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ÖNSÖZ 

  Afyonkarahisar Ġli, ülkemiz kanatlı sektörünün en önemli illerinin baĢında 

gelmektedir. Bu konuda bölgemizde kanatlı sektöründe yapılan çok sayıda bilimsel 

çalıĢma mevcut olmasına rağmen, bu çalıĢmaların genellikle zootekni parametreleri 

veya kanatlı beslenmesi amaçlı olduğu bilinmektedir. Bu çalıĢma ile ilk defa 

Bölgemizde yaygın olarak yetiĢltirilen Hy Line ırkı tavuklarda stres olgusu ve bunun 

klinik, hematolojik ve kan biyokimyasına yansıması kısıtlı imkanlarla Ġç Hastalıkları 

yönünden değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmadan elde ettiğimiz sonuçlar, bundan sonra 

bu alanda yapılacak çalıĢmalarda  bu ırk için referans teĢkil edecek nitelikte olup, 

çalıĢmanın bilime, pratiğe, bölge ve ülkemiz hayvancılığına fayda sağlamasını 

dileriz.  

 Engin tecrübeleri ile bu tez çalıĢmasının hazırlanması sırasında bana rehber 

olan, fikirlerini ve yardımlarını esirgemeyen danıĢman hocam Doç. Dr. Bülent 

ELĠTOK olmak üzere emeği geçen tüm hocalarıma teĢekkür ederim.   

            Hayatım boyunca desteklerini ve fedakârlıklarını esirgemeyen ve her zaman 

yanımda olduğunu bilerek güç aldığım aileme sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. 

           Bu tez çalıĢmamda bana yardımcı olan  Vet. Tek. Ahmet ÇAN arkadaĢıma da 

teĢekür ederim.  

        Bu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Komisyonu tarafından 17.SAĞBĠL.16 proje numarası ile desteklenmiĢtir. 
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1. GĠRĠġ 

Dünya çapında kümes hayvanı ürünleri (et ve yumurta) talebinin gelecek yıllarda 

katlanarak artacağı tahmin edilmektedir. Ġnsan nüfusunun 2050 yılına kadar % 33 

oranında artması bekleniyor ve bu durum toplam gıda üretiminin % 70 oranında 

artmasına neden olacak (UNO, 2015; Ramachandran, 2014) ve dolayısıyla kanatlı eti 

ve yumurta talebinin artmasını yol açacaktır. Tavuk eti ve yumurtadan elde edilen 

protein, insan tüketimi için en ucuz et kaynağı olup,  BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, kümes hayvanı eti dünya nüfusunun domuzun ardında 

ikinci büyük protein kaynağı olarak sıralanmaktadır (Lopez, 2006). Bununla birlikte, 

ticari kanatlı endüstrisi, verimliliği olumsuz yönde etkileyebilecek enfeksiyonlar, 

yem varyasyonları ve iklim değiĢiklikleri gibi stres etmenleriyle karĢı karĢıyadır 

(Shini vd., 2008; Mengesha, 2011). Nitekim, kanatlı hayvan büyüme performansı 

sadece kalıtsal değildir, aynı zamanda çevreden de büyük ölçüde etkilenmektedir 

(Babinszky vd., 2011). Stres, kümes hayvanlarının fizyolojisini ve refahını doğrudan 

etkilemekte ve daha düĢük karlılık oranı ile sonuçlanmaktadır (Barnett ve 

Hemsworth, 2003; Osti vd., 2017).  

 Artan talebin karĢılanabilmesi için daha büyük iĢletmeler, daha fazla yem 

verme ve daha erken kesim zaruriyeti, daha fazla hayvanın daha sıkıĢık ortamlarda 

yetiĢtirilmesini zorunlu kılmakta, kapalı ve sıkıĢık ortamlarda barındırma pek çok 

enfeksiyon ve paraziter hastalığın bu hayvanlar arasında çabuk yayılmasına yol 

açmakta ve anılan bu bu durumlar kanatlılar üzerinde önemli baskı ve stres 

oluĢturmaktadır (Almeida vd., 2006; Rozenboim vd., 2007; Dixon, 2008; Fit vd., 

2012).  

 Aslında, stresin evrensel bir tanım olmayıp, kimileri (Selye, 1963), stresin bir 

hayvanın biyolojik stres mekanizmalarını ortaya çıkaran herhangi bir durumu ifade 

ettiğini belirtirken,  kimileri  (Moberg, 2000) ise, hayvanın homeostazisine yönelik 

bir tehdit algıladığında ortaya çıkan biyolojik yanıt tümü Ģeklinde  ifade 

etmektedirler  (Virden ve Kidd, 2009).  Stres, canlının homeostazisini tehdit eden 
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içsel veya dıĢsal uyarılara karĢı anatomik, fizyolojik ve davranıĢsal değiĢiklikler 

Ģeklinde verilen biyolojik bir yanıtını bütününü ifade etmektedir (Yarsan ve Güleç, 

2003; TaĢkın vd., 2015). Kısa süreli stres olguları önemli sonuçlar doğurmazken, 

uzun süreli stres kümes hayvanı üretimi üzerinde geniĢ çapta zararlı etkilere neden 

olabilmektedir (Siegel, 1980; Virden ve Kidd, 2009).  

 Kümes hayvanlarındaki stresi belirtileri; artan mortalite, iĢtah azalması, 

büyüme geriliği, hastalıklara yatkınlık gibi sayılabilir ve bunlar artan üretim 

maliyetlerine neden olurlar (Griffin, 1989; Franco-Jimenez  ve  Beck, 2007; Uttarac 

vd., 2009).  

 Açlık, korku, sıcaklık değiĢimi, gürültü, sıkıĢık brındırma, enfeksiyonlar gibi 

içsel ve dıĢsal faktörlerin etkisi altında olan organizmada, savunma uyarıcı etmenlere 

stres faktörleri veya stresörler denilmektedir (Akçapınar ve Özbeyaz, 1999). 

 Kafes tipi kanatlı yetiĢtiriciliğinde en sık karĢılaĢılan stres faktörleri arasında;  

sıcaklık, nem, ıĢık eksikliği, kalabalık barındırma, havalandırma, gürültü ve korku, 

enfeksiyon, aĢılama ve transport sayılamaktadır (Quinteiro-Filho vd., 2012; Yahav 

vd., 1995; Zulkifli vd., 2000; Wei vd., 2015). 

1.1. Sıcaklık ve Nem Stresi 

Isı stresinin baĢlıca etkileri mortalite artıĢı, yem tüketiminin azalması ve kilo kaybı 

ile yumurta üretimindeki azalmadır (Dale ve Fuller, 1980; Cahaner ve Leenstra, 

1992; Kubikova vd., 2001; Mahmoud ve Edens, 2005; Zulkifli vd., 2000). Çünkü, 

termal çevre, enerji metabolizmasını ve değiĢimini kontrol eden bir faktördür.  Bu 

amaçla, termal ortamın hayvanların termoregülatör durumuna olan etkisini 

değerlendirmek için sıcaklık-nem indeksi (THI) gibi termal konfor endeksleri 

geliĢtirilmiĢtir. Termal konfor endeksleri, insanlar (Thom, 1958), süt sığırları 

(Buffington vd., 1981), domuzlar (Ingram, 1964), hindi (Brown-Brandl vd. 1997) ve 
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yumurtlayan tavuklar (Zulovich ve DeShazer, 1990) için bildirilmiĢtir (Purswell vd., 

2012).  

 DüĢük ısı veya soğuk stresi hayvan sağlığını, refahını ve üretim verimliliğini 

artırırken (Purswell vd., 2012), yüksek çevre sıcaklığı yumurta tavukçuluğunu 

olumsuz yönde etkileyen faktörlerin baĢında gelmektedir (Konca ve Yazgan, 2002).  

Nitekim, sıcaklık stresine maruz kalan tavuklarda yem tüketimi düĢmekte ve bunun 

bir sonucu olarak tavuklar optimum performansı sağlayacak kadar besin maddesi 

tüketemediğinden yumurta verimi ve yumurta kabuk kalitesi düĢmektedir (Kutlu vd., 

1996; Konca ve Yazgan, 2002). Öte yandan, ısı fazlalığı durumunda tavuklar 

birbirlerinden uzaklaĢmaya meyillidirler ve genellikle ısı kaybını en üst düzeye 

çıkarmak için kanatlarının sarkması ve vücuttan hafifçe kaldırılması ile sağlanmaya 

çalıĢılmaktadır (Etches vd., 2008; Syafwan vd., 2011). 

 Sıcak havanın etkisiyle;  

1) Metabolizmayla oluĢacak ısıyı azaltmak için daha az hareket ederler. 

2) Yine aynı Ģekilde yem tüketimi metabolizma sonucu oluĢacak ısıyı azaltmak için 

düĢer. Bunun sonucunda besin maddeleri yetersiz alınır ve sıcaklığın etkisiyle su 

tüketimi artar. 

3) BuharlaĢmayla (sık sık nefes alıp verme) vücudu soğuk tutmaya çalıĢırlar. 28 

o
C„den sonra tavuklar sık sık nefes alıp vermeye baĢlarlar. Normalde dakikada 25 

olan solunum sayısı artar ve sonuçta solunum alkalozisi oluĢur. Bu davranıĢ yanıtları 

ve stresin etkisiyle çeĢitli fizyolojik değiĢiklikler oluĢur. 

 

1. Yumurta büyüklüğü, yumurta verimi ve yumurta kabuğu kalitesi azalır. 

2. Ġmmun sistem baskılanır ve bunun sonucunda da hastalıklara direnç azalır. 

3. Heterofillerin  lenfositlere oranı (H/L) artar. 

4. Fertilite ve kuluçka verimi azalır. 

5. Besinlerin metabolik kullanımı azalır. 

6. Isı üretiminde artar. 
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7. Vücutta yağ depolanması artar (her bir 
o
C çevre ısısı artıĢı total karkas 

yağında %0.8 abdominal yağda da %1.6 oranında artıĢa yol açar). Karkas 

yapısı soluk ve deformedir. 

8. Safra salgısı azalır, Ön mide ve taĢlık küçülür. Bu da proteinlerin 

sindirilebilirliğini azaltır. 

9. Hipoglisemi oluĢur. 

10. Vitaminlerin bio değerliliği azalır. 

11. Gençlerde kalsifikasyon inhibe olur; yaĢlılarda ise osteoporoz riski artar. 

12. Mineral atılımı artar (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P ve Zn). 

13. Ölüm oranı artar (Yasan ve Güleç, 2003). 

 Ülkemizde de kanatlı verimliliğini düĢüren önemli çevre faktörlerinin baĢında 

sıcaklık stresi gelmektedir (Yardibi, 2002; Yıldırım, 2016). Afyonkarahisar dahil, 

çoğu bölgemizde yaz ayları boyunca çevre sıcaklığı 14.00-18.00 saatleri arasında 30-

40°C‟ler arasında değiĢmektedir. Oysa, 26.7°C‟nin üstündeki ortam sıcaklığı stresin 

baĢlangıç sınırı kabul edilmekte,  27°C‟nin üstündeki her bir derecelik artıĢta yem 

tüketiminde %1-1,5, yumurta ağırlığında 0.2- 0.3 gramlık azalmalar ve kabuk 

kalınlığında azalma ortaya çıkmaktadır (Mutaf ve Sönmez, 1984; Koçak ve Yalçın, 

1990; NRC, 1981). Bir çalıĢmada 20, 25, 30, 35 ve 40 °C‟lerde sıcaklığın 1°C 

yükselmesine karĢılık yem tüketiminde % değiĢimler sırasıyla, 0, 1.4, 1.6, 2.3 ve 4.8 

olduğu tespit edilmiĢtir (Konca ve Yazgan, 2002). Yem tüketimindeki azalıĢ diğer 

besin maddelerinde olduğu gibi vücuda alınan kalsiyum (Ca) miktarının azalmasına 

sebep olmakta, bu durumda yumurta ağırlığı ve kabuk kırılma direnci azaltmakta, 

aynı zamanda verim döneminde kemiklerin zayıflayarak kırılmasına ve buna bağlı 

olarak hayvanlarda önemli zayiatlara sebep olmaktadır (Koelkebeck vd., 1993; 

Konca ve Yazgan, 2002).  

 Sıcaklık stresi esnasında, solunum alkalosisi ve su tüketiminin artmasının 

yanı sıra karkastaki protein miktarı azalmakta ve yağ depolanması artmaktadır. Bu 

değiĢikliklerin yanı sıra sıcaklık stresinde; tiroid hormonlarının üretiminde azalma ve 

kortikosteron miktarında artıĢ olabilmektedir ki, bunlar diğer stres koĢullarında da 
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ortaya çıkabilmektedir. Artan kortikosteron miktarı, aynı zamanda bağıĢıklık 

sistemini baskılayarak, enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır (Öksüz, 2008).  

1.2.  IĢık Eksikliği Stresi 

IĢık, kanatlı hayvanların aktivitesini ve performansını etkileyen çevresel faktörlerden 

biri olup, eksikliğinde  verim düĢüklüğü yanında kannibalistik patolojik hareketlerde 

artıĢ Ģekillenmekte, hayvan strese girmektedir (Mendes vb., 2010). Nitekim 

yetiĢtirme ortamının aydınlatılması kanatlı fizyolojisi, üreme ve davranıĢsal 

faaliyetleri ile doğrudan iliĢkilidir (Gongruttananun ve Guntapa, 2012; Mousa-

Balabel vd., 2017).  

 DüĢük yoğunluktaki ıĢık ortamında yetiĢtirilen kanatlılarda karkas ağırlığının 

azaldığı, iskelet sistemi, görme ve üreme ile ilgili fonksiyonel bozuklukların 

Ģekillendiği, hayvan davranıĢlarının değiĢikliğe uğradığı ve hayvanların korku stresi 

ile karĢı karĢıya kaldıkları bildirilmiĢtir (Hughes ve Black, 1974; Newberry).LoĢ ıĢık 

altında yetiĢtirilen hayvanlarda karkas protein oranının azaldığını ve yağ oranın 

artıığını bildirmiĢlerdir Charles vd. (1992). Ancak aĢırı derecede ıĢık yoğunluğunun 

da agresif davranıĢlarda artıĢa yol açarak, strese neden olduğu da gösterilmiĢtir 

(Newberry vd, 1988; Deep vd., 2010) 

 Bu nedenle doğal ıĢığın, hayvan refahı açısından önemine dikkat çekilmiĢ, 

verim artıĢının sağlanması ve stresin engellenmesi aĢısından kümeslerde hayvanların 

gün ıĢığı görmeleri için bir serbest dolaĢım alanına sahip olmalarının önemine vurgu 

yapılmıĢtır (Zhao vd., 2014).  

 Esasında aydınlatma veya ıĢıklandırma; kaynak, yoğunluk, dalga boyu 

spektrumu ve fotoperiyod süresi ile birlikte ele alınan bir kavram olup (Manser, 

1996), aydınlık ve ıĢık yoğunluğunun, kanatlıların performansı ve davranıĢları 

üzerindeki etkilerine iliĢkin bilimsel nitelikte bulgular yumurtacı tavuklar açısından 

net bir Ģekilde ortaya konulmuĢtur (Kuhles ve Petersen, 2005). Burada dikkat 
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edilemeis gereken husus; kuĢların memelilerden daha geniĢ bir dalga boyu 

spektrumunu kapsadığı ve görüntülerin çözünürlük sıklığının kanatlılar açısından 

daha yüksek olduğu (150 görüntü/saniyeye) dikkate alınmalıdır. Kanatlılar 

ultraviyole aydınlatma koĢulları altında bile görme yeteneğine sahiptir ve dalga 

boyuna olan farklı hassasiyetleri nedeniyle ıĢık yoğunluğu kanatlıların refahı ve stres 

oluĢumu açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, kanatlıların gereksinim duyduğu 

ıĢık yoğunluğu, insan görme tarzına göre değil, kanatlıların hassasiyetleri göz önüne 

alınarak belirlenmelidir (Prescott ve Wathes 1999; Mohammed vd., 2010)  

 Uygun seçilmeyen ıĢıklandırma hayvanda strese ve dolayısıyla verim 

düĢüklüğüne yol açmaktadır (Deep vd., 2010). Uzun yıllar boyunca, neredeyse 

sürekli aydınlatma koĢullarında civcivlerin yetiĢtirilmesinin daha yüksek yem 

tüketimi nedeniyle maksimum bir büyüme oranı sağlayacağı varsayılmıĢtır. Ancak 

bunun verim ve maliyet oranı açısından pek de kazançlı olmadığının anlaĢılması 

üzerine (Mousa-Babel vd., 2017), farklı dalga boyları ile minumum stres ve 

maksimum verim araĢtırmalarına yönelik çalıĢmalar artmıĢtır. Bu amaçla yapılan 

farklı araĢtırmalarda; mavi ıĢığın sakinleĢtirici bir etkiye sahip olduğu, kırmızı ıĢığın 

tüylü gagalamayı ve yamyamlığı azalttığı, turuncu-kırmızı ıĢığın üremeyi uyardığı ve 

mavi-yeĢil ıĢığın tavuklarda büyümeyi uyardığı bildirilmiĢtir (Rozenboim vd., 1999). 

YeĢil ve mavi LED, piliçlerde hücresel ve humoral bağıĢıklık güçlendirdiği, mavi ve 

yeĢil renkli ıĢıkların kırmızı ve beyaz ıĢıklara göre piliçlerde büyüme ve geliĢmeyi 

daha etkili olduğu gösterilmiĢtir. Sadece kırmızı ıĢığın hayvanlarda strese yol açtığı 

ve hayvanların sürekli bu ıĢığa maruz bırakılmaları durumunda agresif davranıĢların 

arttığı bildirilmiĢtir (Rozenboim vd., 1999; Olanrewaju vd., 2016). 

1.3. Kalabalık Barındırma Stresi 

Tavuklarda refah değerlendirme çalıĢmaları geleneksel olarak, hayvanın sağlığı ile 

ilgilenirken, aynı zamanda davranıĢ fizyolojisi ve hareket edebilme kabiliyeti ile de 

ilgilidir (Ekstrand vd., 1998; Weeks vd., 2000; Kestin vd., 2001). Esasında refah 

kavramı değerlendirilirkn glukokortikoid hormonların salınımı, performans 
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parametreleri, bağıĢıklık durumu ve hastalıklara yatkınlık olguları 

değerlendirilmektedir (Kaiser vd., 2010).  Bu nedenle stres yaratan uygun olmayan 

yetiĢtirme koĢulları ve aĢırık kalabalık barındırma refah ve verim açısından önem 

verilen bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır (Dawkins vd., 2004; Hoerr, 2010). 

Nitekim, aĢırı kalabalık, kümes hayvancılığında üretim ve verim açısından en önemli 

ve en sık karĢılaĢılan stres faktörlerinden biridir. AĢırı kalabalık stresi üzerine 

yapılan çalıĢmalar, performans parametrelerinin azaldığını, yem tüketiminde azalma 

ve kilo kaybına yol açtığı, bunun sonucunda da verim düĢüklüğü Ģekillendiğini 

bildirmektedirler (Thaxton vd., 2005; Guardia vd., 2011).   

 Kalabalık stresi sık karĢılaĢılan bacak problemleri ve hastalıklara yatkınlık 

durumlarının yanı sıra,  davranıĢ değiĢikliklerine de yol açmaktadır (Estevez, 2007). 

Nitekim kalabalık stresi sonucunda verim düĢüklüğü ile birlikte immun sistem de 

baskınlanmakta ve salmonella gibi fırsatçı patojenlerin aktif hale gelmesine ve 

hastalık oluĢurmasına zemin hazırlamaktadır (Dafwang vd., 1987; Gomes vd., 2014). 

 Günümüzde kanatlı sektöründe sık karĢılaĢılan bazı global hastalıkların, 

kalabalık koĢullarda yetiĢtirilen hayvanların barındırıldığı barınaklardan 

kaynaklandığını hatırlamakta fayda vardır (Monreal ve Paul, 1989). Bu nedenle 

tamamen kapalı ve kalabalık kümes sistemi hayvanlarda  strese neden olmakta  ve 

performansını kötü etkilemektedir (Mendl, 1999). Bu nedenle son zamanlarda yarı-

açık besi sisteminin hayvan refahı ve verim açısından daha yararlı olduğu, stres 

olgusunun yarı-açık sistemde minimuma indiği ve bu sistemin yaygınlaĢması 

gerektiğine olan inanç gittikçe yaygınlaĢmaktadır (Sundrum, 2001). Daha fazla 

hareket alanına sahip ve kanatlı refahını geliĢtirilecek bir barındırma sistemi, kanatlı 

üretiminde üretkenlik ve kar artıĢını geliĢtirilebileceği bildirilmiĢtir (Barbosa vd., 

2005). Tamamen açık beslenme sisteminde büyüme hızı ile organik sisteme 

adaptasyon arasında farklılık oluĢacağından, tam açık yetiĢtirme metodu da uygun 

görülmektedir  (Sekeroglu vd., 2009). Ancak tam açık sistemde hayvanın yem 

bulması bir sıkıntı yaĢatmıyorsa, oldukça avantajlı, verimli ve stresten uzak bir 

yetiĢtirme metodudur. Aksi durumda negatif etkileri söz konusu olabilecektir. 

Çevresel zenginleĢme, doğal davranıĢları teĢvik edebilir ve daha fazla sayıda 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03079457.2013.874006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monreal%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2690811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paul%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2690811
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davranıĢsal fırsat yaratır. Bununla birlikte, açık hava sistemindeki kanatlıların, hem 

stres hem de korku tepkilerini artırabilecek uyaranlara açık olduğunu, refahı 

azaltabilecek enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar, sosyal etkileĢimler ve olumsuz 

iklim koĢulları (dıĢ ortam sistemlerinde) dahil olmak üzere birçok etkene maruz 

kalabilecekleri de bildirilmiĢtir (Zhao vd., 2014). 

1.4. Yetersiz Havalandırma Stresi 

Havalandırma sistemi, çiftlik hayvanları için optimal koĢullar arasında sayılan 

önemli faktörlerden biridir. Havalandırma sisteminin yetersiz tasarımı (yetersiz 

sayıda egzoz fanı ve önerilerden daha küçük bir soğutma alanı) veya sensörlerin 

yanlıĢ yerleĢtirilmesi gibi sorunlar besihanelerde önemli problemelere yol 

açabilmektedir. Matematiksel araçların ve hesaplama tekniklerinin kullanılması ve 

desteklenmesi sistemin etkin bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamak için son derece 

önemlidir  (Curi vd., 2017). 

 Mamafih, çevresel kontrol dahil olmak üzere, sağlıklı bir kanatlı tesisinin 

inĢasında birçok faktör önemlidir. Biyotelemetri yöntemlerinin geliĢmesiyle birlikte, 

kanatlıların çevresel stres faktörlerine karĢı fizyolojik tepkilerini izlemek mümkün 

hale gelmiĢtir. Sıcak ve nemli bölgelerde, kümeslerin basit ve pasif havalandırması, 

genellikle kabul edilebilir büyüme sıcaklıklarının sağlanmasında yetersiz kaldığı 

bildirilmiĢtir (Mousa-Balabel vd., 2017). 

 Nitekim, kanatlı hayvanların beden ısıları ile bulundukları ortamın sıcaklığı 

arasında bir denge sağlanması gerekmektedir. Hayvanda metabolik faalyetler 

sonucunda oluĢan fazla enerjinin atılabilmesi için, kümes sıcaklığının atılan sıcaklığı 

soğuracak bir sıcaklıkta ve düzenekte olması gerekir (Mutaf ve Tığlı, 1989). Bu 

amaçla, kanatlı çiftliklerinde çapraz mekanik ventilasyon yaygın olarak 

kullanılmaktadır, ancak özellikle yaz aylarında sıcak ve nemli iklimlerde mortalite ve 

stres problemleri daha sık görülmektedir. Bu nedenle, tüm hayvancılık yapı 

tasarımını iyileĢtirmek ve iç ortamlarını iyileĢtirmek için bu havalandırma 
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sistemlerinin verimliliğini kapsamlı bir Ģekilde araĢtırmak çok önemlidir. Bu amaçla 

AB ülkeleri, hayvanlara sıcaklık, nispi nem ve gazlar (amonyak ve karbondioksit) 

açısından uygun bir ortam sağlamak için uygun havalandırmalı tesislerinin inĢa 

edilmesini ve iĢletilmesini zorunlu kılmaktadır (Bustamante vd., 2013). 

1.5. Gürültü ve Korku Stresi 

Gürültü, önemli bir psikolojik etkiye sahip olup,  aynı zamanda  hayvanlarda 

potansiyel bir korku kaynağıdır  (Chloupek vd., 2009). Campo vd. (2005), 60 dakika 

boyunca 90 dB seviyesinde gürültüye maruz bırakılan tavuklarda tonik hareketsizlik 

süresinin önemli ölçüde uzadığını bildirmiĢlerdir. Nitekim, gürültü stresine maruz 

bırakılan kanatlılarda korku Ģekillendiği,  hayvanların bir köĢeye kaçarak yığıldıkları 

ya da yere düz bir Ģekilde tünedikleri gözlenmiĢtir (Chloupek vd., 2009). Algers vd. 

(1978), uçak gürültüsünden kaynaklanan gürültü sonucu oluĢan tek etmenli ve kısa 

süreli stresin kanatlı yumurta üretimini etkilemediği, ancak daha uzun stres 

dönemlerinin (üç günden fazla) yumurta üretimini azaltığını bildirmiĢlerdir. (Book 

ve Bradley, 1990),  80 dB gürültü ile 3 gün boyunca oluĢturulan stres ve korku 

olgularını takiben, hayvanların panik ve saldırgan davranıĢ sergilediklerini 

bildirmiĢlerdir.   

 (McFarlane ve Curtis, 1989),  yedi gün boyunca sürekli 80 veya 95 dB 

gürültüye maruz bırakılan heterofil/lenfosit oranında bir değiĢikliğe yol açmamakla 

birlikte, monosit oranı ve bağırsak lezyonları ile stres hormonu olan 

kortikosteroidlerin konsantrasyonunda artıĢ Ģekillendiğini bildirmiĢlerdir. Aslında, 

korku ile verim arsındaki negatif iliĢki aynı zamanda hipotalamo-pituitary 

adrenocortical (HPA) ekseninin aktivasyonunu ya da rahatsız edilmeye dayalı akut 

stres tepkilerini yansıtmaktadır. Her iki durumda da adrenokortikotropik hormon 

(ACTH), katekolaminler ve kortikosteron düzeyi artmaktadır (Campo vd., 2005). 

 Korku, tehlike anında hissedilen bir alarm durumu, tehlikeden kaynaklanan 

huzursuzluk, uyum sağlatıcı ve aynı zamanda uyum bozucu bir enerji, beyin ve 
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sinirsel salgı sisteminin psikofizyolojik bir tepkisi olarak tanımlamaktadır (Jones, 

1987; Gray, 1987; Boissy, 1995). Korkunun Ģiddeti hayvanın algılama yeteneği, 

deneyimleri, hormonal durumu ve korkuya neden olan etkenin büyüklüğünden 

etkilenmektedir (Jones, 1987).  

 Kanatlılarda korkunun yol açtığı stres merkezi sinir sistemini uyararak 

adrenal medulladan katekolamin salgılanmasını sağlamakta,  bunun sonucunda enerji 

kaynağı olan glikojen glikoza dönüĢtürülerek stres faktörüne karĢı kullanılmaktadır. 

Kortikosteron hormonu ayrıca vücuttaki protein ve yağ birikimlerinin harekete 

geçirilmesini sağlamakta, bu maddeler de büyüme, yumurta verimi ve bağıĢıklık 

sisteminin iĢlevlerinden olan solunum, dolaĢım ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi 

gibi yaĢamsal olaylar için kullanılmaktadır. Stres altındaki hayvanlarda kortikosteron 

hormonu salgılanması stres faktörü ortadan kalkıncaya ya da adrenal korteksde 

kortikosteron tükeninceye kadar devam etmektedir. Adrenal kortekste kortikosteron 

hormonunun tükenmesi kanatlılarda bitkinliğe ve ölümlere yol açmaktadır (Gray, 

1987).  

Bakım ve yönetim Ģekli, gaga kesimi, aĢılama, gübre temizliği, yumurtaların 

toplanması gibi iĢlemler kanatlılarda akut düzeyde korku ve paniğe yol açmaktadır 

(Elrom, 2001). Pik dönemindeki tavukların yumurta verimlerinde korku nedeniyle 

%20-63‟luk bir azalma saptanmıĢtır (Barnet vd., 1992). Etlik piliçlerde oldukça 

büyük kayıplara neden olan bir baĢka korku kaynaklı stres etkeni de piliçlerin 

kümeslerden kesimhanelere taĢınmasıdır (Gentle vd., 1989; AkĢit ve Özdemir, 2002).  

1.6. AĢılama Stresi 

AĢılamalar ve bunu takip eden dönem, stres faktörü olarak hayvanlar üzerinde 

kendisini göstermektedir. Bu aĢılar, modern kümes hayvanı üretiminde ortaya çıkan 

ölüm oranını azaltmak için gerekli görülmekle birlikte, uygun olmayan aĢılar ve 

yüksek dozlar bağıĢıklık stresine yol açabilmektedir (Yang vd., 2011). BağıĢıklık 

stresi eksojen immünostimülasyon olarak bilinir ve dıĢ antijenlere karĢı enjekte 
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edilmesinden kaynaklanan bağıĢıklık yanıtını ifade etmektedir. Hastalık, ağır aĢılar, 

yetiĢtirme ortamı ve yönetim gibi birçok faktör, kanatlıların bağıĢıklık durumunu 

etkileyebilir ve modern kümes hayvanı üretiminde doğrudan veya dolaylı olarak 

bağıĢıklık stres tepkisini tetikleyebilmektedir. Bu durum, büyüme performansını ve 

enterik hastalıkları etkileyerek büyük ekonomik kayıplara neden olabilmektedir (Liu 

vd., 2015).  

1.7. Enfeksiyon Stresi 

Kümes hayvan yetiĢtiriciliğinde hastalıklar çeĢitli nedenlerle ortaya çıkmakta ve 

hayvan üzerinde baskılayıcı strese neden olmaktadır. Yeterli yem alınamaması, 

bakım koĢullarının iyi olmaması, çeĢitli stres faktörleri hayvanların hem infeksiyöz 

hastalıklara karĢı dirençlerini kırmakta hem de aĢırı derecede olduğu zaman salgın 

hastalıklar gibi Ģiddetli seyreden hastalıklar Ģeklinde kendini göstermektedir. Bugün 

için yurdumuzda tavuk yetiĢtiriciliğinde sık karĢılaĢılan hastalıkların baĢında C.R.D., 

Lökoz, Marek hastalığı, Tüberküloz, Pullorum, Typhus gallinarum, Çiçek ve difteri, 

Tavuk kolerası, Ġnfeksiyöz Laryngotraheitis, Kanatlı ensefalomyelitis'i ve Gumboro 

gibi hastalıklar gelmektedir (Aydın, 1984).  

1.8. Yetersiz Veya Dengesiz Beslenme Stresi 

Yetersiz ve/veya dengesiz beslenme olgusu, hayvanlarda metabolik stres olgusuna 

yol açmaktadır (Virden ve Kidd, 2009; Diarra ve Tabuaciri, 2014). Yemlemede 

protein, aminoasit ve karbonhidratların yeterli düzeyde olmaması veya dengeli bir 

dağlımın bulunmaması pek çok metabolik bozukluğa yol açmaktadır (Daghir, 2009). 

Ayrıca rasyondaki minerallerin eksiklikleri de beraberinde pek çok problemi 

barındırmaktadır. Nitekim,  sodyum, potasyum ve klorür gibi mineraller, vücuttaki 

asit-baz dengesinin yanı sıra vücut sıvılarında ozmotik basıncın korunmasında çok 

önemli bir rol oynamaktadır (Balos vd., 2016).  
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 Kanatlılarda stresin etkileri hayvanının morfolojisi, hormon ve kan metabolit 

düzeyleri, sindirim ve metabolizma olayları, bağıĢıklık sistemi ve verim düzeyi 

üzerinde görülmektedir. Stresin etkileri ortaya çıktığında ise sağlık, verim ve 

davranıĢ biçimlerinin değiĢmesinin yanında, hayvanın fizyolojisi ve buna bağlı 

olarak hematolojik ve kan biyokimyasal kompozisyonunda da önemli değiĢiklikler 

olmaktadır (TaĢkın vd., 2015). Birçok farklı stresör çeĢidi olmasına rağmen, etkileri 

genellikle benzerdir. Stresörler sempatik adrenomedüller (SAM) ve hipotalamik-

hipofiz-adrenal (HPA) aksları aktive ederek, kateĢolamin ve glukokortikoidlerin 

salınmasına neden olmaktadırlar (Osti vd., 2017). Bu da, glikozun vücut 

rezervlerinden hızlı bir Ģekilde harekete geçirilmesini ve oksidasyona yol açmaktadır. 

Bu yolla sağlanan hızlı enerji ile hayvanlar stressörün etkisinden kurtulmaya 

çalıĢmaktadırlar. Hayvanlar uzun süre devam ettirilemeyen alarm devresinden sonra 

adrenokortikal hormonların serbest bırakılmasıyla tanımlanan direnç devresi olan 

ikinci devreye giremekte, bu devrede, glikoneogenez olayı ile ve vücut 

rezervlerinden kan glikozunun düzenlenmesi sağlanmaktadır. Böylece, karbonhidrat, 

lipid ve protein gibi performans için kullanılması gereken vücut stokları, strese karĢı 

kullanılmak üzere kullanılmaya baĢlanmaktadır. Hayvan yeni koĢullara uyum 

sağlayıncaya kadar, yani stressörün etkisi giderilinceye kadar veya vücut rezervleri 

tükeninceye kadar devam etmektedir. Bu devreyi atlatamayan hayvanlar metabolik 

rezervlerin ve/veya adrenokortikal hormonların tükenmeleri sonucu hayvanlarda 

bitkinlik, yorgunluk ve ileri aĢamada da ölüm Ģekillenebilen 3. evreye geçiĢ 

yapmaktadırlar (Konca ve Yazgan, 2002).  

Stres olguları sırasından pek çok fizyolojik ve metabolik faliyetler 

Ģekillenmekte, bunun sonucunda hematolojik ve serum biyokimyasal 

parametrelerinde patolojik değiĢiklikler söz konusu olabilmektedir (Chikumba vd., 

2013). Bu çalıĢmada da; Türkiye tavukçuluk borsasını belirtleyen Afyonkarahisar 

Ġli'nde modern tesislerde yetiĢtirilen tavuklarda stres olgusunu iç hastalıkları 

yönünden önemli klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametreleri ile ilk defa 

ortaya koymak amaçlanmıĢtır.  
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2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Bu çalıĢmanın materyalini, Afyonkarahisar Ġli sınırları içerisinde kapalı kafes sistemi 

ile yetiĢtirilen 500 adet Hy-Line ırkı 60 günlük yumurta tavuğu oluĢturmuĢtur. 

ÇalıĢma kıĢ mevsiminde 3 kümeste yapılmıĢ olup, tesislerin ortalama sıcaklığı 23 °C 

arasında ölçülmüĢ, kıĢ mevsiminde ortam sıcaklığının sürekli bu derecelerde 

tutulduğu tesis sahiplerince bildirilmiĢ, hayvanlara aynı rasyonların verildiği, aynı 

ölçekli kafeslerde aynı Ģartlar altında yetiĢtirildiği saptanmıĢtır.Bu nedenlerle, ayrı 

kontrol gurubu oluĢturulmadan, ölçümü yapılan parametrelerin aritmetik ortalamaları 

(AO) hesaplanması öngörülerek çalıĢmaya devam edilmiĢtir.   

 Bu çalıĢma AKUHADYEK 344-16 referans numarasıyla, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu etik kuralları çerçevesinde yürütülmüĢ 

olup, 17.SAĞBĠL.16 referans numarası ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) tarafından desteklenmiĢtir. 

2.2. Metot 

2.2.1 Rutin Klinik Muayeneler 

Mahaline gidilerek materyali oluĢturacağı tespit edilen hayvanların kloakal yolla 

vücut sıcaklıkları, burun deliklerinin gözlenmesi ve auskultasyon ile solunum ve kalp 

frekansları ölçülmüĢ ve elde edilen veriler kaydedilerek, değerlendirmeye tabii 

tutulmak üzere muhafaza edilmiĢtir.  
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2.2.2 Hematolojik Muayeneler 

Hayvanlarda canlı ağırlığın %1'ini geçmeyecek Ģekilde brachial ven yoluyla   

EDTA'lı kan tüplerine kan alınmıĢ, alınan kanlar aynı gün içerisinde ve en kısa 

sürede laboratuvara gönderilmiĢtir. Hematolojik muayene amacıyla alınan kan 

örneklerinde; eritrosit (RBC), total lökosit (WBC), hematokrit (HCT), hemoglobin 

(HB), mean corpusculer volume (MCV), mean corpusculer hemoglobin (MHC), 

mean corpusculer hemoglobin concentration (MCHC), lenfosit (LENF), nötrofil 

(NOTR), eosinofil (EOS), monosit (MON) ve bazofil (BAZ) gibi hematolojik 

muayeneler Chemray Marka kan sayım cihaz ile ticari test kitleri kullanılarak 

ölçülmüĢtür. 

2.2.3 Serum Biyokimyasal Muayeneleri 

Bu amaçla mahaline gidilerek alınan kan örneklerinin serumları çıkartılmıĢ, çıkarılan 

serumlar eğer hemen ölçüm yapılmayacaksa godelere alınarak, +4 °C'de  muhafaza 

edilmiĢtir. Kan biyokimyasal muayenelerinde; serum aspartat aminotransferaz 

(AST), serum γ-glutamyltransferase (GGT), serum ornitil karbomil trasnferaz (OCT), 

serum laktat dehidrogenaz (LDH), serum sorbitol dehidrogenaz (SDH) 

(spektrofotmetrik olarak Chemwell Marka cihazda 340 nm dalga boyunda 

ölçülmüĢtür) ve kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyleri ile Total Protein (TP), 

Albumin (ALB), Glukoz (GLU), Total ve indirek Bilirubin (TB ve IB), Total 

kolesterol (TCOL), High Density Lipoprotein (HDL) ve Low Density Lipoprotein 

(LDL) Chemwell Marka otoanalizatörde ticari kitler kullanılarak tespit edilmiĢtir 

2.2. 4. Nekropsi Muayeneleri 

Materyali oluĢturan hayvanlardan kesim esnasında mümkün olduğunca takipleri 

yapılmıĢ olup, tespit edilen hastalıklar tespit edilerek kayıt altına alınmıĢtır.  
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2.3. Ġstatistiki Analizler 

ÇalıĢmanın materyalini oluĢturan hayvanların tümünde benzer stres etmenlerinin 

mevcut olması, kümesler arasında anılan stres parametreleri açısından belirgin 

farkların bulunmaması ve projelerin benzerliği ile, rasyon, rakım, mevsim, yaĢ vb. 

farklılıkların ve/veya değiĢkenlerin bulunmaması, kontrol grubu oluĢturulmasına 

doğal olarak engel olmuĢ, bu nedenle karĢılaĢtırma yapma imkanı olmadığından 

ölçümü yapılan parametrelerin Aritmetik Ortalamaları (AO) alınarak (Yıldız vd., 

2002), daha önce anılan parametreler açısından nominal kabul edilen bazı 

çalıĢmalardan elde edilen düzeylerle kıysalanmaları uygun bulunmuĢtur.   
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3. BULGULAR 

Mevcut çalıĢmamızda iĢletmelerde muayene ve tetkik sırasında ölçülen sıcaklık 23°C 

saptanmıĢ, ancak bu çalıĢma sırasında nem oranı ölçme imkanı bulunamamıĢtır. 

Tesisler Avrupa standartlarına göre inĢa edilmiĢ olup,  bu kapsamda yeterince ıĢık, 

havalandırma gibi gereklikliklerin mevcudiyeti söz konusu olmakla birlikte, kapalı 

hava koĢullarının hüküm sürmesi, hayvanların kalabalık yetiĢtirilmeleri, özel 

bölmelerde kalabalık nedeniyle nispeten yüksek sıcaklık ve ortam nemi ile yeterince 

gezi alanı sağlanamamıĢ olması gibi stres faktörlerinin varlığı tespit edilmiĢtir. 

Nitekim çalıĢma sırasında 20 hayvanlık bir bölümde 30 civarında hayvan 

barındırıldığı gözlenmiĢtir.  

3.1. Klinik Bulgular 

Mevcut çalıĢmamızda materyali oluĢturan hayvanlarda vücut sıcaklığı, solunum ve 

kalp frekanslarının AO'ları ile en düĢük ve en yüksek değerleri aĢağıda, Tablo1'de, 

gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 1. Hayvanlarda vücut sıcaklığı, kalp ve solunum freakansları AO'leri ile elde 

edilen en düĢük ve en yüksek düzeyler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  AO: Aritmetik ortalama, ED-EY: EndüĢük-en yüksek değerler 

 

 

Değer 

 

T (
○
C) 

 

P 

(frekans/dk) 

 

R 

(frekans/dk) 

AO 40.05 274 44.5 

ED-EY 39.4-40.7 230-318 34-55 
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3.2. Hematolojik Muayene Bulguları 

Materyali oluĢturan hayvanlara ait ölçümü yapılan hematolojik parametrelerin 

AO'leri ile en düĢük ve en yüksek düzeyleri aĢağıda, Tablo 2'de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 2. Ölçümü yapılan hematolojik parametreler 

 

 

Değer 

LENF 

(%) 

NOTR 

(%) 

EOS 

(%) 

MON 

(%) 

BAS 

(%) 

AO 57.5 27 4.5 7 2 

ED-EY 42-73 15-39 2-7 3-11 1-3 

 

Tablo 2'nin devamı 

 

Değer 

WBC 

(b/mm3) 

RBC 

(m/mm3) 
HB (g/dl) HCT % MCV(fl) MCH (pg) 

MCHC 

(g/dl) 

AO  19.75 4.01 10.45 35 111.5 46.45 27.15 

ED-EY 8.2-31.3 1.24- 6.78 7.40 -13.50 25-45 52-171 30.4-62.5 18.1-36.2 

AO: Aritmetik ortalama, ED-EY: EndüĢük-en yüksek değerler 
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3.3. Kan Biyokimyasal Muayeneleri 

  

Bu çalıĢma kapsamında ölçümü yapılan kan biyokimyasal analiz sonucu AO'leri ile en düĢük ve en yüksek ölçüm değerleri aĢağıda,  

Tablo 3'te, gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 3. Hayvanların Kan Biyokimyasal Analizleri 

 

 

 

AO: Aritmetik ortalama, ED-EY: EndüĢük-en yüksek değerler 

 

 

 

Değer 

TP 

(g/dl) 

ALB 

(g/dl) 

 

GLU 

(mg/dL) 

TB 

(nmol/L) 

IB 

(nmol/L) 

 

TCOL 

(mg/dL) 

HDL 

(mg/dL) 

LDL 

(mg/dL) 

AST 

(IU/L) 
GGT 

(IU/L) 

 

LDH 

(IU/L) 

CK 

(IU/L) 
SDH 

(IU/L) 

AO 
3.96 1.74 

243 
0.005 - 

138.5 
27.71 74.345 251.25 18.7 

1147.35 
2651.35 0.026 

ED-EY  
 2.62-5.30 1.14-2.34 

126-360 
0-0.01 - 

78-199 
21.82-33.6  62.39-86.3 164.5-338 10-27.4 

 960.5-1334.2 
1870.4-3432.3 0.019-0.033 
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3.4. Nekroskopik Bulgular 

ÇalıĢma sırasında hasta oldukları belirlenen ve nekroskopik muayeneye  tabii tutalan 

hayvanlarda sık karĢılaĢılan bulguların görselleri aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

Resim 1. SıkıĢık olmayan kafesteki hayvanların durumu 
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            Resim 2. SıkıĢık ve rahat yetiĢtirilen kafesler 
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Resim 3. AĢılama sonrası sıkıĢıklık,sıcaklık,ses ve gürültü stresine bağlı 

enfeksiyon tablosu 
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Resim 4. Strese bağlı olarak hayvanlarda bağıĢıklığın azalması ve dalakta 

hipertrofi 
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Resim 5. Dalakta hipertrofi 
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Resim 6. Sıcaklık stresine bağlı baĢ kısmında ĢiĢmeler 
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Resim 7. Sıcaklık stresine bağlı baĢ kısmında ĢiĢmeler ve renk değiĢimi 
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Resim 8. Sıcaklık stresine bağlı baĢ kısmında ĢiĢmeler ve renk değiĢimi 
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Resim 9. Akut E.coli enfeksiyonu 

 

 



28 
 

 

Resim 10. Akut E.coli enfeksiyonu 
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Resim 11. Akut E.coli enfeksiyonu 
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Resim 12. Sağlıklı karaciğer görüntüsü 
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Resim 13. SıkıĢık alanda yetiĢtirilen kaĢektik hayvan  
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4. TARTIġMA 

Stres,  faktörlerine maruz kalan hayvanların bozulan hemostatik dengelerini yeniden 

kurmak amacıyla vücutlarında meydana gelen biyokimyasal, fizyolojik ve davranıĢ 

değiĢikliklerinin tümüne birden stres adı verilmektedir (Konca ve Yazgan, 2002).  

 Stres olgularında sempato-adrenal sistemin uyarıldığını ve bunun da vücut 

sıcaklığı, solunum ve kalp freknsında artıĢa neden olduğunu açlık ve transport 

stresine maruz kalan hayvanlarda yapılan çalıĢmada bildirilmiĢtir (Srikandakumar ve 

Johnson, 2004; Ait-Boulahsen vd., 1989). Ayrıca, sıcak ve nemli koĢullarda 

homotermik hayvanlarda vücut sıcaklığının yükselmesinin beklenen bir durum 

olduguna dikkat çekilmiĢtir (Darcan vd., 2013; Star vd., 2008). Yaptığımız bu 

çalıĢmada vücut sıcaklığı, solunum ve kalp frekansları ortalamalarının normal 

sınırlar içerisinde olduğu, ancak elde edilen ortalamaların araĢtırıcıların  

bildirdiklerinden daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (Rozenboim vd., 2007). Nitekim, 

sıcak çevre Ģartlarında tavuklar ağızlarını açarak solunum ypmakta ve solunum 

hızlarını arttırmaktadırlar. Bunun nedeni akciğerlerden su buharı atarak vücut ısısını 

düĢürmektir. Çevre sıcaklığı arttıkça, vücut ısısını düĢürmek amacıyla hayvan nefes 

nefese kalmakta, solunum frekansı artmakta ve metabolize edilebilir enerjiye olan 

ihtiyaç artmaktadır (Ayo vd., 1998; Diarra ve Tabuaciri, 2014; Franco-Jimenez ve 

Beck, 2007).   

 Ayrıca sıcaklık açısından ölçüm yaptığımızda sıcaklık ortalamasının 23 °C 

olduğu saptanmıĢtır. Bu sıcaklık araĢtırıcıların (Cahaner vd., 1993; Mutaf ve Tığlı, 

1989) optimal Ģartlar için öngördükleri sıcaklık ile uyum göstermektedir. Bazı 

araĢtırıcılar (Holmes ve Close, 1977; Skadhauge, 1981) 26.7°C‟nin üstündeki ortam 

sıcaklığı stresin baĢlayacağı sınır olup, 27°C‟nin üstündeki her bir derecelik artıĢta 

yem tüketiminde %1-1,5‟lik ve  yumurta ağırlığında 0,2- 0,3 gramlık azalmalar 

ortaya çıkmaktadır. Aynı Ģekilde ikinci kalite yumurta oranında da %1‟lik 

yükselmeler baĢlar (Öksüz, 2008). Mamafih, yem tüketimindeki azalma, diğer besin 

maddelerinde olduğu gibi, vücuda alınan kalsiyum (Ca) miktarınında da düĢmeyle 

sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda böbrek ve yumurta kabuk bezlerinde karbonik 
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anhidraz enzimi aktivitesi düĢmesi ve kemik depolarından Ca mobilizasyonu 

azalmasına bağlı olarak, yumurta ağırlığı ve kabuk kırılma direnci azaltmaktadır. 

Tavukların normal kümes sıcaklığında 40/dakika civarında olan dakikadaki solunum 

sayısı, artan sıcaklığa bağlı olarak 44°C‟ de 170‟lere, 44,2°C‟ de ise 210‟lara kadar 

çıkabilmektedir. Bu durumda böbreklerin ve kalbin çalıĢma düzeni bozulmakta, 

solunum hızındaki artıĢının devam etmesi durumunda ise, vücuttan fazla miktarda 

CO2 atılmasına neden olmakta ve sonuçta normalde 7,4 olan kan pH‟sı  yükselmekte  

ve repiratorik alkalozis olgusu ortaya çıkmaktadır (Olanrewaju ve Dozier, 2006; 

Diarra ve Tabuaciri, 2014).    

 Bizim yaptığımız çalıĢmada elde ettiğimiz hematolojik parametreler Tablo 

2'de gösterilmiĢtir. Elde ettiğimiz bu hematolojik bulguların kimi araĢtırıcılardan 

farklılık arz ettiği tespit edilmiĢtir. Nitekim, Islam vd. (2004), benzer Ģekilde kapalı 

besideki  kümeslerde yetiĢtirilen  lokal BangladeĢ ırkı 3 aylık tavuklarda  yaptıkları 

çalıĢmada; RBC: 1.70, HB: 27.70, HCT: 28.36,  MCV: 163.28, MCH: 44.66, 

MCHC: 27.36 ve  lenfosit yüzdeleri: NOTR: 19.50, LENF: 71, MON: 4.75, EOS: 

3.75, BAZ: 1 olarak bulunmuĢtur.  Bu çalıĢmada materyali oluĢturn Hi Line ırkı 

tavuklarda benzer koĢullarda yapılan bir çalıĢmada ise HB 10.5 ve  HCT 23.7 olarak 

elde ettiğimiz sonuçlardan farklı ölçülmüĢtür (Schaal vd., 2016). 

 Yaptığımız çalıĢmada, Trinca vd. (2012)'nin, broiler ırkı tavuklarda farklı 

araĢtırıcılardan derledikleri hematolojik değerlerden de farklı sonuçlar elde 

edilmiĢtir. 
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 Esasen aynı ırk ve yaĢtaki hayvanlarda yapılsa dahi farklı bölgelerde farklı 

beslenme ve ilkim koĢulları altında yetiĢtirilen hayvanların hematolojik 

parametrelerinin düzeylerinin önemli farklılık arz ettiği, bunun böyle oluĢmasında 

pek çok faktörün rol oynadığını belirtmekte fayda bulunmaktadır.  

 Sıcaklık, nem gibi artmıĢ stres durumlarında immun sistem baskılanmakta ve 

bunun sonucunda da hastalıklara direncin azaldığı daha önce yapılan çalıĢmalarda 

(Daynes vd., 1989; Blecha, 2000) ispatlanmıĢtır. Yaptığımız bu çalıĢmada nispeten 

stres koĢulları altında yetiĢtirilen tavukların hematolojik tablosunda önemli 

değiĢiklikler saptanmıĢ, NOTR sayısı ortalamalarında yukarıd anılan çalıĢmalarla 

kıyaslandığında artıĢ gözlenmiĢken, LENF sayısı ortalamalarında ise daha düĢük 

düzeyler elde edilmiĢtir. Benzer bulgular, CS veya ACTH ile tedavi edilen kümes 

hayvanların dolaĢımdaki lenfositlerin sayısında azalma olduğunu gösteren 

çalıĢmalarla (Garren vd., 1956; Meyer vd., 1964; Griffin, 1989) ile uyum arz 

etmektedir. Bu azalma durumu, dolaĢımdaki heterofillerin lenfositlere oranının 

sayıca artmasından kaynaklanmakta ve  bu durum, yani heterofil/lenfosit oranın 

artması, kanatlılarda en sık görülen stres belirtilerinden birisi olarak kabul 
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edilmektedir (Siegel, 1995). Lenfosit sayısındaki bu azalmanın sebebi muhtemelen 

stresörlerin uzun süre devam etmesi nedeniyle lenfoid dokunun gerilemesinden 

kaynaklanmaktadır (Siegel, 1971; Huff vd., 2005; Dunkley vd., 2007). Nitekim, 

Glick (1967), lenfositlerin ACTH veya CS enjeksiyonlarından sonra germinal 

merkezlerde tükendiğini, lenfosit üretiminin lenfoid doku atrofisi ile inhibe edildiğini 

belirtmiĢtir (Virden ve Kidd, 2009). Ayrıca ısı stresinin  hematolojik  parametreler ve 

makrofaj aktivitesi üzerine yapılan çalıĢmalarda, 36 °C'ye çıkarılan sıcaklık ve ısı 

stresi nedeniyle  makrofaj aktivitesinin azaldığı, intestinal yaralanmayı azalttığı,  

bunun da bağırsak epitelyumu boyunca patojenik bakterilerin  populasyonunda artıĢa 

yol açarak, kümes hayvanlarında enfeksiyon stresi de oluĢturdurdukları saptanmıĢtır 

(Burkholder vd., 2008; Quinteiro-Filho vd., 2012; Verbrugghe vd., 2012).  

 Her ne kadar yaptığımız çalıĢmada GIS patojenleri araĢtırılmamıĢ ise de, 

kümes sahiplerinin rutin yaptıkları ölçümlerde, stres faktörlerinin baskın olduğu 

dönemlerde, bazen patojen mikroorganizma sayılarında artıĢ gözlendiğini 

bildirmiĢlerdir. 

Memelilerin çoğunda kortizol primer kortikosteroid iken, kortikosteron ise 

(CS) kuĢlarda primer kortikosteroiddir (Quinteiro-Filho vd., 2012). Stres hormonları 

olan kortikosteroidlerin lenfosit proliferasyonu, immünoglobulin üretimi, sitokin 

üretimi, sitotoksisite ve antiinflamatuar ajanlar gibi çeĢitli türlerde çeĢitli immün 

sistem fonksiyonlarını inhibe ettiği gösterilmiĢtir (Liu vd., 2005). Nitekim, strese 

bağlı immünosüpresyonun tavuklarda periferik lökositlerde sitokin ve kemokin 

etkilerinin söz konusu olduğu vurgulanmaktadır (Maxwell, 1993; Maxwell vd., 1992; 

Quinteiro-Filho vd., 2012). Ġnflamatuar sitokinlerin salınımı, anterior hipofiz 

termoregülatuar merkezinde prostaglandin sekresyonunda değiĢikliklere neden 

olmakta, bu da vücut ısısının artmasıyla sonuçlanmaktadır (Johnson vd.,1993). 

 Stres sırasında hematolojik parametrelerdeki değiĢikliklerin yanında, kan 

kompozisyonunda da önemli değiĢimler olmaktadır. Nitekim, bağıĢıklık stresi 

altında, vücut proteinleri ve yağ anabolizmi zayıflatılırken, bağıĢıklık efektör 
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moleküllerinin sentezlenmesi için besin gereksinimlerinin karĢılanması amacıyla 

katabolizma teĢvik edilmektedir  (Piquer vd., 1995; Lin vd., 2004; Star vd., 2008).  

 Mamafih, stresle "mücadele" ya da "kaçma" giriĢimleri hipotalamik-hipofiz-

adrenal kortikal sistemin aktivasyonuna neden olmaktadır. Bu sistem aktive 

edildiğinde hipotalamus kortikotropin salgılama faktörü üretmekte ve bu da 

adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgılayan hipofiz bezini uyarmaktadır. Artan 

ACTH, adrenal kortikal dokunun hücrelerinin çoğalmasına ve kortikosteroid 

salgısının artmasına yol açmaktadır. Bu hormonal sistem kolayca iĢlemsinde 

kateĢolaminlerin önemli katkıları söz konusu olup, kateĢolaminler, hipotalamustan 

kortikotropin salgılama faktörü salgılanmasını, hipofizden ACTH salgılanmasını  ve 

adrenal korteksten kortikosteroid salgılanmasını teĢvik etmektedir. Kortikosteroidler 

dolaĢımda yüksek seviyelere çıkması durumunda; glukoz ve mineral 

metabolizmasında değiĢikliklere yol açmakta, kardiyovasküler bozukluklar ve 

hiperkolesterolemi gibi yapısal bozukluklarla sonuçlanmaktadır (Carter vd., 2003; 

Virden vd., 2007; Olanrewaju vd., 2016).  

 Bizim yaptığımız çalıĢmada ölçümünü yaptığımız kan biyokimyasal 

parametrelerine ait ölçümler Tablo 3'te gösterilmiĢtir. Yaptığımız literatür 

taramalarında; aynı ırk tavuklarda benzer koĢullarda kan biyokimyasal 

parametrelerini inceleyen araĢtırmalarda elde edilen sonuçlar ile bizim çalıĢmamızda 

elde ettiğimiz değerlerin farklılık arz ettiği tespit edilmiĢtir. Schaal vd (2016) GLU 

düzeylerini 224 olarak tespit etmiĢken, bizim çalıĢmamızda 243 mg/dL bulunmuĢtur. 

Yine kan biyokimyası ölçümlerini diğer çalıĢmalardan aynı parametrelerde farklı 

sonuçlar elde edilmiĢtir. Gynesis vd (2006)'nin aynı ırk yavuğun  3 farklı fenotipinde 

yaptıkları çalıĢmada her üç fenotipte; TP <5 (g/L), ALB (g/L) <2, HDL (mmol/L) 

<3, CPK <3000 (U/L),  LDH<2500 (U/L) olarak bulmuĢlardır. Khawaja vd. (2012), 

yaptıkları çalıĢmada GLU 221 (mg/dL), kolesterol 138.75 (mg/dL), TP 05.10  

(mg/dL) olarak, bizim elde ettiğimiz sonuçlardan farklı değerler bildirmilerdir.  

 Strese maruz kaldığında, kateĢolaminlerden  epinefrin ve norepinefrin 

salınımı artmaktadır. Özellikle epinefrin metabolizmayı değiĢtirmede en önemli role 
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sahip kateĢolamindir (Carter vd., 2002; Sabban ve  Kvetnansky, 2001; Rehman 

Khurram vd., 2007; Soleimani vd., 2011). Epinefrin, hücre zarındaki β-adrenerjik 

reseptörlere bağlanarak etkisini göstermekte, sonuç olarak, baĢta glikojenolizi ve 

glukoneojenezi harekete geçiren protein kinazların aktivasyonu olmak üzere, bazı 

enzimlerin aktivasyonlarında artıĢa neden olmaktadır (Olanrewaju vd., 2006; El-

Deek ve Al-Harthi, 2004; Kim, 2008). Stres koĢullarında norepinefrin ise,  iskelet 

kasları için yağ dokusundan enerji sağlamakla görevlidir (Kastillo vd., 1999; Huang 

vd., 2013; Machal ve Jarabek, 2000). Kas dokusu baĢta olmak üzere dokulardaki ve 

organlardaki katabolik faaliyetler sonucunda, GLU seviyelerinin yanında, AST, GGT 

gibi bazı enzimlerin ve CHOL düzeyinin artıĢı söz konusu olmaktadır (Remage-

Healeyve Romero, 2001; Ashwell ve McMurtry, 2003; Berong, ve Wasburn, 1998; 

Altan vd., 2000).  Yaptığımız bu çalıĢmada araĢtırıcıların bildirdiklerine benzer 

Ģekilde AST, GGT düzeylerinde normal sınırların üst sınırlarına yakın düzeylerin 

elde edilmesi, bunun kanıtı sayılabilmektedir.  

 Su kısıtlaması Ģeklinde oluĢturulan stres olgusunda; RBC ve MCV 

düzeylerinin değiĢmediği, UA, CREAT, TGA, TC, LDLC, TP ve GLOB su 

kısıtlamasındaki her artıĢla artmıĢtı (P <0.05), fakat CREAT azaldığı, su kısıtlaması 

artırıldıkça bu düzeylerdeki yükselmenin daha belirgin derecede arttığı gözlenmiĢtir 

(Takei vd., 1988). Bizim yaptığımız çalıĢmada ölçümü yapılan paramatreler 

açısından düzeyler farklı da olsa, artma veya zalma seyri açısından benzer bulgular 

elde ettiğimizi söylemek münkündür.  

 Yaptığımız çalıĢmada anılan çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında çok düĢük 

düzeyde TB düzeyinin saptanması ve IB düzeylerinin hiç saptanmaması, tavukların 

bilirubin üretim metabolizmalarının yetersiz olduğunu bildiren (Bromide vd., 1985; 

Khawaja vd., 2012) ile uyum arz etmektedir.   

 Aslında aynı ırk ve yaĢtaki hayvanlarda yapılsa dahi farklı bölgelerde farklı 

beslenme ve ilkim koĢulları altında yetiĢtirilen hayvanların kan biyokimyasal 

parametrelerinin düzeylerinin önemli geğiĢiklikler gösterdiği ve bu değiĢkik 

düzeylerin elde edilmesinde multifaktöriyel etiyolojinin rol oynadığını söylemek 
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mümkündür.  Muhtemelen kronik stresin en belirgin sonucu metabolik fonksiyonun 

değiĢmesidir. Öncelikle stres kaynaklı metabolik değiĢiklikler stresin varlığında 

homeostazi korumak için gereken enerji için glikozun mobilizasyonu veya 

üretilmesine odaklanmktadır.  Stres koĢullarında hayvanların, kendine elzem olan 

besini sağlamak için bir doku önceliği hiyerarĢisi oluĢturduğu bildirilmiĢtir (Balnave, 

2004; Daghir, 2009). Stresli ortamlarda hayvanların besin maddelerini, en az 

öncelikten en fazla önceliğe göre; nöral, visseral, kemik, kas ve adipoz doku olmak 

üzere öncelik sırasına göre ayırdıkları ve ihtiyaç durumlarında bunları kullandıkları 

bildirilmektedir (Berong, ve Wasburn, 1998). 

Bizim çalıĢmamızda bu çalıĢmada dehidrasyon olgusu nedeniyle Ģekillenen 

yüksek düzeyler elde edilmemiĢ, bu yönüyle elde ettiğimiz hematolojik ve kan 

biyokimyasal bulguları anılan çalıĢmadan farklılık arz etmektedir.   

Sonuç olarak; bölgemizde ilk defa tavukarın klinik, hematolojik ve kan 

biyokimyasal değiĢikliklerinin ölçülmesi ve iç hastalıkları açısından incelenmesi 

önemlidir. Elde edilen sonuçları bölgede yetiĢtirilen Hy Line ırkı tavuklar için 

referansı oluĢturacak nitelikte olması aynı zamanda orijinal bir çalıĢma olduğunu da 

ortya koymaktadır. Verimi etkileyen stres olgularının daha detaylı çalıĢmalarla 

irdelenmesinin bölge ve ülkemiz kanatlı sektörü için elzem olduğu kanısındayız. Bu 

çalıĢmanın bilim camiasına ve pratik  hekimliğine faydalı olacağına inanmaktayız.  
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ÖZET 

 Afyonkarahisar Ġlinde Kapalı Alanlarda Kafeslerde YetiĢtirilen Yumurta 

Tavuklarında ÇeĢitli Faktörlerin Kan  Parametreleri Üzerine Etkisi 

 

 Bu çalıĢma Afyonkarahisar Ġli'nde bulunan Hy Line ırkı 60 günlük  500 adet 

tavukta yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın yapıldığı kıĢ mevsiminde dıĢardaki ısı 13°C iken, 

tavukların yetiĢtirildiği ortamın iç ısısının ortalama 23°C olduğu saptanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın materyalini oluĢturan tavuklarda klinik, hematolojik ve kan biyokimyasal 

paramatreleri ölçülmüĢtür. Klinik olarak; vücut sıcaklığı (T), solunum (R) ve kalp 

frekansları (P) ölçülmüĢtür. Hematolojik muayenelerde; eritrosit (RBC), total lökosit 

(WBC), hemoglobin (HB), hematokrit (HCT), ortalama korpüsküler volüm (MCV), 

ortalama eritrosit hemoglobini (MCH) ve ortalama hemoglobin yoğunluğu (MCHC) 

ile formül lökosit sayımları  yapılmıĢtır. Kan biyokimyasal muayenelerinde; serum 

aspartat aminotransferaz (AST), serum γ-glutamyltransferase (GGT), serum ornitil 

karbomil trasnferaz (OCT), serum laktat dehidrogenaz (LDH), serum sorbitol 

dehidrogenaz (SDH) ve kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyleri ile Total Protein (TP), 

Albumin (ALB), Glukoz (GLU), Total ve indirek Bilirubin (TB ve IB), Total 

kolesterol (TCOL), High Density Lipoprotein (HDL) ve Low Density Lipoprotein 

(LDL) düzeyleri tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda; ölçümü yapılan 

paramatrelerin tümünün normal sınırlarda olmakla birlikte, daha önceleri yapılan 

çalıĢmalardan elde edilen sonuçlardan farklılık arz ettiği gözlenmiĢtir.  Bu farklılığın 

muhtemel nedeni ise ırk, beslenme koĢulları ve  iklim koĢullarındaki değiĢikliğe 

bağlanmıĢtır. Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlar, Afyonkarahisar Ġli'nde kapalı 

kafeslerde yetiĢtirilen tavuklarda klinik, hematolojik ve kan biyokimyasal 

parametrelerini inceleyen ilk çalıĢma niteliğinde olup, daha sonra bu konu ile ilgili 

yapılacak bilimsel çalıĢmalara ve pratik veteriner hekimlerinin saha çalıĢmalarına 

referans oluĢturma niteliğindedir.  

 

 Anahtar Kelimeler: Tavuk, klinik, hematolojik, kan biyokimyası 
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SUMMARY 

 

Effect of Various Factors in Blood Parameters of Laying Hens in Cages Indoor 

Grown in Afyonkarahisar 

 

 

 This study was carried out in five hundred Hy Line breed chickens at the 60 

days age breeding in Afyonkarahisar Province. This study was done during the 

winter season when the outside temperature was 13 ° C, while the average indoor 

temperature of the shelters was 23°C. Clinical, hematological and blood biochemical 

parameters were measured in chickens that constituted the study material. Clinically; 

body temperature (T), respiration (R) and heart rates (P) were measured. In the 

hematological examinations; formula leukocyte counts were performed with 

erythrocyte (RBC), total leukocyte (WBC), hemoglobin (HB), hematocrit (HCT), 

mean corpuscular volume (MCV), mean erythrocyte hemoglobin (MCH) and mean 

hemoglobin concentration (MCHC). In the blood biochemical examinations; serum 

aspartate aminotransferase (AST), serum gamma-glutamyltransferase (GGT), 

ornithine carbamoyltransferase (OCT), serum lactate dehydrogenase (LDH), serum 

sorbitol dehydrogenase (SDH) and creatine phosphokinase (CPK),  total protein 

(TP), Albumin (ALB), Glucose (GLU), Total and Indirect Bilirubin (TB and IB), 

Total Cholesterol (TCOL), High Density Lipoprotein (HDL) and Low Density 

Lipoprotein (LDL) levels were determined. At the end of the study; it has been 

observed that all of the measured parameters differ from the results obtained from 

earlier studies, although those within the normal limits. The probable cause of this 

variability was linked to changes in race, nutritional and climatic conditions. The 

results obtained from the study were the first to examined clinical, hematological and 

blood biochemical parameters in chickens breeding in closed cages in 

Afyonkarahisar Province,  and then to reference the field studies of scientific studies 

and practicing veterinarians to study about this subject. 

 

 Key words: Chicken, clinical, hematological, blood biochemistry 
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