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Veteriner Kanatlı Sağlığı Ünitesi, Hayvan Sağlığı Hizmetleri, 

Deventer, Hollanda.___________________

Hastalık, normal vücut işlevlerinin aksadığı bir durumdur.

Hastalık nedenleri çeşitlidir:

• Beslenme yetersizliği ya da besin yetersizliği

• Strese bağlı olarak kanda kortikosteroid düzeyinin yükselmesi ve hayvanda 
bağışıklığın baskılanması

• Travma

• Mikroorganizmalar:

- Parazitler 
-Protozoonlar
- Mantarlar
- Virüsler
- Bakteriler
Hastalığın şiddetinin bağlı olduğu faktörler:

• Hayvanda vücudun savunma sisteminin durumu (kortikosteroidler)

• Enfeksiyonun bulaşma yolu

• Vücuda giren mikroorganizma sayısı 

•Yapılan muayenelerin türü ve zamanı

• Hastalığın komplike olmasına neden olan faktörler:

- soğuk
- aşırı sıcaklık
- susuzluk
- hayvanların fazla sayıda bir arada bulundurulması
- yanlış havalandırma
- sekonder ya da hastalıkla birlikte seyreden enfeksiyonlar

Söz gelimi;
- Salmonella enteritidis enfeksiyonu ve Aspergillosise bağlı yüksek mortalite
- Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonunu takiben ortaya çıkan şiddetli enfek- 

siyöz bronşit
- Gumboro enfeksiyonunu takiben ortaya çıkan E. coli enfeksiyonu
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Bakteriyel Enfeksiyonlar

Klinik bulguların gözlendiği hasta hayvanlardan izole edilen bakterilerin 
neredeyse tümü, o hastalığa doğrudan yol açan etken değildir. Bakteriyel 
hastalıkların neredeyse tümü, bir hastalığa yol açabilecek birincil bir nedenin 
ardından ortaya çıkan sekonder enfeksiyonlardır.

Yalnızca birkaç bakteri türü birinci derecede patojendir; bakterilerin çoğu, 
vücudun kendini savunma yeteneği azaldığında hastalığa neden olur. Bu da, 
bakterilerin büyük bir bölümünün hastalığa neden olmaksızın vücutta 
bulunabileceği anlamına gelir; bu tür hayvanlar 'taşıyıcılar' olarak adlandırılır.

Bazı primer patojen bakterilere örnek vermek gerekirse;

Salmonella enteritidis

Bu bakteri, gençler için primer bir patojen olup, daha yaşlı kanatlılarda 
enfeksiyon daha çok klinik bulgu gözlenmeksizin seyreder. Genç kanatlılarda, 
klinik bulguların şiddeti, Salmonella enteritidis suşunun patojenitesine ve 
kanatlıların enfeksiyona ne zaman yakalandığına bağlıdır. Kuluçka süresi 
içerisinde mi, kuluçkahanede yumurtadan çıktıktan sonra mı, nakil sırasında mı, 
yoksa nakledildikten sonra mı. Klinik bulgular, kolonizasyon direncine bağlıdır.

Kuluçka süresi içerisinde enfekte olan civcivler, kuluçka makinesinin içerisinde 
yada yumurtadan çıktıktan sonra birkaç gün içerisinde ölebilir:

• Mortalite oranı %2-50 arasında değişir.

• Kabuk altı ölümlerinin sayısı fazladır.

• Civcivlerin kalitesi düşüktür.

• Klinik bulgular düzensiz olup, hastalığın tanısının konulmasına nadiren 
yardımcı olur:

- Civcivlerin iştah i azalmıştır, uykulu gibi görünürler, gözleri kapalı bir şekilde 
biraraya toplanırlar. Bazen üratların kloakalarına yapıştığı görülür.

- Enfeksiyonun daha kronik olan bir aşamasında, kanatlılar artrite (tarsal 
eklemin şişkinliği) bağlı olarak topallar. Meningoensefalite bağlı sinir sistemi 
bulguları da gözlenebilir.

• Kimi zaman patolojik lezyonlar daha karakteristiktir.

- Kuluçka süresi içerisinde ya da yumurtadan çıktıktan sonra birkaç saat 
içerisinde ölen civcivlerde herhangi bir belirgin makroskopik değişim gözlenmez. 
Karaciğer ve dalak büyümüş ve konjesyone bir durumda olabilir ve sekum içeriği 
köpüklü ve sarı renklidir.
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- Yaşça daha büyük civcivlerde yumurta sarısının yangısı, perikardit, hava 
kesesi yangısı ve perihepatit gözlenir: bunlar, E coli enfeksiyonlarında da 
rastlanabilen postmortem lezyonlardır. Artrit daha çok dizlerde ve tarsal 
eklemlerde ortaya çıkar.

Hastalıktan korunmak için biyogüvenlik kurallarına uyulmalı ve aşılama 
yapılmalıdır.

Hollanda'da, 25'in üzerinde hayvandan oluşan sürülerde hastalığın takip 
edilmesi amacıyla yürütülen resmi izleme programları vardır ve aşılamaya izin 
verilmektedir.

iki aşı mevcut olup, bunlardan birinde canlı ve apatojen bir S. gallinarum suşu 
bulunurken, diğeri ise inaktive edilmiş bir SE aşısıdır. ilki, şimdiye dek yumurtacı 
tavuklarda en çok kullanılan aşı olmuştur. izleme programı, ilk gün (bakteriyolojik 
olarak), büyütme döneminin sonunda ve yumurtlama döneminin bitiminden 6 
hafta önce (her ikisi de serolojik olarak Salmonella enteritidis'in flagellasında 
bulunan gm antijenine karşı özel olarak geliştirilmiş DAS ELISA aracılığıyla) 
yapılır. Büyütme döneminde pozitif olduğu saptanan sürüler (antibiyotik ve 
bağırsak florası) tedavi edilmelidir. Kontamine kümesler (büyütme ve üretim) 
temizlenerek dezenfekte edilmeli ve Salmonella bulunmadığına dair resmi olarak 
incelenmelidir.

Ruhsatlı aşılar 

Seroloji

Salmonella gallinarum suşu Salmonella enteritidis suşu

RPA _  Spg + +

LPS-BD ELISA ++ ++

Gm- DAS ELISA -- ++

E.coli

E coli, küçük, Gram-negatif, asidorezistans olmayan ve spor oluşturmayan bir 
basildir. O, K ve H antijenleri dikkate alınarak antijenik yapısına göre 
sınıflandırılır. Pek çok serotipinin olduğu bilinmektedir. En yaygın olanları O1, O2 
ve O78'dir. O 78K80 serotipine %25, O1K1 ve O2K1 suşlarına da % 25 oranında 
rastlanır. Tüm hayvanların bağırsaklarında normalde çok sayıda E.coli bulunursa 
da, bunlardan çok azı patojendir. Kanatlı hayvanlarda E.coli, solunum yolları 
enfeksiyonları gibi bağırsak dışında gelişen çeşitli enfeksiyonlara neden olur. 
Bağırsaklarda bulunan E.coli’lerin ancak %10-15'inin E.coli enfeksiyonlarına 
neden olduğu saptanmıştır. Kolibasillozun patogenezi yönünden önemli olduğu 
düşünülen faktörler arasında enfeksiyonun bulaşma yolu, hastalık etkenine 
maruz kalma süresi, diğer bazı hastalık etkenlerine de (Mycoplasma ve virüsler
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gibi) maruz .kalınması, bakterinin suşu, ve kanatlıların yaşları ile bağışıklık 
durumları bulunur. Patojen serotipler, türlere özgü olma eğilimindedir. Kanatlı 
hayvanlarda hastalıklara neden olan E coli suşları insanlar için patojen değildir.

Bazı serotipler, bir istisna olmakla birlikte primer patojendirler. E.coli suşlarının 
enterit ile sonuçlanan primer patojeniteleri (EPEC) Prof. Edens tarafından 
bildirilmiştir. E. coli izole edildiğinde, biyokimyasal testler aracılığıyla patojen 
suşların apatojen olanlardan ayırt edilmesi mümkün olmaz. Bunun anlaşılabilmesi 
için antijenik yapılardaki farklılıklara bakılır. K antijenleri, hücrenin yüzeyinde yer 
alan ve yapısında şeker bulunan polimerik asitlerdir. Bakterinin patojenitesi ile bir 
ilgileri yoktur.

Ornithobacterium rhinotracheale
Bu bakteri, herhangi bir klinik bulgu göstermeyen bir sürüde bulunabilir. 

Hastalığa ne şekilde yol açtığı bilinmemektedir; belki de farklı suşların varlığı söz 
konusudur. Bugüne dek çok farklı serotipler izole edilmiştir. Enfeksiyonun 
başlangıcında infraorbital sinusun şiştiği görülür; ancak, daha çok konjunktivit ve 
trakeit ile buna bağlı hırıltılı solunum ortaya çıkar. Bu tür lezyonlar, söz gelimi 
Newcastle aşılamasının ardından aerosol yolla meydana gelen bir
Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonunda oluşabilir.

Nekropside nekropurulent bir pnömoni ile daha ileri aşamada abdominal hava 
keselerinin irinli yangısı ve hava keselerinde köpüklü bir içerik ve fazla miktarda 
fibrin görülür. Saha koşullarında ortaya çıkan klinik bulgular, E coli ve aşının 
içerisinde bulunan etkene bağlı sekonder enfeksiyonların da hastalığa eşlik edip 
etmemesine bağlıdır. Tedavi, çoğu zaman hastalığın E.coli enfeksiyonu ile 
komplike olması sonucu yetersiz kalır.

E.coli enfeksiyonları, flumekuin ya da trimetoprim-sulfonamid kombinasyonları 
ile tedavi edilir. Ornithobacterium rhinotracheale, bu ilaçlara daha az duyarlıdır. 
Genellikle Ornithobacterium rhinotracheale'nin ampisilin veya amoksisiline ve 
doksisilin ya da tetrasikline duyarlılığı fazladır. Aksine, E.coli ise tetrasikline 
neredeyse hiç duyarlı değildir.

Ornithobacterium rhinotracheale, yumurtacı tavuk ve damızlık sürülerinde de 
mevcuttur; ancak, yangı ya da herhangi bir klinik bulguya neden olmaz. 
Hollanda'daki damızlık sürülerin çoğunda Ornithobacterium rhinotracheale'ye 
karşı antikor titreleri mevcuttur. Ornithobacterium rhinotracheale'nin vertikal 
olarak yumurta kabuğunun ve yumurtaların iç ve dış zarlarının kontaminasyonu 
ile bulaştığı kanıtlanmıştır. Günlük civcivlerin broiler kümeslerine geldiklerinde 
zaten enfekte olmaları çok muhtemeldir.

Ornithobacterium rhinotracheale'den literatürlerde broilerler için değil, hindiler 
için primer patojen olarak söz edilir. Hollanda'da yapılan deneysel çalışmalar 
sonucu Hollanda'nın broilerlerinden izole edilen suşların da primer patojen
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olabildiği anlaşılmıştır. 14 günlük broilerler aerosol ile enfekte edildiğinde, bu 
hayvanlara daha önce Newcastle aşısı yapılmamış olsa dahi, tipik hava kesesi 
yangısı saptanabilir. Bir aşı etkeninin bulunması, bulguların daha da şiddetli bir 
hal almasına neden olur.

Botulismus (Clostridium botulinum)

Botulismus etkeni kanatlılar için primer patojen olarak kabul edilebilir. Ancak, 
botulismus bakteriyel bir enfeksiyon değil, bakteri toksinlerinin neden olduğu bir 
zehirlenmedir.

Clostridium botulinum, çok sayıda broiler civcivde ve broiler kümesinde 
bulunur. Hollanda'daki broiler kümeslerinin %6'slnda bulunur.

Clostridium botulinum, bakterinin üretmiş olduğu belirli toksinlere göre 
sınıflandırılır. Bugüne dek Clostridium botulinum'un 6 tipi bulunmuştur. Kanatlı 
hayvanlarda en yaygın olanlar Tip A, C ve D' dir. Tip A ve C' ye kıyasla Tip D 
herhangi bir klinik bulguya neden olmaz.

Botulismusa dünyanın her tarafında rastlanır.

Sindirim kanalında Clostridium botulinum bulunan bir kanatlı öldüğü zaman, 
bu bakteri kasları istila eder. Buradaki anaerob ortamda çoğalarak toksin üretirler. 
Diğer kanatlılar bu toksinleri ağız yoluyla alırlarsa ve o toksin tipine duyarlı iseler 
klinik bulgular ortaya çıkar. Yetişkin bir sığır, tip C ya da D' yi içeren 1 gram doku 
yemesi sonucunda ölebilir. Bu, özellikle kontamine kanatlı altlıklarının, meraların 
gübrelenmesi amacıyla kullanılması durumunda büyük sorunlara neden olur. 
Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde bu enfeksiyonun diğer kaynakları arasında içme 
suyu sisteminde ölü kemiricilerin bulunması ve enfekte sinek larvaları bulunur.

Botulismusun klinik bulguları, toksinin ağız yoluyla alınmasının ardından birkaç 
saat içerisinde ortaya çıkar. Hayvanlar ayakta duramaz ve felce bağlı olarak 
bacak ve kanatlarda inkoordinasyon gözlenir.

Toksin, kas-sinir kavşaklarında kolinerjik sinir uçlarına ve kolinerjik 
gangliyonlarda da adrenerjik sinir uçlarına asetilkolin salınımını inhibe eder. Bu 
da, solunum felci ve ölüme yol açar. Ölüm, ağız yoluyla alınan toksin miktarına 
bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar değişen bir süre içerisinde 
meydana gelir.

Nekropside gözle görülebilir bir lezyona rastlanmaz.

Botulismus tanısının konulabilmesi için bakteriyi izole etmek yeterli değildir; 
yalnızca kanda toksinin varlığını göstermek tanıyı doğrulayan bir kanıttır. Toksinin 
varlığını ortaya koymak için şüpheli serum farelere enjekte edilir ve hastalığa ait 
klinik bulguların gözlenmesi durumunda bu kez uygun antitoksin enjekte edilir.
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Sözü edilecek olan hastalıkların tümü, çok sayıda bakterinin vertikal yolla

bulaşması sonucu meydana gelir. Vertikal bulaşmada mikroorganizmaların 
anneden yumurtaya ve böylelikle yavrulara geçişi söz konusudur. Unutmayın ki, 
bu durumda, her zaman yumurtanın iç kısmı aracılığıyla bulaşmanın 
gerçekleşmesi söz konusu değildir.

Enfekte ve klinik olarak hasta Olan Anaç Hayvanlar

Bir tavuk, bakteriyel hastalığa bağlı olarak enfekte ve hasta ise bakteriyemi 
sırasında mikroorganizmalar folliküle geçer. Böylelikle sarı kesesi enfekte olmuş 
olur. çoğu zaman tavuk yumurtlamayı keser ve folliküller gelişimlerini 
tamamlayamadığından enfekte bir yumurta oluşturmaz. Ancak, bazı durumlarda 
enfekte yumurtalar oluşur ve tavuk, yumurtalıklarında etken varlığını 
sürdürmesine karşın iyileşir. Bu durum, S. enteriditis, S. typhimurium ve S. 
pullorum ile S. gallinarum enfeksiyonlarında da kimi zaman ortaya çıkar. E. coli 
enfeksiyonlarında da karşılaşılabilir.

Mycoplasmalar da enfekte ovaryumlar aracılığıyla bulaşabilir: Mycoplasma 
gallisepticum ve Mycoplasma synoviae tavuklarda ve M. iowae hindilerde bu yolla 
bulaşır. Ancak, ovaryumların enfekte olmasının başlıca nedeni, etkenin kanla 
taşınması değildir. Enfeksiyonun normal bulaşma yolu, etkenin solunması sonucu 
hava keselerinin ve karın boşluğunun enfekte olması şeklindedir. Etken, hava 
kesesi zarını aşarak follikülü enfekte eder. Mycoplasmalar hücre yüzeyinin birer 
paraziti olup, hücre yüzeyinde kolonize olur. Peroksidaz sentezlediklerinden, 
hücreler arasındaki kit maddede delikler açabilirler ve böylelikle bir yumurta 
hücresinin vitellin membranını enfekte edebilirler. Mycoplasma gallisepticum veya 
Mycoplasma synoviae'ye bağlı bir enfeksiyonun başlangıcında yumurtaların %40- 
60'ı enfektedir. Daha sonra bu oran yaklaşık %0.2'ye düşer. Aslında bu çok da 
önemli değildir; zira, Mycoplasmalar duyarlı bir sürüye girdikten sonra hızla 
yayılır.

Yukarıya Doğru Çıkan Enfeksiyonlar

M. meleagridis ve M. iowae enfeksiyonlarında olduğu gibi, kimi zaman, 
yumurta, yumurta kanalındayken enfekte olur. Dişi genital organları, başlıca 
Mycoplasma ile enfekte sperma ile tohumlanma sonucu enfekte olur. 
Mycoplasmanın asıl nerede kolonize olduğu hala kesin olarak bilinmemektedir; 
ancak, magnum epitelinde çok sayıda Mycoplasma bulunabilir. Enfeksiyonun 
başlamasından sonraki 2-3 hafta içerisinde bulaşma önce yavaş gerçekleşir ve 
zamanla %70'e kadar çıkar. En düşük bulaşma oranının %40 olduğu söylenir.

Genç Kanatlılarda Görülen Bakteriyel Hastalıklar
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S. enteritidis enfeksiyonlarının en önemli şekli, yukarıya doğru çıkan 
enfeksiyonlardır. Bakteriler, kloakadan genital organlara doğru çıkar. Dişi genital 
kanalında oluşmakta olan yumurtanın albüminini enfekte ederler. Ancak, yüksek 
pH ve birçok enzim bakteriyostatik bir ortam yaratır. Vitellin membranını aşmayı 
(sızmayı) başarması durumunda, Salmonella yumurtada çoğalmaya başlar.

Yumurta Kabuğu ile Bulasan Enfeksiyonlar
Yumurta, dışkının dışarı atıldığı açıklıktan yumurtlanmasına karşın, dış kısmı 

neredeyse sterildir. Yumurtlama döneminde yumurta kanalı prolabe olduğundan, 
kloaka ile temas etmesi söz konusu değildir. Ancak, normal koşullarda dahi bir 
yumurta yumurtlandıktan sonra 15 dakika içerisinde 1500-3000 bakteri ile 
kontamine olur. Bakteri sayısının artmasının başlıca nedeni dışkı ile 
kontaminasyondur.

Normal bir temiz yumurtanın kabuğu üzerinde 3000-300.000 bakteri bulunur. 
Daha çok altlığa yumurtlanan kirli yumurtaların kabuğunda ise 10 milyonun 
üzerinde bakteri bulunabilir. Bulaşma daha çok E.coli, Bacillus spp., Proteus spp., 
ve Pseudomonas gibi Gram negatif bakteriler ile olur. Ancak, Enterococcus ve 
Streptococcus SSP da bulunabilir. Yumurtanın çevresindeki kütiküla yani 
şekerlerden oluşan zar, bakterilerin penetrasyonuna karşı sınırlı düzeyde koruma 
sağlar. Yumurtanın içinin kontamine olması, dışının kontamine olması ile 
doğrudan ilgilidir. Bakteriler deliklerden penetre olabilir. Yüksek nem oranı ve 
yumurtanın ıslak oluşu penetrasyonu kolaylaştırır; bakteriler içeriye adeta 'yüzer'. 
Yumurtalar, üzerlerine su damlaması, altlık bulaşması, saklama sırasında 
buharın yoğunlaşması ve doğru olmayan yumurta yıkama işlemleri nedeniyle 
ıslanır.

Erken Dönem Enfeksiyonları (Kuluçkahanede)

Yumurtadan henüz çıkmış olan civcivin bağırsakları neredeyse sterildir. 
Ancak, kısa bir süre sonra bağırsaklarda çok sayıda E. coli kolonize olur. 
Kuluçkadaki tavuğun yerini kuluçka makinesi aldığından, bir civcivde doğru 
bağırsak florasının oluşma olasılığı güçleşmiştir. Normal florada çok sayıda 
zorunlu anaerob bakteri bulunmasına karşın, oksijen tüketen aeroblar da bulunur 
ve tümüyle anaeroblardan oluşmaz. Doğru flora, suni yollardan temin edilebilir; 
starter flora ya da rekabetçi gelişme gibi. Buradaki temel düşünce, bazı 
bakterilerin belirli reseptörlere bağlanarak Salmonella spp. gibi patojen 
bakterilerin kolonize olmasını önlemeleridir. Böyle floraların nasıl hazırlandığı gizli 
tutulur. Bu amaçla Lactobacillus da kullanılabilir; ancak, bu flora, yetişkin bir 
kanatlı için çok da önemli değildir.

Kuluçkahanede erken dönemde meydana gelen enfeksiyonlar, yumurtadan 
yeni çıkan civcivlerde çok büyük kayıplara neden olabilir. Kuluçkahanelerde E. 
coli enfeksiyonlarının yanı sıra Salmonella enfeksiyonları da görülebilir.
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Kuluçkahanelere özgü özel bir sorun ise Aspergillosistir. Aspergillosis, 
enfekte bir kuluçkahanede Aspergillus sporlarının solunması sonucu oluşur. 
Broiler kümeslerinde kontamine altlıkla da bulaşabilir. Sıcaklık ve nem bu 
orga nizmaların çoğalmasını arttırır.

Civcivlerde bir ya da iki gün sonra klinik bulgular gözlenmeye başlar. 
Civcivlerde solunum güçlüğü ve solunum sayısında artış gözlenir. Gaga açılmış 
olmakla birlikte hırıltılı solunum duyulmaz. Bazı vakalarda gözler de etkilenir. 
Genç civcivler, daha yaşlı hayvanlara kıyasla daha duyarlıdır. Hastalık, 6 haftalık 
kanatlılarda da gözlenmiştir. Lezyonlar değişkenlik göstermekle birlikte, daha 
çok başlıca akciğerler ve hava keseleri olmak üzere solunum yollarında sert 
nodüler lezyonlar görülür. İğne başı büyüklüğündeki bu lezyonlar, kazeöz plaklar 
oluşturacak şekilde büyüyebilir. Özellikle hindi ve ördeklerde beyinde yerel 
mantar lezyonları da görülebilir. Bu plaklar, iki lam arasında sıkılıp mikroskop 
altında incelenebilir. Asıl görülen Aspergillus sporlarıdır.

Hastalıktan korunmak için kuluçkahane antifungal dezenfektanlar ile yoğun 
bir şekilde dezenfekte edilir. Ancak, formaldehit ve alkol de etkilidir.

Aspergillus mantarları, Sabouraud dekstroz agar’da, 38°C' de 48 saat 
inkubasyona bırakılarak izole edilebilir.

GENÇ CİVCİVLERDE E. coli ENFEKSİYONLARI

E. coli, sarı kesesinde bulunması durumunda yumurta sarısının bozulmasına 
ve ayrışmasına neden olur. Bu da, besin maddelerinin eksikliğine ve kimi zaman 
da toksemiye neden olur.

Sarı kesesi yangısının spesifik bir bulgusu yoktur. Şiddetli vakalarda, 
civcivlerin civciv kutuları içerisinde öldükleri görülür; ölüm, büyük olasılıkla 
bakteriyel toksinlerden ileri gelir. Ölü civcivler kötü kokar, ıslaktır ve 'pelte' gibidir. 
Hasta hayvanlarda 'göbek bölgesi şişkin' olup, göbek ya tam kapanmamıştır ya 
da hiç kapanmamıştır. Sarı kesesi büyümüştür. çoğu zaman nekropsi sırasında 
sarı kesesi yırtılır.

Tedavinin yarar sağlamadığı söylense de, uygulamada, şiddetli bir sarı 
kesesi yangısı, daha da kötüleşerek perikardit ve perihepatite dönüştüğünde 
sürüler tedavi edilir.

DAHA İLERİ YASLARDA E. coli ENFEKSİYONLARI (KOLİBASİLLOZ)

Daha çok broiler sürülerinde 3-6 haftalıkken görülür. Daima inhalasyon yoluyla 
meydana gelen bir enfeksiyon ve buna bağlı olarak tracheitis, pneumonia, hava 
keselerinin yangısı ve hatta ostitis görülür.

Solunan partiküllerin akciğerlerden uzaklaştırılması, kanatlılarda başlıca epitel 
hücrelerince gerçekleştirilen fagositoz ile olur. Kanatlıların hava keselerinde bir
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hücresel savunma mekanizması olmadığından, bu durumda, heterofil lökositlerin 
bölgeye gelmesi gerekir. Dolayısıyla, akciğerlerde gaz değişiminin gerçekleştiği 
bölgeler ile hava keseleri, bakterilerin kolonizasyonu ve istilasına son derece 
duyarlıdır. E. coli'nin Tip 1 ve P'sinde, fimbria, epitel hücreleri üzerinde kolonize 
olunmasında rol oynar.

Normal koşullarda, solunum yollarının mukoza ve hücrelerinde değişime 
neden olan viral enfeksiyonlar (enfeksiyöz bronşit ve newcastle hastalığının saha 
suşları ve aşı suşları ile TRT) ve Mycoplasmalar ile Ornithobacterium 
rhinotracheale'nin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlar ile amonyak, 
karbondioksit, düşük nem oranı ve toz gibi çevre koşulları her zaman bulunur. 
Solunum yollarında herhangi bir değişim oluşmazsa kolibasillozdan söz edilemez. 
Normalde, trachea'da salgılanmış olan mukus, siliaların yardımıyla 30 cm/saat 
hızla uzaklaştırılır. Bu korunma sistemi son derede önemlidir. Rejenerasyon 7-10 
gün sürer. Mycoplasma gallisepticum, bu kirpikIerin hareketlerini engeller.

E. coli, bağırsak florasının bir parçası olduğundan, zamanla altlık daha da 
kontamine hale gelir. Kuru altlık, toz oluşumuna neden olarak, E. coli'ler kümes 
içerisinde havada dolaşmaya başlar. Bu da, sonuç olarak, başlangıçta düşük 
düzeyde ve hayvanlar 3-4 haftalıkken m3 başına 100.000 bakteri düzeyine varan 
bir hava kontaminasyonuna neden olur. Canlı ağırlık ne kadar fazla ise solunum 
da o oranda artar ve bu da daha çok toz ile havada daha çok fekal bakteri 
dolaşması anlamına gelir; genellikle 100.000 düzeyinde sabit kalır. Maternal 
antikor düzeyi zamanla azalarak, hayvanlar yaklaşık 2 haftalıkken tümüyle 
ortadan kalkar.

Hastalık bir sürü sorunu haline geldiğinde, çoğu zaman tedavi gereklidir.

Hastalıktan korunmada başlangıçtaki kontaminasyonun mümkün olduğunca 
azaltılmasına, Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae'nin damızlık 
sürülerden eradike edilmesine, koruyucu aşılamaya (Enfeksiyöz Bronşit) ve 
yeterli düzeyde havalandırma ile optimum çevre koşullarının sağlanmasına özen 
gösterilir.

Hollanda'da metre kare başına ortalama broiler sayısı 25'tir. Normal çevre 
koşullarının bulunması halinde, metre kare başına 40 kg canlı ağırlıktan daha 
fazlasının hesaplanmamasını öneriyoruz. Yüksek sıcaklık olması halinde, metre 
kare başına en fazla 34 kg canlı ağırlık düşmesi önerilir.

Kümes içerisinde dolaşan en az hava miktarı, dışarının sıcaklığına bağlıdır.

< 0 : 0.8 m3/kg canlı ağırlık

> 0 - < 5 : 1.0 m3/kg canlı ağırlık

> 5 - < 10 : 1.25 m3/kg canlı ağırlık

> 10 - < 15 : 1.50 m3/kg canlı ağırlık
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>15 - <20 

en fazla 

Amonyak 

Karbondioksit

2.0 m3/kg canlı ağırlık 

3.6 m3/kg canlı ağırlık

< 20 ppm

< % 0.3

Meksika'da yapılan araştırmalar göstermiştir ki, 10 ppm düzeyinde amonyak, 
siliar epitelin hasar görmesine neden olur.

Genç hayvanlar, yaşlı hayvanlara kıyasla E. coli enfeksiyonlarına daha duyarlı 
olduklarından, yetişkin kanatlılarda nadiren görülür. Ancak, yumurtacı tavuk ve 
broiler damızlık sürülerinde koliseptisemi sorunu da gittikçe artmaktadır. Bu 
durum, bakterilerin bağırsak mukozasından dışarı sızdığı belirli bir enterit 
şeklinden ileri geliyor olabilir. Nekropside karaciğerin büyümüş olduğu ve 
karaciğer çevresinden başlayan bir peritonitin gelişmiş olduğu gözlenir..Bunda, 
belki de, içme suyunun E. coli veya mikotoksin üreten mantarlarla 
kontaminasyonu rol oynuyor olabilir

Broilerlerde Clostridium Perfringens

Clostridium perfringens Tıp C, kanatlılarda nekrotik enterite neden olur. 
Bakteri, normal bağırsak florasının bir parçası olup, sekumlarda ve bağırsakların 
son kısmında bulunur. Clostridium sayısı, iyonoforlar gibi antikoksidiyal ilaçların 
antibakteriyel etkisi ve büyütme faktörlerinin etkisiyle dengede tutulur. Clostridium 
bakterilerinin büyütme faktörlerine dirençli olması ya da kimyasal bir 
antikoksidiyal ürünün kullanılması durumunda, bu bakteriler, karaciğerde ve 
duodenum ile jejunumda da bulunur. Bağırsaklarda nekrotik enterite, karaciğerde 
ise safra kanallarının ve safra kesesinin yangısına neden olur. Sorun kısa sürede 
ortaya çıkabilir. Sürü genelde sağlıklı görünmekle birlikte, bazı hayvanların 
durgun ve tüylerinin de karışık olduğu görülür. Hayvanlar, bakterilerin üretmiş 
olduğu toksinler sonucu ölür. Bu hastalıkta hayvanın aldığı tipik konum, 
bacakların geriye doğru uzanmış ve hayvanın da göğsü üzerine yatmış olmasıdır.

Hollanda'da normal tedavi, en az 5 gün süreyle penisilin içeren bir ilacın 
kullanılması ile yapılır; ancak, streptomisin de kullanılabilir. Hastalıktan 
korunmanın temelinde, düzenli olarak büyütme faktörlerinin değiştirilmesi ve 
yemin iyileştirilmesi vardır.

Fenoller ve kreosolün Clostridiuma karşı etkisiz olduğunu ve kuarterner 
amonyum bileşiklerinin de sporlara karşı daha az etkili olduğunu unutmayınız.

Mortalite oranı yüksek olup, %60'a kadar çıkabilir. Broilerlerde, piliçler ve genç 
damızlıklarda olduğu gibi koksidiyoz ile bir ilişki söz konusu değildir.
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KANATLI HAYVANLARDA BAKTERİYEL HASTALIKLARIN TEDAVİSİ
Tedavi söz konusu olduğunda, aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekir:

1. Antibakteriyellerden birinin kullanımını gerektirecek bir durum var mıdır? 
Sürünün hastalığının etiyolojisinden, gerçekten de bir bakteri mi sorumludur?

2. Maliyet/kâr oranı nedir? Ekonomik bir kazancın sağlanması olası mıdır?

3. Kullanılması gereken ilaç hangisidir? Kullanılacak olan ilacın farmoklinik 
özellikleri nedir?

4. ilacı uygulamanın en iyi yolu nedir? içme suyu ile mi verilmelidir yoksa yeme 
katılarak mı verilmelidir? .

5. ilaç, hangi dozlarda ve ne kadar süre ile verilmelidir?

6. ilaç tedavisinin herhangi bir olası yan etkisi var mıdır?

Ek 1.

İlk soruyu yanıtlayabilmek için en azından sürünün klinik yönden muayene 
edilmesi ile ölen hayvanlara da nekropsinin yapılması gerekir.

Ek 2.
Tedavinin gerekli olmadığı durumlara örnek verilecek olursa:

■ Yumurtlama dönemindeki tavuklarda kronik hale gelmiş Mycoplasma 
gallisepticum enfeksiyonları; verim kaybını önlemek amacıyla.

■ Staphylococcus aureus enfeksiyonuna bağlı osteomiyelit.

Şimdi verilecek olan örnek ise Hollanda'daki koşullara göredir. 4,5 haftalık bir 
broiler sürüsü için bir tedavi programı hazırlanmıştır. Tedavi süresi 3 gündür.

Antibakteriyel ilaç ilacın Fiyatı Tavuk Başına Maliyet

Baytril %10

Enrofloksasin 10 mg/kg
1 litre 1600 10.22

Metoksazol- T (120g/l) 

TMP/S 30 mg/kg 

50 mg/kg

1 litre 130 10.029

10.048

Flumesol %10 

Flumekuin 12 mg/kg
1 litre 152

10.025
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Ek 3. Kullanılacak Olan ilaç
Antibakteriyellerin etki spektrumu:

Gram pozitif Gram negatif Geniş etki spektrumlu Mycoplasmalara etkili

Penisilin
Eritromisin
Basitrasin
Linkomisin

Tylosin
Spiramisin

Polimiksin B 
Kolistin 

Flumekuin 
Baytril

Ampisilin
Streptomisin
Kloramfenikol
Tetrasiklinler
Spektinomisin

Neomisin
Gentamisin

Sulfonamidler
Nitrofuranlar

Baytril
Tiamulin
Tylosin

Linkomisin
Tetrasiklinler
Spektinomisin

Spiramisin
Eritromisin

Bakterisid Bakteriyostatik

Penisilin Tetrasiklin
Kinolonlar Kloramfenikol

Sefalosporinler Sulfonamidler
Polimiksin B Makrolidler

Kolistin Trimetoprim
Aminoglikozidler Linkomisin/klindamisin

TMP/S

Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik, ilacın tedavi süresince kandaki (plazma) ve dokulardaki 
yoğunluğunu inceleyen bir bilim dalıdır. ilacın yoğunluğunu belirleyen faktörler 
arasında emilim, vücuttaki dağılım, plazma ve doku proteinlerine bağlanma 
oranları, biyotransformasyon ve vücuttan atılma ya da eliminasyon yer alır.

Hangi ilacın kullanılacağını belirlemek amacıyla, antibakteriyel ilaçların 
farmakokinetik özellikleri bilinmelidir. Sistemik bir hastalık tedavi edilecek ise, oral 
yolla uygulanan ilaçlardan yalnızca gastrointestinal kanaldan yüksek düzeyde 
emilenleri kullanılmalıdır.

Oral yolla uygulandıktan sonra Polimiksin B ve kolistin emilmez; 
aminoglikozidler

(streptomisin, spektinomisin, gentamisin ve neomisin) ve furazolidon da 
emilmez.

ilaç yüksek düzeyde emilse dahi, hayvana uygulanan ilaç miktarının tamamı 
emilmez. Emilen ve vücuda girerek kan dolaşımına katılan bölüm, farmakolojik 
yararlanım (%F) olarak adlandırılır.
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(Oksi)tetrasiklin gibi bir ilaç için bu değer düşüktür; zira, yemde bulunan 
kalsiyum ile ilaç arasında bir etkileşim söz konusudur. Yeme katılarak verilen 
oksitetrasiklinin, hindilerde uygulama sonrası F yüzdesi 9.4 iken, 12 saat sonra 
yem olmaksızın hesaplanan değer 47.6'dır. Tetrasiklinlerin biyolojik 
yararlanımları sitrik asit katılarak (1:10) arttırılabilir. Kimi ilaçlar karaciğerde 
metabolize edildiğinden, karaciğerden ilk geçişlerinde yararlanım azalabilir. 
Kinolonların gastrointestinal kanaldan emilimi yüksek düzeyde olup, %100 
oranına varabilir; ancak, ilk geçişin etkisinden ötürü F değeri düşüktür; bunun 
için tabloya bakınız. Yüksek F değerleri, kinolonlar, trimetoprim ve bazı 
sulfonamidler (sulfadiazin) için hesaplanmıştır.

Bakteriyel İlaç Doz Cmax mg/ml Tmax (saat) MRT (saat) F (%)

Broilerlerde

Gentamisin 3 mg/kg (im) 20.3 (0.3) 0.5 7.33 100

Streptomisin 12 mg/kg (im) 21.7 (1.7) 0.6 2.35 -

Neomisin 20 mg/kg (im) 21.0 (1.4) 0:5 2.16 -

Tetrasiklin 100 mg/kg (po) 15.4 0.89 2.6 3.5

Doksisiklin 15 mg/kg (po) 8.48 (0.66) 1.28 6.83 -

20 mg/kg (po) 
uygulamayı 

takiben 12 saat 
süreyle yem 

verilmez

54.6 (2.44) 0.35 7.48 41.3

Flumekuin 12 mg/(kg (po) 2.5 2.5 5-8 71.6

Enrofloksasin 10 mg/kg (po) 0.6-1.4 2 2 - 3.5 64

Siprofloksasin 8 mg/kg (po) 3.5 (0.46) 0.22 9.1 -

Trimetoprim 4 mg/kg (po) 0.1 0.25-2 0.6 60-85

Sulfadiazin 20 mg/kg (po) 6-8 4-6 1.13 99.7

Hindilerde

Gentamisin 3 mg/Kg (im) 28.9 (6.3) 0.6 5.1 100

Norfloksasin 10 mg/kg (im) 1.96 (1.05) 0.75 2.8 76.9

40 mg/kg (po) 0.88 (0.13) 0.7 - 40-55

Ördeklerde

Enrofloksasin 400 mg/kg 5 4 - -
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Yarılanma Ömrü
ilacın vücuttan atılması, biyotransformasyon ve atılımına bağlıdır.

Atılım, genellikle böbreklerde şekillenen pasif bir işlemdir. Biyotransformasyon 
ya da metabolizasyon ise genellikle karaciğerde şekillenen aktif bir işlemdir.

Yarılanma ömrü, plazmadaki ilaç düzeyinin %50 oranında azalması için 
gerekli olan süredir; tabloya bakınız.

Doku dağılımı
Vd, ilacın dağıldığı toplam hacimdir. ilacın yangılı bölgeye kolaylıkla 

ulaşacağını gösteren bir işarettir. Vd değerinin yüksek olması, ilacın dokuların 
büyük bir bölümüne ulaştığını gösterir.

intravenöz uygulamayı takiben farmakokinetik özellikler:

t 1/2 Vd (I/kg)

Broiler

Amoksisilin 1.03 (0.11) 0.73 (0.12)

Gentamisin 3.38 (0.62) 0.21 (0.01)
Oksitetrasiklin 5.22 (1.03) 0.72 (0.22)

Norfloksasin 5.13 (0.09) 1.14 (0.01)

Trimetoprim 1.0 (0.19) 3.3 (0.58)

Sulfadiazin 2.7 (0.61) 0.96 (0.26)
Doksisiklin 4.75 (0.21) 

6.03(0.45) 0.28 (0.02)

Tetrasiklin 2.6 0.39

Hindi

Amoksisilin 1.12 (0.09) 0.67 (0.09)

Gentamisin 2.57 (0.79) 0.56 (0.14)

Oksitetrasiklin 0.73 (0.22) 0.36 (0.12)

Norfloksasin 1.65 (0.32) 2.27 (0.48)

Dr. Goren, ilacı küçük bölümlere ayırdıktan sonra broilerlere vererek yarılanma 
ömrü üzerinde araştırmalar yapmıştır; benzer şekilde, ilaç, içme suyuna ya da 
yeme katılarak verilecek olursa:
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Antibakteriyel ilaç saat

Penisilin 1

Ampisilin 10-15 dakika

Kloramfenikol 1.2
Oksitetrasiklin 4.2
Tylosin 1

Tiamulin 3.5

Flumekuin 1

Doksisiklin 7.5 (Goren'den veri alınamamıştır)

Sulfadiminidin-sodyum birkaç saat

Ek 4.
Uygulama yolu
ilacın daha çok içme suyuna katılarak verilmesi tercih edilir; zira, içme suyu 
hasta hayvanlar tarafından yeme kıyasla daha çok tüketilir ve içme suyuna 
katarak verme uygulaması, istenildiği zaman başlanıp, istenildiği zaman sona 
erdirilebilir ve istenildiği zaman bu uygulamada bir değişiklik yapılabilir

Ek 5.
Tedavide kullanılan ilacın dozu ve tedavi süresi
Tedavinin amacı, en azından in vitro MIC değeri düzeyinde bir doku yoğunluğu 
elde etmek ve bu yoğunluğu, hastalık etkeni sürüdeki hayvanların büyük bir 
bölümünden elimine edilinceye dek sürdürmektir.

Tedavi genellikle 3-5 gün sürer

Aşağıdaki tabloda, MIC değerleri 1-4 mg/ml olan ve bakterilerin neden olduğu 
sistemik hastalıkların tedavisi için kanatlı hayvanlara içme suyuna katılarak 
verilen antibakteriyellerin tedavi edici dozları verilmiştir

Antimikrobiyel "ilaçlara karşı direnç gelişmesi
Bakteriler, antibiyotiklerin etki mekanizmalarını göstermeleri için gereken 

hücresel yapıya sahip olmadıkları için antibiyotiklere karşı dirençli olabilir. Bu tür 
direnç, intrinsik direnç olarak adlandırılır. Kazanılmış direnç ise kromozomal 
mutasyon ya da daha da önemlisi 'güç tanınma ya da ekstra kromozomal DNA 
(plazmidler ya da transposonlar) aracılığıyla aktarılabilen genetik materyal 
aracılığıyla gelişir. Transposonlar, kromozomlardan plazmidlere aktarılabilen 
DNA parçalarıdır. Genetik bilgiler, bir bakteriden diğerine transformasyon, 
transdüksiyon ya da konjugasyon aracılığıyla aktarılır.
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Antibakteriyel
Dr. Goren'e göre kg 
canlı ağırlık başına 

uygulanması gereken doz

İlaç sanayiine göre kg canlı 
ağırlık başına 

uygulanması gereken doz

Ampisilin 270 20-40

Enrofloksasin 9 10

Flumekuin 18 12

Kloramfenikol 200 40-70

Sulfadimidin 60 60

Sulfakinoksalin 30 30-40

TMP/S 42 50

Spektinomisin 
(Linkospektin 66.7 g) 124 40
Tetrasiklin 194 30-50

Oksitetrasiklin 194

Doksisiklin 194 10

Amoksisilin 50-1 00

Transformasyon: Alıcı bakteri, 'ölü' bir bakteriden köken alan DNA'yı absorbe 
ederek kendi DNA'sı ile birleştirir. Pneumococcus, Meningococcus ve 
Haemophilus'ta görülür.

Transdüksiyon: Bakteriyel kromozomlar ya da ekstrakromozomal DNA, 
bakteriyofajlar (bakteri virusları) tarafından değiş tokuş edilir. Staphylococcus'ta 
görülür.

Koniugasyon: Genetik materyal, alıcı bakteriye bir protein kanalı aracılığıyla 
aktarılır. Kinolonlara ait direnç ile ilgili bilgiler yalnızca gerçek kromozomlar 
üzerinde bulunur; plazmid ve transposonlar üzerinde bulunmaz. Bir plazmidde 
birden fazla antibakteriyel ilaca karşı direnç ile ilgili bilgi bulunabilir: çoklu direnç 
plazmidleri.

Aktarılabilen antibiyotik direnci, direncin hızla yayılmasına neden olur ve 
eradike edilmesi de güçtür. Düşük ilaç yoğunlukları kadar, pek çok antibiyotiğin 
tedavi edici dozları da dirençli suşların gelişmesine neden olur.

Dirençle ilgili olarak MIC değerlerinden söz edilir. MIC değeri, bir ilacın, bir 
bakterinin in vitro çoğalmasını durdurmak için gerekli olan en düşük inhibe edici 
yoğunluktur. Böylelikle, aslında biyostatik etki ölçülmüş olur.
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Bazı ilaçların, bir bakteri kültürü üzerinde in vitro koşullarda hiçbir etkisinin 
olmadığı düşük yoğunluklarının, in vivo koşullarda etkili olabileceği kanıtlanmıştır. 
Bu durum, özellikle ortamdaki diğer bakteriler ile besin maddeleri için yarışmak 
zorunda kaldıklarında görülür.

Antibakteriyel ilaçlara karşı direnç gelişmiş olması hali ve özellikle dirençli E. 
coli suşları oldukça yaygın olduğundan, ampirik veriler güvenilir değildir ve 
duyarlılık testlerinin mutlaka yapılması gerekir.

Ek 6.

En önemli yan etkiler şunlardır:

• Toksisite:

Doğrudan etkisi, yumurta verimi, yumurtadan civciv çıkma oranı (primetamin) 
ya da gelişme oranı üzerinedir. Dolaylı etkisi ise, ilaç geçimsizliğinden ileri gelir.

Furokson ve Zoalen (DOT)

Tiamulin ve Monensin, Narasin ve Salinomisin

Tiamulin ve Kloramfenikol, hindilerde Sulfonamidler ve Eritromisin

Broilerlerde Kloramfenikol ve Lasolasid

(Monensin ve Sulfonamidler)

• Furoksonda söz konusu olduğu gibi gelişme geriliği

• Normal bağırsak florasının etkilenmesi nedeniyle kolonizasyona karşı

direncin azalması. Bağırsak florası için oldukça olumsuz etkileri olan ilaçlar 
şunlardır:

Tetrasiklinler

Penisilin,ampisilin, amoksisilin 

Linkomisin, klindamisin 

Tylosin 

Tiamulin

Aşağıdaki ilaçların ise yukarıda sıralananlara kıyasla daha az olumsuz etkileri 
vardır:

Kolitsin

Kinolonlar

Neomisin
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Spektinomisin

Trimetoprim

Sulfonamidler

TMP/S

• Bağırsak mukozası üzerindeki etki
Bazı ilaçların bağırsak hücreleri üzerinde olumsuz etkileri vardır ve hücrelerin 

hasar görmesine neden olurlar. Bu etkiye neomisin ve aminoglikozidler neden 
olur. Bu ilaçlarla tedavi sırasında besin maddelerinin bağırsaklardan emilimi 
azalır.

• Kalıntılar
Hangi antibakteriyel ilacın kullanılacağına karar verilirken göz önünde bulun

durulması gereken bir nokta da ilaç kalıntılarıdır. ilacın vücuttan tamamıyla atılma 
süresi, hayvanlardan elde edilen yumurtalarda veya ette ilaç kalıntısına rastlanıp 
rastlanmayacağı ile ilgili tahminlerin temelinde yer alır. Teoride ilacın vücuttan 
tamamıyla atılma süresi, en yüksek kalıntı düzeyi (MRL) temeli üzerine kuruludur.

Antibakteriyel ilaç ppm düzeyindeMRI (mg/kg) Doku
Ampisilin/

Amoksisilin 0.05 Kas, karaciğer, böbrek ve yağ

Enrofloksasin 0.03 Kas, karaciğer, böbrek

Sulfonamidler 0.1 Kas, karaciğer, böbrek ve yağ

Trimetoprim 0.05 Kas, karaciğer, böbrek ve yağ

Tylosin 0.1 Kas, karaciğer, böbrek

Spektinomisin 0.3 Kas

0.5 Yağ

Furazolidon 0.005 Kas, karaciğer, böbrek ve yağ

Tetrasiklin 0.6 Karaciğer

0.3 Yumurta

0.2 Kas

0.1 Böbrek

Hollanda'da ruhsat izni verilen antibakteriyel ürünler ile ilgili bilgilere 
dayanılarak verilen et ve sütten arınma süreleri
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Etken madde Etten arınma süresi 
(gün)

Yumurtadan arınma süresi 
(gün)

Ampisilin 28 ?

Amoksisilin (trihidrat) 1-5 ?

Tetrasiklin 14 10

Oksitetrasiklin 15 4

Kolistin 7 7

Doksisiklin 14-28 10

Eritromisin 6 6

Flumekuin 4-20 6-10

Linkospektin 10-28 ?

TMP/S 5-12 ?

Tylan 5 ?

Tiamulin 6 ?

Sulfadimidin 8 10

EsB3 18-28 14

MIC değerleri

Clostridium
perfringens

Pasteurella
multocida E. coli Staphylococcu 

s spp.
Mycoplasma

spp.
Salmonella

spp.

Pensilin G 0.05-0.2 0.06-3 - 0.02-0.5 - -

Ampisilin/amoksisilin 0.1-0.3 0.02-0.8 2-8 0.03-1 - 1-10

Neomisin - 3-12 0.5-2 0.2-2 - 0.5-2
Gentamisin - 1.6-6.3 0.1-0.5 0.05-0.5 0.1-0.3
Spektinomisin - >15 4- > 16 - 3 2-5
Oksitetrasiklin 0.1- >6.4 0.5-2 2-5 0.2-0.5 2-5
Linkomisin 0.2-4 >16 - 0.2-1 0.3-8
Tylosin 4 - - 0.4-1.6 - -
liamulin 0.2-8 1- >32 - 0.02-0.5 0.1-10 -
Trimetoprim - 0.06-3.2 0.1-0.5 0.2-1.5 0.01-0.1 0.1-0.5
TMP/Sulfadiazin - 0.03-0.6 0.03-0.6 0.02-0.2 - 0.3-2
Flumekuin - 0.3-2 0.3-2 - - 0.03-0.3
Enrofloksasin 0.2-2 0.01-0.2 0.01-0.5 0.03-2 - 0.03-0.5
Furazolidon 2-4 - 0.5-0.1 1.6 0.01-1 0.2-8

Tedavinin gerekli olduğu durumlarda kullanılması önerilen ilaçların listesi 
aşağıda verilmiştir. Kullanılabilecek olan ilaçlar belirli bir öncelik sırasına göre 
sınıflandırılmıştır. Tercih sırası, ilaca karşı direnç gelişmesinin önlenmesi ve 
etkinlik göz önüne alınarak yapılmıştır.
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İlk Tercih İkinci Tercih Üçüncü Tercih
Sinüzit, trakeit hava kesesi vangısı

Mycoplasma gallisepticum 
Mycoplasma synoviae 

Mycoplasma meleagridis
Tylosin

Tetrasiklin
Linkomisin

Enrofloksasin

Bordatella avium
Tetrasiklin

Amoksisilin Flumekuin Enrofloksasin

Ornithobacterium rhinotracheale
Amoksisilin

Doksisilin
E.coli

TMP/S
Flumekuin

Amoksisilin
Enrofloksasin

Haemophilus paragallinarum
Amoksisilin
Tetrasiklin Flumekuin Enrofloksasin

M. gallisepticum ve E. coli
Linkospektin
Tetrasiklin

Enrofloksasin
TMP/S

Enterlt
Clostrldium spp.

Penisilin
Ampisilin

Amoksisilin
Salmonella spp.

TMP/S
Flumekuin

Amoksisilin
Tetrasiklin Emofloksasin

Treponema spp.
Linkomisin | |

Peritonit
E.coli

TMP/S
Flumekuin

Amoksisilin
Tetrasiklin Enrofloksasin

Pasteurella multocida
Tetrasiklin

TMP/S
Flumekuin

Amoksisilin

Yumurta sarısı yangısı ve sepsis
Gram negatif bakteriler

TMP/S
Flumekuin

Amoksisilin
Tetrasiklin Enrofloksasin

Gram pozitif bakteriler
Amoksisilin

TMP/S
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Hareket (poliartrit)
Staphylococcus aureus

Amoksisilin
Linkomisin

TMP/S
Gram negatif bakteriler

Amoksisilin
TMP/S

Flumekuin
Enrofloksasin

Mycoplasma synoviae
Tylosin

Tetrasiklin
Linkomisin

Enrofloksasin

Pasteurella multocida
Tetrasiklin

TMP/S
Flumekuin

Amoksisilin

Erysipelothrix rhusiopathiae
Amoksisilin

TMP/S
Deri (dermatit)

Staphylococcus aureus
Amoksisilin
Linkomisin

TMP/S
Clostridium

Amoksisilin
Ampisilin

Broiler kümesleri, kuluçkahaneler ve kesimhanelerde temizlik ve dezenfeksiyon

Tüm hayvanlar nakil sırasında hastalıklara karşı dirençlerini azaltan strese 
maruz kalır. Bir hastalığın oluşumu, hayvanlar nakil sonrası enfektif 
mikroorganizma sayısının fazla olduğu bir kümese konulduğunda çok daha kısa 
sürede gerçekleşir. Hayvanları daha az sayıda mikroorganizmaya maruz 
bırakarak, hayvanlara antikor oluşturmaları için zaman vermek daha iyi bir 
yöntemdir. Temizlik ve dezenfeksiyonun amacı steril bir ortam yaratmak değil, 
ortamdaki mikroorganizma sayısını hayvanların kendilerini savunabileceği ölçüde 
azaltmaktır.

Ticari kanatlılar kümese getirilmeden önce ünitedeki tüm patojenik 
mikroorganizmalar mümkün olduğunca elimine edilmelidir.

Temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş olan zeminlerde mikroorganizma 
sayısı cm2 başına birkaç milyar kadar yüksek düzeydedir.

Mikroorganizmaların elimine edilebilmesi için hayvanların tümünün aynı 
zamanda kümese sokulup aynı zamanda kümesten çıkartılması sisteminin 
uygulanması çok önemlidir. Geride kalan hayvanlar, kümesi tekrar yüksek 
düzeyde kontamine eder.

Hollanda'da yetiştiriciler, temizleme amacıyla kullandıkları suları da 'kirli' olduğu 
için biriktirmek zorundadır. Biriktirilen bu sular kanalizasyon ünitelerine
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dekontamine edilmek üzere nakledilmelidir. Ancak bu çok masraflı bir işlemdir.Bu 
nedenle, çiftçiler, mümkün olduğunca az su kullanmayı tercih eder. Ancak, 'kuru 
bir temizlik' hiçbir zaman iyi dezenfeksiyon sonuçları elde edilmesine izin vermez!

Temizlik işlemi
1. Tüm hayvanlar temizlenecek olan yerden çıkartılır. Sökülebilir malzeme 

çıkartılarak sert bir yüzey üzerine yerleştirilir.

2. Gaita ve altlık uzaklaştırılarak mümkünse ünitelerin dışına çıkartılmalıdır. 
Altlığın ünitede kalmasının zorunlu olduğu durumlarda plastik bir örtü ile 
üzerinin örtülmesi gerekir.

3. Havalandırma şaftı, kabaca kirin uzaklaştırılması amacıyla temizlenmelidir. 
Bunun en iyi yolu, vantilatörleri havalandırma şaftlarının içinden 
çıkartmaktır.

4. Su ile temizlenemeyen malzemeler basınçlı hava ile temizlenmeli ve 
üzerleri plastik bir örtü ile örtülmelidir.

5. Kümes, su ile temizlenmeden önce süpürülmelidir.

6. Su ile yapılan temizliğin iki kere yapılması önerilir. ilk temizlikte tavan ve 
duvarlar yüksek basınçlı bir sprey makinesi veya tabancası ile temizlenir ve 
akan suyun zeminde 3.5-4 saat kalmasına izin verilir. Bu süre içerisinde 
zemin ıslanarak kirin daha kolay çıkması sağlanmış olur. Zemin ıslandıktan 
sonra yüksek basınçlı bir sprey tabancası ile temizlenir (60 bardan daha 
yüksek bir basınç uygulanmamalıdır).

7. Su ile yapılan temizliğin ardından, kümes zemininin üzerinde yine de 
mikroorganizmalar bulunacaktır. Bu mikroorganizmalar bir yağ ve protein 
katmanı ile çevrili olup, dezenfektanlar bunlara ulaşamaz. Yağ ve protein 
katmanı, ancak bir deterjan ile yapılacak ikinci bir temizlik ile çözünebilir. 
Köpük şeklinde bir deterjan, yüksek basınçlı bir sprey makinesi ile 
serpiştirilir ve yüzeyde 15-30 dakika kalması sağlanır. Daha sonra bol su ile 
temizlenmesi gerekir.

8. içme suyu sistemi de temizlenerek dezenfekte edilmelidir. içme suyunu 
dağıtan sistem, kullanımı sırasında, özellikle sürü tedavisi yapılırken 
kirlenir. Kirlenme kaynağına göre sistem temizlenir. Organik kirlenme 
(mantar, bakteri gibi) %6 hidrojen peroksit (%50) veya parazitik asit ile 
temizlenebilir. inorganik kirlenme (kireç ya da mangan) asetik bir deterjan 
ile temizlenebilir.

9. Kümesin temizlenmesinin ardından, kümesin dışına çıkartılmış olan 
malzemeler de deterjan ile temizlenmelidir.

10. Malzemeler yeniden kümes içerisine yerleştirilir. Malzemeler, zemin 
dezenfekte edileceği için yere konulmamalıdır.
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11. Silonun da temizlenerek dezenfekte edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu 
da, bir insanın silo içine girmesine olanak sağlayacak bir açıklık yapılarak 
gerçekleştirilir. Dezenfeksiyon işlemi, silonun borusu altına elektrikle 
çalışan derin bir kızartma tavası yerleştirilerek yapılabilir. Dezenfeksiyon 
amacıyla paraformaldehit çipler ya da formalin ve potasyum permanganat 
kombinasyonu kullanılabilir.

Temizleme işlemi ile zemin üzerindeki mikroorganizma sayısı cm2 başına 
milyon düzeyine azaltılmış olur. Bakteri sayısını azaltmak için bunun dışında bir 
de dezenfeksiyon yapılması gerekir.

Dezenfeksiyon işlemi:

Kışın, kümes dezenfekte edilmeden önce havalandırma sisteminin iç parçaları 
dıştan %3 halamid ile dezenfekte edilir. Yazın ise kümesin dezenfeksiyonu ile 
aynı zamanda yapılabilir. Bu faktör göz önünde bulundurulmalıdır; zira, 
dezenfektanlar ancak kümes sıcaklığı belirli bir düzeyin üzerinde olduğunda etki 
eder.

1. Bütün açıklıklar, dezenfektan ve sıcaklık kaybını önlemek için 
kapatılmalıdır. Kümes, dezenfektanın etkisini gösterebileceği bir sıcaklığa 
gelinceye dek önceden ısıtılır. (Formaldehit >20°C) Bu sıcaklık 
sağlanamayacak ise başka bir dezenfektan kullanılmalıdır.

2. Dezenfeksiyon sırasında ya da sonrasında yeniden kontaminasyon 
oluşmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

3. Dezenfektanın işlemi yapan kişinin üzerinde olumsuz etkilerde bulunmasını 
önlemek için gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Gaz maskesi ile birlikte 
uygun bir hava filtresi kullanılır.

Gaz filtresi tipi Kod rengi Başlıca uygulama

A Kahverengi Organik gazlar ve buhar, söz gelimi 
kaynama noktası >65°C olan çözeltiler

AX Kahverengi Organik gazlar ve buhar, söz gelimi 
kaynama noktası <65°C olan çözeltiler

B Gri inorganik gazlar ve buhar, söz gelimi

E Sarı Hidrojen klorür

K Yeşil Amonyak

Su geçirmez yağmurluk, eldiven ve çizme giyilir. Güvenlik nedenlerinden ötürü 
daima iki kişi ile birlikte çalışılmalıdır.

4. Bir kap içerisinde doğru dezenfeksiyon çözeltisi hazırlanır. Yüksek basınçlı 
bir sprey makinesi, çözeltiyi bu kaptan emmelidir. m2 başına 225-300 cc 
kullanılması önerilir.
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5. Bu çözelti düşük basınçta zemine ve duvarlara (ve havalandırma sisteminin 
parçalarına) püskürtülür. işlem, daima açık kapıya doğru ilerleyerek yapılmalıdır.

6. Tüm açıklıkları kapatılır.

7. Tüm malzemeler kümes içerisine yerleştirilir.

8. Aerosol dezenfeksiyon işlemi için kullanılacak olan çözelti hazırlanır. 100 
m3 için 1.5-1.7 litre kullanılması önerilir.

9. Aerosol dezenfeksiyon işlemi bir sisleme makinesi ile yapılır. Sisleme 
makinesi, dezenfektanı yutmaması için açık olan kapıya doğru çekilir. Kümes 
içerisine verilecek olan son dezenfektan miktarı açık olan kapının aralığından 
verilir.

10. Tüm kapılar kapatılır ve kümes formaldehit kullanılmışsa 24 saat süre ile, 
aldehit ve kuarterner amonyum bileşikleri kullanılmışsa 8 saat süre ile kapalı 
tutulur.

11. Bu sürenin ardından, kümes içerisindeki gazların iyi bir havalandırma ile 
dışarı çıkartılması gerekir. Kümes içi sıcaklığının en az 15°C'ye çıkartılması 
gerekir. (Formaldehit, amonyak ile nötralize edilebilir.)

12. Kümesin çevresi de dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla alkaliler (Iye) veya 
%3 halamid kullanılır.

Hastalık Oluşumunun Önlenmesi
Hastalık oluşumunun ve kanatlı ürünlerinin kontaminasyonunun önlenmesinin 

başlıca yöntemlerinden birisi, temizlik ve dezenfeksiyon ile kanatlıların 
yetiştirildiği ya da kesildiği bölgelerdeki primer kontaminasyon oranının 
azaltılmasıdır.

Temizlik
Herhangi bir dezenfeksiyon işleminden önce temizlik yapılması zorunludur. 

Temizlik işlemi ile başlangıçtaki kontaminasyon oranı cm2 başına milyarlardan 
milyonlara iner. Daha ileri aşamada bu oranın azaltılması dezenfeksiyon ile 
sağlanır.

Temizlik işleminden önce hangi ürünün kullanılacağı belirlenmelidir. Seçim, 
temizlik işleminden önce yapılmalıdır; zira, seçilen dezenfektan, temizlik işleminin 
yöntemini de etkiler. Kuarterner amonyum bileşikleri, klorür veya peroksit içeren 
ürünler ile yapılan dezenfeksiyon işlemleri düşük yoğunluklarda yapılır. Bu 
ürünlerin fiyatları nedeniyle, yüksek yoğunluklarda kullanılmaları ekonomik 
değildir. Bu bileşiklerin tümü organik materyale duyarlı olduğundan, 
dezenfeksiyon işlemine başlanmadan önce organik materyalin tümden 
uzaklaştırılması önemlidir. Bir deterjanın kullanılması, organik materyalin 
oluşturduğu biyofilmin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır
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Dezenfeksiyon işleminde yüksek yoğunlukta formalin kullanılacaksa, bir 
deterjanın kullanılması zorunlu olmayabilir. Formaldehitin etkisinin kısmen 
azalması, sonucu etkilemez.

Dezenfektanların uygulanması

Ticari kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde dezenfektanların uygulanmasının 4 
yöntemi vardır:

Sisleme

Bir sisleme makinesi ile çözelti kapalı bir alanda sisleme yöntemi ile uygulanır. 
Damlacıkların küçük olması nedeniyle, tüm malzemeler de dezenfekte edilmiş 
olur ve sis kendi yolunu bulmuş olur. Bu yöntemin avantajı, az miktarda 
dezenfektan ile yapılabilmesi ve yine de etkili olabilmesidir. Kümes, 
dezenfeksiyonun ardından çok ıslanmamış olur ve hızla kurur.

Spreyleme

Yüksek basınçlı bir araç ile dezenfektan iri damlacıklar halinde spreylenir. 
İşlemin 10 barı aşmayan düşük basınçta yapılması ve dezenfekte edilecek olan 
yüzeylerin tümüyle ıslatılması önemlidir. En iyi yol, dezenfektan çözeltisini bir 
kabın içinde hazırlamak ve çözeltiyi kaptan alarak kullanmaktır.

Gazlar

Bu yöntemde formaldehit kullanılır. Paraformaldehit prilleri elektrikle ısınan bir 
tavada ısıtılarak formaldehit elde edilir. Bu işlemin doğru oda sıcaklığında ve 
doğru nem oranında yapılması gerekir. Bu .yöntem kümeslerin dezenfeksiyonu 
için çok uygun olmayıp, kuluçkahanelerde yumurta kabuğunun dezenfeksiyonu 
için kullanılabilir.

Dezenfeksiyon işleminin sonuçları pek çok faktöre bağlıdır. Bunlardan en 
önemli olanları :

• Dezenfektanın yapısı

• Uygulama yöntemi

• Dezenfeksiyon işleminin yapıldığı sıcaklık

• Dezenfeksiyon işleminin yapıldığı nem oranı

• Metre kare başına kullanılan sıvı miktarı

• Dezenfektanın temas süresi

• Dezenfekte edilen yüzeyin ne ölçüde delikli olduğu

• Mikroorganizmaların direnci

• Temizlik işleminin ardından yüzeyin üzerinde kalan organik madde miktarı
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•  Kullanılan suyun kalitesi

•  Dezentektanın saklanma koşulları

Dezenfektanların bileşiminde bulunan etken maddeler

Piyasada pek çok dezenfektan satılmaktadır; ancak, elde edilecek olan 
sonuçlar, ürünün bileşiminde bulunan etken maddeye, uygulanan doza ve teknik 
uygulama yöntemine bağlıdır.

Farklı dezenfektanların farklı mikroorganizmalar üzerindeki etkileri aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir:

Etken madde Mvcoplasma Bakteriler Virüsler Mantarlar

Gram + Gram - Spor
oluşturanlar Zarlı Zarsız Sporlar

Sodyum alkali (Iye) + + + + + + + +/- + + + +

Klorürlü + + + + + + + +/- +/- + +

Fenollü + + + + + + + - - + +

Formaldehit + + + + + + + +/- + + + +

Kuarterner
Amonyum
Bileşikleri

+ + + + + +/- - + +

Amonyak + - - - - - -

Alkali (İye) ve asitler
Sodyum hidroksit (sodyum alkali) gibi alkaliler en iyi dezentektanlardandır. 

Alkalinin etkisi, büyük ölçüde kullanılan ürünün pH' sına bağlıdır. 
Mikroorganizmaların yüzeyine tutunarak onları elimine eder. Hatta yüksek 
dozlarda (% 2-3) bakteri sporları üzerinde dahi etkilidir. Ancak, alkaliler son 
derece aşındırıcı olup, beton, demir ve boyaya zarar verir. Rutin amaçla 
kullanılmamaları gerekir. Sodyum alkali, düşük yoğunlukta (0.5) etkili bir deterjan 
olarak kullanılabilir.

pH, 3 düzeyinde düşük olduğunda asitler de dezenfektan olarak etkilidir. 
Çevre sıcaklığının bu dezenfektanlar üzerindeki etkisi sınırlıdır.

Bir kümeste şiddetli bir viral enfeksiyon bulunması durumunda bir alkali % 2-3  
yoğunluğunda kullanılarak dezenfeksiyon yapılabilir. Bu amaçla yalnızca yüksek 
basınçlı araçlar kullanılmalı, sisleme makineleri kullanılmamalıdır.

Klorürler

Bu dezenfektan grubunda inorganik ve organik klorürlü ürünler yer alır. 
Bunlara örnek olarak sodyum hipoklarid, koramin (halamid) ve klorür tabletleri
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verilebilir. Bu ürünler, pek çok bakteri, maya ve mantarlar ve yeterli süre verildiği 
takdirde sporlar ve virüsler üzerinde etkilidir. Mikroorganizmaların yüzeyinde 
proteinler ile birleşerek kompleks oluşturarak onları elimine eder. Protein 
kompleksi oluşturmaları nedeniyle organik maddeye duyarlıdırlar. Klorürlü 
ürünlerin çoğu biyolojik olarak parçalanmaz. Klorürler, ayakkabıların 
dezenfeksiyonu için kaplarda kullanılır.

Aldehitler
Aldehit grubunun üyeleri formaldehit, glutaraldehit ve gliyoksaldir.

Formaldehit, son derece etkili bir dezenfektandır; Iye ile birlikte kullanıldığında 
ise en iyisidir. Formaldehitin diğer dezenfektanlara kıyasla pek çok avantajı 
vardır. Ucuz olup, biyolojik olarak parçalanabilir ve çok aşındırıcı değildir. Ancak, 
dezavantajları da vardır: 20°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda ve %70'in üzerindeki 
nem oranlarında kullanılmalıdır. Formaldehit, çoğu zaman formalin şeklinde satın 
alınır; %40'lık bir formaldehit çözeltisi şeklinde. Bu çözeltiden gaz çıkışı, 
buharlaştırma veya potasyum permanganat kristallerinin eklenmesi ile sağlanır. 
Aldehitlerin ve özellikle formaldehitin solunum yollarında kansere neden olduğu 
söylenmektedir. insanların 0.08 ppm düzeyinde yoğunluklara maruz kalması ise 
burun mukozasının irkiltisine neden olur. Bu ürün kullanılırken kesinlikle koruyucu 
önlemler alınmalıdır. Tüm deri bir gaz maskesi ile korunmalı ve AX ya da B filtresi 
kullanılmalıdır.

Kuarterner Amonyum Bileşikleri
Kuarterner amonyum bileşiklerinin etkinliği, büyük ölçüde organik madde

varlığına bağlıdır. Bunun yanı sıra sınırlı bir etki spektrumları vardır. Sporlar ve 
zarsız virüsler üzerindeki etkileri daha azdır. Yalnızca kuarterner amonyum 
bileşikleri içeren ürünler, laboratuvar masaları ve banyo fayansları gibi tamamen 
temizlenebilen yüzeylerde kullanılmalıdır.

Düşük düzeyde formaldehit ile kullanılmaları durumunda kuarterner amonyum 
bileşikleri daha etkili olup, organik maddeler tarafından daha az etkisiz hale 
getirilirler.

Fenol ve kömür katranı
Fenol içeren ürünler, kullanıldıkları yoğunluklara bağlı olarak, mantarlar ve 

bakteriler gibi mikroorganizmalar üzerinde etkilidir. Ancak, virüsler ve spor 
oluşturan bakteriler üzerinde çok sınırlı etkileri vardır. Etki, büyük ölçüde oda 
sıcaklığına bağlıdır: sıcaklık ne kadar yüksek olursa, dezenfeksiyon da o oranda 
iyi olur.

Bu ürünler, kötü kokuları, mikroorganizmalar üzerindeki sınırlı etkileri ve 
biyolojik olarak iyi parçalanmamaları nedeniyle kullanılmamalıdır.

Amonyak
Amonyağın çoğu mikroorganizma üzerinde öldürücü etkisi olmamakla birlikte, 

oocystlerin ve bazı helmint yumurtalarının inaktive edilmesi amacıyla 
kullanılabilir.
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Dezenfeksiyon işleminde hangi kimyasal madde kullanılırsa kullanılsın, 
dikkate alınması gereken iki önemli nokta vardır. ilki, tüm dezenfektanların, 
organik maddeler ile etken maddenin inaktivasyonuna neden olan kimyasal bir 
tepkimeye girmesidir. Kimyasal madde, dışkı gibi bir organik maddeye bağlanırsa 
dezenfeksiyon olmaksızın etkisini kaybeder. Bu nedenle, kümesler iyice 
temizlenmeli ve durulanmalıdır. ikincisi ise mikroorganizmaların dezenfektanlara 
karşı direnç kazanmasıdır. Dolayısıyla, dezenfektanın içindeki etken maddenin 
düzenli olarak değiştirilmesi önerilir.

Bir kümesin dezenfeksiyonundan en iyi sonucun elde edilebilmesi için zemin 
(beton) ve duvarların yüksek basınçlı araçlarla iyice temizlenmesi, dezenfekte 
edilmesi ve kümesin daha sonra bir sisleme makinesi ile dezenfekte edilmesi 
gerekir. Bir sisleme makinesi kullanıldığında, kümeste hava giriş çıkışının 
önlenmesi gerekir.

Yüksek basınçlı araçlar kullanılacağı zaman uygulanacak kimyasal madde 
dozu

Kimyasal bileşik
Doz (%)

Zeminin metrekaresi 
kullanılan sıvı 

sıcaklığı miktarı
Oda başına

Sodyum alkali (İye) 2-3 250-300 cc > 0 oC
Formalin 20 200-300 cc >20 oC
Klorür 3 250-300 cc >0 oC

Aldehit+Kuarterner
amonyum
bileşikleri

3 250-300 cc >6 oC

Yüksek basınçlı araçlar ile sisleme makinesi birlikte kullanıldığında 
uygulanacak olan kimyasal madde dozu

Kimyasal
bileşik Doz (%)

Zeminin 
metrekaresi 

başına kullanılan 
sıvı miktarı

100 metreküp 
başına kullanılan 

sıvı miktarı

Oda
Sıcaklığı

Yüksek basınçlı 
araçlar

Sisleme
makinesi

Yüksek
basınçlı
araçlar

Sisleme
makinesi

Sodyum alkali (Iye) Bu tür uygulama için 
uygun değil 200-300 cc 1.2-1.5 litre >20°C

Formalin 20 100
(sulandırılmaksızın)

Klorür Bu tür uygulama için 
uygun değil

Aldehit + Kuarterner 
amonyum bileşikleri 2 20-25 250-300 cc 1.5-1.7 litre >6°C
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Kuluçkalık Yumurtaların Dezenfeksiyonu
Paraformaldehit prilleri kullanılarak kümeslerin dezenfekte edilmesi çok etkili 

bir yöntem olmasa da, kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonu amacıyla 
kullanılabilecek etkili bir yöntemdir.

Önce, elektrikle çalışan tavaya dibini tümden örtecek şekilde biraz su konur. 
Kümeste metre küp başına 7 gram paraformaldehit kullanılmalıdır. 
Dezenfeksiyon süresi 20 dakika olmalıdır. Daha sonra kümes özel bir vantilatör 
ile havalandırılır. Bu vantilatörün kapasitesi en az 70 m3/saat/m3 kümes. Kümes, 
en az 40 dakika süre ile havalandırılmalıdır.

Yumurtaları, sisleme makinesi kullanarak aerosol bir çözelti ile dezenfekte 
etmek de mümkündür. Bu amaçla aldehitler ve kuarterner amonyum bileşikleri 
kombine edilebilir. Kümeste metre küp başına %20-25 yoğunluğunda ve 15 cc 
miktarında çözelti kullanılır.

Altlık üzerine yumurtlanan ve altlıkla çok bulaşık olan yumurtalar kuluçkalık 
olarak kullanılmamalıdır; zira, üzerlerinde çok miktarda organik madde bulunur.

Kuluçkahanenin Dezenfeksiyonu

Dezenfekte edilmeden önce kuluçka makineleri temizlenmelidir. Deterjan kul
lanılması, özellikle köpürtülerek uygulanması önerilir. Dezenfeksiyondan önce 
deterjan iyice durulanmalıdır.

Dezenfeksiyon işlemi için yüksek basınçlı araçlar kullanılabilir: dezenfeksiyon 
işlemi daima iri damlacıklar ve düşük basınç ile yapılmalıdır. Bu amaçla ya 
formaldehit (formalin) ya da aldehit ve kuarterner amonyum bileşikleri 
kombinasyonu kullanılır. Perasetik asit ve hidrojen peroksitin kullanımı ise gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Etkileri iyi olabileceği halde, bu ürünlerin son derece aşındırıcı 
olabileceği unutulmamalıdır. Kuluçka süreci sırasında kuluçka makineleri 
formaldehit (formalin) kullanılarak dezenfekte edilebilir. Bu işlemin süresi 20 
dakikayı geçmemelidir ve yukarıda verilen yoğunluklar da uygulanabilirler. 
Yumurta gelişiminin 3.-8. günleri arasında formaldehit gazı ile yapılan 
dezenfeksiyon sonucu embriyonik ölüm ve yumurtadan çıkma oranında önemli 
oranda düşme şeklinde embriyo gelişimi üzerinde olumsuz bir etki görülür. Daha 
genç ve daha yaşlı olan embriyolar bu gazdan neredeyse hiç etkilenmez.

Yumurtalar, çıkım makinesine yerleştirildikten sonra bir kez daha dezenfekte 
edilmelidir. Normalde bu işlem, formaldehit ve bir sisleme makinesi ile 
yapılmalıdır. Yukarıda sözü edilen yoğunlukta uygulanır. Dezenfeksiyon işlemi 10 
dakikadan uzun sürmemelidir.

Dezenfeksiyon işleminin etkisinin kontrol edilmesi

Dezenfeksiyon işleminin etkisi, dezenfektan maddenin tamamen etki 
edebilmesi için gerekli olan süre geçtikten, geriye kalan gazlar, dezenfekte edilen 
alandan havalandırma ile çıkartıldıktan sonra kontrol edilmelidir.
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Dezenfeksiyonun etkisinin kontrol edilmesi için iki pratik yöntem kullanılabilir:

-  Swap Yöntemi

■ Agara Ekim Yöntemi

Swap Yöntemi (E.coli varlığının kontrol edilmesi)

Materyal:

Kümes başına 50 adet steril swap

50 adet swap başına 50 cclik 2 adet kap

Steril su içeren bir şişe

E. coli kanatlı hayvanların dışkısında daima bulunduğundan, dezenfekte 
edilmiş bir yüzeyin üzerinde E. coli'nin varlığı, dezenfeksiyon işleminin etkinliğinin 
ölçümünde dikkate alınan bir referans olabilir.

Bu tür bir kontrol için bir kümes ya da kanatlı hayvan kesimhanesinin 50 farklı 
yerinden swap alınmalıdır.

Zemin 15 örnek
Duvar 5 örnek
Tavan 5 örnek
Yemleme sistemi 5 örnek
İçme suyu sistemi 5 örnek

Geri kalan (tünek, folluk, vs.) 5 örnek

(Bir kesimhanede, kullanılan makinelerin 20 farklı yerinden örnek alınmalıdır.) 

Örnek Alma işlemi 

Swabı steril su ile ıslatın.

Her bir swab ile 25 cm2 'den örnek alın.

• Swabı kabın içerisine yerleştirerek, swabı kontamine etmeksizin çubuğunu 
kırın.

• Bir kabın içerisine 25 adet swap yerleştirilebilir.

• Kabın içerisine swabın hizasını geçecek şekilde pepton ekleyin (1:10).

• 37°C' de 18-24 saat süre ile inkübasyona bırakın.

• BrillanGreen Laktoz Buyyonuna 0.1 cc pipete edin.

• 44°C' de 18-24 saat inkübasyona bırakın

• Bu koşullarda üreyebilen tek enterobakter E. coli olduğundan, buyyonda 
gaz oluşumu E. coli'nin varlığını gösterir.

Yorum: Dezenfeksiyon işleminin etkinliğinin doğrulanabilmesi için hiçbir 
şekilde E. coli varlığının saptanmaması gerekir.
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Agara Ekim Yöntemi
Materyal:

1. Agar: inaktivasyon amacıyla çeşitli kimyasal maddeler içeren disk sayım 
agarı .

Önceden ısıtılmış olan her bir litre distile suya şunları ekleyin:

Besleyici buyyon 25 g
Bacto agar 22 g
Sodyumtiyosülfat 0.5 g
Tween 80 1 cc
Amonyum karbonat 1 g
Lesitin 2 g
L-histidin 1 g

2. Rodak plateleri (çap 5.5 cm)

Ilık çözeltiyi daire şeklinde bir yüzey oluşuncaya dek çapı 5.5 cm olan Rodak 
platelerinin üzerine dökün. Steril koşullarda kurumasını sağladıktan sonra üzerini 
örtün. Kullanılıncaya dek oda sıcaklığında saklanmalıdır.

(Yukarıda sözü edilen disk sayım agarı ile birlikte hazır Rodak plateleri, 
Biotrading, Bozenhoven 102 AH Mijdrecht, Hollanda'da üretilmektedir (katalog 
numarası K 321 R 055 Disk Agar.)

Kontrolün sıklığı: bir broiler kümesi, her üç yetiştirme döneminin ardından 
kontrol edilmelidir. Yumurtacı tavuk ve damızlık kümesleri ise her bir yetiştirme 
döneminin ardından kontrol edilmelidir. Sonuçların yetersiz olması durumunda, 
yeterli sonuçlar elde edilinceye dek dezenfeksiyon işlemi tekrar edilmeli ve 
kontrol edilmelidir. Bu süre içerisinde kümes içerisine hayvan sokulmamalıdır.

Örnek alınan yer Yerde yetiştirme yapılan 
kümesler

Tüneklerin 
bulunduğu kümesler

Kafeslerin
bulunduğu kümesler

Zemin 6 4 2

Kafes zemini 3

Duvarlar 3 2

Kafes duvarları 3

Tünekler 2

Tavan 2 2 2

Hava kapakları 2 2 2

Yemleme sistemi 4 4 6

İçme suyu sistemi 4 4 3

Folluklar 3

Yumurta taşıyıcısı 2

75



Farklı tipte kümeslerde yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğinin 
saptanması için kullanılması gereken Rodak platelerinin sayısı.

Kontrolün sıklığı: bir kuluçkahane her ay kontrol edilmelidir. Sonuçların 
yetersiz olması durumunda, yeterli sonuçlar elde edilinceye dek dezenfeksiyon 
işlemi tekrar edilmeli ve kontrol edilmelidir.

Kuluçkahanede yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğinin saptanması için 
kullanılması gereken Rodak platelerinin sayısı.

Kuluçkahane bölümü Örnek alınan yer Rodak disklerinin sayısı

Y u m u r ta  n a k il o d a s ı Z e m in 2
M a lz e m e 1

Y u m u r ta  d e z e n fe k s iy o n  o d a s ı N a k il k a m y o n u 1
Z e m in 1

C iv c iv  to p la m a  o d a s ı D u v a r la r 1
Z e m in 2

T e m iz le n m e  a la n ı M a lz e m e 2
Z e m in 2

M a lz e m e 2

C in s iy e t  a y ır ım ı o d a s ı L a v a b o 2
Z e m in 1

K u lu ç k a  m a k in e s i 
( iç in d e  y u m u r ta  b u lu n a n )

M a k in e le r
Z e m in

2
2

D u v a r la r 2

C iv c iv  ç ık ım  m a k in e s i 
( iç in d e  y u m u r ta  b u lu n m a y a n )

Y u m u r ta la r
Z e m in

1
2

D u v a r la r 2

K u lu ç k a  m a k in e s in d e n  ö n c e k i o d a T a v a n 1
Z e m in 2

C iv c iv  ç ık ım  m a k in e s in d e n  ö n c e k i o d a D u v a r la r 1
Z e m in 2

D u v a r la r 1

Örnek Alma işlemi

Rodak plateinin üzerindeki kapağı çıkartın ve diski kontrol edilecek olan 
yüzeyin üzerine en az 15 saniye süre ile düzenli bir basınç (1 kg) ile bastırın.

Bunun ardından diski uygun kapak ile örtün.
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• 4-8°C arasında nakledin.

• 24 saat süre ile inkübasyona bırakın.

Rodak örneklerinin 37°C' de (± 1°C) 18-24 saat süre ile inkübasyona 
bırakılması gerekir.

• Plateler, agar ile birlikte baş aşağı halde inkübasyona bırakılmalıdır.

• Koloni oluşturan birim sayısı (cfu) sayılır.

cfu/plate 5.5cm) sayısı Sonuç Yorum

0 0 Mükemmel
1-40 1 iyi
41-120 2 Yeterli
121-400 3 Kötü

>400 4 Çok kötü

Sayılamayacak kadar çok 5 Berbat

Yorum (kümesler ve kuluçkahane için):

Yorum: Rodak plateleri sonuçlarının ortalaması daima 1.5 düzeyinde düşük 
olmalıdır
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E N F E K S I Y O Z  B R O N Ş İ T

Frans Davelaar

HASTALIK

■ HASTALIK ETKENİ

• CORONA VİRÜS

• PEK ÇOK SEROTİP/DEĞİŞKEN

■ KLİNİK BULGULAR

• MORTALİTE

• SOLUNUM BOZUKLUKLARI ( + MYCOPLASMA)

• YUMURTA VERİMİNDE DÜŞME

■ KORUNMA

• HİJYEN (SINIRLI DÜZEYDE ETKİLİ)

• AŞILAMA

AŞILAMA
CANLI AŞILAR İLE AŞILAMA

• BROİLERLER: YEREL BAĞIŞIKLIK

• YUMURTACI TAVUK VE DAMIZLIK SÜRÜLERİ 

İNAKTİF AŞILAR İLE AŞILAMA

• KARŞILAŞTIRMALI AŞILAMA PROGRAMLARI

• DENEYSEL AŞILAMA PROGRAMLARI

BROİLERLER: CANLI AŞILAR İLE AŞILAMA

• BİR GÜNLÜKKEN İRİ DAMLACIKLI SPREY ŞEKLİNDE YAPILAN 
AŞILAMA TERCİH EDİLİR
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• HARDERİAN BEZİNDE BİR İMMUN YANIT OLUŞMASINI SAĞLAR

• GÖZYAŞINDA YÜKSEK DÜZEYDE IgA VE IgG

• DÜŞÜK DÜZEYDE HUMORAL ANTİKOR

• BAĞIŞIKLIK EN AZ 6-7 HAFTA SÜRER

AŞI SEÇENEKLERİ

• KLASİK MASSACHUSSETTS (H120)

• DEĞİŞKEN SUŞLAR: BÖLGENİN ÖZELLİĞİNE GÖRE DEĞİŞİR

DAMIZLIK SÜRÜLERDE AŞILAMA
■ CANLI AŞILAR İLE AŞILAMA

• KLASİK YÖNTEM:

• BİR GÜNLÜKKEN YA DA YAKLAŞIK İKİ HAFTALIK YAŞTA İKEN (H120)

• TEKRAR AŞILAMASI 6.-10. HAFTALARDA (H120)

• BOOSTER AŞILAMASI 14.-16. HAFTALARDA YUMURTLAMA 
DÖNEMİNDEN ÖNCE

■ SONUÇLAR:

• ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEMEZ

• DÜŞÜK HUMORAL ANTİKOR DÜZEYLERİ

• PEK ÇOK KLİNİK ENFEKSİYÖZ BRONŞİT VAKASI

FARKLI ŞUŞLARLA AŞILAMA

BİRİNCİ PROGRAM

AŞILARDA FARKLI SUŞLAR BULUNUR

• OLUMLU SONUÇLAR VERİR
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• ANCAK YALNIZCA AŞININ İÇİNDE BULUNAN SUŞLARA KARŞI 
KORUNMA SAĞLANIR.

• DİĞER SEROTİPLERE KARŞI ÇAPRAZ KORUNMA YAKLAŞIK ± %50 
ORANINDADIR

• BU SUŞLAR KULLANILMADAN ÖNCE KULLANILACAKLARI BÖLGEDE 
VAR OLDUKLARI SAPTANMALIDIR

• AŞILAMA PROGRAMI KLASİK MASSACHUSETTS (H120/H52) 
PROGRAMI İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE BENZERDİR

FARKLI ŞUŞLARLA AŞILAMA

İKİNCİ PROGRAM

BU PROGRAMDA HAYVANLARIN YUMURTLAMA DÖNEMİNDE TEKRAR 
AŞILANMASI SÖZ KONUSUDUR

■ PROGRAM:

• 1-14 GÜNLÜK iKEN H120 YA DA IB PRİMER

• ± 10 HAFTALIK İKEN H120 YA DA IB PRİMER

• 16-18 HAFTALIK İKEN H52 YA DA IB PRİMER

• 24 HAFTALIK İKEN H120 YA DA IB PRİMER

• 30 HAFTALIK İKEN H120 YA DA IB PRİMER

• 36 HAFTALIK İKEN H120 YA DA IB PRİMER

İNAKTİF AŞILAR

• MASSACHUSETTS TİPİ ANTİJEN İÇERİRLER

• BAZEN FARKLI SEROTİPLER DE KATILIR

• YARARLI ETKİSİNİN GÖRÜLEBİLMESİ AŞILAMA PROGRAMINA 
BAĞLIDIR
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• 1-14 GÜNLÜK İKEN CANLI AŞI İLE AŞILAMA

• 14-18 HAFTALIK İKEN İNAKTİF AŞI İLE AŞILAMA

• CANLI AŞILAR, 6.-8. HAFTALARDAN ÖNCE, İNAKTİF BOOSTER 
AŞILAMASI SEROYANlTI ETKİLEMEDEN ÖNCE YAPILIR

TERCİH EDİLEN AŞILAMA PROGRAMI

SONUÇLAR

• BROİLER CİVCİVLERİNİN BİR GÜNLÜKKEN AŞILANMASI ETKİLİ BİR 
YÖNTEMDİR

• 3 HAFTALlKKEN YAPILAN TEKRAR AŞILAMASININ OLUMLU BİR 
ETKİSİ YOKTUR

• AŞILAMANIN KULUÇKAHANEDE YAPILMASI İLE EN ETKİLİ 
SONUÇLAR ELDE EDİLİR

• YUMURTLAMA DÖNEMİNDE AŞILAMANIN TEKRARLANMASI GÜÇLÜ 
VE GENİŞ KAPSAMLI BİR KORUMA SAGLAR

• İNAKTİF AŞILAR, BÜYÜTME DÖNEMİNDE YAPILAN GELENEKSEL 
AŞILAMALARA KIYASLA ÇOK DAHA ETKİLİDİR

IB Primer

Yumurtlama Döneminde

Aşılama Programı

• Büyütme dönemi sırasında canlı IB

• 16-18 haftalık iken inaktif IB

• Yumurtlama döneminde her 6 haftada bir Poulvac IB Primer
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IB PRİMER'İN YARARI

IB Primer 1. SÜRÜ SONUÇ

YEM 20.603 20.154 -O .448

YUMURTA 38.650 1.557

AŞI 0.102 -0.102

Tavuk başına g 
cinsinden canlı 

ağırlık artışı
1.027

NOP fiyatları

YUMURTA 33.984 32.468 1.516

Tavuk başına 9 
cinsinden canlı 

ağırlık artışı
0.965

REP eierbank

İkinci sınıf kalitede delta yumurtalar

Deney Sürüsü 0.15

1. Sürü 0.37

Delta -0.22

Deney grubundan elde edilen kazanç 0.22

Toplam kazanç NOP 1.247 g canlı ağırlık artışı/tavuk

Toplam kazanç REP 1.185 g canlı ağırlık artışı/tavuk
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AŞILAMA PROGRAMLARI

A sürüsü H120 3. hafta

yağ emülsiyonu 16. hafta

B sürüsü H120 3. hafta

H52 15. hafta

yağ emülsiyonu 17. hafta

C sürüsü H120 3. hafta

H52 17. hafta
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N E W C A S T L E  H A S T A L I Ğ I

Frans Davelaar

NEWCASTLE HASTALIĞI 

DO YLE TİPİ
■ Ölümcül/sindirim kanalı

■ Viscerotropik velojenik 

BEACH TİPİ

■ Ölümcül/solunum yolları

■ Nörotropik velojenik 

B EA U D ETTE TİPİ

■ Genç civcivlerde mortalite /  solunum yolları

■ Mezojenik 

H ITC H N ER  TİPİ

■ Hafif seyirli solunum tipi

■ Lentojenik

NEWCASTLE HASTALIĞI SUŞLARININ PATOJENİTELERİNE GÖRE 
SINIFLANDIRILMASI

^  Değerler

Patojenik Tip YO Ö Z* ICPI** IVPI*** Plak oluşumu

Velojenik < 60 saat 1.5-2.0 2.0  -3.0 var

Mezojenik 60-90 saat

IX
)1o IX
)

d1od ?

Lentojenik > 90 saat 0
 

k> 1 o c
n 0.0 yok

Asemptomatik
> 90 saat o 0 1 o k

> 0.0 yok

YOÖZ* : yumurtalarda ortalama ölüm zamanı 
ICPI** : intraserebral patojenite indeksi 
IVPI*** : intravenöz patojenite indeksi
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NEWCASTLE HASTALIĞI İZOLATLARI
VİRÜS ICPI** IVPI*** YOÖZ*

UIster 2C 0.00 0.00 >168

Hitchner B1 0.18 0.00 120

F 0.25 0.00 119

Lasota 0.44 0.00 103

Komarov 1.41 0.00 69

Roakin 1.45 0.00 68

Mukteswar 1.44 0.00 46

Beaudette C 1.60 1.45 62

GB Texas 1.75 2.66 55

Essex 70 1.86 2.53 60

Herts 33 1.88 2.64 48

New York Papağan 70181 1.77 2.59 51

Milano 1.86 2.81 50

Güvercin / İngiltere / 617 / 83 1.47 0.00 >120

Tavuk / İngiltere / 702 / 84 1.93 2.14 60

YOÖZ* : yumurtalarda ortalama ölüm zamanı 
ICPI** : intraserebral patojenite indeksi 
IVPI*** : intravenöz patojenite indeksi

AŞI REAKSİYONU İNDEKSİ & EPEF

AŞILANAN CİVCİV SAYISI X Wp - CANLI AŞIYLA AŞILANAN CİVCİV SAYISI x Wv X 10
V R I= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AŞILANAN CİVCİV SAYISI x Wp

Wp = kontrol hayvanlarında saptanan ortalama canlı ağırlık 
Wv = aşılanan civcivlerin ortalama canlı ağırlığı 
VRI = aşı reaksiyonu indeksi

85



Ortalama Canlı Ağırlık X
satılan toplam canlı ağırlık

başlangıçtaki civciv sayısı
EPEF=---------------------------------------------------------------------------------------- X 1000

kullanılan toplam yem
Gün olarak ortalama yaş X --------------------------------------

satılan broiler sayısı

AŞI REAKSİYONLARININ ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKLİ

■ GELİŞME GERİLİĞİ

■ ARTAN MORTALİTE ORANI 

VRI0 İLE 10 ARASINDA DEĞİŞİR 

AŞILAMANIN AMACI

■ Newcastle hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan morbidite ve mortaliteyi 
önlemek üzere yeterli düzeyde yerel ve sistemik bağışıklık oluşturmak.

■ Çoğu zaman solunum yollarının patojen bakteriler tarafından sekonder 
kolonizasyonuna yol açan ve Newcastle hastalığının neden olduğu solunum 
yolları hasarını önlemek.

■ Yumurtacı tavuklarda Newcastle enfeksiyonuna bağlı olarak yumurta 
veriminde meydana gelen düşüşü önlemek.

■ Damızlıklarda, yumurtlama sürecinde yavrulara aktarılacak olan yüksek 
düzeyde maternal antikor yapımını teşvik etmek.

NEWCASTLE HASTALIĞI AŞISI SUŞLARI ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ

■ Canlı aşılarda lentojenik (az patojen) ve mezojenik (orta derecede patojen) 
suşlar kullanılmaktadır.

■ Newcastle aşısının bazı lentojenik suşları ilk (primer) canlı aşılama için 
uygunken, bazıları da oldukça yüksek oranda reaksiyona yol açtığı kabul 
edildiğinden, yalnızca tekrar aşılamalarında kullanılır.

■ Mezojenik aşı suşları, velojenik (çok patojen) suşlarla deneysel enfeksiyon 
oluşturulması durumunda ya da patojenitelerinden ötürü inaktif aşılar 
şeklinde kullanılır.
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■ Mycoplasma yönünden pozitif olan sürülerin mezojenik ve bazı lentojenik 
suşlarla aşılanması, ciddi aşılama sonrası reaksiyonlara neden olabilir.

■ Tekrar aşılamaları, daha önceki aşılamalar ile oluşturulan bağışıklığı arttırır.

■ Tekrar aşılamaları daha derin uygulama yöntemleri ile güvenle yapılabilir.

■ Aynı suşu içeren ticari aşılar, ana suşu geliştirmek için kullanılan laboratuar 
yöntemlerine göre bağışıklık ve reaksiyon oluşturma yönünden önemli 
ölçüde farklılık gösterebilir.

ÖNLEMLER

■ Canlı Newcastle aşıları ile yapılan aşılamaların ardından aşılama sonrası 
reaksiyonlar oluşabilir. Bu reaksiyonlar trakeal harharalar, solunum güçlüğü, 
konjunktivit ve E. coli enfeksiyonlarına karşı duyarlılığın artması ile 
karakterizedir. Klinik bulgular, aşılamanın yapılmasının ardından 3-5 gün 
içerisinde ortaya çıkar ve komplikasyon gelişmemesi durumunda hafif olup, 
3-5 gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar.

■ Aşılama sonrası reaksiyonların ortaya çıkmasını teşvik eden faktörler 
şunlardır:

1. Aşıların küçük partiküllü spreyler şeklinde uygulanması.

2. Mycoplasma yönünden pozitif olan sürülerin aşılanması.

3. Bağışıklık sistemleri baskılanmış olan, hasta ve solunum sistemleri 
hasarlı olan kanatlıların aşılanması.

4. İlk aşılamada, patojen lentojenik aşı suşlarının veya mezojenik aşı 
suşlarının kullanılması.

5. Canlı aşılamaların uzun aralıklarla tekrarlanması sonucu düşük düzeyde 
bağışıklığın oluşması.

6. Kanatlıların çoğunda bağışıklığın oluşmadığı kötü aşılama yöntemleri.

7. Kanatlıların yaşlarının farklı olduğu yumurtacı tavuk kümeslerinde canlı 
aşıların uygulanması.

8. Çevrede yüksek düzeyde amonyak veya toz bulunması.
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Aşılama Sonucu Gelişen İmmun Yanıt

Aşılama programlarından söz ederken iki tür bağışıklığın göz önünde 
bulundurulması gerekir: aktif ve pasif. Aktif bağışıklık, aşılamanın veya saha 
patojenlerine mazur kalınmasının ardından kanatlının bağışıklık sistemi 
tarafından oluşturulur. Bu tür bağışıklıkta, kanatlıyı hastalıktan koruyan antikorlar 
ve hücresel bağışıklık oluşur. Aksine, pasif bağışıklıkta ise damızlık tavuktan sarı 
kesesi aracılığıyla civcive antikor geçişi söz konusudur ve civciv geçici bir süre 
korunmuş olur.

Aktif Bağışıklık

Aşılar, kanatlıda belirli bir aktif bağışıklık yanıtı oluşumunu uyarmak üzere 
hazırlanmış canlı veya inaktive edilmiş virüsler ya da bakterilerden oluşur. Bakteri
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ve virüsler, kanatlının bağışıklık sistemi tarafından yabancı madde olarak tanınan 
ve antijen olarak adlandıran proteinler içerir. İmmun yanıtın oluşumunu başlatan 
önemli olay, makrofaj olarak adlandıran ve artıkları uzaklaştıran hücrelerin bu 
antijenleri yabancı madde olarak tanıması ve vücuttan uzaklaştırma girişiminde 
bulunması ile gerçekleşir. Makrofajlar, bağışıklık sisteminin diğer hücreleri olan B 
ve T lenfositlere, çoğalmaları ve bu antijenlere karşı şekillenecek spesifik bir 
immun yanıtın oluşumuna katkıda bulunmaları için işaret verir. Yanıt, tümüyle 
lenfakinler olarak adlandırılan, interleukin ve interferon gibi kimyasal mesajeılar 
tarafından düzenlenir. Bu yanıt, sözü edilen antijenlere karşı plazma hücreleri 
tarafından antikor yapımı ve hücresel bağışıklığın uyarılması ile sonuçlanır. 
Bağışıklık sistemi, antijenlere karşı uygun şekilde bir yanıt verdiğinde, işlem, 
diğer lenfasitler olan T baskılayıcı hücreler tarafından sona erdirilir

Immun yanıt, aynı zamanda, bu antijenleri tanıma yeteneğini koruyan bellek 
hücreleri de üretir. Kanatlının, bu antijenlere daha sonra yeniden maruz kalması 
durumunda, kısa sürede gelişen güçlü bir immun yanıt oluşur.

SasHtbyra 
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İmmun yanıtlar ya primer ya da sekonderdir. Primer immun yanıt, kanatlının 
bağışıklık siteminin ilk defa bir antijen e maruz kalmasının ardından şekillenir. 
Bu yanıt yavaş gelişir ve genellikle 2-3 hafta olmak üzere uzun süre sürmez.

Sekonder immun yanıtlar ise antijene birbirini takip etmek suretiyle birçok defa 
maruz kalınmasının ardından gelişir ve daha hızlı ortaya çıkan ve daha uzun 
süren bir immun yanıt ile sonuçlanır.
Bu daha önceki maruziyetlerde 
yapılmış olan bellek hücrelerinin 
varlığına bağlıdır.

Bir kanatlı ilk defa aşılandığında 
primer bir immun yanıt gelişir. Tekrar 
aşılaması ya da takip eden aşılama 
ise sekonder immun yanıtların 
gelişmesi ile sonuçlanır. Sekonder 
immun yanıtlarda bağışıklık süresinin 
daha uzun olması nedeniyle, takip 
eden aşılamalar arasındaki aralık, ilk aşılama ile takip eden aşılama arasındaki 
aralıktan genellikle daha uzundur.

Pasif Bağışıklık

Pasif bağışıklık, serum antikorlarının, sarı kesesi aracılığıyla anaç tavuktan 
gelişmekte olan civcive geçmesi sonucu oluşur. Bu tür bağışıklık genellikle kısa 
ömürlü olup, 2-3 hafta sürer. Maternal antikorların koruyucu özelliği hastalıklara 
göre farklılık gösterir. Damızlık aşılama programları, genellikle bu koruyucu 
antikorların miktarını ve kalitesini arttırmak için hazırlanır.

Maternal antikorlar, koruyucu olabilmekle birlikte, aktif bağışıklığın gelişmesini 
de engelleyebilir. Bu engelleme, genç kanatlıların ne zaman aşılanması 
gerektiğini belirlemeyi güçleştirir. Bu tür durumlarda aşılamanın yapılacağı en iyi 
yaş(lar) ı belirlemek için birkaç faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu önemli 
faktörler arasında maternal antikorların başlangıçtaki düzeyi, maternal antikor 
düzeyinde düşme oranı, sürüdeki maternal antikor düzeylerinin ne ölçüde bir 
örnek olduğu, saha enfeksiyonlarının patojenite düzeyi, aşılamanın uygulanma 
yöntemi ve kullanılan aşı türü bulunur. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi, broilerlerin 
gumboro hastalığına karşı aşılanma programlarının hazırlanması bölümünde 
yer almaktadır.
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YAVRULARIN MATERNAL ANTİKORLAR İLE KORUNMA ORANI

HASTALIK YAVRULARIN KORUNMA ORANI

Gumboro Hastalığı ++
Newcastle Hastalığı ++
Reovirus Enfeksiyonu ++
Kanatlı Ensefalomiyeliti ++
Enfeksiyöz Bronşit +
Mycoplasma Enfeksiyonu -
Kanatlı Çiçeği -
Enfeksiyöz Laringotrakeit -

YUMURTACI TAVUKLARIN VE DAMIZLIKLARIN NEWCASTLE 
HASTALIĞINA KARŞI AŞILANMALARI

1. PROGRAM

■ Bu canlı Newcastle aşılama programı, tavuklarda yumurtlama sürecinde 
etkili bir mukozal (yerel) bağışıklığın oluşumunu uyarabilmek için yumurtacı 
ve damızlık sürülerde uygulanır.

■ Damızlıklarda yavrulara aktarılan maternal antikor düzeyi genellikle düşük ve 
değişkendir.
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Hesaplama
• İlk aşılama, erken dönemde korunmaya ne ölçüde gereksinim duyulduğuna 

bağlı olarak 1 ila 3 haftalık yaştan itibaren yapılır. Kanatlının bağışıklık 
sitemini, daha sonra yapılacak olan Newcastle aşılarına karşı maksimum 
düzeyde yanıt vermek üzere hazırlar.

• Canlı Newcastle aşıları, üst solunum yollarında bağışıklık oluşumu ile 
sonuçlanan ve mukoza ile ilişkili immun dokularda yerel bir immun yanıt 
oluşmasını sağlar. Bu aşılar aynı zamanda sistemik immun yanıtların 
oluşumunu da sağlar.

• İlk ve ikinci aşılamalar arasındaki aralık, primer immun yanıtın bağışıklık 
süresinin kısa olması nedeniyle 2-3 haftadır. Tekrar aşılamaları sonucu 
gelişen immun yanıtların bağışıklık süresi daha uzundur. Bu da, takip eden 
aşılamalar arasındaki aralığın daha uzun tutulmasına olanak sağlar (4-6 
hafta).

• Daha önce aşılanmış olan sürüler daha patojen aşı suşları ile aşılanabilir. 
Velojenik Newcastle hastalığının oluşma olasılığının yüksek olduğu 
bölgelerde, ilk aşılama için LaSota suşu kullanılabilir; ancak, bu aşılama 
sonrası tepkimelerin oluşma olasılığını da arttırabilir.

• İntraokuler uygulama yöntemi, kanatlıların tek tek aşılanmasına ve içme 
suyu ile sprey şeklindeki uygulamalara kıyasla daha bir örnek bir aşı dozunun 
uygulanmasına olanak sağladığı için avantajlıdır.

• Ticari Newcastle aşıları, aşılama zamanı ve uygulama yöntemlerindeki 
benzerlikler nedeniyle genellikle bronşit aşılarıyla birlikte yapılır.

• Yumurtlama dönemindeki sürüler, yumurtlama döneminde yüksek 
düzeyde bir bağışıklık sağlamak ve aşılama sonrası reaksiyonların oluşma 
olasılığını en aza indirmek için 30-90 gün arayla canlı aşılarla aşılanmalıdır 
(takip eden aşılamalar). Bu amaçla genellikle HB1; B1 gibi daha az patojen 
olan suşlar kullanılır.

Önlemler

• HB1 B1 ve Ulster gibi daha az patojen aşıların daha az hasara neden olan 
bir yolla uygulanması (intraokuler, içme suyu ya da kaba partiküllü sprey) 
aşılama sonrası reaksiyonların oluşma olasılığını azaltır.

• Yumurtlayan sürülerin canlı aşılarla aşılanması, yumurta veriminde geçici 
düşmelere neden olabilir. Bu durum ile daha çok aşılamalar arasındaki aralık 
sürü bağışıklığının azalmasına neden olacak ölçüde uzun olduğunda ya da 
bağışıklığın bazı kanatlılarda oluşmamasına neden olan kötü aşılama 
teknikleri kullanıldığında karşılaşılır. Aşılamalar arasındaki süreyi kısaltmak, 
yumurta verimi üzerindeki bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilir.

• Tüm sürüde bağışıklık oluştuğundan emin olmak için doğru aşılama 
teknikleri kullanılmalıdır.
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• Bir ünitedeki tüm sürülerin aynı gün canlı aşılarla aşılanması, aşılama 
sonrası reaksiyonların bir sürüden diğerine geçme olasılığını en aza indirir.

• Maternal antikorlar, üç haftalıktan daha küçük olan kanatlılarda başarılı bir 
sistemik bağışıklık şekillenmesini önleyebilir. Ancak, bu engelleme, solunum 
yollarında yerel bir bağışıklık oluşumunu önemli ölçüde etkilemez.

• Monovalan (tek fraksiyonlu) Newcastle ve bronşit aşıları, bu virüslerden 
her biri, diğerinin çoğalmasını önleyebileceği için kombine edilmemelidir. 
Kombinasyon ürünleri halinde formüle edilmiş olan aşılar kullanılmalıdır. Bu 
ürünlerde, Newcastle ve bronşit aşılarının titreleri, her birinin diğerini 
engellememesi için doğru olarak ayarlanmıştır.

YUMURTACI TAVUKLARIN VE DAMIZLIKLARIN NEWCASTLE 
HASTALIĞINA KARŞI AŞILANMALARI

2. PROGRAM

• Canlı / inaktif aşıların yapıldığı bu program, yumurtlama döneminde yapılan 
canlı Newcastle aşılarına alternatif olarak yumurtacı tavuklarda ve 
damızlıklarda kullanılmaktadır.

• Bu program, damızlıklarda, yavrularda yüksek ve bir örnek maternal antikor 
düzeyleri ile sonuçlanır.
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Hesaplama

• Yumurtacı tavuk sürülerinde yumurtlama döneminde yapılan canlı 
aşıların bir alternatifi, yumurtlama döneminin başlamasından önce 
enjeksiyon şeklinde yapılan inaktif Newcastle aşılarıdır.

• Canlı Newcastle aşıları ile bağışık hale getirilen kanatlılar, inaktif 
Newcastle aşılarına en iyi yanıtı verir.

• İnaktif aşı, yumurtlayan tavuklarda uzun süreli bir bağışıklık sağlar.

• En iyi sonucu elde edebilmek için en son yapılan canlı aşı ile 
yapılacak olan inaktif aşı arasındaki süre en az dört hafta olmalıdır.

• İnaktif Newcastle aşıları, immun yanıtın gelişimini tamamlaması için 
gerekli süreyi tanımak amacıyla genellikle yumurtlama döneminin 
başlamasından önce yapılır.

• Çoğu zaman, inaktif Newcastle aşıları, yalnızca bir yumurtlama 
dönemi için yeterli olacak düzeyde bağışıklık oluşturur.

• Tüy döken tavuklarda, tüy dökme döneminde ikinci bir inaktif aşılama 
yapılabilir.

Önlemler

• Adjuvant olarak yağın kullanıldığı inaktif aşıların yapılmasını ardından, 
birkaç hafta süreyle bu aşılara bağlı kalıntı ve doku tepkimesi 
saptanabilir.

• İnaktif Newcastle aşıları ile aşılanmış olan kanatlılarda yetersiz ya da 
değişken immun yanıtların oluşması, piliçlerin canlı aşılar ile yapılan 
ilk aşılamalarının yetersizliğine bağlı olabilir.

• Sürünün tümünün bağışık hale getirilmesini sağlamak için doğru 
aşılama yöntemi kullanılmalıdır.

• Bir ünitedeki tüm sürülerin aynı günde canlı aşılarla aşılanması, 
aşılama sonrası reaksiyonların bir sürüden diğerine geçişini en aza 
indirir.

• Maternal antikorlar, üç haftalıktan daha küçük olan kanatlılarda başarılı 
bir sistemik bağışıklık şekillenmesini önleyebilir. Ancak, bu engelleme, 
solunum yollarında yerel bir bağışıklık oluşumunu önemli ölçüde 
etkilemez.

• Monovalan (tek fraksiyonlu) Newcastle ve bronşit aşıları, bu 
virüslerden her biri, diğerinin çoğalmasını önleyebileceği için kombine 
edilmemelidir. Kombinasyon ürünleri halinde formüle edilmiş olan 
aşılar kullanılmalıdır. Bu ürünlerde, Newcastle ve bronşit aşılarının 
titreleri, her birinin diğerini engellememesi için doğru olarak 
ayarlanmıştır.
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NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI UYGULANAN CANLI VE CANLI / 
İNAKTİF AŞILAMA PROGRAMLARININ AVANTAJ VE 

DEZAVANTAJLARI

Avantaj/ar Dezavantaj/ar

CANLI AŞILAMA PROGRAMLARI

Yeterli yerel bağışıklık Yumurtlayan sürülerin canlı aşılarla

aşılanmasını gerektirmesi

Güçlendirilmiş çapraz-koruma Yumurta veriminde düşme ve yumurta

kalitesinde bozulmaya neden olan aşılama 

sonrası tepkimelerin gelişme olasılığı

Daha yaşlı yumurtlayan sürülerde daha iyi Yumurta üretiminin en yüksek olduğu 

bağışıklık dönemde daha düşük düzeyde bağışıklık

Aşının tüm sürüye uygulanması

CANLI / İNAKTİF AŞILAMA PROGRAMLARI

Bağışıklığın uzun süre devam etmesi Uygulama masrafları artar

Bağışıklığın uzun süre devam etmesi Her bir kanatlının tek tek aşılanmasını

gerektirir

Yumurtlayan tavukların canlı aşılar ile 

aşılanma gereksinimini en aza indirir

Yumurta üretiminin en yüksek olduğu Yumurtlama döneminin ikinci yarısında

dönemde daha iyi bağışıklık sağlar korunmanın azalma olasılığı

Polivalan aşılar, tek bir aşılama ile çok

sayıda antijeni vücuda verir

Kanatlıların her biri bağışık hale getirilir

YUMURTACI TAVUKLARIN VE DAMIZLIKLARIN NEWCASTLE 
HASTALIĞINA KARŞI AŞILANMALARI

3.PROGRAM

• Canlı ve inaktif Newcastle aşılarının aynı anda yapıldığı bu aşılama 
programı, velojenik suşlarla Newcastle hastalığı oluşma riskinin yüksek olduğu 
bölgelerde yumurtacı tavuk ve damızlık sürülerinde uygulanır.
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Hesaplama
• Canlı ve inaktif Newcastle aşılarının aynı anda yapılması, velojenik suşlar 

tarafından oluşturulan Newcastle hastalığı üzerinde etkilidir.

• Bu aşılar genellikle üç haftalık yaşa kadar yapılırsa da, bir günlükken dahi 
yapılabilir.

• Kuluçkahande inaktif Newcastle aşılaması yapılacağı zaman, Marek 
aşılaması için kullanılandan farklı bir yer seçilmelidir.

• Sürünün tümünde bağışıklık oluşturulduğundan emin olunması için doğru 
aşılama yöntemi kullanılmalıdır.

• Bir ünitedeki tüm sürülerin aynı günde canlı aşılarla aşılanması, aşılama 
sonrası reaksiyonların bir sürüden diğerine geçişini en aza indirir.

• Maternal antikorlar, üç haftalıktan daha küçük olan kanatlılarda başarılı bir 
sistemik bağışıklık şekillenmesini önleyebilir. Ancak, bu engelleme, solunum 
yollarında yerel bir bağışıklık oluşumunu önemli ölçüde etkilemez.

• Monovalan (tek fraksiyonlu) Newcastle ve bronşit aşıları, bu virüslerden her 
biri, diğerinin çoğalmasını önleyebileceği için kombine edilmemelidir. 
Kombinasyon ürünleri halinde formüle edilmiş olan aşılar kullanılmalıdır. Bu 
ürünlerde, Newcastle ve bronşit aşılarının titreleri, here birinin diğerini 
engellememesi için doğru olarak ayarlanmıştır.
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BROİLERLERİN NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILANMALARI

1. PROGRAM
• Bu program maternal antikor düzeyi düşük olan broiler sürülerinde kullanılır.
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Hesaplama
• Bir günlükken yapılan canlı Newcastle aşıları, üst solunum yolları 

mukozasında yerel bağışıklık oluşmasını sağlar.
• Kuluçkahanede yapılan aşılamanın oluşturduğu bağışıklık kısa süreli olup 

(3-5hafta), üst solunum yolları ile sınırlıdır.
• Büyüme dönemi boyunca yeterli bir bağışıklık sağlanabilmesi için genellikle 

aşının tekrarlanmasına gereksinim duyulur.
• Daha uzun süre yaşayan ya da hastalığın oluşma olasılığının fazla olduğu 

bölgelerde üçüncü bir aşılama gerekebilir.
• Kullanılacak olan aşı suşunun seçimi, aşılama programının gerekleri (söz 

gelimi, daha fazla bağışıklık oluşturma ya da daha az tepkimeye neden 
olma) doğrultusunda yapılır.
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Önlemler
• Maternal antikorlar, üç haftalıktan daha küçük olan kanatlılarda 

başarılı bir sistemik bağışıklık şekillenmesini önleyebilir. Ancak, bu 
engelleme, solunum yollarında yerel bir bağışıklık oluşumunu önemli 
ölçüde etkilemez.

• Bir günlükken aşılama yapılması için hazırlanmamış olan bir aşının 
kullanılması ciddi aşılama sonrası reaksiyonların gelişmesine neden 
olabilir.

• Sürünün tümünde bağışıklık oluşturulduğundan emin olunması için 
doğru aşılama yöntemi kullanılmalıdır.

• Bir ünitedeki tüm sürülerin aynı günde canlı aşılarla aşılanması, 
aşılama sonrası reaksiyonların bir sürüden diğerine geçişini en aza 
indirir.

BROİLERLERİN NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILANMALARI
2. PROGRAM

• Bu program, orta ile yüksek düzeyde maternal antikorlara sahip olan broiler 
sürülerinde kullanılır.
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Hesaplama

• Daha yaşlı olan broilerlerin aşılanmasının avantajı, maternal antikorlara bağlı 
interferansın oluşma olasılığının daha az oluşu ve kanatlının bağışıklık sisteminin 
daha çok gelişmiş olmasıdır.

• Erken dönemdeki korunma, maternal antikorlar ile sağlanır.

• İlk aşılama genellikle daha az patojen olan aşıların daha az hasar veren 
yöntemlerle uygulanması şeklinde yapılmasına karşın, hastalığın yaygın olduğu 
bölgelerde LaSota da kullanılabilir.

• Büyüme dönemi boyunca yeterli bir bağışıklık sağlanabilmesi için genellikle 
aşının tekrarlanmasına gereksinim duyulur.

• Daha uzun süre yaşayan ya da hastalığın oluşma olasılığının fazla olduğu 
bölgelerde üçüncü bir aşılama gerekebilir.

Önlemler

• Sürünün tümünde bağışıklık oluşturulduğundan emin olunması için doğru 
aşılama yöntemi kullanılmalıdır.

• Bir ünitedeki tüm sürülerin aynı günde canlı aşılarla aşılanması, aşılama 
sonrası reaksiyonların bir sürüden diğerine geçişini en aza indirir.

• Maternal antikorlar, üç haftalıktan daha küçük olan kanatlılarda başarılı bir 
sistemik bağışıklık şekillenmesini önleyebilir. Ancak, bu engelleme, solunum 
yollarında yerel bir bağışıklık oluşumunu önemli ölçüde etkilemez.

• Monovalan (tek fraksiyonlu) Newcastle ve bronşit aşıları, bu viruslardan her 
biri, diğerinin çoğalmasını önleyebileceği için kombine edilmemelidir. 
Kombinasyon ürünleri halinde formüle edilmiş olan aşılar kullanılmalıdır. Bu 
ürünlerde, Newcastle ve bronşit aşılarının titreleri, her birinin diğerini 
engellememsi için doğru olarak ayarlanmıştır.

BROİLERLERİN NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILANMALARI

3. PROGRAM
• Canlı ve inaktif Newcastle aşılarının aynı anda yapıldığı bu aşılama 

programı, velojenik suşlarla Newcastle hastalığı oluşma riskinin yüksek olduğu 
bölgelerde broiler sürülerinde uygulanır.
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Hesaplama

• Genç kanatlılarda kullanım için uygun olan inaktif aşılar kullanılır.

• Newcastle aşısının suşu genellikle daha az patojen olan bir suştur ve 
intraokuler yolla uygulanır.

• Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde genellikle aşılamanın tekrarlanmasına 
gereksinim duyulur.

Önlemler

• Kuluçkahande inaktif Newcastle aşılaması yapılacağı zaman, Marek 
aşılaması için kullanılandan farklı bir yer seçilmelidir.

• Sürünün tümünde bağışıklık oluşturulduğundan emin olunması için doğru 
aşılama yöntemi kullanılmalıdır.

• Bir ünitedeki tüm sürülerin aynı günde canlı aşılarla aşılanması, aşılama 
sonrası reaksiyonların bir sürüden diğerine geçişini en aza indirir.
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• Maternal antikorlar, üç haftalıktan daha küçük olan kanatlılarda başarılı bir 
sistemik bağışıklık şekillenmesini önleyebilir. Ancak, bu engelleme, solunum 
yollarında yerel bir bağışıklık oluşumunu önemli ölçüde etkilemez.

• Monovalan (tek fraksiyonlu) Newcastle ve bronşit aşıları, bu virüslerden her 
biri, diğerinin çoğalmasını önleyebileceği için kombine edilmemelidir. 
Kombinasyon ürünleri halinde formüle edilmiş olan aşılar kullanılmalıdır. Bu 
ürünlerde, Newcastle ve bronşit aşılarının titreleri, her birinin diğerini 
engellememsi için doğru olarak ayarlanmıştır.

In-ovo aşılama

6 haftalık yaşta hastalık oluşma riskine karşı sağlam koruma (> %80 koruma) 

Tek tek uygulama (ilk aşılamada iyi bir bağışıklık düzeyi sağlanması)

İkinci aşılamanın daha iyi takip eden bir aşılama yanıtı ile sonuçlanması 

Titre ölçümü, HI testine kıyasla ELISA ile daha iyi yapılır
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KULUÇKADAN ÇIKMA ORANI VE KULUÇKAHANE 
İLE BAĞLANTILI SORUNLAR

Brian Hodgetts

Saha koşullarında kuluçkadan çıkma oranındaki farklılıklar değerlendirilecek 
olursa, bu farklılıkların gerçek mi, yoksa tahmini mi olduğuna karar vermek 
güçtür. Kuluçkadan çıkmayı tek başına ya da diğerleri ile birarada etkileyen pek 
çok faktör vardır; bunlar, ya hayvanların temin edildiği çiftlik ya da kuluçkahane ile 
bağlantılıdır. Çiftlik yönünden sürü yaşı, sürünün sağlık durumu, barındırma 
koşulları ve yumurta hijyen i dikkate alınmalıdır; yumurta yaşı, kuluçka makinesi 
türü ve kuluçkahanenin tasarımı ise kuluçkahane ile ilgili olan faktörlerdir. Üretim 
döngüsünün her aşamasında, hepsinden önemlisi damızlıklar ve bakım 
faktörlerinin de etkisi vardır.

Şekil 1 : Ortalama döllülük oranları

Yumurta Damızlık Broiler Damızlık I Broiler Damızlık II Hindiler

Döllülük Oranı 97 92 89 92-93

Tüm yumurtaların 
kuluçkadan çıkma oranı 83 81-82 81-83 82-84

Döllü yumurtaların 
kuluçkadan çıkma oranı 85 87 91 91

Bu bilgiler, saha koşullarındaki duruma kılavuzluk etmesi amacıyla 
sunulmuştur. Verilen değerler, farklı yerlerdeki birkaç kuluçkahanede yer alan 
ırkıarın ortalamasını temsil etmektedir. Beyaz ve kahverengi ırklar arasında 
beyaz ırkın lehine olan belirgin bir verim farklılığı vardır. Son yıllarda, kahverengi 
ırkıarda yumurta veriminde önemli bir ilerleme sağlanmış olup, kuluçkadan çıkma 
oranı da iyileşmiş gibi görünmektedir. Bugün için geçerli olan tahminlere göre, 
ırklar arasında çok az farklılık vardır ve var olan farklılıklar ise muhtemelen 
fertilitedeki farklılıklardan ileri gelir.

Kuluçkadan çıkma oranının yüksek olması ne kadar önemlidir? Açıkçası, 
kümes sahibi sonuçlara göre ücret alıyorsa son derece önemlidir. Ancak, 
işletmecinin durumu değerlendirirken, kuluçkadan çıkma oranını göz önünde 
bulundurması sağlanmalıdır. Ne tür tahminlerin yapıldığına bağlı olmak üzere, 
kuluçkadan çıkma oranında % 1 artış sağlanması şuna denktir:
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1.5 kuluçkalık yumurta 
veya

Damızlık yeminin 0.75 kg azalması 
Veya

Yemden yararlanma oranının 0.004 düzeyinde artması
Veya

0.06 oranında canlı ağırlık artışı 
veya

_____________________ %0.1 oranında verim artışı______________________

Dolayısıyla, bir işletmeci, daha büyük bir etkinlik arayışı içerisinde ise yararla
nabileceği birkaç seçenek vardır. Bu bağlamda, belki de kuluçkadan çıkma 
oranını 'arttırmaktansa', 'iyileştirmekten' söz etmeliyiz.

Kuluçka Kayıpları
Şekil 3: Kaybın başlıca nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

S e k il 2: K u lu ç k a d a n  ç ık m a  o ra n ın d a  % 1 a rtış  s a ğ la n m a s ı ş u n la ra  d e n k tir:

Broilerler (%) Hindiler (%)

Gerçek dölsüzlük 25 17

Yumurtaların saklanması 20 20

Bakteriyel ve mantar 

kontaminasyonu 12 8

Yumurta kusurları ve 

kabuk hasarı 10 5

inkubasyon ile ilgili hatalar 5 10

Damızlıkların beslenmesi 10 15

Hastalık 10 20

Kalıtım 8 5

100 100

Kaybın neredeyse yarısı, fertilite ve yumurtaların saklanma şeklinden ileri 
gelir.

Fertilite (Damızlık Broiler)
Damızlık broilerlerde fertilite, yaş 45 haftayı geçtikten sonra hızla azalır. 

Bunun olası nedenleri:

a. Altlığın kötü durumda olmasından dolayı horozlarda ayaklarla ilgili sorunların 
ortaya çıkması. Bu durum, horozların canlı ağırlığı fazla ise şiddetlenir. 

Staphylococcus kökenli artrit gibi çeşitli ayak ve bacak enfeksiyonları gelişir
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b. Tavukların da canlı ağırlığı fazla olabilir-suni tohumlama ile horozların etkisinin 
elimine edildiği ve Kuzey Carolina'da yapılan çalışmalardan elde edilen verilere 
göre canlı ağırlık arttığında fertilite de azalır.

c. Ayak sorunları, biotin yetersizliği ile birlikte seyredebilir.

Şekil 4- Canlı ağırlık artışı ile fertilite arasındaki ilişki

Tedavi
1 2 3 4 5

Tavuklarda 
yumurtlama 
döneminde 
canlı ağırlık 
artışı (Iibre)

3.9 3.5 3.2 3.2 2.3

52. haftada 
fertilite 64.3 71.9 81.1 81.2 86.1

Yumurta Kusurları ve Kabuk Hasarı

Kuluçkalık yumurtalar belirli kriterlere uymalıdır. Bunlar:

(a) şekil
(b) büyüklük
(c) temizlik
(d) renk
(e) çatlak olmaması
(f) anormal kabuğa sahip olmaması
Tüm bu kusurlar, kuluçkadan çıkma oranını azaltır.

Şekil 5: Yumurta anormallikleri ve kuluçka çıkım oranları

Anormallik Yumurtadan Çıkma Oranı (%)
Normal 73.9

Deforme 65.0
Çok yuvarlak 63.2

Çok küçük 62.4
Pigmentsiz 49.3
Yuvarlak 47.8

Pürüzlü kabuk 18.8
Buruşuk kabuk 12.7

Pürüzlü/küt 7.6
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Hem kirli hem de kabuğu çatlak olan yumurtalar, kuluçkahaneye enfeksiyon 
girişine ve bakteri ile mantar çoğalmasının kolaylaşmasına neden olur. Pigment 
kaybı (beyaz kabuk), çoğu zaman viral bir enfeksiyondan ve infertilite ya da erken 
dönemde fazla sayıda ölü mikrop bulunmasına bağlı olarak yumurtadan çıkma 
oranını azalmasından ileri gelir.

Yumurtaların Depolanması

Depolama sırasında yumurtalar nem ve karbondioksit kaybeder. Depolamanın 
her geçen gün daha önemli bir sorun haline gelmesinin nedenleri:

a. Yumurta stokları için daha az sayıda müşteri olmasına karşın, talepler daha 
büyüktür.

b. Grand parent kuluçkahaneleri, ithalat taleplerini karşılayabilmelidir ve 
uçakların kalkış tarihlerine uyabilmek açısından yumurtadan çıkış 
zamanlarının ayarlanması da son derece önemlidir.

c. Broiler kuluçkahaneleri, tatiller nedeniyle belirli dönemlerde kapatılır.

d. Bazı ırkların yumurtaları diğerlerine kıyasla daha iyi saklanabilir.

Sekil 6- Yumurtaların Depolanmasının Broilerlerin Canlı Ağılıkları 
Üzerindeki Etkisi

Saklanma Süresi 28. gündeki canlı ağırlık 56. gündeki canlı ağırlık
(gün) (Iibre) (Iibre)

1-7 1.39 4.11

8-14 1.37 4.06

15-21 1.33 3.95

Depolama İle İlgili Sorunları Azaltmak

Şekil 7- Yumurtaların Üzerine Örtülen Torbalar

• 40. haftadan sonra kullanılmalıdır
• Öncelikle yumurtaların soğumasına izin verilmelidir
• Üzeri örtülen yumurtalar 0.5 g daha ağırdır
• Yumurtadan çıkma oranını %1.5 düzeyinde artmasına neden olur (yaşlı 
sürülerde)
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S e k il 8- T ic a ri Y u m u rta la rın  B a ş  A ş a ğ ı D e p o la n m a s ı

K o n tro l
d e p o la m a

7  g ü n  s ü re y le  
d e p o la m a

7  g ü n  s ü re y le  
to rb a la rd a  
b a ş  a ş a ğ ı

1 4  g ü n  s ü re y le  
d e p o la m a  
d e p o la m a

1 4  g ü n  s ü re y le .  
to rb a la rd a  
b a ş  a ş a ğ ı

%  E n fe k s iy o n 9 .1 9 1 1 .1 3 9 .7 3 1 5 .9 5 1 4 .5 6

% D IS 9 .2 6 1 5 .7 8 9 .8 3 1 2 .3 3 1 2 .5 6

%  A y ık la n m a 1 .3 3 1 .5 5 1 .51 2 .3 8 1 .0 5

%  Y u m u r ta d a n  
ç ık m a  1. k a lite

8 0 .2 0 7 1 .5 2 7 8 .9 2 . 6 9 .3 2 7 1 .8 3

PRATİK ÇÖZÜMLER

1. Doğru şekilde program hazırlanması ve doğru tahminlerde bulunulması.
2. Yumurtaların üzerine torba örtülmesi.
3. Hem çiftlikte hem de kuluçkahanede saklanma sıcaklığı ve nemine daha fazla 

dikkat edilmesi.
4. Yumurtaların baş aşağı depolanması.
5. Pratik öneriler aşağıda sıralanmıştır:

Sekil 9- Depolama Koşulları İle İlgili Önerilerin Özeti

Depolama Süresi Depolama Sıcaklığı

3 güne kadar 21-24°C

4-7 cün 13-16°C

8-14 gün 13-16°C
(Torbalarda)

14 gün 11-12°C
(Torbalarda)

Temizlik

Temizlik ile ilgili sorunların çoğu folluktan başlar.

1. Yumurtaların folluklara yumurtlandığından emin olunmalıdır.

2. Kutular temiz tutulmalıdır. Bakteri düzeyini kontrol altında tutmak için 
paraformaldehit kullanılmalıdır.

3. Otomatik yürüyen bantlı follukları kullanılabilir.

106



4. Zeminde bulunan altlık, horozların ayaklarının durumunu ve yumurtaların 
kontaminasyonunu etkiler. Yumurtalar, yumurtlandıktan hemen sonra ve bir 
süre sonra kontamine olur. Fumigasyon, etkili bir temizlik işlemi olmasına 
karşın, toksisiteye neden olabilir. Bunun yerine, yumurtalar, klorür çözeltilerine 
batırılarak ya da bu çözeltiler ile spreylenerek başarılı sonuçlar elde edilir

5. Kuluçkahane, yumurtalar, hava ya da insanlar aracılığıyla kontamine olarak bir 
bakteri rezervuarı görevi görebilir.

6. Aspergillus, kabuğu çatlak olan yumurtalar, vs.

7. Temizlenmesi olanaksız olan bazı kuluçka makineleri.

8. Etkili bir temizlik programına gereksinim duyulması.

9. Tüy, plate ve hava örneklerinin alınması ile sonuçların takip edilmesi.

Kuluçkahane

Kuluçkahanede yapılan işlemlerin en önemlileri
1. Yumurtalara yapılan işlemler
2. Temizlik
3. İnkübasyon
4. Civcivlere yapılan işlemler 

İşlemler

Yumurta ile ilgili işlemlerin gerektiği şekilde yerine getirilmemesi, ekonomik 
kayıplara ve yumurtaların hasar görmesine neden olur.
1. Çiftlikte yumurtaların raflara yerleştirilmesi ve makinelerin tekerlekli raflar ile 

yüklenmesinin yararı.
2. Yumurtaların kuluçkahanede taşınması kabuğun çatlamasına neden olur. 

Otomasyona geçilmelidir.

Temizlik

Başlıca alanlar- Kuluçka makinesinin temizliği, çıkım makinesinin temizliği, 
yıkanabilir hava boruları, iade edilebilen plastik civciv kutuları, raf yıkayıcıları ve 
genel kuluçkahane temizliği.

İnkübasyon

Yüklemeden önce yumurtalar önceden ısıtılmalıdır- buharın yoğunlaşması ve 
bakterilerin üremesi önlenmelidir.
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Sekil 10- Ön Isıtma

Önceden ısıtma işlemi

Süre İşlem

7 güne kadar 25°C'de 12 saat
14 güne kadar 25°C'de 18 saat

Makine ile ilgili Sorunlar

Çoğu zaman bakımın göz ardı edilmesi veya yetersiz düzeyde yapılması.

1. Fanların yanlış hızda çalıştırılması. Kayışlı fanlar.

2. Sprey motorlarının tıkanması (sert su ya da grit)

3. Vantilatörlerin sıkışması.

4. Kapı korumalarının ortadan kalkması.

5. Kalibrasyon-sıcaklık ve nem.

Civcivlere Yapılan işlemler

1. Yumurtanın yaşı, yumurtaların makineden çıkartılma zamanını etkiler. Bu süre 
broilerler için 21 gün ve 6 saattir. Yumurta büyüklüğü ve ırkın da etkisi vardır.

2. Otomatik civciv sayıcıları-işlem, bakım ve temizlik.

3. Sprey kabinleri ve aşıların hazırlanması.

4. Civcivlere yapılan işlemler-hava akımı.
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