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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı

DAL

Hayvan Yetiştiriciliği

MODÜLÜN ADI

Meme Hastalıklarının Kontrolü

MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye sağılan hayvanlarda meme temizliği,
meme kontrolü ve sağılan hayvanları kuruya ayırma bilgi
ve becerisi kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Hayvanların meme temizliğini sağım öncesi ve sonrası
hijyenik olarak yapabileceksiniz.
2. Memenin fiziksel kontrolünü elle ve görsel olarak
yapabileceksiniz.
3. Mastitis hastalığına karşı önlemler alabilecek ve
düzenli olarak mastitis testi yapabileceksiniz.
4. İşletmede bulunan hayvanları sağım dönemleri
sonunda kuruya alabileceksiniz.
Ortam: Hayvan barınakları, hayvancılık
veteriner klinikleri, açık alan, sınıf

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

işletmeleri

Donanım: Süt sağma makinesi, kırtasiye malzemeleri,
meme maketi, canlı hayvan, travay, meme içi uygulanan
ilaç, tüp, petri kabı, iş elbisesi, eldiven, çizme, maske,
temizleme solüsyonları, sabun, havlu, temiz su, muşamba
önlük, tekme savar, kâğıt havlu, dezenfektan ve antiseptik
solüsyonlar, Strip cup, CMT ayıracı ve test kabı, kova,
sünger.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Süt hayvanı yetiştiriciliğinde sütün sentezlendiği organ olan meme çok hassas bir
yapıya sahiptir. Meme hastalıklarında zamanında ve etkili tedavi yapılmadığında
düzeltilemeyen hasar oluşarak süt verimi düşer. Koruyucu tedbirler alarak hastalığın
oluşmasını önlemek hastalığı tedavi etmekten daha kolay ve ucuzdur. Bu nedenle memenin
hastalanmamasını sağlamak amacıyla uygulanan koruyucu önlemler çok önemlidir.
Kârlı bir süt sığırcılığı yapılabilmesi için hayvan yetiştiricilerinin meme sağlığına
gereken önemi vermeleri, sağım tekniklerini, meme hastalıklarını ve hastalıktan korunma
yollarını iyi bilmeleri zorunludur. Zamanında ve tekniğine uygun sağılmayan ve sağımda
temizliğe önem verilmeyen hayvanın memeleri hastalanır.
Sağlıksız koşullarda yapılan süt hayvanı yetiştiriciliği ve özellikle meme hastalıkları
çok erken yaşta üstün verimli hayvanlar damızlıktan çıkarılmasına neden olur. Yetiştiriciler
ve ülke ekonomisi bu nedenle çok önemli kayıplara uğramaktadır.
Bu modülü tamamladığınızda; meme sağlığının korunması amacıyla meme temizliği,
memenin fiziksel muayenesi, mastitis hastalığından korunma, mastitis testinin yapılması ve
gebe hayvanların laktasyon sonunda kuruya alınması ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip
olacaksınız. Yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda donanımlı ve başarılı bireyler
olmanızı dilerim.
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile hayvanların meme temizliğini sağım öncesi ve sonrası
hijyenik olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Süt üretimi yapılan işletmelerde meme temizliğinin nasıl yapıldığını araştırınız.



Meme temizliğinin meme hastalıklarını önlemeye olan etkisini araştırınız.



Kişisel temizliğin mastitisin önlenmesine olan etkisini araştırınız. Araştırma
sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. SAĞIMDA MEME TEMİZLİĞİ
Sağım kurallarına ve sağım hijyenine dikkat edilmediğinde sağılan hayvanda meme
hastalığı ve sağılan sütü tüketen insanlarda da çeşitli hastalıklar oluşabilir. Sütten insanlara
hastalık bulaşmaması için hayvanların yanı sıra bakıcıların ve sağımcılarında sağlıklı
olmaları, hastalık kontrollerinin yapılmış olması gerekir.
Meme temizliğinin sağlanmasında barınak ortamının ve hayvanın yattığı yerin
standartlara uygun şekilde yapılmasının önemi büyüktür.
Sütçülük yapılan bir işletmede temel konu temizlik olmalıdır. Barınaklar, hayvanda
enfeksiyon riskini önleyecek şekilde temiz tutulmalıdır.
Hayvan barınaklarının temizlenip dezenfekte edilmesi sağımdan çok önce
yapılmalıdır. Ahır temizliğine dikkat edilmediğinde sütün kokusu değişir.

1.1. Meme Temizliği Yapmanın Önemi
Kaliteli süt elde etmenin ilk şartı sağılan hayvanın ve sürünün sağlıklı olmasıdır.
Kaliteli bir süt ancak sağlıklı memelerden, temiz bir sağım sonucu elde edilir. Memelerin
sağlıklı olması temizlik kurallarına uymaktan geçer.
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Resim 1.1: Meme temizliği

Süt, çok sayıda gıdanın ana maddesidir. Sütten; tüketilmesi güvenli, sağlıklı ve kaliteli
gıdalar üretilebilmesi için mutlaka doğru hijyen kuralları uygulanmalıdır.
Sağım kurallarına titizlikle uyularak hijyenik bir şekilde yapılan sağım, meme
sağlığının korunması bakımından büyük öneme sahiptir. Meme temizliği ve sağlığı ile sağım
hijyenine önem verilmediği zaman işletmede mastitis oranı artar. Mastitis, sürüde hızla
yayılabilir. Süt hayvancılığı yapan işletmede büyük ekonomik kayıplara yol açar.

1.2. Sağım Sistemleri ve Meme Sağlığı Açısından Önemi
Sağım, süt veren bir hayvanın memelerindeki sütün belirli aralıklarla alınması için
uygulanan bir dizi işlemden oluşur. Süt, bir sağımdan diğerine kadar geçen sürede memede
toplanır ve meme içi basıncı artar. Meme içinde biriken süt, yüksek basınca neden olsa da
sağlıklı bir memede meme başının büzücü kaslarını açıp, dışarı akamaz. Bu engel, sağım
sırasında ya elle sağımda olduğu gibi dışarıdan bir basınçla ya da makinalı sağımda olduğu
gibi emme (vakum) etkisi ile giderilerek süt memeden dışarı alınır. Sağım tekniklerinin
yanlış uygulanması ve sütün indirilmemesi mastitis gibi meme sorunlarına neden olur.
Süt inekleri genellikle 12 saat ara ile günde iki defa sağılır. Bazen fazla süt veren
hayvanlara, kendi kendini emen veya meme başları gevşek olduğundan ötürü devamlı olarak
damla damla süt akıtan hayvanlara günde ikiden fazla sağım uygulanabilir.
Süt, meme derinliğinde yerleşik olarak bulunan alveoller tarafından günlük olarak
üretilir. Süt sağılana kadar alveoller içinde depolanır. İneğin sağıma hazırlanması ve sütün
indirilmesi için memenin uyarılması gerekir. Memeye yapılacak masaj, buzağının süt
emmesi, hayvanın yemlenmesi, süt sağım makinesinin sesi veya süt kovalarının sesi uyarı
etkisi yapar.
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Uyarım yapıldıktan sonra beynin hipofiz ön lobundan oksitosin hormonu salgılanmaya
başlar. Oksitosin, kan yoluyla meme dokusuna taşınarak alveolleri çevreleyen kas liflerinin
kasılma ve gevşemelerine neden olur. Sütün, yaklaşık % 60’ı alveoller ve alveollerden çıkan
küçük kanallar içinde depolanır. Geri kalan süt büyük kanallarda ve meme bezi haznesinde
depolanır. Bu işlemlerle birlikte süt meme sarnıcına iner ve sonrasında sağıma geçilir.

Şekil 1.1: Sütün inmesini sağlayan uyarıcılar

Kandaki en yüksek oksitosin hormonu düzeyine, uyarım başladıktan 1 dakika sonra
ulaşılır. Oksitosin düzeyi 1,5-2 dakika bu şekilde seyreder ve sonra hızlı bir şekilde önceki
düzeyinin yarısına düşer. Böylece memeden akan süt miktarı azalır. Sütü en iyi şekilde
indirebilmek için 1 dakika uyarım yapıldıktan sonra sağım makinesinin başlıkları
takılmalıdır. Uyarım süresine özen gösterilmediği takdirde memeden akan süt miktarı
azalarak sağım süresi uzar ve süt verimi düşer. Uzun uyarım süresi, süt verimini düşürmekle
birlikte sağımı da yavaşlatarak somatik hücre sayısının artmasına ya da mastitise neden olur.
Sağım sırasında hayvanların yemlenmesi, sağımcı sağımla uğraşırken hayvanında
yemle meşgul olmasını sağlar. Ancak bu alıştırma meselesidir. Sağım sonunda hayvanlar
yattıkları için sağım anında açık kalan meme başı deliğinin mikrop kapma olasılığı fazladır.
Bu nedenle şayet yemleme sağımdan sonra yapılırsa hayvan bu kapanma süresini ayakta
geçirdiği için hastalık riski azalacaktır.
İyi kalitede süt üretilmesi için hijyenik koşullara dikkat edilmelidir. Elde edilen sütte
somatik hücre sayısı ve mikroorganizma yoğunluğunun en düşük düzeyde olması amaçlanır.
Yüksek bakteri sayısına sahip sütün işlenmesi de problemlere neden olur. Bu tür sütler düşük
kalitelidir. Sağılan sütte bulaşma olmaması için ineklerin mastitisten uzak tutulmaları, sağım
öncesinde memelerin temiz ve kuru olması gerekir.
Sağım; uygun ekipmanla, kuralına ve tekniğine uygun şekilde yapılmadığı zaman
önemli sağlık sorunları ortaya çıkar. Sağımcıların kolayca anlayabileceği ve
uygulayabilecekleri şekilde yazılı bir sağım protokolü hazırlanmalıdır.
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1.2.1. Elle Sağımda Meme Sağlığı
Elle sağım küçük işletmelerde uygulanan bir yöntemdir. Elle sağım öncesi meme
temizliği yapıldıktan sonra yavrunun memeye yaptığı itme hareketi benzeri masaj yapılarak
sütün memeye inmesi sağlanmalıdır.
Sinüs papillariste toplanan süt, parmaklar yardımı ile aşağıya doğru dalgalı basınç
oluşturularak dışarı çıkarılır (sağılır). El daha sonra gevşetilerek sütün sinüs papillarise
yeniden dolmasına izin verilir. Bu uygulama birbirini izleyen periyotlarla devam eder. Elle
sağımda avuç içi sağım tekniği tercih edilir. Avuç içi sağımda; meme başı avuç içine alınıp,
başparmak diğer parmakların üzerine gelecek şekilde kapatılır ve sıkılır. İlk defa sıkılıp süt
akışı sağlanınca parmaklar açılır ve yeniden sıkılır. Sağıma bu şekilde devam edilerek
tamamlanır. Normal sağım sonunda memelerde kalan sütün tam olarak alınabilmesi için
memeye yeniden masaj yapılarak süt bezleri tekrar uyarılmalıdır. Bunun için önce ön, sonra
arka memelerin başları hafifçe tutularak memeler karına doğru kaldırılıp çeşitli yönlerde
ovuşturularak kalan sütün alınması kolaylaştırılır. Sonrasında tekrar sağım yapılarak
memedeki sütün tamamı alınır. Memede süt bırakmayarak memede hastalık oluşumu
önlenir. Sağım yapan kişinin elleri yumuşak olmalıdır.

Resim 1.2: Elle sağım

Süt sağılırken meme başının tamamı avuç içine alınmalıdır. Aksi durumda meme zarar
görür. Meme başı kesinlikle iki parmakla aşağıya doğru çekilmemelidir. Başparmağın sırtı
kullanılmamalıdır.
Sağımda memeye uygulanan basınç ve ritm değişmemelidir. Sağımın sonuna doğru
süt akımı yavaşlayınca, baş ve işaret parmaklarının hafif basıncı ve çekmesi ile sütün akması
kolaylaştırılabilir.
Elle sağımda meme başları uygun bir biçimde tutulmalıdır. Sağım, meme başının çok
yukarısından kavranarak yapılırsa yapılan basınç sonucu meme başının uç kısmında
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baloncuk oluşur. Bu durum sütün memeden çıkmasını güçleştirip sağım süresini uzattığı gibi
zamanla meme başının uç kısmında daralma ve kalınlaşmalara yol açar. Bazı sağımcılar
elleri yorulduğunda meme başlarını aşağıya doğru çekiştirerek sütün akmasını
kolaylaştırmaya çalışırlar. Yine bazı sağımcılar meme başını başparmağın tırnağı ile diğer
parmaklar arasında sıkıştırarak sağım yapar. Bütün bunlar sağımı güçleştirdiği gibi meme
başının hırpalanmasına neden olur. Sağım sırasında hayvana verilen acı ve korku, sütün
indirilmesini durdurarak sütün memede kalmasına neden olur. Memede kalan süt mikrop
üremesi için uygun ortam oluşturur.

1.2.2. Makine ile Sağımda Meme Sağlığı
Makineli sağım, yavrunun annesinin memesini emmesi prensibi esas alınarak
geliştirilmiştir. Sağım makinesinin çalışma prensibi; meme başı lastik kılıfı ile meme başı
çelik kısmı arasında kalan boşluğa hava verip (sıkıştırma) geri alma (emme) esasına dayanır.
Makine ile sağımda vakum uygulanarak süt memeden dışarı alınır. Vakumun meydana
getirdiği negatif basınç, sfinkter kasın sıkma gücünü aşınca sinüs papillaris’teki süt emzik
lastiğine, oradan kısa süt hortumuyla süt pençesine gelir. Buradan da sistemin özelliğine göre
ya süt güğümüne ya da süt tankına aktarılır.
Meme başlarına takılan emici tüpler memeyi bir sıkar bir bırakır. Böylece hem sağım
yapılır hem de memeye masaj yapılarak süt akımı rahatlatılır.
Sağım makinesinin esas fonksiyonu 3 ana kısımda incelenebilir:




Meme başlarına belirli aralıklarla kısmi basınç vermek
Meme başlarına masaj yapmak
Sütün memeden alınmasını sağlamak

Sağımda uyulması gereken 3 temel kural vardır:




İneğin sağıma hazırlanması ve sütün indirilmesi için memenin uyarılması
Memenin kontrolü ve sağım hijyeni
Meme başının ve sağım makinesinin temizlik ve dezenfeksiyonu

Sağıma başlamadan önce her meme başından bir miktar süt bir kaba sağılarak süt
kontrol edilmelidir. Ön sağım işlemi, sağıma başlamadan hemen önce meme başı kanalında
yer alan ve hastalık etmenleri ile bulaşıklık riski yüksek olan sütün atılmasına olanak sağlar.
Ancak bu atılan sütün sağım yerindeki zemine veya hayvanın yattığı yere sağılması hastalık
etmenlerinin kolaylıkla yayılmasına neden olur. Bu nedenle ayrı bir kaba alınıp
biriktirildikten sonra ahırdan ve sağım yerinden uzakta imha edilmelidir. Pıhtı, bozulma,
koyulaşma veya renk değişimi olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bozukluk varsa o meme
başı tedavi edilmeli ve buradan çıkan süt normal süte karıştırılmamalıdır. Memeler kontrol
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edildikten 1 dakika sonra sağım makinesinin meme başlıkları memeye takılmalıdır. Eğer geç
kalınırsa memede süt kalır ve meme hastalıkları ortaya çıkar. Sağım sonuna doğru memeye
masaj yapılarak sütün tamamının sağılması sağlanır. Masaj, meme sağlığı için önemli olup,
yaklaşık yarım dakika yapılmalıdır.

Resim 1.3: Sağım makinesi bağlanmış meme

Makine ile Sağımda Dikkat Edilecek Hususlar:


Meme sağlığını düzenli olarak kontrol etmek gerekir.



Sağım, sağım sırasına uygun şekilde yapılmalıdır. Hayvandan hayvana
bulaşmaya engel olmak için önce birinci laktasyondaki sağlıklı inekler, sonra
sağlıklı genç inekler, sonra somatik hücre sayısı yüksek inekler, sonra kronik
mastitisli inekler ve en son klinik mastitisli inekler şeklinde bir sağım sıralaması
yapılmalıdır.



Sağım sırasında sağımı etkileyecek her türlü stres faktörlerinden kaçınılmalıdır.



Sağımda kullanılacak ekipmanların hazır ve temiz olduğundan emin
olunmalıdır. Özellikle sağımda kullanılacak meme temizleme köpüğü, nemli ve
kuru havlular hazırlanmalıdır.



Her zaman ön sağım yapılmalıdır.



Sağılan ineklerin tırnakları, memeleri, karınları ve kuyrukları temiz olmalıdır.
Sağıma başlamadan önce memelerin antiseptikli bir solüsyonla 15-30 saniye
ovularak temizlenmesi ve kurulanması çok önemlidir. Meme başı mikropların
girişine karşı oldukça hassas olduğu için temiz olmalıdır. Köpük ile her bir
meme başına daldırma yapılarak hem memelerin yumuşaması, kremlenmesi
hem de temizlenmesi sağlanmalıdır. Köpük daldırma sonrası memeler kuru
bezle veya kâğıt havlu ile kurulanmalıdır. Sağım öncesinde, sırasında ve
sonrasında memeler tamamen kuru olmalıdır. Meme başlarının ıslak olması
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meme başlıklarının meme başlarına iyice yerleşememesine, kaymasına veya
meme başının sıkışmasına neden olur. Islak memeler sağım sırasında üşüyerek
sütün indirilmesini durdurur.
Sağım başlangıcında sistemin vakum düzeyi kontrol edilmelidir. Meme
başlıklarında vakum kaçağı olmamalıdır. Uygulanan vakum seviyesi 50 kPa
olmalıdır. Vakumun fazla olması durumunda meme başlarının solgun kırmızı
veya mavimsi renk aldığı, uçlarının kalın ve ödemli olduğu, ductus papillarisin
prolabe olduğu ve keratin tabakanın bozulduğu gözlenir. Ayrıca yüksek
vakumda meme başları aşırı derecede gerilmekte ve meme başı makinanın
meme başlıklarının içerisine doğru çekilir. Meme başında kalınlaşmaya neden
olur. Meme başındaki kalınlaşmanın % 5’ten fazla olması mastitise
predispozisyon oluşturur.

Şekil 1.2: Sağım makinesi meme başlığında vakum kontrolü



Pulzasyon oranı 50/50 veya 60/40 olmalıdır. Pulzasyon hızı 40-60/dakika
olmalıdır. Pulzasyon oranının yüksek olması (örneğin 70/30), sağım süresini
kısaltsa da masaj için yeterli sürenin olmamasına bağlı ağrıya neden olur.



Memenin hazırlanmasından hemen sonra sağım başlıkları yerleştirilip,
hortumlar ayarlanmalıdır. Sağım başlıkları bir inekten diğerine geçişten önce
dezenfektanlı suya tamamen daldırılarak dezenfekte edilmelidir.



Emzik lastiği mümkünse silikon yapıda olmalı ve emzik lastiğinde hava
sızdıran delik ve yırtılmalar olmamalıdır.



Aşırı sağım yapmaktan kaçınılmalıdır. Memeden süt akışı bittiği halde sağıma
devam edilmesinin sinüs papillaris ve duktus papillaris üzerine zararlı etkisi
vardır ve mastitise predispozisyon oluşturur.



Meme ucunda süt kalmaması için memeyi sürekli kontrol etmek gerekir. Sistem
otomatik değilse meme başlıkları memeler vakum altındayken alınmamalıdır.



Sağım sonrası memeler hemen antiseptik dolu kaba daldırmalıdır. Sağım
bittikten sonra meme başlarının antiseptik ile mühürlenmesi meme
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enfeksiyonlarının önlenmesinde oldukça etkilidir. Antiseptik bakterileri öldürür,
üreme ortamlarını bozar ve zar bir tabaka oluşturarak bakterilerin bölgeye
yerleşmesine ve meme başından içeri girmesine engel olur. Antiseptiklerin
etkisi uzun sürelidir ve aynı zamanda memeyi de yumuşatır.


Sağım ekipmanları sağımdan sonra hemen temizlenmelidir. Her zaman temiz
sağım aletleri kullanılmalıdır.



Ekipmanların bakımı servisine düzenli olarak yaptırılmalıdır. Özellikle aşınan
parçalar meme hasarına neden olur.



Süt hemen soğutularak bakteri üremesine engel olunmalıdır.



Süt kaplarının ağzı kapalı tutulmalı ve her sağım sonrası toplanan süt kısa
sürede ahırdan çıkarılmalıdır. Sabah sağılan süt ile akşam sütü
karıştırılmamalıdır.



Sağılan süt gölge ve serin bir yerde tutulmalı ve kısa sürede toplama merkezine
götürülmelidir.



Sineklerle mücadele edilmelidir.



Hayvanlar kuruya çıktığında hasta memelere antibiyotik uygulanmalıdır.



Mastitis aşısı yaptırılmalıdır. Bu aşı başlangıçta 14 gün arayla 2 kez, daha sonra
6 ay arayla yapılmalıdır.

Sağımın bitişi ile birlikte mastitis açısından çok kritik bir süreç başlar. Çünkü sağım
sonrası meme başı delikleri yaklaşık 30 dakika açık kalır. Bu da bakterilerin meme içine
girebilmesi için uygun ortam oluşturur. Bu süre içerisinde hayvanların yatmamaları
sağlanmalıdır. Bu amaçla sağım sonrası hemen yemleme yapılabilir.
Bir sürüdeki enfeksiyonların % 21’ini mastitis oluşturur. Mastitisin % 6,6’sında sağım
makineleri rol oynar.
1.2.2.1. Taşınabilir Süt Sağım Makineleri
Küçük tip işletmelerde ve büyük işletmelerin hasta hayvan bölümlerinde kullanılan
pratik, rahat kullanılan ancak işçiliği fazla olan makinelerdir.
Aralıksız olarak her gün kullanılan bu makinelerin kullanımı büyük kolaylık
sağlamakla birlikte kullanımı sırasında özen gösterilmez ve gerekli bakım ve ayarları
yapılmazsa hastalık bulaşmasına ortam hazırlar.
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Sağım makinesinin kalitesi veya fiyatı taşıdığı fonksiyon sayısı ile ilişkilidir. Sağım
makineleri genellikle paslanmaz çelik ve özel plastik materyalden yapılmıştır. Bazı sağım
makineleri sadece sağım özelliğine sahipken gelişmiş modeller; mastitisin tespitinde,
kızgınlığın belirlenmesinde ve sağım bittiğinde makinenin otomatik çıkmasını sağlayan
donanıma sahip olarak tasarlanmıştır. Son teknoloji robotlar da mevcuttur.
1.2.2.2. Sabit Süt Sağım Sistemleri
Büyük işletmelerde çok sayıda hayvanın aynı anda sağılmasına olanak sağlayan
sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler; sağıcılar için konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı,
hayvanlar için sağlıklı ve rahat bir sağım işlemi ve tüketiciler için de yüksek kaliteli süt
üretimini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Otomasyona uygun olan bu sistemler sayesinde
kısa zamanda sakin ve stressiz bir sağım gerçekleştirilir. İşçilik ve zaman açısından avantaj
sağlar. Sürü yönetimi ve sağım kontrolü kolaylaşır. Sağım sonrası hayvanın yatması
engellendiğinden mastitis riski en aza indirilir. Sağım sonrası sistem kendini temizleme
özelliğine sahiptir.

Resim 1.4: Çift taraflı sağım sistemi

Genellikle sağım salonlarında inekler sağımcıdan yüksek bir yerde bulundurulmakta
ve bu da iş kolaylığı sağlamaktadır. Özellikle merkezi sağım salonlarında düz, dönerli vb.
değişik durak tipleri kullanılabilir.

11

Resim 1.5: Dönerli sistem sağım ünitesi

Bu sistemin biraz daha gelişmişi merkezi sağım salonunun duraklarının dönen
yuvarlak bir platform üzerine oturtulmasıdır. Bu sistemde platforma ilk giren ineğe makine
takılır ve platform bir tur atıp gelene kadar sağımı biter ve onun yerine yenisi alınır. Böylece
tüm inekler sırasıyla platforma girmiş olur.
Son yıllarda geliştirilen robotlar sayesinde süt sağımı problemsiz ve hijyenik
koşullarda yapılabilmektedir.

1.3. Sağımcı ve Sağım Makinelerinin Meme Sağlığı Açısından Önemi
Sadece memenin temizliği, sağım hijyeni demek değildir. Sağım yapılan kovaların
temizliği ile sağım makinelerinin temizliği ve sağıcıların sağlıklı olmaları da önemlidir.
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Resim 1.6: Örnek bir sağımcının iş elbisesi ve diğer araçları

Sütte mikroorganizma varlığının ve sütün bozulmasının bir nedeni de insandır. Bu
nedenle bakıcı, sağımcı ve süt kapları ile uğraşan kişilerin temiz ve sağlıklı olması gereklidir.
Sağımcılar hijyen kurallarına azami hassasiyet göstermelidir. Sağımcının sağlığı yerinde
olmalı, kolayca yıkanıp temizlenen lastik çizme giymeli ve sağım esnasında kullandığı temiz
iş elbisesi bulunmalıdır. Özellikle el temizliğine, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmelidir.
Tırnakları dipten kesilmiş olmalıdır. Sağımcı sağıma girmeden önce ellerini ve tırnak
diplerini fırçayarak sabun ile yıkamalıdır. Sağımcı bir hayvandan diğerine geçişte ellerini
tekrar yıkayıp antisepsisini yapmalıdır. Staphylocuccus aureus, elle sağımlarda meme
hastalıklarında neden olan önemli bir etkendir.
Sağımcının hayvanı tanıması ve sağılan hayvanla iyi iletişim kurması sağlıklı ve
kaliteli süt üretimi için önemlidir. Sağım işleminde, ineğe yumuşak bir şekilde sabırla
davranılmalıdır. İnek kendisine yaklaşan kişinin sinirini ve gerginliğini hisseder ve tedirgin
olur. İneğin tedirgin olması ise adrenalin salgılanmasına neden olarak sütün salınmasını
engeller. Böylece sağım işi uzayarak zorlaşır. Sakinliğin ve yumuşak ilginin sağım süresince
korunması önemlidir.
Hasta personel çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü hasta personelin
hapşırmaları ile kontaminasyon (bulaşma) mümkündür. Personel başka çiftliklere gitmemeli
ve mümkünse kendi evinde de hayvan beslememelidir. Başka alanlarda çalıştırılmamalı
sadece sağımhanede görevlendirilmelidir. Kıyafetler iş yerinde değişmeli ve iş yerinde
temizlenmelidir. Çizmeler ve sağım önlükleri dezenfekte etmelidir. Personelin portör
muayeneleri yaptırılmalıdır.
Hayvandan hayvana bulaşmaya engel olmak için önce birinci laktasyondaki sağlıklı
inekler, sonra sağlıklı genç inekler, sonra somatik hücre sayısı yüksek inekler, sonra kronik
mastitisli inekler ve en son klinik mastitisli inekler şeklinde bir sağım sıralaması
yapılmalıdır.
İneğin sağımı biter bitmez veya süt akışı durduğunda, sağım pençesi üzerindeki
vakum düğmesi kapatılmalı ve sağım başlıkları çıkartılmalıdır. Meme başlıkları memeler
vakum altındayken çıkartılmamalıdır. Önce uygulanan vakum ve hava girişi kapatılmalıdır.
Aşırı sağımdan kaçınılmalıdır.
Sağımdan sonra sağım makinesi özenle temizlenerek gerekli dezenfeksiyonu
yapılmalıdır. Günlük temizlik ve bakımın yanı sıra periyodik bakımlarda aksatılmamalı
eskiyen, yırtılan ve bozulan parçalar yenilenmelidir. Özellikle iç lastik gömlekleri altı ayda
bir değiştirilmelidir. Diğer zamanlarda sodalı su ile kaynatılarak süt taşları nedeniyle
yüzeylerinin pürüzlü hale gelmesi önlenmelidir.
Sağım makinesinin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadığında bir inekten öbürüne
kontaminasyon kaynağı olur. Önceki ineğin sağımından sonra meme başlığında kalan süt
kalıntısındaki mikroorganizmalar sonra sağılan ineğe de bu meme başlığıyla
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bulaşabilmektedir. Kontamine bir emzik lastiğinin daha sonra sağılacak 4-5 ineği kontamine
edebileceği bildirilmektedir. Her emzik lastiği için bir süt pençesinin olması ve sağımlar
arasında emzik lastiğinin yıkanmasıyla mikroorganizmaların inekten ineğe geçmesi azalır.

1.4. Memenin Temizlik ve Antisepsisi
Meme başlarının bakterilere açık bir yapıda olması mastitis enfeksiyonlarının
gelişimine sebep olur. Mastitise neden olan bakteriler, sağım sırası ya da sonrasında meme
kanalına girerler. Meme başlarının yanlış yıkanması ve kurulanması bakterilerin meme içine
girerek meme kanalından yukarılara doğru hareket etmesine olanak sağlar.

Resim 1.7: Meme başının mikroplarla kontaminasyonu

1.4.1. Sağım Öncesi Meme Temizliği ve Antisepsisi
İyi kalitede süt üretilebilmesi için hijyenik koşullar önemlidir. Sağılan sütte bulaşma
olmaması için sağım öncesinde memeler temiz ve kuru olmalıdır.
Sağımdan önce aşağıdaki hazırlıklar yapılmalıdır:






İki temiz kova içine 3/4 temiz ılık su konmalıdır.
Kovaların içine uygun bir antiseptik ilave etmelidir.
1’inci kovaya temiz bir sünger, 2’inci kovaya hayvan sayısı kadar temiz havlu
peçete konmalıdır.
Plastik bir tasın içine siyah renkli bir plastik konmalıdır.
Plastik bir bardak içine sağım sonu memeleri daldırmak için iyotlu bir
dezenfektan konmalıdır.

Sağımdan önce meme başı kaidesine kadar meme başları irritan olmayan bir antiseptik
solüsyon katılmış 40-45 ° C sıcak su ve sık sık değiştirilen temiz ve yumuşak bir bezle
yıkanmalıdır. Daha önce temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış barınaktaki hayvanların
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birinci kovadaki sünger ile memeleri iyice yıkanır. Daha sonra ikinci kovadaki bir havlu
çıkarılıp iyice sıkıldıktan sonra iki el içine yayılıp, memelerin lopları iyice silinir. Ters
çevrilen havlunun dört bir ucu ile de meme başları iyice temizlenir. Memenin ovuşturularak
adeta masaj yapar gibi yıkanması hem meme üzerindeki kirleri temizlediği gibi hem de sütün
indirilmesi için bir uyarı olur. Sütün inmesini kolaylaştırmak için nazik davranılmalıdır.
Antiseptik madde katılmış su kirlenmeden sık sık değiştirilmelidir. Kirlenme hem
antiseptiğin etkinliğini azaltır ve hem de bir meme lobundan diğer meme lobuna hastalık
mikroplarını bulaştırır. Yıkama işleminde yalnızca meme başları ve meme başlarının 5 cm
üstü yıkanmalıdır. Memenin tamamı yıkanmamalıdır. Meme başlarını yıkarken aşırı su
tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla yıkama meme başlarının kurumasına neden olur.

Resim 1.8: Memelerin su tabancası ile yıkanması

Yıkama sonrası her bir hayvanın meme başı başka bir kâğıt havluyla kurulanmalıdır.
Kurulama için ortak bez ya da havlu kullanımı sağlam ineklere de mastitise neden olur.

Resim 1.9: Tek kullanımlık havlu ile kurulama

1.4.2. Sağım Sonrası Meme Temizliği ve Antisepsisi
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Sağımdan sonra meme başlarındaki süt kanalları halen açık olduğundan buradan
mikroplar kolayca içeri geçip hastalığa yol açabilirler. Bu nedenle meme başlarının sağım
sonrası mutlaka antisepsisi yapılmalıdır.
Sağım bittikten hemen sonra meme başları yine uygun antiseptik solüsyonlara
daldırılmalıdır (teat dipping). Teat dipping; sağım biter bitmez sağım sırasında prolabe olan
ductus papillaris normale dönmeden, meme başındaki süt kalıntıları kurumadan ve sfinkter
kaslar kontrakte olmadan önce uygulanmalıdır.

Resim 1.10: Sağım sonrası teat dipping

“Teat dipping”te özellikle iyotlu (Iodin, Iodoform gibi) bileşikler kullanılırsa meme
başlarında hafif bir renk kalması sebebiyle uygulama daha kolay kontrol edilebilir. Meme
başlarının sağım sonrası antiseptik bir solüsyona daldırılması (teat dippinig); meme
enfeksiyonlarının oluşmasını önemli ölçüde engellerken meme başı yaralarını iyileştirir ve
sineklerin yaklaşmasını engeller.

Resim 1.11: İyotlu solüsyon uygulanmış meme başı
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Başlıca teat dipping antiseptiklerinin özellikleri:












İyi ve geniş bir etki spektrumuna sahip olmalıdır.
Meme başı derisini tahriş etmemelidir.
Sütte istenmeyen koku, renk ve tat bırakmamalıdır.
Güvenli ve ucuz olmalıdır.
Derinlemesine temizlik yapmalıdır.
Nemlendirici ve besleyici olmalıdır.
Derinin çatlamasını, kurumasını, büzüşmesini engellemelidir.
Film yapıcı olmalı ve damlamamalıdır.
Uygulaması kolay olmalıdır.
En az sekiz saat etkili olmalıdır.
Doğal, bitkisel ürünler tercih edilmelidir.

Bu amaçla kullanılabilecek antiseptikler:







% 0,1 - % 0,6 İyodofor
% 4 Sodyum hipokorit
% 0,2 - % 0,55 Klorhekzidin
% 2 Linear dodesil benzen sülfonik asit
% 0,5 Quarternari amonyum
% 0,2 Bromin

1.5. Sağım Makinelerinin Temizlik ve Dezenfeksiyonu
Makineye temas eden hayvan meme ve meme başı ile makine temizliğinin gereğince
yapılması zorunludur.
Sağım makinesi temizliğinde özellikle sütün bulaştığı makine parçalarının temizliği
önemlidir. Sütün yapısındaki yağ makine yüzeylerine yapıştığından temizlik yapılmadığı
takdirde süt taşı oluşumuna neden olur. Mikroorganizmaların yaşaması ve üremesi için
uygun ortam sağlanır. Sonraki sağımlarda bu mikroorganizmalar süte ve hayvan memesine
bulaşarak olumsuz sonuçlara neden olur. Bu nedenle süt sağım makineleri her sağımdan
sonra mutlaka temizlenmelidir.
Sağım makinelerinin temizlenmesinde yeni sağılan süt sıcaklığındaki ılık su ile ön
yıkama, deterjan ile yıkama, dezenfekte etme ve durulamadan oluşan dört temel işlem ayrı
ayrı veya bir arada uygulanabilmektedir. Bu işlemlerde uygulanan sıcaklık, süre, kullanılan
kimyasallar gibi unsurlar temizlik başarısını etkiler. Bu uygulamalarda temizlik el ile veya
özel fırçalarla ile yapılabildiği gibi yarı veya tam otomatik temizleme donanımları ile de
yapılabilir.
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Süt kap ve tanklarının temizlenmesinde de sağım tesislerinin temizlenmesinde olduğu
gibi fırçalarla, yarı otomatik ve tam otomatik (bulaşık makinesi gibi) temizleme sistemleri
uygulanabilir. Süt kaplarının yüzeyleri kolay temizlenebilme özelliğinde olmalıdır.
Düzenli aralıklarla kir ve atık maddelerin kalabilecekleri yerler olan conta, sübap ve
rekorların sökülüp bakım ve temizliklerinin yapılması gerekir. Eskiyen ve yıpranan parçalar
yenileri ile değiştirilmelidir. Vakum düzeyi kontrol edilmelidir. Sağım makinesi pulsatör
lastikleri 3 ayda bir değiştirilmelidir. Sağım tüplerinin iç lastik gömlekleri zaman zaman
sodalı su ile kaynatılmalıdır.
Sağım makineleri her sağım sonrası alkali, haftada bir kez de asidik temizleyicilerle
yıkanmalı ve ardından durulanmalıdır. Günlük temizlikler süt yağı ve bulaşığını temizlemeye
yöneliktir. Alkali temizleyicilerin her gün, asidik olanların ise en az haftada bir gün
kullanılması gerekir. Alkali temizleyiciler yağları söker, dezenfekte eder. Ancak ilerleyen
dönemlerde memeliklerde, sağım pençesi gövdesinde ve contalarda süt taşı birikimi başlar.
Asidik olanlar ise süt taşlarını söker, mikropları öldürür ve köpük yapmaz. Süt taşı, yağ,
proteinler ve mineral tabakalarından oluşan beyaz bir kalıntıdır. Bu nedenle alkali ve asidik
temizleyicilerin uygun kullanımı önemlidir.
Sağım makinesi ve ekipmanları yıkandıktan sonra bol su ile iyice durulanmalıdır.
Meme başları her inek sağıldıktan sonra dezenfektanlı suya batırılmalıdır. Meme başlarının
ucu parmakla kontrol edilip pislik varsa temizlenmelidir.

Şekil 1.3: Sağım ekipmanın temizliği

1.5.1. Sağım Ekipmanında Ön Yıkama
Ön durulama ılık suyla gerçekleşmelidir (yaklaşık 40-50 °C) Eğer kullanılan su soğuk
olursa (35 °C ‘nin altında), süt yağını kristalize eder ekipmanların üzerinde film halinde yağ
tabakası oluşturur. Ön durulamada sıcak su kullanılırsa (50 °C ‘nin üzerinde) bu sefer
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proteinler bozularak film halinde protein tabakası oluşur ve yıkama zorlaşır. Ilık su ana
yıkama için ekipmanların ısıtılmasına yardımcı olur.

1.5.2. Sağım Ekipmanında Ana Yıkama
Su sıcaklığı 55-60 °C ‘de idealdir. Sistemdeki boruların soğukluğundan dolayı ilk
girilen suyun sıcaklığı biraz fazla olabilir ama 70 °C ‘nin üzerinde olmamalıdır aksi halde
proteinler pişer ve temizlenmez. Etkili bir temizlik sağlamak için suyun akış hızı da 1,5
metre/sn. den az olmamalıdır. Sisteme girilen hava türbülansa sebep verip ekipmanlarda bir
ovma etkisi oluşturur ve yıkama kalitesini arttırır. Yıkama işlemi 10–15 dakika arasında
olmalıdır. Uzarsa su soğur ve yağlar tekrar yüzeye çöker. Ana yıkamada alkali klorlu düşük
köpüklü dezenfektanlardan biri tavsiye edilir. Bu temizleyiciler yüksek alkali içeriği ile
ortamı temizlerken klor içeriği ile de bakterileri dezenfekte eder. Bu ürünlerdeki alkali
deterjanlar sütteki yağ, protein ve karbonhidratları çözer. Klor ise proteinin yapısını bozarak
yüzeyde film halinde kir oluşumunu engeller. Yıkama işlemi köpüksüz klorsuz alkali
temizleyicilerle de yapılabilir. Burada bilinmesi gereken önemli nokta şudur, bakteriler
ancak organik (protein yağ karbonhidrat) kirlerin bulunduğu ortamlarda çoğalabilir. Klorsuz
alkali temizleyicilerle yapılan temizlikte ortamda kir kalamayacağı için bakteriler için uygun
besi ortamı kalmayacak ve bakteriler çoğalamayacaktır.

1.5.3. Sağım Ekipmanının Durulanması
Alkali yıkamanın arkasından sistem su ile durulanmalıdır. Kullanılan suyun sertliğine
göre haftada 1-3 sistem durulama, alkali durulama ve arkasında asit yıkama
ile sistemde oluşabilecek süt ve kireç taşlarına karşı yıkanmalıdır. En az 5-10 dakika ılık
suyla (40-45 °C arası) tavsiye edilmektedir.
Sistem, ön yıkamadan sonra alkali bir temizleyici ile yıkanıp daha sonra tekrar
durulanıp arkasından asit karakterli bir dezenfektan ile yıkanmalı ve tekrar durulanmalıdır.
Arkasından sistem yine soğuk su ile final durulaması yapılmalıdır. Süt tankları da benzer
şekilde içerisine girilerek (fırçalayarak) temizlenmelidir.

1.5.4. Sağım Arabalarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu
Portatif sağım arabaları ile yapılan sağım sonrası her bir sağım salkımı için her tür
yıkamada en az 10 litre su hesap edilmelidir. İlk önce 10 lt ılık su ile ön yıkama yapılmalı en
son güğümde toplanan su ile güğüm de çalkalanıp dökülmelidir.
Her bir sağım başlığı için 10 litre sıcak (50-60 °C ) su ve yarım çay bardağı
dezenfektan katılarak bir kaba ilaçlı su hazırlanır. Sağım başlıkları bu kaba daldırılarak
güğüme emdirilir.
Güğümdeki ilaçlı su güğüm çalkalanarak, tekrar kaba boşaltılır ve en az 2-3 defa bu
işlem devir daim yaptırılarak tekrarlanır. İlaçlı suyun bu şekilde tekrar tekrar başlıklardan
19

devir daim yaptırılması, yapılan temizliğin etkinliğini artıracaktır. Arkasından soğuk su ile
son durulama yapılır.
Sağım makinesi haftada 2-3 defa asitli dezenfektan su ile süt taşları ve kireç
kalıntılarına karşı yıkanmalıdır.

1.5.5. Sağım Makinelerinin Temizlik ve Bakımında Dikkate Edilecek Hususlar
Su sıcaklığı ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Sıcak su memeliklerin kısa sürede
bozulmasına, soğuk su ise bulaşıkların kalmasın neden olur. Suya el daldırıldığında
yakmıyorsa rahatlıkla temizlikte kullanılabilir.
Memelik lastiklerinin kauçukları 2,5 milyon nabızdan sonra özelliklerini kaybederek
sertleşir ve çatlar. Bu memelik lastiklerin kullanımı, memelerde ödem ve sonraki aşamada
mastitis oluşumuna uygun ortam hazırlar.
Sağım makinesinde meme lastikleri dışında, kısa ve uzun vakum hortumları, contalar
da özelliklerini kaybettiğinde değiştirilmelidir. Bu parçalar vakum kaçaklarına neden olduğu
için sağım süresini uzatır, memede sorunların oluşmasına neden olur. Ayrıca yılda bir kez
sağım makinesinin servisine mekanik işlev testi yaptırılmalıdır. Sağıma başlamadan önce
memelikler ve sağım kovası sudan geçirilmelidir.

1.6. Ahır Koşullarının Meme Sağlığına Etkisi
Süt inekleri temiz ahır ve barındırma koşullarında tutulmalıdır. Her hayvan için yeterli
yatma yeri olmalıdır. Hayvanlar yatıp kalkarken birbirlerinin memelerine basarak
yaralamamaları için bu bölümler birbirlerine uygun uzaklıkta tutulmalıdır.
Yattıkları yerler düzgün, temizlenmeye uygun meyilli ve boylarına uygun uzunlukta
olmalıdır. Hayvanlar yattıkları zaman arka kısımları sidik oluğuna düşmemelidir. Mümkünse
altlarına altlık konulmalıdır. Bu altlık sık sık değiştirilmelidir.
Ahırlar iyi havalandırılmalı, sidik oluklarından pis suyun akımı rahatça sağlanmalıdır.
Ahır zemini ve oluklar sık sık süpürülüp yıkanarak dezenfektanlarla temizlenmelidir.
Ahırlarda karasinek, kene vs. gibi zararlılarla mücadele edilerek bunların memelere zarar
vermesi önlenmelidir.
Süt hayvanlarının güneşten yararlanmaları için mutlaka barınaklarının yanında
güneşlenip egzersiz yapacakları bir sahanlık bulunmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda sağım öncesi ve sonrası meme
temizliği yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler: Antiseptik maddeler, kova, sünger, tek
kullanımlık havlu, eldiven, önlük.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hijyeni sağlayınız.





İş güvenliğine uyunuz.
Önlük giyiniz.
Eldiven giyiniz.
Tertipli ve temiz olunuz.

 Temizlik için kullanılacak araç gereci
hazırlayınız.

 Temizlik için gerekli araç gereci temin
ediniz.
 Kullanılacak malzemeleri kontrol ederek
kolayca alınabilecek hale getiriniz.
 Asepsi antisepsi kurallarına uygun
çalışınız.

 Hayvanın zapturaptını yapınız.

 Mümkünse travay içerisinde zapturapt
altına alınız.
 Zapturapt modüllerini inceleyiniz.
 Tekmesavar kullanınız.

 Kova içine temiz ılık su koyunuz.

 İki kova kullanınız. Kovalardan birine
¾ oranında su doldurunuz diğerine
hayvan sayısı kadar havlu koyunuz.

 Kullanılacak antiseptik solüsyonu
hazırlayınız.

 Memeyi tahriş etmeyecek antiseptik
solüsyon seçiniz.
 Kovaların içine antiseptiğin etkinliğine
göre dozu ayarlayarak antiseptik madde
koyunuz.

 Sünger ile memeleri yıkayınız.

 Yıkamaya meme başlarından dışa doğru
başlayınız.
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 Her meme için ayrı ve temiz havlu
kullanınız.

 Her bir memeyi temiz bir havlu ile
siliniz.

 Mümkünse tek kullanımlık kâğıt havlu
ile kurulayınız.

 Memeyi havlu ile kurulayınız.

 Sağım sonrası antiseptik uygulayınız.
(teat dipping)
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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.

Kaliteli ve sağlıklı süt elde etmek için aşağıdakilerden hangisi en önemli konudur?
A) Hayvanın türü
B) Temizlik
C) Sağımcının tecrübesi
D) Hayvanın ırkı
E) Sağım zamanı

2.

Hayvandan hayvana bulaşmaya engel olmak için sağım sıralamasında en son sağılacak
hayvanlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci laktasyondaki sağlıklı inekler
B) Sağlıklı genç inekler
C) Klinik mastitisli inekler
D) Yaşlı inekler
E) Tedavi edilmiş inekler

3.

Memelerin antisepsisinde kullanılacak antiseptik madde için aşağıdakilerden hangisi
uygun değildir?
A) Kokulu olmalıdır.
B) Ucuz olmalıdır.
C) Renk bırakmamalıdır.
D) Etkili olmalıdır.
E) Tad bırakmamalıdır.

4.

Sağım makinesinin her sağım sonrası ….…….., haftada en az bir de …………
temizleyicilerle yıkanması ve ardından durulanması önerilmektedir. Aşağıdakilerden
hangisi boşluklara gelecek en uygun temizleyicilerdir?
A) Alkali- Mekanik
B) Asidik- Alkali
C) Mekanik-Asidik
D) Alkali-Asidik
E) Mekanik – Alkalik

5.

Aşağıdakilerden hangisi ineğin sağıma hazırlanması ve sütün indirilmesi için
memenin uyarılmasında görev alan hormondur?
A) Adrenalin
B) Noradrenalin
C) Epinefrin
D) İnsülin
E) Oksitosin
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6.

Sağım sonrası meme başlarının antiseptik solüsyona daldırılması işlemine ne denir?
A) Teat dipping
B) Strip cup
C) CMT
D) Hotis Müller testi
E) Dead cupping

7.

Ahır hijyeninin sağlanmasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gereklidir?
I. Parazit mücadelesi
II. Havalandırma
III. Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II, III

8.

Aşağıdakilerden hangisi hastalıklı memeden sağlıklı memeye hastalık etkeninin
bulaşma yollarından değildir?
A) Sağım makineleri
B) Sağımcının elleri
C) Sağımda kullanılan bez havlular
D) Test kapları
E) Sağım sırası

9.

Meme hijyeni açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ön sağım, meme başında biriken bakterileri attığı için yararlıdır.
B) Sağım esnasında memeler kuru olmalıdır.
C) Her sağımdan sonra meme başları antiseptik solüsyona daldırılmalıdır.
D) Sağımcılar kişisel hijyene dikkat etmek zorundadır.
E) Hastalıklı sütler yere sağılmalıdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi sağımdan önce meme temizliği yapmanın faydarından birisi
değildir?
A) Patojen bakterilerin üremesini engeller
B) Sütün yağ miktarını artırır
C) Sütün indirilmesini kolaylaştırır
D) Mastitisi engeller
E) Süte mikrop bulaşmasını engeller
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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
Bu öğrenme faaliyeti ile memenin fiziksel kontrolünü elle ve görsel olarak
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızdaki bir kesimhaneye giderek memenin anatomik yapısını inceleyiniz.



Bulunduğunuz bölgede kurulan hayvan pazarına giderek pazara gelen
hayvanların meme yapılarını gözlemleyiniz.



Meme hastalıklarını önlemenin ve erken teşhis etmenin ülkemiz ekonomisine
olan katkıları ile ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerle uyarıcı pano
hazırlayarak araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

2. MEMENİN FİZİKSEL KONTROLÜ
Dış etkilere karşı son derece duyarlı olan memenin travmatik etkiler, enfeksiyonlar ve
üremeler sonucu oluşan bozukluklarının erken tanısı meme sağlığı ve süt hijyeni açısından
önemlidir. Erken teşhis, uygulanacak tedavi ve prognozu daima olumlu yönde etkiler.
Teşhis ve koruma amacıyla memede yapılan fiziksel muayene yöntemleri
şunladır:





İnspeksiyon
Palpasyon
Meme başından sütün çıkışı
Sekresyonun kontrolü

2.1. Memenin Anatomik Yapısı
Memeler, epidermisten köken alan süt bezleridir. Şekil ve sayıları hayvan türlerine
göre değişir. İneklerde inguinal bölgede dört lobdan oluşur. Sağ ve sol memeler dışarıdan bir
olukla, ön ve arka memeler ise içeriden bir perdeyle ayrılır. Her meme lobu birbirinden
tamamen bağımsız yapılardır. Memenin büyük kısmını arka meme lobları oluşturur ve süt
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veriminin % 60’ını bu loblar sağlar. Koyun ve keçilerde memeler bir çift olup inguinal
bölgede bulunur.
Her bir meme lobu meme başı (Papilla mamma), meme bezi sarnıcı (Sinus lactiferus),
süt kanalları (Canalis lactiferus, Canalis galactophorus, Canalis lobularis, Canalis
interlobularis) ve süt yapan dokulardan (süt yapan parenşim hücreleri ve alveoller) oluşur.
Memeleri örten deri yumuşak ve incedir. Her meme bölümünün altında meme başı
bulunur. İneklerin meme başlarında tek bir kanal ve meme ucunda bir meme başı deliği yer
alır. Meme başında bulunan büzücü kaslar sütün kendiliğinden akmasına engel olur.
Meme; süt oluşturan (sentezleyen) paranşim doku, süt iletim sistemi (süt kanalları ve
sarnıçları), bağ ve destek doku ile kan ve lenf dolaşım sisteminden oluşan bir organdır.
Meme bezinin işlevsel kısımları keseciklerdir. Süt, bu keseciklerde üretilerek alveol
boşluğuna salınır. Toplayıcı sistem, keseciklerden sütü alıp meme sarnıcına kadar ileten
gelişmiş bir kanal sistemidir. Sütün bu kanallar boyunca ilerleyebilmesi belli etkiler altında
salgılanan Oksitosin hormonunun kesecikleri saran sepet hücrelerini (miyoepiteller) kasması
ile olur.
Meme başları, meme başı deliği (Ostium papillare), meme başı kanalı (Ductus
papillaris), meme başı kanalı gülcüğü (Fürstenberg rozeti) ve meme başıboşluğundan (Sinüs
papillaris) oluşur. Meme başının en ucundaki yaklaşık 1 cm meme başı kanalının içerisi çok
katlı keratin hücrelerinden oluşan bir epitel tabakası ile donatılmıştır. Sağım dışı zamanlarda
sütün damlamasını engellemek için kanalı çevreleyen halka şeklinde kas lifleri bulunur.
Kanal, sağım aralarında laktosebum denilen krem benzeri antibakteriyel etkili salgı ile
mühürlenir.
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Şekil 2.1: Memenin bazı anatomik ve fonksiyonel yapıları
Bu boşluklar yine kanallarla loblar arası boşluğa aktarılarak meme başına doğru
süzülen süt, meme başının hemen üzerindeki boşlukta (sinus laktiferus) toplanır. Sinus
laktiferusların en genişi süt sarnıcıdır. Meme başının başlangıcında süt sarnıcı bir daralma
yaparak meme başına (papillaris mammaya) geçer ve orada biraz genişleyerek sinus
papillarisi meydana getirir. Sinus papillaris ductus papillarisle dışarı açılır. Ductus
papillarisin sinus papillarise bakan yüzünde iki çıkıntısı vardır. Furstenberg rozeti adı verilen
bu çıkıntılar sinus papillaris sütle dolunca ductus papillarisin üstüne kapanarak sütün dışarı
akmasına engel olur.

2.2. Meme Kusurları
Meme yapıları sağlıklı ve kusursuz olmalıdır. Damızlık olacak her hayvanın meme
yapısı ayrıntılı olarak incelenmelidir. İdeal bir ön memenin hacmi arka memeninkine eşit
olmalıdır. Meme çok sayıda ince damarlarla kaplanmış olmalıdır. Memenin hacmini azaltan
kısa bağlantı, memenin fazla yuvarlak olması veya zayıf bağlantılı olması kusur olarak kabul
edilir.
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Resim 2.1: İdeal bir inek memesi
Memenin arka bağlantısı çok geniş ve çok yüksek olmalıdır. Arka profil yandan
bakıldığında düz bir çizgide görülmeli veya kalça profiline göre biraz çıkık olmalıdır. Meme
loblarının ayrılma çizgileri belli olmalıdır. Bağlantıları zayıf, dar ve sivri meme yapısı kusur
olarak sayılır. Meme başları her bir meme lobunun ortasında olmalı ve yere dik bakmalıdır.
Meme başları uygun boyda (6-7 cm) ve çapta (3-3,5 cm) olmalıdır. Başlıca kusurlar
aşağıda sıralanmıştır:















Aşırı büyüklük ve küçüklükte olması,
Fazla uzun kısa olması,
Armut şeklinde olup sivri uçla bitmesi ,
Dışa doğru bakması ,
Meme lobu ortasında yer almaması,
Meme başlarının fazla geride olması,
Ön memenin başlarının birbirinden uzak olması,
Ayrık meme (meme loblarının belirgin şekilde ayrık olması ve sarkması),
Arka meme başlarının çok geride yer alması,
Meme başlarının biçimsizliği,
Basamaklı meme (meme başlarının ucu ve üstünde kalınlığın dengesiz olması) ,
İnce meme başı,
Meme başı fistülü (sütün birden fazla kanaldan çıkması),
Fazla meme başıdır.

2.3. Meme Ödemi
Meme ödemi, deri altına ve interstisyel dokuya önemli ölçüde sıvı sızması sonucu
oluşan yaygın bir şişlikle kendini belli eder. Doğumu yaklaşan ve doğum yapan hayvanlarda
fizyolojik ödemler meydana gelebilir. Memede ve çevresindeki dokularda aşırı sıvı
birikmesiyle ortaya çıkar. Meme şişkin ve gergin bir hal alır. Hacimce büyüyen memeler,
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hayvana rahatsızlık vererek çarpma ve vurmalara karşı hassas hale gelir. Sağım güçleşir ve
mastitise karşı eğilim artar.

Resim 2.2: Meme ödemi
Meme ödemi daha çok yüksek süt verimli ırklarda ve ineklere nazaran düvelerde daha
yaygın görülür. Doğum yaklaştıkça ve doğumla birlikte artan meme ödeminin nedeni bu
dönemde memeye gelen kan miktarının artmasıdır. Bu ödem fizyolojiktir. Memeye parmakla
basınca parmağın izi kalır, ağrı yoktur ve yüzey soğuk hissedilir. Fizyolojik meme ödemi 2
hafta içinde tamamen dağılır. Ödemin bölgeye yaptığı basınçtan dolayı süt verimi az olur.
Memenin bacaklara sürtünmesinden dolayı da yaralar meydana gelebilir.
Tehlikesiz ödem, doğuma birkaç hafta kala başlar ve doğumdan sonra 10 gün içinde
kaybolur. Çoğunlukla arka memelerde ödem daha fazladır. Ciddi ödem vakalarında meme
tamamıyla boşaltılamaz. Tehlikeli olan meme ödeminde; meme çok gerilmiş, parlak kırmızı
renk almış, ağrılı ve sıcaktır. Aşırı gerilmeler sonucu meme derisi bazı yerlerinden yarılabilir
ve buralardan sarı renkli bir sıvı sızar. Hayvanın iştahı azalmış, huzursuz ve sancılıdır.
Yetiştiriciler ödemin daha az olması için kuru dönemde ineklerini yağlandırmamalı ve
fazla tuz (potasyum, sodyum) vermemelidir. Doğumdan sonra memeler soğuk su ile 10-15
dk yıkanmalı mümkünse buz uygulanmalı, ilerleyen günlerde sıcak uygulaması ve pomat
uygulaması yapmalıdır.

2.4. Memenin Gözle Muayenesi
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Memenin gözle (inspeksiyonla) yani dış görünüşüne göre muayenesinde meme ve
meme başı derisinin genel görünüşü incelenir. Meme lobu ve başı simetriği ile karşılaştırılır.
Memenin yerden yüksekliği, meme başı büyüklüğü ve anormal oluşumlar kontrol edilir.

Resim 2.3: Memede mastitise bağlı asimetri

Siyah-beyaz kahverengi renklerdeki ben ve benekler normaldir. Bunların dışında,
kızarıklık, morarma gibi renk değişiklikleri inspeksiyonla fark edilebilir. Ödem, yara bere,
sıyrık, ezik çatlak, kesik, doku kaybı, apse, sivilce ülser, püstül veya nekrotik odakların
varlığı da yine gözle görülebilir.
Normal ve sağlıklı memede; meme lobları eşit büyüklükte ve simetriktir. Bu
memelerden birisi hastalandığında, her meme lobu bir birinden bağımsız olduğu için asimetri
görülür. Hasta meme lobu kızarık ve şişkindir. Oluşan ağrıdan dolayı inek yaklaştırmak
istemez. Memeye bağlı ağrılı durumlarda hayvanın davranışları da değişir.
Tümörümsü (siğil vb.) oluşumlar ve kabarcıklar, yara bere izleri (nedbe, skatriks
dokusu) gibi anormal oluşumlar normal dokudan inspeksiyonla ayırt edilir. Süt sızdırma
(fistül), meme bölümlerinin karşılıklı sağlı sollu ve önlü arkalı eşler ile simetrik olup
olmadıkları önden arkadan ve yandan bakılarak birbiri ile karşılaştırılır.
Klinik mastitis kolayca belirlenebilir. Çünkü meme yapısında gözle görülebilir çeşitli
değişiklikler ile sütün yapısında, görsel (pıhtılar, sararma vb.) değişiklikler meydana gelir.
Klinik mastitiste çoğu zaman mastitisli meme bölümü ile simetriği olan meme bölümü
arasında az veya çok bir asimetri olup, hasta meme daima daha büyük görülür. Bu durum
gerek yangı dolayısıyla oluşan ödemden ve gerekse hasta meme dokusunun daha sert ve
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şişkin bir hal almasından ileri gelir. Subklinik mastitislerde ve mastitis sonucu zarar meme
bölümleri ise sağlam memelerden küçük olmaları sebebiyle asimetriktir.

2.5. Memenin Elle Muayenesi
Memenin elle muayenesi laktasyondaki meme tamamen boşaltıldıktan sonra
yapılmalıdır. Memede kalan süt, bağdoku üremelerinin ve nodüllerin hissedilmesini engeller.
Meme bölümleri iki elin yardımıyla yoklanarak yapısı birbiri ile kıyaslanarak
değerlendirilir. Meme bölümlerindeki sertliğin nedeni çoğunlukla mastitistir.

Resim 2.4: Memenin elle muayenesi

Memenin muayenesi meme başı deliğinden başlar ve tüm memeye uzanır. Meme başı,
baş ve işaret parmakları arasında hafif sağa ve sola yuvarlanarak doku kalınlaşmaları,
üremeler gibi bozukluklar yönünden incelenir. Meme başıboşlukları ve sarnıçları karşı meme
bölümleri ile kıyaslanarak muayene edilir. Meme sarnıçlarının iyi bir palpasyonunda bir elle
meme, meme başlarından aşağı doğru çekilirken diğer elin parmakları ile meme sarnıcını
saran dokular arasındaki bulunan kalınlaşmalar veya doku yoğunlaşmaları kolayca
hissedilebilir. Normal meme dokusu yumuşak olup hastalandığında sert bir durum alır.

2.6. Sağılan Sütün Muayenesi
Süt mastitis etkenlerinin üremesine ortam sağlayacağından ineğin bulunduğu yere
sağılmamalıdır.
Normal sağlıklı bir hayvanda süt veriminde ani düşüşler gözlenmez. Ancak memenin
hastalıklarında süt verimi birdenbire düşer. Sütün gözle muayenesinde; sütte sulanma,
pıhtılaşma, iltihap, peteşiyel kan veya sızıntı olup olmadığına bakılır. Sütteki anormal
değişiklikler hastalık olduğunu gösterir.
Ön sağım, meme başında biriken bakterileri meme dışına fırlattığı için enfeksiyon
gelişiminin önlenmesinde önemlidir. Ayrıca bu yöntem memede kızarıklık, şişme, sertleşme,
sulu süt, iplikçik ve pıhtı oluşumlarını da belirlemede yardımcı olur. Bu sayede yakın
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zamanda ortaya çıkabilecek mastitis oluşumlarının da önüne geçilmiş olacaktır. Ön sağımın
yapıldığı toplama kaplarının üst zemini siyah renkte olmalıdır.

Resim 2.5: Ön sağım ve anormal sütlerin tespiti

Sağımdan önce strip-kap ile sütün fiziki muayenesinin yapılması, anormal sütlerin
tespiti, erken teşhis ve tedavi bakımından çok önemlidir. Ayrıca ilk sütün muayene için
alınmasıyla bakterilerin en fazla bulunduğu bu sütün normal süte karışması önlenmiş olur.
Plastik kap içindeki siyah zemine her bir meme başından birkaç çekim süt sağılarak
yapısına ve şekline bakılır. Bu esnada sütün kıvamındaki ve rengindeki değişiklikler kontrol
edilir. Hastalıklı sütler çok sulu, koyu kıvamlı, yoğurt veya boza kıvamlı, kırmızı, sarı, yeşil
vb. tespit edildiğinde o meme ayrı bir kovaya sağılıp Veteriner hekime müracaat edilmelidir.

Resim 2.6: Sütün sağılarak kontrolü

İlk birkaç çekimde görülen sulanma fazla önemli değildir. Ancak onuncu veya daha
sonraki çekimlerde devam eden sütün sulu oluşu memede bir bozukluğun olduğunu gösterir.
Pıhtılar ve yumakcıklar genellikle renk değişikliği ile birlikte bulunur. Sadece ilk çekimlerde
az miktarda bulunsalar bile memede bir rahatsızlığın olduğuna işarettir.
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Süt salgısının sarı veya portakal renginde olması, irinli (pyogen) yangının
bulunduğunu gösterir. Sağımın sonunda görülen beyazımsı, grimsi-yeşil, seröz yapışkan
parçalar (flakonlar) çoğunlukla meme tüberkülozuna işarettir.
Fazla yeşil otlarla beslenme, havuç ve safran gibi gıdalar sütlerin az çok sarımtırak
olmasına neden olur. Ayrıca Şap, Anthraks, Piroplasmosis, sarılığın çeşitli tipleri, akridin
boyaları ve tetrasiklinler gibi bazı ilaçlar da süte sarı bir renk verir. Sütten çıkmış normal
memelerin salgısı, normal sütten berrak bir sıvıya kadar değişerek, sonunda bal rengini ve
kıvamını alır. Buzağılamadan birkaç gün önce de ağız sütüne (kolostruma) dönüşür.

Resim 2.7: Anormal süt örnekleri

Süte kan karıştığında kanamanın veya karışan kanın miktarına göre süt, açık
pembeden koyu kırmızı rengine kadar değişen renkler alır. Doğumu takiben özellikle ilk
doğumunu yapanlarda fizyolojik olarak süt salgısında değişik derecelerde kan görülebilir.
Hatta bu kan ağız sütüne de karışarak kolosturumun koyu pembe çikolata kremden koyu
kahve krem çikolataya kadar varan renkler almasına da sebep olabilir.
Ancak laktasyonun başlangıcında görülen bu gibi kanamalar memeye fazla kan
hücumu sonucu kılcal (kapillar) kanama veya diapedezis şeklinde kanamalar olup, herhangi
bir tedaviye gerek kalmadan laktasyonun ilerleyen günlerinde hızla azalarak, en geç iki hafta
içinde kaybolur ve süt tamamen normal rengine döner.
Laktasyon sırasında sütte kan görülürse bu yaralanma veya Leptospirozis’e bağlı
olabilir. Yaralanmaya bağlı sütte görülen kan, yaralanmanın olduğu meme bölümlerinde
olup, bütün meme bölümlerinde görülmesi pek enderdir. Fakat leptospirozis gibi hematüri ile
seyreden hastalıklarda ise bütün meme bölümlerinin süt salgısında aynı derecede kan
görülür. Memelerde belirgin bir yangı belirtisi yoktur.
Hatalı sağımlar sonucu meme başı kanalı veya boşluğunun epitellerinin zedelenmesi
ve yaralanması, C vitaminin eksikliği, meme içine irritan ilaçların verilmesi, zehirli otların
yenilmesi de süte kanın geçerek sütün kanlanmasına sebep olur. Bazen akut ve kronik
mastitislerde meme içi kanamalara yol açabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak memenin fiziksel muayenesini
yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler; antiseptik maddeler, strip kap, kova, sünger
tek kullanımlık havlu, eldiven, önlük.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İş kıyafeti giyiniz.

 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız.
 Ellerinizi yıkayınız, eldiven ve
önlüğünüzü giyiniz.

 Hayvanı zapturapt altına alınız.

 İş güvenliği kurallarına uyunuz.

 Memenin dış görünüşünü gözle muayene
ediniz.

 Meme ve meme başı derisinin genel
görünüşü inceleyiniz.
 Kızarıklık, morarma gibi renk
değişikliği varlığını kontrol ediniz.
 Memede asimetri, kızarıklık, şişlik,
yara, siğil vb. olup olamadığını
kontrol ediniz.
 Memeyi meme kusurları yönüyle
kontrol ediniz.

 Meme loblarını sırayla elle muayene
ediniz.

 Meme loblarını sırayla elle muayene
ediniz.
 Meme başı boşlukları ve sarnıçlarını
karşı (eş) meme bölümleri ile
kıyaslayarak muayene ediniz.
 Meme dokusu içerisinde sertlik ve
anormal yapı olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Memeleri tamamen sağdıktan sonra
iki elle muayene ediniz. Avuç içleri
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yukarı dönük ve parmaklar birbirine
bitişik vaziyette iken iki elinizin
arasına aldığınız memeyi, meme
başlarından itibaren derinlemesine
birbiri ile kıyaslayarak muayene
ediniz.
 Fizyolojik ve patolojik meme ödemini
birbirinden ayırt ediniz.
 Gebeliğin ileri dönemlerinde ya da
doğumdan sonra oluşan, sıcak
olmayan, hamur kıvamında
görülebilen ödemin fizyolojik ödem
olabileceğini göz önünde
bulundurunuz.
 Sıcaklık, kızarıklık mevcudiyeti ile
birlikte meme loblarında asimetrik
şişkinlikleri ayırt ediniz. (patolojik
ödem)

 Meme ödemi varlığını kontrol ediniz.

 Sütü sağarak kontrol ediniz.
 Her meme lobundan siyah zemin
üzerine süt sağınız.
 Sütte anormal değişiklik olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Sütün homojen olup olmadığına,
içerisinde pıhtı, kan, irin vb. olup
olmadığına bakınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki çoktan seçmeli test ile ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi memenin anatomik yapısı için doğru değildir?
A) Furstenberg rozeti adı verilen yapılar sütün dışarı akmasına engel olur.
B) Memenin şekil ve sayısı hayvan türleri arasında değişiklik gösterir.
C) Her meme lobu birbirinden bağımsız işleve sahiptir.
D) İneklerde ön meme lobları arkalara oranla daha büyüktür.
E) Her meme lobuna ait bir meme başı bulunur.

2.

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik meme ödemi ile ilgili olarak doğru değildir?
A) Kuru dönemde rasyona fazla tuz katılması ödemin artmasına neden olur.
B) Arka memelerde ödem daha fazladır.
C) Doğuma yakın şekillenir.
D) Yüksek süt verimli ırklarda daha fazla görülür.
E) İneklere kıyasla düvelerde daha az görülür.

3.

Sağılan sütün pembemsi ve hafif kırmızı renkte olmasının fizyolojik nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) C vitamini eksikliği
B) Yeni doğum yapması
C) Zehirlenme
D) Hatalı sağım
E) B vitamini eksikliği

4.

Aşağıdakilerden hangisi meme lobları arasında büyüklük farkına (asimetri) neden
olur?
A) Mastitis
B) Yaralanmalar
C) Tümörler
D) C vitamini eksikliği
E) B vitamini eksikliği

5.

Aşağıdakilerden hangisi meme dokusu içerisinde yer almaz?
A) Süt oluşturan paranşim doku
B) Süt kanalları
C) Retikulum
D) Bağ ve destek doku
E) Kan ve lenf damarları

37

6.

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik meme ödemi için doğru bir ifadedir?
I. Doğuma yakın veya doğumdan hemen sonra oluşur.
II. Çoğunlukla 10 gün içerisinde geçer.
III. Soğuk ve ağrısızdır.
IV. Parmak basıldığında izi kalır.
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
E) Hiçbiri

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 - 3
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile mastitis hastalığına karşı önlem alabilecek ve düzenli olarak
mastitis testi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızdaki hayvancılık işletmelerine giderek meme hastalıkları hakkında
bilgi toplayınız. Meme hastalıkları arasında mastitisin görülme sıklığını
araştırınız.



Meme hastalıklarından korunmak için yapılması gereken işlemler hakkında
bilgi toplayınız.



Sağlıklı memeden elde edilen sütün insan sağlığına olan etkisi ile ilgili bir
araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgilerden sunu hazırlayarak sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MASTİTİS
Mastitis; meme dokusunda patolojik bozukluklara yol açan ve süt veriminin
azalmasına, sütün fiziksel ve kimyasal yapısının değişmesine neden olan önemli bir
yetiştiricilik sorunudur.

3.1. Mastitisin Önemi
Mastitis, süt hayvanlarında en çok rastlanan önemli bir meme hastalığıdır. Süt üretimi
yapılan her çiftlikte az veya çok görülen bir problemdir. Mastitis, sadece süt verimini
azaltmakla kalmaz memenin bir veya birkaç lobunun körleşmesine hatta tümünün süt
veremez hale gelmesiyle hayvanın kasaplık olmasına neden olabilir. Mastitis erken teşhis
edilmediği ve zamanında tedavi edilmediği takdirde çok değerli damızlık hayvanlar elden
çıkarılmak zorunda kalır veya hastalık bazen de hayvanın ölümüyle sonuçlanır.
Mastitisin klinik ve subklinik olguları küçümsenecek olursa süt kaybının yanında
tedavi giderlerine bağlı olarak yüklü faturaları da getirir. Bu nedenle hayvanlardaki meme
hastalıkları arasında en önemlisi mastitistir.
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3.2. Mastitis Yapan Etkenler
Mastitis; meme dokusunun travmalara, alerjilere ve daha sıklıkla mikroorganizmaların
yarattığı hasara karşı oluşan yangısal bir cevaptır. Genel olarak memenin deriyi içermeyen
glandüler dokusunun yangısıdır.
Meme başı hasarları ve lezyonları patojenlerin memede kolonize olup mastitisin
ortaya çıkışına olanak veren en önemli faktörlerdir. Bunun dışında altlıkların kötü oluşu ve
zamanında temizlenmemesi, kötü şekilli memeler, meme derisi lezyonları, sinekler, soğuk
hava, hayvanın yaşı, ani sütten kesme, sağım makinesi hataları, laktasyon dönemi ve doğum
sayısı hayvanları mastitise hazırlayan (predispoze) diğer önemli faktörlerdir.
Mastitisin temel nedeni mikroplar olmakla birlikte, mikroplar tek başlarına hastalık
yapma özelliğine sahip değillerdir. Hastalığın oluşmasına yardımcı olan birçok neden vardır.
Bunların başında sağımda yapılan hatalar ve sağım esnasında yapılan temizlik ihmalleri
gelmektedir. Aslında süt mikropların üreyebilmeleri için mükemmel bir ortamdır. Ancak
mikropların bu ortamı bulmaları için meme içine girebilmeleri gerekmektedir.
Sürüde bulunan mastitisli hayvanlar, sağımcıların kirli elleri, kirli bezleri ve düzensiz
çalışan sağım makineleri, meme ve meme başı yaraları başlıca mastitis yapan etkenlerdir.
Bulaşma etken veya etkenlerin meme başı kanalından girmesiyle olabileceği gibi
Brucellozis, Tuberkülozis, Leptospirozis, Sığır vebası, Şap, Çiçek gibi hastalıklar sırasında
kan yoluyla ile de olabilir. Etkenin meme dokusuna girebileceği diğer bir yol ise meme
derisindeki yara ve çatlaklardır. Bütün sürülerde mastitisli hayvan bulunabilir. Mastitis
etkeni meme başı deliğinden girerek süt kanalı yolu ile meme lobuna ulaşır. Burada
unutulmaması gereken, bir meme lobunda oluşan enfeksiyonun meme içindeki diğer loplara
normal şartlarda bulaşmayacağıdır. Sağımcılar, sağım makineleri ve ilaç uygulamaları gibi
durumlarda ise enfeksiyonun bir meme lobundan diğerine bulaşmasında etkili olabilirler.
Mastitise neden bazı bakteriler diğerlerine oranla daha patojendir. Bazıları ise
orantısal olarak daha fazla görülür. Ahır hijyeninin iyi olmadığı ahırlarda, Escherichia coli
meme başından girerek subklinik (hastalık belirtileri gözlenmeyen) mastitise en çok sebep
olan etkendir. Elle sağım yapılan işletmelerde daha çok Staphylococcus alt türleri mastitise
sebep olmaktadır. Mastitis, meme florasını oluşturan saprofit bakterilerin çeşitli nedenlerle
patojen hale gelmesi ile de ortaya çıkabilir.
Hayvanın yaşının ilerlemesiyle meme dokusunun doğal direnci azalarak hastalığa
karşı duyarlılığı artar. Sağımda görülen güçlükler, süt veriminin yüksek, memelerin büyük
ve sarkık olması, ırk farklılığı, meme ve meme başlarındaki yapısal bozukluklar, hava
koşulları ve mevsim etkileri (yaz aylarında ısı ve nem nedeniyle haşere artışı) ahır ve
barınakların yapısı, büyüklüğü, havalandırma, ışıklandırma ve temizlik koşulları da hastalık
üzerinde etkilidir.
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Bu hastalıkta beslenme de önemlidir. Yüksek proteinli yemleme sütü artırdığı gibi
mastitise yakalanma şansını da arttırır. Bu nedenle aşırı beslenen, özellikle protein değeri
yüksek besinlerle beslenen hayvanlarda risk fazladır.
Yanlış sağım da hastalığa ortam hazırlar. Elle sağımda meme başının uygun tarzda
tutulup sıkılmaması meme başını zedeler. Makineli sağımda ise sağım başlıklarının
çatlaması, makinenin meme başına uyguladığı basıncın artması veya azalması sonucu meme
başının yaralanmasına neden olarak mastitis ortaya çıkabilir. Hayvanlardaki hormonal
düzensizliklerde mastitise ortam hazırlar.

3.3. Mastitisten Korunma Yöntemleri
Diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi mastitisten korunmada en akılcı ve kestirme yol
hastalığa karşı koruyucu tedbirlerin alınmasıdır. Öncelikle mastitisin oluşmasına zemin
hazırlayan (predispoze) bütün sebepler ortadan kaldırılmalıdır.
Mastitisten korunmanın en etkili yolu temizliktir. Yerler kuru ve temiz olmalıdır.
Hayvan yattığı zaman memeleri pisliğe bulaşmamalıdır. Öğrenme faaliyeti 1’de açıklandığı
gibi meme temizliği ve sağım hijyeni kurallarına uygun hareket edilmelidir. Mastitise sık sık
yakalanan inekler mutlaka sürüden çıkarılmalıdır.
Mastitisten korunma yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:


Öncelikle ahır temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. İneklerin
yattığı yer temiz olmalı, taban temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
İnekler sıkışık bağlanmamalıdır.



Hayvan besleme, bakım ve sağım, hijyen ve tekniğe uygun şekilde yapılmalıdır.
Sağım sırasına dikkat edilmelidir. Makine ile sağımda sağım başlıklarının
memelere iyice yerleşmiş olmasına dikkat edilmelidir.



Özellikle doğum sonrası hassas dönemde negatif enerji dengesi olmamasına,
yemlere uygun miktarda selenyum, çinko ve E vitami katmaya dikkat etmelidir.



Sağımdan önce ve sonrasında meme başlarının temizliğine özen gösterilmelidir.
Sağım biter bitmez meme başlarına teat dipping uygulaması yapılmalıdır.



Sağımda görev alan sağımcı hijyen kurallarına uygun hareket etmelidir. Sağım
öncesi sütün ön kontrolü (strip cup testi) yapılmalıdır.



Hayvanların bulundukları ortamda memeyi yaralayacak tel, çit gibi etmenler
bulunmamalıdır.
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İneklerin sağımdan sonra en az yarım saat yatması engellenmelidir. Meme
başındaki çatlak veya yaralara zaman geçirmeden tedavi uygulanmalıdır.



Düzenli aralıklarla mastitis taraması yapılmalı ve kuruya çıkarırken hayvanlara
meme içi antibiyotik uygulanmalıdır.



Subklinik mastitisler, Somatik Hücre Sayımı, California Mastitis Test (CMT)
gibi özel testlerle ortaya çıkarılmalıdır.



Mastitis aşısı yapılmalıdır. Bu aşı başlangıçta 14 gün arayla 2 kez, daha sonra 6
ay arayla yapılmalıdır.



Mikropların yayılmasında etken olan sineklerle mücadele edilmelidir.



Sağım sistemleri ve/veya sağım makinesinin tamamı düzenli kontrol ve
bakımları yapılarak yıpranan malzemeler yenilenmelidir.



Sürüye dışarıdan katılacak damızlıkların sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

3.4. Periyodik Mastitis Kontrolleri
Mastitisin sebep olduğu büyük zararların önlenmesinde önemli olan mastitislerin
tedavisi değil süt veren hayvanların mastitise yakalanmalarının önlenmesidir. Mastitisle
mücadelede en akılcı ve kestirme yol olan hastalığa karşı koruyucu tedbirlerin alınabilmesi
için periyodik mastitis kontrollerinin yapılması zorunludur.
İşletmede mastitisin kontrol altında tutulması, vaktinde teşhis ve tedavinin
yapılabilmesi için düzenli aralıklarla mastitis tespit testlerinin yapılmasına bağlıdır. Her on
beş günde bir veya ayda bir sağım öncesi test uygulamak koruyucu önlem açısından oldukça
önemlidir. Klinik mastitislerde teşhiste zorluk çekilmez. Tedavi edilemeyenler derhal uygun
şekilde değerlendirilerek ekonomik kayıp önlenir.
Subklinik mastitis sık karşılaşılan mastitis formudur. Memede makroskopik olarak
yangı ve sütte gözle görülür bir değişiklik yoktur. Bu durum süt üretiminde azalma ve süt
kalitesinde düşmeye sebep olur. Subklinik (gizli) mastitisleri, klinik olarak tespit etmek
genellikle mümkün olmadığından, sağılan hayvanlar mastitis yönünden kontrol edilmezse,
aile ve işletme ekonomik açıdan büyük zarara uğrar. Bunun için özellikle subklinik
mastitislerin vaktinde teşhis, tedavileri yapılmalı ve verimli bir üretim için sistemli olarak
mastitis testleri uygulanmalıdır.

3.5. Mastitis Testleri
Sütte meydana gelen değişikleri tespit etmek için, genellikle her hayvanın, her meme
lobundan ya da 4 meme lobundan karışık olarak alınan veya süt toplama tanklarından alınan
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süt numuneleri kullanılabilir. Sütün rengi, kokusu ve kıvamındaki değişiklikler, mastitisin
teşhisinde kullanılan fiziksel muayene ölçütleridir.
Memenin ve sütün fiziksel muayenesinde fark edilmeyen yangısal durumlar, sütün
kimyasal testlerle muayenesi ile tespit edilebilmektedir.

3.5.1. Strip – Cup Testi
Siyah bir zemine sahip olan özel kaplara (strip cup) sağılan sütün homojenliği,
içerisinde pıhtı, kan, irin vb. olup olmadığı kontrol edilir. Bu test, uygulanmasının kolay
oluşu ve pek çok yararı nedeniyle her sağımdan önce uygulanmalıdır. Sağıma başlarken her
memeden ayrı ayrı siyah test kabı üzerine bir iki çekimlik süt sağılır. Sütün sululuk derecesi,
rengi ve içinde pıhtı gibi normal olmayan maddelerin olması mastitisin olduğunu gösterir.
Böyle memelerin sütleri ayrı sağılmalıdır.
Bu test sayesinde,





Anormal sütler açığa çıkarılır.
İlk sütü almakla sütün indirilmesi için bir uyarı yapılmış olur.
En çok bakteri taşıyan ilk süt atılarak büyük kısmın kirlenmesi önlenir.
Mastitisin erken teşhisine yardım edilmiş olur.

Resim 3.1: Strip Cup testi yapılışı

3.5.2. NaOH, Whiteside Testi
Bu test sütte akyuvar artışı olup olmadığını gösterir. Normal sütün 1 ml’sinde
150.000-250.000 akyuvar bulunur.
NaOH testi için, bir petri kutusuna 5 damla soğuk süt üzerine, bir damla % 4’lük
NaOH ilave edilerek cam bir çubukla iyice karıştırılır. Normal sütte hiçbir değişiklik olmaz.
Eğer süt hasta memeden alınmışsa hastalığın şiddetine göre sütte pıhtılaşma olur. Akut ve
subakut mastitisli memelerin sütü, NaOH ile koyu yapışkan bir hal aldığı halde, hafif
seyreden kronik ve subklinik mastitislerde sadece birkaç tane beyaz süt pıhtıcığı görülür.
Laktasyonun ilk ve son haftası ile sütten çıkmış normal memelerin sütleri de NaOH testi ile
pozitif reaksiyon verebilir.
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3.5.3. Katalaz Testi
Katalaz testi, sütte akyuvar artışı veya stafilokok olup olmadığını ortaya koyar.
Mastitis sebebiyle süte geçen akyuvarlarda bulunan veya hastalık etkeni olan stafilokokların
ürettiği katalaz enziminin hidrojen peroksiti oksijen ve suya ayrıştırması esasına dayanır.
Bunun için katı besi yerinde (kanlı agar hariç) üreyen kültüre, %3’lük hidrojen
peroksit’ten (H2O2) 5 damla, sıvı besi yerinde üreyen kültüre (veya mastitisli süte) %30’luk
H2O2’ten 5 damla konulduğunda, gaz kabarcıklarının oluşması reaksiyonun pozitif olduğunu
gösterir.
Değişik araçlarla sütün elektrik iletkenliğindeki değişiklikler ölçülerek de mastitis
teşhis edilebilir. Günümüzde bilgisayarların tıpta da geniş kullanım alanı bulması ile birlikte,
mastitisi teşhis amacıyla yapılan birçok kimyasal, mikroskobik ve hatta bakteriyolojik
testler, artık bilgisayarlarla elektronik olarak yapılmaktadır. Bilgisayarların teşhiste
sağladıkları kolaylıkla, daha kısa zaman ve daha az emekle daha kesin sonuçlar alınmaktadır.

Resim 3.2: Sütün elektrik iletkenliğine göre teşhis yapan cihaz

Mastitisli sütlerin kimyasal yapısında meydana gelen değişiklikler sütün elektrik
iletkenliğine etki etmektedir. Uluslararası standartlara göre 5,6 ms/cm’den büyük değerler
mastitis şüpheli sütlerdir. Ancak sütün elektrik iletkenliğine etki eden çok sayıda faktör
vardır.

3.5.4. California Mastitis Testi (CMT)
Bu test, plastik bir kap içerisinde bulunan 4 ayrı bölmeye hayvanın her bir meme
başından ayrı ayrı alınan 2 ml sütün konması ve üzerine CMT solüsyonu ilavesi ile yapılır.
Eğer süt ve solüsyon karıştırıldığında sütte sümükleşme ya da pıhtılaşma oluyorsa memede
mastitis vardır. Pıhtılaşmanın düzeyine göre mastitis düzeyi hakkında karar verilebilir.
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Resim 3.3: California Mastitis Test kabı ve meme loblarına göre bölmeleri

C.M.T.’nin uygulanması için test kabı ve test solüsyonun olması gerekir. Her meme
lobuna ait sütün birbirine karıştırılmaması amacıyla test için prensip olarak ineğe sağ
tarafından yaklaşılarak süt numuneleri alınır. Bu sırada test kabının sapı sağ yönde tutulur.
Her meme lobu için sırayla harflendirilmiş ayrı bir bölmesi bulunan dört gözlü kaba her
meme lobundan bir miktar süt sağılır ve klinik mastitis yönünden incelenir. Burada A sağ ön,
B sağ arka, C sol ön ve D sol arka şeklinde sıralanır.

Resim 3.4: Sütün sağımı

Muayenesi yapılacak olan memelerden her bölüme ayrı ayrı 2 ml. kadar süt sağılır.
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Resim 3.5: Sağılan süte ayraç ilavesi

Her bir bölmedeki süt kadar üzerine C.M.T. ayracı eklenir.

Resim 3.6: Dairevi hareketlerle karıştırma

Test kabını yatay dairevi hareketlerle döndürerek ayıraçla sütün karışması sağlanır.
Normal sütlerde karışımın rengi hafif gri (güvercin grisi) olup herhangi bir pıhtılaşma,
koyulaşma ve yapışma görülmez. Mastitisli sütlerde ise enfeksiyonun derecesine göre
karışımın rengi (BCP testinde olduğu gibi) hafif gri- mordan, koyu menekşe moruna kadar
değişen renkler gösterir. Karışımın kıvamı da enfeksiyonun derecesine göre hafif
pıhtılaşmadan, koyu krem kıvamına kadar değişen katılaşma ve pelteleşme gösterir.
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Resim 3.7: C.M.T. Testi sonucu değişik derecelerde pelteleşme

Tablo 3.1: CMT skorunun belirlenmesi

Test kabındaki karışım uygun bir yerde bertaraf edilip içme suyu ile yıkanarak bir
sonraki test için yeniden kullanılabilir. C.M.T testi yeni sağılmış sütlerde yapıldığı gibi,
sağıldıktan sonra soğukta 24-36 saate kadar bekletilen sütlerde de uygulanabilir.
Bu test laktasyonun başlangıcında, ilk 7-9 gün içinde, laktasyonun sonunda,
laktasyondan çıkanlarda ve vücudun herhangi bir yerinde (apse, peritonitis, RPT gibi), bir
enfeksiyon odağı bulunduğunda müspet reaksiyon verir veya en azından neticesi şüphelidir.

3.5.5. Mastitisin Sütteki PH Değişikliğine Göre Teşhis Edilmesi
Normal ve taze, yeni sağılmış sütün pH’ı 6,4 - 6,8 olup hafif asidiktir. Mastitisli
memelerin sütlerinin ph’sı 7,4 ’e kadar yükselerek alkali (bazik) özellik taşır. Bazı vakalarda
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ise 5,2’ye düşerek asidik karakter taşır. Sütte klor ve sodyum gibi iyonlar ile lipaz ve katalaz
gibi enzimlerin miktarı artarken, laktoz, kazein, yağ ve potasyum miktarları düşer. Bu durum
sütün pH’ında değişikliklere sebep olur.


Mastitis teşhis kâğıdı (pH metre Kâğıdı)

İneklerdeki mastit meme hastalığının erken teşhisi için kullanılır. Dört meme için
işaretlenmiş gösterge noktaları her meme kanalından ilk sağılan sütle ıslatılarak kullanılır.

3.6. Diğer Meme Hastalıkları
Mastitis ve meme ödemi dışında memede karşılaşılan diğer bazı hastalıklar ve
durumlar aşağıda açıklanmıştır.

3.6.1. Memelerden Kan Gelmesi
Doğum yapan hayvanın 10-15 gün sütünün pembemsi ve hafif kırmızı olması normal
kabul edilir. Ancak bu süre uzadığında hastalık akla gelmelidir. Doğum dışı zamanlarda
gelen hafif kan için bazı otlarla zehirlenme, memeye çok irritan ilaç verilmesi, hatalı
sağımlar ve C vitamini eksikliğinden şüphe edilerek müdahale edilmelidir.
Memelerden tamamen taze kan gelmesi memelere sivri cisim batması, boynuz ile
vurma, çarpma gibi nedenlerle büyük damarların kopmasını akla getirdiğinden vakit
geçirilmeden veteriner hekime başvurulmalıdır.

3.6.2. Yanıklar ve Donmalar
Yanıklar az veya çok şiddetli olabilir. Hayvanların güneşte fazla kalması veya kızgın
taşlara yatması sonucu şekillenen basit yanıklarda derinin kuruyarak çatlamasını önlemek
için merhemler kullanılmalıdır. Ciddi yanıklarda veteriner hekime başvurulmalıdır.

Resim 3.8: Yanık
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Memelerin donması sağılan hayvanların uzun süre soğukta kalması, çok soğuk havada
hayvanların açık vasıtalarla bir yerden bir yere nakli sırasında meydana gelebilir. İleri
derecedeki donmalarda deride sulu veya kuru bir kangren meydana gelir. Donmuş kısımlar
soğuk ve hissizdir. Donmalar özellikle kışın ıslak memelerle soğukta uzun süreli dolaşmalara
bağlı olduğundan ıslak memeler kurulanmalı, hayvanlar fazla soğuğa maruz
bırakılmamalıdır.

3.6.3. Memeden Sütün Zor Çıkması
Memelerden sütün zor sağılması, doğuştan veya sonradan şekillenmiş olabilir.
Doğuştan olanlar yapı bozukluğuna bağlıdır ve çoğunlukla tedavi edilemezler. Uzun ve dar
meme başı kanallı memeler zor sağılırlar. Fürstenberg rozetinin epitel kıvrımlarının fazla
gelişmesi de daralmaya yol açar. Meme başı büzücü kaslarının doğuştan sertliği ve
kramplarında da sağım güçleşir.
Sonradan şekillenenler ise yaralanmalara ve hatalı sağımlara bağlıdır. Meme başı
kaslarının nedbe dokusuyla sertleşmesi, kanalda meydana gelen siğiller, kanalın iç zarının
yaralanması sonucu oluşan perde, laktasyonun başlaması ile sütün geçmesine engel olarak
bir baloncuk oluşturur ve hiç süt gelmez.

Resim 3.9: Memeden sütün sağılmasını engelleyen bozukluk

Ayrıca buralarda şekillenen tümörler ve yaraların iyileşmesi sonucu oluşan kabuklar
sütün çıkışına engel olur. Hayvan sahiplerinin sütü çıkarmak için meme içine soktukları çivi,
tel veya tavuk teleği gibi yabancı cisimler memenin iyileşemez bozukluklarına neden olur.

3.6.4. Memelerdeki Yaralar
Memelerdeki yaralanmalar, ahırda yatan ineğin ya kendinin ya da yanındaki
hayvanların basması ile veya meralarda dikenli tel veya çalıların yırtması sonucu şekillenir.
49

Yüzeysel çizikler sabunlu veya antiseptikli sularla yıkanmalı, üzerine iyileştirici merhemler
sürülmelidir. Derin yırtıklar özellikle süt kanalına kadar açılmış, içinden kanla karışık süt
gelen vakalar vakit geçirilmeden Veteriner hekime bildirilmelidir.
En küçük bir yaralanma bile hayvanın acı duyması sonucu süt veriminin düşmesine
yol açar. Şap ve çiçek gibi içi su dolu kabarcıklar yapan hastalıklarda bunların patlaması
sonucu yaralar oluşur.

Resim 3.10: Memede yara ve lezyonlar

3.6.5. Meme Başından Süt Sızması (İncontinentia Lactis)
Sütün meme başından damla damla veya sızarak akması olayına en fazla ineklerde
rastlanır ve bir veya birden fazla memede görülebilir. Yaşlı hayvanlarda meme başı
kaslarının gevşemesi, doğuştan gelen bozukluklar, meme başının uç kısmının yaralanmaları,
daralmış meme başı kanalını genişletme çabaları, fazla kanamalar ve süt indirmeyi sağlayan
kolayca uyarılabilen psikohormonal refleksler de sebepleri arasında yer alır.
Süt sızması fazla süt salgısının etkisi ile geçici olabildiği gibi bütün laktasyon
döneminde devam edebilir. Sağımdan az veya çok önce başlar veya sağımlar arasında
herhangi bir zamanda görülebilir. Böyle ineklere günde 3-4 kez sağım yapılabilir.

3.6.6. Meme Derisinin Tümörleri
Meme dersinin ve mukozasının iyi huylu tümörleri siğiller ve papillomlardır. En
önemli yapıcı etken virüslerdir. Klinik olarak siğillerle papillomları birbirinden ayırmak
mümkün değildir. Siğillere papillom denildiği gibi papillomlar da siğil olarak adlandırılır.
Hastalığa yakalanan hayvanlar hastalığı sağlam sürülere bulaştırır. Ayrıca sağıma engel
teşkil ettiğinden süt verimini olumsuz etkiler. Sığırların enfeksiyöz papillamatozisi en çok
tanınanıdır ve çoğunlukla karnıbahara benzer. Koyun ve keçilerin memelerinde siğil ve
papillomlara çok seyrek rastlanır.
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Resim 3.11: Meme başında siğil
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Sağlıklı
meme ve süt için temizlik kurallarına neden dikkat etmeliyiz?” sorusunun cevabını postitlere
yazarak Sağlıklı Hayvan Sağlıklı Gıda Panosuna asınız ve arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Değer

Temizlik

Konu

Kişisel temizlik, meme temizliği ve sağımda kullanılan
araç gereçlerin temizliği

Etkinlikler

Kişisel temizlik, meme temizliği ve sağımda kullanılan
araç gereçlerin temizliğine dair örnekler veriniz.
Sağlıklı hayvan sağlıklı gıda panosu

Kavramlar

Temizlik, hijyen, insan, toplum, grup, ilişki, davranış,
sorumluluk, hayvan, meme, sağlık, titizlik, dikkat

Yöntem

Beyin fırtınası, grup tartışması, kavram haritası, değer
açıklama, düz anlatım, soru cevap, anlam haritası

Yaklaşımlar

Değer analizi
Değer açıklama

Kazanımlar

1. Meme sağlığının korunmasında ve sağlıklı süt elde
etmede temizliğin öneminin farkına varır.
2. Temizliğin hastalıkların önlenmesi ile olan ilişkisini
fark eder.
3. Sağlıklı ürünlerin sağlıklı hayvanlardan elde edileceğini
kavrar.
4. Sağımda kullanılan araç gereçlerin temizliğinin
kurallara uygun yapılmaması durumunda meme
hastalıklarının oluşmasına ve süte mikrop bulaşmasına
neden olacağının farkına varır.
5. İnsanın önemli bir gıda maddesi olan sütün elde
edilmesi işlemlerinde temizlik kurallarına uyma
konusunda duyarlı hale gelir.

Araç gereçler

Post-it, kalem, kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, pano, boya
kalemleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve öneriler doğrultusunda California Mastitis
Testi (CMT) ile mastitis testi yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler; Süt numunesi, C.M.T. test ayıracı ve test
kabı, antiseptik solüsyonlar, kova, sünger, havlu, eldiven, önlük

İşlem Basamakları

Öneriler
 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.
 İşlem için iş elbisesi giyiniz.
 Eldiven takınız.

 Kişisel hazırlık yapınız.
 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız.

 C.M.T. test ayracı ve test kabını hazır
hale getiriniz.

 Hayvanın zapturaptını sağlayınız.

 Kişisel hijyen kurallarını ve iş
güvenliğini uygulayınız.

 Memenin antisepsisini yapınız.

 Memeyi tahriş etmeyecek antiseptik
madde kullanınız.

 Her bir memeden C.M.T. kabına süt
sağınız.
 CMT test paletine her memeye bir göz
gelecek şekilde sağınız.
 Paleti tam ölçeğinde doldurabilmek
için 45 derecelik açıyla tutunuz ve
sütün fazlasını boşaltınız.
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 C.M.T. test ayıracını sütle eşit
miktarda dökünüz.
 C.M.T. solüsyonunu sütlerin üzerine
dökünüz.

C.M.T. kabını bilekten yatay dairesel
hareketlerle çevirerek döndürünüz ve
homojen karışım elde ediniz.

 C.M.T. test ayıracı ile sütün karışmasını
sağlayınız.
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 Test sonucunu değerlendiriniz.

 CMT skoruna göre oluşabilecek
reaksiyonu yorumlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki çoktan seçmeli test ile ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Her sağımdan önce, ön sağım sırasında uygulanan kolay ve en ucuz test hangisidir?
A) Katalaz testi
B) Strip cup testi
C) NaOH testi
D) CMT
E) Ring Testi

2.

Aşağıdakilerden hangisi İncontinentia lactis ifadesinin Türkçe karşılığıdır?
A) Memeden süt sızması
B) Memenin yaralanması
C) Memenin donması
D) Memeden sütün zor çıkması
E) Meme ödemi

3.

İneklerin memelerinde görülen siğil ve papillomların en önemli etkenleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakteriler
B) Mantarlar
C) Virüsler
D) Parazitler
E) Protozoonlar

4.

Meme hastalıkları içerisinde sürüyü de etkileyen ve ekonomik kayba neden olan en
önemli hastalık hangisidir?
A) Meme ödemi
B) Yaralanmalar
C) Tümörler
D) Mastitis
E) Meme fistülü

5.

CMT (California Mastitis Test) ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Her 15 günde bir tüm hayvanlara yapılmalıdır.
B) Hastalık etkeninin direkt görülmesiyle teşhis sağlanır.
C) Testte özel bir ayıraç kullanılır.
D) Subklinik mastitisi gösterir.
E) Süt örnekleriyle yapılır.
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6.

Mastitisin önlenmesi bakımından ahır ve barınaklara ilişkin şartlardan hangisi
yanlıştır?
A) Yeterli sayıda ve özellikte duraklar, yemlikler ve suluklar bulunmalıdır.
B) Gezinti ve meralarda batıcı kesici cisimler bulunmamalıdır.
C) Gübreler sık sık temizlenmelidir.
D) Parazit ve sinek mücadelesi yapılmalıdır.
E) Kir ve hastalık etkenlerinin tutunmaması için zemin kaygan olmalıdır.

7.

Meme hastalıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Koyun ve keçilerin memelerinde siğil ve papillomlara çok sık rastlanır.
B) C vitamini eksikliğine bağlı olarak memeden kan gelebilir.
C) Meme hastalıklarının oluşmaması için en önemli konu temizliktir.
D) Meme hastalığı ile mücadelede periyodik kontrol ve testlerin önemi büyüktür.
E) Meme başından süt sızması en fazla ineklerde görülür.

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 - 4
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile işletmede bulunan hayvanları sağım dönemleri sonunda
kuruya alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızdaki damızlık sığır yetiştiricileri birliğine giderek yetiştiricilerin
hayvanlarını kuruya alma işlemni nasıl yaptıklarını araştırınız.



Gebeliğin son dönemindeki hayvanları kuruya almanın yararları hakkında bilgi
toplayınız.



Sağılan ve gebe olan hayvanı doğuma iki ay kala kuruya çıkarmanın hayvan
hakları ile olan ilişkisini araştırınız. Elde ettiğiniz bilgilerden sunu hazırlayarak
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. LAKTASYON SONRASI KURUYA ALMA
İneklerde gebelik süresi ortalama 280-285 gündür. Doğuma iki ay kalan hayvanların
sütünü sağmaktan vazgeçerek sütten kesildiği döneme kuru dönem denir. İnekler, bir
laktasyon süresi olan ortalama 305 gün sonunda ya da doğuma 60 gün kala kuruya çıkarılır.
Bazen yapılan tedaviye rağmen iyileştirilemeyen meme hastalığı olan damızlık değeri
yüksek hayvanlar da kuruya çıkarılır.
Sağılan (laktasyondaki) hayvanların gebeliklerinin son döneminde sağılmaları uygun
değildir. İlk bakışta bu dönemde sağılan hayvanların bir laktasyonda daha fazla süt verdikleri
düşünülebilir. Ancak hayvanlar kuruya çıkarılmazlarsa bir sonraki laktasyon döneminde süt
verimi azalır. Bu yüzden süt verimi devam etmekte olan inek gebeliğin son iki ayında
(doğuma 60 gün kala) kuruya çıkarılmalıdır.
Gebe hayvanlar, gebeliğin son 2-3 ayında diğer hayvanlardan ayrılmalı, özel bir
bölmeye konulmalıdır. Böylece diğer hayvanlar tarafından boynuzlanmaz, sıkıştırılmaz,
rahatsız edilmez.
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4.1. Hayvanı Kuruya Almanın Önemi
Yetiştiricilikte her ineğin senede bir yavru vermesi arzu edilir. Buna göre sağımda ve
kuruda geçen süre 12 aya sığmalıdır. 10 ay sağım ve 2 ay kuruda kalmanın, inekten en
yüksek düzeyde fayda getirecek bir yol olduğu saptanmıştır.
Kuru dönem, yoğun bir süt üretim döneminden sonra meme bezlerinin dinlendirilmesi
ve yenilenmesini sağlar. Kuru dönem, gebeliğin son döneminde hızla büyüyen yavrunun
beslenmesine katkı sağlar. Bir sonraki süt verim dönemi (laktasyon) için eksik kalan vitamin
ve mineral madde kaynaklarının tamamlanması yönünden kuruya çıkarma çok önemlidir. Bu
da hayvanın hastalıklara karşı direncinin artmasına katkı sağlar.
Ağız sütünde (kolostrumda), antikorların (immunglobulin) yeterli düzeyde olabilmesi
için kuru dönemde ineklerin sağılmaması gerekir.

4.1.1. Kuruya Almanın Süt hayvancılığı Açısından Önemi
Kuru dönem, ineğin ve dolayısıyla işletmenin geleceğini belirler. İneğin ve doğacak
olan buzağının sağlığı, ineğin süt verimi ve tekrar gebe kalması tamamen bu dönemdeki
özene, bakım ve beslemeye bağlıdır. Hayvanları kuruya çıkarmanın başlıca yararları
şunlardır:


Doğum esnasında ve sonrasında metabolik hastalıkları ve beslenme
bozukluklarını en aza indirir.



Kuru dönem geçiren ineklerin sonraki sağım döneminde daha çok süt verdikleri
görülmüştür. Yüksek süt veriminin anahtarı; doğum sonrası kuru madde tüketim
kapasitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmaktır. Böylece süt verimi arzu
edilen seviyelere çıkarılabilir.



Fötüsün büyümesi büyük oranda bu dönemde gerçekleşir. Kuruya çıkartma,
gebeliğin son döneminde gereksinimleri artan ana yavrunun iyi bir şekilde
gelişmesini sağlar. İnek yediği gıdayı süt verimi yerine karnındaki yavrunun
gelişmesine kullanmış olur. Bu dönemde yapılacak besleme hatalarına bağlı
bozuklukları sonradan telafi etmek olanaksızdır. Ayrıca bu dönem sayesinde
buzağı için yeterli ağız sütü üretebilmesi mümkün hale gelir.



İneklerin doğumdan sonraki ilk kızgınlığında gebe kalma oranı artar.



Mastitisin kuru dönemde tedavisi daha kolaydır. Kuru dönem subklinik meme
enfeksiyonlarının tedavisine imkan sağlar.
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4.1.2. Kuruya Almanın Hayvan Açısından Önemi
Süt veren ineklerin kuruya çıkarılmasının hayvana olan başlıca yararları
şunlardır:


Hayvanın sindirim sisteminin yeni sağım dönemine hazırlanması ve kendini
yenilemesi sağlanır. Süt verim döneminde yüksek süt verimine bağlı olarak
yedirilen yüksek miktardaki karma (konsantre) yem, işkembede oluşturduğu asit
ortam nedeni ile işkembe duvarında yıpranmalara yol açar. Kuru dönemde bol
miktarda kuru ot ve az miktarda karma yem verilerek işkembenin dinlenmesi
sağlanır. Kuruya çıkartma doğumdan itibaren iyi bir sindirim kapasitesinin
sağlanması için rumen mikroflorası ve papillalarının optimum gelişimini sağlar.



Meme bezlerinin kendisini yenilemesine (rejenerasyonuna) olanak sağlanır. 10
ay sürekli sağılan hayvan yorulmuştur. Süt yapan organların dinlenmesi gerekir.
Bu dönemde meme bezinin dinlenmesi, süt salgılayan hücrelerin yenilenmesi
sağlanır. Süt verim döneminde aşırı çalışan meme dokuları yenilenerek bir
dahaki süt verimine hazır hale gelir.



Sağılan hayvanın uzun süren sağım nedeniyle vücut yapısı bozulur. Hayvana
sağım döneminde kaybettiği mineral maddeleri vücudunda tekrar biriktirmesi
için zaman verilmiş olur. Aynı zamanda dinlenme döneminde vücut yapısı
düzelerek normal doğum yapması sağlanır.



Kuru dönemdeki besleme sayesinde, ineğin yağlanmaksızın iyi kondisyonda
doğurmasına imkan sağlanır. İnekler kuruya çıkarıldıklarında kaliteli kuru ot ve
canlı ağırlık ve kaba yemin kalitesine göre miktarı ayarlanan konsantre yem ile
beslenmelidir. Laktasyon sonunda vücut kondisyon puanı çok zayıf hale gelen
ineklerin toparlanması sağlanmış olur.

4.2. Kuruya Alırken Dikkat Edilecek Hususlar
Hayvanlar doğuma 8 hafta kala kuruya çıkartılmalıdır. Kuruya çıkarmada hayvanın
durumu bireysel olarak incelenmeli ve uygun metod kullanılarak kuruya çıkarılması
sağlanmalıdır.
Kuru dönemin kısa tutulması ağız sütündeki hastalıklara karşı koruyucu maddelerin
(antikor) miktarında azalmaya neden olduğu ve buzağının yaşama gücünü azalttığı tespit
edilmiştir. Kuru dönemin süresinin 70 günden uzun tutulması; takip eden süt verim
döneminde süt verimini çok fazla artırmayıp hayvanda yağlanmaya neden olur.
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Kuru dönemde ineklerin “kuru ve temiz” bir ortamda bulundurulmasına dikkat
edilmelidir. Kuruya çıkarılan inekler mümkün ise ayrı barındırılmalıdır. Yatak yerleri her
gün temizlenmeli, kuru bölümü her saat kontrol edilmelidir.
Kurudaki inekler her türlü stres faktöründen korunmalıdır. Ani değişikliklerin stres
faktörü olduğu unutulmamalıdır. Sıcaklık stresinin belirtileri yönünden de özenli bir şekilde
kontrol edilmelidir. Ortam sıcaklığının 220C den yüksek olduğu günlerde ihmal edilmeden
önlemler alınmalıdır.
Kuruya ayrılırken ineğe yapılması gereken aşı uygulamaları kesinlikle ihmal
edilmemelidir. Geniş etki alanı olan parazit mücadelesi, mastitis aşısı uygulaması, viral
enfeksiyonlara karşı karma aşı, pasteurella aşısı, leptospirosis aşısı, buzağıyı korumak
amacıyla yapılan aşılar ile klostridumlara karşı uygulanacak aşılar hep bu dönemde yapılır.
Eğer gerekiyorsa aşıların rapelleri de bu dönem içinde uygulanır. Genellikle kuruya
ayrılırken ilk aşılamalar ve doğuma 3 hafta kala yapılacak olan tekrarlar (rapeller) ile aşılar
tamamlanır. Uygulanacak aşıların gebe hayvanlarda herhangi bir olumsuz etkiye sahip
olmamasına dikkat edilmelidir.
Kuruya çıkarmada temel sorun mastitis vakalarıdır. Mastitis problemi olan ineklerin
tedavilerine ağırlık verilmelidir. Uygun kuruya çıkarma stratejileri ve tedavi metodları
uygulanmadığı durumlarda mastitis vakaları yaygınlaşabilir. Tekniğine uygun olarak kuruya
çıkartılmayan ineklerin memelerinde kalan sütün mikroorganizmalarca kontaminasyonu
sonucu doğum sonrasında klinik ve subklinik mastitisler oluşabilir. Mastitis riskini önlemek
için memeye antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Süt işletmesinde kuruya alınan ineklerin
%40’ında memelerinde tekrar süt birikmesi görülmüştür. Bu durum kuru dönemde memeye
koruyucu amaçlı antibiyotik verilmesinin önemini gösterir.
İnek kuruya çıkarılırken gizli mastitislere karşı önlem olarak ilaç uygulaması yapılır.
Çünkü memedeki mikropları temizlemenin en uygun zamanı kuru dönemdir. Bu dönemde
memede süt olmadığı için uygulanan ilaç daha etkili olacaktır. İneğin kuruda kaldığı 60
günlük süre içinde uzun süre etkili ilaçlarla memeyi mikroplardan temizleyerek doğumdan
sonra memelerin hastalanmasını ya da körelmesi önlenebilir.
Hayvana zararlı olacak sulu yemlerden kaçınmalıdır. Kuru dönemde ineklere yüksek
oranda su kapsayan pancar posası veya silajlar gibi yemlerin verilmesi yavrunun büyümesi
ile daralan işkembe hacmi nedeni ile ineklerin eksik beslenmesine neden olabilir. Bu nedenle
bu tür yemlerin yerine iyi kaliteli kuru otların kullanılması gerekir.
Kuru dönemin son üç haftası hariç, günlük kesif yem tüketimi en fazla inek ağırlığının
%1’i kadar olmalıdır. Kuruya çıkarılan ineklere verilen rasyon değiştirilecekse yeni rasyona
geçiş yavaş yavaş yapılmalıdır. Aslında bu kural her yaş ve her durumdaki hayvanlar için
geçerlidir. Yani yem değiştirme hiç bir zaman birdenbire yapılmamalıdır.
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Kurudaki hayvanlara hiç olmazsa günde en az 3 kg kıyılmamış kaba yem verilmelidir.
Bu doğumdan kısa bir süre sonra meydana gelebilecek obamasum dönemlerinin
engellenmesine katkıda bulunacaktır.
Kuru dönemden süt üretiminin başlangıç dönemine iyi bir geçiş çok önemlidir.
Doğumdan önceki üçüncü haftadan itibaren ineğe laktasyon döneminde verilecek yemler
yedirilmelidir. Doğuma üç hafta kala günlük kesif yem miktarı yavaş yavaş artırılmalı ve
inek laktasyona hazırlanmalıdır. Böylece rumen, laktasyon başında verilen rasyonun
sindirimine alışmış olur.
Bu dönemin en kritik dönem olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Her bakımdan "tam
olarak besleme" sağlanmalıdır. Yani ne eksik, ne de fazla. Kuru dönemde inek kesinlikle
şişmanlatılmamalıdır. Süt vermeyen ineğin hızla kilo alabileceği ve şişmanlayacağı akıldan
çıkarılmamalıdır. Şişman inek doğumdan sonra büyük problemler çıkarır. Ketozis,
karaciğer yağlanması, metabolik hastalıklar ve döl tutmama sorunları kuru dönemdeki yanlış
beslemeden kaynaklanır. Vücut skoru her zaman aynı kişi tarafından kontrol edilmeli, ineğin
şişmanlamasına izin verilmemelidir. Doğuma girerken ideal vücut skoru 3,5 olmalıdır.
Sıkı gözlem özellikle önem taşır. İsteksiz, hasta, topal inek, yemliğe gelmeyen,
yemliğe geldiği halde yem yemeyen inek olup olmadığı dikkatlice izlenmelidir. Bu
dönemdeki ileri gebe ineklerde herhangi bir aksaklık, hastalık belirtisi, iştahsızlık görülürse
derhal tedaviye başlanmalıdır.
İneği kuruya alırken öncelikle sütü indiren hormonun, yani oksitosinin etkisini ortadan
kaldırmak gerekir. Oksitosinin etkisini ortadan kaldırmak ise memenin uyarılmasından
vazgeçmek ile mümkündür.

4.3. Kuruya Alma Yöntemleri
Kuruya çıkarılan inekler sağmallardan ayrılmalı ve temiz bir bölmeye alınmalıdır. Bu
hayvanların temizliğine daha fazla özen gösterilmelidir. Bu hayvanlar sürekli
gözlemlenmelidir. Böylece memede ve ineğin genel durumunda olumsuz bir değişiklik
olduğunda hemen müdahele imkânı oluşacaktır.
Kuruya çıkarma döneminde olan hayvanların her biri çeşitli miktarlarda süt üretirler.
Kuruya almadan önce süt üretimini azaltmak gerekir. Kuruya çıkartmadan 8 gün önce,
kuruya çıkarılacak hayvanın rasyonundan kesif yemin kaldırılması süt salgılanmasını azaltır.
Süt verimi zaten kuruya çıkarma dönemine doğru azalmış hayvanları kuruya çıkarmak için
konsantre yem verilmesi kesilir, su üçte bir oranında azaltılır ve sağım birden bırakılarak
inek kuruya çıkarılır.
Bazı durumlarda kuruya çıkarma dönemi yaklaşmasına rağmen hayvan hala süt
verimini iyice azaltmamıştır. Bu özellikle gebeliğin son döneminde aşırı beslenmiş
hayvanlarda ya da kalıtsal olarak görülebilir. Bu gibi hayvanlarda yine konsantre yem
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verilmesi durdurulmalı ve su kısıtlanmalı fakat sağım sayısı günden güne azaltılarak tedricen
kuruya çıkarılmalıdır. Örneğin önce günde tek sağıma sonra da iki günde bir, üç günde bir
sağıma indirip ve sonra da tamamen sağmamak gibi bir yöntem uygulanır. Bu hayvanların
yemlerinin kısıtlanmasına kuru dönemden 1-2 hafta önceden başlanmalıdır.
Klinik meme enfeksiyonu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer varsa laktasyon
döneminde kullanılan bir ürünle tedavi yoluna gidip, ineğin iyileşmesine kadar kuruya
çıkartma geciktirilmelidir.
Kuruya ayrılma zamanında 10 kg’dan daha az süt veren inekler kuruya ayrılırken
önemli bir problemle karşılaşılmaz. Bu hayvanlar kuruya ayrılacakları zaman
yoğunlaştırılmış yem verilmez, su miktarı sınırlandırılır ve aniden kuruya ayrılır.
Günlük süt verimi yüksek ineklerin kuruya çıkarılması özen ister. Bu hayvanlarda
geçiş döneminin uygulanması gerekir. Konsantre yem yavaş yavaş azaltılır. Zaman zaman
sağım yapılır ve hayvanın daha az stresle kuru döneme girmesi sağlanır. Yüksek süt
verimine sahip hayvanlar günlük süt verim miktarı esas alınarak planlanan kuruya çıkarma
tarihinden 3-5 gün önce hayvana verilen su, sulu yem ve kesif yem miktarı azaltılır. Günlük
sayım sayısı teke düşürülür. Günlük süt verimi 8-10 kg oluncaya kadar bu uygulamaya
devam edilir. Sonrasında sağım yapılmaz. Meme sütle dolarak meme içi basınç yükselir.
Yükselen basınç süt salgı hücrelerini etkileyerek süt üretimini durdurur. Yaklaşık 30 36 saat
içerisinde memede bulunan süt emilir.
Kuruya alınacak hayvanlarda kuruya alınmadan önce iki farklı yöntem kullanılır.
Kuruya inekler ya sağım birdenbire bırakılacak ya da aralıklı sağım yapılarak çıkarılır.

4.3.1. Birdenbire Kuruya Alma Yöntemi
Hayvanın rasyonunu değiştirerek sadece sap, saman ile besleyerek ve hatta gerekirse
suyu da azaltılarak kuruya çıkarılmasıdır. Hayvana hiç konsantre (fabrika yemi) ve su içeriği
fazla olan yem verilmez.
Ani kuruya çıkarmada özellikle 20 kg üzeri süt veren hayvanlarda minerallerin ani
kısıtlanması ile çayır tetanisi gelişebilir.
Doğuma 8 hafta kalan ineklerde süt verimi 10 kg’ın altına düşmüşse son hafta meme
temizliği ve meme antisepsisine (meme başlarının antiseptik solüsyona daldırılması) azami
dikkat edilir. Son sağımda hayvanın memesi tamamen boşaltılır. Boşaltılan meme başlarına
kuru dönem antibiyotikleri uygulanır ve meme mühürlenir. Sağıma son verilir.
Meme takip edilir. Şişme, kızarıklık, gerilme ve hafif ateş olabilir. Hayvanlar
kesinlikle sağılmamalıdır.

4.3.2. Kademeli Kuruya Alma Yöntemi
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Hayvanın, rasyonunda düşük enerjili hammadde kullanarak yem ve sağım değişikliği
ile kuruya alınmasıdır. Yüksek verimli ineklerde doğuma 9-10 hafta kaldığında veya kuruya
çıkarılacak tarihten 1-2 hafta önce süt verimi hala 10 kg’in üzerinde olabilir. Bu hayvanları
kuruya çıkarmak için, rasyondaki kesif yem azaltılır veya tamamen rasyondan çekilebilir.
Verim yüksek seyrediyor ise su tüketimi de dikkatli bir şekilde sınırlandırılmalıdır.
Günde iki kez yapılan sağım günde bire indirilir. Birkaç gün böyle gider, sonra iki
günde bire indirilir. Sonunda sağım tamamen durdurulur. Memede kalan süt koyulaşır ve
memede bir şişkinlik görülebilir. Bu durum zamanla kaybolur. Artık doğuma kadar hiç
sağım yapılmaz. Buzağının normal gelişmesini sağlayacak şekilde kaliteli kaba yem ve ilave
kesif yem ile beslenmelidir.
Kuruya çıkarılan hayvanlar son kez sağıldığında meme tamamen boşaltılır. Kuru
dönemde kullanılan antibiyotik preparatları memeye verilir.
Kuruya çıkarma işleminde inekler yakın takibe alınmalıdır. Çünkü bu dönemde
mastitiste yakalanma riski artar. Kuru döneme geçilirken mastitis riskini azaltmak için bazı
tedbirler alınmalıdır. Son sağımdan sonra meme başlarından geniş etkili bir antibiyotik veya
yalnızca bu amaca hizmet etmek üzere hazırlanmış ilaçlar enjekte edilmelidir.

4.3.3. Kuru Dönemdeki Bakım ve Besleme
Kuru dönem bölümüne kapasitesinin üzerinde inek kesinlikle konulmamalıdır. Süt
vermediği için kuru dönemdeki ineklerin yeterince gözlenmemesi büyük hatadır. Kısa bir
süre sonra doğum yapacak, bize buzağı verecek ve süt vermeye başlayacak olan ineğe özen
göstermek şarttır.
Süt inekçiliğinde kuru dönem beslemesi çok önemlidir. Bu dönemde yapılan besleme
hataları daha sonra önemli oranda verim kayıplarına neden olur. Kuru dönemin
başlangıcında kuruya alınmış inekler, mastisis riskini ortadan kaldırmak için ve aynı
zamanda besin maddeleri gereksinimleri farklı olduğu için sürüdeki süt veren diğer
ineklerden ayrılmalıdır.
Kuru dönemde özellikle verim ve genetik özellikleri iyi olan bir ineği hatalı beslemek
gelecek sağım döneminde süt veriminin ve üreme performansının düşmesiyle sonuçlanabilir.
Kuru dönemde uygulanacak iyi bir besleme programı, bir sonraki laktasyon döneminde süt
veriminin artması ve metabolik hastalıkların azalması açısından oldukça önemlidir. 5 puan
üzerinden yapılan ve en kilolu ineklere 5 puan verilen kondüsyon puanlamasına göre kuru
dönem başlangıcında 2-3 puan olması gereken kondüsyonun buzağılama sırasında 3,5-4
puana çıkarılması gerekir.
Rasyon hesap edilirken hayvanın yaşama payı ihtiyacı, gebelik ihtiyacı ve gerekli ise
bir miktar ağırlık artışı için gereken ihtiyaçlar göz önüne alınmalıdır. Kurudaki ineklerde
kuru madde ihtiyacı yaklaşık canlı ağırlığın %2’si kadardır. Bunun en az yarısının kaba
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yemlerden sağlanması gerekir. Rasyona %50 oranında katılan konsantre yemler hayvanın
ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.
Kuru dönem; sadece laktasyonlar arasındaki dinlenme dönemi olarak görülmemeli, bir
sonraki süt dönemine yatırım olarak değerlendirilmelidir. Gebe ineklerin iyi bir performans
gösterebilmeleri için bu dönem boyunca amonyum sülfat, kalsiyum sülfat vb gibi anyonik
tuzlar katılmış, anyonik bir rasyonla beslenmelidir. Kuru dönemde özel bir rasyonla
beslemenin özellikle doğum sonrası metabolik problemleri minimuma indirdiği, ineğin daha
fazla süt verdiği ve üreme performansında da iyileşme sağladığı gözlenmiştir.
Anyonik tuzların doğum öncesi 21 gün boyunca verilmesi süt humması ve subklinik
hipokalsemi oluşumunu azaltır. Ayrıca anyonik tuzlar gebe kalma oranını artırır. Doğumdan
önce 2-3 hafta boyunca 100 g NH4Cl ve 100 g MgSO4 verilmesi ile laktasyon başındaki
yüksek Ca ihtiyacı daha kolay karşılanırarak doğum felci (süt humması) riski azalır. Anyonik
tuzlar lezzetli değildir. Anyonik (asidik) tuzların inek rasyonlarına doğumdan 3-5 hafta
öncesinde katılması halinde doğumdan sonra kuru madde tüketimi ve süt verimini artırır.
Doğumu takiben oluşabilecek problemlerin biri de hipokalsemidir. Gerek gizli
(subklinik) hipokalsemi, gerekse süt hummasını (doğum felci) önlemenin yollarından birisi
de gebe ineklere doğuma bir hafta kala yüksek dozda D3 vitamininin enjeksiyon şeklinde
uygulanmasıdır. Doğuma 1 hafta kala uygulama, genelde doğumdan 2-8 gün önce olacak
şekilde yapılırsa, Kalsiyum-Fosfor dengesi sağlanmış olur. Hipokalseminin önüne
geçildiğinde aynı zamanda güç doğumu, rahimin dışarı çıkmasını (prolapsus uteri), sonun
atılamaması (Retentio secundinarum), şirdenin (abomasumun) yer değiştirmesi, rahim ve
meme iltihapları da büyük ölçüde önlenir.
Kuru dönemde hayvanlara aşırı miktarda Ca ve P verilmesi hipokalsemi ihtimalini
artırır. Laktasyonun başlangıcında Ca ihtiyacında meydana gelen ani artışa karşı
kemiklerdeki kalsiyum deposunu hazır halde tutmak ve kemiklerden Ca mobilizasyonunu
aktive etmek amacıyla bu dönemde rasyondaki Ca düzeyi ihtiyacın altına indirilir. Yeterli
düzeyde A, D ve E vitaminlerinin verilmesi özellikle retensiyo vakalarının azalması,
buzağının yaşama gücünün artması, mastitis riskinin ve hipokalsemi oranın azalması
açısından önemlidir. Bölgede Selenyum yetersizliği varsa buzağılarda selenyum
yetersizliğine bağlı hastalıkların önüne geçmek için yeme selenyumlu yem katkı maddeleri
ilave edilir. Kobalt yetersizliğinin görüldüğü yörelerde kuru dönemde yemlere kobalt ilavesi
ile kolostrumdaki kobalt oranı artırılmalıdır. Laktasyonun başlangıcında görülen meme
ödemlerini en aza indirmek amacıyla kuru dönemde rasyondaki tuz miktarı azaltılmalıdır.
Fötüsün gelişiminin büyük kısmını tamamladığı kuru dönemde yapılacak besleme çok
önemlidir. Son günlerde derisiyle, kemikleriyle, tüyleriyle bir buzağı oluşturan inek
vücudundan birtakım maddeleri yavrusunu geliştirmek için kullanır. Diğer yandan doğumu
takiben buzağıya gerekli olan ağız sütünün meme içerisinde oluşturulması safhasına
geçilmiştir. Ağız sütü koruyucu maddeler içerdiği gibi, yoğun besin maddeleri de
içerir. Koruma ve besleme açısından zengin bir ağız sütü üretimi yaşamsal önem taşır. Kuru
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dönem beslenmesi; hem fötüs gelişimini sağlamalı, hem de kurudaki hayvanın doğumdan
sonra maksimum süt verimine ulaşmasını sağlamalıdır.
Sütten kesme ve kuru dönem günlerinde işkembenin yapısında da birtakım
değişiklikler olur. İşkembe o dönemin yemlerine ve sindirimine göre kendini ayarlamıştır.
İnfusorialar, mikrobiyal yapı ve pililer kuru döneme adapte olmuştur. Bütün bunları
gözönüne alarak doğuma 3 hafta kala “geçiş dönemi yemlemesi” yapılması şarttır. Hayvan
yem bileşimi olarak doğum sonrası yiyeceği yeme, gebeliğinin son 3 haftası içerisinde
alıştırılmalıdır. Geçiş dönemi yemlemesinde temel kural doğum sonrası ve süt verme
dönemindeki yemin aynı formülde alıştırarak verilmesidir. Yem formülde aynı fakat miktarı
düşük tutularak ineğe verilir. Zaten karnının büyük bir bölümü yavru ile doldurulmuş ve
işkembe hacmi küçülmüş olan inek fazla yem tüketemez. Geçiş dönemi yemlemesi
yapılmazsa kaliteli ağız sütü oluşamaz. İnek genetik yeteneğinden gelen süt verimine
ulaşamaz veya pik seviyesine ulaşması daha geç olur.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Üreticiler
ve işverenler iş disiplinini nasıl sağlamalıdır?” Sorusunun cevabı sınıf tahtasına yazılacak ve
değerlendirilmesi yapılacaktır.
Değer

İş Disiplini

Konu

Üretimde ve işletmede iş disiplini

Etkinlikler

İş yeri kurallarına dair örnekler verilir.
Üretimde uyulması gerekli kurallara örnekler verilir.
Kurallara uymanın önemi açıklanır.
Kurallara uymanın işyerinde huzur, mutluluk, verim, özgüven,
saygı, sevgi, koruma ve kollama duygusunun gelişimi, işyerini
benimseme üzerine etkileri açıklanır.
Kurallara uymamanın olumsuzluklarından ve cezai yönleri
bahsedilir.

Kavramlar

Kural, ödül, özgüven, sahiplenme, sevgi, saygı, huzur, mutluluk,
eşitlik, adalet, özgür düşünme, iş verimi, iş kalitesi, değişim ve
yenilik, ceza

Yöntem

Beyin fırtınası
Grup tartışması
Değer açıklama
Düz anlatım
Soru cevap

Yaklaşımlar

Değer analizi
Değer açıklama

Kazanımlar

1. İş disiplininin önemini fark eder.
2. İş disiplininin çalışanlar üzerindeki olumlu etkilerini fark eder.
3. Kızma, cezalandırma, kibir, küçük düşürme, duyarsızlık vb.
olumsuz davranışların çalışanların üzerindeki olumsuz yönde
etkilediğinin farkına varır.
4. İş disiplininin yerinde ve uygun şekilde kullanıldığında iş barışı
ve iş verimini nasıl arttırdığını fark eder.
5. İş disiplininin sadece cezalandırmak olmadığını fark eder.
6. İş disiplininin diğer değerlerle olan ilişkisinin farkına varır.

Araç -Gereçler

Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri, projeksiyon
cihazı, tebeşir, internet
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda laktasyon dönemindeki
bir ineği kuruya alınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kuruya alınacak hayvanı belirleyiniz.

 İşletme kayıtlarını inceleyiniz.
 Doğuma 305 gün kalan hayvanları
kuruya alınız.

 Kuruya alma yöntemini belirleyiniz.

 Kuruya alınacak hayvana ait günlük
süt miktarını inceleyiniz.

 Kuruya çıkarılacak hayvanı ayrı bir
bölmeye alınız.

 Hayvanın bulunduğu ortamın kuru ve
temiz olmasına özen gösteriniz.

 Hayvanı kuruya alma yöntemini
belirleyiniz.

 Hayvanın süt verimini kontrol ediniz.
Süt miktarına göre uygun yöntemi
seçiniz.

 Hayvanın yem ve suyunu kısıtlayınız.

 Hayvana kesif yem vermeyiniz.
 Hayvana su içeriği fazla yem
vermeyiniz.
 Hayvanın suyunu kısıtlayınız.

 Hayvanın memesindeki sütü tamamen
sağınız.

 Hijyen kurallarına uygun hareket
ediniz.

 Meme içerisine antibiyotik uygulaması
yapınız.

 Kuru dönemde kullanılan antibiyotik
ilaç uygulayınız.

 Hayvanı gözlemleyiniz.

 Herhangi olumsuz bir durumda
veteriner hekime haber veriniz.

 Hayvana kuru dönem rasyonu hazırlayınız.

 Hayvanın yaşama payı, gebelik
ihtiyacı ve gerekli ise bir miktar
ağırlık artışı için gereken ihtiyaçları
göz önüne alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki çoktan seçmeli test ile ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi hayvanı kuruya almanın sağladığı yararlardan değildir?
A) Doğum sonrasında metabolik hastalıkları en aza indirir.
B) Doğum sonrası süt verimini artırır.
C) Fötüsün daha sağlıklı büyümesini sağlar.
D) Meme bezlerinin kendisini yenilemesini (rejenerasyonunu) sağlar.
E) Doğum öncesi daha çok süt sağılmasına olanak verir.

Aşağıdakilerden hangisi birdenbire kuruya alma yöntemi için doğru değildir?
A) Daha çok süt verimi 20 kg’ın üzerindeki ineklerde tercih edilir.
B) Hayvana hiç konsantre yem verilmez.
C) Hayvana su içeriği fazla olan yem verilmez.
D) Son sağımda meme tamamen boşaltıldıktan sonra meme içerisine antibiyotik
verilir.
E) Son sağımdan sonra hayvan bir daha hiç sağılmaz.
2.

3.

Çok süt veren bir inek kuruya çıkarılırken aniden mineral maddelerin kesilmesi
sonucu ortaya çıkabilecek metabolizma hastalığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Pernisiyöz anemi
B) Çayır tetanisi
C) İnfertilite (Dölverimi düşüklüğü)
D) Meme hastalığı (Mastitis)
E) Ketozis

4.

Laktasyan dönemindeki bir ineğin ne zaman kuruya çıkarılması tavsiye edilir?
A) Gebeliğinin 255. günü
B) Doğuma 30 gün kala
C) Gebeliğinin 220. günü
D) Doğuma 15 gün kala
E) Gebeliğinin 265. günü

5.

Aşağıdakilerden hangisi ineği kuruya çıkartırken dikkat edilecek hususlardan
değildir?
A) Ayrı bir bölmeye alınmalı.
B) Kuruya çıkarılırken bol su veya sulu gıdalar verilmemeli.
C) Meme içine mastitis önleyici ilaç verilmeli.
D) Süt miktarını karşılayacak oranda konsantre yem verilmeli.
E) Hayvana bol saman verilmeli.
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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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Meme temizliği yapmanın önemini biliyor musunuz?
2. Meme sağlığında kişisel hijyen ve sağım hijyeninin önemini
açıklayabiliyor musunuz?
3. Sağımcının meme sağlığındaki rolünü açıklayabilir misiniz?
4. Meme sağlığının korunmasında kullanılan antiseptik çeşitlerini ve
özelliklerini biliyor musunuz?
5. Sağım öncesi ve sonrası meme temizliği ve antisepsisi yapabilir
misiniz?
6. Ahır koşulları ve temizliğinin önemini açıklayabiliyor musunuz?
7. İneğin sağıma hazırlanmasını açıklayabiliyor musunuz?
8. Sağım makinesinin temizliğini ve dezenfeksiyonunu yapabiliyor
musunuz?
9. Memenin anatomik yapısını açıklayabilir misiniz?
10. Normal meme yapısını açıklayabiliyor musunuz?
11. Sütün sağılarak kontrol edilmesini açıklayabiliyor musunuz?
12. Meme ödemini tarif edebilir misiniz?
13. Meme kusurlarını sıralayıp ve açıklayabiliyor musunuz?
14. Memenin inspeksiyonla muayenesini açıklayabiliyor musunuz?
15. Memenin elle muayenesini yapabiliyor musunuz?
16. Memenin ve sütün fiziksel muayenesini yapabiliyor musunuz?
17. Sağım yaparak süt kontrolü yapabiliyor musunuz?
18. Kusurlu meme yapısını seçebiliyor musunuz?
19. Mastitisi tanımlayabiliyor musunuz?
20. Mastitis çeşitlerini sayıp, izah edebiliyor musunuz?
21. Mastitis testlerinin yapılış ve özelliklerini açıklayabiliyor
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Evet

Hayır

musunuz?
22. Mastitis yapan etkenleri anlatabiliyor musunuz?
23. Mastitisten korunma yöntemlerini izah edebiliyor musunuz?
24. Memenin diğer hastalıklarını açıklayabiliyor musunuz?
25. CMT testi yapabiliyor musunuz?
26. CMT sonucunu değerlendirebiliyor musunuz?
27. Mastitisten korunma yöntemlerini uygulayabiliyor musunuz?
28. Hayvanı kuruya çıkarmanın önemini açıklayabiliyor musunuz?
29. Hayvanı kuruya çıkarma yöntemlerini izah edebiliyor musunuz?
30. Hayvanı kuruya çıkarırken dikkat edilecek hususları biliyor
musunuz?
31. Gebeliğin son iki ayında inekleri kuruya çıkarabilir misiniz?

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

B
C
A
D
E
A
E
D
E
B

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

D
E
B
A
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
A
C
D
B
E
A

ÖĞRENME FAALİYETİ - 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

E
A
B
C
D
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