendirmede, iki ırk içinde rejenerasyon 
süresinin birbirine yakın olduğu ve bununla birlikte 
günlük süt verimi, süt akış hızı gibi faktörlerin değer-
leri etkilediğini bildirmişlerdir. Tóth ve ark. (2019) kuru 
dönemde meme başını USG ile incelemiş ve kuru 
dönemin başlangıcında değerlerin azaldığını, kuru 
dönem ortasına kadar bir değişiklik olmadığını tespit 
etmişlerdir. Bu dönemde meme involüsyonunun ve 
rejenerasyonunun sağlıklı ilerlemesi ile mastitis riski-
nin azaldığını belirtirken bu sürecin iyi ilerlememesi 
durumunda mastitis olasılığının artacağını belirtmiş-
lerdir. 12 saat aralıklarla yapılan sağımlarda sağım 
öncesi meme başı kanalının uzunluğunun ön meme-
lerde 13.0 mm ve arka memelerde ise 12.1 mm oldu-
ğu bildirilmektedir (Neijenhuis ve ark., 2004). Weiss 
ve ark. (2004) meme lobuna göre meme başı kanalı-
nın uzunluğunun USG ölçümlerinin farklı olmadığını, 
sol ve sağ ön-arka meme başlarında meme başı ka-
nalının uzunluğunu 11 mm olduğunu ileri sürmekte-
dir. Klein ve ark., (2005) USG ile meme başı kanalı-
nın uzunluğunu en kısa olarak İsviçre Esmerlerinde 
(15.7 mm) daha sonra Holstein-Friesian’larda (17.2 
mm) ve Simmental’lerde (18.3 mm) tespit etmiştir. 
Aynı çalışmada, meme başı kanalının uzunluğu ile 
meme sağlığının ilişkili olduğu, bu uzunluğun sağlıklı 
memelerde (17.4 mm) enfekte memelere (15.8 mm) 
nazaran daha uzun olduğu bildirilmiş olup, meme 
sağlığı üzerine meme başı kanalının uzunluğu ve 
laktasyon sayısının önemli etkileri olduğu kaydedil-
miştir. Grindal ve ark. (1991) meme başı kanalının 
uzunluğunu enfekte meme başlarında 11.47 mm ve 
enfekte olmayanlarda ise 12.05 mm olarak kaydet-
mişlerdir. Gulyas ve Ivancsics (2001) ise meme başı 
kanalının uzunluğu ile SHS arasında yakın bir kore-
lasyon tespit etmişlerdir. Sunulan çalışmada ise CMT 
negatif ve CMT pozitif hayvanlarda meme başı kana-
lının uzunluğu ve çapı açısında istatistiki olarak 
önemli düzeyde bir fark bulunmamıştır. Bu durumun, 
mastitisin multifaktöriyel bir hastalık olması ve gelişi-
minde çok sayıda predispoze faktör olmasından kay-
naklandığı düşünülmektedir. 

Yapılan literatür araştırmalarında, ineklerde meme 
başı kanalının USG ile yapılan ölçümleri ile sütün 
kompozisyonu arasındaki ilişkiyi konu alan herhangi 
bir bilimsel içerikli çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak 
meme başının morfolojik ölçümleri ile sütün kompo-
sizyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yapılan 
bir çalışmada (Wagay ve ark., 2018) meme başının 
morfolojik ölçümleri ile süt yağı arasında pozitif, lak-
toz ve protein arasında ise negatif korelasyon olduğu 
ileri sürülmektedir.  Sunulan çalışmada ise özellikle 
CMT pozitif grupta meme başı kanalının uzunluğu ile 
sütün dansitesi ve mineral düzeyi arasında önemli 
negatif korelasyonlar belirlendi. 

Sonuç olarak, ineklerin meme başı kanalının uzunlu-
ğu ve çapına ait USG özellikleri ile mastitis arasında 

Şekil 3. CMT negatif ve CMT pozitif gruplar arasında meme 
başı kanalı ölçülerinin karşılaştırılması D.P.: Meme başı 
kanalı 
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istatistiki olarak önemli bir ilişkiye rastlanmamış, an-
cak bu özelliklerin sütün dansitesi, mineral düzeyi gibi 
süt komponentleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
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