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EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bireye / öğrenciye evcil hayvanların deri ve
mukozalarının normal hâli ile patolojik değişimlerinin
ayırt edilmesine yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
1. Derinin normal yapısı ile deride yer alan patolojik
değişikliklerin kontrolünü yapabileceksiniz.
2. Görülebilir mukozalarda normal ve patolojik
değişikliklerin kontrolünü yapabileceksiniz.

Ortam: Hayvan barınakları, hayvan kesim üniteleri,
çiftlikler.
Donanım: Bilgisayar, optik ve dijital medya, televizyon,
projeksiyon, kadavra, resimler, organ maketleri.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Deri, vücut yüzeyini tamamen kaplayan ve onu dış etkilerden koruyan bir kılıftır.
Vücut boşluklarının iç yüzeyleri ise mukoza denilen örtü ile kaplanmıştır. Deri ve
mukozaların görünümleri sağlık açısından önemlidir. Deri yüzeyinin kontrolü paraziter ve
patolojik olguların saptanması amacıyla yapılır.
Mukozalar, sindirim kanalı gibi içi boşluklu organların iç yüzünü örten yapılardır.
Mukoza yapılarının bazıları ağız boşluğu, burun boşluğu, konjunktiva, dişi hayvanlarda
vulva ve vajina gibi dış muayene ile görülebilen yerlerde bulunur. Özellikle bu görülebilen
mukozaların kontrolü hastalıkların teşhisi açısından önemlidir. Bazı beslenme bozuklukları
ve hastalıklar, deri ve mukozaların muayenesi ile tespit edilir.
Bu modül ile, deri ve mukozaya ilişkin temel bilgiler yanında bu sistemlere ait
bulguları nasıl alabileceğinizi öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında; deri ve mukozaya ilişkin bulguları
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Hayvanlarda derinin yapısı ile ilgili kaynak kitap, dergi ve internet sitelerini
inceleyiniz.
Çevrenizdeki mezbahalara giderek hayvan derilerinin yapısal özelliklerini ve
kalınlıkları arasındaki farkları inceleyiniz.
Konuyla ilgili dosya oluşturarak gözlem ve bulgularınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. HAYVANLARDA DERİ
Deri, insan ve hayvanların tüm vücut yüzeyini örten önemli bir organdır. Mukozalar
ise ağız boşluğu, burun boşluğu ve sindirim kanalı gibi içi boşluklu organların iç yüzeyini
örten yapılardır.

1.1. Hayvanlarda Deri Yapısı
Deri, vücudu sıcak, soğuk, basınç, zararlı güneş ışınları, zehirler gibi dış etkenlere ve
mikroorganizmaların hastalık yapıcı etkilerine karşı koruyan sağlam bir örtüdür.

1.1.1. Derinin (Cutis) Görevleri







Deri, dokunma duyusu sayesinde çevreden aldığı uyarıları canlıya iletir.
Canlının çevre ile ilişki kurmasına aracılık eder.
Canlının vücudunu çepeçevre kuşatarak dış etkilere karşı korunmasını sağlar.
Terleme yoluyla vücut sıcaklığını ayarlar. Vücut yüzeyinden terin buharlaşması
beden ısısını düşürür. Deri rutubete ve kurumaya karşı uyum sağlama
yeteneğine sahiptir.
Herhangi bir şekilde vücuda alınan ya da oluşan zararlı maddeler terleme
yoluyla dışarı atılır.
Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
Deri aynı zamanda güneş ışığının etkisiyle D vitamini sentezine yardım eder.
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1.1.2. Derinin Yapısı ve Katmanları
Uzun ya da kısa kıllarla örtülü olan deri yüzeyinde, ter bezleri ile kıl keseciklerinin
küçük gözenekleri bulunur. Deri birbiri üzerine oturmuş iki tabakadan oluşur. Dış tabaka çok
katlı yassı epitelden (örtü hücreleri, epidermis) yapılmıştır. Buna sıkıca yapışan ikinci kat
fibroelastik (ipliksi, esnek) karakterde bir bağ dokudan (dermis) oluşmuştur.
Deri vücuda gevşek bir bağ dokuyla bağlanmıştır. Derinin vücuda bağlandığı bu
tabakaya hipodermis (subcutis) adı verilir.
1.1.2.1. Epidermis
Çok katlı yassı epitel dokudan oluşmuştur. Çok sayıda epitel hücrenin üst üste
dizilmesiyle oluşur. En alt tabakadan üste doğru hücrelerin şekilleri birbirinden farklıdır.
Epidermisin en alt hücreleri (bazal hücreler-üretici katman) silindiriktir ve tek sıra hâlinde
taban zarı (bazal lamina) üzerine oturmuştur. Derinin yüzeyine doğru çıkıldıkça kübik
hücreler, yassı hücreler ve keratin tabakası görülür. Keratin, epidermisin tamamen
yassılaşmış ve boynuzlaşmış en dış kısmıdır. Bu kat deri bezlerinin salgılarıyla yağlandığı
için suyu bile geçirmeyecek kadar koruyucu bir özellik kazanır. Sürüngenlerin derilerindeki
pullar ile çeşitli hayvanlarda bulunan kıl, tırnak ve boynuz keratinleşmiş yapılardır.
Epidermisin en alt tabakada üretilen hücrelerin en üste çıkması 25-30 gün sürer.
Epidermiste kan damarları yer almaz.

Şekil 1.1: Deri katmanları ve içindeki oluşumlar
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Deri hücreleri arasında kılların ve derinin rengini veren melanin pigmentinin
sentezlendiği melanosit adı verilen hücreler vardır. İnsan ve bazı memeli hayvan türlerinde
melanin pigmentinin sentezlenmesi için gerekli olan enzimin noksanlığında albinoluk
görülür. Albinolarda deri, vücut kılları, saç, kaş, kirpik ve gözün orta kısmı pigment
bulunmadığı için beyaz renkte olur. Melanin mor ötesi ışınları emerek vücudu güneş
ışınlarının zararlı etkilerinden korur.
Epidermiste yer alan, vücudun savunma mekanizmasında ve bağışıklık sisteminde
görevli özel hücreler vardır. Bunlardan biri kırmızı kemik iliğinde geliştikten sonra
epidermise yerleşen langerhans hücresidir. Bir tür makrofaj olan bu hücreler deri üzerinden
vücuda girmeye çalışan yabancı ve zararlı (antijen) unsurları parçalarlardır (fagositoz).
1.1.2.2. Dermis (Korium)
Epidermisin altındaki dermis tabakası derinin % 90’ını oluşturur. Esas itibari ile
fibroelastik (ipliksi, esnek) oluşumlarca zengin bir bağ dokudan ibarettir. Dermis,
mikroskobik papillalarla (çıkıntı, uzantı) epidermisle sımsıkı kenetlenmiş durumdadır. Bu
tabakada beyaz lifler (% 97,5 kollajen) sarı elastik lifler (% 2,5 elastin), kan damarları, kas
hücreleri, sinir lifleri, lenf kanalları, kıl follikülleri ve bezler bulunur. Dermis derinin
elastikiyetini ve dayanıklılığını sağlar. Dermisin kalınlığı derinin kalınlığını doğrudan
etkiler. Deri tabaklandıktan sonra epidermis ayrıldığı için köseleyi meydana getiren kısım
dermistir.

Resim 1.1: Sağlıklı bir ineğin dış görünümü

Tavuklarda derinin önemli bir özelliği ter bezleri ile yağ bezlerinin olmayışıdır.
Kuyrukta bulunan yağ bezleri, derinin tek salgı bezidir.
1.1.2.3. Hipodermis (Subkutis, Deri Altı Bağdokusu)
Gevşek bağ dokudan yapılmıştır. Deriyi altında yer alan dokulara bağlar. Bol miktarda
damar ve sinir ağları içerir. Bu özelliğinden dolayı deri altı (subkutan) enjeksiyonlar için
uygundur.
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Vücut bölgesine göre subkutisin miktarı değişir. Dudak, göz kapağı, burun, sırt altı
gibi yerlerde deri altı dokusu çok zayıf şekillenmiştir. Bağ doku içinde ipliksi ve elastik teller
vardır. İplik demetleri arasında kalan boşlukları ise yapışkan bir doku sıvısı doldurur. Bazı
patolojik durumlarda bu doku araları serum (ödem), kan (hematom) ve hava (emfizem) ile
dolabilir. Hipodermis miktarının fazla olduğu bölgelerde deri gevşek durumda olup elle
kavranarak kolaylıkla çekilebilir.

Resim 1.2: Deri elastikiyetinin kontrolü

Bağ doku, kan damarları ve sinir telleri bakımından zengindir. Kıl kökleri çoğunlukla
hipodermise kadar sokulmuş olabilir. Bu bölgede ter bezlerine de rastlanır. Hipodermiste
kolaylıkla yağ toplanabilir. Besili hayvanlarda tabloya tamamen yağ dokunun hâkim olduğu
görülür. Yağ dokusu kasaplık hayvan muayenesinde hayvanın semizliği hakkında bilgi verir.

Şekil 1.2: Deriyi oluşturan yapılar

1.2. Epidermal Oluşumlar
Derinin değişikliğe uğraması ile meydana gelen kıl, deri bezleri, tırnak ve boynuz gibi
deri eklentilerine epidermal oluşumlar denir.
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1.2.1. Kıl (Pilus)
Kıllar; epidermisin boynuzlaşarak ileri derecede farklılaşması sonucu meydana gelen,
uçları sivri, silindirik, esnek yapıda, ısıyı geçirmeyen oluşumlardır. Evcil hayvanlarda
vücudun dış yüzeyini tümüyle örterler.
Tür ve bireylere özgü olarak düz, dalgalı ve ondule tipte kıllar mevcuttur. Yılın belirli
mevsimlerinde (ilkbahar) düzenli veya düzensiz dökülürek yerine yenileri çıkar. Bunlara tüy
değişmesi denir. Bir kıl; kök (radix), gövde ve uç kısım (apex) olmak üzere makroskobik
olarak üç kısımdan oluşur.
Tavukların ayak ve bacakları, diğer omurgalılardan farklı olarak pulcuklarla, vücutları
tüylerle kaplıdır. Tüyler keratin denilen protein yapısındadır. Verim yılı sonunda tavuklar
tam bir tüy dökümüne girer. Yaşlı hayvanlar ve erkeklerde tüy dökme yüzdesi daha
düşüktür. Tüyler hayvanı;




Çevrenin etkilerine karşı korur.
Vücut ısısının muhafazasına yardım eder.
Diğer hayvanlardaki derinin bazı fonksiyonlarını yapar.

Resim 1.3: Tavuk tüyünün görünümü

Tavukların vücutlarında her birinin özel fonksiyonları olan 4 tip tüy vardır;





Kanat ve kuyrukta bulunan iri ve sert tüyler,
Kanat ve vücudu kapsayan (kalın, sert) örtü tüyleri,
Vücudu kaplayan yumuşak ve kabarık görünümlü örtü tüyleri (inci
tüyler),
Biyolojik olarak gelişmemiş olan kıla benzeyen ince tüyler.
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1.2.2. Kıl Follikülü
Kıllar kök kısımları ile epidermisin meydana getirmiş olduğu follikül adı verilen
çukurluklar içerisine dik veya az çok yatık olarak yerleşmişlerdir. Kıl kökü follikül tabanında
dermis tarafından meydana getirilmiş bir papilla üzerine oturmuştur. Parmak şeklindeki bu
oluşum damardan ve sinir tellerinden zengindir.
Yağ bezleri bir kanal aracılığıyla salgılarını kıl follikülleri içerisine akıtır. Yağ
bezlerinin salgıladığı yağ, kılları ve deriyi yağlayarak yumuşaklığını ve direncini artırır.
Kılların dikilmesini sağlayan düz kas telleri (musculus errector pili) göreve uygun bir
açıyla kıl folliküllerine yapışır. Her follikül bir veya birkaç kıl teli taşıyabilir.

1.2.3. Deri Bezleri (Glandula cutis)
Epidermisin değişime uğraması sonucu bir takım bezler meydana gelmiştir. Salgı
epiteli de denilen bu bezlerin bulundukları yerler ve sayıları türler arasında büyük değişiklik
gösterir. Bezler (glandula) organizmanın bütününü ilgilendiren olaylarda kullanılmak amacı
ile salgı maddesi sentez ederler ve bu maddeleri dışarı verirler. Bu olaya salgılama
(sekresyon) denir. Salgı epitel hücreleri bir araya gelerek bezleri oluşturur.
Salgı bezleri, salgılama biçimine göre iki gruba ayrılır. Salgısını bir kanal yardımıyla
dışarı akıtan (tükürük bezi, meme bezi vb.) bezlere “dış salgı bezi (ekzokrin bez)” denir.
Salgısını direkt olarak kana verenlere (tiroit gibi) ise “iç salgı bezi (endokrin bez)” denir.
Hücre sayısına göre bezler; tek hücreli ve çok hücreli bezler olmak üzere ikiye ayrılır.


Tek hücreli bezler: Bu hücreler diğer epitel hücreleri arasına dağılmıştır. Mide
ve bağırsak duvarında mukus salgılayan hücreler (kadeh = goblet hücreleri)
buna örnektir.



Çok hücreli bezler: Çok hücreli bezler şekillerine göre gruplara ayrılır. Epitel
hücrelerinin bazıları tüp şeklinde (tubuler bezler) çöküntüler oluşturur. Bir
kısım bezlerde ise söz konusu çöküntüler ampul (alveoler bezler) şeklindedir.
Bazı bezler her iki şekil bez yapısını birlikte kapsar (bileşik tubuloalveoler
bezler).
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Şekil 1.3: Basit ve bileşik bezler

Derideki yağ bezleri basit ve bileşik alveoler bez yapısındadır. Üç şekilde salgı
yaparlar:

Merokrin salgılama: Salgı ürünleri iki yolla serbest bırakılır. Sentezlenen salgı
maddeleri ya salgı hücreleri tarafından difüzyon yoluyla ya da içi salgı dolu
granüllerin hücre zarı ile kaynaşması sonucunda dışarı verilir. Bu salgılama
türünde hücrelerin büyük bölümü varlığını korur. Ter bezlerinin çoğunluğu
merokrin salgı yapar.

Şekil 1.4: Merokrin salgı bezi



Apokrin Salgılama: Salgı maddeleri hücrenin uç bölümünde toplanır. Bir
miktar sitoplazma ile birlikte salgı maddelerini içeren uç kısım boğumlanarak
bezin lumenine (boşluk) düşer. Daha sonra zarın erimesiyle salgı serbest kalır.
Süt bezlerinde gözlenen bu salgılama biçiminde hücre zarında kısmi kayıp söz
konusudur.
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Şekil 1.5: Apokrin salgı bezi



Holokrin salgılama: Salgı ürünleri hücrelerin içinde birikir. Artan salgının
hücre duvarına yaptığı baskı nedeniyle parçalanır ve salgı serbest kalır. Yağ
hücrelerinde bu tür salgılama gözlenir.

Şekil 1.6: Holokrin salgı bezi

1.2.3.1. Yağ Bezleri (Glandula sebacea)
Bunlar çoğunlukla basit alveoler bezlerdir. Kılı ve deriyi yağlayan bir madde (sebum)
salarlar. Hipodermisin yüzlek katında sarı beyaz oluşumlar hâlinde görülür. Salgılarını kıl
follikülüne akıtırlar. Dudak, göz kapağı kenarları, meme başı ve gibi kılsız yerlerde bu bezler
yoktur.
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Yağ bezlerinin salgıları oldukça koyu kıvamdadır. Kılları ve deriyi dış etkilere karşı
korur, esnekliği muhafaza eder, kurumalarını önler. Holokrin karakterde bir bez olup, salgı
tüm hücreyle beraber atılır. Yağ, yoğun besin alımı sırasında vücutta birikir. Açlık sırasında
yağ doku yağ asitlerini yakarak, enerji gereksinimini karşılar. Vücuttaki yağın % 50'si
hipodermiste geri kalanı ise iç organlar çevresinde yer alır.
1.2.3.2. Ter Bezleri (Glandula sudoriferus)
Ter bezleri yağ bezlerinden daha derin olarak bulunur ve subcutise kadar ulaşabilir.
Ter (sudor) denen sıvıyı salgılarlar. Merokrin ve apokrin tipte salgı yaparlar. Yumak gibi
kendi üzerlerine kıvrılırlar ve biçimleri türler arasında farklılıklar gösterir.
Ter bezleri derinin kılsız bölgelerinde, koyunların deri çukurları içinde, köpeklerin
tabanlarında bulunurlar. İnsan vücudunda en çok el ve ayaklar olmak üzere her bölgede
merokrin salgı yapan ter bezi vardır.
Terin pH’ ı 4 - 6,5 arasındadır. Salgıda; su, sodyum, potasyum, klor, bikarbonat, üre,
proteinler ve aminoasitler bulunur. Ter bezlerine vücudun küçük böbrekleri de denir. Ama
böbreklere kıyasla çok az üre atılabilmektedir. Terleme ile deri yüzeyi nemlendirilir ve vücut
ısısı düzenlenir.
Apokrin ter bezleri koltuk altı, kasık ve meme başı çevresine yerleşmiştir. Salgısı
renksiz olup bakterilerin ayrıştırması sonucu oluşan kısa zincirli yağ asitleri ve amonyak
kötü kokuya sebep olur.
Dış kulak içindeki kulak kiri bezleri, geviş getirenlerin burunları üzerindeki kılsız
bölgede yer alan bezler, koyunların parmak arasındaki yağ ve ter bezleri gibi evcil
hayvanlarda vücudun belli bölgelerine yerleşen özel bezler de vardır.
1.2.3.3. Meme (Süt) Bezleri (Glandula lactifera)
Tubuloalveoler ve apokrin karakterde bezlerdir. Fizyolojik olarak dişi genital
organlarla sıkı ilişkisi vardır. Yavrunun beslenmesinde rol oynar.
Meme; sütü yapan meme bezi, sütü nakleden süt kanalları, sütü toplayan boşluk
sistemi ve yavrunun beslenmesi veya sağıma yarayan meme başlarından meydana gelmiştir.
Her meme başının ayrı bir bez ve kanal sistemi vardır.
Memeler hem erkek hem de dişide bulunur. Meme gelişimi dişi genital organlarından
salgılanan hormonlara bağlı olduğundan erkeklerde meme gelişmez. Erkek atlarda hiç
bulunmaz.
Dişilerde gebeliğin son devrelerine doğru dişi genital hormonlarının (östrojen ve
progesteron) etkisiyle memedeki damar ve kanal yapısı gelişir, memeler büyümeye başlar.
Doğumdan sonra hipofiz hormonunun (prolaktin) etkisiyle hayvanlarda süt verme dönemi
(laktasyon) başlar. Prolaktin alveol epitel hücrelerinde sütün sentezlenmesini sağlayan
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hormondur. Oksitosin ise meme alveol epitellerindeki düz kaslarda kasılma (kontraksiyon)
oluşturarak sütün meme kanalına (ductus laktiferus) geçmesini sağlar.
Laktasyon süresi hayvan türlerine göre değişmekte olup, bu dönemin bitimini takiben
memeler küçülür, süt verimi durur (kuru dönem).
Memeler; kedide göğüs karın bölgesinde (thoraco abdominal), köpekte göğüs kasık
bölgesinde (thoraco inguinal), geviş getirenlerde ve tek tırnaklılarda ise kasık bölgesinde
(inguinal) yer alır. Her türde, meme sayısı değişiktir. İnsan, küçükbaş geviş getirenler
(koyun, keçi) ve atlarda median (orta) hattın iki tarafında birer meme lobu varken, sığırda 2,
kedide 4, köpekte 4 (bazen beş) meme lobu bulunur.
Orta hattın iki tarafındaki meme lobları, memeler arası oluk (sulcus intermammarius)
ile birbirlerinden ayrılmışlardır. Her meme kompleksi (lop), meme gövdesi (corpus
mammae) meme başı (papilla mammae) ile memenin boşluk ve kanal sistemlerinden
oluşmuştur.
Corpus mammae’nın büyüklüğü her zaman çok süt veriminin belirtisi değildir. Bazı
meme oluşumlarında bağ doku arasına yağ dokusu birikmiştir. Süt ineklerinde ön meme
bölümleri genel meme ağırlığının % 40’ını, arka bölümler ise % 60’ını oluşturur.

Şekil 1.7: Meme bezi ve kanalları



Meme başı (papilla mammae): Yalnız sığırlarda belirgin olarak gözlenen
silindirik uzantılar şeklindedir. Her meme lobuna ait bir meme başı vardır. Her
meme başında, sayısı türlere göre değişen ve sütü dışarı akıtan meme başı
kanalı veya kanalları (duktus papillaris) ile onların sayısı kadar da meme başı
delikleri (ostium papillare) bulunur. Geviş getirenlerde her bir meme başındaki
duktus ve ostium sayısı 1, tek tırnaklılarda ve köpeklerde 7–20, kedilerde ise 5–
7 adettir.
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Sığır, keçi ve köpeklerin meme başında, sütün kendiliğinden akmasını önleyen üçlü
meme başı büzücü kası (musculus sphincter papillae) vardır.
Süt ineklerinde meme başı kanalının iç deliği çevresinde “Fürstenberg rozeti” denen
mukoza dürümleri vardır. Bunlar meme başı sinüsünde toplanan sütün basıncıyla duktus
papillarisin deliğini kapatır ve sütün dışarı sızmasını önler. Böylece büzücü kasların yükünü
hafifletir.


Memenin boşluk ve kanal sistemi: Meme bezinden salınan süt önce küçük süt
kanalları (duktus laktiferi) ile meme bezi ve meme başındaki süt boşluklarına
(sinus laktiferus) akıtılır. Sinüslerde toplanan süt, meme başı vasıtasıyla meme
deliğinden dışarı verilir.

Şekil 1.8: Meme başları ve damar yapısı



Memenin damarları: İneklerde süt bezlerinin atardamarları derinden seyreder
ve bu nedenle hissedilmezler. Memeden geri dönen kanı toplayan yaklaşık 15
toplardamar meme tabanında bir çember oluşturacak şekilde birleşir. Bu
toplardamarlar birleşerek çok büyük iki karın deri altı toplardamarı (Vena
subkutanea abdominalis) oluşturur ki bunlara meme veya süt toplardamarları
denir. Bu damarlardan kan alınabilir ve serum verilebilir. Meme venalarının
büyüklük ve sayılarının ineklerin süt verimleri üzerine çok az etkisi vardır. Bu
damarlar karın duvarını geçerek üst ana toplardamara (Vena cava anterior)
açılırlar.

1.2.4. Boynuzsu Oluşumlar
İnsan ve hayvanlarda epidermis, vücudun bazı bölgelerinde kuvvetli bir boynuzlaşma
göstererek özel yapıya sahip bir takım yapılar oluşturmuştur. Bu yapılara örnek olarak
tırnaklar, boynuzlar, mahmuz ve kestaneler verilebilir.
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1.2.4.1. Tırnak (Organum ungulae)
İnsan ve hayvanlarda genel şekilleri tamamen görevine uygun olarak gelişmiştir.
Tırnak epidermoidal oluşumların en büyüğü ve önemlisidir. Biçimi çeşitli hayvanların
üçüncü parmaklarına (phalanx tertia) uymuştur.
Ot yiyen hayvanlarda tırnak, derinin epidermis katmanındaki keratin tabakasının çok
kalınlaşıp boynuzlaşması sonucu oluşur. Geviş getirenler grubunda yer alan sığır, koyun,
keçi gibi evcil hayvanlar çift tırnağa sahip olduklarından “çift tırnaklılar” olarak da anılırlar.
İki tırnak arası “interdigital bölge” olarak isimlendirilir ve insanlarda olduğu gibi deri
ile birbirine bağlanır. Çift tırnaklardan iç taraftaki “medial”, dış taraftaki ise “lateral” tırnak
olarak isimlendirilir. Çift tırnakların birbirine temas ettiği iç yüzeyleri tırnak kapsulasının en
ince ve zayıf kısmıdır. Bu bölge yaralanmalara ve enfeksiyonlara (anaeorob
mikroorganizmalara) karşı oldukça açıktır.

Resim1.4: Çift tırnaklı hayvanlarda ayak yapısı

Tırnak temel olarak iki kısımdan oluşmuştur.


Cansız tırnak (Capsula ungulae)



Canlı tırnak (Corium ungulae)

Resim 1.5: Ayağın anatomik oluşumları
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Cansız (boynuzsu) tırnak (capsula ungulae): Üçüncü parmak kemiğini
(phalanx tertia = distalis) ve etrafındaki dokuları kuşatan epidermis hücrelerinin
boynuzlaşması sonucu oluşmuştur. Ayakkabıda olduğu gibi yumuşak dokuları
dış etkilerden korur. Phalanx distalis ve etrafındaki yumuşak dokuya öyle sıkı
bağlanmıştır ki ancak hayvanın ölümünden sonra meydana gelecek çürüme ile
veya ayak hastalıklarının sonucu olarak ondan ayrılabilir. Cansız tırnağın
kısımları şunlardır.


Taban (solea ungulea): Tırnağın toprağa temas eden yüzeyini oluşturur.
Tırnağın ön ve yan duvarlarıyla (paries ungulae) birleşme noktalarına
taban kenarı (margo solearis) denir.



Solae ungulae ile paries ungulae’nin birleştiği kısımda 2 mm kalınlığında
beyaz çizgi (Linea alba) bulunur. Bu çizgi canlı dokuyla tırnak arasındaki
sınırı oluşturur. Tırnağın uzayan bölümleri bu sınıra kadar kesilmelidir.

Şekil 1.9: At tırnağında beyaz çizgi (Linea alba)



Tırnak ön ve yan duvarları (Paries ungulae): Boynuzsu tırnağın ön ve
yandan görülen kısmıdır.

Tırnak ökçesi (torus ungulae) yumuşak bir yapıya sahiptir. Bu durum yumuşak
ökçeden (taban yastığı) ileri gelir. Vücut ağırlığının yer ile temasında ayağa gelebilecek
darbelerin etkisini en aza indirir.
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Resim 1.6: Ökçeler bölgesine yapılan kesitte taban yastığının görünümü



Canlı tırnak (Corium ungulea=Pododerma): Ölen bir hayvanın ayağı uzun
süre suda bırakılırsa capsula ungulae (tırnak) ayaktan ayrılır ve corium ungulae
açığa çıkar. Corium ungulae şu kısımlardan oluşur:






Corium limitans
Corium coronarium
Corium parietale
Corium soleare
Corium cuneale

Corium limitans (deri sınırı): Ayağın kıllı derisi ile corium coronarium arasında
kalan, yerli atlarda 3-4 mm, ağır koşum hayvanlarında 5-6 mm genişliğinde bir çukurluk
hâlinde ayağı sarar. Atlarda corium cuneale’ye kadar uzanır. Boynuz tırnağın cila katını
oluşturur. Üzerinde 1-2 mm uzunluğunda papillalar vardır. Sığırlarda corium limitans 5-7
mm enindedir. Ökçelere doğru genişler, tırnaklar arasında daralır.
Corium coronarium: Corium limitans’ın aşağı kısmında yer alır. Atlarda konveks bir
çıkıntı hâlinde 1,5-2 cm enindedir. Sığırlarda 2-3 cm eninde ve düzdür. Üzeri ipliksi
papillalarla (papillae filiformes) örtülüdür. Corium coronarium paries ungulae’nin orta katını
oluşturur. Corium coronariumun pila kısmı sığırlarda yoktur.
Corium parietale: Corium coronarium’un alt kenarından başlar. Atlarda ayak
kemiğinin facies parietalis ve tırnak kıkırdaklarının alt kısmını örterek facies solearis’e kadar
gelir. Sığırlarda phalanx tertia’nın iç ve dış yüzlerini örterse de pila kısmı yoktur. Corium
parietale, atlarda 500-600 adet yukarıdan aşağıya uzanan ve yan yana bulunan yapraklardan
(lamina papillares) meydana gelir. Bu yapraklar arasına paries ungulae’nin lamella
corneae’leri girerek ayak kemiğinin capsula ungulae’ye sıkı sıkıya kenetlenmesi sağlanır.
Corium soleare: Tek ve çift tırnaklılarda corium soleare ayak kemiğinin alt kısmını
(facies solearis) örter. Corium parietale’nin uzantısından oluşur. Yaprakçıklar burada
papillalı bir yapı gösterir. Corium soleare damar ve sinir dokusu yönünden zengindir.
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Corium cuneale: Corium ungulae’nin taban yastığını örten kısmına denir. Taban
yastığının çukurluğunu örterek toruslara doğru yayılır ve corium limitans ile karışır. İkisi
arasında kesin bir sınır görülmez. Corium cuneale, atlara özgü olan cuneus corneus’u
meydana getirir.

Resim 1.7: Corium limitans (A), corium coronarium (B), corium parietale (C), corium soleare
(D), corium cuneale

1.2.4.2. Boynuzlar (Cornu)
Geviş getiren hayvanların karakteristik oluşumları sayılan boynuzlar da tırnaklar gibi
kıldan ve bezden yoksundur. Boynuzlar alın kemiğinin (os frontale) yanlarda bulunan
boynuz çıkıntıları üzerinde yer alır. Şekilleri hayvan tür ve cinsine göre değişir. Dişi koyun
ve dişi keçilerin boynuzları erkeklerinkine kıyasla ya çok küçük ya da büsbütün yoktur.

Resim 1.8: İnekte ve mandada boynuz yapısı

Koç ve tekelerin boynuzu büyük, kıvrımlı ve olukludur. Sığırların boynuzlarında
kıvrım ve oluk bulunmaz. Türlere göre değişebilen hafif kavislenme görülebilir. Bazı sığır
ırklarında ise boynuz bulunmaz.
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Resim 1.9: Koç ve tekelerde boynuz yapısı

Boynuzda şu kısımlar görülür.


Boynuz kökü (Basis cornus): Boynuzun alın kemiğine bağlantı yeridir.
Nispeten yumuşak yapıda ve kılla örtülüdür.



Boynuz gövdesi (Corpus cornus): Boynuzun dışta görülen kısmıdır.
Boynuzlara bakılarak yaş belirlemesi yapılabilir. İneklerde her doğumdan sonra
boynuzlarda bir halka meydana gelir. Her halka bir buzağılamaya işaret eder
(yaklaşık 1 yıl). Halkalar sayılır ve halka sayısına bu ineğin ilk doğumunu
yapıncaya kadar geçen 2-3 yıllık süre eklenirse ineğin yaşı ortaya çıkar. Bazı
metabolik bozukluklar, beslenme yetersizlikleri, ağır paraziter hastalıklar da
boynuzlarda halka oluşumuna neden olduğundan, boynuz halkalarından yaş
tayini çok güvenilir değildir. Erkek hayvanlarda boynuzdan yaş tayini yapılmaz.



Boynuz ucu (Apex cornus): Boynuzun sivri ve içi dolu kısmıdır.

Şekil 1.10: Boynuzun anatomik yapısı
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1.3. Derideki Patolojik Değişiklikler
Deri bütün hayvan türlerinde sayısız dış ve iç zararlı etkenlerin (bakteri, virüs, parazit
vb.) saldırısına uğramaktadır. Her türlü yaralanma ve darbelere (travmalara) açık bir
organdır. Bu nedenlerden dolayı deri geniş çapta hasara uğramakta, bu da deride birçok
patolojik değişikliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu bozukluklardan bazıları şunlardır.

1.3.1. Nodül (Küçük Düğüm)
Deri altında bulunan sınırlı, yuvarlak ve ele gelebilen oluşumlardır.

1.3.2. Tümör (Ur, Neoplazma)
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösterebilen
değişik büyüklükteki şişliklerle karakterize oluşumlardır.
Tümör hücrelerinde amaçsız, sınırsız ve kontrolsüz bir üreme gözlenir. Köken
aldıkları hücrelere belirli bir benzerlik gösterirler ve düzenli hücre yapısı söz konusu
değildir.
Tümörler organizmada tek ya da yaygın olarak gözlenirler. Nodül şeklinde olan
tümöral gelişmeler deride veya mukozalarda meydana gelebilir. Mantar veya karnıbahar
şeklinde çıkıntılı olabilir.
Tümörler iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilir. Çok katlı yassı epitelin
deri ve mukozalarda meydana getirdiği genellikle iyi huylu tümörlere papillom denir. Elde
veya yüzde çıkan siğiller birer papillomdur.

Resim 1.10: Atın dudağında papillom

1.3.3. Şişkinlikler
Derinin gözle ve elle yapılan muayenelerinde birçok patolojik şişlikler tespit edilebilir.
Genellikle deri altı bağ dokusundan kaynaklanan bu oluşumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
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Ödem: Hücre dışı (ekstraselüler) sıvının deri altı dokuda birikmesidir. Hamur
kıvamında, bastırıldığında parmak izi kalan şişliklerdir. Ödemler bulundukları
yere göre yaygın veya sınırlı olur. Doğum öncesi sığırlarda memelerde ve
önündeki derialtında oluşan ödem fizyolojiktir. Vurma, çarpma veya sistemik
bozukluklardan ileri gelenler ise patolojik ödemlerdir.



Apse (çıban): Apse, deri altında irin birikmesidir. Bakteri enfeksiyonlarına
karşı vücudun verdiği bir reaksiyondur. Vücudun herhangi bir yerinde bir doku
ya da organda oluşan apse, kendini ağrı, kızarıklık ve şişlikler meydana
getirerek belli eder. Bazı apseler olgunlaşarak kendiliğinden açılır ve irin dışarı
akar.

Resim 1.11: Kedinin üst çenesinde apse

Şekil 1.11: Deride apse

Apseler, sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılır.





Sıcak apselerde her zaman yangılı bir dönem vardır. İrin toplandığında o
bölge kızarır, ateş, ağrı, şişlik ve sancı söz konusudur. Çevresi sert, ortası
yumuşak ve oynak (fluktuan) yapıdadır.



Soğuk apseler genellikle sıcak apselerin tedavi edilmeyip beklemesi
(kronikleşmesi) sonucu oluşur. İrinin etrafının kapsülleşmesi ile
şekillenen ve deri altında ağrısız, ateşsiz, sert yapıda bir şişlikle kendini
belli eder.

Hematom (kan oturma): Herhangi bir nedenle (vurma, çarpma vb.) deri
bütünlüğü bozulmaksızın kan damarlarının yırtılması ile deri altında kan
birikmesi olayına hematom denir. Boyutları damarlardan akan kanın miktarıyla
ilgilidir. Başlangıçta dalgalı (fluktasyon) ve yumuşak kıvamdadır. Zamanla
sertleşir ve hamur kıvamını alır. Elle muayenede çıtırtı (krepitasyon) sesi
duyulur.
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Resim 1.12: Kulakta hematom



Emfizem (hava toplanması): Deri altında hava veya gaz birikimi sonucu
oluşur. Çıtırtılı, yumuşak şişkinliklerdir. Elle bastırılınca deri altındaki gazın
yön değiştirdiği hissedilir. Özellikle solunum ve sindirim yollarındaki
yaralanmalarda oluşur. Yanıkara gibi bazı enfeksiyonlarda da gözlenir.



Parazitler: Deri altında bazı parazit larvaları şişkinlik oluşturulabilir. Sığırlarda
nokra (hipoderma bovis) deri altında fındık ve ceviz büyüklüğünde şişliklerin
oluşmasına sebep olur.

Resim 1.13: Sığırda hipoderma bovis

1.3.4. Ülser (Ulcus) ve Doku Kayıpları (Erozyonlar)
Kendiliğinden iyileşme eğilimi olmayan maddi kayıplı yaralara ülser denir. Evcil
hayvanlarda ülserlerin çoğu bakterilerden (ruam, malleus vb.) ileri gelir. Bazen parazitler de
insan ve memeli hayvanlarda ülser oluşumuna neden olur. Örneğin, şark çıbanı etkeni
Leishmania türlerinde olduğu gibi.
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Resim 1.14: Bacak derisinde ülser

Uyuz etkenleri deri içine yerleşerek şiddetli kaşıntı yapar ve sonuçta deride
erozyonlara yol açar.

Resim 1.15: Köpekte uyuz

1.3.5. Anormal Tüy Örtüsü
Sağlıklı bir derinin belli bir elastikiyeti vardır. Kıl örtüsü ve derinin durumu, sağlığın,
iyi bakım ve beslenmenin göstergesidir. Kıl örtüsü sığırlarda düzgün ve parlak olup, her
ilkbaharda ve sonbaharda yenilenir. Yazın kıl örtüsü daha ince ve kısadır. Kışın daha uzun,
sık ve çoğunlukla serttir. Kıl örtüsünün değişimindeki bir gecikme veya tamamen sertleşme
ve kabalaşma kıl büyümesinde bir bozukluğun işaretidir. Sağlıklı kıllar yağ bezlerinin
düzenli çalışmasıyla yağlanarak parlak bir görünüm alır.
Sindirim veya solunum sistemini etkileyen kronik hastalıklar çoğunlukla parazitleri
hatırlatır. Yetersiz beslenme de kıl örtüsünün bozulmasına neden olur. Kıl örtüsünün
yoğunluğunun azalması veya tersine çoğalması, bitlerden ileri gelen bulaşmalar sonucu
meydana gelebilir. Zehirlenmelere bağlı olarak kayıplar görülebilir. Çinko ve bakır
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yetmezliklerinde bölgesel kıl dökülmelerine rastlanır. Deri mantarı (trikofitozis) ve uyuz
etkenleri deride bölgesel kabuklanma ile kıl dökülmeleri oluşturabilir.

1.3.6. Anormal Pigmentasyon
Kalın kıl örtüsü ve ırka özgü pigmentasyon nedeniyle derinin gerçek rengini
saptamak, kılsız veya meme, testis derisi gibi ince kıllı bölgeler hariç, her zaman mümkün
olmaz. Deride mavi renk oluşumu, deri kangreninde (doku ölümü) görülür. Vitiligo’da ise
doğuştan ve kalıtsal olarak melanin pigmentinin az oluşumu nedeniyle deride beyaz gri
odaklar meydana gelir.
Siyah ve beyaz kıl örtülü sığırlarda kırmızımsı kahve kılların varlığı, kronik bir
beslenme yetersizliğinin işaretçisidir. Açık gri veya beyaz tüyler, bazen şiddetli deri
hasarının (yanık, donma) iyileşmesinden sonra görülür. Büyüyen kıllar pigmentçe zayıf olup,
siyah yerine gümüş grisi renk alır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak hayvanlarda deri yapısını ve
derideki normal olmayan değişiklikleri kontrol ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kıl örtüsünün görünümünü kontrol
ediniz.

 Kıl örtüsünü renk, düzgünlük parlaklık
yönünden inceleyip kıllarda dökülme
olup olmadığını belirleyiniz.

 Derinin elastikiyetini kontrol ediniz.

 Deriyi baş ve işaret parmakları arasında
tutup çektiriniz. Derinin eski şeklini
alma süresine dikkat ederek, su kaybı
olup olmadığını belirleyiniz.

 Deriyi koku bakımından kontrol ediniz.

 Deride koku muayenesinin temiz havalı
ortamda yapılmasına dikkat ediniz.
Algılanan farklı kokuların sebebini
araştırınız.

 Derinin rengini kontrol edininiz

 Hayvanların kılsız veya kılı az
bölgelerinde doğal rengin haricindeki
renk değişiklerini gözlemleyip
sebeplerini araştırınız.
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 Derinin sıcaklığını ve kaşıntı olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Deri sıcaklığını ölçmeden önce hayvanın
dinlendirilmesine, bulunduğu ortamın
hava akımının standart olmasına, hayvan
sıklığının olmamasına dikkat ediniz
 Hayvanın vücudunu gözle ve elle
muayene edip, deride sıcaklık ve kaşıntı
olup olmadığını tespit ediniz.

 Deride yağlanma olup olmadığını
araştırınız.
 Hayvanın derisini yağlanma bakımından
elle ve gözle kontrol ediniz.
 Yağlanmanın sebebini metabolizma
veya enfeksiyon yönünden araştırınız.

 Deriyi şişkinlikler, yangı ve lezyonlar
yönünden inceleyiniz.
 Deride görülen şişlikleri elle kontrol
ederek kıvamını, büyüklüğünü,
organlarla olan bağlantısını araştırıp,
şişliğin neden kaynaklandığını anlamaya
çalışınız.
 Deride oluşan yangı ve lezyonları tespit
edip sebebini araştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki görevlerden hangisi deriye ait değildir?
A) Organizmayı mikroorganizmaların hastalık yapıcı etkilerinden korur.
B) C vitamini metabolizmasında görev alır.
C) Vücut sıcaklığını ayarlar.
D) Zehirli maddelerin terleme ile dışarı atılmasını sağlar.
E) Deri aynı zamanda güneş ışığının etkisiyle D vitamini sentezine yardım eder.

2.

Aşağıdaki deri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Epidermisin en alt tabakasındaki hücreler silindirik yapıda olup üretici tabakayı
oluşturur.
B) Tırnak, boynuz gibi oluşumlar epidermisin keratinleşmesiyle oluşur.
C) Kıl folikülleri derinin epidermis katına gömülü olarak bulunur.
D) Derinin hipodermis (subcutis) katında kolaylıkla yağ toplanabilir.
E) Deri az da olsa gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.

3.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Kıl folliküllerinde dikilmeyi düz kas telleri (musculus arrector pili) sağlar.
B) Hipodermis derinin vücuda bağlandığı gevşek bağ dokudan yapılmış tabakadır.
C) Yağ bezleri bir kanal aracılığıyla salgılarını kıl follikülleri içerisine akıtır.
D) Kıl kökü follikül tabanında dermis tarafından meydana getirilmiş bir papilla
üzerine oturmuştur.
E) Epidermisin en alt tabakasında üretilen hücrelerin en üste çıkması 2-3 gün sürer.

4.

Aşağıdaki salgı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Keratin, epidermisin tamamen yassılaşmış ve boynuzlaşmış en dış kısmıdır.
B) Süt bezlerindeki apokrin salgılama biçiminde hücre zarında kısmi kayıp vardır.
C) Salgısını direkt kana veren bezlere dış salgı bezi denir.
D) Yağ bezleri salgısı derinin esnekliğini korur, kurumasını önler.
E) Yağ hücrelerinde holokrin tür salgılama gözlenir.

5.

Ter bezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Terin pH’ sı 7-7,4 arasındadır.
B) Ter salgısının parçalanması sonucu oluşan kısa zincirli yağ asitleri ve amonyak,
kötü kokuya sebep olur.
C) Ter bezleri merokrin ve apokrin tipte salgı yaparlar.
D) Ter bezlerine vücudun küçük böbrekleri de denir.
E) Ter bezleri köpeklerin tabanlarında bulunur.
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6.

Aşağıdaki meme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Süt verme dönemi doğumdan sonra başlar.
B) Süt verme dönemi bitiminde memeler küçülür.
C) Her hayvan türünde meme sayısı eşittir.
D) Memeler kedide göğüs karın bölgesinde yer alır.
E) Yavrunun beslenmesinde rol oynar.
Sığır ve atlarda tırnak üçüncü parmağın karşılığıdır.
Tırnak derinin dermis tabakasının kalınlaşıp boynuzlaşması
şekillenmiştir.
III) Taban (solea ungulae) tırnağın yere temas eden kısmıdır.
Yukarıda tırnak ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) I ve II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
I)
II)

7.

sonucu

8.

Aşağıdaki meme ile ilgili ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz.
I.
Meme gövdesinin (corpus mammea) büyük olması her zaman süt veriminin
yüksek olduğunu gösterir.
II.
Süt ineklerinde meme başı kanalında sütün memeden akmasını önlemeye
yardımcı olan mukoza dürümleri (furstenberg rozeti) vardır.
III. Sığır, keçi ve köpekte meme başı kanal dokusunda, sütün kendiliğinden
akmasını önleyen büzücü meme başı kası (musculus sfinkter papilla) vardır.
A) I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

9.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tümör hücreleri köken aldıkları sağlıklı hücrelere tıpa tıp benzerlik gösterir.
B) Üremiş olan tümör hücreleri canlı için zararlıdır.
C) Kötü huylu tümör hücreleri kontrolsüz ve sürekli biçimde ürerler.
D) Deride karnıbahar şeklinde olan tümörlere papillom denir.
E) Elde veya yüzde çıkan siğiller birer papillomdur.

10.

Deri altında hava veya gaz birikmesini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ödem
B) Apse
C) Hematom
D) Amfizem
E) Ulcus (ülser)
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11.

Aşağıdaki deri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Deri, dokunma duyusu sayesinde çevreden aldığı uyarıları canlıya iletir.
B) Canlının vücudunu çepeçevre kuşatarak dış etkilere karşı korunmasını sağlar.
C) Deri aynı zamanda güneş ışığının etkisiyle A vitamini sentezine yardım eder.
D) Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
E) Deri vücuda gevşek bir bağ dokuyla bağlanmıştır

12.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Deri rutubete ve kurumaya karşı uyum sağlama yeteneğine sahiptir.
B) Hipodermis gevşek bağ dokudan yapılmıştır.
C) Epidermis, çok katlı yassı epitel dokudan oluşmuştur.
D) Epidermisin altındaki hipodermis tabakası, derinin % 90’ını oluşturur.
E) Dermisin kalınlığı derinin kalınlığını doğrudan etkiler.

13.

Aşağıdaki salgı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Apokrin salgılamada salgı maddeleri hücrenin uç bölümünde toplanır.
B) Evcil hayvanlarda aygırlar hariç memeler hem erkek hem de dişide bulunur.
C) Apokrin ter bezleri koltuk altı, kasık ve meme başı çevresine yerleşmiştir.
D) Yağ bezlerinin salgıları mükoz kıvamdadır.
E) Yağ bezleri merokrin salgı yapar.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
14. ( ) Vücut ağırlığının yerle temasında ayağa gelebilecek darbelerin etkisini tırnak ökçesi
(Torus ungulae) en aza indirir.
15. ( ) Cansız tırnak (Capsula ungulea) ile canlı tırnak (Corium ungulea) birbirine çok sıkı
olarak yapışmışlardır.
16. ( ) Boğalarda boynuzlara bakarak yaş tayini yapılabilir.
17. ( ) Bit enfestasyonu, uyuz, deri mantarı, çinko ve bakır yetmezlikleri kıl dökülmelerine
sebep olur.
18. ( ) Her meme lobuna ait bir meme başı vardır.
19. ( ) Her türde, meme sayısı aynıdır.
20. ( ) Koç ve tekelerin boynuzu küçük ve düzdür.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
21.

Canlı tırnak (Corium ungulea); derinin………………………… katının karşılığı olup,
damar ve sinirden çok zengin, yağ bezi ve kıldan yoksundur.
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22.

Deri altında bulunan sınırlı, yuvarlak ve ele gelebilen lezyonlara …...………. denir.

23.

Corium parietale (canlı tırnağın yan
yaprakçıklarına……………………… denir.

24.

Vücut sistemlerinde boşluklu organların (lumen) iç yüzünü kaplamış olan örtüye
………………… denir.

25.

…………… hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi
gösterebilen değişik büyüklükteki şişlikle karakterize oluşumlardır.

duvarları)

üzerinde

uzanan

deri

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında; deri ve mukozaya ilişkin bulguları
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Hayvanlarda mukoza yapısı ile ilgili kaynak kitap, dergi ve internet sitelerini
inceleyiniz.
Çevrenizdeki mezbahalara giderek hayvanlarda mukoza yapılarını inceleyiniz.
Konuyla ilgili dosya oluşturarak gözlem ve bulgularınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. HAYVANLARDA MUKOZA
Tüm vücudun dışını kaplayan deri, doğal delikler olan ağız, burun, anüs, vulva ve
urethra’dan içeriye dönerek mukozayı oluştururlar. Mukozanın dış deriden en önemli farkı
yağ ve ter bezleri ile kıllardan yoksun oluşudur.

2.1. Mukoza Yapısı
Sindirim, solunum, üreme ve boşaltım (ürogenital) sistemlerinde, boşluklu (lumen)
organların iç yüzünü örten yapılara mukoza denir. Deride olduğu gibi mukozalar da iki
tabakadan oluşur. Mukozaların epitelden yapılmış yaprağına epitel kat (lamina epitelyalis),
bağ dokudan yapılmış olan yaprağına ana kat (lamina propria) adı verilir. Ağız, burun, anüs
vb. gibi vücudun tabii boşluklarında deri ile mukozalar birbirlerine geçiş yapar.

2.2. Görülebilen Mukozalar
Ağız, dış genital organların iç yüzünü kaplayan müköz doku gözlenebilir bulgular
yönünden incelenir. Normal mukoza açık pembe renkli, nemli ve dokusunda belirgin
olmayan damarlaşma vardır. Mukozaların kırmızımsı görünüşlü yangıya, soluk görünüşlü
anemiye, mavimsi renk oksijen yetersizliğine, sarı renk kanda sarılık maddesinin düzeyinin
yükselmesine, kuruluk vücut sıvı kaybına, damarlaşmanın artması kan dolaşımı ile ilgili
hastalıklara işaret eder.
Ağız ve burun boşluğu mukozaları, dış genital organ mukozaları ve göz kapağının iç
yüzeyini oluşturan mukoza (konjuktiva) dıştan görülüp muayene edilebilir. Sağlıklı
hayvanlarda söz konusu mukozaların nemli, parlak, düzgün ve açık pembe renkte olduğu
gözlenir.
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2.3. Mukozadaki Patolojik Değişiklikler
Mukozadaki renk değişiklikleri deriden daha iyi belirlenir. Safra pigmentlerinden
meydana gelen sarılıkta (ikterus) mukozaların sarıya boyandığı görülür. Kansızlık (anemi)
olaylarında mukozalarda aşırı derecede solgunluk, şiddetli vakalarda porselen beyazı renk
gözlenir.
Mavi yeşil renk (siyanoz) kalp ve dolaşım bozukluklarına, şiddetli solunum sistemi
hastalıklarına ve kan gazı değişiminin bozulduğu bazı zehirlenmelere işarettir.
Mukozalarda kırmızılık çoğunlukla bölgesel ve genel yangıya bağlıdır. Sistemik
enfeksiyonlarda ve zehirlenmelerde (toksikasyon) mukozalar kirli kırmızı, mat renkte ve
hamurumsu kıvamdadır. Bazı hastalıklarda deri ile birlikte mukozalarda da nokta tarzında
(peteşi) veya biraz daha yaygın (ekimoz) kanama odakları görülür.

Resim 2.1: Konjonktiva

Resim 2.2: Ağız içi mukozası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak hayvanlarda görülen
mukozaların kontrolünü yapınız.

İşlem Basamakları

 Görülebilir mukozaları açığa
çıkartınız.

 Mukoza kontrolü yapınız.

 Mukozalardaki patolojik
değişiklikleri belirleyiniz.

Öneriler
 Küçük hayvanlarda ağız ve farenks mukozalarının
incelenmesi ağız açılarak dilin dip kısmına bir
kaşık sapı veya bir spatülle bastırarak yapınız.
 Atlarda işaret parmağı üst göz kapağının tam
ortasına koyunuz ve başparmak ile alt göz
kapağını aşağı doğru çekiniz, aynı anda işaret
parmağınızı konduğunuz parmak ile göz küresine
göz çukurluğuna dik bir şekilde bastırınız.
 Sığırlarda, hayvanın başını yan tarafa doğru
bükerek tespit ediniz. Bir elle alt, diğer elle üst göz
kapağını açarken üst göz kapağını tutan parmak ile
göz küresi üzerine içe doğru bastırarak
konjuktivayı tam olarak ortaya çıkarınız.
 Koyun, keçi, kedi ve köpeklerde konjunktivaları
açmak için iki elinizin başparmakları ile alt ve üst
göz kapakları üzerine koyarak ters yönlere doğru
çekiniz.
 Rektum ve vajina mukozalarının incelenmesinde
“spekülum”dan yararlanınız.
 Mukozaların muayenesinde ilk dikkati çeken
mukozanın rengidir.
 Normal mukoza rengi “gülguni pembe” dir.
 Mukozalardaki patolojik renk değişiklikleri
solgunluk, kızarıklık, sarılık ve siyanoz (morarma)
şeklinde patolojik değişiklikleri gözlemleyiniz.
 Mukozalarda renk değişikliğinden başka
ülserleşme, nokta, çizgi ve kan oturmaları şeklinde
kanama odaklarını gözlemleyiniz.
 Vitamin eksikliğine bağlı lezyonlar oluşabileceğini
göz önünde bulundurunuz.
 Mukozalardaki patolojik değişiklikleri açıklayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki verilenlerden hangisi normal mukozada görülebilir bir durumdur?
A) Mukoza hiperemiktir.
B) Mukozada belirgin bir damarlanma gözlenmektedir.
C) Mukoza soluk açık renkte görülmektedir.
D) Mukoza mavimsi bir renk almıştır.
E) Mukoza açık pembe bir renkte görülmektedir.

2.

Mukoza ve konjuktiva muayenesi aşağıdakilerden hangisi hakkında fikir vermez?
F) Kanda oksitosin düzeyi
G) Kanda oksijen düzeyi
H) Anemi
İ) Sarılık
J) Vücut sıvısı kaybı

3.

Mukozada görülen mavi yeşil renk (siyanoz) aşağıdakilerden hangisini akla getirmez?
K) Kalp ve dolaşım bozukluklarını
L) Şiddetli solunum sistemi hastalıklarını
M) Kan gazı değişimi bozukluklarını
N) Bir takım zehirlenmeleri
O) Anemiyi (kansızlığı)

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4. ( ) Bazı hastalıklarda deri ile birlikte mukozalarda da nokta tarzında (peteşi) veya biraz
daha yaygın (ekimoz) kanama odakları görülür.
5. ( ) Sindirim, solunum, üreme ve boşaltım sistemlerinde, boşluklu organların iç yüzünü
kaplamış olan zarlara mukoza denir.
6. ( ) Sağlıklı hayvanlarda söz konusu mukozaların nemli, parlak, düzgün ve açık pembe
renkte olduğu gözlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Derinin yapısını ve görevlerini öğrendiniz mi?
2. Deri katmanlarından epidermisin görevlerini öğrendiniz mi?
3. Deri katmanlarından dermisin görevlerini öğrendiniz mi?
4. Deri katmanlarından hipodermisin görevlerini öğrendiniz mi?
5. Epidermal oluşumların görevlerini biliyor musunuz?
6. Epidermal oluşumlardan biri olan kılları öğrendiniz mi?
7. Epidermal oluşumlardan kıl follikülünü öğrendiniz mi?
8. Epidermal oluşumlardan deri bezlerini öğrendiniz mi?
9. Epidermal oluşumlardan boynuzsu oluşumları tespit ettiniz mi?
10. Derideki patolojik değişiklikleri öğrendiniz mi?
11. Derideki patolojik değişikliklerden nodülü ayırt edebilir misiniz?
12. Derideki patolojik değişikliklerden tümörü ayırt edebilir misiniz?
13. Derideki patolojik değişikliklerden şişlikleri ayırt edebilir misiniz?
14. Derideki ülser ve erozyonları öğrendiniz mi?
15. Derideki anormal tüy örtüsünü ayırt edebilir misiniz?
16. Derideki anormal pigmentasyonu ayırt edebilir misiniz?
17. Mukozanın yapısını açıklayabiliyor musunuz?
18. Görülebilinen mukozaların yerlerini tarif edebiliyor musunuz?
19. Sistematik mukoza kontrolü yapabiliyor musunuz?
20. Mukozalardaki patolojik değişiklikleri ayırt edebilir misiniz?
21. Tavuklarda deri ve tüyün görevlerini öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’ İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

B
C
E
C
A
C
C
C
A
D
C
D
E
D (Doğru)
D (Doğru)
Y (Yanlış)
D Doğru)
D (Doğru)
Y (Yanlış)
Y (Yanlış)
dermis
nodül
lamella coriales
mukoza

Tümörler

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

E
A
E
D (Doğru)
D (Doğru)
D (Doğru)
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