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Kolostrum

 Doğumdan sonraki ilk 6 saat içinde sütçülerin 3-4, etçilerin 2-
3 litreye yakın kolostrum alması gerekir 

 Doğumdan sonraki 2 hafta az miktarda kolostrum verilmesi

 Kolostrumun kalitesi; buzağılama sayısına, ineğin beslenme 
durumuna ve aşılanmışlığına göre değişir. Aşı uygulamaları 
hedef patojenlere karşı kolostrumdaki spesifik antikor 
konsantrasyonunu arttırabilir

 Satın alınıyorsa kolostrumla hastalıkların bulaşma riski 
olduğuna dikkat edilmelidir. Enfeksiyon durumu bilinmeyen 
çiftliklerden kolostrum sağlamaktan kaçınılmalıdır. 



Güç doğum-Kolostrum alımı

 Güç doğumlar nedeniyle buzağının baş ve dilinde 
gelişebilen şişkinlik-konjesyon, 

gebe hayvanın beslenmesi

dar pelvis çatısı 

genetik özellikler

buzağı büyüklüğü        



Ortamdaki patojen yükü

Kontamine çevre ve gereçler; hayvanların 
patojene maruz kalma süresinin uzaması

 enfekte hayvanlar, 
 ardıl doğumlar, 
 aşırı kalabalık, 
 kirli buzağı bölmeleri, 
 buzağılar arasında yaşa göre ayrım 

yapılmaması



Patojenlerle teması azaltmak; 

 düvelerin ilk buzağılama planlarının yapılması, 

 doğum sezonunun kısa tutulması, 

 temiz bir alanın sağlanması ve buzağılama zamanına göre 
grupların oluşturulması, alanın takip eden doğum grubuna 
temiz bırakılması gibi 

 annelik bölmesi olması
*Sandhills Calving System



 *Sandhills Calving System-Mekanik ayırma

◦ Buzağıları yaşlarına göre ayırmak

◦ Kontakt süresini ve patojen yükü asgaride 
tutabilmek için gebeleri buzağılama için 
ayrılan meraya taşımak



 Kolostrumla beslenilen ilk birkaç gün içersinde 

C. perfringens alımı  (ortamdaki patojen yükü, 

gereçler-özellikle kolostrum dağıtımında 
kullanılan )

 İnsan-hayvan sindirim sisteminde ve sporlu 
formda doğada mevcutturlar

 Oluşturdukları toksinler, hemorajik/ nekrotik 
enterite ve/veya enterotoksemiye neden olur



Toksinotip Etkilenen tür Sendrom (belirgi)

A (alfa) Sığır, kuzu
Kanatlı, domuz yavrusu

Enterotoksemi

Nekrotik enteritis

B (alfa, beta, epsilon) Yenidoğan buzağı, tay
Koyun

Yenidoğan kuzu

Hemorajik enteritis
Hemorajik
enterotoksemi
Dizanteri

C (alfa, beta) Domuz yavrusu, kuzu, 
yenidoğan buzağı, keçi,
kanatlı

Koyun

Nekrotik veya
hemorajik
enterotoksemi

Akut enterotoksemi
(Struck)

D (alfa, epsilon) Kuzu (yumuşak böbrek 
hast.), buzağı, sığır 
Kanatlı

Enterotoksemi

Nekrotik enteritis



 Tip A; genellikle 2-4 haftalıklarda, normal 
bağırsak florasında var

◦ Abdominal şişkinlik, ağrı
◦ Abomasum ülseri
◦ Değişen derecede ishal
◦ Ani zayıflık
◦ Ani ölüm



 Tip C ; 10 günlükten küçük, genellikle 1-3 gün 
(yeni doğanlarda, tripsin aktivitesi düşüktür ve 
beta toksin proteolitik enzimlere duyarlıdır) 

 Bağırsak florası değişen ergin hayvanlarda 
nekrotizan enterit

 Ölüm oranı %100 e yakın

 Toksemi-perakut; ishal vb. görülmeyebilir



 Tip D; genellikle ani diyet değişikliğinden, 
özellikle fazla karbonhidrat

◦ Kuzularda daha önemli

◦ Nörolojik belirtiler, şişkinlik, âni ağrı, yem reddi

◦ Kondüsyonu iyi buzağılar

◦ Ani ölüm



 Numune; ideali 3 saat içinde ulaştırma, 24 saate 
kadar jar içinde + 4-8 °C’de, daha uzun süre için 
-20 °C’de

 Aktif bağışıklama, rapel ile (gebe inekler veya 4 
ila 6 aylık düveler)



TEŞEKKÜRLER


