Kanatlı Hastalıkları Patolojisi

KANATLI HASTALIKLARININ SEBEPLERİ

• Hastalık vucut doku ve organlarının biri veya birkaçının fonksiyonunun
bozulması olarak tanımlanabilir.

• Hastalık sebepleri:
• Enfeksiyöz Sebepler (bakteri,virus, mantar veya parazit gibi bir enfektif etken
vardır),
• Nonenfeksiyöz Sebepler (bunlarda yukarıda belirtilen bir mikroorganizmalar
yoktur).
• İnfeksiyöz hastalık kontagiyöz (bulaşıcı) veya nonkontagiyöz olabilir.

Enfeksiyöz Hastalık Etkenleri

• 1. Bakteriler: Bunlar çoğunlukla germ olarak bilinir.Çok küçük canlı mikroorganiz
malardan olan bakterilerin pek çok çeşidi vardır.
• Bunlardan sadece bir kısmı hastalığa sebep olur. Kanatlılarda, hastalığa sebep olan
bakteriler için, Salmonella spp, Clostrodium spp, Pasteurella spp, Staphlokok spp,
Streptokok spp, Mykoplazma spp, Spiroket spp, Hemophilus spp, Mikobakterium spp,
gibi örnekler verilebilir.
• 2. Viruslar : Bunlar bilinen en küçük organizmalardır. Sadece canlı hücreler içinde
çoğalabilir ve sadece elektron mikroskopta görülebilir. Virüsler antibiyotiklere karşı
dirençlidir.
• Kanatlılarda görülen önemli viral hastalıkların bazıları Newcastle, İnfeksiyöz bronşitis,
Laringotrakeites, Avian Influenza, Çiçek, Infeksiyöz bursal hastalık, Avian ensefalitis,
İnfluenza, Marek, Lenfoid Leukozis ve bulaşıcı enteritistir.

• 3. Mikoplasma : Mikroskopla bakıldığı zaman virus’a yakın boyutlarda çok küçük
organizma lardır. Bir çok mikoplazma serotipi kuşlar için enfeksiyözdür.
• Kanatlılarda hastalık yapan 3 tipi vardır.
• Mikoplazma gallisepticum, M.Synovia, M. meliagridistir. Bu grubun 4. üyesi olarak
ise M. Gallinarum potansiyel hastalık yapan organizma olarak yeni tespit edilmiştir.
• 4. Parazitler:
a) Ektoparazitler ( Dış parazitler) bunlar için pireler, sivrisinekler, bit, keneler vb. en iyi
örneklerdir.
b) Endoparazitler (iç parazitler) bunlar çoğunlukla solucanlardır. Bunlar için en iyi
örnekler askaridler, kapillarialardır.
Endoparazitler özellikle vahşi kanatlılarda çok fazladır.
c) Protozoonlar: Bakterilere benzerler fakat genellikle daha büyüktür. Hücre içinde
yaşarlar.
Coccidia spp., histomanas spp.(karabaş hastalığı), heksamites spp., plazmodiumlar
(malaria gibi), trikomonas, toxoplazmalar bu grup için verilebilecek örneklerdir

Non-infeksiyöz Hastalıklar;

• Beslenme Yetersizliği: Modern bir rasyon, hızlı büyüyen kanatlının dengeli
beslenmesini sağlamalıdır. Kuşların besin ihtiyaçlarının insanlarıda içeren diğer
türlerden daha komple olduğu bilinen bir durumdur.
• Zehirlenme ve Toksinler: Kanatlıların önemli intoksikasyon nedeni mikotoksikozistir.
Ayrıca, Botulism, bitkisel zehirlenmeler, aşırı dozda ilaçlar, aşırı tuz alımı, insektisit ve
fungusitlerin ağızan alınması, bazen ağır metal zehirlenmeleri, toksikasyon nedenleri
olarak sayılabilir. Havuz suyu veya depo suyunda oluşan yosunlar da zaman zaman
zehirlenmeye sebep olabilir.
• Bakım Yetersizliği: Kümeslerde manangmentle ilgili bir çok eksiklik hayvanları
olumsuz yönde etkileyen nedenlerdir.
• Genetik Yapı: Genetik yapı, Lenfoid leukozis hariç herhangi bir enfeksiyonun
kontrolünde önemli bir faktör olmaz. Fakat genetik seçim aşağıdaki durumlarda
önemlidir.Herediter myopati (kas dejenerasyonu), spondylopati, curled toes
(bükülmüş parmak) gibi durumların kontolü, üreme siklusunda bu kuşların
elenmesiyle sağlanabilir. Osteodistrofi, tibial dyskondroplazi hem hindilerde, hemde
tavuklarda kemik deformasyonunun en önemli sebebidir. Buda genetik yapı ve
beslenme ile ilgilidir ve bu yolla kontrol edilebilir.

Çevre: Belirli amaçlar için özel şartlarda yetiştirilen ticari kanatlıların
yaşadığı kümeslerde belirign anormallikler olabilir ve bu durum
fizyolojik bozukluklara sebep olabilir. Layer’lardaki kafes yorgunluğu
(Cage layer fatigue), yağlı karaciğer sendromu (fatty liver syndrom) gibi
hastalıklar çevresel durumlara bağlı bozukluklardır.
• Sebebi Bilinmeyen: Önemli tümöral hastalıklardan olan lenfoid
leukozis ve Marek hastalığının sebepleri virüstür.
• Diğer tümörlerin etkenleri (etiyolojileri) bilinmez fakat bunların
ekonomik önemi azdır. Ayrıca bacak zayıflığı, bazı kemik
deformasyonları, bazı hemorajik hastalıkların ve enteritis tiplerininde
sorumlu etyolojik faktörleri de tam olarak bilinmez. Stafilokok spp.’ler
hem tavuklarda, hem de hindilerde birçok lezyondan çoğunlukla izole
edilen bakterilerdir. Fakat bunlar başlı başına etyolojik ajan olarak
tanımlanamazlar

İNFEKSİYONLARIN BULAŞMASI

• Embriyonik Bulaşma (Yumurtalık yolu veya kabuğa penetre olarak);
Hastalık yapan bazı organizmalar ovaryum ve uterusta da vardır ve yumurta içine
buradan girerler veya bağırsaklardan dışkı ile çıkarlar ve bu yolla yumurta kabuğunu
kontamine ederler veya bu yolla diğer kanatlılarda da enfeksiyon oluştururlar.
Ovarium ve uterus yolu ile
bulaşabilen hastalıklar için Arizonosiz, CRD,
Ensefalomyelitis (E. Tremor), İnf. Sinuzitis, İnf. Synovitis, lenfoid leukozis,
mikoplazmozis, pullaorum- tifo, viral arthritis, hindilerde viral hepatitis ve Adeno
viruslar en iyi örneklerdir.
• Kuluçka (Hatchery) Yoluyla Bulaşma: Civcivin yumurta kabuğunu delme ve
yumurtadan çıkışı arasındaki sürede infeksiyon meydana gelebilir. Bunlardan en
önemlisi Aspergillozis ve Omphalitistir. Salmonellozis de de bu tür bulaşma vardır
• Hava Yolu ile Bulaşma: Hastalık yapıcı etkenler solunum bölümlerinde de vardır.
Öksürük ve tıksırıkla havaya karışır. Hava yolu ile çok çabuk bulaşan hastalık En iyi
örnekler: CRD, İ.B., Enf. Sinuzitis, Enf. Synovitis, İnfluenza, İLT, ND. ’ Hava yolu ile
daha geç bulaşan hastalıklar içinde: Kolera (Kronik), Enf. Coryza, Mikoplazma
meliagridis, fowl pox en iyi örneklerdir.

Equipment (Aletler) yolu ile bulaşma: Yiyecek kamyonları ve arabalar hastalık etken
lerini bir yerden başka bir yere taşıyabilir. Bu durum fowl kolera, mavi ibik (blue comp) ve
ornitozisde mümkündür. Farklı sürülerde kullanılan sterilize edilmemiş aletler de önemli bir
hastalık kaynağıdır. Tavuk yumurtlama sandıkları, aşılama aletleri, yumurta taşıyıcıları (viol)
önemli bir kaynaklardır ( New Castle, İLT )

• Tüyler yolu ile: Marek hastalığı herpes virusu tavuk tüylerinde yerleşir ve her
tüy, rüzgarda uzaklara uçar ve virusun yayılması için önemli bir kaynaktır
• Çöplük ve Akıntılar: Kümes altlıkları ve artıkları, çıkan çöpler çoğunlukla
koksidiyozis, Marek, İ.B.D., Salmonellozis bulaşmasında önemli kaynaklardır.
• Kanatlıların Karışması: Yaşlı ve genç kanatlıların karıştırılması birçok hastalıkta
önemli bir hastalık kaynağıdır.
• Kontemine olmuş su ve yem ile: Aspergillozis (Brooder pneumoni) ve
mikotoksinlerin kaynağı çoğunlukla kontamine olmuş yemlerdir. Su ile bulaşma
ise kolera ve Enf. Coryza gibi enfeksiyonların bulaşmasında önemlidir.
• Dışkı ile bulaşma: İnfeksiyonların çoğunluğu mikroorganizmaların ağız yoluyla
alınmasıyla meydana gelir.

Vektörler: Hastalık etkenleri bir sürüden diğerine taşıyıcı ajanlarla da taşınabilir.
Bu transfer mekanik olabilir veya bir parazitin yaşam siklusundan oluşabilir.
Burada görev alan önemli aracılar aşağıdaki gibidir
• İnsanlar: Kişilerle taşıma, N.D., İ.B., İLT, CRD ve enfeksiyöz sinuzitisin yeni
salgınları için önemli bulaşma yoludur.
• Yırtıcı, Yabani ve Ekzotik Kuşlar, Rodentler: Serçeler; bit ve keneleri taşıyabilir.
Uçan kuşlar; ornithozis ve hekzamitiazis için önemli bir kaynaktır. Ekzotik
kuşların göçleri (özellikle sınır ötesi olanlarda) velojenik ve visserotropik
newcastle hastalığı, influenza (tavuk vebası) hastalığının yeni salgınları için
önemli bir kaynaktır.
• Böcekler ve Solucanlar: Sinek; kanatlı çiçeği ve equin ensefalomyelitis için
önemli bir kaynaktır. Karasinekler leukositozoonozisi’ i bulaştırır. Yine solucanlar
ve kelebeklerin (flukes) bulaşması için karınca ,sinek, hamam böceği gibi birçok
böceğe ihtiyaç vardır. Sekal solucanlar ve toprak solucanları histomoniazisin
bulaşması için önemlidir.

Kanatlılarda Nekropsi

Evcil hayvan hastalıklarının teşhisi genellikle, Veteriner Hekim
ve laboratuvar elemanlarının ortak çalışmaları ile yapılır.
Hastalıkların erken ve çabuk teşhisi, bu hastalıklardan korunma
ve hastalıklarla savaş çalışmaları yönünden çok önemlidir

Sahada ve klinikte salgın ve diğer hastalıkların
teşhisinde; anamnez, klinik semptomlar, hastalığın
seyir tarzı, hasta hayvan sayısı, ölen hayvan sayısı,
bölgede daha önceden görülen hastalıklar gibi
bilgiler önemli rol oynamaktadır.

• Nekropsi ve Nekropsi bulgularının değerlendirilmesi teşhiste
önemli bir yardımcı faktördür.
• Nekropsi -Otopsi, vücudun ölümden sonra yapılan muayenesi
ne denir.
• Önemli bir teşhis metodudur.
• Geçmişte bazı bilim adamları nekropsi’yi “Ölünün hayatta
kalanlara bıraktığı ve ölüm sebeplerini bildiren mesajın
okunmasıdır” şeklinde tanımlamışlardır.
• Bu mesaj ne kadar iyi okunursa, yani bulgular ne kadar iyi
değerlendirilirse hastalığın teşhisi de o kadar kolay olur.

• Nekropside amaç ölüm sebebini ortaya koymaktır,
• Fakat ölüm sebebi her zaman nekropsi sonucu, gözle
görülecek değişimler ile belirlenemez, bu durumda,
alınacak uygun doku ve organ parçalarının mikroskop
altında incelenmesi, bunlardan virolojik, mikrobiyolojik,
toksikolojik vb. muayenelerin yapılması ve bunların
sonuçları ile nekropsi bulgularının sonuçlarının ortak
değerlendirilmesi ile yapılır.
• Nekropsi yapmak konusunda veteriner hekimler, tıp hekimlerine göre
daha şanslıdır. Özellikle salgın hastalıklarda, gerektiğinde birkaç hayvan
öldürülerek nekropsileri yapılabilir. Bunu insan hekimleri yapamaz. Bu
durum, özellikle tavukçulukta çok sık kullanılan bir yöntemdir.

• Son 50-60 yıldır, önemli bir endüstri kolu haline gelen
tavukçuluk sektöründe hastalıkların teşhisinde otopsinin yeri
daha da büyüktür.
• Çünkü 5-10-20-50 bin tavuğun bulunduğu kümeslerde ortaya
çıkan bir hastalık durumunun en kısa zamanda ve kesin
teşhisinde, nekropsi, sık olarak başvurulan bir yöntemdir.
Hatta böyle durumlarda ölüler yanında hasta ve sağlam
görüntüde olan tavuklar üzerinde de gerektiğinde nekropsi
yapma olanağı vardır.
• Diğer hayvanların nekropsilerinde olduğu gibi, kanatlı hayvan
otopsilerinde de uyulması gereken belirli sistem ve teknikler
vardır.Bunlara dikkat edilirse, yani sistematik bir nekropsi
yapılırsa ve bulgular iyi değerlendirilirse her zaman istenilen sonuçlar alınır.

• Bu kullanılan yöntemlerde önemli olan şey, bunları
yaparken diğer tavukların ve insanların ve hayvanların
sağlıklarını tehlikeye atmamaktır.

• Nekropsi sırasında gerekli olan doku, organ, v.b. materyal
bol miktarlarda alınır fazla olanlar ve teşhis için gerekli
olmayanlar daha sonra atılabilir.
• Tavuk otopsilerinde önemli olan konulardan birisi de tek
bir tavuktaki bozukluktan ziyade sürünün problemlerini
ortaya çıkarmaktır.

• Nekropsi - Otopside önemli konulardan birisi otopsi yapılacak
yerin seçimidir.
• Kanatlı-özellikle tavuk-otopsilerinde diğer önemli bir konu
hayvan seçimidir.
• Gerekirse Canlı Hayvanın Uyutulmas Öldürülmesi yöntemi .
• Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak değişik birkaç yöntem
vardır. Kullanılacak yöntemlerin tercihinde bazı kriterlere dikkat
edilmelidir.
• 1.Kullanılacak yöntem sonucunda kan vb. akıntılar etrafı
kirletmemelidir. 2. Kullanılacak yöntem, hastalık teşhisine ilgili
bulguları örtmemelidir. 3. Yöntem kolay uygulanmalı ve
hayvana fazla acı vermemelidir.

• Sürüde ölmüş olan veya çok hastalıklı durumdaki yoksa
seçilecek bir hayvan ötenazi yoluyla (servikal dislokasyon,
potasyum klorit veya yüksek dozda barbitüratların damar yoluyla
veya direkt kalbe uygulanması v.b.)
uyutulduktan sonra,
nekropsi uygulanır.
• Kanatlılarda vücut ısısı yüksek olduğundan genellikle birkaç
saatten fazla ölü olan bir hayvan dekompozisyon başladığı için
nekropsi için uygun değildir.
Bu hayvanlardaki kokuşma
bulguları
histopatolojik
bulgularla
karışıbileceği
gibi,
mikrobiyolojik ekim için bu hayvanlardan alınan örnekler uygun
değildir.
• Hayvanlara hemen nekropsi yapılamayacaksa +4 derecede
• Ötenazi uygulanacaksa işleme başlamadan önce hayvanın klinik
tablosu (solunum hızı, tüylerin kabarık olup olmaması, burun ve
gözlerdeki akıntılar v.b.) kontrol edilmelidir, çünkü ötenazi işlemi
sırasında bu bulgular kaybolabilir.

• Diseksiyon işlemine başlamadan önce hayvan
makroskobik
olarak kontrol
edilir.
Besi
durumuna, gelişimine, ibik, sakal, mukozalar ve
göz burun akıntılarına bakılır, enterit yönünden
kuyruk çevresindeki tüyler kontrol edilir.

• Daha sonra hayvan ayakları yüzünüze dönük
olacak şekilde sırt üstü yatırılarak tüylerin
diseksiyon sırasında uçuşmasını engellemek
amacıyla az bir miktar su veya dezenfeksiyon
solüsyonuyla ıslatılır.

• Eklemleri gevşetmek amacıyla her iki bacak tutularak pelvisten
uzak ve aşağı bir konuma doğru itilir.

• Karın üzerindeki deri sternum ön kısmından tutularak bir makas
veya bıçak yardımıyla kesilir. Sol elle bacaklar tutularak sağ
elle deri boyu kısmına doğru yüzülür
• Bu şekilde Karın ve göğüs bölgesindeki (boyundan kloakaya
kadar) deri uzaklaştırılır.
• Göğüs kasları kondüsyon, anemi ve darp izleri yönünden
incelenir.
• Daha sonra göğüs kafesinin hemen altından sternum önünden
karın kasları yanlara ve aşağıya doğru kesilir ve karın boşluğu
açılır, İki tarafta Kostaların 1/3 lük kısmından makas ile girilerek
kostalar kesilir ve göğüs kafesi yukarı ve geriye doğru itilerek
omurga kemiğinden bıçak yardımıyla ayrılır. Gögüs organları
açığa çıkar

• Böylece iç organlar açığa çıkmış olur. İlk olarak
kalp göze çarpar organ boyut, renk, kıvam ve
lezyon yönünden incelerek uzaklaştırılır. Kalpdeki
bulanık, kalınlaşmalar, tebeşir tozu benzeri beyaz
çökeltiler perikardit ve ürikozisi düşündürür.
• Hava keseleri, kalınlaşma, matlaşma, eksudat
yönünden incelenir.
• Sindirim kanalı bezli midenin hemen üst
kısmından kesilerek bezli mide, kaslı mide, ince
bağırsaklar, kalın bağırsaklar, sekum kloakanın
hizasından kesilerek bütün olarak çıkarılır.

• Pankreas deudenumun dirseklendiği bir bölgede
yerleştiği için sindirim kanalıyla beraber gelecektir.

A = dalak.
B = bezli mide.
C = kaslı mide.
D = duodenum.
E = pancreas.
F = jejunum.

• Daha sonra karaciğer ve dalak uzaklaştırılır ve
makroskobik olarak değerlendirilir.
• Bundan sonra ki organlar sırt kemiklerinin içine
gömülü olarak bulunurlar. Böbrekler lobuler yapıdadır
ve üzerlerinde ovaryumlar, yumurta yapıları, testisler
izlenir.
• Akciğerler göğüs kafesinin sırt kısmına gömülmüştür.
Pens ve bistürinin ucuyla yardımıyla dikkatlice
parçalamadan gömüldüğü yerden kanırtılarak çıkartılır.
Akciğer
lezyon
yönünden
değerlendirilerek
uzaklaştırılır.
• Böbreklerde
akciğere
benzer
bir
şekilde
parçalanmadan bistüri ucuyla kanırtılarak çıkardılır ve
makroskobik
olarak
değerlendirilir,
ürikozis
durumlarında böbrekler üzerinde veya kesit yüzünde
teber tozu benzeri birikintiler izlenir.

• Daha sonra hayvan başı size gelecek şekilde
çevrilir ve gaga kenarından makas ile
girilerek ağız boşluğu, özefagus ve kursak
açılır. Bunların lumenleri incelenerek parazit,
yiyecek ve eksudat yönünden değerlendirilir.
• Bunu takiben larinks, trake ve syrinks
açılarak iç yüzeyleri konturol edilir, buralardan
örnekler alınır.
• Baş atlas hizasından ayrılarak kafa derisi
uzaklaştırılır ve oksipital boşluğun her iki
tarafından öne doğru makas ucuyla beyine
zarar verilmeden kafatası açılır.

• Daha sonra tavuk tekrar bacakları size bakacak
şekilde size çevrilir bacağın üst iç kısmındaki kaslar
dikkatlice uzaklaştırılıp siyatik sinirler açığa çıkarılır.
Sinirler her iki tarafta eşit boyutlarda olmalıdır, bu
sinirlerin büyümüş, ödemli olması Marek’s hastalığını
düşündürür.
• Daha sonra keskin bir bıçakla diz eklemleri açılır ve
eklem yüzeyi incelenir.
• Kloakanın alt kısmında, sırt bölgesine yakın kısımda
bursa fabricius kontrol edilir ve çıkarılır, yaşlı
hayvanlarda bu organ çok küçüldüğü için gözden
kaçabilir.
• Daha sonra çıkarılan her hayvandan lezyonlu ve
sağlam bölgelerden olmak üzere patolojik örnekler,
steril olarak mikrobiyolojik örnekler alınır.

Marek’s hastalığında Karaciğerde fokal lezyonlar –tümör odakları

Liver and heart of a chicken with multiple small nodules and enlarged organs.
Differential diagnosis between leukosis, tuberculosis and Marek disease

Yetersizlik hastalıkları

• Yetersizlik hastalıkları çoğu kez belirli klinik olgu göstermeksizin
gelişmede duraklama , verim düşüklüğü ile kendine hissettirir
sede, ilerlemiş yetersizliklerde enfeksiyöz ve paraziter hastalık
ların klinik ve otopsi bulguları ile karışarak yanılgılara ekonomik
ve zaman kayıplarına neden olmaktadır.
• Bütün kanatlıların yaşamlarının hemen her döneminde;
damızlıklarda yumurtadan civcivin çıkış oranından, yetiştirme
ünitelerindeki
gelişme, iyi verim, verimin devamlılığı ile
hastalıkların önlenebilmesine kadar çok yönlü problemleri,
bilinçli yetiştirme yanında yeterli bir beslenme ile sağlanabilir
• Çok hızlı gelişen tavukçuluk endüstrisinde yetersizlik ya da
toksikasyon etken lerinin enfeksiyöz hastalıklardan çabuk ve
bilinçli olarak ayrılması gerekmektedir. Yetersizlik hastalıkları
nedenleri itibariyle; Proteinler ve aminoasitler, karbonhidratlar,

yağlar,vitaminler, gerekli inorganik elementler ve su bölümleri ile incelenebilir.

Proteinler ve Aminoasitler:
• Proteinler beslenme yönünden önemli yaklaşık 20 kadar aminoasidi ihtiva ederler. Bu aminoasitlerin
10 adedi (arginine, histidine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan,
valine) kesin gerekli olan aminoasitlerdir. İki aminoasit ( glycine veya serine ile proline) genç piliçler
için gereklidir.
• Rasyonlarda protein kaynağı olarak pamuk ve ayçiçeği küspesi yada mısır ve soya fasülyesi
kullanılırsa daima methionin ilavesi gerekmektedir.
• Hindi palazı ve broiler civcivlerinin bu şekilde hazırlanan yemlerinde Lysine az olabilir, bunun yerine
diğer lysinden zengin protein kaynakları ya da sentetik Lysine ilave edilmelidir. Yem, eğer buğday gibi
hububattan kaynaklanıyorsa ya da pamuk tohumu küspesi, safran küspesi, yer fıstığı unu
kullanılıyorsa Lysine ve methioninin birlikte yeme ilave gerekmektedir.
• Proteindeki bir yetersizlik genellikle sınırlı sayıda özel aminoasitlerin bir veya ikisinde oluşan bir
yetersizliktir.
• Protein gereksinimi, yem içerisindeki bu ve buna benzer aminoasitlerin sentezi için gerekli olan
nitrojenin yeterliliğidir.
• Kanatlı rasyonları hazırlanırken mısır ve soya fasulyesi fazla oranda kullanılır. Bu rasyonlar
hazırlanırken nitrojen gereksinimlerini karşılamak için yeterli protein kapsayacak şekilde formule
edilmelidirler buna dikkat edilirse özel amino asitlerin çoğunuda kapsarlar.
• Fakat bu diyetlerde çoğunlukla en fazla karşılaşılan yetersizlik metiyonindir. Yani hazırlanan
yemlerin çeşitli aminoasitler yönünden zengin olması methioninin ve Lysine ihtiyacını gideremez.
• A.B.devletlerinde yemde kullanılan ana aminoasitlerden birincisi, methionin, ikincisi Lizindir. Bu
sebeple protein yetersizliği anlamı temel aminoasitlerden bir veya birkaçının yemde eksikliği
demektir.

• Genellikle protein ve dolayısı ile gerekli aminoasitlerin (
metionin, lysin) yetersizlik belirtileri benzerdir.
• Bunlar gelişmede durgunluk yada gerileme, yem tüketiminde gerileme, yumurta
sayısı ve boyutlarında gerileme, gelişmiş olanların vücut ağırlıklarında kayıplardır.
• Bu etkiler yanında bu aminoasitler , daha değişik etkilerede neden olabilirler ,
Örneğin, Methionin eksikliğinde Choline veya vitamin B12 eksikliği şiddetlenir,
zira Lysine yetersizliği hindi palazlarının tüylerinde bronz renk pigmentas
yonlarına ve palazlarda büyüme geriliği ve bodur kalmalarına neden olur.
• Arginin yetersizliğinde piliçlerde kanat tüylerinde yukarıya ters tarafa bükülmeler
görülür ve tüyler kabarıktır
• Rasyonda Vit. E ve sulfur kapsayan aminoasitlerin eksikliği bunla beslenen civciv
ve palazlarda muscular distrofiye sebep olur.
• Proteinin Rasyondaki Eksikliği yanında fazlalığıda bazı
patolojilere neden olabilir. Örneğin,Rasyondaki protein düzeyi hayvan
için gerekenden fazla ise, metabolizma sonucu kandaki ürük asit miktarı artar ve
başta böbrek ve karaciğer gibi Visceral organlarda ve eklemlerde birikir ve goute
ve üremi meydana gelir,

;

KARBONHİDRATLAR

• Kanatlılarda karbonhidratlardan dolayı özel bir yetersizlik
hastalığı oluşmamaktadır.
• Kandaki şeker, yemdeki yağların metabolizması sonucu, normal
seviyede tutulmakta ve bu da piliçlerin normal gelişimlerini
sağlamaktadır.
• Yemde yeterli protein ve enerjinin bulunması değişmenin devamı
için gereklidir.
• Yemde vücut için gerekli karbonhidrat bulunmazsa enerji
noksanlığı dolayısı ile gelişme durmaktadır.
• Kanatlı hayvanlarda nişasta en iyi karbonhidrat kaynağıdır.
• Nişasta sindirim sonunda glikoza dönüşmekte ve çok iyi
emilmekte, değerlendirilebilmektedir.

YAĞLAR

• Yem içerisindeki yağlar kanatlılar için enerji kaynağıdır.
• Civcivlerin gelişebilmeleri için yemde % 1,5 oranında Lineloic asidin ( doymamış
yağ asidinin) bulunması gereklidir.
• Doymamış yağ asitlerinin yemde yeterli oranda bulunmaması halinde
gelişmede durgunluk, karaciğerlerde büyüme ve solunum yolu enfeksiyonlarına
karşı direnç liliğn azalması gibi bozukluklar oluşur.
• Yemde bulunan doymamış yağ asitlerinin muhakkak doğal veya yapay bir
antioksidanla korunması gereklidir aksi halde doymamış yağ asitleri hidrojen
kaybetleri sonucunda bünyelerine oksijen girmekte yani oluşan organik
peroksitler ise temel yağ asitlerini tahrip ederek yemdeki enerjininde yok
oluşuna neden olmaktadırlar.
• Burada A vitamini de tahrip olmaktadır.
• En iyi antioksidan olan E vitaminin veya yapay diğer antioksidanların yeme
ilaveleri enerji değerinin korunması yönünden önemlidir.

VİTAMİNLER;

• Kanatlı beslenmesinde çok önemli yeri olan vitaminler yağda ve suda eriyen
şekilleriyle kimyasal organik maddelerdir.
• Organizmanın yapı taşları ve depo maddeleri görevini yerine getiren besin
maddelerinin aksine vitaminler katalitik fonksiyonları gerçekleştirirler. Bunlar
temel besin maddelerinin oluşum ve parçalanmalarına katılarak metabolizmayı
yönetirler.
• Kanatlı hayvan yemlerinde bütün vitaminlerin bulunması gerekmektedir.
• Organizma bir veya birkaç vitamini hiç alamazsa yada yeterli oranda alamazsa
belirli metabolik süreçlerin aksaması sonucu, verimlilik düşüşü, gelişme
bozukluğu görülmekte enfeksiyon ve paraziter hastalıklara karşı eğilim
artmaktadır.
• Belirli vitaminlerin metabolizmada fonksiyonları çok spesifik olduğu için
yetersizlik durumunda, organizmada bir yada birkaç kimyasal reaksiyon aksar ve
karakteristik yetersizlik semptomlarına yol açar

• Bir vitamin eksikliğine bağlı AVİTAMİNOZLAR yanında birkaç vitaminin birlikte eksikliğine bağlı
HİPOVİTAMİNOZLAR oluşarak spesifik olmayan tablolar görülmektedir.
• Değişik vitamin eksikliklerine bağlı olarak kanatlı hayvanlarda oluşan yetersizlik hastalıklarının
klinik tablolarında benzerlik olması dolayısı ile bunların kesin teşhisleri, yem muayeneleri,
hayvan deneyleri, beyin ve organların histolojik muayeneleriyle yapılabilmektedir. Vitaminler
fazla alınmasıyla organizmada hiçbir zaman bozukluk meydana getirmezler. Ancak sürekli
alınmasıyla üst sınırı (günlük ihtiyacın 100 katından fazla) aşarsa HİPERVİTAMİNOZ olarak
adlandırılan tablolar oluşabilir. Şimdiye kadar sadece D vitamini fazlalığından hipervitaminoz
oluşmuştur
• Kümes hayvanları için yapılan karma, sanayi ya da hazır yem olarak adlandırılan yemlerdeki
ham maddeler hemen hiç karoten ihtiva etmedikleri ve vitamin yönünden de yetersiz
oldukları için düzenli olarak vitamin ilavesini gerektirir. Bunlar A, D3, E vitaminleri;
Pantotenik asit, Mikotinik asit, Folik asit, B2, B12 vitaminleri son zamanlarda B1, B6,C ve k
vitaminleri ile Biotin ilaveleridir. Tavukçulukta verimin giderek artışı, metabolizmanın
hızlanmasına ve metabolizmaya katılan vitaminlerin özellikle B kompleksi vitaminlerin daha
fazla tüketimine yol açmaktadır.
• Ayrıca hayvanların vitamin ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması stres durumlarındaki
dayanıklılığı artırmaktadır. Ayrıca bu stres durumlar enfesiyon ihtimalinide yükseltmektedir.,
Bu gibi durumlarda özellikle A, K ve B kompleksi vitaminler direnci yükseltmekte,
enfeksiyonların yan etkilerini önlemektedir.
• Aşılamadan önce ve sonra verilen A vitamini antikor oluşumunu önemli ölçüde
artırmaktadır. Antibiyotik ve diğer kemoterapotiklerin kümeste su, yem ve enjeksiyon
şeklinde kullanılması vitamin ihtiyacını artırmaktadır.

A VİTAMİNİ YETERSİZLİĞİ

• A vitamini yağ ve yağ çözücülerde eriyen fakat suda erimeyen, açık sarı renkli
kristal görüntülü bir maddedir. Bu vitamin ışık ve havanın etkisiyle kolaylıkla
oksitlenerek yakılır. Sıcaklıkta bu olay hızlanır. İz elementler A vitamini yakılımını
katalize ederler. A vitamini en fazla olarak yumurta sarısı ve süt yağı, balık (
morina, ton, köpekbalığı karaciğerlerinde), peynir vb. hayvansal gıdalarda
bulunur. Ayrıca karotonoidler olarak pro A vitamini şeklinde havuç, tatlı patates,
ıspanak gibi bitkisel gıdalarda bulunur ve bunlar hayvanlar tarafından besin
olarak alındığında bağırsak mukoza hücrelerinde ve karaciğer hücrelerinde A
vitaminine dönüştürülerek kullanılır.
• Vit A kanatlılar için temel vitaminlerden birisidir. Kanatlı hayvan yemlerine
mutlaka vit. A ilave edilmesi gereklidir. Burada önemli bir konu A vitamini
kolaylıkla okside olan bir vitamin olduğundan, yeme katılan vitaminin ayrıca
etkisini kaybetmemesine de dikkat edilmelidir.
• Normal olarak civciv rasyonlarında 1500 İU/kg, yumurta tavuk rasyonlarında
4300 İU/kg, damızlık sürü rasyonlarında 6600 İU/kg vitamin A bulunması
gerekir.

VİT.A’NIN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ;

• Ergin tavuk ve hindiler vit.A’dan yetersiz rasyonla beslendiklerinde
semptomlar ve lezyonlar bu vitaminin karaciğer ve diğer vücut dokularında
biriken miktarına bağlı olarak 2-5 ay içerisinde görülür.
• Eksikliğin artmasıyla zayıflama, tüy kabarıklığı görülen ilk bulgulardır.
Yumurtacı olanlarda yumurta verimi çok azalır, yumurtalarda görülen kan
lekeleri oranında artma görülür. Böyle hayvanlardan alınan yumurtalardan civciv
çıkma oranı oldukça düşüktür. Embriyo ölüm oranları yüksektir.
• A vitamini eksikliği olan piliçlerde ve erişkin hindilerde gözlerden ve burundan
sulu bir akıntı gelir, göz kapakları birbirine yapışmıştır. Eksikliğin devam etmesiy
le göz kapaklarında süt benzeri kazeöz bir exudat birikir ve bu kitle gözü tama
men kaplayarak hayvanın görmesini bile önler.
• Bunlar dışında gerek civcivlerde, gerekse tavuklarda yetersizlik durumu da
inkoordinasyon (dengesizlik)’te görülebilir. Yetersizlik durumu çok ileri ise
hayvanda ataksiler ortaya çıkabilir. Böyle hayvanlarda ibik ve sakal solgundur,
bacak ve gaganın sarımtırak rengi kaybolmuştur. (sarı pigment eksikliği) ayrıca
lakrimasyon çok artmıştır. Xerophtalmi, Vit A eksikliğinin belirgin bulgusudur

• A vitaminin eksikliğinde ve fazlalığında kemik gelişiminde de aksaklıklar
meydana gelir. Eksiklik durumunda özellikle genç ördeklerde endokondral
kemik gelişiminde baskı ve gecikmeler oluşur. Yine fazla miktarda alınan A
vitamini de kemik gelişimini hızlandırır,
• Patogenezis; Vitamin A eksikliğine ilgili lezyonlar öncelikle farinksde ve daha
çoğunlukla müköz bezler ve kanallarında yerleşim gösterir. Bunlarda squamoz
keratinizasyon gelişir. Buna bağlı olarak burun boşluğu, ağız, özefagus ve
farinks’de küçük beyaz püstüller meydana gelir. Bu püstüller mikroskobik
olabildiği gibi 2-3 mm’ye kadar ulaşanları da vardır.
• Böbrek tubulus epitel hücreleri üzerinde koruyucu etkisi olan vitamin A’nın
eksikliği sonucunda, tubulus epitel hücrelerinde emilimde bozukluklar
meydana gelir.
• Yine koruyucu etkinin azalması ile ışık uyarımları gözden beyne iletilemez ve
görme bozuklukları ortaya çıkar.
• Yine vitamin A’nın canlının infeksiyöz hastalıklara karşı direncini yükseltir,
mukozaları koruyucu etkisine bağlı olarak antikor üretiminin arttığı görüşü
ağırlık kazanmaktadır

Nekropsi Bulguları :

• İlk lezyonlar farinks ve larınks mukozası özefagusda meydana gelir. Buradaki
lezyonlar küçük, beyaz püstüller şeklindedir. Eksikliğin şiddetli olduğu
durumlarda bu püstüller genişler ,Bu görüntü ile çiçek hastalığıyla karışabilir.
• Solunum sistemindeki lezyonlar ince membranlar (plaklar) şeklindedir ve
bunlarda çoğunlukla yarık damak ile buna bitişik epitel dokuda sınırlı kalır.
• Renal tubullerde, üreterlerde urat birikimleri görülür. Aynı birikimlere bazen,
perikardium, kalp, karaciğer ve dalakta da rastlanır.
• Civcivlerde vitamin A eksikliğine bağlı durumlarda, erken safhalarda, oluşan
nodüllerin veya pustüllerin hafif sıkılmasıyla içlerinden berrak sulu bir sıvının
çıktığı görülür.
• Gözyaşı kanalları da aynı özellikte eksudatla dolup tıkanmıştır. Bu eksudat
göz kapaklarının biribirine yapışmasına neden olur.
• Trakea ve bronş mukozaları üzerinde, ince bir membran şekillenmesi A vitamini
yetersizliği için belirgin bir görüntüdür. Fakat bu durum bazen infeksiyöz
trakheitisde de meydana gelir, iki enfeksiyonun karıştırılmasına neden olabilir.

KARIŞTIRILDIĞI HASTALIKLAR ;Trekea ve özefagustaki pustüler lezyonlar yönünden, Tavuk çiçeği
ile, sinirsel bulgular yönünden vitamin E yetersizliğiyle karıştırılabilir.

VİTAMİN D YETERSİZLİĞİ

• Tavuklarda normal iskelet, gaga, pençe gelişimi ve güçlü bir yumurta kabuğu
oluşumu ve Ca-P metabolizmasının normal işleyebilmesi için gerekli bir
vitamindir. Bu vitamin yeterli miktarlarda ve düzgün olarak alınmalıdır.
• Sebepleri :
• Yemdeki yağ asidlerinin okside olması
• Yemdeki vitamin D’nin miktarının yetersizliği veya yokluğu, burada özellikle
D3’ün eksikliği önemlidir.
• Yem içinde sülfür grubu ilaçların bulunması Bunlar Vitamin D absorbsiyonunu
engeller.
• Vitamin D2’nin minerallerle karakterize olmaya veya okside olmaya duyarlı
olması. Bu durumda yemde miktarı yeterli olsa bile, kullanılmadığı için eksikliği
meydana gelir.

Eksikliğinin Belirtileri ve Patogenezisi

• Vitamin D kalsiyumun mide ve bağırsaklardan emilimini uyaran bir vitamindir.
• Yumurta tavuklarında eksiklik belirtileri, eksik alımın başlangıcından itibaren
ortalama 2-3 ay içerisinde ortaya çıkar.
• İlk belirtiler ince kabuklu yumurta oluşumudur. sürünün yumurta veriminde de
önce artış vardır, sonra birden belirgin bir düşüş görülür.
• Bağırsaktan emilen Ca ve P’un kemik matriksine girişlerine yardımcı olur, eksikliği
durumunda kemiklerde normal kalsifikasyon şekillenmez. Buna bağlı olarak
damızlık ve yumurtacı tavuklarda bacak problemleri ortaya çıkar. Böyle hayvan
ların bacakları zayıftır, hayvanlar sürekli ayakta duramadıkları için oturmak
isterler ve oturuşları penguene benzediği için bu oturuşa ‘Penguen’ oturuşu adı
verilir ve vitamin D yetersizliği için tipik bir klinik bulgudur
• İbik ve pençede belirgin bir yumuşama vardır ve kolaylıkla bükülebilirler ve
kesilebilirler,
• Kostalar ve diğer kemikler kolaylıkla kırılabilir
• Hatchabılıty ( yumurtadan yavru çıkarma ) oranında bir düşme görülür.

• Ölü embriyo oranı artar
• Yumurtadan çıkamayan civciv ve pulletlerde büyük oranda kondrodistrofi
görülür
• Civciv ve piliçlerde vitamin D’ye ilgili yetersizlikler ortalama 2 hafta içerisinde
ortaya çıkar.
• Bunlarda büyümede gerileme, tüylerinde zayıflama, tüy kabarıklığı gibi genel
belirtiler de gözlenir.
• Bu yaştaki hayvanlarda da en önemli yetersizlik belirtisi kemiklerde zayıflamadır.
Buna Rickest’s hastalığı denir. Bu durum Raşitizm olarak da isimlendirilir.
• Böyle hayvanlar yürümeye korkarlar ve tipik olan bir yürüyüşleri vardır.
Yürümeye zorlandıklarında bir iki adımdan sonra arka üstü otururlar.
• Eğer bir tedavi yapılmazsa mortalite %100’ e ulaşır. İyileşen civciv ve piliçlerde
bacaklarda eğiklikler kalabilir.

Nekropsi Bulguları ;

• Yumurtacı, etçi tavuklar ve hindilerde vitamin D yetersizliği durumlarında
nekropside en karakteristik bulgular Paratiroid ve kemikte gözlenir.
• Paratiroid bezinde hipertrofi ve hiperplazi vardır.
• Kemikler yumuşaktır ve kolaylıkla kırılabilir. Kostaların birleşme yerlerinde, yani
kostakondral sınırlarda ve kostaların iç yüzlerinde belirgin yumrular vardır.
• Kostalarda ve uzun kemiklerde patolojik kırıklar görülebilir.
• Uzun kemiklerin epifiz bölgelerinde genişleme vardır
• Sternumda bilaterala doğru eğilme oluşur

Vit E ve Selenyum Yetersizliği

• Vitamin E kanatlı hayvanlar için çok yönlü etki gösteren ve normal embriyonik gelişme için çok gerekli
olan bir vitamindir. Suda erimez, yağda erir ve önemli bir antioksidandır.
• Yetersizliğin Sebepleri ;
• Yemin uygun koşullarda depolanmamasına bağlı olarak yemdeki yağ asitlerinin oksidayonu
• Yemde karıştırma hataları
• Yemde vitamin E’nin seviyesinin düşük oluşu
• Buğday, arpa vb.tahılları koruyucu olarak propiyonik asit kullanımı, bu besin maddelerinde Vitamin E
seviyesini düşürür.
• Yemde yeterli miktarlarda selenyum bulunmaması
• Yeme konan doymamış yağlar (balık yağı, mısır yağı, soya,ayçiçeği yağı,keten tohumu yağı) Vitamin E
ihtiyacını artırmaktadır. Bu yağlardan dolayı küflenme ve ekşime olduğunda Vit E harap olmakta ve
sonuçta civciv ve piliçlerde encephalomalasi, damızlıklarda yumurtadan civciv çıkma oranında düşme
olmaktadır.
• Yem palet şeklinde ise, imalat sırasında yüksek ısı ve rutubetten dolayı Vit E ve A’daki yıkımlanmalar
meydana gelir. Bu da ilgili vitaminlerin eksikliğini oluşturur. Bu durum yeme etkili bir antioksidan
eklenmesiyle düzeltilmeye çalışılır.
• Yeme klorid solusyonunun ilavesi vitamin E’yi inaktif duruma sokar, sonucunda eksiklik belirtileri
oluşur.
• Yine unu beyazlatmak veya öğütmek amacıyla kullanılan Nitrojen triklorid ve klorid di oksit gibi
maddelerde undaki takoferolleri inaktif duruma sokar.

Yetersizlik Belirtileri

• Vit. E yetersizliğinde civcivlerde kas distrofisi, eksudatif diatezis,
encephalomalasi, hindilerde taşlık kaslarında distrofi ve ördeklerde
muskuler distrofi meydana gelir.
• Uzun süreler çok düşük seviyede Vit. E ve Selenyum alan tavuk ve hindilerde
belirgin bir makroskopik bulgu meydana gelmez.
• Fakat Vitamin E’den yetersiz beslenen tavuk ve hindilerde elde edilen
yumurtalarda hatcbility de önemli bir düşme gözlenir.
• Uzun süreli olarak Vitamin E’den yetersiz beslenenlerde erkeklerde testis
dejenerasyonu, hindi embriyolarında da bilateral katarakt ve körlük meydana
gelir.
• Yetersizliğe ilgili olarak civcivlerde görülen en önemli bozukluk
Encephalomalicia olarak isimlendirilen hastalıkdır.

Vit E ve selenium Yetersizliği
Encephalomalasia

Mikroskobi

Muskular Distrofi

Muscular dystrophy. The signs are usually unapparent, but locomotor problems could occur. The
pectoral and thigh muscles are most commonly affected, and in them, white or yellowish muscle fibres
are found, responsible for the striated appearance of skeletal muscles (447), due to Zenker's necrosis
(448).

Eksudatif Diatezis

B Vitamini Yetersizliği
B1 Vitamini (Thiamine) ;

• Antinöyrötik durumlarla ilgili olduğu için ‘aneurin’ olarakta isimlendirilir.
• B2 vitamini bitkisel ve hayvansal, hemen hemen bütün canlı dokularda bulunur.
• Birimi ‘İnternational unit (İ.Ü.)’dir.
• Thiamin sıcakta, yüksek PH ile ilgili olarak nemli ortamlarda kolayca bozulur.
• Kanatlılarda karbonhidrat metabolizması için gerekli olan bir vitamindir ve de
karboksilaz enzimlerinin bir parçasıdır.
• Eksikliğinde kanatlılarda polyneuritis, aşırı anoreksi ve ölüm görülür.
• Sebepleri;
• 1.Yemde yetersiz miktarda vitamin B1 bulunması
• 2.Yemin karbonhidrattan zengin, Vitamin B’den düşük olması
• 3.Yem içerisinde thiamin’i parçalayıcı thiaminaz enzimini içeren maddelerin
varlığı

Yetersizliğin Klinik Belirtileri

• Olgun tavuklarda ve hayvanlarda, yetersizlik belirtileri, yemde yetersiz thiamin
bulunmasından ortalama 3 hafta sonra gözlenir ve gelişmiş tavuklarda en belirgin
bulgu polyneuritis’dir.
• Gençlerde ise bu belirtiler eksik alımdan ortalama 2 hafta sonra başlar. Belirtiler yaşlı
hayvanlarda yavaş yavaş başlamasına rağmen, gençlerde aniden ortaya çıkar.
• Tavuklarda zamanla ağırlık kaybı oluşur, tüyler kabarıktır, bacaklarda güçsüzlük ve buna
bağlı olarak hayvanların arkaları üzerine oturdukları görülür.
• Yetersizlik ilerledikçe kaslarda paraliz gelişir, bu olay önce parmaklarda fleksor kaslarda
başlar ve ilerleyerek bacak, kanat ve ense ekstensor kaslara kadar yayılır
• Civcivlerde ise bacaklarını kasarak oturmaları tipiktir. Kafa arkaya doğru döner ve
kafada, ensenin anterior kaslarının paralizine bağlı olarak belirgin bir titreme hareketi
vardır.
• Bu civcivler kısa sürede ayakta duramayacak hale gelirler ve oturarak yere tamamen
uzanırlar ve başlarını titreterek ileriye doğru uzatırlar.
• Taban derisinde hiperkeratozis ‘e bağlı kalınlaşma (Pentatonik asit yetersizliği ile
beraber)

Riboflavin –Vit B2 Yetersizliği

• Vücutta çok sayıda (ortalama 12) enzim sisteminin aktif kısımlarını oluşturan
bir vitamindir.
• Işığa özellikle ultraviole ışığına karşı çok duyarlıdır. Alkali ortamlarda kolaylıkla
inaktive olur.
• Kanatlı hayvan yemlerinde riboflavin düzeyi genellikle yetersiz düzeydedir .
• Özellikle civcivler için yemdeki riboflavin düzeyi çok önemlidir.
• Yetersizlikte Klinik Bulgular :Civcivler Riboflavin’den yetersiz yemle
beslendiklerinde, hayvanların iştahları yerinde olduğu halde, büyümeleri
yavaştır ve zayıftırlar.
• Ortalama 1-2 hafta içerisinde ishal başlar ve civcivler zorlanmadan yürümek
istemezler, çoğunlukla kanatlarının yardımıyla dizleri üzerinde yürürler.
• Hem dinlenme hem de yürüme anında parmakların uçları içeriye doğru
kıvrılmış görüntüdedir.
• Civcivler genellikle dinlenme pozisyonunda bulunurlar, kanatlar düşüktür.

. Boyun geriye doğru bükük durumdadır. Bacak kasları atrofiktir ve gevşektir.
. Deri kuru ve serttir.
• İleri yetersizlik durumlarında civcivler, kendi etraflarında dönmezler ama sırt
üstü veya göğüs üstü uzanıp yatar pozisyonda bulunurlar.
• Ölüm açlık, dehidrasyon, ezilme ve boğulma sonucu meydana gelir.
• Anaçlarda ve yumurtacılarda yetersizlik durumunda yumurta veriminde düşme,
hatchability oranında düşme, embriyo ölüm oranında artma (ortalama 2.
haftanın sonunda) ve embriyoda karaciğerde yağlanma ve büyüme gibi
değişimler gözlenir. Embriyolar cüce ve ödemli durumdadır.
• Hindi yavrularında da büyümede yavaşlama görülür.
• Bu hayvanların ağızlarının köşesinde, göz kapaklarında kabuklanmalar vardır.
• Yine ayaklarda şiddetli dermatitis ve ödem gözlenir.

Riboflavin Yet.

Riboflavin Yet.

Pantothenic Asid yetersizliği ;

• Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında önemli rol oynayan koenzim A’nın bir
bölümünü oluşturur
• Sebepleri :
• Breeder yemlerinde pentotenik asit miktarının düşük olması.
• Civcivlerin başlangıç yemlerinde yetersiz oranda bulunması
• Yetersizlik Belirtileri ve Patogenezisi; Tavuklarda pentotenik asit yetersizliğin de
dermatitis, büyümede gerileme, tüy kırılması, perozis gibi belirtiler gözlenir ve
sonuçta ölüm oluşabilir.
• Bu görüntüler biotin yetersizliğinde de vardır. Buna bağlı olarak bu iki vitamin
yetersizliğini ayırmak oldukça zordur
• Civcivlerde tüylerde yetersiz ve kaba büyüme vardır.
• Ağız kenarlarında sert kabuklanmalar oluşur ve civcivler zayıftırlar. Aynı şekilde göz
kapaklarında da kabuklu sertlikler gelişir.
• Göz kapakları koyu bir eksudatla kaplanmıştır. Bu durum görmeyi oldukça etkiler ve
görme sınırlıdır.
• Ayaklarda ve deride kabuklaşmalar meydana gelir

Pentatonik Asit

Biyotin Yetersizliği

• Genelde büyüme, besin kullanımı, epidermal doku gelişimi, kemik gelişimi ve
üreme için gereklidir
• Sebepler :Tavuklarda, midede biotin sentezleyen mikroorganizmaların ölümüne
neden olabilecek antibiyotik uygulanması
• Rasyonda biotin bağlayıcı veya biotin antigonisti maddelerin bulunması.Örneğin;
çiğ yumurtanın sürekli yedirilmesi biotin yetersizliği oluşturur.
• Rasyonda biotin miktarının düşük olması
• Klinik Bulgular : Biotin ihtiyacı dokuların veya bütünüyle hayvanın metabolik
aktivitesiyle ilişkili olarak değişir.Bu ihtiyaç tüy gelişimi, deri yenilenmesi,
yumurta üretimi döneminde artar.
• Yetersizlik durumlarında ibik ve göz çevresindeki deri ile bacak ve parmak
derisinde dermatitis belirgin bulgulardır.
• Buralarda deride yarıklar meydana gelir.
• Şiddetli yetersizliğe bağlı olarak lezyonlar kabuklu bir görüntü kazanır,

• Hayvanlarda büyüme ve tüylenme yetersizdir, tüyler çabuk kırılır, deri kurudur, ,
• Gençlerde (civcivlerde) şiddetli yetersizlik durumlarında ölüm görülebilir.
• Bunların dışında yetersiz beslenmeye bağlı olarak iskelet bozuklukları, perosiz,
kongenital ataksiler geliştiğide bildirilmiştir.
• Ticari yumurtacı sürülerde şiddetli yetersizlik durumlarında yumurta
üretiminde düşme gözlenir.
• Yağlı karaciğer-böbrek sendromu (FLKS) 10-30 günlük broiler piliçlerde, bazen
de yumurtacı piliçlerde gözlenen ve ölümlere sebep olan metabolik bir bozuk
luktur. Son yıllarda bu bozukluğun nedeni biotin yetersizliğine bağlanmaktadır.
• Hindiler biotin yetersizliğine tavuklara göre daha duyarlıdır.
• Normal civcivlerde ihtiyacın 2,5 katı daha fazla biotine gereksinimleri vardır.
Yetersizlik durumlarında eklem şişmesi ve perosis oluşumları belirtilmiştir.

Biyotin Yetersizliği

Biotin Deficiency - Showing perosis
or slipped tendon from the hock joint
of a turkey poult

Biyotin

Niacin Yetersizliği

New Castle Hastalığı ( Yalancı Veba)
• New castle hastalığı virusu adıda verilen paramyxo virus grubunda yer alan bir virus
tarafından oluşturulan ve her yaştaki kanatlılarda, özellikle tavuk ve hindilerde çok bulaşıcı ve
öldürücü seyirli salgın bir hastalıktır.

• Hastalık dünyanın değişik bölgelerinde görülür ve büyük salgınlarla önemli ekonomik
kayıplara sebep olur. Ülkemizde de 1940’lı yıllırdan sonra görülmeye başlanmış ve büyük
kayıplara neden olmuştur ve hala da olmaya devam etmektedir.
• Hastalığı oluşturan virus çevrede uzun süre canlılığını koruyabilir. Etkenin kümes artıklarında
53 gün süreyle canlı kalabildiği, yazın güneş altında bir karkasta 1 hafta canlılığını
koruyabildiği ortaya konmuştur. Yine kümeslerde kullanılan alet ve ekipman üzerinde,
donmuş tavuk ürünlerinde uzun süreler canlılığını koruyabilir
• Virusun önemli özelliklerinden birisi eritrositleri ağlutine etmesi yani hemağlutinasyon
özelliğidir.

Virusun Suşları

• Newcastle hastalığında virusun değişik suşları saptanmıştır. Bu suşlarının kimyasal
yapıları ve morfolojileri aynıdır. Fakat bazı biyolojik özellikleri birbirlerinden farklıdır.
Buna göre NHV suşları 3 grup altında incelenir.
• 1. Lentogenik Suşlar : Bunlar virulansları düşük olan suşların oluşturduğu gruptur.
Patojeniteleri düşüktür. Bunlar immunsupresyon varlığında ve aşırı stresli ortamda
yaşayan hayvanlarda hastalık oluştururlar. Doku kültürlerinde plak oluşturmazlar. Bu
grupta Hitchner B1, F ve Lasota suşları yer alır. Bu gruptaki suşlar genelde aşı suşu
olarak kullanılır.
• 2. Mezojenik Suşlar : Virulansları orta derecede olan suşlardır. Embriyo’yu öldürme
güçleri daha fazladır. Doku kültürlerinde plak meydana getirmezler. Solunum ve
Sindirim sistemi lezyonları oluşturlar. Antikorsuz hayvanlarda ve İmmunsupresyon
durumlarında daha etkilidirler. Bu gruba MK 107, Roakin, Komarow ve Mukteswar
gibi suşlar girmektedir. Bunların bazıları ülkemiz de dahil olmak üzere bazı ülkelerde
aşı suşu olarak kullanılmaktadır.
• 3. Velogenik Suşlar : En patojen Newcastle hastalığı virusunun suşları bu grupta
bulunur. Bu gruptaki suşlar çok bulaşıcı ve öldürücüdür. Embriyo’yu ortalama 36 saat
içinde öldürebilir ve Doku kültürlerinde plak meydana getirebilirler. Tabii şartlarda da
yüksek ölümlerle seyreden sindirim, solunum ve sinir sistemi lezyonlarına neden olan
salgınlar genel olarak bu suşlar tarafından oluşturulur. Israil Patojen suşu, Corum
patojen suşu, Mikno, Hertz ve GB gibi suşlar bu gruba girer.

• Newcast Hastalığı virüsü affinite-tropizim gösterdiği organlara göre de 3 suşa
ayrılır.
• A) Pneumotropik ( Solunum sitemine affinitesi olanlar ); Bunlar solunum yolu
ve organlarında şiddetli lezyonlar oluştururlar ve solunum güçlüğüne neden
olurlar. Bazı kanatlılarda salgınlar sırasında felçlerde gelişir.
• B) Visserotropik (Sindirim sistemine affinitesi olan); Bunlar başta sindirim
sistemi olmak üzere beraberinde solunum sistemi lezyonları da oluşturlar.
Salgınlarda bezli mide ve barsaklarda kanamalar ve ülserler belirgin lezyonlardr.
• C) Nöyrotropik ( Sinir Sistemine affinitesi olanlar) ; Bunlar En virulent suşlardır.
Sinirleri etkileyen lezyonlara neden olarak felç , paraliz ve diğer sinirsel
lezyonlara neden olurlar

Tür Duyarlılığı ve Insidensi

• New castle virusu evcil-yabani bütün kanatlılarda hastalık oluşturabilir fakat,
hastalığa en duyarlı hayvanlar her yaştaki tavuk ve hindilerdir.
• Papağan gibi süs hayvanlarının, hastalık etkeni için doğal rezorvuar oldukları
düşünülmektedir. Güvercin, Sülünlerde zaman zaman salgınlar tespit edilmiştir.
Özellikle Güvercinlerdeki salgınlar sık görülür ve ekonomik açıdan önemlidir.
Bunlar yanında su tavukları, serçe, sığırcık gibi bazı yabani kuşlar hastalığa karşı
oldukça dirençlidir, fakat zaman zaman bunlarda da tavuklardan bulaşma
tarzında enfeksiyonlar görülmektedir ve bu hayvanlar hastalığın geniş alanlara
yayılmasında önemli rol oynamaktadır.

• Hastalığın insidensi oldukça yüksektir, şu anda bile dünyanın bir çok bölgesinde
geniş salgınlar ortaya çıkmaktadır.

Patogenezis

• Hastalık etkeni olan virus, hasta hayvanların vücut akıntıları ile
(burun akıntısı, dışkı, vb.) etrafa yayılır. Diğer hayvanlar bunu
genellikle solunum yoluyla veya sindirim yoluyla alırlar.
• Vücuda giren virus ilk olarak girdiği bölgede çoğalır, bu aşamadan
sonra çoğalan ve kuvetlenen virus kan dolaşımına katılır (viremi
dönemi) ve buradan kan ile, ilgi duyduğu iç organlara gider ve
patolojik bozuklukları oluşturur.
• Hastalığın klinik görüntüleri bu dönemde ortaya çıkar ve virus hasta
hayvanların akıntılarıyla etrafa bu dönemden sonra yayılır.
• Bu dönem (ortam şartlarına,hayvanların vücud direncine, yaşına,
virusun virulansına, vb. şartlara bağlı olarak ) zaman olarak doğal
enfeksiyonlarda 2-15 gün arasında değişir, ortalama 4-5 gündür.

Klinik Bulgular

:

• Hastalıkta klinik belirtiler; virus suşunun patogenitesine, kanatlının türüne,
bağışıklık durumuna, bakım, beslenme şartlarına diğer bir enfeksiyon olup
olmaması gibi bazı durumlara bağlı olarak değişken olabilir.
• Bazı durumlarda hastalık subakut olarak oluşur ve herhangi bir klinik belirti
göstermeden direk hayvanları öldürür.
• Bazen de 4-5 gün içerisinde, sürüdeki tavukların büyük çoğunluğunda ilgili klinik
belirtiler görülür ve ölüm oluşur.
• Bazı durumlarda ise hastalık çok hafif seyreder ve fark edilmeyebilir.
• Bütün bunlarla beraber hastalığa ilgili klinik bulgular sindirim sistemi, sinir
sistemi ve solunum sistemine ilgili bulgulardır

• Velogenik-nörotropik gruba giren virulent suşlar tarafından oluşturulan
hastalık durumları; sürüde aniden başlar ve sürü içinde hızla yayılır. Bu
hastalık tipi Beach tipi olarak ta adlandırılır.

• Hastalığın bu tipinde hayvanlar başlangıçta durgundur, daha sonra solunum
zorluğu, öksürük görülür. Iştah kaybı yumurta verimi azalır veya tamamen
durur. Ishal her zaman görülmeyebilir. Sinirsel belirtiler hastalığın
başlangıcından itibaren 1-2 gün içerisinde veya 1-2 hafta içerisinde ortaya
çıkar. Bacak veya kanattaki paraliz ve tortikollis çoğu durumda görülmez.
• Mortalite değişkendir ve erişkinler arasındaki ölüm oranı genel olarak % 10
civarındadır. Fakat bazı durumlarda bu % 50’den fazla olabilir. Bunlar yanında
bazen de civciv ve piliçler arasındaki mortalite % 90’a kadar yükselebilir.

• Doyle tipi olarak isimlendirilen Viserotipik -Velogenic ve çok virulent suşlar
tarafından oluşturulan hastalık durumunda ise; Hastalık aniden başlar ve çoğu
durumlarda herhangi bir belirti görülmeden ölümler oluşur.
• Ani ölümler yoksa hasta hayvanlar başlangıçta bitkindir solunum güçlüğü, hırıltılı
solunum, burun akıntısı vardır. Göz çevresi ve yüzde şişlik görülür.
• Hasta hayvanlarda ayrıca çoğunlukla yeşilimtrak renkte olan sulu, bazı durumlarda
ise kanlı bir ishal görülür. Ishal sonucunda hasta hayvanların ileri derecede
dehidre oldukları görülür.
• Hasta hayvanların vücut ısılarında başlangıçta 4-6 derecelik bir artış vardır. Fakat
bu durum ölümden hemen önce düşer ve normale döner.
• Hastalığın bu tipinde canlı kalan hasta hayvanlarda yukarıdakilerden başka kas
spazmları, titremeler, tortikollis, opustotonos, bacak ve bazen de kanat felçleri
çoğunlukla görülen sinirsel semptomlardır.

• Beaudette olarak bilinen hastalık tipi; Genellikle mezogenic suşlar tarafından
oluşturulan, erişkin hayvanlar arasında çoğunlukla solunum güçlüğüyle tanınan
Newcastle durumudur.

• Hasta hayvanlarda öksürük belirgindir. Fakat solunum güçlüğü seyrektir. Akut
seyirlidir.
• Hasta hayvanlarda başlangıçta iştah azalması vardır. Daha sonra yumurta verimi
düşer, yumurtanın kabuk kalitesi bozulur ve değişik şekilli yumurtalar görülmeye
başlanır.
• Ortalama 2-3 hafta kadar sürer ve bazı durumlarda hayvanlar eski normal
durumlarına dönemezler.

• Daha çok civcivler arasında görülen lentogenik suşlar tarafından oluşturulan
hastalık tipi ise Hitchner tipi olarak bilinir. Bu, bazen erişkinler arasındada
görülebilir.
• Hasta hayvanlarda solunum güçlüğü, hırıltılı solunum gibi belirgin solunum
bozuklukları vardır, civcivler arasında daha önce belirtilen sinirsel semptomlar
da görülür.
• Ölüm oranı yüksektir, bu durum diğer enfeksiyonların olaya karıştığı
durumlarda daha da yükselir.
• Bazı hastalık olaylarında ise, virusun patogenitesinin az olması veya hayvanların
dirençlerinin yüksek olmasına bağlı olarak yukarıda bildirilen klinik belirtiler
görülmeden veya çok hafif görülerek hastalık seyredebilir. (Avirulent Form –
Gizli Enfeksiyon )
• Bu gibi durumlarda erişkin hayvanlarda çoğunlukla yumurta veriminde azalma
vardır. Bu gibi hastalık durumları serolojik testlerle ortaya çıkarılabilir.

Fasial ve periorbital ödem

İshal

Opistotonus

Değişik klinik bulgular

Klinik Bulgular

Mikroskobik Bulgular

TAVUK VEBASI (AVİAN INFLUENZA- KUŞ GRİBİ)
• Tanımı: Tavuklarda baş bölgesinde siyanoz, vücudun değişik

kısımlarında ödem ve deri altı kanamaları, solunum, sindirim ve
sinir sistemi lezyonlarıyla karakterize yüksek morbidite ve mortalite
ile seyreden viral bir etkene bağlı oluşan akut enfeksiyöz ve
kontagiyöz bir hastalıktır.
• Etyoloji: Hastalık etkeninin Orthomyxo Viridea familyasından Avian
İnfluenza A virusu olduğu 1955 yılında saptanmıştır. Etken RNA
yapısında, orta büyüklükte ve zarflıdır.
• Antijenik olarak İnfluenza A-B-C olmak üzere üç farklı tipi vardır.
Bunlardan B ve C tipleri sadece insanlarda bulunur, A tipi ise hem
insanlarda hem de domuz, at, mink, balina gibi memelilerde ve
yabani ve evcil birçok kanatlı türünde bulunur ve bu türlerde
hastalık oluşturur.

Tür Duyarlılığı ve İnsidensi:

Avian influenza virusları doğal olarak başta
ördekler olmak üzere hindi, tavuk, kaz ile beraber bıldırcın, sülün ve benzeri bir çok
yabani kuşu içeren kanatlı türünde hastalık oluşturur. Ayrıca bu viruslar papağa,
şahin gibi kafes kuşlarından izole edilmiştir. Hastalığa en duyarlı hayvanlar ördekler
olmak üzere su kuşları, tavuk ve hindilerdir.

• Bulaşma: Virusla bulaşık enfekte kanatlılar respiratorik ve konjuktival akıntılar ve
•

•
•
•

dışkılarıyla virusu etrafa yayarlar. Bulaşmada direkt ve indirekt temas önemli yoldur.
Yine hastalıklı hayvanların akıntı ve dışkılarıyla bulaşmış toz ve topraklar, insanlar,
değişik kümes materyali, diğer kuşlar, memeli hayvanlar, su, yem arabaları, kafesler,
elbiseler, böcekler gibi aracılarla da hastalığın bulaşmasında önemli kaynaklar olarak
sayılabilir.
Ayrıca yabani kuşlar ( Özellikle su kuşları) ile hastalık etkenleri kolaylıkla uzak
bölgelere yayılabilir ve yeni salgınlar için birer kaynaktır.
Bu göçmen kuşlardan özellikle yaban ördekleri enfeksiyona karşı çogunlukla
dirençlidir yada enfeksiyonu çok yüzeysel geçirirler fakat etkeni etrafa yayarlar.
Yapılan araştırmalar göçmen kuşlarda geniş bir Influenza A virus bulaşıklılığı olduğunu
ortaya koymuştur. Bu tip kuşlar virusların dogada sürekliliğini sağlar

Bulaşma

Patogenezis:
• Hastalığın bulaşmasında en etkili yollar sindirim ve solunum yollarıdır.
• Virus ya indirekt olarak solunum havası veya damlacık enfeksiyonu şeklinde
yada direkt olarak temasla duyarlı hayvanı enfekte eder
• Alınan virus enfekte olan hayvanın solunum ve sindirim sistemine yerleşir ve
burada çoğalır, kana karışarak bir viremi dönemi oluşturur.
• Virus bu dönemde kan ile vücudun diğer bölgelerine taşınır.
• Hastalığın inkubasyon periyodu, virusun özelliğine bağlı olarak birkaç saatten
üç güne kadar değişen bir süre olabilir
• Hasta hayvanlar viremi döneminde ve klinik belirtiler görüldükten sonra yada
sağ kalan kuşlar, yakalaşık 10 gün kadar her türlü vücut akıntılarıyla virusu
etrafa yayarlar.
• Canlı kümes hayvanı pazarları ve göçmen kuşlar vasıtasıyla yayılmayı
kolaylaştırmaktadır.

Klinik Bulgular:

• Hastalığın klinik belirtileri başta virusun türü olmak üzere, konakçının yaşı,
cinsiyeti, bağışıklık durumu, çevre şartları(kümesteki amonyak ve toz oranı) ve
diğer enfeksiyonların varlığına (özellikle ND, E.coli ve Mycoplazma) bağlıdır ve
oldukça değişkendir.
• Bazı salgınlarda ( Özellikle virusun H5-H7 alt tipi ile oluşan enfeksiyonlar) ani
ölümler veya yüksek oranda ölümler oluşurken,
• Bazı salgınlarda ise, solunum sistemi belirtileri, aşırı göz yaşı akıntısı, baş ve
yüzün ödemi, derinin siyanozisi ile beraber deri altı kanamalar (özellikle baş ve
sakallarda), ishal ve yumurta veriminde azalma gibi belirtiler gözlenir.
• Bunlar yanında bazı olaylarda üreme ve sinir sistemi organlarına bağlı
bozukluklar da şekillenebilir.
• Hasta hayvanlarda aktivite azalması, yem tüketiminde azalma, aşırı zayıflama,
yumurtadan civciv çıkmama oranında artış gibi bozukluklar da gözlenen
bulgular arasındadır.
• Bazı hastalık vakalarıda ise birkaç belirgin olmayan klinik belirtiyle veya hiç klinik
belirti oluşturmadan da seyredebilir.

Nekropsi Bulguları:
• Şiddetli hastalık olaylarında, hasta hayvanların karaciğer,dalak, kalp,
böbrek ve akciğer gibi organlarında değişik oranda konjesyon ve
kanama tablosu meydana gelir.
• Fakat bu gibi salgınlarda aniden ölen hayvanlarda bu bulgular
meydana gelmeyebilir.
• Düşük virulanslı viruslar tarafından oluşturulan hastalık vakalarında,
çoğu solunum sisteminde sınırlı kalan sinuzitis veya mukopurulent
rinitis gibi lezyonlar oluşur.
• Bu gibi vakalarda ayrıca başlangıçta sakal ve ibikte ödeme bağlı şişlik
gelişir, daha sonra karaciğer, dalak, böbrek ve akciğerde sarımsı-gri
renkte merkezler şekillenebilir.
• Bunlar yanında hava keselerinde, peritonda ve ovidukta sarımsı
eksudat ve fibrinli perikarditis, görülebilen bulgularıdır

Tavuklardakine benzer lezyonlar ördeklerde, hindilerde de bildirilmiştir
Özellikle sinuzitisin ördeklerdeki salgınlar da belirgin bir lezyon olur.
İnfluenza vakalarında gözlenen diğer önemli bir nekropsi bulgusu da,
derinin karkastan ayrıldığında subkutan dokularda gözlenen saman sarısı
renkte bir sıvının akmasıdır.

• Mikroskobik Bulgular:

Hastalıkta , myokardium, dalak, akciğer, beyin,
sakal’da daha belirgin karaciğer ve böbrekte daha az oranda olan ödem
hiperemi, hemoraji ve perivasküler lenfosit infiltrasyonu en karakteristik
bulgulardır.
• Bunlar yanında karaciğer, böbrek ve dalakta parankim dejenerasyonu ve nekroz
olayları, beyinde nekroz, perivasküler lenfosit infiltrasyonları, vaskuler
proliferasyon, gliosis ve neuronal değişimler gözlenebilen diğer mikroskobik
lezyonlardır.
• Yüksek patogeniteli virusların intravenöz inokulasyonundan sonra yaygın
hiperemi,
ödem
ve
peteşiyel
kanamalar
dalakta,
karaciğer,
akciğer,böbrek,bağırsak ve pankreasta nekrotik alanların şekillendiği
saptanmıştır

Teşhis:

• Hastalığın, epizootik olayların görüldüğü bölgeler haricinde klinik bulgulara
bağlı olarak teşhis etmek oldukça zordur.
• Kesin teşhis için virusun izolasyonu ve identifikasyonu gereklidir.
• Etken olan virus hasta hayvanların solunum ve sindirim bölümlerinde üretildiği
için, ölü yada canlı hayvanların trachea ve kloakaları virus izolasyonu için
yeterlidir
• Virus izolasyonunda en fazla kullanılan yollarda birisi embriyolu yumurtalardır
• Serolojik incelemelerde enfeksiyon konusunda bir bilgi verebilir. Enfeksiyondan
sonraki ortalama 7-10. günlerde serumda, testlerde tespit edilebilecek
düzeyde antikor oluşur
• Tanıda izolasyon çalışmalarından çok, spesifik, duyarlı ve aynı zamanda da hızlı
olan moleküler tanı yöntemleri daha ağırlık kazanmıştır. Kontrol ve eradikasyon
programlarından Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR),
Real time RT-PCR, Nucleic Acid Sequence- based amplification (NASBA)
teknikleri kullanılmaktadır.

Ayırıcı Tanı
• Hastalığın klinik belirtileri çok değişken olduğu için, klinik yönden birçok
hastalık veya eksiklik lerle karıştırılabilir.
• Fakat özellikle New Castle ve diğer paramyovirus grup hastalıkları ve
chlamydiosis, mycoplasmosis gibi bakteriyal hastalıklarla karıştırılabilir
• İnfluenza hastalığı çoğunlukla mycoplazma başta olmak üzere bakteriyal
hastalıklarla komplike olur. Salgınlarda buna dikkat edilmelidir
• Korunma ve Kontrol: 1. Kanatlılarda hastalığın belirlenmesi durumunda, en
kısa sürede hastalıklı ve bunlarla temas halindeki kanatlılar imha edilip uygun
bir biçimde ortadan kaldırılmalı ve ortamda çok sıkı dezenfeksiyon
uygulanmalıdır.
• Hastalık odağının ortalama 3 km çevresindeki alanlar karantinaya
alınmalı bu alanlard özellikle kanatlı çiftliklerinde çok sıkı
dezenfeksiyon uygulamaları yapılmalıdır

GANGRENÖZ DERMATİTİS ( MALİGN ÖDEM )

• Gangrenöz dermatitis hızlı büyüyen tavuklarda (broiler) deri altı ödemi,
sellülitis, serosangiöz eksudat, krepitasyon ve deri nekrozu ile karakterize
bozukluklar oluşturan akut, öldürücü septisemik bir hastalıktır.
• Etkine clostridium perfingens-tip A, Clostridium septium ve Staphylococcus
aureus dur. Bunlar ya tek başlarına yada kombine olarak hastalığı oluştururlar.
• Özellikle İnf. Bursal Disease ve İnklüzyon body hepatitis başta olmak üzere
immunsupresyon oluşturan hastalıklarda beraber veya bunlardan sonra sıklıkla
görülen bir enfeksiyondur. Ayrıca manenjmentin kötü olması veya kalabalık
kümeslerde hastalık için predispose faktörler olarak kabul edilir.
• Birinci derecede broilerin bir hastalığıdır. Özellikle 4-8 haftalık arası yaştaki
hayvanlarda gözlenir. Fakat 17 günlük piliçler ve 18-20 haftalığa kadar
yumurtacılardada oluştuğuna dair bilgiler vardır.

KLİNİK BELİRTİLER:
• Doğal hastalık olaylarında değişen derecelerde depresyon, inkoordinasyon,
iştahsızlık, bacaklarda zayıflık ve ataksi gibi belirtiler oluşur.
• Hastalığın oluşum süresi kısadır ve genellikle 24 saatten az bir sürede ölümler
şekillenir. Akut olaylarda ise hayvanlarda kümeste ölü olarak bulunurlar.
• Salgınlarda mortalite oranı % 1-60 arasında değişebilir. Ölen hayvanlarda herkes
çok kısa sürede dekompoze olur ve otolitik görüntüdedir.
• Hasta hayvanların kanat altı çevresi, göğüs karın ve bacaklarda özellikle vücudun
tüysüz alanlarında, derinin koyu siyah renkte ve nemli olduğu görülür. Bu
kısımlarda deri gazlı (amfizem) veya gazsız yoğun kanla boyanmış ödemli bir sıvı
ile kaplı durumdadır.
• Kasların altı gri siyah renklidir ve bu kısımlar ödemlidir ve bazen buralarda da gaz
kabarcıkları bulunur. Bütün bunlara rağmen derinin sağlamlığı bozulmamıştır.
• Çok seyrek olsada bazen deri bulgularıyla beraber karaciğerde nekrozlar vardır ve
böbrek, kalp konjesyone durumdadır.

Klinik ve Nekropsi Bulguları

Severe necrosis of muscle and subcutanous
tissue - broiler 5 weeks of age.

.
Affected leg and toes.
Necrosis of the wattle

Necrosis of the abdomen skin

MİKROSKOBİK BULGULAR: Lezyonlu alanlarda derialtı dokusunda ödem ve

amfizem le beraber çok sayıda bazofilik büyük basil ve/veya küçük koklar
bulunur.
-Kaslarda şiddetli yaygın kanama, konjesyon ve nekroz vardır.
- Karaciğerin etkilendiği olaylarda, bu organda sınırlı koagulasyon nekrozu
odakları
vardır.
İBD ile beraber seyreden olaylarda, b.Fabriusta yaygın nekroz ve atrofi
vardır.
Tipik olan makroskobik ve mikroskobik lezyonlarla ve
buralardan etkenin izolasyonuyla yapılır,
• Hastalık deride lezyonlar yapan Candia albikans, Aspergillos gibi
mantar hastalıklarından, broiler de gözlenen kontak veya ülseratif
dermatitisten, hindilerde plantar padodermatitisten ayırt edilmelidir.
• TEŞHİS :

Botulizm (Limberneck)

• Kanatlılarda Clostridium botulinum’un eksotoksinlerinin alınması sonucu iskelet
kaslarının paraliziyle karakterize bir intoksikasyon olayıdır.

• Hastalık Limberneck veya batı ördek hastalığı (western duck sickness) adlarıyla
da bilinir.
• Salgınlar çoğunlukla toksin içeren çürümüş tavuk karkaslarının veya toksin içeren
sinek veya değişik böcek kurtlarının yenmesiyle meydana gelir.
• Suda yaşayan kanatlılarda, yine toksin içeren yumuşak kabuklu su canlılarının
veya larvalarının yenmesiyle veya göllerin durgun en kirli kısımlarında yüksek
toksin içeren suyun alınmasıyla hastalanırlar.
• Özellikle tavuklardaki bazı vakalardada toksin için herhangi bir dış kaynak
olmadan, toksinin hayvanın sekumunda üretilip, emilerek hastalığın meydana
geldiği belirlenmiştir.

• Hastalık dünyanın değişik bölgelerinde görülmektedir. Modern yetiştiriciliğinin
kullanıldığı bölgelerde insidansi oldukça düşüktür.
• Hastalık vakaları çoğunlukla serbest yetiştiriciliğin yapıldığ, menanjmentin kötü
olduğu kümeslerde ve vahşi kanatlı hayvanlarda görülmektedir.
• Hastalık tavuklar dışında özellikle ördeklerde ayrıca hindilerde, güvercin, sülün
gibi kanatlılarda da zaman zaman önemli sorunlar yaratmaktadır.
• Hastalık özellikle ılık mevsimlerde daha etkili olur ve salgınların çoğunluğu yaz
aylarınd gözlenir.
• Hastalığın etkeni olan Cl. botiliunum gram pozitif, spor yapan ve ekso toksin
üreten anaerobik bir bakteridir.
• Kanatlılardaki salgınlarda en fazla bulunan ve hastalığı oluşturan tip C dir. Bunun
yanında bazen tip A ve B ‘ye bağlı salgınlarda bildirilmiştir.
• İnsanlarda, kanatlılardan köken botulizm olayları çok nadirdir.
• Hastalığın broilerlerde en fazla görülme yaşı 2-8 haftalık yaş dönemidir.
• Etken olan Cl. botulinum anerobik şartlarda sinirler üzerine etkili olan bir neuro
toksin üretir. Buna bağlı olarak paraliz ile karakterize bulgular ortaya çıkar.

KLİNİK BELİRTİLER
• Hastalıkta mortalite morbilite oranı alınan etkenin dozu ile doğru orantılıdır.
Yüksek dozda toksin alındığında birkaç saat içinde hastalık oluşurken düşük
dozlarda toksin alınımı ile paralizle karakterize bulgular bir iki gün içinde
meydana gelir.
• Hastalık belirtileri bütün kanatlı türlerinde benzerdir.
• Tavuklarda bacak, kanat ve ensede gelişen paraliz (flaccid paraliz) en tipik
görüntüdür. Buna bağlı koordinasyon zayıflığı vardır.
• Göz kapakları yarı kapalı durumdadır ve bu da hastalık için önemli bir görüntüdür.
• Paralitik belirtiler bacaktan başlar, kanatlara, enseye ve göz kapaklarına doğru
ilerlerler.
• Başlangıçta hayvanlar oturur durumdadır ve zorla hareket ederler. Yürümeye
zorlandıklarında topallarlar.
• Paralizden dolayı kanatlar düşüktür. Ense kısmında tüyler kabarıktır ve kafa hafif
öne doğru gergin görüntüdedir, ağız yarım açıktır, hayvan zor nefes alır.
Limberneck ismi bu görüntüden dolayı verilmiştir.

Klinik Bulgular

Botulism. Third eyelid paralysis

• Hastalıkta belirgin olan bir nekropsi bulgusu yoktur. Genelde sindirim organları
boştur bazen ishal vardır, buna bağlı olarak kalın kloaka bölgesi dışkı ile
boyalıdır. Bazı olaylarda da hayvanın kursağından sindirilmemiş bozuk maddeler
veya kurtçuklar bulunabilir.

• Hastalığa özgü bir mikroskobik bulgu yoktur.
• Klinik belirtiler teşhiste önemli yardımcıdır. Yalnız diğer zehirlenme vakalarından
özellikle hindilerde monensin zehirlenmesinden ayırt edilmelidir.

• Ayırıcı teşhişte botulizm toksinlerinin varlığı laboratuvar farelerine şüpheli
hayvanların bağırsak içeriğinin enjeksiyonuyla doğrulanmalıdır.
• Prognozu kötü olan bir hastalıktır.
• Antitoksin kullanılabilir fakat kanatlılarda pratik değildir. Antitoksin kullanıldı
ğında ayrıca hasta hayvanların bağırsaklarının bol su verilerek boşaltılması
yararlıdır

NEKROTİK ENTERİTİS

• Özellikle 2 haftalık ve daha fazla yaştaki piliç ve pulletlerde gözlenen bağırsak
bölümlerinde şiddetli yangıyla karakterize sporodik seyirli bir hastalıktır.
• Kanatlı yetiştiriciliği yapılan dünyanın değişik bölgelerinde gözlenen bir hastalıktır.
Nekrotik enteritisin etkeni clostridium welchii (Cl.Perfiringes)dir. Çoğu salgınlarda
koksidiosiz ile beraber bulunur.
• Patogenezis; Hastalık Cl. Perfringens toksinlerinin etkisiyle hücrelerin ölmesiyle oluşur.
• Bu etken aslında bağırsak bölümünde yaşayan bir mikroorganizmadır. Yani bağırsakların
sürekli üyesidir, fakat sayısı azdır. Değişik stres durumlarında bunların sayıları artar ve
toksin üreterek bağırsak fonksiyonel hücrelerinin dejenerasyon ve nekrozuna neden
olur.
• Bu etkenler prolifere olduklarında özellikle kalın bağırsak ve sekumdan ince
bağırsaklara doğru göç ederek ürettikleri toksinlerle birinci derecede o bölgelerde
bozukluklar meydana getirirler.
• Bakterilerin üremesine ortam hazırlayan stres durumlarından başlıcası hafif veya
subklinik seyirli koksidiosiz durumlarıdır
• Ayrıca altlığa ve sindirilemeyen veya tane yemlere bağlı olan alt bağırsak bölümünde
zedelenmeye sebep olan veya kümes içi temizliğinin iyi olmaması gibi nedenler de
hastalığa karşı predispozisyon yaratan stres faktörleri arasında sayılabilir.

Doğal salgınlarda hayvanların tüyleri kabarıktır.
Depresif
görüntüdedirler,
hareketleri
dengesizdir,
İştahsızlık
ve
kilo
kaybı
vardır.
Sulu
ishal
belirgindir.
Akut olaylarda bu belirtiler çok kısa sürer ve hayvan çoğunlukla ölür.
Daha hafif enfeksiyonlarda hasta hayvanlar belirtileri daha hafif gösterirler
ve
3-4
hafta
içinde
çoğunlukla
ölürler.

KLİNİK

BULGULAR

:

• Nekropsi- Makroskobik bulgular ileum ve jejunum başta olmak üzere
çoğunlukla ince bağırsaklarda gelişir.
• Bağırsak serozaları kanamalıdır, bağırsaklar gaz ile doludur ve kolaylıkla
ufalanabilir durumdadır.
• Kalınlaşmıştır, mukoza nekrotik görüntüdedir, ve yüzeyinde pseudomembran
şekillenmiş olabilir. Bu pseudomembran yeşilimsi veya sarımtırak renktedir.
• Bazı şiddetli olaylarda kanamalar vardır
• Bağırsak lümeninde mukoza üzerinde derin yarıklar oluşur, bu yarıklar bağırsak
lümeni açılmadan serozadan kolaylıkla görülebilir.
• Bazı olaylarda özellikle bağırsakların alt bölümünde gelişen lezyonlar oldukça
kurudur.
• Akut salgınlarda bağırsak mukozasında kanama ve nekrotik artıklar çok fazladır

Klinik Bulgular;

Nekropsi Bulguları

Nekrotik Enteritis Karaciğerde çok sayıda fokal nekroz odakları- Mikroskobi

MİKROSKOBİK BULGULAR

• Hastalığın ilgili lezyonlar bağırsaklarda villilerin uç kısımlarında
gelişir.
• Buralarda bakteri kümeleri, epitellerde bazal membrandan
ayrılma ve dökülmeler ve koagulasyon nekrozları gelişir.
• Nekroze bölgeler heterofil lökositlerle çevrilidir. Nekroz
submukoza hatta kas tabakasına kadar yayılır
• Villilerin uç kısımlarında kistler gelişir.
• Bir süre yaşayan hayvanlarda kript epitellerinde belirgin olan
rejenerasyon ve hücrelerde mutozlar görülebilir
• Villiler kısalmış ve düzdür, çoğu salgınlarda bu lezyonlarla
beraber seksual koksidia’larda görülebilir.

TEŞHİS :

• Hastalığın teşhisi tipik olan makroskobik, mikroskobik lezyonların
tespiti ve etkenin izolasyonuyla kolaylıkla yapılabilir.
• Saha salgınlarında Clostr. Perfiringes bağırsak duvarı
kazıntısından, kolaylıkla izole edilebilir.
• Hastalık ülseratif enteritisten ve E. brunetti enfeksiyonundan
ayrılmalıdır.
• Ülseratif enteritiste lezyonlar bağırsağın distal bölgelerinde ve
sekumda belirgindir.
• Ayrıca karaciğerde nekrozları vardır. Bunlarla nekrotik enteritisten
ayrılabilir.

ÜLSERATİF ENTERİTİS ( BILDIRCIN HASTALIĞI

):

• Civciv-piliç, hindi palazları, bıldırcın, sülün gibi kanatlılarda ani olarak başlayan
ve yükselen ölüm grafiğiyle karakterize akut bakteriyel bir hastalıktır.
• Bağırsaklarda akut gelişen yangı ve ülserasyon ile karakteristiktir.
• Hastalık ilk olarak bıldırcınlarda enzootik olarak salgınlar şeklinde görüldüğü
için, bıldırcın hastalığı olarak isimlendirilmiş,
• Fakat hastalık daha sonraları bıldırcanlar’dan başka diğer birçok kanatlı
türünde de tespit edildiğinden, ve oluşan lezyonlara bağlı olarak ülseratif
enteritis olarak adlandırılmıştır.
• Etken : Hastalık etkeni Clostridium colinumdur.
• Fakat hastalığın oluşabilmesi için stres faktörlerinin, Koksidiozis, Gumboro,
Aplastik Anemi gibi hastalıkların, kötü hijyen şartlarının ve kötü
manengment’in predispoze faktörler olarak bulunması gerekir.
• Çoğunlukla bu hastalıklar ile beraber gelişir.

PATOGENEZİS : Hastalıklı

hayvanların akıntılarıyla veya dışkısı ile bulaşmış yem,
su veya altlığın sağlam hayvanlar tarafından sindirim yoluyla alınmasıyla ve
yukarıda belirttiğim predispose şartların bulunmasıyla hastalık oluşur.

• Sindirim kanalına giren organizmaların kan dolaşımına girebilmesi için
bagırsak mukozasında yırtık, ülser v.b. bozuklukların bulunması
gereklidir.
• Bu nedenle hastalık çoğunlukla koksidiozisle beraber bulunur.
• Hastalığın inkubasyon peryodu değişkendir.
• Bıldırcınlarda yapılan deneysel çalışmalarda, ülseratif enteretis’in akut
formun da 1-3 gün içinde ölümlerin meydana geldiği tespit edilmiştir.
• Bir sürüde hastalık vakası ortalama 3-3,5 hafta kadar sürer, 5-14
günler arasında mortalite pile noktadadır.

KLİNİK BULGULAR : Hastalık en yüksek oranda 4-11 haftalık yaşlarda meydana
gelir.
Hasta hayvanlar deprese durumdadır, tüyleri kabarıktır, hareketleri tutuktur,
belirgin bir ishal vardır.
Hasta hayvanlar hızla zayıflar, gözler yarı kapalı durumlar.

Hastalığın akut salgınlarında bu belirtiler görülmeye bilir.
Bu salgınlarda özellikle iyi gelişmiş ve kursakları yem ile dolu hayvanların
öldüğü dikkati çeker.
Mortalite %2-12 arasında değişir. Genç bıldırcınlarda bu oran 2-3 gün içinde
%100’ e ulaşabilir.

NEKROPSİ BULGULARI

• Hayvanların kursakları sıvı içerikle doludur.
• Özellikle akut olaylarda duedonumda belirgin bir hemorejik enteritis
ve bagırsak duvarında küçük kanama alanları vardır.
• İnce bağırsak, sekum üst kalın bağırsak mukozasında hemorajik
sınırlı küçük, yuvarlak düğme gibi ülserler vardır.
• Bazen seroza delinir ve içerik karın boşluğuna akar, peritonitise
neden olur.
• Başlangıçta hemorajik sınırları belirgin olan bu ülserler zamanla
genişler ve bu kanamalı sınır kaybolur.
• Bunlar yanında dalak büyümüş, kanamalı ve konjesyone
durumdadır ve karaciğerlerin yüzeyinde sarımsı-gir renkte farklı
büyüklükte nekrotik odaklar gelişir.

MİKROSKOBİK BULGULAR

• Hastalığın akut seyrinde bağırsak mukozasında epitelyum
hücrelerde dökülmeler, bağırsak duvarında ödem, damarlarda
genişleme ve mukozada lenfosit infiltrasyonu tipik bulgulardır
• Bağırsak lümeni dökülmüş epitelyum, kan hücreleri ve mukoza
parçaları ile dolu durumdadır. Mukozada ülserler oluşur
• Dalak yaygın olarak kanamalı görüntüdedir.
• Karaciğerde ise paranşimin değişik bölgelerinde, değişik boyutlarda
sınırlı belirgin olan koagulasyon özellikle nekrozlar vardır.
• TEŞHİS: Dalaktaki kanamalar, karaciğerdeki nekrozlarla beraber
ince bağırsak ve sekumda görülen ülseratif lezyonlar ile genellikle
teşhise gidilebilir.
• Fakat kesin teşhis için etken olan Clost.colinum un
identifikasyonudur. Bunun için karaciğer ve dalak kullanılır.

Bıldırcında Duedenum ve Jejunumda farklı odaklar halinde
tüm bağırsak duvarını içine alan serozadan da görülen
perfore nekrotik Ülseratif enteritis

Ülseratif enteritis-Bıldırcın Mukozada MultiFokal Etrafları sınırlı hemorajik ülser odakları

Bıldırcın, Karaciğer. Ulcerative enteritis. Karaciğer yüzeyinde çok sayıda hemorajik beyaz
renkte nekroz odakları. Bagırsakta serozadanda görülen multifokal mukozal nekroz odakları .

MAREK HASTALIĞI

Balerin Oturuşu

• Marek hastalığı tavukların çok bilinen ve çok incelenen
tümoral ve öldürürcü viral bir enfeksiyonudur.
• Bütün dünyada yaygın olan hastalık periferal sinirler ,
yumurtalık ve testis , iris , iç organlar , kas ve deride
lenfoproliferatif üremeler sonu oluşan tümoral bozukluklar
ve ölüm ile karakterizedir.
• Etken Herpesvirüslerden olan , onkojenik özelliği olan Marek
hastalığı virüsüdür.
• Zarflı olan DNA virüsleri 160 kapsomerleri ve 20 yüzlüdür.
• Büyüklükleri 150-200 nm dir.

Üç serotipi bulunmaktadır.
Serotip-1 , virulant ve onkojenik virüsları içermektedir.
Serotip-2 onkojenik olmayan MHV’u içerir.

Serotip-3 hindilerden izole edilen virüsü içeririr.
Etken ,günlük civcivlerde , doku kültürü ve embriyolu tavuk yumurtasında
üretilebilir.
Kimyasal dezenfektanlar virüsü 10 dk inaktive edebilir.

Marek hastalığı virüsleri hücrede produktif , latent ve transforme edici
enfeksiyonlar oluştururlar.

EPİZOOTİYOLOJİ

• Marek hastalığı yalnız tavuklarda görülmüştür.
• Deneysel olarak hindi , sülün ve bıldırcınlarda enfeksiyon
oluşturulmuştur.
• Hastalık 16-18 haftalıktan küçük tavuklarda çok görülür.
• Yumurta dönemindeki tavuklarda ve damızlık sürülerde hastalık
saptanmıştır.
• Bulaşma solunum yolu ile olur. Vertikal bulaşma görülmez.
• Direkt temas ile enfeksiyon duyarlı tavuklara bulaşır.
• Kontamine kümeslerde indirekt horizontal bulaşma ile hastalık sürü
içinde yayılır.
• Genç tavuklar enfeksiyona daha duyarlıdır ancak enfeksiyona her
yaşta rastlanılabilir.
• Klinik semptomlar 3-4 haftadan önce görülmez

SEMPTOMLAR

• Marek hastalığı progresif bir hastalıktır.
• Belirtiler başlıca nörolenfamatöz değişimler ve derideki lezyonlardır.
• Klinik Bulgulara göre Klasik ve Akut Marek hast. olarak 2 formda
gelişebilir, Klasik Formda ; Genellikle 8-10 haftanın üstündeki
tavuklarda gelişir. Hafif seyreder ve morbidite ve mortalite düşüktür.
• Periferal sinirlerin etkilenmesi sonucu bacak ve kanatta kısmen veya
tam bir paraliz görülür. Balerin oturuşu hastalık için tipiktir.
• Boyun sinirlerin etkilenmesi ile boyun aşağı tutulur, tortikollis
şekillenir, Vagus sinirin etkilenmesi ile kursak genişlemesi gelişir.
• Enfekte sürülerde bu bulgular sürü içinde sadece birkaç hayvanda da
şekillenebilir.
• Bazı virülansı yüksek MHV’ları ile enfeksiyonda gözde lezyonlar gelişir.
• Gözbebekleri önce düzgünlerini kaybeder , giderek gözbebekleri
dağılır , sonunda gözbebeği bir iğne başı kadar daralır. Tavuklar kör
olur.

Nekropsi Bulguları ;

• Klasik Form’da; Siyatik sinirler başta olmak üzere etkilenen tüm periferal
sinirlerde kalınlaşma (2-3 kat kadar), gri-sarı renk oluşumları , çizgili yapının
kaybolması gibi karekteristik bulgular saptanır. Kalınlaşma tek taraflı olabilir .
• Göz’de iris renginin solması göz bebeği kenarlarının düzgün olmaması ve gös
bebeğinin zamanla çok küçülmesi ile karekterizedir.
• Bazı salgınlarda B. Fabricius ta atrofi ve kistleşmeler gelişebilir.
• Kesim sırasında veya tüyler yolunduğunda deride kıl folliküllerinde nodular
üremeler şeklinde kabartılatr saptanabilir .
• Gögüs veya Bacak kaslarında nodular tümör oluşumları da gelişebilir.
• Akut Formda; Hayvanlar çoğunlukla kaşektiktir.
• Başta Karaciğer, Dalak, Proventrikülus, Pankreas, Barsaklar olmak üzere tüm
Visseral organlar da farklı boyutlarda nodular lenfoid tümörler saptanır. Bu
durum Lenfoid Leucosiz den ayrılmalıdır.

Balerin Oturuşu

Derideki Değişimler

Gözdeki değişimler

• Marek hastalığının akut şekli; Daha çok 3-8 haftalık piliçlerde gelişir
klasik hastalıktaki tipik bulgular çoğunlukla gelişmez, şiddetli seyreder
mortalite ve morbidite yüksektir. Tavukların çoğunda düşkünlük ve
iştah olsa bile zayıflama, tüy kabarıklığı ve tüylenme bozuklukları
dikkat çekicidir.
• Tavuklarda birkaç gün içinde koordinasyon bozukluğu paralizler başlar.
• Kilo kaybı ,solgunluk ,iştahsızlık ve ishal gibi spesifik olmayan belirtiler
ortaya çıkar. Salgınlarda belirtileri gösteren hayvanlar birkaç gün
içinde ölürler, bazende hiçbir klinik belirti gelişmeden direkt ölüm
gelişebilir.
• Akut Marek hastalığı görülen sürülerde mortalite ve morbidite hemen
hemen aynıdır. Genellikle hastalık belirtileri gösteren tavuklar ölürler.

Marek Hastalığında Lenfoid Tümörler

Mikroskobik Bulgular

• Hastalığın Klasik formunda Çoğunlukla gelişen sinir lezyonlarında , Başta N.
İşyadikus olmak üzere sinir kılıflarında ödem, lenfosit ve plazma hücrelerinden
oluşan farklı yoğunlukta yangısal hücre infiltrasyonları ve bazı salgınlarda da bu
sinirlerde mononüklear tipte hücrelerden oluşan atipik lenfoid hücre
birikimlerinden oluşan bir mikroskobik tablo gelişir.
• Çoğunlukla Akut formda ise başta karaciğer, böbrek, gonodlar olmak üzere tüm
visseral organlarda gelişen farklı yoğunlukta solid yapıda çoğunlukla
lenfositlerden daha az sayıda, lenfoblast ve plazma hücrelerinden oluşan ,atipik
lenfoid hücrelerle karekterize
lenfoid tümör odaklarının saptanması
mikroskobik teşhis için yeterlidir.
• Özellikle genellikle 7-8. haftadan sonra gelişen hastalığın Transient paraliz
formunda ise özellikle beyinde ve beyincikte gelişen perivaskuler lenfoid hücre
infiltrasyonları ile karekterize nonpurulent encephalitistir.

Mikroskobik Resimler

TEŞHİS
• 1-Klinik ve nekropsi bulguları: Marek hastalığı klinik belirtiler ve bulgularına
göre tanımlanabilirse de kesin tanı için laboratuar muayeneleri zorunludur.
• 2-Laboratuar muayeneleri :
• a) Virüs izolasyonu: Enfekte tavuklardan her zaman izole edilebilir. Kan
lenfositleri , heparin ile alınan taze kan , dalak dokusu ve tümör hücreleri
virüs izolasyonunda kullanılabilir.
• Serotip-1 izolasyonu için tavuk böbrek hücre kültürü ve ördek embriyo
fibroblastları kullanılır.
• Serotip2 ve serotip-3 ‘ün izolasyonu için tavuk embriyoblastları kullanılır
• b ) Serolojik testler: Floresan antikor testi , agar jel presipitasyon ve
nötralizasyon testleri
• c ) Histopatolojik ve sitolojik muayeneler: MH tümörlerin de küçük büyük
lenfositlerde oluşan karışık bir lenfosit populasyonu , lenfoblastlar , plazma
hücreleri ve MH hücreleri görülür.

Kanatlı Çiçeği

Tanım; Kanatlı çiçeği ağzın içinde, sakal , ibik ve deride kabarcık ve kabuklu, trakheanın üst bölümü ve ağızda
difterik lezyonlarla karakterize viral bulaşıcı bir hastalıktır.

• Etken; Etkeni Pox viridae familyasından Avian Pox genusundan bir üyesi olan Fowl Pox virusudur. Bu genusa ait
bunun dışında hindi çiçek virusu güvercin, serçe, kanarya ve bıldırcın çiçek virusları vardır. Memeli çiçek virusu
Orthopox genusuna aittir.
• Tavuk, güvercin çiçek virusları arasında tam olmayan çapraz bir immunizasyon varlığı bildirilmektedir. Etken olan
virus DNA grubu bir virustur.
• Hastalık doğal olarak çoğunlukla hindi,tavuk, güvercin daha az olarak ta kanarya, kaz, bıldırcın, ördek gibi
kanatlılarda görülür. Bütün yaşlardaki, cinsiyetteki ve ırktaki kuşlar hastalıktan etkilenir
• Bütün dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Fakat sıcak iklime sahip bölgelerde özellikle denize yakın
kısımlarda daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Sonbahar ve kış ayları, tavuklarda salgınların en fazla gözlendiği
mevsimlerdir.
• Çiçek virüsü sağlam deriden geçemez. Bulaşmanın oluşabilmesi için virüsün derideki bir erezyondan yada yara
gibi bir açıklıktan girmesi gerekir. Bu nedenle bulaşma çoğunlukla mekanik yollarla gerçekleşir. Ayrıca sokucu
sinek ve böceklerinde bulaşmada rol oynadığı bilinir.
• Kontamine alanlarda tüyler ve kurumuş yara kabukları (scab), taşıdıkları virüslerle bulaşmada önemli aracılardır.
Bunlar vasıtasıyla hem solunum yollarında hemde deride hastalık oluşabilir. Bu virüsün bir hayvandan diğerine
bulaşmasında en önemli yol direk temastır. İklimin sıcak olması bulaşmanın hızlanmasına neden olur.

Patogenezis

• Derideki bir yaradan direkt olarak veya diğer yollarla vücuda giren virüs
önce epitelyum hücreleri enfekte eder. Bu hücrelerde çoğalır ve hücre
çoğalmasını sağlayan epidermal büyüme faktörünün üretilmesiyle
hücreden hücreye lokal olarak yayılır.
• Bazı virüsler direkt kana karışarak viremiye neden olurken, bazılarıda
iç organlara yayılır. Bu aşamada organlarda önemli patolojik
değişiklikler oluşmaz.
• Virüs dalak, karaciğer gibi organ hücrelerinde tekrar üreyerek
sekunder viremiye neden olur.
• Bundan sonra tekrar deride epitelyum hücrelerine lokalize olur ve
generalize enfeksiyon bu yolla meydana gelir.
• Doğal salgınlarda, hastalığın inkübasyon peryodu tavuk ve hindi ve
güvercinlerde 4-10 gün, kanaryalardac ise 4 hafta kadardır

Klinik Bulgular

• Çiçek hastalığı oluşan lezyonların lokalizasyon yerine bağlı olarak iki farklı
formda görülebilir.
• Lezyonlar ya deride sınırlıdır ve kutanöz form olarak isimlendirilir yada ağız,
burun, dil, ösephagus, kursakta sınırlıdır ve difterik form olarak isimlendirilir.
Bazı salgınlarda bu iki form biraradada gözlenebilir.
• Hastalığın kutanöz (Deri, nodüler) formunda lezyonlar baş, boyun, sakal,
ibik, göz ve bacaklardaki tüysüz deride şekillenir. Buralarda yara gibi noduller
şekilli kabartılar meydana gelir. Bu form sürüde başladıktan sonra yavaş yavaş
gelişir. Sürü içerisinde bütün hayvanlara yayılması ortalama 2-3 hafta sürer.
• Bu lezyonlar dış görünüşleri yönüyle farklı olabilir. Bunlar önce papul
şeklindedir, daha sonra vezikül, daha sonra da pustül şekline dönüşürler. En
sonunda kabuklu bir özellik kazanırlar.
• Ortalama 2-3 hafta içerisinde bu kabuk düşer geriye kalan yara iz bırakarak veya
bazende bırakmadan iyileşir.
• Bu hastalık formu sineklerin bol olduğu sıcak aylarda daha fazla görülür.

Difterik formunda (ıslak çiçek)

• Burun, larinx, trachea gibi üst solunum yolları ve ağız, farinks, özafagus gibi sindirim
organlarının mukoz membranlarından küçük beyazımsı nodüler lezyonlar oluşur.
• Özellikle solunum yollarındaki lezyonlara bağlı olarak solunum bozukluğu belirtileri
ortaya çıkar. Bu bölgelerde ayrıca sarımsı-beyaz renkte difterik özellikte
pseudomembranlarda (plaklar) oluşabilir.
• Ağız ve ösafagustaki lezyonlara bağlı olarakta iştahsızlık ve yeme güçlüğü oluşur.
• Burun lezyonarına bağlı olarak nasal boşalma engellenir, konjiktivadaki lezyonlarda
oküler boşalmayı engeller ve körlüğe neden olabilir.
• Hastalığın bu formu kış aylarında daha fazla görülür.
• Çiçek hastalığının sürü içerisinde ortalama etkili olma süresi 2-3 haftadır. Şiddetli
salgınlarda bu 6-7 haftaya çıkabilir. Ölüm, eğer bir bakteriyal komplikasyon olmaz ise
düşüktür.
• Özellikle difterik formda ölüm yüksektir. İyileşen hayvanlar re enfeksiyonlara karşı
bağışıklık kazanırlar.
• Güvercinlerde mortalite tavuklardaki gibidir. Fakat kanaryalarda ölüm yaşa bağlı olarak
% 50’ye kadar yükselebilir.

Nekropsi Bulguları

• Esas lezyonlar daha önce anlatıldığı gibi derinin kılsız bölgelerindeki nodüler
veya kabuklu lezyonlar ve ağız, trachea, farinks, burun boşlukları, ösefagus
gelişen pseudo membran oluşumu ile karakterize lezyonlardır.
• Özellikle mukozalarda gelişen pseudomembranlar(plaklar) difterik yapıdadır ve
bunlar mukozaya sıkı sıkıya yapışıktır ve kaldırmak istendiğinde zorla yerinden
çıkar ve mukozada erezyonlara neden olur.
• Hindilerde çiçeğin ilk belirtisi sakal, burun üstündeki deri gibi baş kısımlarındaki
sarımsı- beyaz renkteki oluşumlardır. Bunlar yumuşaktır ve kolaylık yerlernden
uzaklaştırılırlar ve yerlerinde yapışkan seröz bir eksudat kalır.
• Bunlar yanında ağız köşeleri , göz kapağı ve oral mukoza çoğunlukla lezyonların
oluştuğu yerlerdir.
• Buralarda geniş ve kuru bir kabuk veya sarımsı- kırmızı veya kahverengi
kabarıklıklar şeklinde lezyonlar görülür. Genç hindilerde baş, baak ve parmaklar
komple lezyonlarla kaplıdır. Şiddetli hastalık durumlarında lezyonlar tüylü
bölgelere yayılır.

Kanatlı Çiçeği

Mikroskobik Bulgular
• İnfeksiyonun en önemli özelliği yangısal değişimlerle beraber, hücrelerde
genişleme ve epitelyum hücre üremesidir.
• Lezyonun tipi ister difterik ister kutanöz olsun bütün bu lezyonlarda yukarıdaki
değişimlerin hepsi gözlenir.
• Epitelyum hücrelerindeki aşırı hiperplaziye bağlı olarak infeksiyon başlangıçta
Epithelioma contagiosa avium olarakta isimlendirilmiştir.
• Deride spinozum hücrelerinde, diğer bölümlerde mukoza epitelyum
hücrelerinde aşırı bir hiperplazi ve buna bağlı olarak mukozada 10-15 kata kadar
kalınlaşma görülür.
• Üreyen hücrelerde giderek balonumsu ve retiküler dejenerasyon oluşur.
Dejenerasyona uğrayan veya sağlam epitelyum hücrelerinde eozinofilik
intrastoplazmik inklisyon cisimcikleri gelişir. Bunlara Bollinger Borel cisimcikleri
adı verilir.
• Teşhisinde patognomik bulgudur

Teşhis

• Klinik belirtiler ve özellikle tipik deri lezyonları çoğu zaman
teşhis için yeterli olabilir. Fakat bunların histopatolojik
muayenelerle veya virus izolasyonu ile doğrulanması gerekir.
• Özellikle difterik formun ağırlıkta olduğu olaylarda bazı
solunum enfeksiyonlarıyla karıştırılabileceği için teşhis için
virus izolasyonu kesinlikle gereklidir.
• Deriden veya mukozaalrdaki lezyonlu kısımlardan alınacak
meteryallere apitel hücrelerinden intrastoplazmik inklüzyon
cisimlerib görülmesi teşhis için yeterli bir bulgudur.
• Hastalığın özellikle difterik formu, infeksiyöz laringotrachetis
ile kolayca karışabilir.

Salmonella Enfeksiyonları
• Bu grupta ,
• Kanatlıların bir çoğunda hastalık tablolarına neden olan ve
Salmonella genusundaki etkenlerin oluşturduğu enfeksiyonlar
yer alır. Bunların en önemlileri ve sık görülenleri Pullorum
Hastalığı , Kanatlı Tifosu , Paratifo Enfeksiyonu ve Arizona
Enfeksiyonu dur.
• Bu gruba giren enfeksiyonların bazılarının insanlarda da
enfeksiyon oluşturması nedeniyle Salmonellozis enfeksiyonları
kanatlılardan bulaşabilen zoonotik enfeksiyonlar olarak
değerlendirilir.

Pullorum Hastalığı ve Kanatlı Tifosu
• Salmonellar genusu içerisindeki etkenlerden S.pullorum, Pullorum hastalığına,
S.gallinarum ise Kanatlı Tifosu enfeksiyonuna neden olur.
• Sahada bu iki hastalık etkeni farklı olmasına rağmen birlikte değerlendirilir.
• İki enfeksiyonda başta tavuk olmak üzere hindi,bıldırcın,güvercin serçe, papağan
larda hastalık oluşturur.
• Leghorn gibi Hafif ırklar agır ırklara karşı enfeksiyonlara daha duyarlıdır.
• Pullorum hastalığı genel olarak gençlerin- özellikle civcivlerin bir hastalığıdır. Fakat
zaman zaman erginlerde de görülebilir.
• Kanatlı Tifosu ise genel olarak ergin kanatlılarda görülmesine rağmen , zaman zaman
gençlerde özellikle 1 ay’lık civarı civcivlerde yüksek mortaliteye neden olan hastalıklar
görülmektedir.
• Bulaşma kaynakları hastalıklı veya enfekte taşıyıcı kanatlılardır. Bunlara ait her türlü
akıntı ,yumurta vb. bulaşmada etkilidir.
• Yumurta yoluyla vertikal bulaşmada önemlidir. Bulaşmada Portör hayvanlar önemli
bir yer alır.

Semptomlar
• CİVCİV VE HİNDİ PALAZLARI ; Eğer kuşlar enfekte yumurtalardan çıkmışlarsa
•

•

•
•

•

kuluçka makinasının içinde ya ölü veya ölmekte olan civcivlere rastlanır veya
çıkımdan çok kısa bir süre sonra ölürler.
Bu hayvanlarda derin bir uyku durumu, iştahsızlık, genel durumun zayıflığı görülür ve
kloaka çevresi yapışkan beyazımsı ishal ile bulaşıktır. Dışkı beyazımsı renktedir.
Bunları takiben ani ölümler görülebilir.
Bazı durumlarda hastalığa ilgili bulgular, kuluçkadan çıkımdan sonra 5–10 gün
süresince görülmeyebilir. Ancak sonraki 7–10 gün içinde hastalık hızını artırarak
ortaya çıkar.
Mortaliteler yaşamın 2. ve 3. haftasında pik düzeye ulaşırlar.
Bazı durumlarda hayvanların genel durumunda zayıflık, ısıtıcılar altında bir araya
yıgılmalar, kanatların düşmesi, derin bir uyku hali ve vücudun çarpık durumlarda
bulunuşu dikkati çeker.
Hasta hayvanlar sık sık tiz sesli bir hırıltı çıkarırlar ve burun deliklerinin civarında sık
olarak görülen tebeşir beyazı ve bazen de yeşilimsi bir sekresyon göze çarpar.

YETİŞKİNLERDE : Kural olarak yetişkinlerde, Pull.Hast.’nın gençlerdeki akut
durumlardaki lezyonları görülmez. Enfeksiyon sürü içinde uzun süre hiçbir klinik
belirti oluşturmadan yayılabilir.
• Nekropsi Bulguları;
• CİVCİVLER VE HİNDİ PALAZLARI ; Gelişmenin erken dönemlerinde aniden ölen hayvanlarda
•

•
•
•
•

lezyonlar sınırlıdır. Karaciğer büyümüş ve konjesyone durumdadır. Ayrıca normal sarımsı rengi
yer yer hemorajilerle bölünmüştür.
Daha ileri durumlarda yumurta sarısı sarımsı bir renk alır ve krema veya kazeöz bir
kıvamdadır. Kalp kası, karaciğer, akciğerler, sekum, kalın bağırsaklar üzerinde fokal nekroz
odakları ve nodüller görülebilir. Bazı durumlarda perikarditis görülebilir.
Üreterler üratlarla dolu olabilir. Sekumda bazen kanlı, kazeöz merkezli bir içerik bulunabilir.
Yetişkinler; Kronik taşıyıcı kanatlılarda en sık görülen lezyonlar, rengi değişmiş kistik
ovaryumlar, peritonitis ve sık olarak akut veya kronik perikarditis dir.
Yaygın peritonitis ve karın visseralarında yapışmalar görülebilir. Özellikle hindilerde ascites’de
gelişebilir.

Pullorum Hast.
Sekumda katı içerek birikimi –Pullet lerde belirgin bulgu,

Piliçde Akciğerde Apse

Eklemde Şişme

yumurtalıklarda atrofi

Kalpte nekroz

Mikroskobi; Belli başlı patolojik değişimler, karaciğerdeki proliferatif
endotelyal hücre kümeleri, myokart’da fokal nekrozlar, kataral bronşitis,
kataral enteritis, ve karaciğer böbreklerin yangısıdır
• Teşhis; Pull.Hast.’nın kesin tanısı, etkenin izolasyonu ve
identifikasyonu ile yapılır. Sürünün geçmişi ile klinik bulgular, diğer
birçok hastalıkla rahatlıkla karışabileceğinden sınırlı bir önem taşırlar.
Özellikle civciv ve hindi palazlarındaki lezyonlar, diğer hastalıkların
elimine edilmesinde yararlı olabilirler.
• Ayırıcı Teşhis; Akciğerlerdeki lezyonlar, S. gallinarum ve Aspergillo
zis’le, Eklem ve Tendolardaki lezyonlar Mycoplasma synoviae ve
Ovaryumlar daki lezyonlar ile de Koliform-stafilikokosis ile
karıştırılabilir.

Kanatlı Tifosu

• Kanatlı Tifosu (K.T) Etkeni Salmonella gallinorum olan evcil kanatlıların, septise
mik bir hastalığıdır.
• Hastalık çoğunlukla akut seyirlidir. Fakat kronik olarak ta seyredebilir.
• Mortalite orta dereceden, çok yükseklere kadar çıkabilir. Bu durum büyük ölçüde
etkenin virulansına bağlı kalır.
• Hastalık asıl olarak tavuk, hindi gibi kanatlıları etkilesede, ördek, sülün ve tavus
kuşu gibi diğer kuşları da nadir durumlarda etkiliyebilir.
• Doğal koşullarda etken (S. gallinarum) hem civcivler için hemde yetişkinler için
eşit derecede patojendir.
• İnkubasyon periyodu 4-5 gündür ancak bu süre etkenin virulansına bağlı olarak
değişebilir.
• Hastalık ortalama 5 gün sürer. Sürüde hastalıktan olan kayıplar 2-3 hafta kadar
sürebilir.

Klinik Bulgular
• Kanatlı Tifosu daha sıklıkla, yetişkin kanatlıların hastalığı olsada civcivlere de yumurta
yoluyla bulaşmayla geçebilir.
• Özellikle genç civciv ve yarkalardaki bulgular, pullorum hastalığına son derece benzer ve iki
hastalık arasında spesifik bir fark görülmez.
• Eğer civcivler enfekte yumurtalardan çıkmışsa bunlar kuluçka tepsisinin üzerinde ya ölü
olarak bulunurlar veya sağ olanların yaşama şansı yoktur.
• Diğerlerinde ise büyüme geriliği, zayıflık,iştahsızlıkla beraber, yumurtalarda ise beyazımsı
bir maddenin hava deliklerine yapıştığı görülür.
• Akciğerlerin enfekte olması nedeniyle, nefes alma zorluğu ve tıkanmalar görülebilir.
• Tavuklardaki akut salgınlar, yem yemenin aniden azalması ve hayvanların tüylerinin
kabarmış olması,düşkünlüğü, ibiklerinin pörsümüş ve başlarının açık renkte oluşuyla
başlayabilir. Ölüm bulaşmadan sonraki, genellikle 5-10 gün içinde görülürse de, ilk 4 gün
içinde de olabilir.
• Hindilerde ise,artan bir susama,iştahsızlık,sağlıklı,hayvanlarda ayrılma, yeşilimsi-sarı bir
ishal görülebilir.
• Kayıplar (ölümler) hiçbir klinik bulgu görülmeden de oluşabilir. İlk ortaya çıkan salgınlarda
mortalite çok yüksek olup, sonraki tek tük salgınlarda azalarak düşer.

Nekropsi Bulguları

• Perakut durumlarda ya çok az yada hiçbir doku lezyonu gözlenmez.
• Daha uzun süren durumlarda belirgin değişimler ortaya çıkmaya başlar.
• Bunların en sık görülenleri karaciğer, dalak ve böbreklerin şişmiş ve aşırı
kırmızı renkte olmasıdır.Bu lezyonlar en sık olarak genç hayvanlarda görülür.
• Subakut ve kronik olaylarda, büyümüş karaciğerin yeşilimsi kahverengi sıklıkla
görülür.
• Diğer bozukluklar arasında karaciğer ve myocard'daki gri-beyaz, fokal,miliyer
tipte nekroz odakları, perikarditis, peritonitis, yırtılmış ovariumlar, hemorajik
ve rengi değişmiş ovariumlar, kataral bir enteritis durumları yer alır.
• Hindilerde : Gözlemlenen lezyonlar tavuklardakine benzerlik gösterir.
• Kanatlı Tifosu hastalığının kısa sürede ölüme yol açması durumlarında, karkas
genellikle iyi durumda görünür. Göğüs kaslarında, yer yer konjesyone bir
durumda ve sıklıkla da pişmiş bir görünümle karşılaşmak olasıdır.

Kanatlı Tifo

Karaciğerde nekroz

Mikroskobi

• Karaciğer Parenkiminde dağınık olarak fokal küçük nekroz odakları çevresinde
bazen lenfosit infiltrasyonu gözlenir.
• Myokardiumda infarktüsler ve büyük fibrinoid nekroz ve skleroz alanları
gözlenir.
• Böbrekleri, pankreas, bağırsaklar ve beyindeki değişiklikler kanatlı kolerasına
benzerlik gösterir.
• Diyagnoz: Kanatlı tifosunda kesin tanı,etkenin (S.gallinarum’un) izolasyonu ve
identifikasyonu ile olur.
• Sürünün geçmişi,bulgular ve özellkle mikroskobik lezyonlar tifo'dan
şüphelendirir.
• Büyüyen ve yetişkin kuşlarda serolojik bulgular kesin teşhiste yardımcıdır.

ParaTifo Enfeksiyonu-Salmonellozis
• S. Arizona dışındaki hareketli salmonella serotipleri Salmonella –Paratifo enfeksiyonunun etkeni olarak
bilinir.
• Sadece kanatlı sağlığını tehdit etmeyen , özellikle gıda kaynaklı Salmonella enfeksiyonlarının en önemli
sorumlusu olarak bu grup etkenler dikkati çeker. Bu grup içinde enfeksiyonlardan en çok izole edilen
etkenler S.typhimurium ve S. Enteridis dir.
• Bu enfeksiyonlarda , kaynak enfekte veya portör kanatlılar , etkenle bulaşık yem, su, ekipman vb. dir.
• Paratifo etkenleri konakçı spesifik değildir, konakçıda her hangi bir klinik bulgu oluşturmadan da dışkı ile
etrafa saçıldıklarından tifo etkenlerine göre daha karışık epidemiyolojiye sahiptir.
• Civcivler yumurtadan çıktıktan hemen sonra etkeni alıp, dışkılarıyla yayarlar. Kontamine yumurta
kabukları, tüyler,toz vb. yollarla etkeni alabildiklerinden , civcivler çoğunlukla kuluçka makinalarında
enfekte olur ve bu şekilde gelişen enfeksiyon hayat boyunca sürmekte ve bu tip hayvanlar aynı
kümesteki diğer sağlam hayvanlarada bulaşmaya neden olmaktadır.
• Yem bulaşmada önemli bir kaynaktir. Özellikle bu yemlerin hazırlanışı sırasında (balık unu) taşıyıcı
yabani kuşların dışkılarıyla yemlerin enfekte olması bulaşmada önemlidir.
• Kesimhanelere taşıma sırasında kafesler bulaşmada önemli bir kaynaktır. Bu yolla özellikle enfeksiyon
bulaşması yanı sıra yüksek oranda karkas kontaminasyonu gida yollu enfaksiyonlar için önemli bir
kaynaktır. Ayrıca kesimhanelerideki haşlama suları, iç organ çıkarılması sırasında barsaklarda
patlamalar , karkasın dışkı ile teması , karkasın etkenle bulaşmasına neden olur. Bu tip karkaslar iyi
pişirilmeden yemnmesi bulaşmada önemlidir.

Kanatlı paratifo enfeksiyonunda patogenezis , Pullorum ve Tifo dan farklıdır. Kantlının yaşına,
giriş yoluna ve etkenin virulansınabağlı olmakla beraber enfeksiyon oluşmasına rağmen
çoğunlukla ergin hayvanlarda şiddetli sistemik bulgular gelişmez . Klinik tablolar çoğunlukla
civcivlerde görülür.

• Hastalıkta gelişen klinik tablolar çok tipik değildir.
• Civcivler 24 saat içinde hastalanırlar . Mortalite ortalama %10 civarında iken
şiddetli salgınlarda % 80 lere ulaşabilir. Enfeksiyona karşı direnç makrofajların
artması ile yaş artışına paraler olarak artar.
• Hastalarda tüylerde kabarma, yem ve su tüketiminde azalma , yoğun derecede
ishal belirgindir. Kloaka çevresi sulu dışkı ile bulaşıktır.
• Ölüm 3-4 gün içinde gelişir. Hastalığı klinik olarak atlatan ve kanatlılar da gelişme
geriliği belirgindir.
• Nekropside Karın boşluğunda emilmemiş durumda yumurta kesesi görülür.
Karaciğer, dalak ta büyüme ve üzerinde küçük nekroz odakları önemli bulgudur.
Ayrıca Perikarditis, artiritis, sekumda kazeöz eksudat birikimleri de öen çıkan
bulgulardır.

,

Teşhis;Klinik ve Nekropsi Bulguları önemlidir fakat tanıtıcı değildir
Laboratuvar muayeneleri gereklidir. Bunun için Bakterioskopi- Organlardan hazırlanan
smear preperatların Gram boyama ile boyanması ve Gram(-) etkenlerin görülmesi,
Organlardan Direkt ekimlerle etken izolasyonu, Hasta hayvanlarda kan da serolojik testler
yeterlidir.

İnfeksiyöz bursal hastalığı (IBD) genç piliçlerin akut, çok bulaşıcı viral
bir hastalığıdır.
bursa Fabricius’un (BF) şiddetli yangısı ve immunosupresyon ile
karakterizedir .
Cosgrove tarafından 1962 yılında rapor edilen bu hastalık ilk kez
görüldüğü kasabanın ismiyle “Gumboro” hastalığı olarak da
bilinmektedir .
Gumboro hastalığında hedef organ bursa Fabricius’tur .
Virus, piliçlerin BF’unun gelişiminin hızlı olduğu 3-6 haftalık dönemde
B-lenfosit hücrelerini yıkıma uğratarak humoral bağışıklık sistemine
zarar verir ve immunosupresyona neden olur

Hastalığın klinik ve sublinik olmak üzere iki formu bulunmaktadır.
Üç altıncı haftalar arasındaki duyarlı yaş döneminde enfekte olan piliçlerde
hastalık klinik semptomlara neden olarak, yüksek morbidite ve mortalite ile
seyreder.
Klinik Gumboro hastalığında immunosupresyon genellikle geçicidir. Onuncu
günden önce enfekte olan hayvanlarda ise hastalığın subklinik formu etkili
olur ve klinik belirti göstermeksizin BF’ta meydana gelen dejenerasyon
nedeniyle hayvanlarda kalıcı immunosupresyon şekillenir.
İmmunosupresyondan etkilenen hayvanlar daha sonraki dönemlerinde
batkeriyel, viral veya paraziter pek çok hastalık etkenine karşı duyarlı hale
gelir ve başka hastalıklara karşı yapılan aşılamalardan da olumsuz veya
yetersiz yanıt elde edilir

Gumboro hastalığının son yıllarda tavuk hastalıkları arasında önem kazanmasının
başlıca nedeni, ani ve spontan olarak ortaya çıkan çok virulent IBDV’nin meydana
getirdiği yüksek ölüm ile sonuçlanan salgınlardır.
İnfeksiyöz bursal hastalığı dünyada ilk ortaya çıktığı yıllardan 1987 yılına kadar en
fazla %20-30 gibi bir ölüm oranıyla seyretmekte idi. Belçika’da 1987 yılında
başlayan, broylerlerde %5-30, yumurtacılarda %70 gibi yüksek ölümlere yol açan
çok virulent IBDV’nin neden olduğu salgınlar kısa sürede Avrupa, Orta Doğu,
Güney Afrika ve Orta Asya ülkelerine yayıldı .
Ülkemizde de 1990 yılından bu yana yüksek mortalite ile seyreden, ancak alınan
önlemlerle son zamanlarda hafifleyen salgınlar yaşanmıştır.

Türkiye tavukçuluk endüstrisi hastalığın direk ve indirekt etkilerinden dolayı
büyük ekonomik zarara uğramıştır.

Klinik , Makroskobik ve Nekropsi Bulguları

• Gumboro hastalığı’ nın önemi virusun genç kanatlılarda bağışıklık sistemine
direkt zarar vererek ölümlere, daha da önemlisi immunosupresyona yol
açmasından kaynaklanmaktadır. Konakçı hassasiyetinde yaşın önemli bir faktör
olduğu gözlenmektedir. Hastalık her ne kadar 2-15 haftalığa kadar piliçlerde rapor
edilmişse de, bursa Fabricius’un fizyolojik ve biyolojik gelişiminin en hızlı olduğu
3-6 haftalık yaş periyodundaki piliçlerin klinik olarak hastalığa en yüksek
hassasiyette olduğu bildirilmektedir.
IBD’ nin inkübasyon periyodu çok kısadır ve hastalığın klinik belirtileri 2-3 gün
içinde görülür. Hassas sürülerde, hastalık aniden ortaya çıkar ve yüksek
morbidite gösterir; mortalite ise çoğunlukla enfeksiyonun 3. gününde başlar ve
pik seviyeye ulaşır. Hızlı bir sürü iyileşmesi ile hastalık 5-7 günlük bir periyot
içinde geriler.

• Sub Klinik Form; 1-10. günler arasında enfekte olan civcivlerde bursa Fabricius’ ta

dejenerasyon meydana gelmesine rağmen hayvanlar klinik belirti göstermezler. Bursa
Fabricius’taki hasar sonucu immunosupresyon şekillenir. Bu immunosupresyon kalıcı

niteliktedir. Kalıcı immunosupresyonla seyreden hastalığın bu formu ekonomik olarak
çok önemlidir.

• Bu problemlere ek olarak kalıcı immunosupresyon sonucunda, hayvanlarda büyüme
geriliği ve verim düşüklüğü şekillenir ve sonrasında ekonomik kayıplar artar.

• İleri hastalık durumlarında anoreksi, depresyon, titreme, uyku hali, dehidrasyon,
durgunluk ve vücut ısısının normalin altına düşmesi bildirilen semptomlardır.

• Doğal ve deneysel enfeksiyonlar sonucu ölen kanatlıların dehidre oldukları;
otopsilerinde pektoral kasların koyu bir renk aldığı, bacak ve göğüs kaslarında
hemorajilerin görüldüğü birçok araştırıcı tarafından bildirilmiştir. Ayrıca bezli
mide, kalp ve ileumda da kanamalara rastlanılır.
• Ayrıca hastalığı normale göre uzun süren hayvanlarda böbreklerde büyüme,
solgunluk ve üreterlerde ürat toplanmaları ,böbrekte normalin dışında renk ve
yumuşama da gözlenmiştir.

Gumbaro (İnfeksiyöz Bursal Hastalık)

Nefrozis

• IBD’ de b.Fabricius’un virusun başlıca hedef organıdır ve en önemli ve belirgin
patolojik değişiklikler bu organda şekillenir.
• Enfeksiyonuna bağlı olarak 3-4 haftalık piliçlerde yaklaşık 48. saatte b.Fabricius ağırlık
ve boyutlarında hiperemi ve ödemden dolayı fark edilir bir artış başlar, normal

boyutunun iki katına kadar büyür, bazılarında kanamalar bulunur. bu artışın 4. günde
en yüksek seviyeye ulaştığı bildirilmiştir.

• 5. gün bursa Fabricius tekrar normal ağırlığına geriler ancak bu kez de atrofiye olmaya
başlar. 8. gün ve sonrasında bursa Fabricius’un ağırlığı orijinal ağırlığının yaklaşık üçte
biri kadardır. Enfeksiyondan sonraki 2. ve 3. günlerde bursa Fabricius’un yüzeyini

kaplayan jelatinöz sarı bir transudat bulunur. Bursa Fabricius normal büyüklüğüne
döndüğünde transudat kaybolur, organ atrofi periyodu boyunca ve sonrasında gri renk
alır.

• IBDV’nin varyant izolatlarının standart IBDV enfeksiyonlarında görülen klinik
belirtiler veya yangısal bir reaksiyon oluşturmaksızın, bursanın hızlı atrofisine
ve immunosupresyona neden olduğu bildirilmiştir..
• Enfekte bursa Fabricius’ta sıkça nekrotik odaklar ve bazı zamanlar da mukozal
yüzeylerde peteşial ve ekimotik kanamalar gözlenir. Nadiren b.Fabricius’un
tamamında yaygın bir hemoraji görülür ve bu vakalarda dışkıda da kan bulunur.

• Dalak hafifçe şişmiştir ve yüzeyinde üniform olarak dağılmış gri odaklar
bulunur

Mikroskobik Bulgular
• Histopatolojik bulgular genellikle lenfoid organlarda görülür.
• bursa Fabricius’larda ilk mikroskobik lezyonlara 1. günde rastlanmıştır. Bu günde bazı

foliküllerde hücre azalması ve heterofil infiltrasyonu saptanmıştır. Bu hücre azalması
ileri günlerde daha fazla gözlenmiş ve bu dönemde bazı foliküllerde hafif nekroz
odaklarıyla beraber, interfolliküler bölgede yoğun olarak RES hücre infiltrasyonlarının
oluştuğu ve bunun zamanla tunica muskularise kadar yayıldığı saptanmıştır. İleri
dönemlerinde folliküllerde atrofinin belirgin olduğu, son dönemde ise bazı folliküllerde

iyileşmenin gözlendiği ve sağlam lenfosit, lenfoblastların tekrar ortaya çıktığı
gözlenmiştir. Yine b.Fabricius’ların lamina epitelyalis tabakasında vakuolizasyonlar,
invaginasyonlar ve hücrelerde hiperplazi olayları da saptanmıştır. Ayrıca buralarda bez
benzeri yapıların oluştuğu da görülmüştür.

• Heterofiller, makrofajlar ve plazma hücrelerinin sadece folliküllerde değil,
interfolliküler bağdokuda da gözlendiği bildirilmiştir.
• Yangısal reaksiyonlar azaldıkça lenfoid folliküllerin medullar bölgelerinde kistik
kavitelerin geliştiği, ayrıca bursal epitelial katın prolifere olarak kalınlaştığı,
glanduler bir yapının oluştuğu ve yer yer dökülmelerin gözlendiği ve
interfolliküler bağdokudaki artış bildirilen lezyonlardır.
• IBD yüzünden ölen kanatlılarda akut bir nefrozis tablosu görülebilir. Yine bursal
değişiklikler IBD’ nin diğer nefrozis oluşturan durumlardan ayrılmasında önemli
bir kriterdir.

Infeksiyöz Laringo Trakeitis (ILT)

Tanım;

Laringotrakeitis tavuk ve sülünlerde solunum güçlüğü ve ağızdan kanlı exudat
gelmesiyle karakterize, çoğunlukla akut seyirli, morbidite ve mortalitesi yüksek olan bulaşıcı
viral bir hastalıktır. Ülkemizde de 1970’li yıllarda hastalığın varlığı tespit edilmiştir ve son
yıllarda da zaman zaman yumurtacı tavuklar arasında geniş salgınlar ve ekonomik kayıplara
sebep olmaktadır.

Etken :

Hastalık etkeni Herpes grubundan DNA yapısında bir virustur ve laringotrakeitis
virusu olarak bilinir.

Bulaşma ve Tür Duyarlılığı ;

1-Hastalığın erken döneminde hasta hayvanlar çok
miktarda virusu değişik yollarla çıkarırlar. Bu bulaşmada en önemli yoldur. Bu dönemde viruslu
exsudatla bulaşan her türlü ekipman, insanlar ve yabani kuşlardır. 2. Hastalıktan iyileşen
tavuklar hatta canlı aşı ile aşılanmış tavuklar uzun süreler virusu yayabilirler. 3. Virus yumurta
yoluyla yani vertikal olarak bulaşmaz.

- Hastalığa en duyarlı hayvanlar tavuklardır. Hastalık her yaşta görülürsede en karakteristik

belirtiler yarı erişkin ve erişkin tavuklarda gözlenir. Broylerlerde de hastalık oluşabilir. Erkekler
dişilere, ağır ırklar hafif ırklara göre hastalığa daha duyarlıdır. Bunun dışında sülünlerde,
hindilerde de seyrek olarak bildirilmiştir.

Patogenezis
• Hastalığı meydana getiren virus, hasta hayvanların burun delikleri, orapharinks
ve trakhea bazen de konjiktivalarından akan eksudat içinde bol miktarda
bulunur. Bu eksudat aksırık ve tıksırıklarla etrafa yayılır. Direkt olarak veya
damlacık enfeksiyonu şeklinde solunum havası ile diğer sağlam hayvanlara
bulaşır. Virusun vucuda giriş yeri birinci derecede üst solunum bölümü ve
konjiktivadır. Ağız yoluyla bulaşma olursa da çok nadirdir.
• Virusun vücuda girişinden itibaren ortalama 4 - 12 gün sonra klinik belirtiler
ortaya çıkar. Bu süre virusun patogenitesi ve hayvanın vücut direncine direkt
olarak bağlıdır. Bu süre İntratrakeal bulaşmalarda 2-4 güne kadar da düşebilir.
• Hastalığın epizootik formlarında (akut) sürü içerisindeki hayvanlar % 90 100’ü hastalanabilir ve mortalite % 5 - 70 civarında olabilir. Son zamanlarda
gözlenen başlangıç ve hafif form olarak bilinen durumlarda ise bulaşma oranı
düşüktür ve mortalitede % 0.1 - 2 arasında değişebilir.

KLİNİK SEMPTOMLAR :

• Hastalık her yaştaki tavuklarda görülürse de en yoğun olarak görülme yaşı
yumurta dönemi öncesi ve yumurta dönemi başlangıcıdır.
• Hastalık 3 değişik formda seyreder bunlar perakut form, subakut veya akut
form, hafif veya kronik formdur.
• Perakut hastalık form; Hayvanlarda herhangi bir belirti görülmeden ölü olarak
bulunurlar veya 1-3 gün içerisinde ölümle sonuçlanan şiddetli öksürük ani akut
solunum yetersizliği ve ağız ve burunda kataral mukopurulent veya kanlı bir
eksudatın atılması gibi bulgularla seyreden formudur. Bu form daha çok iyi
kondüsyonlu hayvanlarda görülür.
• Akut veya subakut form; Solunum güçlüğü belirgindir. Fakat perakuttaki gibi
aniden başlamaz ve şiddetli değildir. Bazı durumlarda eksudatın trakeayı
tıkaması sonucu hayvanların, soluk verirken oturduğu alırken boynunu ileriye
doğru uzattığı ve gagasını açtığı ğibi değişik şekiller aldığı görülebilir. Bu tip
hayvanlarda ayrıca hırıltılı solunum belirgindir. Bazı hayvanlarda da burun
akıntısı konjinktivitis ve gözün anterior kanthusunda köpüklü bir eksudattın
sızdığı gözlenir. Göz kapağı parsiel olarak gözü kapatır.

• Hafif veya kronik formlarda ise; Yumurta veriminde düşme, sulu göz yaşı,
konjiktivitis (Bazen kanlı olabilir), infra orbital sinuslarda şişme, mukopurulent
burun akıntısı, vardır. Bazen de hasta hayvanlarda herhangi bir kilinik bulgu
görülmeyebilir.
• Hastalık böyle değişik formlarda görülsede bazı durumlarda yukarıda
bahsettiğimiz formların hepsi bir arada gözlenebilir

Nekropsi Bulguları
• Diğer mikro organizmalarla komplikasyonun oluşmadığı, hastalık dışındaki
olaylarda lezyonlar, trakeada sınırlı kalır.
• Trakeadaki bu lezyonların belirginliği hastalığın şiddetine bağlı olarak değişebilir.
• Perakut olaylarda; hemorajik trakeitis vardır. Bu olayda trakeanın uzunlamasına olan
kısmı veya tamamı kan pıhtıları veya kan ile boyanmış mukus ile doludur. Bazen
larinks ve pirimer bronşlarda benzer şekilde kitle ile dolar ve parsiyel veya komple bir
tıkanıklık vardır.
• Daha az şiddetli durumlarda trakeada kazeöz, difterik eksudat, mukus ve biraz
hemoraji vardır. Tıkanlık ve tıkanıklığa sebep olan peynirimsi yapıdaki kitle çoğunluk
lerinks ve syrinks bölgelerinde bulunur.
• Trakea bütünüyle konjesyone, ödemli siyanotik renktedir. Trakhea dokusu üzerinde
fibrin kitleleri de bulunur.
• Çok hafif olaylarda ise; trakheada aşırı bir mukusun varlığı gözlenir bu durumda
mukoza üzerinde dağınık tabiattaki eksudat, ya çok azdır veya hiç yoktur. Burun
mukozası da yangılıdır ve kazeöz bir ekudat ile doludur. Yine konjiktivitis belirgindir.

Mikroskopik Bulgular
• Hastalığın tipik olduğu durumlarda 48 saat içerisinde trakea epitel hücrelerinde
hyperplazi ve hypertrofi, bu hücrelerde synctia meydana gelir. Epitel hücrelerin siliaları
dökülmüştür. Kanama propriada ödem, aşırı konjesyon ve artan derecede
mononüklear hücre infiltrasyonu gözlenir.
• Epitel hücrelerde nekrozlar başlar ve bunların oluşturduğu synctia yerlerinden
sökülüp, trakhea mukozasına düşünce bunlar dev hücre adını alırlar. Bu erken
dönemde epitel hücreler içerisinde hastalık için tipik olan eozinofilik intranüklear
inkluzyon cisimleri gözlenir.
• Üçünçü günden sonra epitel hücrelerde nekrozlar ve dökülmeler daha yoğunlaşır.
Propria tabakasındaki ödem, hiperemi, kanama oldukça yoğun ve belirgindir. Ayrıca bu
kısımda yer yer heterofillere, lenfositlere ve plazma hücrelerine rastlanır.
• Bu dönemde lumende de bol miktarda eksudat, eritrositler, skatrize olmuş hücreler ve
synctia’lar gözlenir. Bu synctia’lar içerisinde de inkluzyonlar görülebilir.
• Hastalığan ilerlemesiyle 6. - 7. günden sonra trakea hücre artıkları, eksudat ve
eritrositlerle tamamen doludur. Bu dokularda hücreler içerisinde inkluzyon cisimlerini
görmek zordur
• Hastalık için tipik bulgu olan intranuklear inkluzyon cisimleri infeksiyon başlangıcında
en erken 12. saatte görülebilir

Teşhis;
• Sonuçta hastalığın hikayesine dikkat edilmeli, hastalığın bölgesel yayılımını
izleyerek veya aynı bölgedeki daha önceki durumu inceleyerek hasta
hayvanlardaki gerek klinik gerekse otopsi bulgularını dikkatli inceleyerek ve
özellikle trakheada yumuşak kıvamda kanlı ve yaygın bir eksudatın görülmesi,
hastalığın erişkin hayvanlar arasında hızla yayılması önemli ipuçlarıdır ve
hastalıktan şüphe ettirirç
• KESIN TEŞHIS : 1. Vurusun izolasyonu ve identifikasyonu
2. Konjesyonlu bölgelerde intranuklear inkluzyon cisimciklerinin tespit edilmesi.
.Laringo tracheitisi klinik bulgular ve oluşan lezyonlara bağlı olarak, Çiçeğin
difterik formuyla, I.B., Newcastle. CRD, Coryza, A Avitaminosis ve Infectious
Bronşitis ile karıştırılabilir. Incelemede bunlara dikkat edilmelidir

KANATLI KOLERASI - FOWL CHOLERA
Avian hemorajik septisemi veya Avian Pasteurellosis adlarıyla da bilinen bu
hastalık evcil ve yabani kanatlıların çok bulaşıcı ve öldürücü, hemorajik
septisemiyle seyreden akut veya kronik seyirli infeksiyöz salgın bir hastalığıdır
Hindi, tavuk, kaz, ördeklerde büyük kayıplara sebep olabilen bir enfeksiyondur.

Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesinde tamamen yok edilmiş gibidir. Fakat
ülkemizde kronik durumlar halinde zaman zaman görülmektedir.
Akut septisemik durumlarda mortalite daha fazladır. Kronik durumlarda ise ölüm
az olmakla beraber yumurta veriminde ve ağırlık artışında düşmeyle ekonomik
kayıplar oluşturur. Genel bilgi olarak hastalığın hindilerde akut, tavuklarda
kronik seyrettiği bilinir
.

Etkeni : Hastalık etkeni Pasteurella grubundan P. multocida veya
diğer adıyla Pasteurella aviseptikadır
• Bu organizmalar konakçının çoğunlukla üst solunum yollarında (burun, tonsil,
farinks) bulunur.
• Etken, hastalıktan ölen hayvanların kanlarında ve lezyonların lokalize olduğu
bölgelerde kolayca ürer
• Kanatlı kolerasında P. multocidanın virulansı ve patogenitesi oldukça
değişkendir.
• Bu değişkenlik P. multocidanın serotipine, konakçı türüne, konakçı veya tür
içindeki değişime ve konakçı-etken arasındaki ilişkiye bağlıdır.
• P. multocidanın konakçıyı istilası ve bozukluk oluşturma kabiliyeti organizmayı
çevreleyen kapsülle ilişkilidir.
• Virulent bir türün kapsül üretme kabiliyetinin kaybı virulansın azalması ile
sonuçlanır
• P. multocida toksin de üretir

Insidens - Tür Duyarlılığı ;

• Kanatlı Kolera dünyanın değişik bölgelerinde enzootik ve sporadik olarak
meydana gelir.
• Çoğu zaman yüksek mortaliteler oluşturur. Hastalığa evcil, yabani çoğu kanatlı
türleri duyarlıdır
• En duyarlı hayvanlar hindilerdir. Kolera genelde bir hindi hastalığı olarak bilinir.
• Ekonomik yönden hindi, tavuk, kaz ve ördeklerdeki duyarlılık çok önemlidir.
• Bunun dışında serçe, güvercin vb. diğer kuşlarda da hastalık oluşur ve bu türler
hastalığı bulaştırma yönünden oldukça önemlidir
• Kanatlı Kolerasında etken ile ısı arasında doğru bir orantı vardır, sıcak havalarda
özellikle yaz aylarında hastalığın şiddeti ve insidensi artar ve ani salgınlar fazlaca
görülür.
• Ayrıca Aflatoksikosis ve Gumboro hastalığı gibi bağışıklığı kıran hastalık
durumlarında da şiddetli salgınlar meydana gelebilir

Patogenezis :

• Etken hayvanların vücuduna farinks mukozasındaki yırtıklardan veya konjuktiva
yoluyla yada derideki yaralardan girebilir .
• Etkenin patojenitesine ve konakçının durumuna göre 18 - 24 saat’le, 3 - 9 gün
sürelerde değişen bir inkübasyon periyodundan sonra hastalık ortaya çıkar.
• Kanatlı Kolerası hindi yetiştirme kurumları için oldukça ciddi kayıplara sebep olan bir
hastalıktır.
• Çoğunlukla akut seyreder, birkaç gün içinde büyük bir sürüyü yok edebilir.
• Hastalık daha çok genç hindilerde meydana gelirse de bütün yaşlarda hastalık oluşur.
• Tavuklarda Kolera genelde kronik seyreder, ölümlü kayıplar genellikle yumurtacı
sürülerde meydana gelir, 16 haftalıktan aşağıdakiler hastalığa oldukça dirençlidir.
• Mortalite % 0 - 20 arası değişebilir. Fakat daha fazla ölümlerde görülebilir. Ölümlere
ek olarak yumurta üretiminde düşme, ağırlık kaybı görülür, tavuklarda, hastalık
çoğunlukla lokalize olur.
• Evcil kaz ve ördekler de Kanatlı Kolerasına oldukça duyarlıdır

Semptomlar :

Hastalığın akut ve kronik durumuna göre değişir.

• Akut kanatlı kolerasında sürülerdeki birçok hayvan aynı zamanda aynı tür
belirtileri gösterir.
• Akut kanatlı kolerasında oluşan enfeksiyon belirtileri genellikle sadece ölümden
birkaç saat önce görülür.
• Bu zaman süresince infekte hayvanlar iyice gözlenmedikçe ölüm hastalığın ilk
belirtisidir.
• Çoğunlukla görülen belirtiler ateş, iştahsızlık, tüy kabarıklığı, ağızdan müköz
akıntı, ishal, solunum sayısında artma ve sallantılı yürüyüşdür.
• Ölümden kısa süre önce siyanosis görülür. Bu durum çoğunlukla başın tüysüz
bögelerinde, sakal ve ibikte belirgindir.
• Feçes, sulu ve beyazımsı renkte ishal tarzındadır. Fakat daha sonra yeşilimtrak
olur ve üst kısmı mukus kaplar. Akut durumlarda direnci yüksek olup yaşayabilen
kanatlılar kronik duruma geçer.

Kronik Durumlar; Akut Enfeksiyonun ilerlemesi veya düşük virulanslı suşlara bağlı
olarak gelişir.

• Lokalizasyonlar genelde burun ve sinuslardadır.
• Hastalık nezle şeklinde seyreder ve eksudatif göz akıntısı, farinks
lezyonları trakheal hırıltılar, solunum güçlüğü görülebilir.
• Bazen orta kulakta lokalizasyon sonucu tortikollis oluşur. (Bu durum
hindilerde daha çok görülür).

• Sakala yerleşirse ödem oluşur, daha sonra bu ödem kazeifiye kitle
şeklini alır.

• Hastalığın vücutta, eklemlerde lokalize olması durumunda, özellikle ayak
ve bacak eklemleri şişer ve topallık görülür, hayvanlar tibiaları üzerine
otururlar.
• Sternal bursada ve ayak tabanında da şişlikler oluşur.
• Periton ve yumurtalıklara yerleştiği durumlarda buralarda yangı oluşur
ve yumurta üretiminde önemli bir düşüş görülür.
• Yumurtalıklar kazefiye bir durum almıştır. Patladığı durumlarda karın içi
yumurta sarısı ile doludur.
• Kronik olarak infekte olan kanatlıların çoğu dayanamayıp ölür. Kalanlar
da uzun süre infekte olarak kalır veya iyileşebilir.

Nekropsi Bulguları : Kanatlı kolerasında oluşan lezyonlar hastalık için
kesin değildir.
Hastalığın Akut veya Kronik Formuna göre Hem tip olarak, hem de şiddet
olarak değişebilir
• Akut hastalık durumlarında genel bir hiperemi durumu meydana gelir
• Organlarda genel olarak peteşial ve ekimotik kanamalarda çoktur ve
geniş olarak yayılmıştır.
• Bu kanamalara en fazla akciğer, karın yağları, bağırsak mukozasında,
kalbin tabanındaki beyaz bölgede görülür.
• Perikardial ve peritoneal sıvılarda artış vardır.
• Karaciğer şişmiş, büyümüş, çok sayıda fokal koagulative nekroz
odaklarıyla bezelidir. Karaciğer lezyonları hastalık için oldukça
belirgindir ve teşhis için önemlidir.

Kronik Durumlarda : Akut durumdaki septisemik duruma karşı
genellikle lokalize bir infeksiyon karakterindedir
• Lokalizasyon sinuslarda, solunum sisteminin her hangi bir bölümünde
meydana gelebilir. Buralarda kazeifiye eksudat oluşur, sinuslardan
akıntı gelir.
• Konjiktiva ve çevre dokularda lokalizyonda fasiyal ödem görülür yüz
şişer sakalda şişlik vardır.
• Ayak eklemlerinde, sternal bursada, ayak tabanında şişlikler oluşur.
Buralar kazeöz eksudatla doludur ve zamanla buralar patlayabilir.
• Kronik infeksiyonlar kranial kemiklerde, orta kulakta gelişebilir ve
sonuçta tortikollis oluşur
• Sakalda oluşan ödem kronik Kanatlı kolerası için oldukça tanıtıcıdır.

Teşhis : Kanatlı kolerasında muhtemel teşhis, klinik bulgular, nekropsi
bulguları ve P. multocidanın izolasyonu yoluyla yapılır.
Kesin teşhis için 3 bulgu da gereklidir
• Ayırıcı Teşhis : 1. Hastalık perakut durumlarda tavuk tifosuyla
karışabilir. Tifoda da akut durumlarda ölüm çoktur ve hemorajiden
başka bulgular yoktur. Etken izolasyonuyla kesin teşhis yapılır.
• 2. Akut ve kronik durumlarda kalp kasında, bezli midede, kaslı
midede kanamalar görülür. Bu yönden tavuk vebasıyla (Newcastle)
karışabilir.
• Yine perakut olaylar, ani ve çok sayıda ölüm ve kanama görüntüsüyle
toksikasyon vakalarıyla karışabilir.
• Kronik olaylar Coryza ile karışabilir, Coryza’nın şiddetli durumlarında
kolerada olduğu gibi sakal ve ibikte şişlikler meydana gelir.
• Yine kronik olaylar, karaciğer lezyonlarından dolayı Tüberküloz ile karışabilir

