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İNEKLERİNİZE  
HER YIL TÜBERKÜLİN 

TESTİ YAPTIRINIZ. 



TÜBERKÜLOZ 

Sığırlarda hastalık yapan  etken  
Mycobacterium tuberculosis bovis olup klinik bul-
gular enfeksiyonun yerleştiği yere göre değişir ve 
genellikle kronik bir seyir takip eder. Hayvanlar-
da ilerleyen bir zayıflama vardır. 

Akciğer tüberkülozunda;  zayıf, kısa, kuru 
ve ağrılı öksürük ile inip çıkan ateş, prescapular, 
boyun ve mandibular lenf yumrularının şişmesi 
görülür. 

Meme tüberkülozunda; bir veya birkaç 
meme bölgesinin sertleşmesi ve ağrısız şişmesi, 
meme lenf yumrularında büyüme, sütün yeşilimtı-
rak sarı renkte görülüşü ve peynirleşmiş bir tortu-
nun gözükmesi 

Barsak tüberkülozunda; hiçbir sebebe 
bağlı olmayan sürekli ishal ve kavram lenf yum-
rularının büyümesi  

Böbrek tüberkülozunda; idrar bulanık, 

irinli  ve bazen kanlıdır. 

Boğalarda tüberkülozdan ileri gelen 
epididimisde, testislerin üst kısımları şişmiş ve ağrılı-
dır. İçinde fazlaca sıvı bulunur. Dişilerde vaginada 
nodül ve ülserlerin oluşumu ile karakterize olan en-
feksiyonlar meydana gelebilir. Tüberkülozik metritis 
olayları gebeliğin ileri dönemlerinde yavru atımları-
na yol açar. 

Yeni lezyonlarda sarımtırak renkte kireçlen-
me gözlenir. Kireçlenmeye uğramış lezyonlar kireç-
lenir. Enfeksiyonun lokalize olduğu organa bağlı 
lenf yumrularında da aynı bozukluklara rastlanır. 
Laboratuara lezyonlu kısımlardan iki parça alınarak 
biri %10 formol  içine diğeri ise %50’lik gliserinli 
tuzlu suya konularak yollanır.meme tüberkülozunda 
ise dezenfekte edilen memenin 4-5 çekimlik süt yere 
sağıldıktan sonra 100 cc süt bir steril cam şişeye 
konularak yollanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticari amaçla süt sığırcılığı yapılan yerler-
deki ineklerin sistemik muayenelerinde veya 
tüberkülün testi yapıldığında yahut Bakanlıkça uy-
gulamaya konulan projelerle ilgili çalışmalarda 
tüberküloz hastalığı tespit edildiğinde hayvan sağ-
lık zabıtası komisyonu toplanır. Hükümet Veteriner 
Hekimince düzenlenen hastalık raporuna göre 
hastalık çıkış kararı alınır ve ilan edilir.  

Tüberküloz hastalığı tespit edilen hayvanla-
ra ve bir arada bulunan damızlık sığırlara 
tüberkülün testi uygulanır. Test neticesi müspet 
olanlar tazminatlı olarak kestirilip etler hakkında 
bu yönetmelik ve Etlerin teftiş talimatına göre işlem 
yapılır. 

Süt sığırcılığı yapanlar her yıl ineklerini tü-
berküloz hastalığı bakımından muayeneye ve tü-
berkülin testi yaptırmağa mecburdur. 

Tüberküloz hastalığı çıkan  ahırlara dezen-
fekte edilmedikçe hayvan konulamaz Hasta ve 
hastalıktan şüpheli sığırların yemleri ve maddeleri 
yakılarak veya gömülerek imha edilir. Süt kapları 
buharla yahut ilaçla dezenfekte edilir. İneklerin 
sütü çiğ olarak satışa verilmez  

Tüberkülozda karantina, hastalık çıkan 
ahır, ağıl veya yerle sınırlıdır. Hastalar dışındaki 
hayvanlarda test sonucu menfi ise test iki ay sonra 
tekrarlanır. İkinci test neticesi menfi olan hayvanlar 
hastalıksız kabul edilir ve karantina dezenfeksiyon 
yapılarak kaldırılır. 


