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Erzurum Yöresinde Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının
İnsidansı ve Bunların Sağaltımı∗
Nazmi ATASOY
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı- ERZURUM
ÖZET
Bu çalışmada; Ekim 2002-Mart 2003 tarihleri arasında Erzurum ili ve civarında değişik yaş ve ırktan toplam 924 adet inek ayak
hastalıkları yönünden incelendi. Yapılan çalışma sonrasında, hayvanların 210 tanesinde ( %22.72 ) ayak hastalığına rastlandı. Hastalıkların
79 tanesini (%37.61) panarisyum, 62 tanesi pododermatitis (%29.52), 24 tanesini (%11.42) ökçe eziği, 17 tanesini (%8.09) taban ülseri, 14
tanesini (%6.66) ökçe çürüğü, 14 tanesini de ( %6.66) tylom oluşturdu. Görülen hastalıklardan panarisyum, pododermatitis, ökçe çürüğü, ökçe
eziği, taban ülserinde medikal ve küratif sağaltım, limax olgularında ise total ekstirpasyon yapıldı. Sonuç olarak; ahır hijyeninin sağlanması,
ayak banyolarının kullanılması ve düzenli tırnak kesimiyle ayak hastalıkları oranının düşürülebileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sütçü sığır, Ayak hastalığı, Sağaltım, Dağılım
The İncidence and Treatment of Foot Diseases Seen in the Dairy Cows in The Region of Erzurum
SUMMARY
In this study; a total of 924 dairy cattle in different ages and breeds examined in terms of foot disease. The study was performed
between October 2002 and March 2003 . Dairy cattle were provided from in and around Erzurum. 210 cattle had foot disease. Out of 210
cases, there were panaritium(%37.61 ) in cases 79, there were pododermatitis (%29.52) in cases 62 , there were traumatic solea (%11.42) in
cases 24, there were ulcus solea (%8.09) in cases 17, there were solea decay (%6.66) in cases 14, there were tylom (%6.66) in cases 14.
Medical and curative treatment were applied to the panaritimum, pododermatitis, traumatic solea, ulcus solea, solea decay. In the tylom case,
mass was removed by operation. In conclusion, prevalance of foot disease in dairy cattle may decrased by providing stable hygiene, using foot
bath , periodically trimming the foots.
Key Words: Dairy cattle, Foot disease, Treatment, Prevalence

GİRİŞ
Ayak hastalıklarının süt sığırcılığında büyük ekonomik
kayıplara neden olduğu ve ciddi sağlık problemleri
oluşturdukları bilinmektedir(5, 12, 18, 20,) Bütün topallık
olgularının % 12'sinin bacaklarda, % 88'inin ayaklarda
gözüktüğü, bunlardan % 85'inin arka ayakların lateral
tırnaklarından kaynaklandığı vurgulanmaktadır (5, 8, 9, 14,
19, 35). Ayak hastalıkları süt sığırcılığının problemleri
arasında infertilite ve mastitisten sonra üçüncü sırada yer
almaktadır(11, 15, 20, 33).
Yapılan araştırmalarda süt sığırlarında görülen ayak
hastalıkları insidansının %1-25 oranları arasında değiştiği (5,
6, 8, 11, 15, 25, 26, 31, 33) bazı kaynaklarda ise % 30 ve
üzerinde olduğu bildirilmiştir (9, 10, 18).
İstanbul ve Tekirdağ yöresindeki işletmelerde
muayene edilen toplam 715 sığırda, ayak hastalıkları
insidansının % 18.6 olarak saptadığıifade edilmekte,
lezyonların dağılımı ise; 90 (% 60) olguda çeşitli dereceden
tırnak uzaması ve tırnak deformasyonu, 24 (% 16) olguda
taban ülseri ve yumuşak ökçe çürüğü, 17 (% 11) olguda limax
ve panaritium, 19 (% 13) olguda ayağın dışında karpal ve
tarsal bölgeler dahil distal ekstiremite lezyonları şeklinde
bildirilmiştir(35).
Aydın ve çevresinde, süt ineklerinde ayak
hastalıklarına % 27.22 oranında rastlandığı bildirilerek,
saptanan hastalıklar içerisinde ilk sırayı tylom'un (%10.69)
aldığı, bunu dermatitis interdigitalis (% 4.55), Rusterholz
ulkusu (% 2.57), septik artritis (%1.78), panarisyum (%1.58),
tırnak apsesi (% 1.58), II. phalanks (P2) kırığı (%0.59) ve
form (%0.40)'un izlediği belirtilmiştir (14). .

Yavru ve İzci (34), Konya ve yöresinde sığırlarda ayak
hastalıklarını % 63.53 tırnak bozukluğu ve ökçe eziği, % 8.1
panarisyum, % 4.7 Rusterholz ve taban ülseri, % 2.4 tylom, %
2.4 III. phalanxta rotasyon olarak bildirmektedirler.
Görgül (13), Bursa da, 105 baş sığırda 10 olguda ayrık
tırnak, 15 olguda ökçe ve taban eziği, 3 olguda III. phalanx'ın
kariesi, 7 olguda pododermatitis aseptika sirkumskripta, 41
tırnakta dolgun, yayvan ve geniş tırnak ile buna bağlı olarak 2
olguda ökçe çürüğü, 4 olguda Rusterholz ülseri, 8 olguda
beyaz çizgide ayrılma, 34 tırnakta burulmuş ve türbişon tırnak
deformasyonu ve buna bağlı 7 olguda pododermatitis
purulenta, 10 olguda travmatik yan duvar ülseri, 5 olguda
m.flex. dig. profundus tendosu' nun nekrozu, 8 olguda yüzlek
taban ülseri, 34 olguda makasvari tırnak deformasyonu ile
buna bağlı olarak 2 olguda III. phalanx kariesi, 6 olguda
travmatik yan duvar ulkusu saptandığını belirtmektedir.
Van ve civarında, 1795 baş değişik ırktan sığırda
yapılan çalışmada ( 3 ), 473 (% 26.31) hayvanda ayak
hastalığı tespit edilmiş. Olguların 25'i pododermatitis
süperficialis (% 5.28), 17'si ulcus solea (% 3.59), 18'i
interdigital pododermatitís (% 3.80),29'u yumuşak ökçe eziği
(% 6.13), 232'si düzenli uzama (% 49.04), 30'u kavisli tırnak
(% 6.34), 65'i dolgun yayvan tırnak (% 13.74), 45'i çift taban
ve limax (% 9.51), 12'si bursitís (% 2.53) olarak bildirilmiştir.
Yine Van bölgesinde yapılan bir başka araştırmada ise ayak
hastalıkları insidansının %18.72 olduğu ortaya konmuştur
(23).
Çalışılan 8645 olguda, iterdigital deri lezyonları
insidansının %20 oranında olduğu, lezyonların dağılımının ise
% 40 ını digital dermatitis %26 sını iterdigital nekrobasilloz ,
%25 ini iterdigital hiperplazi %4 ünü iterdigital dermatitis
oluşturduğu saptanmıştır(22).

∗ Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi tarafından BAP-2002-190 nolu aynı isimli proje olarak desteklenmiştir.
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Martig ve ark. (19), 1170 olguda; 433 pododermatitis,
331 ökçe çürüğü, 295 ayrılmış paries ungulae, 62 çift taban,
31 ulkus, 18 yan duvar apsesine rastladıklarını, lezyonların %
73 oranında arka ayaklarda gözlendiğini ifade etmektedirler.
Smitis ve ark. (29) ise, 1990 yazında yaptıkları bir
araştırmada interdigital dermatitis'i % 83.1, digital dermatitis'i
% 17.6, interdigital flegmon'u % 0.4 pododermatitis aseptica
diffusa'yı % 4-5, tipik yerlerdeki ülserleri % 5.5, beyaz
çizgidekileri % 4.5, beyaz çizginin ayrılmasının da % 7.6
oraınnda saptamışlardır. Aynca, sütçü sığırlarda subklinik
digital bozuklukların yüksek oranda olduğunu tespit etmişler,
ancak sığırların % 1-2'sinde klinik olarak topallık
bulunduğunu belirtmişlerdir.
Ayak hastalıklarında lezyonun durumuna göre
sağaltım yöntemi seçilir. Aşırı tırnak uzaması ve
deformasyonlarında tırnaklar usulüne uygun olarak yontulur
ve normal biçimine getirilir. Ayağın yumuşak dokularının
yüzeysel ve sınırlı yangılarında, ayak tamamen antiseptik yaş
komprese alınır. İrinli ve nekrotik karakter kazanmış taban
ülserleri, panaritium, limax ve corona flegmonlari gibi ileri
derecedeki
lezyonlarda
ise,
ayağın
esaslı
bir
dezenfeksiyonundan sonra, operatif uygulama yapılır. Post
operatif olarak bölge antiseptik bir pansumanla koruma altına
alınır. En az bir hafta süre ile parenteral antibiyotik desteğine
devam edilir. Sınırlı lezyonlarda lokal-topikal olarak
antiseptik kompres, toz, pomat ve solüsyon halinde ilaçlar
kullanılır. Bu gibi olgularda interdigital aralığın dorsalinden,
plantar volar yüzden yapılan lokal oxytetracycline
enjeksiyonları da iyi sonuç vermektedir (2). Taban
ulkuslarının sağaltımında, liyofilize Alpha- chymotrypsin 5
mg ve Combiotic- S 1.5 g uygulamalan da önerilmektedir (1,
7).
Ayak hastalıklarının sağaltımında lokal Ceftiofur
sodium uygulamaları
ile yüksek derecede başarı
sağlanmıştır. Pamuk veya gazlı beze emdirilmiş tetrasiklin,
oksitetrasiklin, linkomisin, linkomisin + spektinomisin
kombinasyonları
bandaj
altında,
topikal
olarak
uygulandığında veya çinko sülfat, oksitetrasiklin ve
linkomisin + spektinomisin içeren ayak banyoları
önerilmektedir(27, 28). İntravenöz Regional Antibiyoterapi
(İVREGAB) herhangi bir lokal anestezik sıvı solüsyon içinde
çözündürülen antibiyotiğin, lokal olarak intravenöz
uygulanmasını içerir ve IVREGAB'in endikasyon alanına,
ayağın enfeksiyöz hastalıkları ve ayakta yapılacak cerrahi
girişimler girer (17, 30).
Ayağa uygulanan operasyonlar limax operasyonu,
parmak amputasyonu, MFDP tendosunun rezeksiyonu, ayak
ekleminin drenajı, distal susam kemiği ve ayak ekleminin
rezeksiyonudur (1, 4, 33).
Yapılan bu çalışmada, Erzurum ve çevresindeki süt
sığırlarında görülen ayak hastalıklarının nedenleri, dağılımı ve
sağaltım yöntemleri üzerinde değerlendirme amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmanın materyalini, Ekim 2002 – Mart 2003
tarihleri arasında Erzurum ili ve köylerindeki değişik yaş ve
ırkta toplam 924 adet inek oluşturdu.
Muayene öncesi hayvanların genel durumu,
beslenmesi, barınaklarının durumu, ahır zemininin yapısı
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incelendi, gerek duyulduğu zamanlarda da hayvan
sahiplerinden anemnez alındı.
Saha çalışmalarında, sert mizaçlı hayvanlar sedasyon
(0.5 ml/ 100 kg Rompun-Bayer) uygulanarak Rueff
yöntemiyle yatırıldı. Diğerlerinde ise tendo kıskacı uygulanıp,
hayvan sahibine tutturulmak suretiyle ayakta gerekli inceleme
ve uygulamalar yapıldı.
Hayvanların muayenesinde, ayakta dururken ve
yürürken inspeksiyon ile topallık saptanmasını takiben ilgili
ayakların yıkanıp temizlenmesi sağlandı. Daha sonra
inspeksiyon ve palpasyonla lezyonların yerleştiği bölgeler
belirlendi. Lezyonun açığa çıkarılması için taban inceltildi.
Tırnak kesimlerinde ve tabanın inceltilmesinde, tırnak
kesme makası, sağ sol renetler, tırnak törpüsü, elektrikli
zımpara, bistüri; operasyonlarda ise operasyon seti kullanıldı.
Tüm hastalıklı ayaklarda tırnak kesilerek düzeltildi.
Basit yüzlek lezyonlarda koruyucu pansuman ve parenteral
koruyucu antibiyotik (Oxytetracycline, Primamycine LAPfizer) uygulaması yapıldı. Şiddetli panarisyum ve
pododermatit olgularında sedasyonla birlikte ayağın İVRA si
sağlandı. Nekrotik dokuların uzaklaştırılmasında duruma göre
sıcak yaş antiseptik pansuman uygulaması veya küretaj
yapıldı. Parenteral antibiyotik Florfenikol ( Nuflor-DİF ) ,
İVRABT ( 8 ml oxytetracycline 5ml lokal anestezik ajan ) ile
birlikte immum aktif ajan (Baypomun-Bayer) iki gün arayla 2
ml iki kez uygulandı. Uygulanan pansumanlar başlangıçta iki
günde bir daha sonraları ise iyileşme sağlanıncaya kadar 4-5
günde bir yenilendi.
BULGULAR
Çalışmada incelenen hayvanlardan; 367 adeti
(%39.71) yerli-melez, 336 adeti (%36.36) Montafon, 145
adeti (%15.69) Holstein, 76 adeti de (% 8.22) Simmental ırkı
idi. Hasta hayvanların 57 adeti (%27.14) yerli-melez, 21 adeti
(%10) Simmental, 58 adeti (%27.61) Holstein, 74 adetinide
(%35.23) Montafon ırkı inekler oluşturdu. Toplam
hayvanların 210 adetinde (%22.72) ayak hastalığı 765
adetinde (%82.79) tırnak deformasyonu saptandı. Lezyonların
79 adeti (%37.61) panarisyum, 62 adeti pododermatitis
(%29.52), 24 adetini (%11.42) ökçe eziği, iki tanesi
Rusterholz ülseri olmak üzere 17 adetini (%8.09) taban ülseri
(Resim 1), 14 adetini (%6.66) ökçe çürüğü (Resim 2), 14
adetini de (%6.66) tylom oluşturdu. Tırnak deformasyonlarının %
60’ı düzgün aşırı uzamış tırnak (Resim 3 ), % 25 i çift taban,
% 10 u makasvari tırnak % 5 i de turbişon tırnak olarak
saptandı (Tablo 2 ).
Irklara göre hastalıkların dağılımı ise 79 panarisyum
olgusunun 17 adeti yerli-melez ırkta, 6 adeti Simmental ırkta,
32 adeti Montafon ırkta, 24 adeti holştein ırkta saptandı. Bu
hastalığın % 45’ i corona panarisyumu, % 55’ i de interdigital
panarisyum olarak teşhis edildi ( Tablo 1 ).
Toplam 62 pododermatitis olgusunun 10 adeti Yerlimelez ırkta, 8 adeti Simmental ırkta, 24 adeti Montafon ırkta,
20 adeti Holştein ırkta ,% 37 si Pododermatitis superficialis,
% 24 ü Pododermatitis purulenta, % 20 si Pododermatitis
aseptica diffuza, % 19 u da Pododermatitis profunda olarak
saptandı. Ökçe eziği 8 adet yerli-melez ırkta, 1 adet
Simmental ırkta, 7 adet Holştein ırkta, 8 adet Montafon ırkta
saptandı. 17 taban ülserinin; 4 adeti Yerli-melez ırkta, 2 adeti
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Simmental ırkta, 6 adeti Holştein ırkta, 5 adeti Montafon ırkta
saptandı.
Tylom olgularından 4 adeti Simmental ırkta, 4 adeti
Yerli-melez ırkta, 5 adeti Montafon ırkta, 1 adetide Holştein
ırkta gözlendi. Ökçe çürüklerinin tümü Yerli-melez ırkta
saptanmıştır.
Tablo 1: Irklara göre hayvan sayısı ve hasta hayvan oranları
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Tablo 2: Ayak hastalıklarının dağılımı
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Ayak hastalıklarının sığırlarda infertilite ve meme
hastalıklarından sonra üçüncü sırada geldiği ve hatta bazı
araştırmacılara göre daha da öne çıktığı ifade edilmekte ve
yapılan çalışmalardan süt sığırlarında ayak hastalıkları
insidansının % 1.7 ile % 25 arasında değişen oranlarda ortaya
çıktığı anlaşılmaktadır (3, 6, 8, 11, 15, 19, 31, 33 ). Kültür ırkı
sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ile, ülkemizde de ayak
lezyonlarının günden güne arttığı ve tahminlerin üzerinde
ekonomik kayıplara neden olduğu bilinmektedir. Ülkemizde
yapılan çalışmalarda Alkan ve ark. (3) % 26.31, Görgül (13)
% 54, Ormancı (23) %18.72, Yavru ve İzci (34) % 68, Yücel
(35) % 18.6 gibi oldukça değişken ancak, çalışmaların
yapıldığı bölgeler itibariyle, yüksek oranlarda ayak hastalığına
rastladıklarını rapor etmektedirler. Bu çalışmada, Erzurum ve
yöresindeki sığırlarda gözlenen ayak hastalıklarının nedenleri,
insidansı
ve
sağaltım
olanaklarının
araştırılması
amaçlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda ayak hastalıkları
insidansı % 22.72 olarak saptanmıştır. Bu oran Dünya ve

Türkiye geneli için bildirilen ortalamalar seviyesindedir.
Düzensiz ve aşırı oranda karbonhidratla beslenme sonucu
oluşan
rumen asidozuna bağlı olarak da laminitis
gelişebilmektedir (36). Yapılan saha çalışmasında hayvanların
dengeli beslendikleri görülmüştür. Dolayısıyla beslenme
hataları sonrası şekillenmesi olası ayak hastalıklarının bu
nedenden kaynaklanmadığı kanaatini sağlamıştır.
Ahır zemini ve özellikle bağlama yeri, ön-arka
mesafesi gibi faktörlerin (Resim 4) ayak hastalıklarının
oluşumunda önemli rol oynadığı savunulmaktadır (32, 36 ).
Ayakların sürekli dışkı ve idrarla temas halinde bulunarak
yumuşaması sonrasında enfeksiyona duyarlı bir hal aldığı
vurgulanmaktadır (15, 32). Ayak hastalıklarının oluşumunda
uygun olmayan barınak koşullarının yanısıra tırnak bakımına
uyulmamasının da önemli olduğu bidirilmektedir ve bu
bakımdan profilaktik sağaltımda tırnakların periyodik olarak
yılda iki kez kesilip düzeltilmesi önerilmektedir (1, 4, 9, 12,
36)
Çalışma konusu olan hayvanların % 82.79’ unda tırnak
deformasyonu saptanmıştır. Bu çalışma; Ekim 2002 - Mart
2003 tarihleri arasında yapılmıştır. Bölgenin iklim koşulları
gözönüne alındığında çalışma büyük oranda kış mevsiminde
yürütülmüştür. Dolayısıyla saptanan tırnak deformasyonlarının
kapalı bakım şartları sonucu ortaya çıktığı aşikardır.
Saptanan ayak hastalıkları içerisinde ilk sırayı
panarisyumun aldığı bunu pododermatitis ve ökçe eziğinin
izlediği görüldü ( Tablo 2 ). Oranları değişmekle birlikte bu
araştırmada gözlenen hastalıklar bu konuda yapılmış daha
önceki çalışmalarda(3, 5, 12, 14, 18, 19, 23, 29, 34 35 )
belirtilen hastalıklarla uyumlu görülmüş ve 17 taban ülserinin
6 adeti bilateral olmak üzere tümü arka ayaklarda görülerek,
Yücel (35) in bulgularıyla paralellik arzetmiştir. Çalışmada %
37 oranında panarisyum, % 30 oranında pododermatitis
görülmüştür. Bu lezyonların oluşumunda büyük oranda basit
yaralanmaların zamanında sağaltılmayıp, tırnak bakımı, ahır
yapısı ve hijyenine gerekli önemin verilmemesinin en önemli
etken olduğu yapılan gözlemlerde saptanmıştır. Ökçe eziği
olgularının tümünde tırnak deformasyonu özellikle turbişon
tırnak saptanması bu lezyonun oluşumunda başlıca neden
olarak rol oynamıştır.
Farklı ayak hastalığı olgularında, hayvanların
büyüklüğüne
göre
8-15
ml
interdigital
bölgeye
oxytetracycline' nin tek doz veya iki doz lokal uygulanmasıyla
doz büyük oranda iyileşme sağladığı bildirilmiştir (2). Bu
çalışmada panarisyum ve pododermatitis olgularında 8 ml
oxytetracycline 5ml lokal anestezik ajan içerisinde
çözdürülerek, İVRABT (17, 30) şeklinde ve immun aktif
ajanla birlikte kullanılmasıyla tedavide başarı sağlanmıştır.
Ancak bu sağaltım protokolünde immun aktif ajanın olumlu
katkısı laboratuvar çalışmaları yapılamadığından subjektif
kalmıştır. Bu konunun daha kapsamlı olarak çalışılması
gerekir.
Topallığa
neden
olan
9
limax
olgusu,
araştırmacıların (1, 3, 4, 5, 10, 33) belirttiği şekilde, kitle total
ekstirpe edilerek sağaltıldı. Taban ülseri olgularından; iki
adeti daha derin dokuları etkilemeyen Rusterholz ulkusunda 2
gün arayla nekrotik dokuların küretajı sonrasında çinkooksit
ve iyodoform pomadı ile bandaj uygulaması yanında lokal
İVRABT uygulamasıyla sağaltıldı
Hasta hayvanların ırklara göre dağılımı incelendiğinde
en yüksek oranın holştein ırkı hayvalarda olduğu ( Tablo 1 ),
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bununda Özsoy ve Yücel (24) ile McLennan ( 21 ) ın
bulgularıyla paralellik arzettiği görülmüştür.
Sonuç olarak; Erzurum ve yöresindeki süt sığırcılığı
işletmelerine ait sığırlar üzerinde
gerçekleştirilen bu
araştırmada ayak hastalıklarının insidansı % 22.72 olarak
belirlendi. Bu oran Türkiye için bildirilen oranlar
seviyesindedir. Ancak yapılan çalışmadan elde edilen mevcut
bulgular bu hastalıkların büyük bir oranda bilinçsiz
yetiştiricilikten kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu
nedenle, ahır hijyeninin sağlanması, ayak banyolarının
kullanılması ,düzenli tırnak kesimi ve bakımının yanı sıra
yetiştiricilerin konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesinin ayak
hastalıkları oranının düşürülmesinde önemli rol oynayacağı
sonucuna varılmıştır.
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Resim 1: Taban ülseri.

Resim 3: Düzgün aşırı uzamış tırnak

Resim 2: Ökçe çürüğü.

Resim 4: Uygun olmayan ahır yapısı.
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