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 SSığıığır Vebasr Vebasıı
 BovineBovine SpongiformSpongiform EncephalopathyEncephalopathy (BSE) (BSE) 

SSığıığırlarrlarıın Sn Süüngerimsi Beyin Hastalngerimsi Beyin Hastalığıığı

 ŞŞapap
 AntraksAntraks
 KuduzKuduz
 SSığıığır r TuberkTuberküülozulozu
 SSığıığır r BrusellozuBrusellozu
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Yasal Alt YapYasal Alt Yapıı

 3285 Say3285 Sayııllıı Hayvan SaHayvan Sağğllığıığı ve Zabve Zabııtastasıı KanunuKanunu

 Buna BaBuna Bağğllıı YYöönetmeliklernetmelikler

TTüürkiyerkiye’’de Bde Büüyyüükbakbaşş Hayvan VarlHayvan Varlığıığı (D(DİİE, 1998E, 1998--
20022002--2006)2006)

Hayvan Hayvan NevNev’’ii 19981998 20022002 2006

Sığır 11.031.000 9.804.000 10.130.594

Manda 176.000 121.000 79.940

BBüüyyüükbakbaşş ToplamToplamıı 11.207.00011.207.000 9.925.0009.925.000 10.210.534
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SISIĞĞIR VEBASIIR VEBASI

 SSığıığır ve mandalarda r ve mandalarda ççok hok hıızla bulazla bulaşşan ve an ve ööllüümle seyreden mle seyreden viralviral
bir hastalbir hastalıık, k, zoonozzoonoz dedeğğildir.ildir.

 Enfeksiyon baEnfeksiyon başşta ta inhalasyoninhalasyon olmak olmak üüzere zere enfekteenfekte hayvanlarhayvanlarıın n 
sekresyonsekresyon ve ve ekskresyonlarekskresyonlarııylayla bulabulaşşttıırrııllıır r 

 MorbiditeMorbidite oranoranıı %100%100’’e yake yakıın, n, mortalitemortalite ise %80ise %80--9090’’ddıır. r. 
İİnknküübasyonbasyon ssüüresi 3resi 3--9 g9 güündndüür. r. 

 HastalHastalıık, her tk, her tüürlrlüü ithalata yasaklamalar getirilmesi nedeniyle ithalata yasaklamalar getirilmesi nedeniyle üülke lke 
ticareti iticareti iççin bin büüyyüük engeller oluk engeller oluşşturur.turur.

 SSığıığır Vebasr Vebasıından arilik statndan arilik statüüssüü iiççin in üülkemizde 2004 ylkemizde 2004 yııllıında nda 
yapyapıılan lan serosero surveysurvey sonusonuççlarlarıı (OIE)(OIE)’’ne rapor edilmine rapor edilmişş, bilimsel , bilimsel 
komite tarafkomite tarafıından uygun gndan uygun göörrüülerek 2005 ylerek 2005 yııllıında nda üülkemizin arilik lkemizin arilik 
statstatüüssüü onaylanmonaylanmışışttıır.r.

BovinBovin SpongiformSpongiform EncephalopathyEncephalopathy
SSüüngerimsi Beyin Hastalngerimsi Beyin Hastalığıığı (BSE)(BSE)

 Ergin sErgin sığıığırlarrlarıın n sentralsentral sinir sistemini etkileyen yavasinir sistemini etkileyen yavaşş seyirli, seyirli, 
ilerleyici ve ilerleyici ve ööldldüürrüüccüü bir bir zoonozdurzoonozdur..

 Etken; Etken; PrionPrion,, kküçüüçük protein yapk protein yapııssıında nda enfeksiyenfeksiyöözz partikpartiküüller" ller" 
olarak tanolarak tanıımlanmlanıır. r. 

 BulaBulaşşma; ma; Scrapie'denScrapie'den öölen koyun kadavralarlen koyun kadavralarıınnıın et kemik unu n et kemik unu 
üüretiminde kullanretiminde kullanıılmaslmasıı ve bu unlarve bu unlarıın sn sığıığırlara verilmesi rlara verilmesi 
sonucunda ortaya sonucunda ortaya ççııktktığıığı sansanıılmaktadlmaktadıır.r.

 BSE'ninBSE'nin inkinküübasyonbasyon periyodu, 2 yperiyodu, 2 yııldan 8 yldan 8 yııla kadar dela kadar değğiişşebilir. ebilir. 
En yEn yüüksek yaksek yaşş insidansinsidansıı 33--5 ya5 yaşş arasarasıındadndadıır. r. 

 ÜÜlkemizde 2004 ylkemizde 2004 yııllıından beri BSE ulusal izleme ve takip ndan beri BSE ulusal izleme ve takip 
programprogramıı uygulanmaktaduygulanmaktadıır.r.

 ÜÜlkemizde lkemizde şşu ana kadar rastlandu ana kadar rastlandığıığına dair bir veri yoktur.na dair bir veri yoktur.
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ŞŞAP HASTALIAP HASTALIĞĞII

 SSığıığır, manda, koyun, ker, manda, koyun, keççi, domuz ve vahi, domuz ve vahşşi hayvanlarda  i hayvanlarda  
ggöörrüüllüür, bular, bulaşışıccıı ve hve hıızla yayzla yayııllıır, etkeni r, etkeni virusturvirustur, , 

 ŞŞap ap virusununvirusunun O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 ve O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 ve AsiaAsia 1 1 
olmak olmak üüzere 7 adet farklzere 7 adet farklıı serotipiserotipi bulunmakta, her bir bulunmakta, her bir 
serotipserotip didiğğerine karerine karşışı koruma sakoruma sağğlamamakta,lamamakta,

 ÖÖllüüm oranm oranıı ((mortalitemortalite) %2) %2--5 baz5 bazıı salgsalgıınlarda %50nlarda %50’’ye ye 
ççııkabilmekte  kabilmekte  

 Hem ekonomik, hem de hayvan saHem ekonomik, hem de hayvan sağğllığıığınnıı global olarak global olarak 
etkiler. etkiler. 

 ZonozZonoz hastalhastalııklar arasklar arasıında yer almakla birlikte, insanlar nda yer almakla birlikte, insanlar 
hastalhastalığığa kara karşışı fazlafazla duyarlduyarlıı dedeğğildirildir

ŞŞap Hastalap Hastalığıığında Bulanda Bulaşşmama

 1.Direk temas:1.Direk temas:
--En yaygEn yaygıın bulan bulaşşma ma şşeklidireklidir

 2.Hava yolu ile bula2.Hava yolu ile bulaşşmama
 3.3.İİndirekndirek bulabulaşşma:ma:
 --İİnsan vasnsan vasııtastasıı ile bulaile bulaşşma (hayvan bakma (hayvan bakııccııssıı, hayvan , hayvan 

sahibi, sahibi, ççiftiftççiler, misafirler vs.)iler, misafirler vs.)
 HastalHastalığıığın don doğğal konakal konakççııssıı olmayan hayvanlar vasolmayan hayvanlar vasııtastasıı ile ile 

bulabulaşşma (kedi, kma (kedi, kööpek, kupek, kuşşlar, fareler)lar, fareler)
 HastalHastalığıığın n inkubasyoninkubasyon ssüüresi 2resi 2--6 g6 güün dn düür  r  
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ŞŞAP HastalAP Hastalığıığından Yndan Yııllllıık Kayk Kayııplarplar

 YYııllllıık %15 sk %15 süüt kaybt kaybıı
 SSüüt kaybt kaybıından dolayndan dolayıı uuğğradradığıığımmıız zarar yaklaz zarar yaklaşışık k 

10 milyon 10 milyon YTL YTL 

 Et kaybEt kaybıı %10 dolay%10 dolayıında nda 
 Et kaybEt kaybıından dolayndan dolayıı uuğğradradığıığımmıız zarar ise 100 z zarar ise 100 

milyon milyon YTL YTL 

ŞAP HASTALIĞI
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Mihrak: 596

2007 YILI ŞAP HASTALIĞI MİHRAK SAYISI

Koruyucu Koruyucu ÖÖnlemlernlemler

 Kesin tanKesin tanıı iiççin marazi madde alin marazi madde alıınarak en seri narak en seri şşekilde ekilde ŞŞap ap 
EnstitEnstitüüssüüne gne göönderilmeli, nderilmeli, 

 HastalHastalıık k ççııkan yere kordon konulmalkan yere kordon konulmalıı, , ççift tift tıırnaklrnaklıı hayvan ve hayvan ve 
üürrüünlerinin nlerinin ççııkkışıışı durdurulmaldurdurulmalıı, , 

 Hasta, Hasta, şşüüpheli ve 5 aylpheli ve 5 aylııktan kktan küçüüçükler dkler dışıışında kalan tnda kalan tüüm hayvanlar m hayvanlar 
aaşışılanmallanmalıı, , 

 ÖÖlen hayvanlar yaklen hayvanlar yakıılarak veya glarak veya göömmüülerek imha edilmeli,lerek imha edilmeli,
 Sahibinin isteSahibinin isteğği doi doğğrultusunda karantina brultusunda karantina böölgesinde kesilecek lgesinde kesilecek 

hayvanlara Hayvan Sahayvanlara Hayvan Sağğllığıığı ZabZabııtastasıı hhüükküümlerinin uygulanmalmlerinin uygulanmalıı. . 
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ŞŞAP HastalAP Hastalığıığı KontrolKontrolüü ProjesiProjesi

 2008 y2008 yııllıında AB destekli ''Tnda AB destekli ''Tüürkiye'de rkiye'de ŞŞap Hastalap Hastalığıığınnıın Kontroln Kontrolüü
Projesi'' baProjesi'' başşlatlatıılmlmışışttıır. r. 

 Projenin HedefiProjenin Hedefi::
TTüürkiye'de grkiye'de göörrüülen hastallen hastalığıığı kontrol edilebilir seviyeye getirmek kontrol edilebilir seviyeye getirmek 

ve Uluslararasve Uluslararasıı SalgSalgıın Hastaln Hastalııklar Ofisi'nin (OIE) belirlediklar Ofisi'nin (OIE) belirlediğği kurallar i kurallar 
dahilinde dahilinde Trakya'yTrakya'yıı 'a'aşışılama ile hastallama ile hastalııktan arktan arıındndıırrıılmlmışış bböölge'lge'
statstatüüssüüne kavune kavuşşturmaktturmaktıır.r.

 65,6 milyon 65,6 milyon avroavro bbüüttççeli ve yeli ve yüüzde 25'i Tzde 25'i Tüürkiye katkrkiye katkııllııddıırr

PROJE KAPSAMINDA 
KONTROL METOTLARI

 ÇÇiftiftççi ve Personel ei ve Personel eğğitimi itimi 

• Aşı ve Aşılamalar

• Sero-survey

•• HastalHastalıık mihraklark mihraklarıınnıın temizlik ve n temizlik ve 
dezenfeksiyonudezenfeksiyonu

•• HastalHastalıık k ççııkan bkan böölgelerden canllgelerden canlıı hayvan ve risk tahayvan ve risk taşışıyan yan üürrüünlerin nlerin 
ççııkkışıışınnıın yasaklanmasn yasaklanmasıı,,

•• SSııkkıı kordon ve karantina tedbirleri uygulanmaskordon ve karantina tedbirleri uygulanmasıı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.



AAŞŞILAMALARILAMALAR

 ÜÜlke genelinde blke genelinde büüyyüükbakbaşş hayvanlarhayvanlarıın, Marmara bn, Marmara böölgesinde lgesinde 
kküçüüçükbakbaşş hayvanlarhayvanlarıın tamamn tamamıı, Anadolu, Anadolu’’da kda küçüüçükbakbaşş hayvanlarhayvanlarıın n 
yaklayaklaşışık yk yüüzde 30'unun ilkbahar dzde 30'unun ilkbahar dööneminde aneminde aşışılanmaslanmasıı
sasağğlanacak, lanacak, 
TrakyaTrakya’’da da trivalantrivalan (A22 Irak, O1Manisa ve Asia1)(A22 Irak, O1Manisa ve Asia1)
DiDiğğer bazer bazıı illerde illerde bivalanbivalan (A22 Irak, O1Manisa)(A22 Irak, O1Manisa)

 Karadeniz ve Akdeniz bKaradeniz ve Akdeniz böölgesinde ise klgesinde ise küçüüçükbakbaşş hayvanlarda bu hayvanlarda bu 
yyııl kampanya l kampanya ççererççevesinde aevesinde aşışılama yaplama yapıılmayacak, proje slmayacak, proje süüresince resince 
şşap aap aşışıssıı üücretsiz olacak. cretsiz olacak. 

ERADERADİİKASYON PLANIKASYON PLANI

 2010 y2010 yııllıından sonra gerndan sonra gerççekleekleşştirilecek 3 ytirilecek 3 yııl sl süürecek recek 
ayrayrıı bir proje bir proje ççalalışışmasmasııyla da tyla da tüüm Tm Tüürkiye'de rkiye'de ŞŞap ap 
hastalhastalığıığınnıın n eradikeeradike edilmesi edilmesi ööngngöörrüülmektedir.lmektedir.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.



ANTRAKSANTRAKS
-- TTüüm sm sııcakkanlcakkanlıı hayvanlar ve insanlar, hayvanlar ve insanlar, öözellikle, szellikle, sığıığır, koyun, r, koyun, 

kekeççi, manda, deve ve geyik i, manda, deve ve geyik infinf..’’a duyarla duyarlııddıır. r. 
-- Etken; Etken; BacillusBacillus anthracisanthracis

-- BULABULAŞŞMA:MA:
11--Sindirim yolu (BaSindirim yolu (Bağığırsak rsak şşarbonu):arbonu): HayvanHayvanllarda su, yem, arda su, yem, 
ot gibi got gibi gııdalarla, insanlar; iyi pidalarla, insanlar; iyi pişşirilmemiirilmemişş etler ile  etler ile  
22-- Solunum yolu ile (AkciSolunum yolu ile (Akciğğer er ŞŞarbonu):arbonu): Hayvanlarda Hayvanlarda 
nadiren gnadiren göörrüülen bu yolla enfeksiyona, insanlardalen bu yolla enfeksiyona, insanlarda ssııkkçça a 
rastlanrastlanıır.r.
33-- Deri yolu ile (Deri Deri yolu ile (Deri ŞŞarbonu) :arbonu) : Deride oluDeride oluşşan an ççizik, sizik, sııyryrıık k 
ve yaralardan mikrobun girmesi ile olur. ve yaralardan mikrobun girmesi ile olur. 

İİnkubasyonnkubasyon ssüüresi 1resi 1-- 14 g14 güündndüürr

KKorunma orunma ÖÖnlemleri:nlemleri:
11-- AntrakstanAntrakstan öölmlmüüşş hayvanlarhayvanlar yakyakııllıırr veya 2 metre veya 2 metre 

derine gderine göömmüüllüüp p üüzerine bol szerine bol söönmeminmemişş kirekireçç tozu tozu serpilir,serpilir,

öölen hayvanlara otopsi yaplen hayvanlara otopsi yapıılmazlmaz

22-- HastalHastalığıığın  n  ççııkan mera ve ahkan mera ve ahıırda hastalarrda hastalar aayryrııllıırr, , 

sasağğlamlar alamlar aşışılanlanıır, r, hayvan girihayvan girişşi yasaklani yasaklanıır,r,

33--TTüüm m ççevre, ahevre, ahıırr veve ekipman dezenfekte edilekipman dezenfekte edilmelidirmelidir. . 

Hasta ve bulaHasta ve bulaşşmadan madan şşüüpheli hayvanlarpheli hayvanlarıın sn süüttüü,, yapayapağığı

ve kve kııllarllarıı imha edilirimha edilir..

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.
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2007 YILI ANTRAKS HASTALIĞI MİHRAK SAYISI
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KUDUZKUDUZ

KUDUZKUDUZ

 Kuduz, bilinen en eski Kuduz, bilinen en eski enfeksiyenfeksiyöözz hastalhastalııklardan, klardan, 
öönemli bir nemli bir zoonozdurzoonozdur..

 Etkeni olan Etkeni olan virusvirus, t, tüüm sm sııcakkanlcakkanlıı hayvanlar ihayvanlar iççin in 
patojendir.patojendir.

 HastalHastalıık dok doğğada ada ııssıırma ile aktarrma ile aktarııldldığıığı iiççin in 
karnivorlarkarnivorlarıın hastaln hastalığıığı olarak kabul edilmektedir. olarak kabul edilmektedir. 
İİnsan ve nsan ve herbivorlarherbivorlar nihainihai--ööllüü konakkonakççıılardlardıır.r.

 İİnkubasyonnkubasyon ssüüresi 14resi 14--90 g90 güün arasn arasıında denda değğiişşir.ir.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.



Kuduzun EpidemiyolojisiKuduzun Epidemiyolojisi

 Hayvandan hayvana ve hayvandan insana  Hayvandan hayvana ve hayvandan insana  ııssıırma ile bularma ile bulaşışır. r. 
 İİki ki siklussiklus arasarasıında devamlnda devamlııllıık gk göösterir:sterir:

 KKıırsal Kuduz;rsal Kuduz; öözel yerlezel yerleşşimlerde bir veya iki timlerde bir veya iki tüür (kr (küçüüçük k 
karnivorlar) sorumludur, bu durum ykarnivorlar) sorumludur, bu durum yııllar boyu sllar boyu süürer.rer.

 Kentsel Kuduz;Kentsel Kuduz; babaşışıboboşş ve evcil olmayan kedi ve kve evcil olmayan kedi ve kööpekleri pekleri 
etkiler. etkiler. İİnsanlar insanlar iççin en tehlikeli kuduz in en tehlikeli kuduz şşekli olup tekli olup tüüm m 
bildirilmibildirilmişş olaylarolaylarıın %99n %99’’unu oluunu oluşşturur. Geliturur. Gelişşmekte olan mekte olan 
üülkelerin lkelerin öönemli bir sorunudurnemli bir sorunudur..

DDÜÜNYANYA’’DA KUDUZDA KUDUZ

KKööpek kuduzu;pek kuduzu;
 Asya ve Afrika Asya ve Afrika üülkelerindeki kuduzun (%90) esas nedenidir. lkelerindeki kuduzun (%90) esas nedenidir. 
 BatBatıı Avrupa Avrupa üülkelerinden bazlkelerinden bazıılarlarıı, k, kööpek kuduzundan ari hale getirilmipek kuduzundan ari hale getirilmişştir,  tir,  

DoDoğğu Avrupa u Avrupa üülkelerinde, halen glkelerinde, halen göörrüülmektedir. lmektedir. 
 Latin Amerika Latin Amerika üülkelerinde ise klkelerinde ise kööpek kuduzunun pek kuduzunun yanyanııssıırara yarasa kuduzu yarasa kuduzu 

etkilidir. etkilidir. 
 VahVahşşi yai yaşşam (am (SylvatikSylvatik) kuduzu;) kuduzu;
 DoDoğğu Avrupa u Avrupa üülkelerinde ciddi bir problem olarak bildirilmektedir.lkelerinde ciddi bir problem olarak bildirilmektedir.
 A.B.D. (%85A.B.D. (%85--90) ve Kanada90) ve Kanada’’da da etkilidir. da da etkilidir. 
 AvrupaAvrupa’’da en yaygda en yaygıın oldun olduğğu u üülkeler, lkeler, LitvanyaLitvanya, Ukrayna ve , Ukrayna ve BelarusBelarus

Cumhuriyetidir.Cumhuriyetidir.
 Yarasa Kuduzu;Yarasa Kuduzu;
 A.B.D.A.B.D.’’de insan ve pet hay. kuduz vakalarde insan ve pet hay. kuduz vakalarıınnıın %4n %4’ü’ü yarasa yarasa orjinlidirorjinlidir. . 
 AvrupaAvrupa’’da da ççok az gok az göörrüülmektedir. 2006 ylmektedir. 2006 yııllıında bir varyant kuduz nda bir varyant kuduz virusuvirusu olan olan 

Avrupa  yarasa  Avrupa  yarasa  LyssavirusLyssavirus (EBLV) 4 (EBLV) 4 ööllüü yarasada tespit edilmiyarasada tespit edilmişştir.tir.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.



KUDUZ

54 35
157

21

272

0
100
200
300

1

YILLAR

M
İH

R
A

K
 S

A
YI

SI

2003 2004 2005 2006 2007

YILLARA GÖRE TÜRKİYE’DE MİHRAK SAYILARI

Mihrak : 272

2007 YILI KUDUZ HASTALIĞI MİHRAK SAYISI

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.



TTÜÜRLERE GRLERE GÖÖRE 1995RE 1995--20072007
YILLARI ARASINDYILLARI ARASINDA EGE BA EGE BÖÖLGESLGESİİNDENDE KUDUZKUDUZ DADAĞĞILIMIILIMI

YILLAR Köpek Kedi Koy-Keçi Sığır Tilki At-Eşek Diğer İnsan
1995 46 4 . 3 . . . 1
1996 70 4 . 2 . 1 .

1997 82 3 1 4 . . .

1998 67 1 4 3 . . . 1
1999 77 6 3 13 3 1 .

2000 39 5 7 7 10 1 . 3
2001* 39 3 5 66 22 7 .

2002* 23 6 14 234 44 2 7
2003* 11 10 7 100 24 . 1
2004 11 8 1 48 8 . . 1
2005 16 4 6 54 15 . . .

2006 17 7 6 39 20 . . .

2007 24 4 . 36 19 . . .

TOPLAM 522 65 54 609 165 12 8 6

EVCEVCİİL HAYVANLARDA KUDUZUN L HAYVANLARDA KUDUZUN 
ÖÖNLENMESNLENMESİİ

 Sahipsiz kediSahipsiz kedi--kkööpekler kontrol altpekler kontrol altıına alna alıınmalnmalııddıır (kr (kööpek pek 
barbarıınaklarnaklarıı, k, kııssıırlarlaşşttıırma ve sahiplendirme yoluyla).rma ve sahiplendirme yoluyla).

 AAşışılama ;lama ; DDüünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttüü (WHO)(WHO)’’ne gne gööre bir re bir 
populasyondakipopulasyondaki kkööpeklerin en az %70peklerin en az %70’’i ai aşışılanmallanmalııddıır. r. 
GerektiGerektiğğinde hastalinde hastalıık mahallerine komk mahallerine komşşu illerde de u illerde de 
yoyoğğun aun aşışılama yaplama yapıılmallmalııddıır.r.

 Karantina Tedbirleri ;Karantina Tedbirleri ; Pet ve Pet ve ççiftlik hay. giriiftlik hay. girişş ve ve ççııkkışışlarlarıı
6 ay s6 ay süüre ile yasaklanre ile yasaklanıır. Hay. bahr. Hay. bahççeleri ve geleri ve göösteri steri 
merkezlerindeki vahmerkezlerindeki vahşşi hayvanlar ilk yakalandi hayvanlar ilk yakalandııklarklarıında 6 nda 6 
ay karantinada tutulurlar.ay karantinada tutulurlar.

 EEğğitim ve itim ve BilgilendirmeBilgilendirme’’yeye öönem verilmelidir. nem verilmelidir. 
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KUDUZ KONTROLKUDUZ KONTROLÜÜ
ÇÇiftlik Hayvanlariftlik Hayvanlarıında Temas Sonrasnda Temas Sonrasıı YYöönetim netim 

 KARANTKARANTİİNA TEDBNA TEDBİİRLERRLERİİ; ; 
 Hayvan giriHayvan girişş ççııkkışışlarlarıı 6 ay s6 ay süüreyle yasaklanreyle yasaklanıır, r, şşüüpheli pheli 

hayvanlar derhal kesime ghayvanlar derhal kesime göönderilir ve bunlarnderilir ve bunlarıın n 
üürrüünlerinin tnlerinin tüüketimine izin verilmez. ketimine izin verilmez. (S(Süütler tler ııssııl il işşleme leme 
tabi tutulur). tabi tutulur). 

 IsIsıırrıılan lan ççiftlik hayvaniftlik hayvanıı, , inaktifinaktif aaşışı ile aile aşışıllıı ise acilen tek ise acilen tek 
doz doz inaktifinaktif aaşışı ile tekrar aile tekrar aşışılanlanıır ve 90 gr ve 90 güün sn süüreyle reyle 
ggöözetim altzetim altıında tutulur.nda tutulur.

TKB PROJELERTKB PROJELERİİ

AB mali yardAB mali yardıımlarmlarıı ççererççevesinde evesinde ““TTüürkiyerkiye’’de Kuduz de Kuduz 
HastalHastalığıığınnıın Kontroln Kontrolüü ProjesiProjesi”” 2008 y2008 yııllıında uygulamaya nda uygulamaya 
konulmukonulmuşştur.tur.
 TTüüm kedi ve km kedi ve kööpek varlpek varlığıığı ile riskli bile riskli böölgelerdeki lgelerdeki ççiftlik iftlik 

hayvanlarhayvanlarıı parenteralparenteral olarak aolarak aşışılanacaktlanacaktıır.r.
 Ege bEge böölgesinde riskli alanlarda yaban hayatlgesinde riskli alanlarda yaban hayatıına yna yöönelik nelik 

olarak aolarak ağığız yoluyla az yoluyla aşışılama  uygulanacaktlama  uygulanacaktıır.r.
 AAşışılanan kedi ve klanan kedi ve kööpeklerin belirlenmesi amacpeklerin belirlenmesi amacııyla yla 

tantanıımlama bantlarmlama bantlarıı kullankullanıılacaktlacaktıır.r.
 Ankara, Ankara, İİstanbul ve stanbul ve İİzmirzmir’’de yerel yde yerel yöönetimlerle ortak netimlerle ortak 

ininşşa edilecek birer hayvan baka edilecek birer hayvan bakıım m üünitesi kurulacaktnitesi kurulacaktıır. r. 
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SISIĞĞIR TUBERKIR TUBERKÜÜLOZULOZU

 İİnsan ve hayvanlarda, akcinsan ve hayvanlarda, akciğğer, er, ççeeşşitli organ ve dokularda, itli organ ve dokularda, kazekazeöözz
ttüüberkberküüllerinllerin oluoluşşmasmasııyla karakterize yla karakterize kronik,kronik, bulabulaşışıccıı, , zoonotikzoonotik
bir hastalbir hastalııktktıır. r. 

 Memelilerde hastalMemelilerde hastalıık yapan tk yapan tüürleri :rleri :
-- MycobacteriumMycobacterium tuberculosistuberculosis (insan tipi)   (insan tipi)   
-- MycobacteriumMycobacterium bovisbovis ((ssığıığır tipi olup, insan,koyun, ker tipi olup, insan,koyun, keççi, at, i, at, 
domuzlardadomuzlarda ))
-- M. M. aviumavium (ku(kuşş tipi)tipi)

TuberkulozTuberkuloz Neden Neden ÖÖnemlidir?nemlidir?
1.Ekonomik Kay1.Ekonomik Kayııplar plar 
**HastalHastalıık k ççabuk yayabuk yayııllıır, tedavisi ekonomik der, tedavisi ekonomik değğildir, ildir, 

kontrol ve mkontrol ve müücadelesi gcadelesi güçüç ve masraflve masraflııddıır.r.
a.a.İşİşletme bazletme bazıında nda 

**BuzaBuzağığılama oranlama oranıı azalazalıır (%1),r (%1),
*S*Süüt verimi dt verimi düüşşer (158kg/yer (158kg/yııl),l),
**TBTB’’lulu anadan doanadan doğğan yavrular ya an yavrular ya ööllüürler yada rler yada 
enfekteenfekte dodoğğarlar.arlar.

b. b. ÜÜlke lke ççapapıında nda 
**Hayvansal protein kaynaklarHayvansal protein kaynaklarıınnıı olumsuz etkiler, olumsuz etkiler, 
hayvan ve hayvansal hayvan ve hayvansal üürrüün ticaretine engel olur.n ticaretine engel olur.

* * ZoonozZoonoz olmasolmasıı,, İİnsan sansan sağğllığıığında neden oldunda neden olduğğu u 
fiziki yetersizlik, ifiziki yetersizlik, işşggüüccüü kaybkaybıı, tedavi giderleri., tedavi giderleri.
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TB. BULATB. BULAŞŞMAMA

 SSığıığırlarda rlarda solunum yolusolunum yolu infinf..’’uu
akciakciğğer  er  tbtb.. neden olurneden olur. Akci. Akciğğer er tbtb..’’da, da, ööksksüürrüük, gk, güçüç
solunum, solunum, 

 AlimenterAlimenter tbtb..’’dede ise aise ağığız, damak, yutak, dil ve z, damak, yutak, dil ve farinksfarinks
de de şşekillenen lezyonlar gekillenen lezyonlar gııdalardalarıın n ççiiğğnenmesine ve nenmesine ve 
yutulmasyutulmasıına engel olur. na engel olur. 
Enfeksiyonun her iki tipinde de bEnfeksiyonun her iki tipinde de böölgesel lenf yumrularlgesel lenf yumrularıı
şşiişşkin,  hayvanda zaykin,  hayvanda zayııflama belirgindir.flama belirgindir.
İİnkubasyonnkubasyon ssüüresi resi susuşşunun niteliniteliğği, i, patojenitesipatojenitesi, dozu, , dozu, inokulasyoninokulasyon
yolu ile iliyolu ile ilişşkilidir. Deneysel kilidir. Deneysel infeksiyonlardainfeksiyonlarda bu sbu süüre dore doğğal al 
infeksiyonlarainfeksiyonlara ggööre daha kre daha kıısadsadıır. Genellikle 3r. Genellikle 3--5 hafta i5 hafta iççerisinde erisinde 
dedeğğiişşebilirebilir

TB.TB.’’da Hayvan Kaynaklda Hayvan Kaynaklıı KayKayııplarplar
 Ortalama hayvan mevcuduOrtalama hayvan mevcudununnun 10.000.00010.000.000 %10%10’’u reaktu reaktöör hayvan r hayvan 

olarak (Yaklaolarak (Yaklaşışık k 1.01.000.000 )00.000 )

 ReaktReaktöör her hayvanr her hayvanıınn 2 hayvan2 hayvanıı bulabulaşşttıırabilecerabileceğği, i, 

 TTüüberkberküülozlu inekte %20 slozlu inekte %20 süüt kaybt kaybıı bulundubulunduğğu, ortalama su, ortalama süüt t 
veriminin veriminin 2002000 kg/y0 kg/yııl oldul olduğğu,u,((SSüüt fiyatt fiyatıınnıın n 555 Kr5 Krşş olduolduğğuu))

 CCanlanlıı aağığırlrlığıığın 250 kg oldun 250 kg olduğğu ve hastalu ve hastalığıığın %30 et n %30 et ((75 kg 75 kg ) ) kaybkaybıınana
sebebiyet verdisebebiyet verdiğğii ((CanlCanlıı aağığırlrlııkta kg fiyatkta kg fiyatıınnıın 65 Krn 65 Krşş. . ooldulduğğuu))

 Et ve SEt ve Süüt kayt kayııplarplarıınnıın neden oldun neden olduğğu yu yııllllıık ortalama k ortalama 

Toplam 14.122Toplam 14.122..50500.000 YTL0.000 YTL
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SSığıığır r TuberkTuberküülozundanlozundan KKorunma:orunma:
AAllıınmasnmasıı gereken gereken öönlemlernlemler::
11-- SSüürrüüye dye dışışararııdan bilinmeyen, kontrolsdan bilinmeyen, kontrolsüüz hayvan z hayvan 
sokulmamasokulmamallıı,,
22-- İİnfektenfekte analardan doanalardan doğğan saan sağğlam yavrular varsa ayrlam yavrular varsa ayrıı, , 
temiz bir yerde baktemiz bir yerde bakıım vem ve beslenmeye albeslenmeye alıınmanmallıı, , 
33-- AhAhıırlar kalabalrlar kalabalıık olmamak olmamallıı, , ççok iyi ve sok iyi ve sıık sk sıık dezenfekte k dezenfekte 
edilmeli, havalandedilmeli, havalandıırrıılmallmalıı, hijyenik , hijyenik öönlemler snlemler süürekli olmalrekli olmalıı..

44--SSığıığırlrlararıın bulunduklarn bulunduklarıı yerde kanatlyerde kanatlıı hayvanlarhayvanlar
bulundurulmamabulundurulmamallıı,,

55-- Hayvanlar sHayvanlar süürekli rekli vetvet. hekim . hekim kontrolundakontrolunda ololmalmalıı, , tbtb. . 
yyöönnüünden gerekli kontrolleri yapnden gerekli kontrolleri yapıılmallmalıı ve reaktve reaktöörler hemen rler hemen 
ayrayrıılmallmalııddıır.r.

* Korunma * Korunma öönlemlerinin banlemlerinin başşararııllıı olabilmesi iolabilmesi iççin hastalin hastalıık k 
kaynaklarkaynaklarıınnıın neler olabilecen neler olabileceğğinin bilinmesi ve ortadan inin bilinmesi ve ortadan 
kaldkaldıırrıılmaslmasıı ççok ok öönemlidir.nemlidir.
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SISIĞĞIR TIR TÜÜBERKBERKÜÜLOZULOZU
MMİİHRAKLAR( 2003HRAKLAR( 2003--2007 )2007 )
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--SSığıığır r TbTb., s., süüt st sığıığırcrcııllığıığı iişşletmelerinde sletmelerinde süürrüü sasağğllığıığı aaççııssıından ndan 
periyodik kontrolleri yapperiyodik kontrolleri yapıılmallmalıı, , 
--TbTb. . ççııkan ahkan ahıırlara dezenfeksiyon yaprlara dezenfeksiyon yapıılmallmalıı, , şşüüpheli yem ve pheli yem ve 
materyalleri yakmateryalleri yakıılarak veya glarak veya göömmüülerek imha edilmelidir. lerek imha edilmelidir. 

--SSüütlerin sattlerin satışıışına kesinlikle izin verilmemeli, hastalar dna kesinlikle izin verilmemeli, hastalar dışıışındaki ndaki 
hayvanlar da test sonucuhayvanlar da test sonucu negatif ise, test 2 ay sonra tekrarlanmalnegatif ise, test 2 ay sonra tekrarlanmalıı
sonuca gsonuca gööre dere değğerlendirilmelidir.erlendirilmelidir.

Mihrak: 306
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SISIĞĞIR BRUSELLOZUIR BRUSELLOZU

 SSığıığır, koyun, ker, koyun, keççi ve domuzlarda, i ve domuzlarda, yavru atmalarayavru atmalara, , 
genitalgenital organ enfeksiyonlarorgan enfeksiyonlarıınana ve infertiliteye ve infertiliteye 
neden neden öönemli bir nemli bir zoonozdurzoonozdur..

 BBüüttüün dn düünyada yaygnyada yaygıın olup, sn olup, süüt ineklerinde t ineklerinde 
prevalansprevalansıı yyüüksektir.ksektir.

 Etken Etken BrucellaBrucella cinsi bakterilerdir.cinsi bakterilerdir.
 İİnkubasyonnkubasyon ssüüresi; resi; sindirim yoluyla alındığında 

33 - 230 gün arasında (Ort. 2 hafta- 1 yıl) değişir.

Bruselloz Nasıl Bulaşır?

*Brusellozis bir sürüden diğer bir sürüye enfekte
hayvanların sokulmaları, aynı merada otlatılmaları

*Hasta hayvanlarla direkt temas veya akıntıları ile 
bulaşık çevreden, 
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BrusellozBruselloz Neden Neden ÖÖnemlidir?nemlidir?

1.Ekonomik Kay1.Ekonomik Kayııplar plar 

**HastalHastalıık k ççabuk yayabuk yayııllıır, kontrol ve mr, kontrol ve müücadelesi gcadelesi güçüç
ve masraflve masraflııddıır.r.

a.a.İşİşletme bazletme bazıında nda 
**Yavru kaybYavru kaybıı, s, süüt veriminde azalma, damt veriminde azalma, damıızlzlıık k 
dedeğğeri kayberi kaybıı, k, kııssıırlrlıık vs.,k vs.,

b. b. ÜÜlke lke ççapapıında nda 
**Hayvansal protein kaynaklarHayvansal protein kaynaklarıınnıı olumsuz etkiler, olumsuz etkiler, 
hayvan ve hayvansal hayvan ve hayvansal üürrüün ticaretine engel olur.n ticaretine engel olur.

* * ZoonozZoonoz olmasolmasıı,, İİnsan sansan sağğllığıığında neden oldunda neden olduğğu u 
fiziki yetersizlik, ifiziki yetersizlik, işşggüüccüü kaybkaybıı, tedavi giderleri., tedavi giderleri.

Sığırlar Brusellozdan Nasıl Korunur?
Sağlıklı Sürülerde

• Sağlıklı bir sürüye, dışarıdan kontrolsüz hayvan 
alınmamalıdır.

 Yeni katılan hay. ‘lar, ari işlemelerden seçilmeli, 
hayvanlara test yaptırılmalıdır ve bu hay.’lar
aşılatılmalıdır. 
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Sığırlar Brusellozdan Nasıl Korunur?

Enfeksiyon tespit edilmiş bir işletmede;
Tedavi edici bir uygulama yapılmamalı,

*Genel Hijyenik tedbirler uygulanmalı

- Ölü doğmuş yavrular, doğuma ait atık materyaller ile 
bulaşık yem, altlık vb. imha edilmeli, yakılmalı,  
dezenfektana batırıldıktan sonra gömülmeli,

- Yine bu barınaklardan alınan gübre  kullanılmadan önce 
uygun bir dezenfektanla muamele edilmeli ve 3 hafta 
bekletilmelidir. 

BrusellozluBrusellozlu Hayvan KaynaklHayvan Kaynaklıı KayKayııplarplar

 Ortalama hayvan mevcuduOrtalama hayvan mevcudununnun 10.000.00010.000.000 %%22’’sisi reaktreaktöör hayvan r hayvan 
olarak (Yaklaolarak (Yaklaşışık k 20200.000 )0.000 )

 ReaktReaktöör her hayvanr her hayvanıınn 2 hayvan2 hayvanıı bulabulaşşttıırabilecerabileceğği, i, 

 BrusellozisliBrusellozisli inekte %20 sinekte %20 süüt kaybt kaybıı bulundubulunduğğu, ortalama su, ortalama süüt veriminin t veriminin 
2002000 kg/y0 kg/yııl oldul olduğğu,u,

 CCanlanlıı aağığırlrlığıığın 250 kg oldun 250 kg olduğğu ve hastalu ve hastalığıığın %30 et n %30 et ((75 kg 75 kg ) ) kaybkaybıınana
sebebiyet verdisebebiyet verdiğğii

 Et ve SEt ve Süüt kayt kayııplarplarıınnıın neden oldun neden olduğğu yu yııllllıık ortalama k ortalama 

Genel toplam 2Genel toplam 2..993993..800800.000 YTL.000 YTL
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SISIĞĞIR BRUSELLOZU IR BRUSELLOZU 
MMİİHRAKLAR( 2003HRAKLAR( 2003--2007 Ekim)2007 Ekim)
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 527527 mihrakmihrak
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MASTMASTİİTTİİS NEDS NEDİİR?R?

 Meme dokusunun yangMeme dokusunun yangııssıı olup, olup, polimikrobiyalpolimikrobiyal bir enfeksiyondur.bir enfeksiyondur.
 YaklaYaklaşışık 200 farklk 200 farklıı patojen (bakteri, patojen (bakteri, virusvirus, mantar ve maya t, mantar ve maya tüürleri) rleri) 

taraftarafıından olundan oluşşturulur.turulur.
 MastitislerinMastitislerin polimikrobiyelpolimikrobiyel bir etiyolojiye sahip olmasbir etiyolojiye sahip olmasıı sasağığıttıımmıınnıı

zorlazorlaşşttııran en ran en öönemli nemli öözelliktir.zelliktir.
 ZoonotikZoonotik öözellizelliğği nedeniyle de ayni nedeniyle de aynıı zamanda bir halk sazamanda bir halk sağğllığıığı

problemidir.problemidir.

MASTMASTİİTTİİS ve EKONOMS ve EKONOMİİK KAYIPLARK KAYIPLAR

 MastitisMastitis, s, süüt st sığıığırcrcııllığıığınnıın en yaygn en yaygıın ve en masrafln ve en masraflıı
hastalhastalığıığıddıır.r.

 TTüürkiyerkiye’’de yde yııllllıık kayk kayııp yaklap yaklaşışık 400 milyon YTL.k 400 milyon YTL.’’dirdir..
 MastitisinMastitisin neden olduneden olduğğu ekonomik kayu ekonomik kayııplar:plar:

11-- SSüüt veriminde azalma (% 61 t veriminde azalma (% 61 --% 70)% 70)
22-- SSüürrüüde yenilenme (% 11 de yenilenme (% 11 -- % 22)% 22)
33-- SaSağığıttıımm masraflarmasraflarıı (% 3 (% 3 -- % 9)% 9)
44-- DiDiğğer (ser (süüt kalitesinde dt kalitesinde düüşşüüşş, , ööllüüm, vb.)               m, vb.)               
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Hijyenik Süt (Yüksek Kaliteli Süt) Nedir?

1. Somatik Hücre Sayısı: Sütün memeden çıkmadan 
önceki kalitesini gösterir. Subklinik mastitisin
göstergesidir. (<500.000 hücre/ml. olmalıdır.)

2. Sütte Antibiyotik Kalıntı Düzeyi: Subklinik
mastitisin sağıtımı amacıyla laktasyon döneminde 
yapılan yüksek dozda ve kontrolsüz antibiyotik 
uygulamaları nedeniyle sütte kirliliğe neden olur. 

3. Toplam Bakteri Sayısı: Sütün memeden alındıktan 
sonraki aşamalarda temizliğini gösterir.(<100.000 
adet/ml. olmalıdır)

MASTMASTİİTTİİS NEDENLERS NEDENLERİİ

11--İİneneğğin in mastitisemastitise direndirenççlilik derecesi:lilik derecesi:
Genetik direnGenetik direnççlilik, memenin anatomik yaplilik, memenin anatomik yapııssıı, , laktasyonlaktasyon

ddöönemi, donemi, doğğum sayum sayııssıı, do, doğğuma bauma bağğllıı hastalhastalııklar vb.klar vb.
22--MikrobiyelMikrobiyel etkenleretkenler::
KontagiyKontagiyöözz mastitismastitis etkenlerietkenleri;; StaphStaph..aureusaureus,,
StrepStrep..agalactiaagalactia, , MycoplasmaMycoplasma spsp. ine. ineğğin  meme bain  meme başışındanda
bulunurlar.Sabulunurlar.Sağığım hijyeninin eksiklim hijyeninin eksikliğğini gini göösterir.sterir.
ÇÇevresel evresel mastitismastitis etkenleri;etkenleri; KoliformKoliform grubugrubu ((E. E. colicoli),),
StrepStrep. . spsp.. gibi bakteriler inegibi bakteriler ineğğin yain yaşşadadığıığı ortamdaortamda
bulunurlar. Bu bakterilerin bulunmasbulunurlar. Bu bakterilerin bulunmasıı ççevre hijyenininevre hijyeninin
eksiklieksikliğğini gini göösterir.sterir.
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MastitistenMastitisten korunma ve kontrol naskorunma ve kontrol nasııl olmall olmalıı??

 EEğğitim itim 

 HijyenHijyen

 SubklinikSubklinik mastitislerinmastitislerin zamanzamanıında tespiti venda tespiti ve
kuruda tedavikuruda tedavi

 Kronik Kronik enfektelerinenfektelerin ssüürrüüden den ççııkartkartıılmaslmasıı

 Disiplinli kayDisiplinli kayııt ve kontrol sistemlerit ve kontrol sistemleri

MastitisMastitis FormlarFormlarıı
 Klinik Klinik MastitisMastitis::

Memede aMemede ağğrrıı, s, sııcaklcaklıık,k,şşiişşkinlik, skinlik, süütte ptte pııhthtıı ve kan ile fark ve kan ile fark 
edilir.edilir.İşİşletmede aylletmede aylıık gk göörrüülme oranlme oranıı %2%2’’yi yi 
gegeççmemelidir.memelidir.

 SubklinikSubklinik MastitisMastitis::
SSüürrüü sorunudur, isorunudur, işşletme bazletme bazıında varlnda varlığıığı % 10% 10--70 70 
arasarasıındadndadıır. Klinik  tablo gr. Klinik  tablo gööstermez, ancak sstermez, ancak süüt verimini t verimini 
ve kalitesini dve kalitesini düüşşüürrüür . r . 
İİnek banek başışına yna yııllllıık %10k %10--11 11 üüretim kaybretim kaybıına neden na neden 
olmaktadolmaktadıır (r (ÜÜlkemizde lkemizde subkliniksubklinik mastmast..’’den inek baden inek başışına hastalna hastalığıığın n şşiddetine giddetine gööre re 

ggüünde 1.5 nde 1.5 --7 L aras7 L arasıında snda süüt kaybt kaybıı olduolduğğu bildirilmiu bildirilmişştirtir))
SSüüt hijyeninde temel rol oynar.t hijyeninde temel rol oynar.
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MastitiseMastitise Neden Olan Patojen Bakterilerin Neden Olan Patojen Bakterilerin İİzmir zmir İİli li 
CivarCivarıında Yaygnda Yaygıınlnlığıığı

Mikrobiyolojik üreme sonuçları

28,44

18,02

7,425,8

11,3

7,77

5,47

15,72

S.aureus

KNS

Str.agalactia

Str.dysgalactia

Str.uberis

Koliform

C.bovis

Diğer
mikroorganizmalar

20052005--2007 y2007 yııllarllarıı laboratuvaralaboratuvara gelen sgelen süütlerden izole tlerden izole 
edilen bakterileredilen bakteriler

Mastitis Dağılım Tablosu
3

20

9

2

40

3

39

Bacillus Corynebacter sp.
E.coli Pseudomonas
Staphylococcus Beta-hemolitik staph.aureus
Streptococcus
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BUZAĞI İSHALLERİ
Başlıca Patojenler

 Escherichia coli (E.coli)

 Rota virus

 Corona virus

 Cryptosporidium

Türkiye’de Yaygınlığı

 Türkiye’değişik araştırmalarda ishalli buzağılarda 
gösterilmiş, 

 Enteropatojenik E.coli; (%9.5) (%30), (%32), (%64) 

 BRV; (%17), (%25.9),(%26.8) (%53)
 BCV ise; (%  4.3), (%18) 
 Cryptosporidium (%7.2), (%17.3), (%24.5) (%26.7),      

(%31.3) oranında tespit edilmiştir.
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