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Merhaba; 

On birinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşı-

yoruz. 

Covid-19 pandemisi önlemlerinin rahatlamaya başlaması ile 

ticaret, tedarik ve turizm alanlarında umut doğdu. İngiltere ve 

Fransa’nın kısıtlamaları kaldırmaya başlayacaklarını açıklamala-

rının ardından ülkemizde de normale dönme beklentileri arttı. 

Koksidiyoz, kanatlı hayvanların en önemli verim kaybı oluşturan 

sorunlarının başında gelmektedir. Koksidiyozla mücadelede 

aşılama yenilikçi bir seçenek olsa da aşılama başarısının yaka-

lanması en önemli hedef olarak karşımıza çıkıyor. Emre Başa-

ran’ın kaleme aldığı, antikoksidiyal ajanların etkin ve sınırlı kulla-

nımına katkı sağlayan koksidiyoz aşılarının uygulamasını konu 

alan Koksidiyoz Aşılaması’nda Başarı yazısını okuyabilirsiniz. 

Kanatlılarda verim yönlü kazançlar söz konusu olduğunda oksi-

datif stres konusu son dönemlerde daha fazla gündeme geli-

yor. Özcan Erdoğan, oksidatif stresin verim üzerindeki etkisini 

değerlendiren Oksidatif Stres ve Doğal Antioksidanlar başlıklı 

makalesini sizler için kaleme aldı. 

Antibiyotiksiz üretimin ana hedef olduğunda kanatlı üretiminde 

antibiyotiklerin doğru endikasyonda en iyi tedavi seçeneği ol-

duğu şüphesiz. Kullanım sonrası sadece kanatlı ürünlerini gıda 

olarak tüketerek değil, bu antibiyotiklerin atılımı ile de antibiyotik 

direncine maruz kalabiliyoruz. Son araştırma verilerinin yer aldığı 

Gübrede Antibiyotik Direncine Çözüm Aranıyor başlıklı yazımızı 

okuyabilirsiniz. 

Geri dönüşümün ve sürdürülebilir üretimin parçası olan geri dö-

nüşüm son yirmi yılda ülkelerin de en önemli gündemi olmaya 

devam ediyor. Atık yönetiminden önce atık oluşumun en aza 

indirilmesi çabasının son parçası olan yenilebilir gıda filmlerini 

inceleyen Yenilebilir gıda filmlerinin beyaz et ürünleri için kullanı-

mı konusundaki yazıyı bu sayımızda okuyabilirsiniz.  

Geçmiş verileri değerlendirmek amacıyla yazı dizimizin yayım-

lanmış 2. Bölümü olan Covid-19 Pandemisinin Etkileri başlıklı de-

ğerlendirmeyi beğenilerinize sunuyoruz.  

Adenovirus enfeksiyonları, özellikle ülkemiz beyaz et üretiminde 

son iki yılın gündemi olmaya devam ediyor. Cem Konuk sizler 

için Kanatlılarda Adenovirus başlıklı makalesiyle sizler için Ade-

novirus Enfeksiyonlarını değerlendirdi. 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreçte 

katkıda bulunan, sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. 

Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik hazırlamanın heyecanı-

nı yaşıyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 

Muhammet Ali Ağmaz 

Turkish Poultry Net 
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2020 yılı tüm dünya genelinde zorlu bir yıl olarak geri kaldı. Elbette pandemi ile gelen sorunlar, 
küresel yem hammaddelerinin üretimi olumsuz etkiledi. Azalan yem hammadde üretiminin yanı 
sıra artan taleple birlikte fiyat artışı kanatlı sektöründeki tüm üretim maliyetlerinin artmasına ne-
den oldu. 

Feed Strategy tarafından hazırlanan ve 5 başlıkta incelenen yazı dizisinin ilk bölümünü sizlere 
sunuyoruz. 

Feed Strategy dergisinin 2021 yılında Yem Endüstrisinin Görünüm Raporu’nda, ekonomistler 
ve endüstri paydaşları, önümüzdeki 12 ay boyunca göz önünde bulundurulması gereken trend-
ler ve konular hakkında görüş bildiriyorlar. 

Feed Strategy tarafından hazırlanan ve 6 başlıkta incelenen yazı dizisinin ikinci bölümünü sizle-
re sunuyoruz. 

COVID-19 Pandemisinin Etkileri 

COVID-19 salgını, Küresel Yem Endüstrisini çalışanların sağlık güvenliği ve hayvansal protein 
talebi yönüyle  etkilemeye devam etmektedir. 

Değer zinciri boyunca yem endüstrisi paydaşları, çalışanları korumak ve virüsün yayılmasını 
önlemek, üretim ve hizmet seviyelerini korumak için prosedürler, eğitimleri uygulamalı ve ekip-
manları sağlamalıdır.  

COVID-19 

Pandemisinin Etkileri 
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Taylor, “Bunun yem endüstrisi üzerindeki etkisini tahmin etmek zor” diyor. “Yem endüstrisi di-
ğer bazı endüstriler kadar sert bir şekilde etkilenmemiş olsa da, tüketici davranışı salgın tara-
fından şekillendirildiği için bazı etkiler oldu. Üreticiler eğilimleri tahmin etmekte zorlandıkça yem 
endüstrisi de üreticilere yeterli miktarda tedarik sağlamak için mücadele edecek. “ 

Jordan, belirsizlik göz önüne alındığında, zorluklar ortaya çıktıkça tarımsal gıda endüstrisinin 
yatırımlarda temkinli olduğunu ve esneklik gösterdiğini öne sürüyor. 

“Muhtemelen, kanatlı endüstrisindeki büyük sermaye sahiplerinin yenilikçi olabilecek cesur pro-
jelere ve girişimlere yatırım yapmanın zamanı olmadığını hatırlamak akıllıca olacaktır, çünkü 
böylesi yatırımların karşılığını alması yıllar alabilir,” diyor. 

Kaynak: Feed Strategy 

Hamlet Protein CEO’su Erik Visser, “Yem En-
düstrisi diğer ekonomik sektörlerle karşılaştırıldı-
ğında COVID-19 krizinde oldukça dirençli oldu-
ğunu kanıtlamış olsa da, mevcut pandemi – ve 
diğer pandemi salgınlarının riski – 2021 yılında 
da yem endüstrisini etkilemeye devam edecek,” 
diyor.  

LEAP Market Yöneticisi Marc Jordan, “Devam 
eden sorunların üstesinden gelmek için zor ve 
hızlı çözümler yok, ancak şirketler, eylem planla-
rını işçilere kapsamlı bir şekilde ileterek ve endi-
şelerini ele alma ve refah ve güvenliklerini koru-
ma konusunda olabildiğince esnek davranarak 
hazırlanabilir” diyor.  

IHS Markit Food and Agricultural Commodi-
ties Baş Ekonomisti Paul Hughes, Hughes, 
“Şu anda, en azından Kuzey Yarımküre’de 
meydana gelen COVID-19 enfeksiyonların-
da yeniden canlanma nedeniyle kesinlikle 
tedarik zinciri aksaklıkları potansiyeli var” 
diye belirtiyor.  

Borregaard’ın Amerika bölgesi yem işletme 
müdürü Dave Taylor, COVID-19’un “joker 
faktöründen” bahsediyor, çünkü küresel eko-
nomiler öngörüde bulunacak deneyime sa-
hip değiller ve virüse karşı insan tepkisi, yani 
koruyucu önlemlere direnmek öngörüleme-
yen bir şekilde normal hale geldi.  

Visser, salgının ilk haftalarında olduğu gibi değer zincirinin aşağısında, paketleme tesislerinde-
ki üretimdeki yavaşlamanın fiyat seviyelerini ve pazarlarda kazanç potansiyelini artırmaya de-
vam edeceğini söylüyor.  
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‘’ Adenovirüslerin dünyanın her yerindeki kuş türleri boyunca yaygın oldu-
ğu gösterilmiştir¹. Birçok adenovirüs, sağlıklı ve hastalıklı kuşlardan ve en-
fekte olmamış hücre kültürlerinden ve aşılanmamış yumurtalardan izole 
edilmiştir¹.  

KANATLILARDA 
ADENOVİRUS ENFEKSİYONLARI 
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Serolojik çalışmalar, antikorların tüm dünyada sağlıklı kanatlılarda yaygın olduğunu ve kanatlı 
sürülerinde enfeksiyon insidansının çoğu ülkede % 100’e yaklaştığını göstermiştir. Virüsler, yu-
murta yoluyla dikey olarak ve ayrıca yanal olarak bulaşabilir ve vektörlerle bulaşma gösterilme-
miştir. 
 
Bazı virüsler, bıldırcın bronşiti (QB), yumurta damlası sendromu (EDS), hemorajik enterit (HE), 
inklüzyon cisimciği hepatiti (IBH) gibi önemli hastalık durumları ile ilişkilidir. Diğerleri solunum, 
sinir, üreme ve iskelet sistemi hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir, ancak deneysel çalışmalar ge-
nellikle hastalık belirtilerinin hiç olmaması veya sadece hafif olması ile sonuçlanmıştır, bu da 
onların dahil olan birincil ajanlar olma ihtimalinin düşük olduğunu düşündürmektedir². 
 
Adenoviridae ailesi Mastadenovirus, Aviadenovirus, Atadenovirus, Siadenovirus ve Ichtadeno-
virus olmak üzere 5 farklı genus içermektedir. Aviadenovirüsler kısıtlayıcı enzim sindirim mode-
line göre 5 türe (FAdV-A ila FAdV-E) ve Cross – Nötralizasyon testine ile de 12 serotipe (FAdV
-1 ila 8a ve 8b ila 11) ayrılmıştır. 
 
Belirtilen serotipler tarafından kanatlı hayvanlarda Karaciğer Hücrelerinde İnklüzyon Cisimcik-
leri (Inclusion Body Hepatitis-IBH), Hepatitis – Hidroperikard Sendromu (Hepatitis – Hydroperi-
cardium Syndrome-HHS) ve Adenoviral Kaslı Mide Erozyonu (Adenoviral Gizzard Erosion – 
AGE) olmak üzere 3 farklı hastalık tablosu oluşturulmaktadır. 
 

Karaciğer Hücrelerinde İnklüzyon Cisimcikleri 
 
IBH, esas olarak FAdV-2, FAdV-11 (Fowl aviadenovirus D türü) ve FAdV-8a ve FAdV-8b (Fowl 
aviadenovirus E türü) serotiplerine ait FAdV’lerin neden olduğu bir hastalıktır. Tarihsel olarak 
IBH, tavuklarda etkilenen bireylerde karaciğer hasarı ile ilişkili olarak “akut hepatik hasar” tanı-
mıyla Helmboldt ve Frazier (1963) tarafından rapor edilmiştir (Hoffmann ve ark., 1975., Rosen-
berger ve ark., 1975., Fadly ve ark., 1976). 
 
Son yirmi yılda, dünyanın farklı bölgelerinde artan sayıda IBH salgını bildirilmiştir. IBH sahada, 
beş haftalık yaşa kadar olan broylerleri etkiler, ancak aynı zamanda, yumurtacılarda ve broyler 
damızlıklarında da ara sıra rapor edilmiştir. IBH salgınlarında ölüm 3-4 gün içinde zirveye ula-
şır ve % 10 ila % 30 arasında değişkenlik gösterir. Etkilenen tavuklarda kaydedilebilecek ek 
klinik belirtiler arasında zayıf büyüme, ilgisizlik, kabarık tüyler ve toplanma davranışı yer alır. 
IBH, daha az şiddetli olmasına rağmen klinik olarak HHS’ye çok benzer. Ayrıca, IBH geçiren 
sürüde eş zamanlı olarak diğer enfeksiyonlarında görülmesi sebebiyle semptomlar ayrıcı tanı 
için yeterli olmamaktadır. 
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Postmortem bulgularda, karaciğerin şiştiği, tekstürün 
parçalanabilir olgusu, mermer benzeri bir patern ve 
nekrotik odakların olduğu şiddetli bir hepatit fark edilir. 
Ek olarak, bazı çalışmalar IBH ile enfekte hayvanların 
pankreasında nekroz, atrofi, renk değişimi ve peteşiyel 
kanamalar bildirmiştir. Ayrıca, IBH’nin hem deneysel 
hem de saha vakalarında şişmiş ve hemorajik böbrekler 
gözlenmiştir.  

Resim 1 : İBH ve HHS nin dünyadaki salgın durumu  

Hepatitis – Hydropericardium Syndrome 
 
Hidroperikardiyum sendromu (HPS) olarak da adlandırılan HHS, 1980’lerin sonunda Pakis-
tan’da ortaya çıktı ve daha sonra endemik hale geldi ve diğer Asya ülkelerine , bazı Arap ülke-
lerine ve Latin Amerika’nın bazı bölgelerine yayılmıştır. Tarihsel olarak, HHS’nin etiyolojisi yem 
bozuklukları veya zehirlenmelerle açıklanırken (Jaffery, 1988; Qureshi, 1989), hepatositlerdeki 
bazofilik nükleer inklüzyon cisimciklerinin ve karaciğer homojenatlarındaki adenovirüs partikül-
lerinin gözlenmesine dayanarak, sendromun viral etiyolojisi ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 

Resim 2 : Renk soluk, gevrek, 
peteşiyal kanamalı karaciğer  

Resim 3 : a: Ok ile gösterilen yerlerde hidroperikardiyum olgusu ve büyümüş karaciğer. 
b: Ürik asit birikmiş böbreklerde ödem olgusu (Li ve ark., 2017)  
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1987’de Pakistan’ın Karaçi kenti yakınların-
da bildirilen ilk sendrom vakalarını, 1990’la-
rın başlarında kanatlı sektörünü ciddi şekilde 
etkilediği Hindistan’da daha fazla yayılma 
göstererek tavukçuluk yapılan bölgelerinde 
büyük salgınlara yol açmıştır. Sonraki yirmi 
yılda, ortadoğudan, Rusya’dan, Slovak-
ya’dan, Güney Amerika’dan gelen raporlar 
da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölge-
lerinde doğal salgınlar bildirilmiştir. 
Bu dönemde toplanan önemli miktarda epi-
demiyolojik veri, HHS’nin birincil etiyolojisin-
de FAdV-C türünün tek bir serotipi olan 
FAdV-4’ün etkileri görülmüştür. 
Etkilenen başlıca kanatlı türü, 3-6 haftalık 
yaştaki broylerlerdir. Yumurtacılarda ve 
broyler damızlıklarında nadir olarak rapor 
edilmiştir. Duyarlılık açısından yaş ve gene-
tik kanatlı türü gibi belirli konakçılarla ilgili 
faktörler önemlidir. Güvercinler, bıldırcınlar 
ve devekuşları dahil olmak üzere diğer evcil 
kuş türlerinde ara sıra hastalık belirtileri ra-
por edilmiştir. 
Hastalığın seyri ve klinikopatolojik belirtiler, 
tipik olarak daha belirgin olmasına rağmen, 
IBH ile bazı paralellikler gösterir. Perikardi-
yal kesede sıvı birikimi, genellikle HHS’nin 
patogonomonik bir özelliği olarak algılanan 
ve en belirgin büyük patolojik bulguyu oluş-
turur. Ancak, bazı salgınlarda hidroperikar-
dın bulunmadığına dair raporlar da vardır 
(Rodriguez ve ark., 2014). Fokal nekrozlar 
ve peteşiyal kanamalarla birlikte şiş, parça-
lanabilen, rengi değişmiş karaciğerler ile ka-
rakterizedir ve bu yüzden, klasik IBH’ye ben-
zerdir; bu nedenle durum bazen IBH-HPS 
olarak da adlandırılır. IBH’ye benzer histopa-
tolojik değişiklikler esas olarak karaciğerde 
bulunurken, inflamasyon ve dejeneratif sü-
reçler de başta kalp, böbrekler, akciğerler ve 
bağırsak olmak üzere diğer organlarda da 
yaygındır. Önemli olarak, lenfoid doku tro-
pizmi, HHS suşlarının patogenezinin önemli 
bir yönünü oluşturur ve lenfosit tükenmesi ile 
birlikte lenfoid organların dejenerasyonuna 
neden olurlar ve bu durum virülan FAdV-4 
suşlarının immünosüpresif potansiyelini gös-
termektedir. 
 

Adenoviral Kaslı Mide Erozyonu 
 
Kümes hayvanlarında taşlık erozyonları ile 
ilgili literatür çok sınırlıdır, ancak durumun 
beslenme uzmanları tarafından ilk kez rapor 
edildiği tarih 1930’ların başlarıdır. FAdV ile 
taşlıktaki makroskopik lezyonların ilişkilendi-
rilmesi için besleyici faktörlerin yanı sıra bazı 
bulaşıcı nedenler araştırılmış ve tanımlan-
mıştır. 
 
Tanimura ve arkadaşları tarafından 1993 
yılında immuno-histokimyasal ve elektron 
miskobik yöntemler kullanılarak 50-60 gün-
lük ani mortalite artışı görülen sürülerde bir 
adenovirüs varlığı tespit edilmiş ve AGE 
hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Benzer yön-
temler uygulandığında, adenoviral taşlık lez-
yonları, ABD’deki yarka ve broyler sürülerin-
den (Goodwin ve ark., 1993) ve Japon broy-
lerlerinde mortalitenin arttığı bir salgından 
(Abe ve ark., 2001) yapılan geriye dönük bir 
çalışmada ayrıca bildirilmiştir. Hastalığın sal-
gınlarındaki çoğunda FAdV-1 suşlarının ne-
den olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bir ça-
lışmada ise kesilmiş etlik piliçlerin taşlık lez-
yonlarından izole edilen FAdV-8 enfeksiyo-
nunun ardından hafif taşlık lezyonlarının ge-
lişimi bildirilmiştir. Enfekte olan sürülerin taş-
lıklarında enfeksiyondan sonraki dört hafta-
ya kadar hastalığın karakteristik bulgusu 
olan taşlık erozyonu görülmüştür. Genel ola-
rak, glandüler epitel hücrelerinin dejeneras-
yonu ve nekrozu, intranükleer inklüzyon ci-
simcikleri ve lamina propriada, kas tabaka-
sındaki lenfatik hücre infiltrasyonu gibi tipik 
histolojik değişiklikler, taşlıklarda büyük lez-
yonların saptanmasıyla eşzamanlı olarak 
görülmektedir. 
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Resim 4 : a : 41 günlük yarkanın taşlağında-
ki erozyonlar (Grafl ve ark., 2017). b: Deney-
sel olarak enfekte edilmiş broylerlerdeki 
AGE (Hess M, 2000)  

 
Teşhis 
 
Virus izolasyonu için örnekler; dışkı, sekal 
tonsiller, farenks, böbrek, karaciğer ve mak-
roskopik bakıda patolojik bulgu gösteren or-
ganlardan alınabilir. Primer olarak virus izo-
lasyonunda embriyolu tavuk yumurtaları ço-
ğu adenovirus serotipleri için duyarlı olma-
makla beraber, hücre kültüründen yoksun 
laboratuvarlar tarafından bazı serotipler için 
alternatif metot olarak embriyolu tavuk yu-
murtalarının sarı kesesi ve koriyoallantoik 
membranları (CAM) kullanılabilir. Zaman ve 
iş kaybına sebep olan bu yöntemler günü-
müzde teşhis için PCR temelli testlerin kulla-
nılması yaygındır. Teşhis için ELISA testi de 
kullanılabilir fakat sağlıklı veya hasta hayvan 
ayrımı yapma konusunda zorluk yaşanmak-
tadır. 
 

Koruma ve Kontrol 
 
Tesislerin ve ekipmanın uygun şekilde de-
zenfekte edilmesi, yeterli havalandırma, uy-
gun ışık ve kümes hayvanı işçilerinin veya 
ziyaretçilerin kısıtlı girişi, adenovirüs enfeksi-
yonlarını önlemede yardımcı olabilir. Bunun-
la birlikte, hastalığa karşı aşılama, aşılanmış 
tavuklar için geniş koruma sağlar ve doğru-
dan kayıpları en aza indirir; Böylece, bu en-
feksiyonları kontrol etmenin en temel yolu 
aşılamadır. 
 
Primer patojen olduğu kanıtlanmış olan ge-
notiplere yönelik aşılamalar daha uygun ola-
bilir. Adenovirüsler vertikal bulaşma yolu ile 
yayıldıkları için damızlık hayvanların aşılan-
maları düşünülebilir ve bu damızlıklardan 
elde edilen yavru sürülerinde koruma sağ-
lanması için antikor titre düzeyleri belirli bir 
seviyenin üzerinde tutulmalıdır. FAdV-D ve 
FAdV-E genotiplerine ait izolatlardan hazır-
lanan inaktif aşılar, 10 ve 17 haftalık yaşlar-
da damızlık hayvanlarda uygulanmış ve bu 
damızlıklardan elde edilmiş olan yavrularda 
50 haftalık yaşa kadar IBH hastalığına karşı 
tam bir koruma sağlanmıştır (Alvarado ve 
ark., 2007). Avustralya’da FAdV-8b serotipi 
ile hazırlanan canlı aşı damızlık hayvanlara 
uygulanmış ve yavrularda koruma sağladığı 
bildirilmiştir (Takase ve ark., 1990). 
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