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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Ülkemizde süt sığırcılığı genelde küçük işletmelerde ve sağlıksız koşullarda 

yapılmaktadır. Özellikle meme hastalıkları nedeniyle çok erken yaşta üstün verimli 

hayvanlar damızlıktan çıkarılmaktadır. Yetiştiriciler dolayısıyla ülke ekonomisi bu sebepten 

dolayı çok önemli kayıplara uğramaktadır. 

 

Süt hayvanı yetiştiriciliğinde sütün sentezlendiği organ olan meme çok hassas bir 

yapıya sahiptir. Hastalanması hâlinde, zamanında ve etkili tedavi uygulanmazsa 

düzeltilemeyen hasar meydana gelerek süt verimi düşer. Hastalığın oluşmasını önlemek ve 

koruyucu tedbirler almak hastalığı tedavi etmekten daha kolay ve ucuzdur. Bu nedenle 

memenin hastalanmamasını sağlamak amacıyla uygulanan koruyucu önlemler çok önemlidir.  

   

Sütün, memeye zarar vermeden alınması gerekir. Eğer sağım uygun bir şekilde 

yapılmaz ise, hem alınan süt miktarı azalır, hem de meme hastalıkları oluşur. Sağımın 

zamanını ve tekniğini bilmek gerekir. İyi sağılamayan ineğin süt verimi az olur. Sağım, 

tekniğine göre yapılmazsa ineğin memeleri zarar görür. Sağımda temizliğe çok önem vermek 

gerekir.  

 

Bu modülü tamamladığınızda; meme sağlığının korunması amacıyla meme temizliği, 

memenin fiziksel muayenesi, mastitis hastalığından korunma, mastitis testinin yapılması ve 

somatik hücre sayımı 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 
 

 

 

 

Bu faaliyet kapsamında sağım hijyenini sağlayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Kişisel hijyenin süt sağımındaki önemini ve sağım yapan kişinin erkek veya 

bayan olmasının sağımdaki etkisini araştırınız.  

 Çiftlik sahipleri ile röportaj yaparak iyi bir süt sağımı nasıl yapılır, mukayese 

yaparak değerlendiriniz. 

 Sokak aralarında süt satılmasını uygun buluyor musunuz? Aile içinde münazara 

yapınız.  

 Elde ettiğiniz bilgilerden pano ve sunu hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınız ve 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. SAĞIM HİJYENİ 

 
Sağım kurallarına titizlikle uyularak hijyenik bir şekilde yapılan sağım, meme 

sağlığının korunması bakımından büyük öneme sahiptir. Sağım ile ilgili olan iş akışının 

aksaması meme sağlığını riske sokar ve işletmede mastitis oranını artırır. 

 

Mastitis, sürüde hızla yayılabilir bu da büyük ekonomik kayıplara yol açar. Süt sığırı 

işletmelerinin zarar etmesine sebep olur. İşletmenin geleceğinin olumsuz yönde 

etkilenmesine hatta kapatılmasına neden olur. 

 

1.1. Sağım Hijyeni ve Kişisel Hijyen 
 

Süt ve süt ürünleri üretiminde çiğ sütün üretimi, depolanması, toplanması ve taşınması 

sırasında uyulması gereken hijyen kuralları vardır. Süt kırktan fazla tanımlanmış gıdanın ana 

maddesidir. Tüketilmesi güvenli gıdaları üretmemiz için gerekli olan doğru hijyen 

uygulamaları gerçekleştirilmelidir. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1.1. Süt  
 

Memeli canlıların doğumdan hemen sonra meme bezlerinden salgılanan kendisine has 

tadı, kokusu ve kıvamı olan beyazımsı bir sıvıya süt adı verilmektedir. Kaliteli süt elde 

etmenin ilk şartı ineğin ve sürünün sağlıklı olmasıdır. İneğin sağlıklı olması için sürüye 

uygun aralıklarla sağlık testlerinin yapılıyor ve  gerekli aşı ile koruma metotlarının 

uygulanıyor olması gerekmektedir. 

 

Artan protein ihtiyacı süt miktarını da önemli hâle getirmiştir. Günümüzde bir 

laktasyon döneminde, yani 300 günde, en az 9.000 kg süt veren bir süt ineği ekonomik 

sayılmaktadır. Yani bir inekten günde sabah ve akşam sağımı olmak üzere toplam 30 lt süt 

alınmalıdır. 

 

1.1.2. Memenin Yapısı 
 

Süt birbirinden bağımsız olarak üretim yapan dört meme lobunda bulunan süt üretim 

hücrelerinde (alveol) üretilmektedir. 

 

Resim 1.1: İnek memesi arkadan görünüş  

 

Meme, sütün yüzde altmışı arka memelerde yüzde kırkı ön memelerde olmak üzere 

simetrik bir duruş sergiler. 

 

Derinin altında askı bağları ile meme vücuda sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Bu askı 

bağlarının elastikiyetini kaybetmesi hastalık riskinin artmasına neden olur.  Bir litre süt 

üretimi için memeden 400-500 litre kan geçmesi gerektiği düşünülünce sistemin ne kadar 

yoğun çalıştığı kolayca tahmin edilebilir. Meme askı bağlarının gevşemesi ile çeşitli 

hastalıklara hassasiyet artar.  Süt üretim hücrelerinde üretildikten sonra süt kanallarından 

geçerek meme başı haznesine, oradan da meme başı kanalına geçerek sağımla alınıncaya 

kadar burada beklemektedir. Eğer sağım zamanında yapılmaz ise memede biriken süt meme 

başına basınç uygulamakta ve meme ucunda bulunan hastalık etmenlerinin memeye 

girmesine engel olan kas açılarak sütün akmasına neden olmaktadır. 
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Zamanla kasın gevşemesi hastalık riskinin artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle 

sağımın her zaman aynı saatte ve tam olarak yapılması büyük önem arz eder. Meme 

ucundaki kanalda yer alan hücreler kulaktaki salgıya  benzer bir salgı içerir bu salgı iki 

sağım arasında meme başını mühürleyerek hasatlık etmenlerinin girişine engel olur. 

 

Sağım, sütün belirli aralıklarla alınması için uygulanan bir dizi işlemdir. Sağım 

esnasında sağılacak sütün hepsi hazırdır, sağım esnasında hazırlanmaz. 

 

Süt sığırcılığında genel olarak 12 saat aralıkla iki sağım uygulanır. Ancak sağım 

sayısının artması ile süt miktarının da artış gösterdiği bilinmektedir. Yüksek verimli inekler, 

sağıma geldiğinde memesinden süt akıtan veya kendi memesini emen ineklerin  günde 3-4 

kez sağılması olumlu yönde katkıda bulunacaktır. Burada sağımcı yani sağımı yapan kişi, 

çok belirleyici bir rol oynamaktadır. 30 litre ve üstü süt veren ineklerde üç sağım uygun 

görülmektedir. 

 

İneklerin günde iki kez sağılması tek sağıma oranla %40’lık bir süt verimi artışına 

neden olmaktadır.  Bununla birlikte günlük sağım sayısını 2'den 3’e çıkartmak; ineklerde süt 

veriminde %10-15, düvelerde ise %15-20’lik artışa yol açmaktadır. Bu artış, ilk laktasyon 

döneminde daha belirgindir ve ilerleyen laktasyon döneminde ise azalmaktadır. Sağım 

sayısının artırılması süt verimi artışına; meme içi basınç azaltarak, süt yapımında etkili 

hormonların salınımını uyararak ve kanallarda toplanan sütün sekretorik hücrelerin 

fonksiyonlarını baskılayıp ortadan kaldırarak neden olur. 

 

Günlük sağım sayısını artırmak, sık sağıma bağlı işçilik giderlerinin artmasına sebep 

olur. Ayrıca memelerin sağım makinelerinin etkisine daha fazla maruz kalması sonucu 

mastitis riski de artar. 

 

Süt tüm canlılar için değerli bir gıda maddesi olduğundan, hangi teknikle sağılırsa 

sağılsın sağıldıktan hemen sonra soğutulmalıdır.  

 

1.1.3. Sağımcının Tavrı  
 

Sağımcının ineği tanıması ve dolayısı ile ineklerle iyi anlaşan birisi olması sağlıklı ve 

kaliteli süt üretiminde büyük önem arz etmektedir.  Sütte bozulma ya da sütte 

mikroorganizma varlığı söz konusu ise bunların bir kaynağı da insandır. Bu nedenle bakıcı, 

sağımcı ve süt kapları ile uğraşan kişilerin temiz ve sağlıklı olması gereklidir. Sağım 

işleminde ilk ve altın kural ineğe, yumuşak bir şekilde sabırla yaklaşılmasıdır. Çünkü inek 

kendisine yaklaşan kişinin sinirini ve gerginliğini hissetmekte ve tedirgin olabilmektedir. 

İneğin tedirgin olması ise adrenalin salgılanmasına neden olarak sütün salınmasını 

engellemektedir. Böylece sağım işi daha da uzamakta ve zorlaşmaktadır. Bu sakinliğin ve 

yumuşak ilginin  sağım süresince korunması çok önemlidir. 

 

Bazı ırklarda bu durum çok barizdir. Hayvan bu konuda hassastır. Mesela Güney 

Doğu Anadolu Kırmızısı (GAK) yavrusu yanında olmadan sağım yaptırmaz. Ancak 

hayvanın hastalıklara ve iklim şartlarına dayanıklı oluşu ve süt verimine yatkınlığı göz önüne 

alınarak siyah-beyaz alacalarla melezlenerek bu özelliği sıkıntı olmaktan çıkarılmıştır.   
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Sağımcılar hijyen kurallarına azami hassasiyet göstermelidir. Özellikle el temizliğine, 

kişisel hijyen kurallarına dikkat etmelidir. Sağımcının tırnakları dipten kesilmiş, sağım 

öncesi mutlaka tırnak diplerine kadar fırçalanarak sabunla yıkanmış olmalıdır. Bir 

hayvandan diğerine geçişte, sağımcı ellerini tekrar yıkayıp dezenfekte etmelidir. Meme ve el 

temizliğinde toz krem ve deterjanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. 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. Çizmeleri ve sağım önlükleri dezenfekte edilmeli ve personelin portör 

muayeneleri yaptırılmalıdır. Gelişen teknolojiyle beraber günümüzde insanlardan 

kaynaklanan bulaşmalar en düşük seviyeye getirilmiştir.  

 

1.1.4. Ahır Koşulları ve Temizliği  
 

Hayvanların barındığı yerlerin tasarımı, planlaması ve koşulları, hayvanların sağlığını 

olumsuz etkilememelidir.  

 

Ahır;  gübre, yem kalıntıları gibi maddelerin birikmelerini engelleyecek şekilde 

tasarlanmalı ve inşa edilmeli, hayvanda enfeksiyon riskini önleyecek şekilde temiz tutulmalı 

ve bakımları yapılmalıdır.  

 

Sütçülük yapılan bir işletmede temel konu temizlik olmalıdır. Hayvan barınaklarının 

süpürülüp yıkanması, dezenfekte edilmesi sağımdan çok önce yapılmalıdır.  

 

Süt inekleri temiz ahır ve barındırma koşullarında tutulmalıdır. Her hayvan için yeterli 

yatma yeri olmalı, bu bölümler birbirlerine uygun uzaklıkta tutulmalıdır ki hayvanlar yatıp 

kalkarken birbirlerinin memelerine basarak yaralamamalıdır.  Altlıklar ve ahır zemini meme 

başlarının zarar görmeyeceği şekilde olmalıdır. 

 

Yattıkları yerler düzgün, temizlenmeye uygun, meyilli ve boylarına uygun uzunlukta 

olmalıdır. Hayvanlar yattıkları zaman arka kısımları idrar oluğuna düşmemelidir.  

 

Mümkünse altlarına saman sapı konarak 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.  

 

Ahır hijyeni çok önemlidir. Ahır temizliğine dikkat edilmeyen işletmelerde sütün 

kokusunun değiştiği görülmüştür. Ayrıca süte koku geçmemesi için hayvanınıza silaj gibi 

keskin kokulu yemleri sağımdan sonra vermek gerekir. Hayvanlar da insanlar gibi büyük 

oranda sağa yatarlar. Ahır hijyenine dikkat etmeyen çiftliklerde hayvanlar yeterli temizlik 

yapamazlar ve bu hayvanlara arkadan baktığınızda kurumuş dışkının sağ tarafta olduğunu 
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görürsünüz. Bu hayvanlarda sağ arka meme hastalanır. Dolayısıyla  mastitis (memenin süt 

yapan dokusunun, süt kanallarının ve sütü depolayan kısımlarının tümünde görülebilen 

yangısal bozukluklar) sağ arka memede daha çok görülür. Hayvanın kirli ve gübreli memesi 

hastalık etkenlerinin faaliyetlerini artırır. Hayvanların, hayvan refahını bozacak şekilde 

sıkışık tutulması da yine meme hastalıklarını tetikler. 

 

Ahır temizliğine dikkat edilmeyen işletmelerde Escherichia coliye bağlı subklinik 

mastitis olguları %100’ü bulmaktadır. 

 

Hayvanlar doğada temiz ve rahat edebilecekleri yerleri tercih eder. Ancak ahır 

ortamında bu mümkün olmaz ve hayvan tercihini ahır olanakları derecesinde kullanır. 

Kendilerini yalayarak, sürterek temizlemeye çalışırlar. Avrupa’da ot boyu çok yüksek 

olduğu ve hayvanların da merada yayılmaları sebebiyle mastitis vakaları çok az 

görülmektedir. 

 

Kuru dönem boyunca; ineklerin hijyeni, mastitis kontrolü ve önlenmesinde çok 

önemlidir. Mastitis patojenlerinin oluşmasını önlemek için inek kulübelerini mümkün olduğu 

kadar kuru tutmak önemlidir. 

 

İşletmelerde mastitise bağlı kontaminasyonların yaşanmaması için muhakkak bir 

karantina ahırı bulunmalıdır. 

 

1.2. Sağım Öncesi Yapılması Gerekenler 
 

Sağım öncesinde sağım makinesi ve meme temizliğine, sağım sırasında kişisel hijyene 

ve sağım sırasına dikkat edilmelidir. 

 

1.2.1. Sağım Sırası 
 

Sağıma başlamadan önce, olası meme hastalığının sürüye yayılmasını önlemek için, 

sağılacak inekler hasta olma olasılığı en azdan en çok olana göre sıralanmalı ve bu sıra ile 

sağıma alınmalıdır. Sıralama aşağıdaki gibidir. 

1. sırada, ilk doğumunu yapmış inekler 

2. sırada, yeni doğum yapmış sağlıklı inekler 

3. sırada, sağlıklı inekler 

4. sırada, mastitis geçirip iyileşen inekler 

5. sırada, mastitis sağaltımı gören inekler 

Eğer olanak var ise, sağaltımları süren ineklerin iyileşene kadar farklı bir sağım 

makinesiyle sağılmaları iyi olur. 
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1.2.2. Vakum Kontrolü 

 

Vakum değeri: Makineli sağımda süt, meme başından, memelik lastiği içinde 

oluşturulan basınç yardımı ile emilir. Sağım sırasında makinenin basınç tulumbası tarafından 

meme başlarına uygulanan emme değerine “vakum değeri” denir ve mm Hg veya cm Hg 

olarak değerlendirilir. Genel olarak makineli sağımda 380 mm Hg basınç (vakum) değeri 

uygulanması önerilir. 

 

Nabız frekansı: Bir dakikadaki nabız periyodu sayısına denir. Uygulamada 50-60 

arasında tutulur ve pulsatör üzerindeki bir vida yardımıyla kolayca ayarlanır. 

 

1.2.3. Ön Sağım 

Sağıma başlamadan önce meme başındaki süt siyah zeminli bir kap üzerine sağılır. 

Sağılan sütte renk değişimi veya pıhtılaşma olup olmadığı kontrol edilir. Sütü bozuk 

hayvanlar zaman geçirilmeden ayrılır. 

 

1.2.4. Sağım Öncesi Memelerin Hijyenik Temizliği 

Sağım öncesi uygulanan daldırma ilaçlar, meme başındaki kirleri yumuşatır ve 

mikropları durdurur. Daldırma sıvılarındaki ilaçların etkimesi için meme başları belli bir süre 

sıvı içerisinde bekletilir ve daha sonra temiz bir kâğıt havluyla kurulanır. 

 

Resim 1.2: Sağım öncesi memelerin daldırma sıvısı ile temizlenmesi 
 

1.2.5. Meme Başlıklarının Yerleştirilmesi 
 

Meme başlıkları çevreye ve zemine değdirilmeden dikkatlice takılmalıdır. Başlıkların, 

takıldıktan sonra, vakum kaçağı olup olmadığı yönünden dikkatlice kontrol edilmeleri 

gerekir. Sağım başlığı pozisyonunun önden arkaya doğru olmasına ve hortumların 

kıvrılmamalarına özen gösterilir. 
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1.3. Elle Sağım 
 

Elle sağım küçük işletmelerde uygulanan bir yöntemdir.  Avuç içi sağım, en iyi elle 

sağım şeklidir. 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. Sağım bu şekilde devam edilerek tamamlanır. Sağım 

tamamlandıktan sonra, memeye yeniden masaj yapılarak süt bezleri tekrar uyarılır ve sağım 

yapılarak memedeki sütün tamamının alınması sağlanır. Böylece memede hastalık oluşumu 

önlenir. 

 İyi bir sağım 12 dakikayı geçmemelidir. 

 Sağım yapan kişinin elleri yumuşak olmalıdır.  

 Sağım öncesi buzağının memeyi yaladığı gibi temsilî bir ılık süngerle meme 

silinir ve buzağının memeye yaptığı yitme hareketi masaj yapılarak sağlanır. 

Böylece sütün memeye indirilmesi sağlanır. Sütün memeye inmesini sağlayan 

hormon oksitosindir. Oksitosin hormonu damardan 4-5 cc vurularak da sütün 

indirimi sağlanabilir. Ancak bu uygulama hastalık hâlinde tercih edilen bir 

uygulamadır. 

 Süt sağılırken meme başının tamamı avuç içine alınmalıdır. Aksi durumda meme 

zarar görür. 

 Meme başı kesinlikle iki parmakla aşağıya doğru çekilmemelidir. 

 Başparmağın sırtı kullanılmamalıdır. 

 Memede süt bırakılmamalıdır. Sağım sonrası süt süzülür ve hemen ilk bir saatte 

20 ̊C’den 13 ̊C’ye indirilmelidir. Daha sonraki bir saat içerisinde, kullanılan 

tekniğe göre değişmekle birlikte, 5 ̊C’ye veya 4 ̊C’ye düşürülmelidir. Makineli 

sistemlerde bu işlem otomatik olarak yapılmaktadır. 

 Elle yapılan sağımlarda el hijyeni çok önemlidir. Staphylocuccus aereus elle 

sağımlarda meme hastalıklarının en fazla rastladığımız etkenidir. Bu etken burun 

karıştırma sonucu ele bulaşır. 

 Süt kaplarını ve sağım aletlerini, deterjan ve dezenfektan kalıntısı kalmayacak 

şekilde durulayın. Daha sonra ters çevirerek suyun süzülmesini sağlayın. 

 

Resim 1.3: Örnek bir süt sağımı  
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Çiftlikte sağımcıların kolayca anlayabileceği ve uygulayabilecekleri şekilde, yazılı bir 

sağım protokolü hazırlanmalıdır. 

 

1.4. Süt Sağım Makineleri  
 

Sağım makinesinin esas fonksiyonu 3 ana kısımda incelenebilir: 

 Meme başlarına belirli aralıklarla kısmi basınç vermek 

 Meme başlarına masaj yapmak 

 Sütün memeden alınmasını sağlamak 

 

1.4.1. Taşınabilir Süt Sağım Makineleri  
 

Küçük tip işletmelerde ve büyük işletmelerin hasta hayvan bölümleri gibi bazı 

kısımlarında kullanılan pratik, rahat kullanılan ancak işçiliği fazla olan makinelerdir. 

 

 Meme Başlıkları  

 

Sütün memeden alınmasını sağlayan kısım olup paslanmaz çelik veya özel plastikten 

şeffaf olarak üretilmiş tipleri piyasada mevcuttur. 

 

 

Resim 1.4: Portatif sağım makinesi ve kısımları 

 

 Süt ve Vakum Boruları (Hortum) 

 

Sütü toplanacağı yere (kova veya tanka) götüren borular ile sütün memeden alınmasını 

sağlayan vakumu meme başlıklarına taşıyan borulardır. 

 Sağım Pençesi 

 

Meme başlarına bağlı kısım olup süt ilk burada toplanır. 

 

 Süt Tankı 

 

Sütün toplandığı ve depolandığı yerdir. 
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 Pulsatör 

 

Sağım makinesinin beyni olarak kabul edilen ve meme başlığında bulunan lastik kılıf 

ile çelik aksam arasındaki havanın giriş çıkışını ayarlayan kısımdır. 

 

Resim 1.5: Solda vakummetre, sağda pulsatör 

 

 Vakum Pompası ve Vakummetre  

 

Sağım makinesinin meme başlarına uyguladığı kısmi basıncı sağlayan güç kaynağı ile 

bu vakumun seviyesini gösteren göstergedir. 

 

Aralıksız olarak her gün kullanılan bu makinelerin kullanımı büyük kolaylık 

sağlamakla beraber eğer kullanımı sırasında özen gösterilmez ve gerekli bakım ile ayarları 

yapılmazsa hastalık bulaştırma riskini de beraberinde getirmektedir. 

 

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 için tasarlanmışken bazı gelişmiş modeller de mastitisin tespitini 

yapacak, kızgınlığı belirleyebilecek ve sağım bittiğinde makinenin otomatik çıkmasını 

sağlayacak donanıma sahip olarak tasarlanmıştır. Son teknoloji robotlar da mevcuttur. 

 

Makineli sağım buzağının annesinin memesini emmesi prensibini esas alarak 

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. 

 

1.4.2. Sabit Sistem Süt Sağım Makineleri 

 

Resim 1.6: Çift taraflı 24’lü sağım sistemi  
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Genellikle sağım salonlarında inekler sağımcıdan yüksek bir yerde bulundurulmakta 

ve bu da iş kolaylığı sağlamaktadır. Özellikle merkezî sağım salonlarında sağım büyük 

işletmeler için söz konusu olup bu salonlarda değişik durak tipleri (düz, balık sırtı) 

kullanılabilmektedir.  

 

Bu sistemin biraz daha gelişmişi merkezî 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.  

 

Resim 1.7: Dönerli sistem sağım ünitesi 

Son yıllarda gelişmiş robotlar süt sağımını problemsiz ve hijyenik koşullarda yerine 

getirmektedir.  

 

Resim 1.8: Süt sağım robotu 

 

1.5. Makine ile Sağım 
 

Sağımda 3 temel kurala uyulması gerekir: 

 

 İneğin sağıma hazırlanması ve sütün indirilmesi için memenin uyarılması, 

 Memenin kontrolü ve sağım hijyeni, 

 Meme başının ve sağım makinesinin temizliği ve dezenfeksiyon. 
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Makine ile sağım, vakum uygulayarak sütün memeden dışarı alınmasıdır. Meme 

başlarına takılan emici tüpler sütü emerek sağar.  Emzik denen bu tüp memeyi bir sıkar bir 

bırakır. Böylece hem sağım yapılır hem de memeye masaj yapılarak süt akımını rahatlatır.  

 

Sağım başlamadan evvel her meme başından bir miktar kaba süt sağılarak süt kontrol 

edilmelidir. Ön sağım işlemi sağıma başlamadan hemen önce meme başı kanalında yer alan 

ve hastalık etmenleri ile bulaşma riski yüksek olan sütün atılmasına olanak sağlar. Ancak bu 

atılan sütün sağım yerindeki zemine veya hayvanın yattığı yere sağılması hastalık 

etmenlerinin kolaylıkla yayılmasına olanak sağlar. Bu nedenle ayrı bir kaba alınıp 

biriktirilmesi, ahırdan ve sağım yerinden uzakta imha edilmesi gerekir.  

 

Pıhtı, bozulma, koyulaşma veya renk değişimi olup olmadığı kontrol edilebilir. Eğer 

bozukluk var ise o meme başı tedavi edilmeli ve buradan çıkan süt normal süte 

karıştırılmamalıdır. Memeler kontrol edildikten bir 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. 

 

Makine ile sağımda dikkat edilecek hususlar: 

 

 Meme sağlığını düzenli olarak kontrol etmek gerekir. 

 Hayvandan hayvana bulaşmaya engel olmak için önce sağlıklı düveler, sonra 

sağlıklı inekler, tedavi edilmiş inekler, yaşlı inekler ve hastalıklı 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 ve nemli, 

kuru havlular hazırlanmalıdır. Köpük ile her bir meme başına daldırma 

yapılarak hem memelerin yumuşaması, kremlenmesi hem de temizlenmesi 

temin edilmelidir. Meme başı mikropların girişine karşı oldukça hassastır bu 

bölge temiz olmalıdır. Köpük daldırma sonrası memeler kuru bezle veya kâğıt 

havlu ile kurulanmalıdır. Islak memeler makineli sağımda meme başlıklarının 

meme başlarına iyice yerleşmemesine, kaymasına ya da meme başını 

sıkıştırmasına neden olabilmektedir. 

 Her zaman ön sağım yapılmalıdır. 

 Memeler dikkatlice temizlenmelidir. Meme gövdesinin tamamı yerine sadece 

meme başları yıkanmalıdır. 

 Sağım öncesinde, sırasında ve sonrasında memeler tamamen kuru olmalıdır. 

Islak memeler sağım sırasında üşüyerek sütün indirilmesini durdurabilirler. 

 Sağım sırasında sağım vakumu kontrol edilmelidir. Sağım başlangıcında 

sistemin vakum düzeyi kontrol edilmelidir. Meme başlıklarında vakum kaçağı 

olmamalıdır.  

 Memenin hazırlanmasından hemen sonra sağım başlıkları yerleştirilip hortumlar 

ayarlanmalıdır. Sağım başlıklarını bir inekten diğerine geçirmeden önce 

dezenfektanlı suya tamamen daldırarak dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 

 Aşırı sağım yapmaktan kaçınılmalıdır. 
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 Meme ucunda süt kalmaması için meme sürekli kontrol edilmelidir. Sistem 

otomatik değilse meme başlıkları, memeler vakum altındayken asla 

alınmamalıdır. 

 Sağım bittikten sonra meme başlarının dezenfektanı ile mühürlenmesi meme 

enfeksiyonlarının önlenmesinde oldukça etkilidir. Dezenfektan bakterileri 

öldürür, üreme ortamlarını bozar ve zar bir tabaka oluşturarak bakterilerin 

bölgeye yerleşmesine ve meme başından içeri girmesine engel olur. 

Dezenfektanların etkisi uzun sürelidir ve aynı zamanda memeyi de 

yumuşatmaktadır. 

 Sağım ekipmanlarını hemen deterjanlı suda temizlenmelidir. Her zaman temiz 

sağım aletleri kullanılmalıdır.  

 Sütü hemen soğutarak, bakteri üremesine engel olunmalıdır. 

 Ekipmanların bakımı servisine düzenli olarak yaptırılmalı, aşınan parçalar 

meme hasarına neden olabileceğinden yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Süt kaplarının ağzı kapalı tutulmalıdır. 

 Sabah sağılan süt ile akşam sağılan süt karıştırılmamalıdır. 

 Sağılan süt gölge ve serin bir yerde tutulmalıdır. 

 Her sağımdan sonra süt hemen ahırdan çıkarılmalıdır. Süt kısa süre içerisinde 

toplama merkezlerine götürülmelidir. 

 Sağımın bitişi ile birlikte mastitis açısından çok kritik bir süreç başlamaktadır. 

Çünkü sağım sonrası meme başı delikleri yaklaşık 30 dakika açık kalmaktadır. 

Bu süre içerisinde bakteriler meme içine girebilmek için uygun ortamı bulurlar. 

Bu süre zarfında hayvanların yatmamaları için tedbir de alınır. Bu amaçla sağım 

sonrası hemen yemleme yapılır. 

 Sineklerle mücadele edilmelidir. 

 Hayvanlar kuruya çıktığında hasta memelere antibiyotik uygulanmalıdır (kuru 

dönem tedavisi). 

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

ay arayla yapılmalıdır. 

 

1.6. Sağım Sisteminin Temizlik ve Dezenfeksiyonu 
 

 Sağım sisteminin dış temizliği 

 

Sağım biter bitmez sağım başlıklarının, boruların ve temizlenebilir dış aksamın 

köpüklü dış temizliği yapılır, sağım başlıklarını yıkama başlıklarına takılır ve filtreleri 

çıkartılır. 

 

Sağım makinesini inekler paylaştığı zaman, bir inekten öbürüne kontaminasyon 

kaynağı olur. Meme yüzeyinden meme makinesinin dokunmasından önce gitmeyen herhangi 

bir bakteri, sütün içinde olacaktır.  

 

 Sağım ekipmanlarının ön yıkanması 
 

Ön durulama ılık suyla gerçekleşmelidir (yaklaşık 40-50 
o
C). Eğer kullanılan su soğuk 

olursa (35 derecenin altında), süt yağını kristalize eder ekipmanların üzerinde film halinde 
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yağ tabakası oluşturur. Ön durulamada eğer sıcak su kullanılırsa (50 
o
C’nin üzerinde) bu 

sefer proteinler bozularak film hâlinde protein tabakası oluşur. Yıkama zorlaşır. Ilık su ana 

yıkama için ekipmanların ısıtılmasına yardımcı olacaktır. Soğuk tavsiye edilen ürünlerde ise 

soğuk durulama yapılabilmektedir. 

 

 Ana yıkama 
 

Su sıcaklığı 55-60 
o
C’de idealdir. Sistemdeki boruların soğukluğundan dolayı ilk 

girilen suyun sıcaklığı biraz fazla olabilir ama 70 
o
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 artırır. 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 hâlinde kir oluşumunu engeller. Yıkama işlemi köpüksüz, klorsuz, alkali 

temizleyicilerle de yapılabilir. Burada bilinmesi gereken önemli nokta şudur; bakteriler 

ancak organik kirlerin (protein, yağ ve karbonhidrat) bulunduğu ortamlarda çoğalabilirler. 

Klorsuz alkali temizleyicilerle yapılan temizlikte ortamda kir kalamayacağı için bakteriler 

için uygun besi ortamı kalmayacak ve bakteriler çoğalamayacaktır. 

 

 Durulama 

 

Alkali yıkamanın arkasından sistem su ile durulanmalıdır. Kullanılan suyun sertliğine 

göre haftada 1-3 kez de 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 
o
C arası) tavsiye edilmektedir. Sistemin ön yıkamadan sonra alkali bir 

temizleyici ile yıkanıp daha sonra tekrar durulanıp arkasından asit karakterli bir dezenfektan 

ile yıkanması ve tekrar durulanmasıdır. Arkasından yine sistem soğuk su ile yıkanarak final 

durulaması yapılmalıdır. Süt tankları da benzer şekilde içerisine girilerek (fırçalayarak) 

temizlenmesi gerekmektedir.  

 

Portatif sağım arabaları ile yapılan sağım sonrası her bir sağım salkımı için her tur 

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 
o
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 devir daim yaptırılması, yapılan temizliğin etkinliğini artıracaktır. Arkasından 

soğuk su ile son durulama yapılır.  

 

Haftada 2-3 defa asitli dezenfektan su ile sağım makinası süt taşları kireç kalıntılarına 

karşı yıkanmalıdır.   
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Dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektan sütte istenmeyen koku, renk ve lezzet 

bırakmayan türden, ucuz ve etkili olanlardan seçilmelidir. 

 

 İyi bir dezenfektan güvenli ve ucuz olmalıdır. 

 Derinlemesine temizlik yapmalıdır. 

 Nemlendirici ve besleyici olmalıdır. B5 vitaminli olmalıdır. 

 Sütün indirilmesini kolaylaştırmalıdır. 

 Derinin çatlamasını, kurumasını, büzüşmesini engelleyen ürünlerden 

seçilmelidir. 

 Bakterilerin tamamını ve değişik formlarını öldürmek için iyotlu 

birleşene sahip ürünlerden seçilmelidir. 

 Film yapıcı olmalı ve damlamamalıdır. 

 Zorlu kış aylarında etkili olmalıdır. 

 Uygulaması kolay olmalıdır. 

 Mikrobik üremenin yoğun olduğu yaz aylarında etkili olmalıdır. 

 Standartlar dolayısı ile en az sekiz saat etkili olmalıdır.  

 Doğal, bitkisel ürünler tercih edilmelidir. 

 

Meme başlarının sağlıklı olması, mastitisten korunmada en önemli yer tutar. Sağımdan 

önce, meme başı kaidesine kadar, meme başları iritan olmayan, uygun (% 0.5 klorin, Ca-

hipoklorid, Na-hipoklorid, Iodin, Iodoform gibi) bir antiseptik solüsyonla iyice silinmelidir. 

Sağım bittikten hemen sonra, meme başları uygun antiseptik solüsyona daldırılmalıdır (teat 

dipping). “Teat dipping”te, özellikle iyotlu (Iodin, Iodoform gibi) birleşiklerin kullanılması 

tavsiye edilir. 

 

Klinik mastitis olgularında, memeye ait, ineğe ait ve süte ait belirtiler mevcuttur. 

Kalifiye sağım personeli bunun hemen farkına varır ve ilgili hekimi uyarmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda sağım hijyenini sağlamaya 

yönelik uygulama yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sağım için uygun kıyafetleri giyiniz. 

 

 İş güvenliğine uyunuz. 

 Hayvanı tekniğine uygun zapturapt altına 

alınız. 

 Sağım öncesi sağım tekniğine ve hijyenine 

uygun kıyafetleri tercih ediniz. 

 Kıyafetleri sağımhane ile irtibatlı bu iş için 

ayrılmış bir odada muhafaza ediniz ve 

kıyafetlerinizi burada değiştiriniz. 

 Kıyafetlerin muhafazasında ve giyiminde 

hijyen kurallarına dikkat ediniz. 

 Eldiven kullanınız. 

 Temizlik için kullanılacak araç gereci 

hazırlayınız. 

 Temizlik için gerekli araç gereci temin 

ediniz. 

 Kullanılacak malzemeleri kontrol ederek 

kolayca alınabilecek hâle getiriniz. 

 Asepsi ve antisepsi kurallarına uygun 

çalışınız. 

 Sağım makinesinin temizlik ve 

dezenfeksiyonunu yapınız. 

 Ön yıkama için öncelikle yeteri kadar ılık su 

(40°C) bir kovaya doldurunuz.  

 Makine, sağım için hazır olduğu durumda 

iken sağım başlığı ılık su dolu kovaya 

daldırınız.  

 Süt pençesi üst contasını açıp kapamak 

suretiyle kovadaki ılık suyu sisteme 

aktarınız. Bu işlemi kovada su kalmayana 

dek yapınız. 

 Temizleme aşamasında yeteri kadar ılık su 

(40°C) dolu kovanın içerisine köpüksüz 

alkali klorlu temizleyici aktarınız.  

 Kovada köpüksüz alkali klorlu temizleyici 

kalmayıncaya kadar sisteme aktarınız. 

Böylece dezenfeksiyon sağlanırken sistemde 

oluşan süt yağı ve bulaşığını temizlemiş 

olursunuz. 

 Kovaya soğuk su alınarak, sistemden 

dolaştırılarak durulama yapınız. 

 Haftada bir asitik temizleyicilerle yukarıdaki 

işlem basamaklarını tekrarlayınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Elle sağımı tekniğine uygun 

gerçekleştiriniz. 

 Meme başını avuç içine alınız, başparmak 

diğer parmakların üzerine gelecek şekilde 

kapatınız ve sıkınız. Süt akışı sağlanınca 

parmaklarınızı açınız ve yeniden sıkınız. 

 Meme başını kesinlikle iki parmakla aşağıya 

doğru çekmeyiniz. 

 Makine ile sağım yapınız. 

 Sağım sistemlerine uygun (seyyar sistemler, 

sabit sistemler) sağımı ders modülünüzden 

yararlanarak gerçekleştiriniz. 

 Sağım hijyenine özen gösteriniz ve vakum 

kontrolü yapınız.  Ön sağımı 

gerçekleştiriniz.  

 Meme başlarını çevreye ve zemine 

değdirmeden, iyice kurulanmış meme başına 

takınız.  

 Süt akışının sağlandığından emin olunuz ve 

sağım bitinceye kadar gözlemleyiniz. 

 Sağım sonrası memeyi kontrol ediniz. 
 Memenin tüm kısımlarını kurulayınız. 

 Sağım sonrası antiseptiğini uygulayınız. 

 Sağılan hayvanın sağımhaneden 

ayrılmasını sağlayınız.  

 Sağımdan sonra ineğin ilk 30-45 dakikalık 

sürede yere yatmasını engelleyiniz. Sağım 

sonrası yapılan yemleme ile bunu rahatlıkla 

sağlayabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki seçeneklerde sağım ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İyi bir sağım bir saati geçmez.  

B) İyi bir sağım 12 dakikayı geçmez.   

C) İyi bir sağım günde bir defa sabahları yapılır.  

D) İyi bir sağım günde bir defa akşamları yapılır. 

E) İyi bir sağım yemlemeden hemen sonra yapılan sağımdır. 

 

2. Hasta hayvanların mastitisinin sürüye bulaşmasını engellemek için, sağım sırasında 

hangisi önce sağılmalıdır? 

A) İlk doğumlarını yapan inekler 

B) Yeni doğum yapmış sağlıklı inekler 

C) Sağlıklı inekler 

D) Mastitis geçirip iyileşenler 

E) Mastitis sağaltımı görenler 

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi sağım öncesi daldırma solüsyonlarının kullanılmasının 

sağladığı yararlardan biridir? 

A) Mastitis sağaltımı yapması 

B) Meme başında toplanan kirleri yumuşatması ve mikropları durdurması 

C) Süt verimini artırması 

D) Kurulama ve temizleme gerektirmemesi 

E) Meme başlarının yerleştirilmesini kolaylaştırması 

 

4. Aşağıda seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sağım esnasında memeler ıslak olmalıdır. 

B) Meme kontrolleri düzenli olarak yaptırılır. 

C) Uygun dezenfektan kullanılmalıdır. 

D) Sağım esnasında memeler kuru olmalıdır. 

E) Altlık olarak saman kullanılabilir. 

 

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi süt sağım makinesi oluşturan parçalardan biri 

değildir? 

A) Vakummetre  

B) Distribütör 

C) Vakum pompası  

D) Süt tankı  

E) Sağım pençesi  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisi iyi bir dezenfektanın özelliğindendir? 

A) Ucuz olmalıdır. 

B) Güvenli olmalıdır. 

C) Kolay bulunmalıdır. 

D) Çabuk bitmelidir. 

E) Süt akımını rahatlatmalıdır. 

 

7. Sütün indirilmesini sağlayan hormon hangisidir? 

A) Östrojen 

B) Relaksin 

C) Progesteron 

D) Oksitosin 

E) Prolaktin 

 

8. Sürüde mastitis kontrolü açısından sağım sırasına göre en son hangi hayvanlar 

sağılmalıdır? 

A) Yeni doğum yapmış olanlar 

B) Mastitis sağaltımı görenler 

C) Mastitis geçiren iyileşen inekler 

D) Sağlıklı inekler 

E) Kurudaki inekler 

 

9. Makinalı sağımda vakum değeri kaç cm Hg olmalıdır? 

A) 15 

B) 38 

C) 50 

D) 58 

E) 60 

 

10. Sağımdan sonra inekler neden bir saat kadar ayakta kalmalıdır? 

A) Sağımda yoruldukları için 

B) Yem yemeleri için 

C) Sağımla açık kalan meme başı sfinkterinin kapanmasını sağlamak için 

D) Son sütün indirilmesini sağlamak için 

E) Memelere hava girişini engellemek için 

 

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  
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile memenin fiziksel muayenesini yapabileceksiniz. 
  

 

 

 

 

 Yakınınızdaki bir kesimhaneye giderek meme problemi olan ineklerle ilgili 

bilgi alınız. Bu problemlerin yaptıkları hastalıkları araştırınız. 

 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. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano 

hazırlayınız. Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. MEMENİN FİZİKSEL MUAYENESİ 
 

2.1. Meme Dokusu 
 

Meme; süt oluşturan paranşim doku, süt iletim sistemi (süt kanalları ve sarnıçları), bağ 

ve destek doku ile kan ve lenf dolaşım sisteminden oluşan 5 ila 25 kg arasında inguinal 

bölgede bulunan bir organdır. 

 

Memeler, ineklerde birbirlerinden tamamıyla bağımsız dört bölümden oluşur. Sağ ve 

sol memeler dışarıdan bir olukla, ön ve arka memeler ise içeriden bir perdeyle ayrılmıştır. 

 

Memeleri örten deri yumuşak ve ince olup üzerinde çok az ince tüyler bulunur. Her 

meme bölümlerinin alt kısmında meme başları bulunur. İneklerin meme başlarında tek bir 

kanal ve meme ucunda da bir meme başı deliği yer alır. Meme başında büzücü kaslar sütün 

kendiliğinden akmasına engel olurlar. 

 

Süt, memede çok sayıdaki küçük bezcikler içinde yapılır. Bu küçük bezcikler büyük 

bir ağacın yapraklarına benzetilebilir. Her bir bezcikte yapılan süt, ince damarlarla daha 

büyük damarlara, oradan da meme sarnıcı denilen bir boşluğa birikir. 

 

Her bir bezciğin çevresine çok sayıda kırmızı ince kan damarı gelerek sütü yapar ve 

bu kan damarları kara kan damarı olarak memeyi terk eder. Memeyi terk eden bu damarlar 

sütçü ineklerde iki taraftan memenin üzerinde görülebilir ve bunların kalınlığı çok sütçü 

olduğuna işaret olarak kabul edilir.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Süt yapan bezcikler düvelerde yoktur ve hayvan büyüyüp geliştikçe, boğasak olmaya 

başladıkça, önce ağacın dalları gibi süt kanalları oluşmaya başlar, düve gebe kaldıktan sonra 

ise yaprak ve çiçek açan dallar gibi bezcikler de şekillenir. 

 

Bu bezciklerin sayısı o kadar çoktur ki eğer yan yana dizilebilseler 100 m
2
’lik bir 

alana yayılır. Bu bezciklerin çevresinde temiz kan damarlarından bir günde örneğin 20 kg süt 

veren bir inekte 1000 lt’ye yakın kan dolaşır. Gebe düvenin memelerindeki bu gelişme 

doğuma yakın çok artar, meme büyür ve doğumla beraber süt salgılanmaya başlar. 

 

2.2. Memenin İnspeksiyonla ve Elle Muayenesi 
 

Memeler hayvanların yaşadıkları barınaklar ve vücutta bulundukları yerler göz önüne 

alındığında çok sık olarak mikroplarla ve çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Meme bezinde 

şekillenen en küçük bozukluğun bile derhal tedavi edilmesi gerekir. Bu konuda veteriner 

hekimlere vakit geçirilmeden başvurulmalıdır.  

 

Öndeki memelerin eşit büyüklükte ve simetrik olması, memenin normal görüntüsüdür. 

Arkadaki memeler de sütün %60’ını taşır ve yine simetrik görünümdedir. 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. Elle 

palpe edildiğinde belirgin bir ateş vardır. Bazen kaşıntı oluşabilir. İnspeksiyonda ineğin 

hareketlerine bakılır. Memeye bağlı ağrılı durumlarda hayvanın davranışlarında değişiklikler 

hemen dikkati çeker. Normal meme dokusu yumuşaktır. Ancak hastalıklarında sert bir 

durum alır. Memedeki çatlak, yaralar ve her türlü gözle görülebilen oluşumlar bu şekilde 

tespit edilir. 

 

2.3. Sütün Fiziki Muayenesi  
 

Süt, siyah bir zemine sağılarak fiziki muayenesi yapılır. Siyah, düz zeminli, eğik 

olarak yerleştirilmiş, sık gözlü elek teli bulunan bir kaba yapılan sağımla fiziki muayene 

yapılabilir. Normal memeden sağılan sütün yaptığı ince süt tabakası üzerine, sağılan sütün 

yaptığı grimsi-beyaz, grimsi-mavi halka, hafif olgulu mastitis, kronik seyirli mastitis sonucu 

sütteki fiziksel değişikliğin belirtisidir. İlk birkaç çekimde görülen sütteki sulanma fazla 

önemli değildir. Ancak onuncu veya daha fazla yapılan çekimde devam eden sütün sulu 

oluşu, memede bir bozukluğun işaretidir.  Pıhtılar ve yumakçıklar, genellikle renk değişikliği 

ile birlikte bulunur. Sadece ilk çekimlerde pıhtılar az miktarda bulunsalar bile, memede bir 

yangının olduğuna işarettir.  

 

Süt salgısının sarı veya portakal renginde olması, irinli (pyojen) yangının 

bulunduğunu gösterir. Mastitise bağlı süt pıhtıları, iplikçikler, peynirimsi kitleler ve 

yumaklar bu siyah zemin üzerinde kolayca fark edilir. Sağımın sonunda görülen beyazımsı, 

grimsi-yeşil, seröz yapışkan parçalar (flakonlar) çoğunlukla meme tüberkülozuna işarettir. 

 

Sütteki sulanma, enfeksiyöz olmayan (alerjik) mastitislere, memedeki iritasyonlara 

veya oluşmak üzere olan bir mastitise işarettir. 
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Fazla yeşil otlarla beslenme, havuç ve safran gibi gıdaların yenmesi sonucu, bütün 

meme bölümlerinin sütleri az çok sarımtırak olur. Ayrıca şap, anthraks, piroplasmosis, 

sarılığın çeşitli tipleri, akridin boyaları ve tetrasiklin gibi bazı ilaçlar da süte sarı bir renk 

verir. 

 

Normal sağlıklı bir inekte süt veriminde ani düşüşler gözlenmez. Ancak memenin 

hastalıklarında süt verimi birdenbire düşüş gözlenir. 

 

2.4. Meme Ödemi 
 

Meme ödemi genellikle fizyolojik bir olay olmakla birlikte deri altındaki dokuya fazla 

miktarda sıvı geçişi nedeniyle meydana gelmektedir. Genellikle sonbahar ve kış aylarında 

daha çok karşılaşılmaktadır. Doğum öncesi ve doğuma yakın dönemde veya doğum sonrası 

ilk günlerde yüksek verimli düvelerde şekillenmektedir. 

 

Hacimce büyüyen memeler, hayvana rahatsızlık vermekle birlikte, memeleri çarpma 

ve vurmalara karşı hassas hâle getirir, sağımı güçleştirir ve mastitise karşı eğilim oluşturur. 

 

Doğumdan önce oluşan ve doğum sonrası 15-20 günde kendiliğinden iyileşen ödemler 

fizyolojiktir. Fizyolojik meme ödeminin başlıca nedeni doğuma yaklaşık iki hafta kala 

memeye gelen kan miktarının kuru döneme oranla artmasıdır. Doğum sırasında veya 

sonrasındaki ilk günlerde, kolostruma (ağız sütü) immunoglobulinlerin geçişini artırmak 

amacıyla memedeki kan damarlarının geçirgenliği artar. Artan bu geçirgenlik sonucunda kan 

proteinleri damarlardan geçerek meme derisinin altında sıvı toplanır ve drenajı sağlanamazsa 

ödem şekillenir. Parmakla basınca parmağın izi kalır, ağrı yoktur ve soğuk hissedilir. 

 

Ciddi ödem vakalarında meme tamamıyla boşaltılamamaktadır. Tehlikeli olan 

şeklinde ise meme çok gerilmiş, parlak kırmızı renk almış ağrılı ve sıcaktır. Meme bazı 

yerlerinden yarılabilir ve buralardan sarı renkli bir sıvı sızar. Hayvanın iştahı azalmış, 

huzursuz ve sancılıdır. Bu iki durumda da memeyi yumuşatıcı merhemler sürülmelidir. 

 

 

Resim 2.2: Solda fizyolojik meme ödemi, sağda meme başı siğili 

 

Donmalar ise özellikle kışın ıslak memelerle soğukta uzun süreli dolaşmalara bağlı 

olduğundan ıslak memeler kurulanmalı, hayvanlar fazla soğuğa maruz bırakılmamalıdır. 
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2.5. Memenin Diğer Hastalıkları ve Durumları 
 

Sıklıkla karşılaşılan hastalık ve durumlar dışında bazen birtakım hastalık ve 

bozukluklarla da karşılaşılabilir. 

 

2.5.1. Yanıklar ve Donmalar 
 

Yanıklar az veya çok şiddetli olabilir. Hayvanların güneşte fazla kalması veya kızgın 

taşlara yatması sonucu şekillenen basit yanıklarda derinin kuruyarak çatladığı görülür.  

 

2.5.2. Memelerden Sütün Çıkmaması  
 

Memelerden sütün zor sağılması, doğuştan veya sonradan şekillenmiş olabilir. 

Doğuştan olanlar çoğunlukla yapı bozukluğuna bağlıdır, nadiren düzelse de çoğunlukla 

tedavi olanaksızdır.  

 

Sonradan şekillenenler ise yaralanmalara ve hatalı sağımlara bağlıdır. Meme başı 

kanalındaki iç zarın yaralanması sonucu oluşan perde, laktasyonun başlaması ile sütün 

geçmesine engel olarak bir baloncuk oluşturur ve hiç süt gelmez. 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 mutlaka memenin iyileşemez hastalıklarına ve memenin elden 

çıkmasına neden olacağından mutlaka bir veteriner hekim yardımına ihtiyaç duyulmalıdır. 

 

2.5.3. Memelerdeki Yaralar 
 

Memelerdeki yaralanmalar, ahırda yatan ineğin ya kendinin ya da yanındaki 

hayvanların basması ile veya meralarda dikenli tel veya çalıların yırtması sonucu şekillenir. 

Yüzeysel çizikler sabunlu veya antiseptikli sularla yıkanmalı, üzerine iyileştirici merhemler 

sürülmeli, derin yırtıklar, özellikle süt kanalına kadar açılmış, içinden kanla karışık süt 

gelenler hemen sağaltılmalıdır. 

 

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. Bu yaraların iyileşmesinde oluşan ve meme başını kapatabilecek 

kabukların oluşmaması için hafif antiseptikli sularla yaralar temizlenip, üzerlerine uygun 

pomatlar uygulanır. 

 

2.5.4. Meme Başından Süt Sızması  
 

 Bir veya daha çok meme başından süt sızması sıkça rastlanan bir durum olup, 

çoğunlukla yaşlı hayvanlarda meme başı kaslarının gevşemesi sonucu oluşur. Böyle ineklere 

günde 3-4 kez sağım yapılabilir veya yapabilecek bir operasyonla meme başı deliği 

çevresine daraltıcı uygulamalar ve özel ilaçlar enjekte edilir. 
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2.5.5. Siğil ve Sivilceler 
 

Meme derisinde değişik sayı ve görünümünde siğiller şekillenebilir. Bunlar iyi huylu 

urlardır. Küçük ve az olanlarını çekip kopararak üzerine hafif tentürdiyot sürülmelidir. 

 

Sivilceler; etrafları kırmızı, ortaları beyazlaşmış veya kabuk bağlamış olarak meme 

başlarında veya meme loblarında yer alır. Sağım sırasında canı yanan hayvanı huzursuz eden 

sivilceler çoğunlukla, sağımdan sonra kurulanmayan ve süt kalıntılarının memedeki 

çatlaklarda kurumaları ve mikropların buralara yerleşmesi sonucu şekillenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda memenin inspeksiyonla ve elle 

muayenesini gerçekleştirerek sağlıklı yapıdaki memeye göre saptanan bulguları 

değerlendiriniz. Sütün fiziksel muayenesini gerçekleştiriniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 

 İş güvenliğine uyunuz. 

 Önlük giyiniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 Tertipli ve temiz olunuz. 

 Hayvanın zapturaptını yapınız. 

 Mümkünse travay içerisinde zapturapt altına 

alınız. 

 Zapturapt modüllerini inceleyiniz. 

 Tekmesavar kullanınız. 

 Memenin inspeksiyonla muayenesini 

yapınız. 

 

 Muayeneyi yapmak için uygun bir kıyafet 

giyiniz ve güvenlik protokollerine uyunuz. 

 Meme ve meme başı derisinin genel 

görünüşü inceleyiniz. 

 Kızarıklık, morarma gibi renk değişiklikleri; 

ödem, yara, apse, ülser, püstül veya nekrotik 

odakların varlığı, tümörümsü (siğil benzeri) 

oluşumlar ve kabarcıklar, yara, bere izleri, 

fistül veya süt sızdırma varlığını araştırınız. 

 Meme lobları arasında asimetri olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Memeyi meme kusurları yönüyle kontrol 

ediniz. 

 Memenin elle muayenesini yapınız. 

 Meme loblarını sırayla elle muayene ediniz. 

 Meme başı boşlukları ve sarnıçlarını karşı 

(eş) meme bölümleri ile kıyaslayarak 

muayene ediniz.  

 Meme başını baş ve işaret parmakları 

arasında, hafif sağa-sola yuvarlayarak doku 

kalınlaşmaları, üremeler ve fibrozis gibi 

çeşitli bozukluklar yönünden kontrol ediniz. 

 Meme sarnıçlarının iyi bir palpasyonu için; 

bir elinizle memeyi, meme başlarından, 

aşağı doğru çekerken, diğer elinizin 

parmakları ile meme sarnıcını saran dokular 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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arasında bulunan doku kalınlaşmalarını 

hissetmeye çalışınız. 

 Memeleri tamamen sağdıktan sonra iki elle 

muayene ediniz. Avuç içleri yukarı dönük ve 

parmaklar birbirine bitişik vaziyette iken iki 

elinizin arasına aldığınız memeyi, meme 

başlarından itibaren derinlemesine birbiri ile 

kıyaslayarak muayene ediniz. 

 Meme ödemi varlığını kontrol 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). 

 Sütü sağarak kontrol ediniz. 

 

 Sütü siyah bir zemin üzerine sağarak fiziki 

muayene yapınız. 

 Sütün homojen olup olmadığına, içerisinde 

pıhtı, kan, irin vb. olup olmadığına bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, memenin kısımlarından değildir? 

A) Meme başı  

B) Meme başı kanalı  

C) Meme başı sarnıcı  

D) Meme sarnıcı 

E) Köprü başı geçidi 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi meme dokusunu oluşturmaz? 

A) Süt oluşturan paranşim doku  

B) Süt iletim sistemi (süt kanalları ve sarnıçları)  

C) Reticulum  

D) Bağ ve destek doku 

E) Kan ve lenf dolaşım sistemi   

 

3. Aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Her bir meme lobu birbirinden bağımsızdır.  

B) Ön loblar beraber arka loblar bağımsızdır. 

C) Arka loblar beraber ön loblar bağımsızdır. 

D) Dört lob da birbiriyle bağlantılıdır.  

E) Sağdaki loblar birbiriyle soldaki loblar birbiriyle beraberdir.  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir meme dokusu için normal bir durumdur? 

A) Simetrik 

B) Ağrılı  

C) Kızarık   

D) Şişkin  

E) Ateşli   
 

5. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik meme ödemi için doğru bir ifadedir? 

I.  Doğuma yakın veya doğumdan hemen sonra oluşur. 

II. 10-15 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.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

28 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 
Bu öğrenme faaliyeti ile mastitis testi yapabileceksiniz 

 

 

 

 

 Mastitisten korunma yöntemlerini araştırınız. 

 Mastitis testleri nasıl yapılır doküman toplayınız. 

 Sağlıklı memeden elde edilen sütün insan sağlığına olan etkisi ile ilgili bir 

araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek 

uyarıcı pano hazırlayınız. Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 

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. Memenin Anatomik ve Fizyolojik Yapısı 
 

İneklerde meme, iki tane ön ve iki tane de arka olmak üzere, 4 adet meme lobundan 

oluşmaktadır. Sağ ve sol meme bölmeleri memeler arasındaki bir oluk ile belirgin bir şekilde 

birbirinden ayrılır. Her meme lobu birbirinden tamamen bağımsız yapılardır. Memenin 

büyük kısmını arka meme lobları oluşturmakta ve süt veriminin % 60’ını bu loblar 

sağlamaktadır. 

 

Her bir meme lobu meme başı (Papillamamma), bez boşluğu (Sinuslactiferus veya 

meme bezi sarnıcı), süt kanalları (Canalislactiferus, Canalisgalactophorus, Canalislobularis, 

Canalisinterlobularis) ve süt yapan dokulardan (süt yapan parenşim hücreleri ve alveoller) 

oluşmaktadır. 

 
Meme bezi, tubulo-alveolar (borusal-kesesel) yapıda sütü üreten ve depolayıcı bir 

bezdir. Meme boşluğu, büyük süt kanalları, loblar, lobüller ve süt üreten bez doku 

keseciklerinden oluşur. Meme bezinin işlevsel kısımları keseciklerdir. Süt, bu keseciklerin 

içerisini kaplayan tek sıra halinde dizilmiş hücrelerde üretilir. Takiben alveol boşluğuna 

salınır. Toplayıcı sistem, keseciklerden sütü alıp meme sarnıcına kadar ileten gelişmiş bir 

kanal sistemidir.  

  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bu kanal sistemi çok ince kanallardan oluştuğu için sütün bu kanallar boyunca aşağıya 

doğru ilerleyebilmesi, belli etkiler altında salgılanan bir hormonun (Oksitosin) sayesinde 

kesecikleri saran sepet hücrelerinin (Miyoepiteller) kasılması ile olabilmektedir. 

 
Meme başları ise meme başı deliği (Ostiumpapillare), meme başı kanalı 

(Ductuspapillaris) meme başı kanalı gülcüğü (Fürstenberg rozeti) ve meme başıboşluğundan 

(Sinuspapillaris) oluşmaktadır. Meme başıboşluğu ile meme bezi boşluğunu birleştiren 

Fürstenbergvenöz halkasının çevrelediği bir dargeçit bulunmaktadır. Meme başında en uçta 

bulunan, yaklaşık 1 cm uzunluğunda sıkı pirinç tanesi kıvamındaki 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 

bulunmaktadır. Sağım aralarında kanal laktosebum denilen krem benzeri, antibakteriyel 

etkili bir salgı ile mühürlenmektedir. 

 

Şekil 3.1: Memenin bazı anatomik ve fonksiyonel yapıları 

 

 Meme başı sinüsünün uzunluğu yaklaşık 7-9 cm, çapı yaklaşık 2-3 cm 

boyutlarındadır. Sağım sırasında vakum aralarında süt meme sarnıcından, 

annular halkayı (Fürstenberg halkası) geçerek meme başı sinüsüne dolmaktadır. 

 

3.1.1. Sütün Salgılanması ve İndirilmesi 

 
Laktasyon en basit anlamıyla sütün sentezlenme ve salgılanmasıdır. Doğumu yaklaşan 

hayvanda meme alveol hücrelerinin süt üretebilecek şekilde hazırlanması (Mammogenezis), 

doğumla birlikte süt vermeye başlaması (Laktogenezis) ve yavrunun emmesi veya sağım ile 

sürekli uyarılması ile süt salgılanmasının devam etmesi (Galaktopoezis) ve Laktasyon 

sonunda kuruya alınması dönemlerinden oluşur. Tüm bu süreç başta Prolaktin olmak üzere 

bazı hormonların etkisi altında meydana gelmektedir. Bu hormonlardan bazıları 

Adrenokortikotropinkormon (ACTH), Östrojen, Somatotropin Vetiroid hormonlarıdır.  
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Sütün indirilmesi süreci hipofiz arka lobundan salınan oksitosinin etkisi ile 

olmaktadır. Oksitosin yavrunun emmesi, sağım makinelerinin sesi vb. uyaranların etkisiyle 

salınmaktadır. Korku, stres, acı vb. durumlarda salınan hormonların etkisiyle kan 

damarlarındaki daralma sonucu meme alveollerine ulaşan Oksitosin miktarı azalır, bu da 

sütün indirilmesine engel olur. 

 

3.2. Mastitis 
 

Süt sığırcılığında hayvanları sürüden elemenin en büyük nedenlerinden biri meme 

sağlığı problemleridir. Bu problemlerin sürü içerisindeki oranı %30-40 civarındadır. Mastitis 

meme dokusunun, süt kanallarının ve sütü depolayan kısımlarının tümünde görülebilen 

bakteriyel, kimyasal, termal ve mekanik etkiler sonucu yangılanmasıdır. 

 

Mastitisli hayvanların meme dokusunda ve sütlerindeki alyuvar sayısında artış 

görülür. Hayvanları mastitise duyarlı hale getiren birçok etmen bulunmaktadır. Bunlardan 

ahır ve çevre koşulları hazırlayıcı faktörlerden önemli olanlarıdır. Altlık inekler için çevresel 

patojenlerin birincil kaynağını oluşturur fakat Kontamine meme başı, meme içi İnfüzyon, 

etkenlerle bulaşık sağım aleti, deri lezyonları, çamur ve sinekler de enfeksiyon kaynağı 

olabilirler. 

 

Mastitis, meme dokusunda patolojik bozukluklara yol açan ve süt veriminin 

azalmasına, sütün fiziksel ve kimyasal yapısının değişmesine neden olur. Sonuçta hayvan 

elden çıkarılmak zorunda kalır veya hastalık bazen de hayvanın ölümüyle sonuçlanır. 

 

İnekler iştahsız, ateşli ve durgundurlar. Bu tür meme hastalıklarında fark edilir 

edilmez hemen tedavi edilmezlerse, meme kör olabilir veya eski süt verimine bir daha 

kavuşamaz. Zamanında müdahale ile hayvanın kurtulma şansı vardır. Aksi takdirde memeye 

giren mikropların salgıladıkları zehirler hayvanın ölümüne bile yol açabilir. 

 

Bulaşma etken veya etkenlerin meme başı kanalından girmesiyle olabileceği gibi 

Brucellozis, Tuberkülozis, Leptospirozis, sığır vebası, şap, çiçek gibi hastalıklar sırasında kan 

yoluyla da olabilmektedir. Etkenin meme dokusuna girebileceği diğer bir yol ise meme 

derisindeki yara ve çatlaklardır. Bütün sürülerde mastitisli inek 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 bulaşması söz konusu 

olabilmektedir. 

 

Bazı bakteriler mastitise neden olan diğerlerine oranla daha patojendirler. Bazıları ise 

orantısal olarak daha fazla görülür. Ahır hijyeninin iyi olmadığı ahırlarda, Escherichiacoli 

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 normalde meme florasını oluşturan saprofit bakterilerin çeşitli 

nedenlerle patojen hale gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu bakteriler Streptococcusuberis, 

Str. disgalactia ve Str. agalactia’dır.   
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Gram negatif çubuklar ve özellikle laktozu fermente eden enterik orijinli 

mikroorganizmalar, bu hastalığın etkenleri arasında sayılır. Hastalıkta 100’den fazla bakteri 

türü rol oynayabilir. Epidemiyolojik açıdan değerlendirildiğinde hayvandan aerosol yolla 

bulaşabilen Mycoplasmaspp ve Corynebacteriumbovis gibi bakteriler önem taşır. Diğer bazı 

Streptococcus ve Staphylococcus türleri ise hayvanın çevresindeki fırsatçı patojenlerdir. 

 

Subklinikmastitis olgularında inekte, memede ve sütte hiçbir değişiklik duysal olarak 

algılanamaz ancak bu tip içten içe memeyi tahrip eder ve kolayca hayvandan hayvana 

geçerek, tüm sürüde önemli kayıplara yol açar. 15 günde bir yapılan testlerle ortaya 

konabilir. 

 

Klinik mastitis olgularında ani bir süt düşüşü olur. Bazı durumlarda vücut ısısı 

yükselir. İştah düşer ve hayvanda halsizlik oluşur ama genellikle bu durum görülmez veya 

hissedilmeden atlatılır. Nadiren de olsa mastitisin ölüme sebep olduğu da görülmüştür. 

Mastitiste inekte ağrıya bağlı davranış değişiklikleri meydana getirir. Hayvan sağım 

yaptırmak istemez. Süt, salınan adrenalinden dolayı indirilmez çünkü adrenalin sütün 

indirilmesini sağlayan oksitosini bloke eder. İlk bakışta hayvanın yattığı tarafta kurumuş 

dışkı görülür. Memede asimetri, ateş, sertlik, ağrı, şişkinlik ve kızarıklık görülür. Süt sağmak 

oldukça zorlaşmış ve hatta tamamen durmuştur. Süt sağıldığında sulanmış, pıhtılaşmış, 

iltihaplı veya kanlı, sarı renkli olabilir yani niteliğini yitirmiş ve bozulmuştur.  

 

Klinik mastitis olgularını teşhis etmek muayene sonucuyla oldukça kolaydır. 

Subklinikmastitis olgularında CMT (Kalifornia Mastitis Testi) uygulanır. Bu testin amacı 

deterjanın bakterileri öldürerek çöktürülmesidir. 

 

Solüsyonu (Test ayracını) biz hazırlıyorsak taze olmasına dikkat etmeliyiz. 

 

3.3. Memenin Savunma Mekanizması 
 

Meme fiziksel ve humoral savunma olmak üzere iki tür savunma sistemine sahiptir. 

Fiziksel savunmada meme ve meme başının anatomik yapısı önemlidir. Memede oluşan 

enfeksiyonların %90’ı memeye meme başı kanalından giren mikroorganizmalar tarafından 

oluşturulmaktadır. Meme derisi dışarıdan girebilecek etkenleri önlerken, meme başı kanalı 

buradan girebilecek mikroorganizmaları; meme başı kanalı çevresindeki sfinkter kaslarının 

kasılarak kanalı daraltması, kanalın iç yüzünü kaplayan ve sivri uçları dış istikamete bakan 

testere dişlerine benzer şekilde dizilmiş çok katlı keratinize epitelyum, kanalın içini dolduran 

laktosebum ve meme başı sisternasına geçişte Fürstenberg rozeti adını alan, gül yapraklarını 

andıran mukoza kıvrımları sayesinde büyük oranda engeller. Laktosebum fiziksel korumanın 

yanında immunglobulinler ve kendisi gibi antibakteriyel bir protein olan lizozom ile birlikte 

humoral savunma hattında da görev almaktadır. 

 

3.4. Mastitis Oluşumunda Etkili Faktörler 
 

Mastitis çok faktörlübir hastalıktır. Meme hastalıklarına karşı duyarlılığı artıran birçok 

faktör bilinmektedir. Bunlardan bazıları; 
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3.4.1. Hayvana Bağlı Etkenler 
 

 Yaş ve laktasyon sayısı: Süt ineklerinde yaş ilerledikçe ve buna bağlı olarak 

laktasyon sayısının artmasıyla hem meme başının yıpranması, hem de meme 

başındaki korumada önemli olan sfinkterin gevşemesi nedeniyle etkenler 

memeye daha rahat girebilmektedirler. 

 

 Laktasyon dönemi: Laktasyonun ve kuru dönemin tümünde mastitis görüle- 

bilmektedir ancak kuru döneme girişte ve laktasyonun ilk ayında görülme oranı 

toplam mastitis vakalarının yarısını geçmektedir. 

 

 Süt verimi: Yüksek süt verimi olan hayvanlarda genel olarak birçok hastalığın 

görülme sıklığı artar. Bunun en önemli nedeni, hayvanlar ne kadar iyi 

beslenirlerse beslensinler, laktasyonlarının özellikle ilk döneminde negatif 

enerji dengesine girmeleri ve bu sıradaki strestir. Sütün üretildiği yer olan meme 

de bu durumdan etkilenmektedir. 

 

 Memenin anatomik yapısı: Meme başındaki yapısal bozukluklar,  memenin 

sarkık veya gevşek yapıda olması, meme hastalıklarının görülme sıklığını 

artırır. 

 

 Sağım kolaylığı: Kolay sağılan ineklerde zor sağılanlara göre daha sık mastitis 

görülmektedir. 

 

 Irk: Bazı ırkların mastitise daha duyarlı oldukları bilinmektedir. 

 

 Meme ve meme başındaki yaralar: Açık yaralar etken girişi ne uygun bir yol 

olduğu için birçok hastalığın görülmesinde hazırlayıcı bir etken olarak 

görülebilir. 

 

3.4.2. Çevresel Etkenler 

 
 Barınak: Hayvanların gezinme yerleri ve yataklarının hem strese sokmayacak 

rahatlıkta, hem de idrar ve dışkının rahat temizlenebileceği şekilde 

tasarlanmalıdır. 

 

 Beslenme: Süt ineklerinde özellikle önemlidir. Doğru beslenmeyen hayvanların 

başta metabolik hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa yatkınlıkları artar. 

 

 İklim: Sıcak ve nem ineklerde stresi artıracağı için hastalıklara karşı direnci 

azaltacaktır. Ayrıca birçok hastalık etkenleri de sıcaklığın artması ve nem ile 

daha etkin oldukları düşünülürse, önemi daha da iyi anlaşılabilir. 

 

 Sağım: Sağım meme hastalıkları bakımından çok önemli bir faktördür. Sağım 

öncesi temizliği doğru yapılmamış bir memede meme çevresindeki etkenlerin 

sağımla birlikte memeye girmesi sağlanacağından mastitis görülmesi olasıdır. 
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Bunun yanında sağım başlıklarına bulaşmış etkenler hastalık oluşturma ve 

hastalığı bir hayvandan diğer hayvana bulaştırma yönünden önemlidir. Sağımda 

memenin iyice boşaltılması çok önemlidir. İyi sağılmamış bir memedeki son süt 

ile birlikte meme içerisinde kalan bakteriler hızla ürerler ve mastitis 

oluşturabilirler. Buna karşılık sağımla birlikte memede bulunabilen bakteriler 

dışarıya alındığından memede hastalık yapmaları güçleşmekte ya da 

engellenebilmektedir. Günde üç defa hijyenik kuralları gözeterek sağım yapılan 

işletmelerde mastitisle karşılaşılma sıklığı da azalabilmektedir. 

 

3.4.3. Hastalık Yapıcı Etkenler 

 
Mikroorganizmalar, bakteriler virüsler, paraziter etkenler, fiziksel ve kimyasal 

etmenler ile bu etkenlerin miktarı ve virulansı, yapıcı etkilerinin şiddeti ve etki süresi de 

hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle temizlik ve hijyen 

tedbirleri ile ineğin karşılaştığı ve memeye ulaşabilen mikroorganizmaların sayısının 

azaltılması mastitislerden korunmada önemlidir. 

 

3.5. Sürüde Meme Hastalıklarının Erken Tanısı 
 

Klinik meme hastalıklarında belirtiler hastalık hakkında bilgi vermekte ve teşhisi 

kolaylaştırmaktadır ancak birçok zaman bu aşamadan sonra önemli ve birçok zaman da 

geriye dönüşü olmayan hasarlar ve zararlar şekillenmiş bulunmaktadır.  

 

Sürü sağlığı yönünden asıl önemli konu, subklinik hastalıkların erken safhada tespit 

edilmesi, hatta mastitislerin oluşmasının önlenmesidir. Böylece memelerin mastitis 

nedeniyle yeniden düzelmeyecek şekilde zarar görmesinin önüne geçildiği gibi, mastitisin 

sürüde daha fazla yayılmasının ve yeni mastitislerin oluşmasının da engellenmesi mümkün 

olabilmektedir. Bu nedenle, mastitisin ve meme sağlığının sürüde kontrol altında tutulması 

için sürekli izlenmesi mutlaka gereklidir. Sürüde gerek sağım öncesi her hayvanın sütünün 

Strip cup testi ile tek tek muayene edilmesiyle, gerekse her sağımdan sonra tank sütünün 

muayene edilmesiyle olası Subklinikmastitis vakaları ortaya çıkarılabilir.  

 

En hafif derecede Subklinikmastitislerin sürüde görülmesi bile mastitisin o işletmede 

muhtemel yapıcı nedenlerinin araştırılarak ortadan kaldırılmasıyla hastalığın sürüde 

yayılması ve şiddetlenmesinin önüne geçilmelidir. 

 

Meme sağlığında kritik noktalar: 

 Kuruya alma dönemi (veteriner hekim muayenesi) 

 Kuru dönemin ilk haftası (gözlem ve elle kontrol) 

 Doğum ve doğum sonrası ilk hafta (gözlem elle kontrol CMT) 

 Laktasyonda sürekli izleme (her sağımda Strip Cup test ve tank SHS) 

 Tank sütü SHS yükseldiğinde (sürüde CMT ve bireysel SHS) 

 Subklinik veya klinik mastitis görüldüğünde (Veteriner hekim muayenesi) 

 Sürüye yeni damızlık satın alınmasında (Veteriner hekim muayenesi) 
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3.5.1. Strip Cup Test (SCT) 
 

Sağım kupası testi olarak, sütün bir maşrapaya kapak teşkil eden siyah bir zemine 

sağılması ve homojenitesinin kontrolünü içeren basit bir testtir. Tüm hayvanlara sağımdan 

önce tüm meme loblarından alınan süt ile kesinlikle yapılması gerekmektedir. Bu sayede 

klinik mastitisli ineklerin sütlerinin sağlıklı sütlerle karışması önlenebileceği gibi, meme 

başlıklarından sağlıklı hayvanlara hastalığın bulaşması da önemli oranda azaltılabilir. 

 

SCT sırasında herhangi bir kimyasal kullanılmaz, sadece sütün homojen olup 

olmadığına, içerisinde pıhtı, kan, irin vb. olup olmadığına bakılır. Bunun için genellikle 4 

gözlü siyah kaplar veya SCT amacına uygun olarak üretilmiş siyah zemin oluşturan bir 

kapağı bulunan maşrapalar, beyaz kaplar da kullanılabilir. Bunlar dışında siyah renkli 

herhangi bir yüzey de işe yarar. 

 

Resim 3.1: Strip Cup Testi yapılışı 

 

3.5.2. California Mastitis Test (CMT) 
 

SHS’nın yaklaşık değerinin yarı sayısal (semikantitatif) olarak tespit yöntemidir. Yarı 

kantitatif olmasına karşın çabuk sonuç vermesi, güvenilir ve uygulamasının kolay olması ve 

maliyetinin fazla yüksek olmaması nedeniyle işletmede sıklıkla uygulanabilecek bir testtir. 

Aynı zamanda sütün pH’ının belirlenmesini de sağlamaktadır. 

 

 

Resim 3.2: California mastitis test kabı ve meme loblarına göre bölmeleri 

 

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 (SCT 

prensibi). Burada A sağ ön, B sağ arka, C sol ön ve D sol arka şeklinde sıralanır. Klinik 
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mastitis görülen sütlere CMT yapılmasına gerek yoktur. CMT kabı eğilerek içerisinde ikişer 

ml süt kalacak şekilde fazla süt dökülür. Hijyenik açıdan sütlerin ahır zeminine 

dökülmemesine özen gösterilmelidir. Sonrasında süt miktarı kadar CMT solüsyonu eklenir 

ve dairesel hareketlerle döndürülerek reaksiyon izlenir. 

 

 

Tablo 3.1: CMT skorunun belirlenmesi 

 

Reaksiyonun derecesi, şekillenen jel kıvamına göre değerlendirilir. “0”, iz miktarda, 

+1, +2 ve +3 şeklinde değerlendirilir. 

 

Tablo 3.2: CMT skoru ile SHS arasındaki ilişki 

 

3.5.3. Mastitis Teşhis Kâğıdı (pHmetre Kâğıdı) 
 

Yeni sağılmış normal bir sütün pH’ı hafif asidiktir ve 6,4-6,8 arasında 

değişmektedir. Mastitis olgularında laktoz yapımının azalması ve kandan süte alkali tuzların 

geçmesine bağlı olarak süt pH’ı çoğunlukla yükselmektedir. Bu nedenle, sütteki alkaliliğin 

saptanması bir tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

 

Brom Creosol Purple (BCP) ve Brom Thymol Blue (BTB) solüsyonlarının kurutma 

kâğıtlarına emdirilmesiyle hazırlanan test kâğıtları sütün pH’ını tayin etmede kolaylıkla 

kullanılabilir. Ayrıca pH indikatörlerinin özel test kâğıtlarına emdirilmesiyle hazırlanana, 

vücut sıvılarının (kan, rumen, mide) pH’ını ölçmek için hazırlanmış bulunan pHmetrelerle de 

sütün pH'ını pratik olarak tayin etmek mümkündür.  
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Etkinlik: 
 

Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. 

“Sağlıklı meme ve süt için temizlik kurallarına neden dikkat etmeliyiz?” sorusunun 

cevabını postitlere yazarak oluşturacağınız “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 
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda sağım yaparak süt fiziksel 

kontrolünü yapınız ve CMT testini uygulayıp, sonuçlarını değerlendiriniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Strip cup test (SCT)’ni uygulayınız. 

 

 Herhangi bir kimyasal kullanmadan sütü 

siyah bir zemine sağınız ve sütün 

homojenitesini kontrol ediniz.  

 Sütün homojen olup olmadığına, içerisinde 

pıhtı, kan, irin vb. olup olmadığına bakınız. 

 

 CMT Test kitlerini usulüne uygun 

hazırlayınız. 

 

 Gerekli hijyen ve korunma tedbirlerini 

alınız. 

 CMT test kitini ve test kabını hazırlayınız. 

 

 Her memeyi hijyen kurallarına özen 

göstererek, memelerden birkaç kez elle 

sağım gerçekleştirilerek strip cup testini 

gerçekleştiriniz.  

 CMT test paleti her memeye bir göz 

gelecek şekilde bir miktar süt sağınız. 

 

 

 

 Sütün homojen olup olmadığına, içerisinde 

pıhtı, kan, irin vb. olup olmadığına bakınız. 

 Hijyenik açıdan sütlerin ahır zeminine 

dökülmemesine özen gösteriniz. 

 Klinik olarak mastitis tanısı 

konanmemede, sütlere CMT yapılmasına 

gerek yoktur. 

 Prensip olarak ineğe sağ tarafından 

yaklaşılarak, test kabının sapı sağ yönde 

tutunuz. 

 Her meme lobu için sırayla harflendirilmiş 

ayrı bir bölmesi bulunan dört gözlü kaba 

her meme lobundan bir miktar süt sağınız. 

 CMT kabı 45 derece eğilerek içerisinde 

ikişer ml süt kalacak şekilde fazla süt 

dökünüz. 

 Her bir bölmedeki süt miktarı kadar, 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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üzerine CMT ayracından ilave ediniz. 

 Test kabını yatay, dairesel hareketlerle 

döndürülerek ayraçla sütün karışmasını 

sağlayınız ve bu esnada oluşabilecek 

reaksiyonları izleyiniz. 

 Modülünüzde belirtilen CMT skoruna göre 

oluşabilecek reaksiyonu yorumlayınız. 

 CMT paleti hafif dairesel hareketlerle 

döndürülerek ayraç ile sütün 

karışmasını sağlayınız. 

 

 CMT skoru +3 olan durumda (Tümüyle 

jelleşen bir kitle oluşur. Dairesel hareketler 

sırasında ortada tepecik oluşur.) 

subklinikmastitis olarak belirleyiniz ve 

somatik hücre sayımına geçmeden tedavi 

için veteriner hekim ile irtibata geçiniz. 

 CMT skoruna göre iz miktarda şüphe 

içerecek durum söz konusu ise somatik 

hücre sayımını gerçekleştirebilirsiniz. 

 Sütün pH değerini test kitleriyle ölçerek 

mastitis olgusunu değerlendiriniz. 

 Yeni sağılmış normal bir sütün pH’ı hafif 

asidiktir ve 6,4-6,8 arasında değişmektedir. 

Mastitis olgusunda sütteki alkaliliğin tespit 

edilmesi bir tanı yöntemi olarak kabul 

edebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi meme hastalıklarında maliyet tablosuna dâhil edilmez? 

A) İlaç giderleri 

B) İşçi masrafları 

C) Veteriner hekim ücreti 

D) Sağım masrafları 

E) Azalan süt 

 

2. CMT (California mastitis test) ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır? 

A) Her 15 günde bir tüm hayvanlara yapılmalıdır. 

B) Hastalık etkeninin direkt görülmesiyle teşhisi sağlanır. 

C) CMT solüsyonu denen özel bir sıvı kullanılır. 

D) Subklinikmastitisi gösterir. 

E) Süt örnekleriyle yapılır. 
 

3. Mastitis ile mücadelede aşağıdakilerden hangisi direkt etkili değildir? 

A) Sağım hijyeni 

B) Sağım ekipmanlarının bakımı 

C) Klinik mastitisli hayvanların tedavisi 

D) Aşılamalar 

E) Sürü sağlığı programlarının izlenmesi 

 

4. Sürü sağlığı göz önünde bulundurulduğunda en önemli meme hastalığı hangisidir? 

A) Meme ödemi 

B) Meme yaralanmaları 

C) Meme yangısı 

D) Meme neoplasma 

E) Memede hiperkeratozis 

 

5. 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) Gübrelerin inekler için enfeksiyon ve amonyak bakımından stres oluşturmaması 

için sık sık temizlenmesi gerekir. 

D) Parazit ve sinek mücadelesine dikkat edilmelidir. 

E) Kaygan zeminler kir ve etkenlerin tutunmasına imkân vermediğinden tercih 

edilmelidir. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Mastitis tedavisinde başarı şansını artırmak için hangi testin uygulanması yerinde 

olur? 

A) California mastitis testi 

B) Somatik hücre sayımı 

C) Antibiyogram testi 

D) Strip cup testi 

E) pH metre kâğıdı ile süt pH testi 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

7. (   ) Süt sığırcılığında hayvanları sürüden elemenin en büyük nedenlerinden biri meme 

sağlığı problemleridir. Bu problemlerin sürü içerisindeki oranı %30-40 civarındadır. 

Mastitis meme dokusunun bakteriyel, kimyasal, termal ve mekanik nedenlerle 

yangılanmasıdır. 

8. (   ) pHmetre ineklerdeki mastitisin erken teşhisi için kullanılır. Dört meme için 

işaretlenmiş gösterge noktaları her meme kanalından ilk sağılan sütle nemlendirilerek 

kullanılır. 

9. (   ) Klinik mastitis olgularını teşhis etmek muayene sonucuyla oldukça zordur. Klinik 

mastitis olgularında CMT (Kalifornia mastitis testi) uygulanır. Bu testin amacı 

deterjanın bakterileri bulmak amaçlanır. 

10. (   ) CMT 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. 

11. (   ) Subklinik mastitis olgularında inekte, memede ve sütte hiçbir değişiklik duysal 

olarak algılanamaz ancak bu tip içten içe memeyi tahrip eder ve kolayca hayvandan 

hayvana geçerek tüm sürüde önemli kayıplara yol açar. 15 günde bir yapılan testlerle 

ortaya konabilir. 

12. (   ) Memede bulunan apatojen olan ve meme başından girdikten sonra patojen hâle 

geçen bu bakteriler Streptococcusuberis, Str. disgalactia ve Str. agalactia’dır. 

13. (   ) Subklinikmastitislerin etkeni Staphylococcus sp. ve Streptococcus sp. 

bakterileridir. 

 

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 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile sütteki somatik hücre sayımını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Yakınınızdaki süt üretimi yapan ya da çiğ sütü değerlendiren bir işletmeye 

giderek somatik hücre sayımı nasıl yapılıyor. Bilgi alınız.  

 Somatik hücre sayım cihazı ile ölçüm tekniğini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano 

hazırlayınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

4. SOMATİK HÜCRE SAYIMI 
 

Somatik hücreler, kandan ve memenin epitel hücrelerinden gelen vücut kökenli 

hücreler olup normal olarak inek sütünün mililitresinde 20.000-500.000 adet bulunmaktadır. 

Sağlıklı bir inek sütünde somatik hücrelerinin % 60-70’ni epitel hücreler oluştururken % 30-

40’ın kandan orijin alan lökositler, eritrositler ve lenfositler oluşturmaktadır ancak süt 

bezlerinde sekresyon bozuklukları ve\veya mastitis varsa, epitel hücre sayısında azalma 

meydana gelirken, koruyucu nitelikteki kan hücreleri ve özellikle de bu hücrelerden 

nötrofilgranülositlerin sayısında önemli artışlar meydana gelmekte ve toplam hücre içindeki 

payı % 90’lara varan düzeyde değişim göstermektedir. 

 

Süt teknolojisi açısından içme sütü ve süt ürünlerinin üretiminde kullanılacak olan 

ham madde çiğ sütün kalitesi önem taşımaktadır. Somatik hücre sayısı, çoğu ülkede olduğu 

gibi ülkemizde de çiğ sütün kalite kriterleri arasında yer almakta ve ayrıca sütün 

fiyatlandırılmasında da üreticiye prim verilmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, 

somatik hücre sayısının yüksek olduğu durumlarda süt veriminin düştüğünü, sütlerin ürüne 

işlenebilirliğinin azaldığını, kazein oranının düşmesine bağlı peynir üretiminde randıman 

kaybına neden olduğunu ve böyle sütlerden elde edilen pastörize sütlerde lipoliz ve 

proteolizin daha hızlı şekillenmesi sonucunda duyusal kalite kayıpları (ransidite ve acılık) ile 

raf ömrünün kısaldığını bildirmektedir. 

 

4.1. Somatik Hücre Sayımının Önemi 
 

SHS (Somatik Hücre Sayısı) süt miktarını ve kalitesini etkiler. SHS yüksek ise süt 

miktarı azdır ve süt kalitesi düşer. Doğal olarak; sürekli hastalık çeken bir organdan kaliteli 

ve bol ürün çıkması beklenemez. Çiğ süt kalitesini iki yönden ele alabiliriz.   

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Birincisi; memeden çıkmadan önceki süt kalitesi, ikincisi memeden çıktıktan sonraki 

süt kalitesi. İneğin memesinden sağılarak alınan sütün temiz bir şekilde sağılıp, temiz bir 

şekilde depolanması ve derhal soğutulması memeden çıktıktan sonraki kaliteyi doğru yönde 

etkiler. Ama memeden çıkmadan önce süt kalitesini etkileyen gösterge somatik hücre 

sayısıdır. Çiğ sütte somatik hücre sayısı kontrol edilmeli ve yüksek bulunursa düşürülmesi 

için çaba sarf edilmelidir. 

 

Çiğ sütte somatik hücre sayısını düşürmek Avrupa Birliği ülkelerinde en önem 

verilen konudur. Çünkü 400.000/ml’den yüksek SHS olan sütleri mandıralar ve süt 

fabrikaları almazlar. Ülkemizde de bu yönde çalışmalar başlamıştır. SHS düşük sütler miktar 

olarak işletme sahibine kazanç sağlarlar. SHS düşük ise, ineklerden daha çok süt alınır. SHS 

yüksek ise, sütü alıp işleyen mandıra ve süt fabrikaları da istenen kalitede ürün elde 

edemezler. Gizli mastitisli ineğin sütündeki süt bileşenleri, yani süt yağı, süt proteini 

enzimler tarafından yıkıma uğramış olup, böyle sütlerden yapılan ürünler acılaşabilir ve 

çabuk bozulurlar. Aynı zamanda miktar olarak da az olurlar. Bu bakış açısıyla çiğ süt 

kalitesinin sağlanması yönünde her türlü çabanın gösterilmesi hem hayvan sahibi hem de süt 

işleyen üniteler için şarttır. Zaten birçok süt işleme ünitesi, somatik hücre düşüklüğüne prim 

vermektedirler. 

 

Gizli mastitis süt üreten çiftliklerin en büyük düşmanıdır. Sinsi bir düşman 

olduğundan mücadelesi ile ilgili önlemler çoğunlukla ihmal edilir. Gizli meme yangısı 

denmesinin sebebi memenin dışından ağrı, şişlik, kızarıklık ve sıcaklık gibi yangı 

belirtilerinin görülmemiş olmasıdır. Süt sağıldığında ise pıhtılı değildir. Dışarıdan her şey 

normal görünebilir ama meme içinde yerleşmiş mikroorganizmalar sürekli olarak süt yapan 

hücreleri bozmaktadır. Görünen, gizli olmayan, klinik belirtiler gösteren mastitisler sütün 

pıhtılı, kanlı çıkmasına sebep olur. Somatik hücre çok yüksek bile olsa, bu sütler atıldığından 

tank sütündeki somatik hücre sayısının yükselmesi söz konusu olmaz. O sebeple SHS 

denilince, akla ilk gelen tank sütündeki SHS’dir. SHS yükseklinin ineğin yattığı yer, meme 

anatomisi, hava koşulları ve altlık ile çok yakın ilgisi vardır. Mikroskopla somatik hücre 

sayımı ve makine ile somatik hücre sayımı yapılmaktadır. 

 

Sütte somatik hücre sayısının artması genellikle klinik mastitis ve subklinikmastitis 

enfeksiyonlarında belirleyici bir faktör olması nedeni ile meme sağlığı hakkında fikir veren 

bir kriter olarak kabul edilmektedir. Hayvanın sağlık durumu dışında ırk, yaş, laktasyon 

dönemi sağım tekniği, yetiştirme sistemleri, çevre koşulları, mevsim gibidiğer faktörlerin de 

somatik hücre sayısında değişimlere neden olduğu bilinmektedir. 

 

Günümüzde yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre; Avrupa Birliği Komisyonu 

1662/2006 No.lu “Hayvansal Gıdalarda Uyulması Ön Görülen Spesifik Hijyen Kuralları 

Tebliği”nde çiğ inek sütünde somatik hücre sayısının ayda en az bir örnek alınmak sureti ile 

3 aylık periyotlar boyunca belirlenmesi ve bulunan sayının geometrik ortalamasının da ml’de 

400.000 adet ve altında olması istenmektedir. Ülkemizde ise Türk Gıda Kodeksi 

(TGK)2000/6 No.’lu “Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği”ne göre çiğ inek 

sütlerinin ml’sindeki somatik hücre sayısının 500.000 adet ve altında olması gerektiği 

bildirilmektedir. 
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4.2. Sütte Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Faktörler 
 

Sütteki somarik hücre sayısı, meme enfeksiyonları başta olmak üzere birtakım 

faktörlere bağlı olarak değişir. 

 

4.2.1. Mastitis 
 

Memede yangı aslında vücudun başka dokularındaki yangılardan farklı bir şey 

değildir. Yangının beş ana belirtisi, şişme, kızarma, sıcaklık artışı, ağrı ve fonksiyon 

bozukluğudur. Vücudun enfeksiyon etkenlerine karşı en temel cevaplarından biri 

akyuvarların kandan enfekte dokuya geçişidir. Akyuvarların kandan dokuya geçişi 

enfeksiyonun şiddeti ve hastalığın derecesi ile orantılıdır. Mastitislerde sütte SHS aniden ve 

önemli oranda artar. 

 

4.2.2. Laktasyonun Evresi 
 

Somatik hücre sayısı laktasyonun ilk haftasında, kolostrumda yüksektir. Takiben düşer 

ve laktasyon sonuna kadar bu düşük seviyede kalır. Laktasyonun sonuna yakın bir miktar 

yükselme göstermektedir. 

 

4.2.3. İlerleyen Yaş ve Laktasyon Sayısı 
 

Sütteki SHS ineğin yaşının ilerlemesi ile artmaktadır. Bu artış artan 

subklinikmastitislere ve meme dokusundaki yangılı odakların sayısının artmasına bağlı 

olmaktadır. 

 

4.2.4. Stres veya İneğin Konforu 
 

İneğin günlük yaşamında ani değişiklikler, örneğin aşılama veya kan testi için kan 

numunesi alınması, ineklerin meradan sezon sonunda kapalı ahıra alınması gibi sebepler 

sütte SHS’nin birkaç gün için yükselmesine yol açabilir. İneklerde yapılan bir çalışmada 

zeminde yataklık olarak saman kullanıldığında mastitisle karşılaşılma sıklığının %30 daha 

azaldığı görülmüştür. 

 

4.2.5. Kızgınlık 
 

Boğasak ineklerde SHS yükselmekle birlikte, bunun asıl sebebinin kızgınlıkta ortaya 

çıkan süt azalması ve stres olduğu düşünülmektedir. 

 

4.2.6. Sağım Aralıkları 
 

Düzensiz sağım aralıkları sütte SHS’nin yükselmesine yol açmaktadır. Kısa sağım 

aralıkları hücre sayısının artışına yol açmaktadır. Bu durum uzun aralıklı sağımda artan süt 

miktarı içerisinde hücre sayısının dilüe (seyreltilmiş) olması ve azalması ile ilişkilidir. 
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4.2.7. Sağım Makineleri ve Sağım Sistemi 
 

Sağım makinelerindeki teknik problemler, sağım lastiklerinin eskimesi, çatlaması veya 

yırtıkları, temizlik ve dezenfeksiyonundaki eksiklikler, sağım yaparken yapılan hatalar, 

sağımda iş akışı şemasına uygun titizlikle sağım yapılmaması gibi nedenlerle memelerde 

artan oranlarda enfeksiyonlar şekillenmekte ve SHS artmaktadır. Sütte hücre sayısı ile sağım 

makinelerinin rezerv havası içerisindeki mikroorganizma sayısı arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. 

 

4.3. Somatik Hücre Sayısının Yorumlanması 
 

Aylık olarak sürüde SHS kontrolü, sürünün subklinikmastitis durumunu ortaya 

koymak bakımından kabul edilebilir bir hedeftir. Yıllık ortalama ve bir önceki yılın aynı 

ayına ait ortalama SHS ile karşılaştırılarak sürüde olumlu olumsuz değişiklikler görülebilir. 

Bugün için Avrupa’da normal süt normu için kabul edilen 250.000 SHS/ml süt sağlıklı 

sürüler için uygun kabul edilebilecek, gerçekleştirilebilir bir hücre sayısı sınırıdır. Sütteki 

somatik hücre sayısı bize aynı zamanda ilgili lopta süt üretiminin düşmesine bağlı süt 

kaybını da yaklaşık olarak bildirmektedir. Diğer taraftan sürüye ait tank sütündeki somatik 

hücre sayısı sürüdeki mastitisli hayvanların sayısı ve oranıyla yükselmektedir. 

 

Tablo 4.1: Artan somatik hücre sayısı ile ilişkili olarak enfekte meme loblarının oranı ve süt 

üretimi kaybı oranları 

Sürülerde mastitis için koruyucu tedbirler titizlikle uygulandığında düşük tank sütü 

SHS’lerine ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

 

 

Tablo 4.2: Somatik hücre sayıları ile ilişkili mastitisli meme lobu ve ineklerin sürüdeki dağılım 

oranları 
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Avrupa Birliği normları hem süt, hem de süt ürünleri imalatında kullanılacak sütlerin 

SHS’sinin 400.000 /ml’nin altında olması gerektiği şeklindedir. Son yıllarda bu rakam 

250.000 /ml seviyesine geriletilmiştir. 

 

4.4. Mikroskopla Somatik Hücre Sayımı 
 

4.4.1. Standart Analiz Yöntemi 
 

Standart analiz yöntemi basit, ucuz, hızlı ve kolay olması açısından mikroskobik 

yöntemdir. Mikroskobik sayımın prensibi, çiğ sütlerde mikroskobik yöntemle bakteri sayım 

yöntemi, çekirdeği metilen mavisi ile belirgin bir şekilde boyanabilen lökositler ve epitel 

hücreler gibi somatik hücrelerin sayım işlemidir. Bu yöntemde de 0,01 ml (10 µl) çiğ süt 

örneğinde boyama sonrasında mikroskobik sayım yapılır, buradan elde edilen sayım 

sonucundan formül yardımı ile 1 ml çiğ sütteki somatik hücre sayısı hesaplanır. Somatik 

hücre sayımında toplam büyütmenin 500 - 1000 olması önerilmektedir. Buna göre 40X 

objektif kullanılıyor ise buna uygun olarak en az 12X oküler kullanılması gerekmektedir. 

 

4.4.2. Boya Çözeltisinin Hazırlanışı 
 

Boya çözeltisi metilen mavisi 0,6 g ; %96'lık etil alkol 54 ml; 1,1,1-trichloroethane 40 

ml; glasial asetik asit 6 ml bileşimindedir. Boyanın hazırlanış şekli önemlidir. Ağzı kapaklı 

bir şişede etil alkol içinde 1,1,1-trichloroethane karıştırılır, su banyosunda 65 
o
C'a ısıtılıp,  

metilen mavisi ilave edildikten sonra iyice karıştırılır ve buzdolabı sıcaklığına soğutulup 12 - 

24 saat bu sıcaklıkta bekletilir. Daha sonra asetik asit ilave edilip kaba olmayan bir filtre 

kâğıdından (Whatman ya da eşdeğeri) süzülür. Ağzı kapaklı şişede saklanır. Zamanla boya 

çözeltisinde partiküller ve/veya sediment görülürse tekrar filtre edilip kullanılabilir. 1,1,1 

trichlorethane yerine aynı miktarda Tetrachloroethane da kullanılabilir. Ancak 

Tetrachloroethane 'nın zehirli bir bileşik olduğu bu kimyasal kullanılacak ise mutlaka çeker 

ocak ile çalışılması gerektiği unutulmamalıdır. ISO tarafından verilen boya hazırlama 

yönteminde asetik asit ilavesinden önce buzdolabı sıcaklığında 12-24 saat beklemeye 

değinilmemektedir. 

 

4.4.3. Şablon Lamın Hazırlanması 
 

Milimetrik kâğıttan 5 X 20 mm olacak şekilde bir şerit kesilir, milimetrik kısım şablon 

olarak kullanılacak bir lama alttan yapıştırılır. Bu şekilde boyama yapılacak lam şablon lam 

üzerine konulduğunda 5 X 20 mm boyama alanı belirgin bir şekilde görülür. Somatik hücre 

sayımında her örnekten iki sayım yapılması esastır. Buna göre aynı lam üzerine iki örnek 

alınması boyamada ve lamların saklanmasında kolaylık sağlar. Dolayısı ile şablon lam 

hazırlanırken iki şerit yapıştırılması uygun olur. 

 

4.4.4. Boyama 
 

Süt örneği en fazla 6 saat içinde analiz edilmelidir. Sütün depolanması zorunlu ise 

mutlaka buzdolabı sıcaklığında depolanmalı ancak asla dondurulmamalıdır. Analize 

başlanılacağı zaman süt örneği su banyosunda hızla oda sıcaklığına getirilir.   
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Lamlar etil alkol ile temizlenip tozsuz kâğıt ile kurutulur ve tozsuz bir yerde saklanır. 

Mikropipet ile 10 µl süt örneği alınır, şablon lam kullanılarak deney lamının üzerine 5 X 20 

mm alana yayılır. Mikropipetin süt bulaşmış dış tarafındaki sütün lama değmemesine dikkat 

edilmelidir. Her lamda iki farklı alanda sayım yapılabilir, şablon lam önceden buna göre 

hazırlanmalıdır. Sütün lama aktarma ve yayılma işleminden sonra hotplate (37 
o
C)'da film 

tabakası oluşuncaya kadar kendi halinde kurumaya bırakılır. Hotplate olarak inkübatörün alt 

tablası kullanılabilir. Benzer şekilde basit bir saç kurutma makinesi de bu amaçla 

kullanılabilir. 

 

Kuruma tamamlandıktan sonra boya küvetindeki boya çözeltisine lam 10 dakika süre 

ile batırılır. Ya da lam üzerine yeteri kadar boya damlatılıp 10 dakika beklenir. Bu süre 

sonunda lam küvetten çıkarılır ve fazla boyanın lamdan kendi halinde akması sağlanır. Lam 

yıkanmadan film tabakası üste gelecek şekilde bir petri kutusuna yerleştirilip yine aynı 

sıcaklıktaki hotplate'de kendi halinde kurumaya bırakılır. Sonra yeteri büyüklükte bir 

beherde bulunan musluk suyuna daldırılıp fazla boyanın çıkması sağlanır. Bu arada film 

tabakasının beher çeperine değmemesine dikkat edilmelidir. Beherdeki su dökülüp temiz su 

ile bu işlem bir kez daha tekrarlanır. Sonra temiz bir petri kutusunda kaba filtre kâğıdı 

üzerine yerleştirilen lam yine aynı sıcaklıktaki hotplate 'de kendi halinde kurumaya bırakılır. 

 

4.4.5. Sayım 

 
Somatik hücre sayımı mikroskop görüş sahasında yapılabileceği gibi, eni mikroskop 

çapı boyu dar kenar olan 5 mm alanında bir şeritte de sayım yapılabilir. Sayım şeritte 

yapıldığında 3-4 farklı şerit kullanılması yeterlidir. Buna karşın sayım için mikroskop görüş 

sahası kullanılıyor ise uzun hat boyunca ortadaki 1/3'lük bölgede en az 20 saha sayımı 

yapılmalıdır. Gerek şerit gerek görüş sahası sayımlarında sayılacak her alanın rastgele 

seçilmesi önemlidir. Buna göre şerit sayımında 20 mm uzun kenar boyunca birbirlerinden 

yeterli uzaklıkta 3-4 şerit sayılması yeterlidir. Mikroskop görüş alanı kullanılarak sayım 

yapıldığında uzun kenarın bir ucundan başlayarak 1-1,5 görüş sahası kaydırma ile diğer uca 

doğru hareket edilmesi ile amaca ulaşılabilir. Bu yöntemde görüş sahasının yine 1-1,5 çap 

boyunca aşağı yukarı hareketi ve aynı zamanda diğer uca doğru 1-1,5 çap kaydırma ile 

zikzak şeklinde bir şaryo hareketi ile sayım yapılması da mümkündür. 

 

4.4.6. Sonucun Hesaplanması 
 

1 ml'deki somatik hücre sayısı = A X ÇF formülü ile bulunur. Burada A; farklı 

alanlarda yapılan somatik hücre sayım ortalaması, ÇF (çalışma faktörü) ise objektif 

mikrometre kullanılarak hesaplanan mikroskop faktörü ile 10 µl deki sayıyı 1 ml'ye 

çevirmek için kullanılan sabit sayıdır. Objektif ve/veya oküler ve/veya bazı mikroskoplarda 

bulunan tüp boyu uzunluğu değiştirilmedikçe çalışma faktörü her sayımda bir sabit sayı 

olarak kullanılır. Bu 3 unsurdan biri değiştirilir ise mikroskop faktörü ve dolayısı ile çalışma 

faktörü baştan hesaplanmalıdır. 
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Prensip olarak aynı lamda yapılan aynı süte ait iki örnek ayrı ayrı sayılır ve bu iki 

sayım ortalaması sütteki somatik hücre sayısı olarak kayda geçilir. Sayım işlemi biten lamlar 

lam kutusunda saklanır. Belirli aralıklarla bu lamlarda tekrar sayım yapılır ve eski sayım 

sonuçları ile yeni sayım sonuçları kıyaslanır. 

 

4.4.7. Şerit Sayımı 

 
Objektif mikrometre kullanılarak görüş sahasının çapı mm olarak ölçülür. Objektif 

mikrometrede 2 çizgi arası 10 µm (0,01 mm)'dir. 20 mm uzun kenar boyunca sayım 

yapılacağına göre bu kenar üzerinde kaç adet dikdörtgen şeklinde şerit olduğu hesaplanır. Bu 

şeridin boyu 5 mm, eni mikroskop görüş sahası çapıdır. Dolayısı ile (20 mm / mm cinsinden 

görüş sahası çapı) formülü toplam görüş alanında kaç adet şerit olduğunu gösterir. Burada 

bulanan değer mikroskop faktörüdür. 10 µl’deki sayıyı 1 ml'ye çevirmek için mikroskop 

faktörü 100 ile çarpılır ve sonuç ÇF olarak kayda geçilir. Özet olarak şerit üzerinde sayım 

yapılacağı zaman ÇF = (20 mm X 100) / (mm olarak mikroskop görüş sahası çapı) formülü 

ile hesaplanır. Şeritlerde yapılan sayımın ortalaması ÇF ile çarpılarak sonuç elde edilir. 

Örnek 1: Standart objektif mikrometre kullanılarak görüş sahası çapı 42,2 aralık 

olarak ölçüldü ve 4 adet şeritte toplam 370 somatik hücre sayıldı ise; 42,2 aralık bu çapın 

422 µm=0,422 mm olduğunu gösterir. 20 mm uzun kenar boyunca; 20 mm/0,422 mm=47,4 

adet sayım yapılacak 5 mm boyunda saha (şerit) olduğunu gösterir. Dolayısı ile "A" olarak 

hesaplanan 370 / 4 = 92,5 ortalama sayım sonucu 47,4 ile çarpılarak sayım yapılan toplam 5 

X 20 mm toplam alan bir diğer deyiş ile 0,01 ml içinde kaç adet somatik hücre olduğu 

hesaplanır. Buna göre 0,01 ml örnekte 92,5 X 47,4 = 4384,5 adet somatik hücre vardır. Bu 

değerin 1 ml 'ye çevrilmesi için tekrar 100 ile çarpılması gerekir ve 1 ml sütteki somatik 

hücre sayısı 438450 olarak hesaplanır. Yukarıdaki örnekte ÇF= [(20) X 100] / 0,422 = 4740 

olarak hesaplanır ve bu değer sabit ÇF olarak kayıt edilir. 

 

4.4.8. Görüş Sahası Sayımı 
 

Mikroskop ve çalışma faktörü hesaplanır. 

 

Örnek 2: Yukarıdaki örneğe uyularak görüş sahası çapı 0,422 mm olarak ölçüldü ve 

22 mikroskop görüş sahasında toplam 141 ve ortalama olarak 141 / 22 = 6,4 somatik hücre 

sayıldı ise önce 5 X 20 mm = 100 mm
2
 sayım alanı içinde kaç adet mikroskop görüş sahası 

olduğu hesaplanmalıdır. Bu değer yukarıdaki örneğe göre (100 mm
2
 / mm

2
 olarak görüş 

sahası alanı) = 100 mm
2
 / [(0,422 mm / 2)2 X π] = 100 mm

2 
/ 0,14 mm

2 
= 714,97 olarak 

bulunur ve ortalama olarak elde edilen 6,4 somatik hücre sayısı bu değer ile çarpılarak 0,01 

ml sütteki somatik hücre sayısı 4575,78 olarak hesaplanır. Bu sonucu 1 ml 'ye çevirmek için 

100 ile çarpılır ve 1 ml sütteki sayım sonucu 457578 olarak hesaplanır. Bu yöntemde çalışma 

faktörü özet olarak (100 mm
2
 X 100) / (mm

2
 olarak mikroskop görüş sahası alanı) 

şeklindedir. Yukarıdaki örneğe uygun olarak ÇF 71497 olarak hesaplanır ve ÇF olarak kayda 

geçirilir. 
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4.5. Makine ile Sütteki Somatik Hücre Analizi 
 

Viskosimetrik süt analizörü, kapilerden kontrollü numune çıkış süresiyle tahmin 

edilen viskozite tespiti yöntemine dayanarak süt kontrolü ve somatik hücre sayısının 

belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. 

 

Süt üretim çiftlikleri, bölgesel veteriner hekimler ve süt laboratuvarları, süt işleme 

tesislerinde kullanılabilecek, sütteki somatik hücre ölçümleri için tasarlanmış küçük, hesaplı, 

basit ve kullanışlı bir hizmet ve çalışma aracıdır.  

 

Süt üretim çiftliklerinde her 4 memeden de düzenli süt örneklerini kontrol ederek, 

mastitis olan inekleri zamanında ortaya çıkarmak ve tedavi etmek için, dolayısıyla sabit bir 

şekilde ekolojik saf süt verebilmesini sağlamak için kullanılır. İneklerde bireysel meme içi 

enfeksiyonun süresi ve şiddetini değerlendirmek, doğum öncesi ve sonrası meme sağlığı 

yönetimi hakkında alınacak önlemleri belirlemek, problemli inekleri saptamak amacıyla 

kullanılır. 

 

Veteriner laboratuvarları ve çiftçi kooperatiflerinin test istasyonları, hastalıklara karşı 

dayanıklı ve yüksek sağım kapasitesine sahip buzağı seçimi ile çiftçilere bir olasılık 

sağlamak için kullanılır. 

 

Süt işleme tesisleri; çiftçilerden gelen sütlerin ekolojik hijyenini incelemek için 

kullanılır. 

 

Resim 4.1: Somatik hücre sayım cihazı 

 

Somatik hücre sayım cihazının tüp kısmına 5ml mastoprim solüsyon konur ve üzerine 

10 ml süt ilave edilir. Makine iki sıvıyı on defa ters düz ederek karıştırır. Süt bir yukarıdan 

aşağıya doğru 90 derece açıyla cihazın kabına infrared sensorün önünden akıtılırken, infrared 

sensor solüsyon ve süt karışımı bitene kadar analiz yapar. Sonuç cihazın ekranından okunur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını, öneriler doğrultusunda yürüterek somatik hücre sayım 

cihazı ile ölçüm tekniğine uygun sütteki somatik hücre sayımını gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sağım öncesi memenin uygun 

şekilde temizlik ve 

dezenfeksiyonunu sağlayınız. 

 

 Temizlik gerçekleştirmek için uygun kıyafetinizi 

giyiniz. Temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamak için 

belirlediğiniz solüsyonu kullanınız. 

 Meme başlarının temizlik ve dezenfeksiyonunu 

gerçekleştiriniz. 

 Memelerin elle sağımında birkaç kez sütü boşa 

sağınız, sonraki sütü numune tüpüne en az 5 ml 

olacak şekilde alınız. 

 Meme başlarına uygun koruyucu solüsyonla sağım 

sonrası daldırma işlemini yapınız. 

 Sütü tüpe alınız ve uygun 

koşullarda muhafaza ederek 

belirlediğiniz yönteme göre 

somatik hücre sayımına 

geçiniz.  

 

 Süt numunesini uygun bir şekilde muhafaza ederek 

en kısa sürede somatik hücre sayımını 

gerçekleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Somatik hücre sayım cihazını 

hücre sayımı için hazır hale 

getiriniz. 

 

 Solüsyon, süt numunesi, pipet 

gibi gerekli araç gereçleri 

hazır ediniz. 

 

 Topraklı prize bağlı olan 

cihazın açma düğmesinden 

açınız. 
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 5 ml süt örneğini pipet 

yardımı ile alınız. 

 

 

 Cihazın balon joje şeklindeki 

camdan yapılmış test kısmına 

dikkatlice boşaltınız. 

 

 Test için gerekli olan 

solüsyondan 10 ml kadar 

alınız. 
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 Cihazın test kısmındaki süt 

numunesi ile karıştırınız. 

 

 Cihazın “Enter” tuşuna 

basınız.  

 Cihaz yaklaşık 10 defa karışımı ters düz ederek 

karışımı gerçekleştirecektir. 

 

 Cihazın işlem basamaklarını, 

cihazın başından ayrılmadan 

dikkatli bir şekilde takip 

ediniz. 

 Solüsyon cihaz tarafından aşağı doğru 90 derece 

açıyla yukarıdan aşağı doğru akıtılacaktır. 

 Cihaz ölçüm için karışımı kızılötesi sensör 

yardımıyla analiz etmeye başlayacaktır. 
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 Analiz sonucunu bekleyiniz. 

 Solüsyon karışımlı süt örneği bittiğinde cihaz analiz 

sonucu ekranda belirecektir. 

 

 Güvenliğiniz için cihazın 

elektrik bağlantısını kesiniz. 
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 Cihazın temizliğini özenle 

yapmak için cihazın 

temizleme solüsyonunu 

talimatlarına uygun 

kullanınız. 
 

 

 1 gr % 0.1’lik toz halindeki 

temizleme maddesini 100 ml 

dist ile suda çözdürerek 

temizleme solüsyonunu 

hazırlayınız. 

 

 Solüsyon ile temizlik işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 

 

 Kurulama işlemini 

gerçekleştiriniz. 
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 Cihazı kullanıma hazır şekilde 

koruma dolabında muhafaza 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Gizli mastitis olgularında somatik hücre sayısına bakılır. 

B) Meme içerisine girerek memedeki süt yapan hücreleri bozan mikroorganizmalar ile 

mücadele ederken ölen ve sütün içine karışan akyuvarlar somatik hücreleri 

oluştururlar. 

C) Somatik hücre sayısına bir miktar epitel hücre döküntüleri de katılır.  

D) Bu rakam ml’de 200.000’in altında olmalıdır. Somatik hücre sayısı 200.000’in 

üzerinde çıktığında meme de gizli mastitis olduğu anlaşılır. 

E) Somatik hücre sayısı kaliteli sütlerde oldukça fazladır. 
 

2. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisi “Somatik hücre sayısının 

düşüklüğü…………göstergesidir.” ifadesini en doğru bir şekilde tamamlar?   

A) Yönetim eksikliğinin 

B) Sağımcı hatalarının 

C) Hijyen kurallarının en iyi şekilde uygulandığının 

D) Koruyucu hekimlik ihmallerinin 

E) Hijyenik kurallara uyulmadığının  
 

3. Somatik hücre sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Somatik hücre sayısı düşük sütler işletme sahibine kazanç sağlar. 

B) Somatik hücre sayısı yüksek olan sütler, sütü alıp işleyen mandıra ve süt 

fabrikaları da istenen kalitede ürün elde edemezler. 

C) Somatik hücre sayısı yüksek olan sütlerin süt bileşenleri, yani süt yağı, süt proteini 

enzimler tarafından yıkıma uğramış olup, böyle sütlerden yapılan ürünler 

acılaşabilir ve çabuk bozulurlar. 

D) Somatik hücre sayısı yüksek olan sütleri fabrikalar almak istemezler. 

E) Hepsi 
 

4. “Somatik hücre sayısı 500.000’in üzerindeyse” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) Süt kalitelidir. 

B) Süt miktarı artar.  

C) Süt miktarı azalır. 

D) Koruyucu hekimlik çok iyi uygulanıyordur. 

E) Hijyenik kurallara uyulmaktadır. 
 

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. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 Evet Hayır 

1. Sağım hijyeninin önemini açıklayabiliyor musunuz?   

2. Ahır koşulları ve temizliğinin önemini açıklayabiliyor musunuz?   

3. İneğin sağıma hazırlanmasını açıklayabiliyor musunuz?   

4. Memenin kontrolünü izah edebiliyor musunuz?   

5. Meme sağlığında kişisel hijyen ve sağım hijyeninin önemini 

açıklayabiliyor musunuz? 
  

6. Sağım makinelerinin özelliklerini sıralayabiliyor musunuz?   

7. Sağım makinelerinin temizliği, dezenfeksiyonu ve bakımını izah 

edebiliyor musunuz? 
  

8. Elle sağımı anlatabiliyor musunuz?   

9. Makine ile sağımı anlatabiliyor musunuz?   

10. Kişisel ve sağım hijyeninin kurallarını uygulayabiliyor 

musunuz? 
  

11. Sağım makinesinin temizliğini ve dezenfeksiyonunu yapabiliyor 

musunuz? 
  

12. Elle sağım yapabiliyor musunuz?   

13. Makine ile sağım yapabiliyor musunuz?   

14. Memenin inspeksiyonla muayenesini açıklayabiliyor musunuz?   

15. Memenin elle muayenesini açıklayabiliyor musunuz?   

16. Sütün sağılarak kontrol edilmesini açıklayabiliyor musunuz?   

17. Meme ödemini izah edebiliyor musunuz?   

18. Normal meme yapısını tanımlayabiliyor musunuz?   

19. Meme kusurlarını sıralayıp ve açıklayabiliyor musunuz?   

20. Memenin ve sütün fiziksel muayenesini yapabiliyor musunuz?   

21. Kusurlu meme yapısını seçebiliyor musunuz?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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22. Memenin anatomik yapısını izah edebiliyor musunuz?   

23. Mastitisi tanımlayabiliyor musunuz?   

24. Mastitis çeşitlerini sayıp, izah edebiliyor musunuz?   

25. Mastitisin teşhis yöntemlerini izah edebiliyor musunuz?   

26. Mastitis testlerinin yapılış ve özelliklerini açıklayabiliyor 

musunuz? 
  

27. Mastitis yapan etkenleri anlatabiliyor musunuz?   

28. Mastitisten korunma yöntemlerini izah edebiliyor musunuz?   

29. Memenin diğer hastalıklarını açıklayabiliyor musunuz?   

30. CMT testi yapabiliyor musunuz?   

31. CMT sonucunu değerlendirebiliyor musunuz?   

32. Sağım yaparak süt kontrolü yapabiliyor musunuz?   

33. Mastitisten korunma yöntemlerini uygulayabiliyor musunuz?   

34. Somatik hücre sayımının önemini açıklayabiliyor musunuz?   

35. Somatik hücre sayım yöntemlerini izah edebiliyor musunuz?   

36. Somatik hücre sayım cihazı ile ölçüm tekniğini açıklayabiliyor 

musunuz? 
  

37. Süt numunesi alabiliyor musunuz?   

38. Somatik hücre sayım cihazını kullanabiliyor musunuz?   

 

 

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 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

6 D 

7 D 

8 B 

9 B 

10 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 A 

4 A 

5 D 
 

   ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 D 

4 C 

5 E 

6 C 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 E 

4 C 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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