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Süt Sığırlarında Ayak Hastalıkları 
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Sığırlarda çift tırnak vardır. Topuktan başlayarak bu çift tırnağı içine alan 
bölgeye ayak denir.

Giriş
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Süt sığırı hastalıklarının artma sebepleri:

• Mera ve yeşil alanların azalması,

• Yüksek verimli sığırların artışı, 

• Yerli ya da melez olan ırkların 
azalması. 
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Giriş

• Süt sığırı hastalıklarının % 25’ini ayak hastalıkları oluşturmaktadır.

• Yılın büyük bir bölümünü, hatta bütün yaşamını ahırda geçiren hayvanlar 

hemen hemen hiç egzersiz yapmamaktadır. 

• Süt verimini artırmak için aşırı kesif yemlerle beslenmekte olan bu 

hayvanların ayakları doğal yollardan aşınmadığından taban ve uç 

kısımları hızla büyümektedir.
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• Büyüyen tırnak ayağın yere basışını 
değiştirerek hayvanı rahatsız eder. 

• Tabanda düzgün olmayan 
büyümeler nedeni ile bacak ve ayak 
eklemleri yuvalarına düzgün bir 
şekilde oturmaz. Dolayısıyla ayak ve 
bacak eklemlerinde ağrı oluşumuna 
neden olur.

Giriş
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• Ayak bakımında amaç, vücut ağırlığından 
kaynaklanan basıncı 4 ayağa eşit olarak 
dağıtmaktadır. 

• Tırnak tabanı dengeli ve eğimsiz olduğu 
takdirde yük ayaklara ve dolayısıyla da 
tırnaklara eşit dağılmaktadır.

• Bir sürünün bakımında en önemli husus 
ayakların durdukları yer ve bakımıdır.
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AYAK BAKIMI

• Ayak hastalıkları; İyileşmesi uzun süren, bakımı 
zahmetli olan, ekonomik kayıp oluşturan bir 
durumdur.

• Ayak hastalıklarını önlemek ya da var olan 
hastalığı en kısa sürede iyileştirmek  çok 
önemlidir. 

• Uygun koruma ve tedavi yöntemleri ile ayak 
hastalıklarını en aza indirgemek ve tamamen 
ortadan kaldırmak mümkündür. 



Sütaş Grubu

9

• Ayak hastalıkları süt, et ve döl veriminin 
azalmasına ve gelirin düşmesine neden 
olmaktadır. 

• Her ne sebeple olursa olsun ayaklarda meydana 
gelen olumsuz bir durum verimi  %45 oranında 
düşürmektedir. 

 

TIRNAK BAKIMI
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Ayak hastalıklarından korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar:

• Genetik Yapı

• Barındırma Düzeni

• Klima

• Besleme

• Hijyen

• Ayak Bakımı

• Ayak Banyolarının Uygulanması.

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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Genetik Yapı

• Bazı inekler daha iyi tırnak yapısına sahip 
olarak doğarlar. Dar - yüksek tırnaklar, 
alçak – yassı - yayvan tırnaklara göre 
yaralanmalara karşı daha dayanıklıdır. 

• Tırnak  şekil bozuklukları ve bazı 
eklemlerde iltihaplanma gibi durumların 
kalıtsal özelliğe sahip olduğu bilinmektedir.

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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Barındırma Düzeni 

1. Ahırın açık ya da  kapalı olması, 

2. Ahır zemini yapısında kullanılan malzemeler,

3. Gezinti alanları,

4. Ahır içi yerleşim,

5. Yataklık konforu ayak sağlığını etkilemektedir.

Yapılan araştırmalar barınma düzeninin topallığa neden olan yaralanmalar 

ve ayak hastalıkları üzerinde önemli rol oynadıklarını ortaya koymaktadır. 

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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Ortam Isısı

Ahır sıcaklığı, hastalıkların tipi ve yayılması 

bakımından önemlidir. 

• Sıcak ve ıslak ortam, karaciğer rahatsızlığına, 

tırnak çürümelerine yol açar.

• Soğuk ve ıslak ortam, tırnak dokusunun 

yumuşamasına ve  parmak arası derinin 

soyulmasına sebep olur. 

• Kuru ve sıcak ortam, tırnak derisinin aşırı 

kurumasına, tırnakta kırık ve çatlaklara sebep 
olur.

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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Beslenme

• Topallıkla seyreden hastalıklarda 
beslenme büyük öneme sahiptir. 

• Beslenme kaynaklı ayak 
hastalıkları genellikle tüm 
tırnaklarda meydana gelir.

• Beslenmenin tırnak üzerindeki 
etkileri doğrudan ya da dolaylı 
olarak ayrılır. 

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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Doğrudan Etkili Beslenme Hataları 

• Bekletilmiş, kızışmış, küflenmiş, bozuk  veya kalitesiz kaba yem içeriği 

yüksek yemlerle beslenen ineklerde rumen asidozu gelişir.

• Bu durum önce tırnağın içindeki damarlarda kan dolaşımı bozukluğuna 

sebep olur.

• İlerleyen safhalarda bağların gevşeyerek ayağın tabana doğru bükülmesine 

ve ökçe eziklerinin oluşmasına zemin hazırlar.

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri



Sütaş Grubu

16

Dolaylı Beslenme Hataları

• Enerji/Protein dengesi bozuk yemlerle 

beslenen sığırlarda karaciğerde fonksiyon 

bozuklukları meydana gelir. 

• Bu bozukluklar tırnağın yapısını oluşturan 

maddelerin yapımını kısmen veya tamamen 

engeller ve ayak rahatsızlarına sebep olur.

• Bu duruma doğumdan hemen sonraki 

dönemde sık rastlanır. 

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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Hijyen

• Topallıkla seyreden ayak 

hastalıklarında özellikle iltihabi 

karakterde olanlar da etkili olmaktadır. 

• İdrar, dışkı türü atıkların bol olduğu 

ahırlarda uzun süre atık içinde bulunan 

tırnaklar yumuşar, çatlaklar oluşur. 

• Ortamda var olan mikroplar tırnağa 

girerek yara oluşmasına sebep olurlar.

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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Tırnak Bakımı

• Tırnaklar sürekli uzayan bir yapıya 

sahiptir.

• Bu yüzden tırnaklar kendi haline 

bırakılmamalı ve düzenli olarak yılda 

2  defa kesilerek düzeltilmelidir.

• Merada otlayan hayvanlar için yılda 

bir defa tırnak kesimi yapılmalıdır.

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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Ayak Banyosu 

Sığırlarda ayak hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemede ve tedavi etmede 

önemli bir yöntemdir.

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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• Ahır girişinde, sağım ünitesi ile ahır arasında, ya da gezinti yerlerinde ayak 
banyosu yapılabilir.

• Beton, fiber glas, kauçuk, plastik ve madeni gibi malzemelerden yapılabilir. 

• Sabit veya seyyar olabilir. 

• Ortalama boyutları: 300 cm boyunda 70 - 80 cm eninde 15 - 20 cm 
derinliğinde olabilir.

• Ayak banyosu suyuna % 40’lık formalin %3-5 , bakırsülfat (Göztaşı) %5-10,  
çinkosülfat %5-10 solusyonları kullanılır. 

• Banyoların bir tahliye tıpası olmalıdır. Banyo suyu yaklaşık her 200 inek 
geçişinden sonra değiştirilmelidir.

Ayak Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
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• Ayak sorunlarından dolayı yürüyemeyen, strese giren inekler yemliklere 

gidemez, yatma ihtiyacı hisseder.

• Oluşan metabolik stres sonucu kızgınlık döngüsü yavaşlar.

• Ayakları ağrıyan hayvanlar birbirinin üzerine atlayamaz; bu nedenle 

kızgınlıkları saptanamaz. Dolayısıyla tohumlama zamanı gecikir, iki doğum 

arası süre uzar. 

• Yapılan araştırmalarda ayak problemi olan hayvanlarda yumurtalık 

kistlerinin arttığı görülmektedir.   
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Süt sığırlarında  ayak hastalıkları bulaşıcı

(Enfeksiyöz) ve bulaşıcı olmayan (Non –

enfeksiyöz) hastalıklar olarak ikiye ayrılır.

Sığırcılıkta Başlıca Ayak Hastalıkları
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Bulaşıcı (Enfeksiyöz) Hastalıklar

Ayak Çürüğü (Panarisium)

• Özellikle arka ayaklarda parmak arası deri (Corona) bölgede yumuşak dokularda 
şişlik, kızarıklık, deri dökülmesi şeklinde kendisini gösterir. 

• Bulaşıcıdır; süt ve döl veriminde azalmaya sebep olur.   

• Ahır hijyeni, barındırma koşulları ve çeşitli 

mikrobik sebeplerden dolayı oluşur. 

• Mutlaka erken dönemde tedavi edilmelidir; 

aksi takdirde hayvanın kaybına yol açar.

Sığırcılıkta Başlıca Ayak Hastalıkları
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Ayak Arkası Yaralar (Digital Dermatit )

• Süt sığırlarında yaygın olarak görülen, ayağın arka 
kısmında tırnak dokusunun bittiği, yumuşak 
dokunun başladığı noktada  oluşan ağrılı yaradır. 

• Bulaşıcıdır; süt ve döl veriminde azalmaya sebep 
olur.

• Ahır içi temizliğin yetersiz olmasından, etkin ve 
düzenli ayak banyosu yapılmamasından 
kaynaklanır.

Sığırcılıkta Başlıca Ayak Hastalıkları
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Tırnak Arası Yara (Interdigital Dermatit)

• İki tırnak arasında yer alan yumuşak deride 

meydana gelen, ağrılı ve ayak çürüğüne 

benzeyen yaradır. 

• Hayvan ağrıyı azaltmak için yaralı ayağını 

kaldırır, yeme gidemez. Yem tüketimin 

azalması nedeniyle süt ve döl verimi düşer.

• Ahır içi temizliğin yetersiz ve ortamın rutubetli olması, etkin ve düzenli ayak 

banyosu yapılmamasından kaynaklanır.

Sığırcılıkta Başlıca Ayak Hastalıkları
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Beyaz Çizgi (White Line) Hastalığı

• Boynuzsu tırnağın ön ve yan duvarının, tırnak 

tabanına birleşme yerinde beyaz çizgi olarak 

görülen hattaki bağ dokunun zarar görmesi 

nedeniyle iltihaplanmasıdır.

• Tırnak bakımının düzenli yapılmaması, ya da 

tabanının aşırı inceltilmesi, kötü beslenme,

uygun olmayan ahır zemini ve uzun 

yürüyüşler bu hastalığa sebep olmaktadır.

Sığırcılıkta Başlıca Ayak Hastalıkları
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Ökçe Çürüğü (Topuk Erezyonu)

• Ayağın ökçe bölgesindeki boynuzsu 

tabakanın aşınarak oluşan deri açık 

yaralarla kendisini gösterir. Bulaşıcıdır.

• Tırnak iltihabı (Laminitis), tırnağın alt 

ön kısmında aşırı büyümeler, ahırda 

biriken idrar – gübre, yetersiz tırnak 

bakımı hazırlayıcı sebeplerdir.

Sığırcılıkta Başlıca Ayak Hastalıkları
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Tırnak Ülseri

• En çok tırnak tabanı ile ökçe bölgesinin 

birleşim yerinde oluşan yara (Lezyon) 

şeklinde kendini gösterir.

• Stres, dengesiz besleme, kötü tırnak 

kesimi hastalığı tetikler.

Bulaşıcı Olmayan (Non-enfeksiyöz) Hastalıklar

Sığırcılıkta Başlıca Ayak Hastalıkları
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Besleme Topallığı (Laminitis) 

• Tırnaktaki kılcal damar yapısının bozulması ile seyreden, tırnak 

katmanlarında bulaşıcı karakterde olmayan bir hastalıktır.

• Aşırı kesif yem tüketimi, kaba yemlerin çok ince kıyılarak tüketilmesi, 

sindirim sistemi rahatsızlıkları (Asidoz, alkoloz), rahim iltihabı 

(Metritis), meme iltihabı (Mastitis) hastalığın ortaya çıkmasını tetikler. 

• Taşlama makineleriyle tırnak yontulurken tırnağın aşırı ısınması, tırnak 

tabanının aşırı inceltilmesi de bu hastalığı tetikler.

Sığırcılıkta Başlıca Ayak Hastalıkları
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Teşekkür Ederiz…

Süt Sığırlarında Ayak Hastalıkları 


