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1.Giriş

Newcastle Hastalığı -Yalancı Tavuk Vebası (ND) hastalığının küresel ekonomi üzerine 

etkisi çok büyüktür. Köklü kanatlı endüstrisine sahip gelişmiş ülkelerde ND salgınlarının neden 

olduğu ekonomik kayıplar yanında aşılama dahil olmak üzere alınan kontrol önlemleri de 

endüstride süregelen bir ekonomik kayba neden olur. Genellikle ND virusu bulunmayan ülkeler 

bile bu konumlarını korumak ve ticaret amacıyla sürekli olarak test masrafları ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Gelişmekte olan pek çok ülkede ND endemiktir. Bu durum ticari bağlantıların 

kurulmasında ve ticari kümes hayvanları üretiminde önemli bir kısıtlayıcı faktördür. Pek çok 

ülkede özellikle kadınlar ve çocuklar için gerekli proteinin önemli bir kısmını yumurta ve et 

olarak köy tavuklarından sağlanmaktadır. Bu nedenle, ND’nin ekonomik etkisi sadece 

ticaretteki doğrudan kayıplarla ölçülmemeli, aynı zamanda bazı ülkelerde insan sağlığı 

üzerindeki etkisi ve potansiyel sosyoekonomik büyüme kaybı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Ülkemizde oldukça gelişmiş olan kanatlı sektörü, ihracat potansiyeli ve istihdam 

alanlarının çeşitliliği ile ekonomik değeri büyük bir sektördür. Ancak ND uluslararası 

düzenlemelere göre takip edilmesi gereken, ülkemizde endemik olarak görülen, kanatlı hayvan 

ve ürünlerinin ihracatında engel teşkil eden bir hastalıktır. Hastalıkla mücadele etmek, sektörün 

ticaret potansiyelini artırmak, en önemlisi halkımızın ucuz hayvansal protein kaynağını 

korumak ve geliştirmek için öncelikle hastalığın ülkemizdeki durumunun epidemiyolojik 

olarak iyi anlaşılması, salgınların ortaya çıkmasına sebep olacak faktörlerin ortadan 

kaldırılması gerekmektedir.

 

2. Etiyoloji                                   

Newcastle hastalığı, Avian Paramyxovirus-1(APMV-1) tarafından oluşturulan çok 

bulaşıcı ve öldürücü seyreden, kanatlılarda solunum, sindirim ve sinir sistemi bozuklukları ile 
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karakterize viral bir hastalıktır. Yıkıcı doğası nedeniyle ND, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 

(Ofice International des Epizooties-OIE)’nün çok tehlikeli ve hızlı yayılma potansiyeli olan 

bulaşıcı hastalıklar listesinde yer almaktadır  [1]. 

Virus oldukça geniş bir konakçı spektrumuna sahiptir. ND virusları 250 den fazla kuş türü yanı 

sıra çeşitli hayvan türlerini ve insanları da enfekte etmektedir. 

APMV-1 virusları biyolojik özelliklerine göre büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı 

viruslar tavuklarda % 100 ölüme neden olurken bazıları ise hiçbir klinik  belirti oluşturmazlar. 

Bu nedenle bir APMV-1 virusunun  ND virusu sayılması ve uluslararası bildirimi yapılması 

için ICPI testi ile ya da gen sekans analizi ile patotiplendirme yapılması gerekmektedir. Buna 

göre SPF sürülerden temin edilen günlük civcivlerdeki (gallus gallus) intra cerebral patojenite 

indeksi (ICPI) değerinin 0,7`den büyük bulunması, ya da virusun F2 proteininin karbon ucunda 

bulunan çoklu temel aminoasitlerin doğrudan veya bir bölümünün kesim yoluyla çıkarılarak 

gösterilmesi ve F1 proteininin azot ucunda 117 gende kalıntı olarak bulunan fenilalanin amino 

asidinin belirlenmesi gerekmektedir [1]. 

ND virusları antijenik ve genetik özelliklerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmışlardır. 

Günümüzde dünya çapında 2 farklı genetik sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır ve 

hangisinin daha uygun olduğuna dair bir konsensus kurulmamıştır. Aldous ve ark (5) 

tarafından önerilen sistemde 6 hat (lineage) ve bunların altında 13 sublineage bulunmaktadır. 

Daha sonra bunlara 3 yeni sublineage eklenmiştir. İkinci sistem ND viruslarını classI ve classII 

olarak 2 ana bölümde klasifiye eder. ClassI viruslar 9, class II viruslar 10 genotipe 

ayrılmaktadır [16]. 

2. Hastalığın Dünyadaki Durumu

İlk kez 1926 yılında tanımlanan ND, günümüzde tüm dünyada yaygın olarak görülmekte ve 

önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır [1, 4]. Dünyada son 80 yılda en az 3 panzootik 

Newcastle hastalığı salgını gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki 1920’lerin ortalarında Endonezya ve 

İngiltere’deki kanatlıları etkilemiştir. İkincisi 1960’ların sonlarına doğru bütün Avrupa’yı 

etkileyen ancak Asya orijinli olduğu düşünülen salgındır. Üçüncü pandemi ise 1980’lerin 

başında Avrupa’da yarış ve yabani güvercinlerde bireysel raporları takiben bütün Avrupa’da 

salgınlara sebep olup, dünya çapında yayılan ve yine Asya orijinli olduğu tahmin edilen 

salgındır. Bu son salgınlardan izole edilen suşun klasik APMV-1 suşlarından farklı varyant bir 

suş olduğu ortaya konulmuş ve Pigeon Paramyxovirus-1 (PPMV-1) olarak tanımlanmıştır [15]. 

Günümüzde de etkisini hala sürdürmektedir. 2000li yıllarda özellikle 2010 yılından beri dünya 
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çapında yaşanan yoğun ND salgınları nedeniyle 4. Bir pandemiden söz edilebilir. Hastalık Uzak 

doğu ve Orta Doğu’da yoğun olmak üzere Asya, Afrika, Güney Amerika ve Meksika’nın bazı 

bölgelerinde endemik olarak bulunmaktadır (Şekil.1). 

 

 

Şekil.1-Newcastle hastalığının 2014 yılında dünyadaki durumu (13) 

 

3.  Newcastle Hastalığının Türkiye’deki Durumu 

Türkiye’de ilk ND vakası 1946 yılında tanımlanmıştır [17]. Ticari kümeslerde alınan bütün 

biyogüvenlik tedbirleri ve sıkı aşı programlarına rağmen hastalık ülkemizde endemik hale 

gelmiştir. Günümüzde de endemik olarak varlığını sürdürmektedir [8,10,11,17]. Hastalık 

kanatlılarda görülen ve ülkemizde ihbari mecburi olan 4 kanatlı hayvan hastalığından biri 

olarak yer almaktadır. 

Ülkemizde ortaya çıkan ND vakalarının teşhisi 7 bölge Veteriner Kontrol Enstitüsü ve 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünde yapılmaktadır. Ulusal Newcastle Hastalığı 

Referans Laboratuvarı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nde bulunmaktadır. 

Hastalığın teşhisinde uluslararası standartlara uygun metotlar kullanılmaktadır. 2014 yılı itibari 

ile referans laboratuvarda gen sekans analizi de yapılmaya başlanmıştır (Şekil.2).  
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Şekil.2. 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı; Newcastle Hastalığı İş 

Akış Şeması 

Ülkemizde son 8 yıl içinde görülen ND vakalarına bakıldığında 2012 yılında vaka 

sayısında artışın oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Grafik.1). 2012 yılında toplam 44 il 

etkilenmiş ve bu illerden 139 vaka bildirilmiştir. Bu illerde en çok ND vakası görülen il Elazığ 

olup toplam 25 ND vakası bildirilmiştir. Bunu 13 vaka ile Samsun, 10 vaka ile Kocaeli ve 8 

vaka bildirimi ile de Malatya izlemektedir (Şekil 3). Vakalar genellikle köy tavuklarında  

münferit vakalar şeklinde görülmekle beraber, kapasitesi 300-100000 arasında olan ticari 

kümeslerden bildirim gerçekleşmiştir. Düzenli ND aşı programı olan ticari kümeslerde yüksek 

ölüm oranı ile seyreden ND vakalarının görülmesi dikkat çekicidir (Tablo-1) 
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Grafik-1- ülkemizde görülen ND vakalarının yıllara göre dağılımı 

 

 

 
Etkilenen İl sayısı: 44                    Vaka Sayısı: 139 

Şekil.3- 2012 yılında ülkemizde görülen ND vakalarının illere göre dağılımı. 

 

2013 yılında ülkemizde görülen vakalar incelendiğinde toplam ND vaka sayısı 108’e 

düşmüş ancak etkilenen il sayısı 48’e çıkmıştır. Ticari kümeslerden ise bildirim olmamıştır. 

Genel olarak bir önceki yılla karşılaştırıldığında vaka sayıları azalmakla beraber hala yüksek 

olduğu görülmektedir. Elazığ ve Samsun ili yine vakaların en çok görüldüğü iller olma 

özelliğini korumaktadır (Şekil 4).  
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Tablo.1. 2012 yılında  ND vakası bildirilen ve 300 ve daha fazla kanatlı hayvan bulunan 

işletmeler 

 

 

 
Etkilenen İl sayısı: 48                              Vaka Sayısı 108  

Şekil 4- 2013 yılında ülkemizde görülen ND vakalarının illere göre dağılımı 

 

İl Hastalık  
Çıkış Tarihi 

Kanatlı Türü Kümes 
Kapasitesi 

Ölen  
Hayvan 
Sayısı 

Adana 10.04.2012 Tavuk 300 300 

Elazığ 17.05.2012 Tavuk 300 300 

Malatya 07.06.2012 Tavuk 99999 8624 

Malatya 05.07.2012 Tavuk 23 760 19 000 

Diyarbakır 01.08.2012 Hindi 1000 100 

Diyarbakır 16.08.2012 Hindi 2650 40 

Elazığ 10.09.2012 Tavuk 1200 570 

Kocaeli 03.09.2012 Tavuk 1500 600 

Eskişehir 19.10.2012 Tavuk 30 000 20 000 

İstanbul 08.10.2012 Tavuk 2500 2500 

Sakarya 12.11.2012 Tavuk 5000 4000 
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2014 yılında ise ülkemizde görülen ND vakaları dikkat çekici ölçüde azalmıştır. Bu yıl 

toplam 38 vaka bildirilmiştir. Hastalıktan etkilenen il sayısı ise  20 ye düşmüştür (Şekil.5).  

 

 
 Etkilenen İl sayısı: 20                               Vaka Sayısı:38  

Şekil 5. 2014 yılında ülkemizde görülen ND vakalarının illere göre dağılımı 

 

3.Hastalıkla İlgili Uluslararası ve Ulusal Mevzuatlar 

ND’nin uluslarası ticarete engel teşkil eden hastalıklardan biri olması sebebiyle ticaretin 

gerçekleşmesi için gerekli koşullar çaşitli düzenlemelerle bir kurala bağlanmıştır. 

3.1.Uluslararası Düzenlemeler 

• OIE  Terrestrial Animal Health Code. Chapter 10.9. – Infection with Newcastle disease 

virüs : Ülke/Bölge/Bölüm’de hastalıktan arilik koşulları ve surveylans stratejileri hakkında bilgi 

vermektedir. 

• OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Chapter 2.03.14 

– Newcastle disease:  Hastalığın tanımı ve standart teşhis metotları hakkında bilgiler mevcuttur. 

• Council Directive 92/66/EEC: Introducing Community measures for the control of 

Newcastle disease : Hastalığın tanımı, Bir yerde hastalık çıkışında alınması gereken önlemler, 

standart teşhis metotları 

3.1.2. Hastalığın Uluslararası Bildirim Koşulları: APMV-1 suşunun izole edildiği bir 

vakanın ND sayılması ve uluslar arası bildirimi yapılması için ICPI testi ile ya da gen sekans 

analizi ile patotiplendirmesi yapılması gerekmektedir. Buna göre SPF sürülerden temin edilen 
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günlük civcivlerdeki (gallus gallus) intracerebral patojenite indeksi (ICPI) değerinin 0,7`den 

büyük bulunması, ya da virusun, F2 proteininin karbon ucunda bulunan çoklu temel 

aminoasitlerin doğrudan veya bir bölümünün kesim yoluyla çıkarılarak gösterilmesi ve F1 

proteininin azot ucunda 117 gende kalıntı olarak bulunan fenilalanin amino asidinin 

belirlenmesi gerekmektedir (2,3).  

3.1.3.Hastalıktan Arilik Koşulları:  Bir Ülke/Bölge/Bölümün hastalıktan ari kabul edilmesi 

için son  12 ayda ND vakasının görülmemesi gerekmektedir. Hastalığın bulunmadığını 

belgelemek için ise en az 6 ayda bir aktif survey ile sürülerin izlenmesi gerekmektedir (2). 

3.2. Ulusal Resmi Mevzuat 

• Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu  

Kanun Numarası : 5996   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/6/2010 Sayı : 27610  

• Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği 

Yayımlandığı R.Gazete: 04.09.2011-28044  

• İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik  

Yayımlandığı R.Gazete: 22.01.2011-27823  

• Yalancı Tavuk Vebası Hastalığında Aşısız Arilik Programına İlişkin Tebliğ  

Yayımlandığı R.Gazete: 12.11.2011-28110 

• Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle) Hastalığı Acil Eylem Planı 

• Kuş Gribi ve/veya NewcastleHastalığı Bo ̈lümlendirme Talimatı 

4. Hastalık İzleme Programı 

 Bir ülkede ND hastalığının izlenmesi için ülkedeki kanatlı hayvanların ND yönünden 

sağlık durumunun izlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra izole edilen ND virusları iyi bir 

şekilde karakterizasyonu yapılarak virusun özellikleri ve dünyada sirküle eden diğer ND 

virusları ile ilişkisinin ortaya konulması aynı derecede önemlidir. 

4.1. Kanatlı Hayvanların İzlenmesi 

• Ticari Kanatlı İşletmeleri 

Ülkemizde ticari kanatlı işletmelerinde yoğun bir şekilde canlı ve inaktif ND aşıları 

uygulanmaktadır. ND ile ilgili pasif klinik surveyden söz edebiliriz. Bakanlığımızın il ve ilçe 
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teşkilatları alınan ihbarları değerlendirerek işletmelerden aldıkları numuneleri ilgili enstitülere 

ulaştırmaktadır. Bu şekilde 2012 yılında 11 ticari işletmedeki ND vakaları ortaya konmuştur. 

 Ülkemizdeki damızlık kanatlı işletmeleri   “Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri 

Yönetmeliği” ’ne göre 6 ayda bir sağlık raporu verilmek üzere resmi denetime tabii 

tutulmaktadır. Bu denetimlerde ND yönünden örnek alınmamakla birlikte sürünü sağlık 

durumu, ölüm oranları, yapılan aşılar ve kullanılan ilaçlar yönünden kontrol edilmektedir.  

Yüksek ölüm oranı gibi anormal durumlarda  ölüm nedenini belirlemek üzere alınan örnekler 

ilgili enstitüye gönderilmektedir. 

 Benzer şekilde  Bakanlığımızın 2006/10 sayılı Genelgesi ile “Broiler ve Yumurtacı Kanatlı 

İşletmeleri Denetimi”  yapılmaktadır. Bu genelgeye göre her yıl  bir ilde bulunan broiler ve 

yumurtacı ticari işletmelerinin en az %10’u denetime tabii tutulmaktadır. Denetim sırasında 

kümeslerde pasif klinik survey yapılmaktadır. Kayıtlar incelenerek yüksek ölüm oranları, ilaç 

ve aşı kullanımları incelenmektedir. Anormal bir durum olduğunda ise incelenmek üzere ilgili 

enstitüye örnek göndermeleri gerekmektedir.    

Ancak bu çalışmaların yetersiz kalması ve ülkemizdeki yüksek ihracat potansiyeli sebebiyle  

2015 yılı itibari ile ticari kanatlı işletmelerinde Newcastle hastalıkları yönünden Aktif survey 

programı başlatılmıştır. 

 

• Köy Tavukları 

Bakanlığımızın il ve ilçe teşkilatı bütün hastalık ihbarlarını değerlendirmek ile görevlidir. 

Ayrıca zaman zaman gerçekleştirdikleri köy ziyaretleri sırasında pasif klinik survey 

uygulanmaktadır.  Ülkemizde görülen ND vakalarının neredeyse  tamamı köy tavuklarında 

ortaya çıkmaktadır.  Bu durum ticari kanatlı işletmeler için önemli bir hastalık riski 

oluşturmaktadır. Bu nedenle köy tavuklarında ND aşılaması 2014 yılı itibari ile hayvan 

hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programına dahil edilmiştir. 2014 yılında farklı kanatlı 

varlığı, ND vakalarının görülmesi ve ticari işletmelerinin yoğunluğu göz önünde 

bulundurularak Adapazarı-Kaynarca, Afyon-Başmakçı, Balıkesir-Bandırma, Bolu-Dörtdivan, 

İzmir-Kemalpaşa, Konya-Merkez, Manisa-Akhisar ve Ankara- Kazan ilçelerine bağlı köylerde 

pilot bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre aşılama programı genişletilerek 

diğer illerde de devam ettirilecektir. Bu çalışma ile aynı zamanda köy kanatlılarının kayıt altına 

alınması sağlanacak, yasak olmasına rağmen köy tavuklarının kaynağı olan çıkma tavuklarının 
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satışı ile ilgili mücadele de başlatılmış olacaktır. Kanatlı sektörünün uluslararası ticaret 

koşullarını sağlayabilmesi için 2015 yılı itibari ile köy tavuklarında da aktif survey yapılması 

planlanmıştır. 

• Evcil Güvercinler 

Ülkemizde yaygın olarak hobi amaçlı güvercin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak bu işin 

meraklıları güvercinleri evlerinin çatıları ve bahçelerinde yaptıkları küçük kümeslerde 

yetiştirdikleri için yetiştiricileri kayıt altına alınması ve takip edilmesi çok güçtür. Bu koşullarda 

gerekli biyogüvenlik tedbirleri tam olarak uygulanmamaktadır. Genellikle gösteri ve yarışlar 

nedeni ile çeşitli yerlerden gelen hayvanların bir araya toplanması birbirlerine virusu 

bulaştırmalarına sebep olmaktadır. Virusu almış hayvanlar gittikleri yere etkeni taşıyarak geniş 

çapta bulaşmalara sebep olmaktadır. Evcil güvercinlerinde düzenli aşılama uygulaması pek 

yaygın değildir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan güvercinlerde hastalığın durumunun 

araştırılması, uygun aşılarla aşılamanın teşvik edilmesi de hastalığın kontrol altına  alınmasına 

katkı sağlayacaktır. Bu amaçla VKMAE ve AÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile yürütülen 

Güvercinlerden İzole Edilen varyant  Avian Paramyxo Virus Tip 1 (PPMV-1) Viruslarının 

Moleküler Epidemiyolojik Araştırması” projesi (TAGEM/HSGYAD/P03/45) devam 

etmektedir. 

  

• Yabani Kuşlar 

Yabani kuşların hastalığın yayılmasındaki rolü incelenirken yerleşik ve göçmen kuşları ayrı 

ayrı değerlendirmek gerekir. Yerleşik olarak yaşayan güvercinlerin hastalığın yayılmasındaki 

rolü büyüktür. Ülkemizde yapılan çalışmalarda yabani güvercinlerde hem varyant hem de 

varyant olmayan APMV-1virusunun bulunduğu ortaya konulmuştur ( 9, 11, 18).  Bu nedenle 

yabani güvercinlerin tavuklarla temasının önlenmesi gerekmektedir. 

Yerleşik su kuşlarından olan karabatakların da virusun sirkülasyonunda rol aldığı bilimsel 

çalışmalarda gösterilmiştir.  Karabataklarda virulent Newcastle virüsü nedeniyle yüksek ölüm 

oranları ile seyreden salgınlar meydana gelmiştir (19). 

Göçmen kuşların da hastalık etkeninin taşınması ve bulaştırılmasında rolü bulunmaktadır. 

Bu konuda ülkemizde yapılmış olan çalışmalar sınırlıdır. Boynukara ve ark.(7) Van gölü 

havzasında toplam 22 kuş türüne ait 540 dışkı örneğini APMV-1 yönünden incelemişler ve 

flamingo bazı ördek türleri ve güvercinlerden ND virüsü izole etmişlerdir.  
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ND virusunun yayılmasında önem arz eden gerek yerleşik gerekse göçmen kuşların zaman 

zaman aktif surveylerle izlenmesi hastalığın epidemiyolojisinin anlaşılmasına katkı 

sağlayacaktır. 

 

4.2. İzole Edilen ND viruslarının İzlenmesi 

Öncel ve ark. [18] 1997 yılında yapmış oldukları bir çalışmada Güney Marmara 

bölgesinde yumurtacı, broiler işletmelerinden ve güvercinlerden izole edilen 9 ND suşunun ileri 

karakterizasyonunu yapmış, hepsinin virulent olduğunu tespit etmiştir. Bu suşlar Monoklonal 

antikor ile tiplendirildiğinde 8 örneğin birbirinden ayırt edilemez olduğunu, ve 1991-93 yılları 

arasında Portekizde izole edilen suşla benzer olduklarını bildirmiştir.  Çöven ve ark. [9] 1999 

yılında yapmış oldukları bir çalışmada Manisa ve İzmir bölgesinde hasta güvercinlerden ve bir 

adet sağlıklı güvercin sürüsünden aldıkları örneklerden ilk kez PPMV-1 varlığını ortaya 

koymuştur. 

Aldous ve ark. [5] 2003 yılında yaptıkları filogenetik analizde ülkemizden 1995 yılında  

güvercinden izole edilen bir suşun 4b ve bir tavuktan izole edilen suşun 4a grubunda yer aldığını 

bildirmiştir. Aynı çalışmada dünya gen bankasında kayıtlı ülkemizde 1996-97 yıllarında 

tavuklardan izole edilen suşların  5b(VII) grubunda yer aldığı görülmektedir. 

Barut [6] 2005’de yapmış olduğu çalışmada test ettiği 14 ND suşunun 3’ünü 4a, 2’sini 

4b, 5’ini 5a(VII), 1’ini 5d (VII) ve 3’ünü 2.genotipik grupta yer aldığını bildirmiştir. Ancak 

suşların izolasyon tarihleri mevcut değildir.  

2007 yılında Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nde (VKMAE) izole edilen 

ya da teyidi yapılan 13 ND suşunun İngiltere’deki Veterinary Laboratory Agency’deki OIE EU 

AI/ND uluslararası referans laboratuvarına gönderilmiştir. Bu suşların tamamının virulent 

olduğu ve 5d (genotip VII) grubunda yer aldığı, 12’sinin  2004 yılında ülkemizde izole edilen 

suşla %96,5 ile %98,7 oranında, İsrail’de 2006 yılında izole edilen bir izolat ile de %96,5 ile 

%97,9 oranında benzerlik gösterdiği, 1 suşun ise 2005 yılında Bulgaristan’da izole edilen suşla 

%98,9 oranında benzer olduğu bildirilmiştir (Yayınlanmamış rapor).    

Dakman ve ark. [11] çalışmalarında 2007 yılında Etlik VKMAE’de izole edilen ve teyit 

amacıyla diğer enstitülerden gönderilen toplam 39 adet ND virusunun hızlı teşhisi için ilk kez 

RT-PCR yöntemini kullanmış ve ICPI testi ile patotiplendirmiştir. Köy tavuklarından izole 

edilen  28 ND virusunun tamamı velojenik olarak belirlenmiş, evcil güvercinlerden izole edilen 

4 adet ND virusunun 3’ünün mesojenik 1’inin lentojenik olduğu tespit edilmiştir. Yabani 
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güvercinlerden izole edilen 5 adet ND suşunun 2’si velojenik 3’ü ise mesojenik, yabani 

kumrulardan izole edilen 2 adet ND virusunun ise mesojenik olduğu tespit edilmiştir. 

DEFRA Uluslararası Hastalık İzleme departmanına ait raporda Bulgaristan ve Kıbrıs’ta 

2013 yılındaki ND vakalarından izole edilen  lineage 5a(genotip VII)  ND suşları ile 

Türkiye’den 2012 yılında izole edilen 5a(genotipVII) ND suşlarının birbirine çok yakın 

oldukları bildirilmiştir. Ayrıca son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada sirküle eden 

5a(genotip VII) suşlarının 90’lı yıllarda Avrupa’da izole edilen suşlardan farklı olduğu özellikle 

2010 yılında Endonezya’da izole edilen 5a (genotip VII) suşlarla daha yakın olduğu tespit 

edilmiştir [14].  

Dakman ve ark. (12) yapmış oldukları bir çalışmada 2013 yılında ülkemizin farklı 

bölgelerinden köy tavuklarından izole edilen 20 adet ND virusunun biyolojik, moleküler ve 

filogenetik tiplendirilmesi yapmışlar, köy tavuklardan izole edilen 20 adet ND virusunun 

tamamı rRT-PCR, ICPI ve Parsiyal protein dizi analizi ile virulent olarak tespit edilmiştir. Bu 

virusların tamamının fuzyon geninin kırılma bölgesindeki aminoasit motifin                      112R-

R-Q-K-R → F117 şeklinde olduğu belirlenmiştir. Yapılan filogenetik analiz sonucu bu virusların 

Endonezya’da 2010 yılında izole edilen viruslarla yakın  ilişkide oldukları  ve son yıllarda 

Uzakdoğu ve Ortadoğu Asya ülkelerinde yoğun bir şekilde görülen ND salgınlarında izole 

edilen viruslara benzer şekilde APMV-1 genotip VII karakterinde olduğu saptanmıştır.  

 

5. Genel Değerlendirme 

Bütün dünyada hastalıktan korunmada lentojenik ve mesojenik suşlardan geliştirilmiş 

canlı ve inaktif aşılar kullanılmaktadır. Bunların yanında vektör aşılar da kullanılmaya 

başlanmıştır. Bütün ND virusları bir tek serotipe dahildir (PMV-1). Bu nedenle teorikte ister 

virulent ve varyant saha virusları olsun ister düşük virulent aşı suşları olsun bütün APMV-1 

viruslarına karşı benzer bir immun yanıt şekillenmesi beklenmektedir. Son yıllarda bu tip 

aşılarla aşılanmış ticari kümeslerde yüksek ölümle seyreden vakaların sıklıkla görülmesi hali 

hazırda kullanılan aşıların başarısının sorgulanmasına neden olmaktadır. ND virusları tek bir 

serotip olmakla beraber çok sayıda farklı genetik gruba ayrılmaktadır. Dünyada yaygın olarak 

kullanılan ND aşılarının etkinliği konusunda farklı görüşler sunulmaktadır. Bir grup bilim 

adamı son yıllarda dünyada görülen varyant suşlara karşı klasik aşı suşlarının iyi bir koruma 

sağladığını belirtirken, diğer bir kısmı ise dünyada sirkule eden viruslarla (Genotip VII) 

genotipik olarak yakın suşlarla yapılan aşılama çalışmalarında daha iyi koruma sağlandığı ve 

saha virusunun saçılımını aza indirdiği konusunda görüşleri mevcuttur(6). Ancak günümüzde 



13 

 

dünyada çalışmaları tamamlanmış ruhsatlı bu tip bir aşı bulunmamaktadır. Aşı suşu ne olursa 

olsun etkin bir koruma sağlamak için uygun zamanda, uygun yolla aşılamak, gerektiğinde 

inaktif aşıları programa dahil ederek oluşan antikor düzeylerini artırmak, doğru yöntemle 

homojen bir aşılama yapmak gereklidir. Aşılama en iyi şekilde yapılsa bile biyogüvenlik 

önlemleri yeterli olmadığı sürece hastalıktan korunmak mümkün değildir.  

Ülkemizde çıkan ND vakalarının önemli bir kısmı köy tavuklarında gerçekleşmektedir. 

Köy tavukları sürekli olarak virusun saçılmasına sebep olan hastalık kaynağı olarak 

düşünülmelidir. Hastalığın kontrol altına alınması için virusun saçılımına kaynak teşkil eden 

köy tavuklarında ulusal bir mücadele programı bulunması çok önemlidir. Bu amaçla 

Bakanlığımızın 2014 yılı itibari ile başlattığı  köy tavuklarında ND aşılama pilot çalışmasının 

genişletilerek devam ettirilmesi planlanmaktadır. 2015 yılı itibari ile hem köy tavuklarında hem 

de ticari  kanatlı işletmelerinde aktif survey programı başlatılmıştır. 

Ülkemizde sirkule eden ND viruslarının gensekansı ve filogenetik analiz çalışmalarının 

genişletilerek, geçmiş yıllarda izole edilen viruslarla karşılaştırılmasının yapılması ve 

sonuçlarının yıllık raporlar halinde sunulması hastalığın epidemiyolojisinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmaların sonuçlarının hastalıkla mücadele programına 

yansıtılması ise ND’nin kontrol altına alınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Ülkemizde yaygın olarak yapılan güvercin yetiştiriciliğinde gerekli aşılama ve 

biyogüvenlik tedbirleri tam olarak uygulanmamaktadır. Genellikle gösteri ve yarışlar nedeni ile 

çeşitli yerlerden gelen hayvanların bir araya toplanması birbirlerine virusu bulaştırmalarına 

sebep olmaktadır. Virusu almış hayvanlar gittikleri yere etkeni taşıyarak geniş çapta 

bulaşmalara sebep olmaktadır. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan güvercin populasyonunda 

hastalığın durumunun araştırılması, uygun aşılarla aşılamanın teşvik edilmesi de hastalığın 

kontrol altına  alınmasına katkı sağlayacaktır.  
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