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ÖZET 

Özyoğurtçu, H. (2011 ). Broyler tavuklarda uzun kemik kırıklarının etiyolojisinin 

araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, 

Patoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 

Bu çalışmada amacını, broyler tavuk yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden 

olabilen uzun kemik kırıklarının, İstanbul, Sakarya, Bolu ve çevresindeki ticari broiler 

işletmelerindeki varlığı ve yaygınlığını belirlemek, bu durumda uzun kemiklerde 

meydana gelen mikroskobik lezyonları tanımlanmak, bu kemiklerden mikrobiyolojik 

ekimler yaparak ve minerilizasyonu saptayarak, bu kemiklerde oluşan kırıklarda, 

etiyolojinin saptanması amaçlanmaktadır. Bu konuyla ilgili ülkemizde yapılan kapsamlı 

bir araştırmaya rastlanmamış olması nedeniyle konunun araştırılması uygun 

görülmüştür. 

Çalışmada İstanbul, Sakarya, Bolu ve çevresindeki ticari broyler tavuk kümesierinde 

topallık, çökme ve buna bağlı olarak yemden yaradanarnama problemleri sonucu ölen 

hayvanlar ve aynı kümeslerdeki hastalık semptomu gösteren 70 adet deney grubu 1 O 

adet kontrol grubu broyler tavuklar materyal olarak kullanıldı. Şüpheli kümeslerdeki 

hayvanlardan serum Ca, P,vitamin D ve PTHrP oranlarının ölçülmesi amacıyla kan 

alındı ve aynı kümesteki ölen hayvanların sistemik nekropsileri yapıldı ve organlardaki 

mikroskobik lezyonlar tespit edildi. Bu amaçla femur ve tibial kemikler dekalsifiye 

edildikten sonra rutin işlemlerden geçirildi, alınan kesitler H&E ile boyandı, aynı 

hayvanlardan bakteri İzolasyonu ve identifikasyonu amacıyla kemiklerden ve 

organlardan genel bakteriyolajik muayeneler yapıldı. Ayrıca bu hayvanların kemik külü 

ağırlığı ve kemik küllerinde Ca, P yüzdeleri tespit edildi. Klinik semptom gösteren 70 

hayvandan 63 'ünde (%90) önemli düzeyde histopatolojik bulgu saptandı. Histopatolojik 

teşhis sonucunda oluşturulan gruplar arasında serum Ca, vitamin D3, kemik külü ağırlığı 

ve kemik külü Ca, P yüzdesi istatistiki açıdan anlamlı bulundu. 

Sonuç olarak elde edilen bulgulara göre braylerlerde hacaklarda gelişen patolojilerin 

oluşumunda hem enfeksiyöz hemde non-enfeksiyöz etkenierin etkili olduğu, bunlara 

bağlı şekillenen bacak problemlerinin sahada ciddi bir sorun olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca, litaratürde, en önemli ve sık saptanan non-enfeksiyöz etken olarak kemik külü 

ve serum Ca!P yetersizliği ve dengesizliği yanında, serum vitamin D düzeyindeki 

dengesizliklerin de broylerlerdeki bacak problemlerinin gelişirnde önemli bir non

enfeksiyöz etken olduğu tespit edilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Broyler, Tibia, Femur, Ca,P,mikroskobik bulgular 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 842 
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ABSTRACT 

Ozyogurtcu,H. (20 ı ı). Investigation of etiology of long bone fractures in broiler 

chickens. İstanbul University, Institute of Health Science, Departement of Veterinary 

Pathology. PhD Thesis. Istanbul. 

The objective of the current study is to demonstrate the presence and prevalence of long 
bone fractures causing considerable amount of economic loss in poultry in the 
commercial broiler enterprises in the vicinity of Istanbul, Bolu and Sakarya and to 
determine the etiologic factors by histopathologic evaluation culturing and assessing the 
mineral status of the bone samples. This project was considered worthy of investigation 
due to the lack of a comprehensive study in this field. 

The birds that died of inefficient food utilization due to lameness and collapse and the 
sick chicks in the same flocks from the broiler farrns in both Istanbul, Bolu and Sakarya 
constituted our study material (n:70). Ten healthy individuals were kept as the control. 
Blood samples w ere collected from the birds in the suspected flocks to as se ss Ca, P, 
vitamin D and PTHrP I eve ls in the sera. N ecropsies w ere performed on the dead birds to 
detect both gross and histological findings. For histology, femoral and tibial samples 
were fixed in formalİn and then calcified and after being routinely processed, were 
stained with H&E. The bone and organ samples of the same birds were kept for 
bacteriological study and assessment of Ca/P proportion, as well. Significant 
microscopic finding were detected in 63 (90%) of birds. Serum Ca, vitamin D3, bone 
aslı weight, Ca and P proportion were all found to be statistically significant in the 
groups, allocated on the basis of the histopathological diagnoses. 

In conclusion, on the basis of these finding, leg pathology in broilers was found to have 
resulted from either infectious or non-infectious agent, leading to serious problems in 
the poultry, the pathological changes of the legs, caused by both infectious and non
infectious agents were fo und to have arisen as a seri o us problem in the poultry. 
Furthermore, imbalances in serum vitamin D levels were detected to be a significant 
parameter, as well as other well-known non-infectious causes, such as bone aslı and 
serum Ca/P deficiencies and imbalances. 

Key Words: Broiler, Tibia, Femur, Ca, P, Histologic Findings. 

This study was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project Number, 

842. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Türkiyede kanatlı sektörü, hayvansal üretimin % 60'ından fazlasını kapsıyor. 

Yıllık 2 bin 500 tonluk hayvansal ürün üretiminin 900 bin tonunu beyaz et oluşturuyor. 

Karıatlı et üretiminin % 90'ı tavuk etidir. Dünyada tavuk üreten ilk 20 ülke arasında 

Türkiye ı 5. sırada yer almaktadır (Çakı 2007). 

Bacak problemlerinin yol açtığı ekonomik kayıplar, kanatlı yetiştiriciliğinin 

oldukça yaygın bir sorunudur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlenen bu 

sorun mortalite artışı, yemden yararlanamama, ağırlık artışında azalma, yumurta 

veriminde düşüş ve karkas kalitesinin düşmesi gibi sebeplerle büyük ekonomik 

kayıplara yol açar. Bursa ilinde yapılan bir çalışmada, broyler kümesierinde mortalite 

oranının bacak anormalliklerine bağlı olarak % 15 arttığı saptanmıştır (Mısırlıoğlu ve 

ark. 200ı). 

Broyler tavuklarda hacaklarda gelişen güçsüzlük ve buna bağlı şekillenen 

topallık ile uzun kemik kırıkları olgularının neden olduğu performans düşüklüğü ve 

ölüm, broyler endüstrisinde yaşanan ekonomik kayıpların önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır ve bu kayıplar hayvanlar hızlı büyümeye zorlandıkça daha da 

artmaktadır ve önemli değerlere ulaşmaktadır. Bu kayıpların Amerika Birleşik 

Devletlerin' de yıllık 80- ı 20 milyon dolar olduğu, İngiltere' de ise üretilen yıllık 750 

milyon adet etlik piliçin 19,5 milyon adetinin topallama nedeniyle seleksiyona tabi 

tutulduğu saptanmıştır (Mcnamee ve Smyth 2000; Thorp 2001 p.437). Bu konuda 

yapılan çalışmalarda tüm broyler sürülerinde iskelet anormalliklerine rastlandığı, 

broyler yetiştiriciliğinin yoğun bir şekilde yapıldığı İngiltere' de yapılan bir araştırma 

ticari sürülerde % 90 oranında kolayca farkedilebilir ayak anormalliklerinin olduğu, 

bunlardan % 26'sında da bacak problemleri nedeniyle yaşam kalitelerinde bozulma 

saptanmıştır (Kestin ve ark. ı 992). 

Yine ı 992 yılında yapılan geniş kapsamlı karıatlı sektörü araştırması broyler 

karkaslarının toplamda % 2,09 oranında imha edildiği, bunun % 1 ,57' sinin hastalık 

kökenli olduğu tespit edilmiştir. Eklem problemleri yüzünden sürüden ayrılması 

gereken broylerlerin oranı % 0,3 ı iken karkas imha oranı % 3 veya daha fazladır. 

Braylerlerde sürüden ayrılmaya sebep olan problemierin yaklaşık % 20'si bacak 

zayıflıklarından kaynaklanmaktadır (Yogaratnam 1 995). 



2 

Ülkemizde ve dünya genelinde broyler yetiştiriciliği çok yaygın olarak 

yapılmaktadır ve önemli bir endüstri kolu haline gelmiştir. Yapılan literatür taramaları 

ve İstanbul, Sakarya, Bolu ve çevre bölgesinde bulunan bazı ticari broyler kümesierinde 

yaptığımız saha araştırmaları sonucunda, broyler tavuklarda uzun kemik kırıklarının 

ülkemizde ve yetiştiriciliğin yapıldığı diğer ülkelerdeki gibi önemli bir problem olduğu 

ve bu problemden dolayı önemli ekonomik kayıpların şekillendiğini saptadık. Literatür 

bilgileri ve Anabilim Dalına gelen vakaların incelenmeleri, broyler tavuklarda gözlenen 

uzun kemik kırıklarının çok değişik etiyolajik kökene dayandığını göstermektedir. 

Ülkemizde hastalığın etiyolojisine ve oluşumuna yönelik kapsamlı bir çalışma 

yapılmamış olması ve kırıkların şekillenmesinin önlenmesinde etiyolojinin 

saptanmasının esas olması, çalışmamızın çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı genel olarak İstanbul, Sakarya, Bolu bölgesindeki broyler 

çiftliklerinde yapılacak saha taraması sonucu saptanan uzun kemik kırıklarının 

etiyolojisinin araştırılmasıdır. Belirtilen sorunların bulunduğu kümesierde hasta 

hayvanlarda başta bacak kemikleri (femur, tibia) olmak üzere diğer tüm organlarında 

histopatolojik bakteriyolajik incelemelerin yapılması , serum kalsiyum (Ca), fosfor (P), 

vitamin D ve paratiroid hormonu ilişkili protein (PTHrP) düzeylerinin saptanması ve 

kemik külü incelemelerinin, hastalığın etiyolojisinin saptanmasında temel 

oluşturabileceği düşünülmüştür. Bu konuyla ilgili ülkemizde yapılmış kapsamlı bir 

çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle konunun araştırılması uygun görülmüştür. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Tanım 

Kanatlı hayvanlardaki kas-iskelet sistemi hastalıkları, kas, iskelet ya da sinir 

sistemi bozukluklarının sonucudur. Bu bozukluklar büyürnede gerileme, sürüden 

ayrılmış hayvan sayısında ve mortalitede artışa yol açar. Bu sebeplerden dolayı kas

iskelet sistemi hastalıkları hayvan refahıyla yakından ilgili olduğu gibi ekonomik açıdan 

da önemlidir (Thorp 2001 p.43 7). 

Çok sayıda literatürde l:elirtildiği gibi kas-iskelet sistemi bozuklukları non

enfeksiyöz durumlar, enfeksiyöz durumlar ya da her iki durumun beraber seyrettiği 

şartlara bağlı olarak şekillenir ve bazı durumlarda bu şartların sinerjik olarak 

etkileşmesidir (Jones 2000; Thorp 2001 p.437; Crespo ve Shivaprasod 2008 p. ı ı 54). 

Kemik büyümesi sürecin:Ie oluşan bozukluklar doğal süreçteki gelişimsel ve 

metabolik bozukluklara ilgilidir ve sıklıkla büyüme plağı patolojisi ya da kemik 

şekillenmesinde anormalliklerle seyreder. Bunlar non-enfeksiyöz bozukluklar, açısal 

deformasyonlar, diskondroplaziler, raşitizm, osteokondrozis ve kondrodistrofidir. 

Enfeksiyöz bozukluklar ise osteıJmyelitis, kondritis ve irinli artritis olarak gözlenir 

(Thorp 1994). 

Uzun kemik kırıkları; travmaya, metabolik bozukluklara ya da beslenmeye bağlı 

şekillenen osteodistrofi, diskondroplazi ya da osteomyelitis ve bazı mikotoksikozisler 

sonucu şekillenir (Thorp 2001 p.440). Yapılan araştrmalarda brayler tavuklardaki en 

önemli enfeksiyöz topallık nedenlerinden birinin bakteriyel etkeniere bağlı şekillenen 

kondronekrozis olduğu saptanmıştır (Thorp 1994, Thorp ve Waddington 1997). Ayrıca 

immunsupresyona neden olan viral hastalıklar bakteriyemi süresinin uzamasına sebep 

olur (McNamee ve ark. ı 999; Thorp 200 ı p.440; Butterworth 2006). İmmunosupresyona 

neden olan viral etkenierin ticeri brayler tavuklarda bakteriyel kondronekrozisle 

seyreden osteomiyelitis (BCO) oluşumunda rol alabileceği düşünülmektedir. 

Kondronekrozis büyüme plağı, rr:etafiz ya da epifizyal hiyalin kıkırdakta şekillenen 

bakteriyel kondritis ya da osteomyelitis sonucunda çevreleyen kıkırdak dokudaki erime 

alanlarına verilen addır (Thorp 1993). En önemli enfeksiyöz ajanlar reovirus~ 

Mycoplasma synoviae, retrovirus ve Staphylococcus aureus' dur. Buna rağmen bu 

enfeksiyöz ajanlar yumuşak doku.arı (tendonlar ve sinovya) ve eklemleri tutarlar ve 
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iskelet sistemini direkt olarak enfekte etmezler. Staphylococcus büyüme plağını enfekte 

ederek osteomyelitise neden olurken, avian retrovirus (Leukosis complex) kemik 

gelişimini doğrudan etkileyen tek ajandır (Cook 2000). 

Topallığa sebep olan bir diğer hastalık zayıf minerilizasyon sebebiyle 

gerçekleşen femur başı nekrozudur. En aşikar klinik bulgu ise ayakta durma 

güçlüğüdür. Nekropsi sırasında femurun proksimal sonianmasının zayıf şekilde 

kalsitiye olduğu ya da tamamen aşındığı tespit edilir. Broyler tavuk sularına vitamin D3 

katıldığında tedaviye cevap vermelerine rağmen her tedavi klinik bulguların 

gerilemesiyle son bulmaz (Cook 2000). 

Broyler tavuklardaki uzun kemik kırıklarının önemli nedenlerinden biri de 

metabolik bozukluklardır. Kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) kemik şekillenmesi için gerekli 

esansiyel minerallerdir ve bir çok kemik bozukluğu diyetteki bu minerallerin eksikliğine 

bağlı olarak şekillenir. Besin maddesi ihtiyacı mineral madde ihtiyacını da karşılar ve 

bu ihtiyaç yaşla ve özellikle de zorlamalı büyümeye itilen hayvanlarda değişim 

gösterir (NRC 1994 ). Rasyondaki Ca ve yararlanılabilir P miktarı kemik sağlığı ve kan 

Ca ve P düzeyi üzerinde etkilidir. Yernde yüksek düzeyde yararlanılabilir P bulunması 

kandaki inorganik P miktarında yükselmeye ve iyonize Ca seviyesindeki düşüşe neden 

olur. Yüksek P düşük Ca içeren rasyonla beslenen civcivlerde tibial diskondroplazi ve 

hipokalsemik raşitizm oranı artar (Williams ve ark. 2000a). Raşitzm; kanatlılarda en iyi 

tanımlanmış kemik bozukluğudur ve kısmı ya da tam Ca,P ve vitamin D yetersizliği ile 

başlar ve histolojik olarak kendini büyüme plağındaki damar boylarındaki artışla 

beraber çoğalmış kondrositlerin epifizyal bölgede birikimine bağlı gelişen kahnlaşma 

ile gösterir (Jande 1980; Lacey 1982; Thorp 1994; Cook 2000). Büyüme plağındaki 

hipertrafik kondrositlerin birikimi ve metafizyel damarlardaki uzama ise göreceli fosfor 

yetersizliğine bağlı şekillenen raşitizm işareti olarak kabul edilir (Lacey 1982). 

Braylerlerde şekillenen uzun kemik kırıklarının en önemli nedenlerinden biri 

tibial diskondroplazidir (Thorp 2001 p.440). Tibial diskondroplazi (TD) normal 

hiperplastik kıkırdağa göre daha çok matriks içeren transisyonal kondrositlerin ağırlıkta 

olduğu avaskuler kıkırdak birikimiyle karakterize bir lezyondur (Leach ı 965; Itakura ve 

ark. ı 973; Hargest ve ark. ı 985). Büyüme plağındaki kondrosit üremesinin kemik 

uzaması ve endokondral kemikleşme sırasında bağlantısının bozulması sonucu gelişir ve 

uzun kemiklerin proksimal sonianmasında kalsitiye olmamış kıkırdak birikimiyle 



5 

sonuçlanır (Cook 2000). Genetik seleksiyon yemdeki Ca/P oranı, asit baz dengesindeki 

bozulma ve mikatoksinler bu lezyona sebep olarak gösterilebilir. Bir sürüde 2 haftalık 

yaşta raşitizim şikayeti varlığı 4 haftalık yaşta diskondroplaziye dönüşebilir. Travmatik 

nedenlerden dolayı şekillenen osteodistrofiler sonucunda da uzun kemiklerde kırılmalar 

şekillenir (Thorp 2001 p.442). 

Kondrodistrofi kanatlılarda iyi tanımlanmış bir diğer kemik bozukluğudur. Suda 

eriyen vitaminler ya da manganez ya da çinko eksikliğinden kaynaklanan ve uzun 

kemiklerde kı saimayla karakterizadir (Leach ı 968). 

Paratiroid hormon ekstrasellüler kalsiyum konsantrasyonu regulasyonunda 

görevli en önemli hormondur, paratiroid hormon ilişkili protein ise humoral 

hiperkalsemi sendromu ile bağlantılıdır ve paratiroid hormonla aynı reseptörlere 

bağlandığı gösterilmiştir (Jüppner ve ark. ı 988). 

2.2. Kanatlı Kemiğinin Oluşumu, Anatomik ve Histolojik Yapısı 

Kanatlı iskeleti, kanatlıların uçma yeteneğine, yürüme alışkanlıkianna ve arka 

ayakları üzerine tünemelerine olanak sağlar. Kanatlılarda pnömonik kemiğe en iyi örnek 

humerustur ancak kafatası, bir çok servikal ile torakal vertebra, bazı kaburga kemikleri 

ve stemumun bir kısmı da pnömonik kemiktir. Kemikler, sıkı bir iskelet sistemi olarak 

kaslara yapışıktıdar ve vücuda şeklini vererek iç organlan korurlar. 

Temelde kemik, ince matriks kollajenine dönüşmüş hidroksipatit kristallerinden 

oluşmuştur ve sürekliliğini canlı hücrelerle devam ettirirler. Total vücut kalsiyumunun 

%99'unu ve yaklaşık vücut fosforunun %ı80'ını kemikler içerir. iskelet sistemi büyüme 

hormonlarının (GH), paratiroid hormonun (PTH), kalsitoninin, östrojenik ve androjenik 

hormonların hedef organı olmakla beraber, özellikle Ca, P ve vitamin D gibi bir çok 

beslenmeye yardımcı, kandaki oranı değişken bileşenleri de etkiler. Genç ve büyümekte 

olan civcivlerde iskelet gelişimi ve metabolizma memeli hayvanlarınkinden çok 

farklılık göstermez. Fakat genç civcivler vitamin D yetersizliğine çok duyarlıdır ve 

vitamin D'den eksik bir yemle beslendiklerinde sürüde topallık bir kaç gün içinde 

şekillenebilir (Taylor ve ark. I 971 ). 

Yumurta içi gelişim sürecinde hiyalin kıkırdak ekstiremite kemiklerine model 

oluştururlar (Gilbert ı 997). Yumurta içinde başlayan endokondral ossifikasyon 

yumurtadan çı kım sonrasında tamamlanır (B ai n ve Watkins ı 993 ). Bunun beraberinde 
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uzun kemiklerin uzunlamasına büyümesi epifizyal bölgede şekillenen yeni hiyalin 

kıkırdak şekillenmesiyle devam eder ( Marks ve Popoff I 988). Brayler tavuklar büyüme 

plakları kapanmadan kesime giderler (Roberson ve ark. 2005). Brayler damızlıklarda 

uzunlamasına kemik gelişiminin 25 haftalık yaşa kadar sürdüğü tespit edilmiştir (Ratlı 

ve ark. 2000). 

Kemik büyümesi iki farklı temel faktöre bağlı şekillenir; iskelet şekillenmesini 

sağlayan faktörler (growth hamone ve insulin-like growth faktor-I (IGF-1)) ve 

kalsinotropik hormonlar ( paratirod hormon, kalsitanİn ve I ,25-(0H)ıD3) (Loveridge ve 

ark. I 990). Kemik büyümesi ve metabolizması bazı özelleşmiş hücrelerin aktivitesi ve 

etkileşimine bağlıdır. Kemiklerin uzunlamasına büyümesinden birinci derece sorumlu 

olan hücreler büyüme plağındaki kondrositlerdir. iskelet sisteminin yıkımlanıp tekrar 

yapılmasından sorumlu iki tip hücre vardır; şekilienmeyi sağlayan osteoblastlar ve 

kemik yıkımını sağlayan osteoklastlar ( Pead ve ark. ı988). 

Ca homeostazı, paratiroid hormon, kalsitonin ve ı ,25-dihidroksikolekalsiferol 

tarafından düzenlenir. PTH salınımı plazma Ca seviyesinin düşmesiyle stimüle eder. 

PTH'nun ilk hedef organı böbrek ve kemiktir. Bu hormon kemik rezorpsiyonunu 

stimüle eder ve böbrekte 25-hidroksi vitamin D3'nin 1,25(0H)ıD3'e dönüşümünü aktive 

eder. Aynı zamanda idrarla P atılımını sağlar (Taylor ve Dake ı984 ). ı ,25(0H)2D3 

bağırsak mukozası aracılığıyla dolaşımdan toplanır ve bağırsak epitel hücrelerinden Ca 

emilİmini arttırır (Bikle I 98 I). Hipokalsemi durumunda plazma Ca konsantrasyonu 

PTH ve ı ,25(0H)ıD3 tarafından kontrol edilen kemik rezorpsiyonu ile düzenlenir. 

Hiperkalsemi durumunda ise idrarla Ca atılımı arttırılarak ve I ,25(0H)ıD3 şekillenmesi 

azaltılarak plazma Ca düzeyi dengelenir. Bu durum dışında kandaki Ca kemik 

mineralizasyonu için kullanılır (Shafey ı993 ). Kanatlıların Ca döngüsü Şekil 2. I' de 

gösterilmiştir. 



Düşük kalsıyum dıyetı (D) Yüksek kalsıyum diyeti (Y) 

Hipokalsemı Hiperkalsemi 

Plazma kalsiyum havuzu 

Kemık rezorbsıyonu (D) (Y) Kalsiyumun ıntestınal absorbsiyonu 

Kalsiyumun tubuler reabsorbsıyonu 

Şekil:2-l:Kanathlarda Ca döngüsü (Shafey 1993) 

Kanatlı kemikleri dış görünüşlerine göre 3 tipe ayrılırlar, kompakt kemik, 

konselar kemik ve medular tip (Hodges 1974 p.280). 

Histolojik olarak uzun kemik şaft ve diafizden oluşur. Her uçta metafiz, büyüme 

plağı ve epifiz bulunur (Şekil 2.2). Dışta ise artiküler kıkırdak ile çevrilidir. Sadece bazı 

kanatlılarda epifiz sekonder ossifikasyon merkezi içerir ve çoğu kuşta büyümenin 

sonuna kadar kıkırdak olarak kalır. Örneğin proksimal ve distal tibiotarsus yaklaşık üç 

haftalık yaşta ikincil kemikleşme merkezine sahiptir. Tavukların proksimal femurları 

hiyalin kıkırdaktan oluşur ancak ikincil kemikleşme merkezleri yoktur. Gelişimini 

tamamlamamış kuşlarda epifizyal kan damarları epifiz kıkırdağını yaran kanallar 

içersindedir (Duff 1984; Thorp 2001 p.443). 
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EPIFiZYAL DAMAR 

TRANSFiıYAL 
DAMAR 

METAFiıYAL DAMAR 

Şekii:2-2:Kanathlarda uzun kemik histolojisi (Emslie ve Nade 1983) 

8 

Endokondral kemikleşme kemiklerin uzunlamasına büyümesini ve kırık 

iyileşmesi sürecini tanımlar. Uzunlamasına büyüme, kemikteki metafizyal ve epifizyal 

bölgeleri birleştiren büyüme plağı bölgesinde meydana gelir. Endokondral 

kemikleşmenin fizyolojik aktivitesi kondrosit üremesi, hücredışı matriks üretimi, 

kondrosit hipertrofisi, matriks kalsifikasyonu, damar invazyonu, matriks yıkımı ve 

birincil kemik şekillenmesidir (Orth ve Cook 1994 ). 

Normal 

PZ 

TZ 
PHZ 

TD 

AC 

PZ 
TZ 
PHZ 

Şekil 2-3:Normal ve TD'Ii tibianın proksimal sonianmasını gösteren diagram 
(Leach ve Monsonego-Ornat 2007) 

AC:Articular Kıkırdak PZ:Proliferatif Bölge TZ:Transisyonel Bölge PHZ:Prehipertrofık Bölge 

HZ:Hipcrtrofık Bölge BV:Metafızycl Kan Damarları TB:Trabekular Kemik RE:Rezorbe Olan Sonianma 
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Büyüme plağı 3 ana bölgeye ayrılır (Şekil 2.3 ); rezerv e bölge, proliferatif bölge, 

hipertrafik bölge (Orth ve Cook ı 994). Rezerve bölge ikincil kemikleşme merkezine 

bitişik ya da eklem kıkırdağının hemen altında yer alır. Bu bölgedeki kondrositler 

proliferatif bölgedekilerle hemen hemen aynı boydadırlar ancak matriks çevresinde tam 

bir organizasyona sahip değildirler, damariaşma zayıftır ve kemik külü yüzdesi en az 

olan bölgedir (Lindenbaum ve Kuettner ı 967; Brighton ve ark. 1973). 

Reserve bölgeden proliferatif bölgeye doğru distale yönlü geçış yapıldıkça 

dinlenme durumundaki yuvarlak şekilli kondrositler uzunlamasına sütünlar halinde 

dizilen yassılaşmış kondrositlere dönüşür (Brighton ve Heppenstall 1971 ). Domuz, 

hindi ve broyler tavuklar gibi hızlı büyüyen türlerde yavaş büyüyen türdeşlerine göre 

bu bölgedeki kondrositlerin dizilimi düzenli değildir (Olssen ı 982). Proliferatif bölge 

diğer bölgelere oranla hücredışı matriks hacminin en fazla olduğu bölgedir ( Buckwalter 

ve ark. ı 986; Al ini ve ark. ı 992). 

Proliferatif bölgeden gelen yassılaşmış hücreler hipertrafik bölgeye hacimce 

küçülerek ve şekil olarak yuvarlaktaşarak geçerler. Bu bölge kondrositlerin şekil 

değiştirmeye başladığı sınırda başlar ve kıkırdak kemik geçişinde biter (Orth ve Cook 

1994). 

Uzun kemikler endokondral ossifikasyonla büyürler. Kondrositler büyüme plağı 

içinde prolifere olurlar ve sonra hipertrofi gelişir. Uzun kemikterin enine büyümesi de 

apozisyonel kemik büyümesi ile olur. Hipertrafik kondrositlerin kıkırdak matriksi 

mineralize ve rezorbe olur ve kemikle yer değiştirir (Thorp 2001 p.430). Kondrositler 

proliferasyon oranları, morfoloji, endojen büyüme mediatörleri ve ekstrasellüler matriks 

proteinlerindeki değişikliklere göre farklılıklar içeren safhalar gösterir. Sonuç olarak 

memeli ve kanatlı büyüme plakları dinlenme, proliferasyon, olgulaşma ve hipertrafik 

kondrositlerden oluşan farklı bölgelere ayrılabilir. Kondrositlerin büyüme plağı boyunca 

sıralı gelişim aşamaları çeşitli durumlarda bozulabilir (Hunziker ve ark. ı 987; 

Loveridge ve ark. ı 990). 

Kondrositler olgun kıkırdak doku hücreleri olup kıkırdak doku matriksini 

sentezleyip salgılarlar. Osteoklastlar ve fibroblastlar kondrositler tarafından oluşturulan 

kıkırdak doku matriksini rezorbe ederler. Osteoblastlar ise kıkırdak doku matriksi 

rezorbe olduktan sonra kemik dokuyu oluştururlar. Kondrositler tarafından kıkırdak 

doku üretimi. osteoklastlar tarafından bu dokunun rezorbsiyonu ve osteoblastlar 
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tarafından kemik doku üretilir (Şekil 2.4 ). Kemik dokunun üretim sürecinde yer alan bu 

hücreler aktif kan dolaşımına gerek duyarlar. Dolayısıyla, tüm bu süreç boyunca 

kapillar damarlar gelişir, yıkımlanır, yenilenir ve bu şekilde kıkırdak dokudan kemik 

dokuya aktif bir değişimin şekillendiği bu bölgede sürekli bir kan dolaşımı varlığı 

korunmuş olur (Butterworth 2006). 

Hücredışı matriksin kalsifikasyonu hipertrafik bölgenin alt kısmında meydana 

gelir. Civcivlerin büyüme plağı kıkırdağında minerilizasyon metafizyal damarların 

yakınındaki kondrositler tarafından kontrol edilir, bunun nedeni bu bölgede yerleşen 

kondrositlerin diğer kondrositlere göre daha yüksek oksidatif metabolizmaya sahip 

olmalarıdır. Bu mekanizma kan damarları çevresindeki hücrelerin kan damarlarından 

matrikse kalsiyum transportu yapmasını sağlar (Boyde ve Shapiro I 987). 

LH 

ı. Yıkımlama 
4. Tekrar yapım 

3.ReH'tsal 

Şeki1:2-4:Kemik yeniden yapılanmasının şematik görünümü (Bain ve Watkins 1993) 

Yeniden yapılanınayı (I), stabil kemiği n iç yüzünü kaplayan lining hücreleri (LH) kemik mineralini açığa 

çıkararak başlatır. Yenidt!n yapılanma alanı bir kez aktive olduğunda osteoklastlar (OK) aktiYe olur ve bunun 

sonucunda kemik rezorpsiyonu oluşur (2). Reversal aşama sürecinde (3) mononükleer hücreler (MHN) osteoklast 

aktivitesi sonucu aşınmış yüzeyin düzleşmt!sini sağlar ve tekrar yapım aşamasında ( 4) osteoblastlar mobilize olarak 

boşluğu doldurur. Boşluk doldurulduğunda kemik yüzt!yi tekrar stabil hale gelir. 
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Kanatlılarda kemik dokunun histolojisi ırk, yaş, cinsiyet ve beslenmeye göre 

büyük farklılıklar gösterir.Proksimal tibia tarsusun büyüme plağının normal kalınlığı 

0,5-1 mm.' dir. Genç broilerlerde korteks hızlı biçimde gelişir ve yıkımlanarak tekrar 

oluşur. Kortikal kemik yavaş büyüyen yumurtacı tavuklarınkine göre daha zayıf 

biçimde organizedir. Vücut ağırlığındaki hızlı artışı destekleyebilmek amacı ile kemiğin 

enine hızlı gelişmesi, zayıf organizasyonun başlıca nedenidir (Thorp 2001 p.448). 

Enfekte olmamış civcivlerde büyüme plağı bölgesinde üç tip kan darnan 

bulunur. Metafizyel damarlar daha az varolan epifizyel damarlada beraber seyreder. 

Büyüme plağından geçen transversal damarlar ise zaman zaman gözlemlenir. 

Osteomyelit veya septik artritisi bulunan civcivlerde bu transversal damarlar sıklıkla 

polimorfonükleer hücrelerle tıkanmıştır (Alderson ve ark. 1986). 

Hızlı büyümeye zorlanan bindi ve broylerlerin eklem kıkırdaklan kalındır, diğer 

kuşlarda olduğu gibi, epifizin ortasındaki bir ossifikasyon merkezinden üretilmezler 

(Julian 2004). 

2.3. Broyler Tavuklarda Uzun Kemik Kırıklarının Etiyolojisi 

Kanatlı hayvanlarda metabolik bozukluklar başlığı altında toplanan durumlar, 

organ ve sistemlerin çalışma yükünün artması sonucunda vücut sisteminde yetersizliğe 

yol açan metabolizmada hızlanma, hızlı büyüme ve yüksek yumurta üretimi 

durumlarıdır (Julian 2005). 

Kalabalık barınma, düşük kuluçka ısısı, yetersiz havalandırma, kötü altlık 

kalitesi gibi çevresel stresler TD, pododermatitis ve tenositovitis gibi topallık yapan 

bozukluklara zemin hazırlar (Mayne 2005). 

Kanatlılarda bacak problemleri enfeksiyöz veya nonenfeksiyöz etiyolojili 

olabilir. Enfeksiyöz etkenler viral ve bakteriyel kökenlidir. En sık rastlanan viral etkenin 

Reovirus ve en çok rastlanılan bakteriyel etkenin ise S. aureus olduğu bildirilmektedir. 

Mycoplasma synoviae, E. co/i, Salmonella spp., Streptococcus spp., Pasleurella 

multocida ve Pseudomonas aeroginosa ile Adenovirus, Retrovirus ve Herpesvirus gibi 

etkeniere ise daha az rastlandığı rapor edilmiştir (Jones 1983; 2000; Heide 1984). 

Örneği E. co/i lipopolisakaritleri tarafından başlatılan akut bir iltihabi yanıtta kemik 

metabolizması etkilenir ve kemik Ca oranının ve kırılma direncinin azalmasına neden 
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olur (Mireles ve ark. 2005). Enfeksiyöz bozukluklarda osteomyelitis, kondritis ve irinli 

artritisolarak sıklıkla gözlenir (Thorp 1994). 

Kemik büyümesi esnasında meydana gelen bozukluklar gelişimsel veya 

metaboliktir ve sıklıkla büyüme plağı patolojisinin veya kemik şekillenmesindeki 

anormalliklerin sonucudur (Thorp ı 994 ). Çoğu iskelet bozuklukları kemik büyümesinde 

ortaya çıkan aksaklığa bağlıdır, genellikle kemik deformasyonu olarak karşımıza çıkar 

ve büyüme plağı orijinlidir (Poulas ı 978). Enfeksiyöz olmayan durumlar açısal ve 

torsiyonal deformiteler, diskondroplazi, raşitzm, osteokondrosis ve kondrodistrofidir. 

(Thorp ı 994 ). Hızlı büyümeye zorlanan broyler tavukların iskelet sistemi 

bozukluklarına sebep olarak büyüme oranı, kilo artışı ve barınma koşulları gösterilebilir 

(Bloushy ı 974; Reiland 1978). Vücut ağırlığıyla TD arasında pozitif korelasyon olduğu 

bilinmektedir ve yem kısıtlaması TD insidensini düşürmektedir (Su ve ark. 2000). 

Lezyonlar, epifizyal ve artikuler kıkırdakta da gözlenebilir, iskelet bozukluklarının iki 

temel formları olan osteodistrofi ve diskondroplazi de olduğu gibi, esas lezyon anormal 

kıkırdak oluşumudur. Kemik deformiteleri kendini angular ve/veya rotasyonel 

deformasyon olarak gösterirken büyüme plağındaki gelişim bozuklukları kendilerini 

diskondroplazi, raşitizm, kondrodistrofi ve osteokondrozis olarak, enfeksiyöz iskelet 

bozuklukları ise osteomiyelitis ile seyreden bakteriyel kondronekrozis ve osteonekrozis 

olarak gösterir (Thorp ı 994 ). 

Kolekalsiferol metabolitlerinin TD gelişim mekanizması üzerinde etkili 

olduğunu gösteren bir çok çalışma vardır. ı ,25-dihidroksikolekalsiferol çok önemli bir 

biyolojik metabolittir ve bir çok başlangıcı düzenlernede görevlidir. Genç braylerlerde 

büyüme plağı gelişimi için yeme I ,25-dihidroksikolekalsiferol katılma ihtiyacı, bu 

hayvanlarda endojen 1 ,25-dihidroksikolekalsiferol sentezinde yetersizlik olabileceğini 

düşündürmektedir (Rennie ve ark. 1993). 

Femur başı nekrozunun hayvan modelleri üzerinde çalışılması yetişkin ve 

çocuklardaki avaskuler femur başı nekrozunun anlaşılması için önemlidir. Bu 

çalışmaların çoğu hastalığın etiyolojisinin 'damarsal yoksunluk' teorisi ile 

açıklanabileceğini göstermektedir. Osteonekrozisin tüm formlarında arteriollerin ve 

küçük arterierin fibrin trombozlarıyla tıkalı durumda olduğu saptanmıştır. Femur 

başının osteonekrozu idiyopatiktir ya da bir çok hastalıkta sekonder olarak 

şekillenebilir. Osteositik ölüme neden olan olaylar zincirini anlamak için oluşturulan 
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deneysel modeller, klinisyenler tarafından da anlaşılan ' dolaşım yetersizliği' teorisini 

desteklemiştir ve bu hastalığı tanımlamak için 'avaskuler' teriminin kullanılmasına 

olanak sağlamıştır. Ayrıca hızlı kilo alımı femur başının lateral yüzeyinden giren 

damarlara basınç uygulamasından dolayı osteonekrozise sebep olur ( Boss ve 

Misselevi ch 2003 ). 

Apoptozis programlı hücre ölümü, osteonekrozise sebep olmada önemli rol 

oynar. Sıçanların femur başının iskemik nekrozlarında osteositlerde ve kemik iliği 

hücrelerinde apoptotik hücrelerde ve DNA'da parçalanmalar saptanmıştır (Boss ve 

Misselevich 2003 ). 

2.4. Broyler Tavuklarda Uzun Kemik Kırıklarının Enfeksiyöz Nedenleri 

Kanatlılarda özellikle broyler tavuk ve hindilerde bacak problemlerinin 

oluşumunda önemli bir grubu başta bakteriler, daha az oranda viruslar olmak üzere 

enfeksiyöz etkenler oluşturur. Viruslar özellikle oluşturdukları immunsüpresyon ile 

bakteriyel etkenler için önemli bir predispozisyon yaratırlar. 

Bu nedenle enfeksiyöz etkenler üzerinde biraz daha detaylı durulacaktır. 

2.4.1. Broyler Tavuklarda Osteomyelit ilişkili Bakteriyel Kondronekrozis 

Bakteriyel kondronekrozis ile seyreden osteomiyelitis (BCO) 14-70 günlük yaş 

arası kuşlarda görünmesine rağmen genellikle 35 günlük yaşta en yüksek insidensle 

seyrettiği saptanmıştır (Mcnamee ve ark. 1999). Hastalığın en sık rastlanan sebebi 

Staphylococcus aureus' dur. Ancak Escherichia co/i, coagulase-negative staphylococcus 

ve Enterococcus spp. gibi bakteriler de hastalık oluşumunda rol alabilir (Reece 1982; 

Thorp 1993; Mcnamee I 998). Lezyonlar genellikle uzun kemiklerin büyüme plağı 

bölgesinde özellikle de femur ve tibiotarsinin proksimal büyüme plağında saptanır 

(Mcnamee 1 998). Hastalığın tam patogenezisi bilinmemekle beraber kan yoluyla gelen 

bakterilerin metafizyel bölgedeki damarların uç kısımlarındaki kıkırdak bölgesine 

invaze olmasının, hastalık oluşumunda önemli rol aldığı düşünülmektedir (McNamee ve 

Smyth 2000). Eklem kıkırdağının aşınması eklem enfeksiyonlarının bir sonucu olarak 

ortaya çıkar ve etkenin epifiz ve büyüme plağına yayılmasına neden olur (Curtiss ve 

Klein 1963). Akut hematogenöz osteomyelitis genellikle genç canlılarda gözlenir ve 

neden olan en önemli organizma Staphylococcus aureus'tur. Histolojik çalışmalar 

büyümekte olan piliçlerde transversal kan damarları olduğunu ve enjekte edilen 
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bakterilerin akut osteomyelitis oluşturma mekanizmasını açıklamaktadır. Transversal 

damarlar büyüme plağı ve epifizyal kıkırdak arasında bağlantı kurar. Bir çok yazara 

göre büyüme plağı metafiz ve epifiz arasında bariyerdir, ancak bazı yazarlar transversal 

damarların kemik gelişiminin sadece bazı periyodlarında bulunduğunu savunurlar. Bu 

durum da osteomyelitik bir odaktan gelen bakterilerin büyüme plağını geçerek epifize 

ve ekleme geçmesine olanak sağlar (Alderson ve ark. 1986). Lezyonlara aynı zamanda 

metafize bitişik periosteom içerisinde de saptanır (Ems1ie ve Nade 1983). Ekonomik 

açıdan stafilokokal enfeksiyonlar broiler tavuklar ve hindiler için önemli hastalıklardır. 

Stafilokokozis nedeniyle oluşan kayıplar kilo artışında düşüş ve yumurta veriminde 

azalmadır (Skeeles 1991 ). Stafi1okok enfeksiyonlarında civcivlerde heterofilik 

lökositozis gelişir. Enfeksiyon sonucu proksimal tibiada tek ya da çift taraflı nekrotik 

odakların bulunduğu osteomyelitis, kıkırdak nekrozuyla seyreden TO gelişebilir. Kemik 

iliği ile kıkırdaklarda ve nekrotik bölgelerde heterofil infiltrasyonları ve bu bölgelerdeki 

damarlarda da stafilokokal emboliler saptanabilir ( Andreasen ve ark. 1993). 

Sıklıkla femurun proksimal sonianmasında tespit edilen ve osteomiyelitle 

seyreden bakteriyel kondronekrozis büyümekte olan kanatlıların bir hastalığıdır. Ticari 

broyler çiftliklerinde yapılan çalışmalar sonucunda femurun ve tibiotarsusun proksimal 

sonianmasında saptanan bakteriyel osteonekrozisin topallığın en belirgin sebebi olduğu 

bildirilmiştir (Thorp ve Waddington 1997). 

Epifizyal damarlardaki tıkanıklıklar büyüme plağı kıkırdağında nekrozla 

sonuçlanır. Bu da prolifere olmuş kondrosit ölümünün ve matriks bozulmasının 

epifizolizise neden olabileceğini düşündürmektedir. Kanatlılardaki femur başı epifizyal 

infaktusunun Legg-Calve-Perthes hastalığıyla benzerlikleri dikkat çekicidir (Duff 

1984). 

Proksimal femurun epifiz kıkırdağındaki ayrılmalar kesim sonrasında kalça 

kasları arasında kanamanın tesbiti ile yapılır. Yarıklanmalar ve nekroze matriks 

bölgeleri normal ve diskondroplastik fizeal kıkırdakta oluşabilir. Y arıklanmal ar 

kıkırdağımsı epifizde tam kopmaya neden olmayan küçük travmalar sonucu gelişir 

(Duff ve Randall 1985a). 

Akut septik artrit genellikle genç canlıları etkileyen ekiemierin bakteriyel bir 

enfeksiyonudur. Septik artritte irin oluşumuyla kıkırdak tahribatı arasında güçlü bir 

ilişki olduğu saptanmıştır. Eklem kıkırdağının tahribatı eklem enfeksiyonu sonucu 
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ortaya çıkan hasarın kalıntısıdır. Eklem enfeksiyonları eklem yüzeyindeki erozyonlara 

ile büyüme plağı ve epifize enfeksiyonun yayılmasına sebep olur (Curtis ve Klein 1963; 

Roy ve Bhawani 1975). 

Bakteriyel kondritis; büyüme plağında ve/veya metafizde şekillenen 

osteomyelitisin bir sonucu olan kondronekrozis, kondronekrozisli bölgeyi çevreleyen 

bakteriyal odakların varlığıyla tanımlanır. Osteokondritisin mikroskobik lezyonları; 

hem eklem epifizi hem de büyüme plağının prolifere bölgesinde eozinofilik çizgilerde, 

matriks nekrozunda, amorfoz materyel birikintilerinde, belirgin yırtıklarda veya eklem 

yarıklarındaki tromboze ve tıkalı damarlan içerir (Thorp 1993 ). 

2.4.2. Broyler Tavuklarda Uzun Kemik Kırıklarında Predispozisyona Sebep Olan 
Viral Etkenler 

İmmunosupresif etkiye sahip viral ajanların ticari olarak beslenen broyler 

tavuklarda BCO şekillenmesinde önemli bir rol oynayabileceği saptanmıştır (Thorp 

1993). 

Femur başı nekrozu terimi aynı zamanda broyler tavuklardaki malabsorpsiyon 

sendromu ve reovirus enfeksiyonuna bağlı şekillenen lezyonların tanımlanmasında da 

kullanılır (Van der He ide ve ark. 1981 ). 

Enfeksiyöz bursal hastalığı virusu (IBDV) ve tavukların enfeksiyöz anemisi 

virusu (CA V), broyler tavukların yaşadığı ortamda bulunan immunosupresif etkili 

viruslardır . CAV ve IBDV ile enfekte braylerlerde S.aureus'un büyüme plaklarında 

kondronekrozis yapma gücünün arttığı saptanmıştır (McNamee ve ark. 1999). 

2.5. Broyler Tavuklarda Uzun Kemik Kırıkiarına Neden Olan Non-Enfeksiyöz 
Nedenler 

Broyler tavuklarda topallığın ve bacak deformitelerinin en önemli non

enfeksiyöz nedeni hızlı büyümedir. Bu nedenden dolayı metabolik kemik hastalığı 

olarak sınıflandırılabilir (Thorp 2001 p.439). 

Broyler sürülerindeki iskelet hastalıklarının meydana gelmesine hayvanların 

yüksek büyüme oranına zorlanmalarının, hızlı kilo almalarının ve barınma koşullarının 

uygunsuzluğunun yol açtığı düşünülmektedir (Bloushy ı 974; Reiland ı 978). Vücut 

ağırlığının düşmesine sebep olan rasyonla beslenme ile tibial diskondroplazi insidensi 

arasında pozitif korelasyon vardır (Su ve ark. 1999). Ayrıca kesintili aydınlatmanın ve 
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içme suyuna ilave edilen 200 mg/L askorbik asidin bacak problemlerini azalttığı, kemik 

direnci ve ve brayler performansını arttırdığı saptanmıştır (Yıldız ve ark. 2003; Petek ve 

ark. 2005). iskelet bozukluklarının çoğunun büyüme plağı ve kemik deformitesi 

orijinli, kemik gelişimi hatalarıyla ilişkili olduğu saptanmıştır (Poulas ı 978). Lezyonlar 

epifizde ve eklem kıkırdağında gözlenir. iskelet anormalliklerinin iki formu 

tanımlanmıştır~ bunların birisi hatalı kemik oluşumu ya da osteodistrofi diğeri de 

diskondroplazide görüldüğü gibi anormal kıkırdak şekillenmesidir (Riddell ı 98 ı). 

İlk olarak ı 965 yılında Leach ve Nesheim tarafında tanımlanan tibial 

diskondroplazi hızlı büyümeye itilen braylerlerde teşhis edilmiş bir hastalıktır. TD uzun 

kemikleri ve özellikle de proksimal tibiotarsusu (PTT) tutar ve kıkırdakta avaskuler 

tıkaç oluşumuyla karakterizedir. Eğer lezyonlar genişse enfekte kuşlarda PTT'nın 

şişmesine, güçsüzleşmesine ya da kırılmasına bağlı olarak topallık gelişebilir (Lynch ve 

ark. ı 992). Ayrıca normal büyüme plağındaki kondrositlerin olgunlaşmasındaki 

bozukluk ördeklerde, hindilerde, yumurtacı ve etçi tavuklarda TD şekillenmesine neden 

olan bir sebeptir. Proliferatif avaskuler prehipertrofik büyüme plağı kıkırdağının, 

hipertrafik kıkırdağa değişimindeki bozukluk, büyüme plağı alt sınırında, anormal 

kıkırdak kitlesinin şekillenmesiyle sonuçlanır. Bu lezyon diskondroplazi olarak 

adlandırılır (Farquharson ve Jeffereis 2000). Bu et tipi kanatlıların büyüme plağı 

bozukluklarının en spesifik alanıdır. Kıkırdak kitlesi sıklıkla proksimal tibiada 

sapıanınakla beraber proksimal metatarsal ve femur başı büyüme plakları gibi diğer 

büyüme plaklarında da bulunabilir. Eğer lezyon küçükse kemik değişimleri en alt 

düzeydedir, eğer lezyon büyükse, etkilenmiş kemik genişlemiştir (Julian 1998). 

Brayler tavuklarında proksimal tibiotarsuslarda normal metafizyel kan 

desteğindeki bozulmanında TD'ye neden olduğu kabul edilir ve bu durumda büyüme 

plağının altında anormal kıkırdak kütlesiyle karakterize bir tablo oluşur. Hipotezlerden 

biri de TD nin cinsiyete bağlı genlerle büyük ilişkisi olduğu yönündedir. TD, insidensi 

özellikle erkeklerde %30-49'lar düzeyine varır ve hızlı büyüyen kanatlılarda yaygındır 

(Sheridan ve ark. ı 978; Leeson ve Suenwers ı 995). 

Brayler tavuklarının tüneme şeklindeki egzersizlerinin, bacak sorunlarının 

etkilerini azaltınası olasıdır (Reiter ve Bessei 1998). 

Topallık hızlı büyüyen erkek civcivlerde gözlenir. Yaşamının özellikle ilk ı 5-

20 gününde yavaş büyüyen hayvanlarda dikkat çekici bir biçimde, topallığın non-
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enfeksiyöz nedenlerinin yaklaşık %65-80'ini oluşturan kemiklerin açısal 

deformitelerinin ve diskondroplazinin insidensi düşmektedir (Clossen ve Riddell 1989). 

Hızlı büyümeye zorlanan brayler tavuklar ve hindilerin eklem kıkırdakları yavaş 

büyüyen kuşlarınkine göre daha kalındır ve diafıze sıkı bir şekilde bağlı değildir (Julian 

1998). 

Osteokondrozis endokondral kemikleşmenin sebebi bilinmeyen bozukluğudur 

ve normal olarak büyüyen ekstiremite kemiklerinde meydana gelir. Fizeal kıkırdak, 

epifızyal hiyalin kıkırdak ya da epifızyallartikuler komplekste de gözlenen bir durumdur 

(Duff 1990). 

Raşitizm vitamin D3, kalsiyum/fosfor yetersizliği yada dengesizliğinin büyüme 

plağında kahnlaşma ve zayıf minerilizasyona sebep olduğu rahatsızlıktır (Nonindez 

1928). Raşitizmin bütün formlarında mineralizasyon eksikliği uzun kemik esnekliği 

üzerine etki eder ve sıklıkla hızlı büyümeye itilen genç civcivlerde gözlenir (Wise ve 

Nate 1975). Ca-P oranı dengesiz beslenmeyle indüklenmiş raşitizmle, TD'yi 

makroskobik olarak ayırt etmek çok güçtür; çünkü, her iki durumda büyüme plağında 

kalınlaşmaya neden olur (Rennie ve ark. 1993). Ca ve vitamin D eksikliği büyüme 

plağında benzer biyokimyasal ve histolojik lezyonlara sebep olmaktadır. Vitamin D 

yetersizliğine bağlı şekillenen lezyonların önemli bir kısmı plazma Ca seviyesinin 

normale çekilmesiyle düzelir ( Leach ve Gay 1987). 

Hindilerde ve braylerdeki raşitizm kalsiyum ve vitamin D3 miktarının uygun 

değerler içinde olmasına rağmen ortaya çıkabilir. Bu durumun intestinal emiJimdeki 

yetersizlik sonucu şekillendiği düşünülmektedir (Bar ve ark. 1987). 

Kondrodistrofı uzun kemiklerin büyüme plağının genel bozukluğudur. Uzun 

kemiklerin lineer büyümesi mineralizasyon ve apposisyonel büyüme normal olmasına 

rağmen bozulmuştur. Bu kısa, kaliniaşmış ve şeklini kaybetmiş uzun kemiklerin ortaya 

çıkmasıyla sonuçlanır ve varus ve valgus deformitelerine sebep olur (Wise ve Nate 

1975). Tibial şişme ve tibiotarsal bükülme şeklinde tespit edilen kemik deformitelerinin 

diskondroplastik lezyonların şekillenmesiyle ve şiddetiyle bağlantılı olabileceği 

saptanmıştır (Lynch ve ark. 1992). 
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2.6. Broyler Tavuklarda Serum Ca/P, Vitamin D ve PTHr-P Oranı ile Uzun Kemik 
Kırıkları Arasındaki Korelasyon 

Kalsiyum ve fosfor kemik oluşumu için gerekli iki mineraldir. Bir çok iskelet 

patolojisi bu minerallerin rasyondaki eksikliğine bağlı olarak şekillenir (NRC ı 994). 

Düşük Ca yüksek kullanılabilir P içeren rasyonlada beslenen kanatlılarda TD ve 

hipokalsemik raşitzm insidensi yükselmiştir (Williams ve ark. 2000a). Rasyondaki Ca 

fazlalığıyla raşitizm arasındaki ilişki kesin olarak tanımlanmıştır. Ca~ dan fazla ve/veya 

Ca!P oranı dengesiz rasyonlada beslenme kaynaklı kemik anormalliklerinin 

tanımlanmış bir çok şekli vardır. Raşitizm semptomları incelenmiş ve nedenlere bağlı 

olarak 

(i) rasyondaki vitamin D eksikliği 

(ii) düşük Ca ve/veya P 

(iii) yüksek Ca 

sınıflandırması yapılmıştır (Ewing ı 963). 

TD'li hayvanların mitokondrilerinde en yüksek Ca!P oranı prehipertrofik 

hücrelerde bulunurken normal büyüme plaklarında hipertrafik hücrelerde bulunur. Bu 

durum TD'li hayvanların mitokondrilerinin çok daha az Ca tuttuğunu ve normale göre 

daha erken kaybettiğini gösterir (Hargest ve ark. ı 985). 

Rasyondaki Ca miktarının artması, plazma total Ca seviyesinin önemli ölçüde 

artmasına ve plazma P düzeyinin düşmesine sebep olur. Yapılan araştırmalar plazma Ca 

ve plazma P oranları arasında negatif korelasyon bulunduğunu göstermiştir (Shafey ve 

ark. ı 990). 

Weltman (ı 983 )'de yaptığı çalışmada Ca ve P dengesizliği içeren rasyonla 

beslenen kanatlılarda. kemik kesitlerinde büyüme plaklarında saptadığı değişimlere göre 

Ca-P dengesizliğinin TD meydana gelme olasılığını arttırdığını belirtmiştir. Buna 

rağmen, Ri del ve Pass (ı 987) histolojik inceleme lerinde, yüksek konsantrasyonda P 

içeren diyeıle beslenen tavuklarda, tipik TD oluşumundan önce, Ca eksikliğine bağlı 

gelişen raşitizme benzer lezyonların oluştuğunu bildirmiştir (Rennie ve ark. I 993). 

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki Ca ve P' dan dengesiz diyeıle beslenen 

braylerler de TD meydana gelmesine kolekalsiferol destekli diyetlerle önlenebileceği 

öngörülmüştür (Rennie ve ark. ı 993). 
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Yapılan çalışmalara göre Ca açısından eksik olan rasyonların raşitik lezyonlar 

meydana getirdiğini; ve bu lezyonların P eksikliğinde ya da Ca fazlalığında meydana 

gelen lezyonlardan çok daha belirgin olduğunu; ve diyetteki Ca/P oranındaki 

değişimlere çok duyarlı olduğunu göstermiştir. D vitamininin de serum Ca ve P iyon 

konsantrasyonlarının devamlığını sağlayarak, iki eksikliğin benzer lezyonlar meydana 

getirdiği belirtilmiştir (Long ve ark. 1984 ). 

Yapılan bir çok çalışma (Edward 1990; Rennie ve ark. I 993) yeterli dozda 

diyete eklenilerek yapılan 1 ,25(0H)ıD3 tedavisinin TD gelişimini durdurduğunu 

gösterir. 

Vitamin D3 'ün hormonal sistemin kalsiyum hemostazında ve endokondral kemik 

şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Seo ve Nonnan 1997). 24,25-

dihidroksivitamin D3'un 1,25(0H)ı D3 ve PTH'un civciv bağırsağından Ca emilimi 

üzerindeki etkisini düzenlediği bildirilmiştir (Nemere ı 999). Aynı zamanda D vitamini 

metabolitlerinin deneysel olarak tibial kırık oluşturulan civcivlerin kemik 

iyileşmesindeki yeri araştırılmış ve tüm vitamin D3 metabolitlerinin kırık kemiklerin 

proksimal epifizinde ve kaHusta konsantrasyonlarını arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

kemik şekillenme prosesinde metabolitlerin doğrudan etkisi de saptanmıştır (Lidor ve 

ark. ı 987 a-b). Vitamin D izomerleri vücut ağırlığında, yemden yararlanmada, kemik 

külünde ve göğüs eti ağırlığında artışa ve TD ve raşitizm insidensinde azalmaya sebep 

olur ( Yarger ve ark. ı 995; Mitchell ve Edwards ı 997). 

Paratiroid hormonu ilişkili protein (PTHrP) uzun kemiklerin gelişiminde 

büyüme plağındaki kondrositlerin değişiminde negatif düzenleyici olarak anahtar rol 

oynar (V ortkamp ve ark. 1996). Büyüme faktörleri hücre büyümesini ve farklılaşmasını 

kontrol eden mekanizmadır ancak kondrosit farklılaşma adımlarını konrol eden spesifik 

büyüme faktörünün PTHrP olduğunu güçlü şekilde gösteren çalışmalar da vardır. 

PTHrP çeşitli dokular tarafından sentezlerren otokrin/parakrin faktördür. Yapısal olarak 

paratiroid hormon (PTH) ile türdeştir ve ikisi de kanatlıların büyüme plağında bulunan 

PTH/PTHrP reseptörlerine bağlanır (F arquharson ve ark. 2001 ). PTH kalsiyum 

homeostazının sistemik düzenleyicisi olarak, PTHrP ise hücre büyümesi ve değişiminde 

bölgesel düzenleyici olarak fonksiyon gösterir (Philbrick ve ark. 1 996). PTHrP büyüme 

plağındaki prehipertrofik kondrositlerin hipertrafik kondrositlere değişim oranını 

yavaşlatmada rolü vardır (Farquharson ve ark. 2001 ). 
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PTH hücre dışı Ca konsantrasyonunun düzenlenmesinden sorumlu majör 

hormondur. PTHrP humoral hiperkalsemi sendromuyla ilişkilidir ve PTH ile aynı 

reseptörlere bağlandığı ve aynı hücre içi efektörleri aktive ettiği bilinmektedir (Jüppner 

ve ark. 1988). 

PTH reseptörlerinin kıkırdağımsı büyüme plağının hipertrofik bölgesi ve geçici 

kalsifikasyon bölgesinde saptandığı gösterilmiştir (Barling ve Bibby 1985). 

PTH ya da PTHrP'nın her ikisi de büyüme plağında hücre çoğalması ve 

farklılaşması için sistemik modulator olarak görev yapar PTH büyüme plağı 

kondrositlerinde, proliferasyonun sitümülasyonunu ve matriks sentezinin değişimi gibi 

bir çok etkiye sebep olduğu bilinmektedir (Hiraki ve ark.1985). 

2.7. Broyler Tavuklarda Kemik Külü Ağırlığı ve Kemik Külü Ca/P Oranıyla Uzun 
Kemik Kırıkları Arasındaki Korelasyon 

Büyüme plağı yemdeki kullanılabilir Ca ve P değişimine çok hızlı bir şekilde 

cevap verir. Raşitik bir büyüme plağını kalsiyum fosfor dengesi iyi ayarlanmış bir 

diyetle beslendiği taktirde 24-48 saat içinde normal görüntüsüne dönebilir. Kemik 

külündeki kalsiyum ve fosfor oranı için yapılan ölçümler kuşlardaki kullanılabilir Ca/P 

oranı ve gereksinim duydukları Ca/P miktarının saptanması için en iyi şekilde bilgi 

verir (Shinner ve W aldroup 1 995; Thorp 200lp.440). 

Temel diyet olarak Ca oranı düşük, P oranı yüksek olan yeme ilave olarak 1 ,25 

dihidroksikolekalsiferol eklenmesiyle kemik külünde belirgin bir artış ve TD 

insidensinde düşüş saptanmıştır. Disulfıramın varlığında ve yokluğunda destekleyici 

kolekalsiferol içeren rasyonların kemik külü artışında ve TD insidensinin düşmesinde 

dikkate değer bir rolü olduğu bulunmuştur. Yine de bütün bu deneyierin hiç birinde 

kolekalsiferolün herhangi bir metabolitinin TD'yi önlediği saptanmıştır (Edwards 

ı 989). 

Chen ve Bossmann (1983) tarafından yapılan çalışmada raşitik civcivlerde 

ortalama serum Ca değeri 4.8 mg/I 00 ml gibi normale göre düşük, serum P değeri ise 

10.9 mg/100 ml gibi normale göre yüksek konsantrasyonda saptanmıştır. 

Ortalama kemik külü yüzdesi dişilere oranla erkeklerde belirgin derecede daha 

düşük orandadır. Bu bulgu, daha hızlı büyümelerine bağlı olarak erkeklerin yetersiz 

kemik mineralizasyonundan ötürü olabilir. Erkeklerdeki ortalama kemik külü yüzdesi , 
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istatistiksel bakımdan önemli olan tünek x yoğunluk ile ilişkisini açıklamak zordur. 

Ama bu olgu erkeklerin daha iri ve dişilere oranla daha az aktif olması, daha çok boş 

alan verildiğinde tünekleri kullanmamasına bağlı olabilir. Ayrıca braylerler tüneklere 

erişim e izin verilip verilmemesi kemik mineralizasyonunu etkileyeceği ve TD 'yi 

önleyip önlerneyeceği konusu netlik kazanmamıştır (Tablante ve ark. 2003). Bununla 

beraber Davies ve Weeks ( 1 995) tarafından yapılan araştırma kuşlarda yürüme 

kabiliyeti ve tüneme güdüleri ile topallama şikayeti olan hayvanlarda tümeye karşı 

ilgisizlik arasında belirgin bir bağlantı bulmuştur. 

Yeterli vitamin D varlığında diyetteki Ca eksikliğinde de braylerlerde raşitik 

lezyonların oluştuğunu göstermektedir. Yine de bunun iskelet minerilizasyon oranında 

primer düşüşe tezahür ettiği henüz kanıtlarunamıştır (Long ve ark. 1984). 

Aşırı kalsiyum alımının beslenme ve büyümenin azalmasına neden olduğu ve 

ayrıca büyümekte olan tavuklarda kemik direnci ile kemik külü artışına yol açtığı 

görülmüştür. Rasyonla alınan P kaynağı ve seviyesinin Ca toleransını etkilediği 

görülmüştür. Yüksek Ca'un etkileri büyük oranda bağırsak pH'sı üzerindeki etkisiyle 

açıklanabilir (Shafey 1993 ). 

TD saptanan kanatlılarda TD saptarunayan kanatlılara oranla kemik külü 

belirgin derecede daha azdır (Tablante ve ark. 2003). 

Kanatlıların iskelet durumu geleneksel olarak histopatoloji ve kemik külünün 

ölçülmesiyle, nadiren de Ca ve P içeriğinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir (Thorp ve 

W addington 1997). 

2.8. Klinik Bulgular 

Hastalıktan etkilenen canlı kanatlılarda topal yuruyuş karakteristikdir ve 

femurun proksimal ucunda lezyonlar ortaya çıktığında lokomotor haraketleri 

yapabilmek için bir veya iki kanat ucunu destek olarak kullanması tipik bir bulgudur. 

Etkilenmiş kemiklere basınç uygulandığında kanatlıların oluşan ağrı sebebiyle kuvvetli 

ses çıkardıkları gözlenmiştir (Thorp 1993). 

Hastalığın ileri aşamalarında, etkilenen brayler tavuklarda hareket etmede 

isteksizlik ve bundan dolayı yeme ve suya ulaşınada yetersizlikler bulgulanmıştır. Kilo 

kaybı, hem hastalığın doğal yollarla oluştuğu durumlarda hem de deneysel modellerde 

saptanmıştır (Naim 1972; Emslie ve Nade 1983; Griffıths ve ark. 1984). 
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Broyler yetiştiriciliğinde majör bir problem olan bacak güçsüzlükleri; göğüs 

derisinde yanıklar ve kabarcıklar~ tarsal bölgede yanıklar gibi klinik belirtilerin 

şekillenmesine sebep olur (Mısırlıoğlu ve ark. 200 ı). 

Bakteriyel kondronekroz enfeksiyonuna yakalanan kanatlılarda enfeksiyon hızla 

ilerler ve kısa sürede hacaklarda gelişen güçsüzlük ılımlı düzeyden şiddetliye dönüşür. 

Enfeksiyonun şiddetli seyrettiği brayler tavukların yürüyüşleri belirgin ölçüde değişir. 

Hastalıktan ciddi düzeyde etkilendiği tavuklar yürürken kanat uçlarını destek olarak 

kullanırlar ve bu tavuklar femur ya da tibia proksimaline bir manipulasyon yapıldığı 

taktirde ağrı belirtisi gösterirler (Butterworth 2006). 

2.9. Patogenezis 

Hacaklarda güçsüzlük ve topallık olgularının bir çoğu kemik, eklem ve kemik 

dokuyu koruyan tabakada gelişen bozukluklara bağlı olarak oluşur. Genel olarak birçok 

mikroorganizma hacaklarda güçsüzlük ve topallık ile sonuçlanan kemik/eklem 

enfeksiyonlarına neden olmakla beraber sınırlı sayıda mikroorganizma söz konusu 

problemierin gelişiminden sorumlu temel faktördür (Butterworrth 2006). 

Femur başının avaskuler nekrozunun patogenezisi anjiogenezisin inhibisyonuna 

dayandırıldığına dair hipotezler vardır (Smith ı 997). 

Kanatlılarda, kemik gelişim bölgesinin her iki tarafından köken alan kapillar 

damarlar arasında ı 5 adet kondrosit büyüklüğünde bir alan kapillar damarsız kalır. 

Kapillar damarlardan yoksun kalan bu bölgede bulunan kan damarlarının kapillar 

endotelyal bazal tabakaları olmayıp bunun yerine kemik ve kıkırdak dokunun kollajen 

ve mineral matriksten oluşan bir bazal tabaka vardır. Endotelyal tabaka yerine 

kollajen/mineral matriksten oluşan tabakanın varlığı bakteriyel kondronekroz 

enfeksiyonunun gelişiminde en önemli belirleyici parametre olup bu bölge kan 

dolaşımında varolan bakteriler için önemli düzeyde bir hedef ve bağlanma bölgesi 

oluşturur. Ayrıca kanatlılarda kemik dokunun gelişim merkezinin bulunduğu bölgede 

kapillar endotelyal tabakanın bulunmamasından dolayı bu bölgede kan dolaşımında 

sirküle olan bakterilerin çevre doku olan kemik dokuya bağlanabilmesi için kapillar 

damar endotelini aşması ve bu şekilde damar dışına sızması gerekmez (Butterworrth 

2006). 
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BCO patogenezisinin anlaşılması için intravenöz S. aureus uygulanmıştır. 

Bunun sonucunda bakterinin metafizyel kan damarlarının büyüme sonlanmalarında 

yerleştiği ve bakteri odaklarının en sık olarak tibianın proksimal, femurun distal 

uçlarında bulunduğu (Emslie ve Nade 1983) ve osteomyelitin sadece bakteriyemik 

tavuklarda oluştuğu saptanmıştır (Daum 1990). Günümüze kadar yapılan çalışmalarda, 

S. aureus 'un solunum yolu kullanılarak BCO oluşturma denemeleri başarısız olmuştur 

(Jensen 1987). 

Broyler tavukların uzun kemiklerde şekillenen bakteriyel enfeksiyonlar 

genellikle femur tibiotarsusun proksimal sonianmasında ve 22 günlük yaştan büyük 

hayvanlarda gözlenir. Proksimal femurda şekillenen lezyonlar femur başı nekrozu, 

proksimal femur dejenerasyonu ya da bakteriyel kondronekrozis olarak adlandırılır. 

Bakteriyel enfeksiyonların başlangıç noktası büyüme plağındaki kan damarlarının uç 

noktasıdır. Buradaki damarların son damar olma özelliği vardır. Bu damarlardaki kan 

akışı oldukça yavaştır ve bazal membran yapısının kısmi yokluğu kanın büyüme 

plağındaki kıkırdaklara direkt temasına neden olur. Bu nedenle dolaşımdaki bakteriler 

ve ürettikleri toksinler kıkırdağı direkt olarak etkiler. Aynı yolla bakteriler vücudun 

bağışıklık sisteminden ve antibiyotik terapilerinden de etkilenmezler (Troph 

2001p.439). 

Dolaşımdaki stafılokoklar kapsüllerindeki glikokaliks sayesinde büyüme ve 

normal metafizyel kan damarlarının şekillenmesi sırasında uzun kemiklerin büyüme 

plağı kıkırdaklarına bağlanırlar. Enfeksiyon transversal damarlarla direk olarak epifize 

yayılabilir ya da direncin düşük olduğu bölgelerde büyüme plağı kıkırdağının lizisi ile 

de şekillenebilir (Alderson ve ark. 1 986). 

Broyler tavuklar kısa ve kalın kemiklere sahiptir. Bu tip kemiklerde hızlı 

büyüme geniş ve kalın büyüme plağının oluşmasına sebep olur. Bu tip büyüme plağı da 

metafiz altındaki büyüme plağında yetersiz dizilirole seyreden kemik şekillenmesiyle 

sonuçtanır (Bain ve Watkins 1993). Histolojik olarak nedeni belli olmamakla beraber 

kondrosit diferansiyasyonundaki, proliferasyon, hipertrofi ve kalsifikasyon fazlarındaki 

normal süreçte bir aksaklık sonucu oluşan tezyonlar hipertrofiye olmamış kondrosit 

yığını şeklinde görülür ( Farguarson ve ark. 1991 ). 

Tsang ve ark. (2007) tarafından yapılan araştırma TD ile ilişkili patolojik 

değişimierin endoplazmik retikulum (ER) stresi ve otofaji çok ciddi biçimde benzerlik 
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gösterdiğini saptamıştır. ERstresin tetiklenmesinde 2 önemli nokta vardır. Bunlarda ilki 

TD'nin hızlı büyümeye bağlı şekillenen hastalıklar gurubunda yer alması, ikinci de 

epifizyel büyüme plağının 48 gibi kısa bir süre içersinde bir çok karmaşık biyokimyasal 

ve fizyolojik aşama geçirmesidir. Avaskuler bölge bu metabolik değişimierin 

gerçekleştiği kritik alan olarak ortaya çıkar (Leach ve Monsonego-Oman 2007). 

Diskondroplastik kondrositlerin mitokondrileri normal kondrositleri sadece 

yarısı kadar Ca ve P tutulumu yaparlar (Orth ve Cook 1 994). 

2.10. Broyler Tavuklarda Uzun Kemik Kırıklarının Makroskobisi 

Nekropside bakteriyel kondronekrozisi olan hayvanlar genellikle normal 

hayvaniara küçük ve dehidre durumdadır (Emslie ve N ade 1983 ). F emur ve tibiaya 

yapılan enine kesitlerde kemik iliğinde fokal nekrotik odaklar göze çarpar ve bu durum 

enfekte olan kemiğin kırılgan olmasına sebep olur (Skeeles 1 991). 

Femur başında, kıkırdak kapsülünde erozyon ve ülser, kıkırdak tabakaları 

arasında ayrılmalar ile kıkırdak büyüme plağının metafizyal kemik kısmından kısmi 

veya tam ayrılması dikkati çeker. Bu bölgelerde ödem, kanama, kemik trabeküllerinde 

nekroz ve yığınlar halinde dejenere ve nekrotik heterofillerin bulunduğu osteomiyelitis 

sahaları gözlenir (Mısırlıoğlu ve ark. 2001 ). 

Diskondroplastik lezyonların radyografilerinde tibiatarsusun proksimal 

metafizinde bilateral simetrik radyolusent alanlar tespit edilir. Bu kemiklerin 

uzunlamasına kesitlerinin proksimal sonlanmalarında gözle görülebilecek düzeyde 

beyaz opak kıkırdak kitleleri tespit edilir (Sauveur ve Mongin 1 978). 

2.ll.Broyler Tavuklarda Uzun Kemik Bozuklukları ve Histopatolojisi 

Femur başının avaskuler nekrozunun histopatolojisinde trabekulayı, endotelleri 

ve kemik iliğini kapsayan damarsal tıkanmalar gözlenir. Lokalizasyon esasen eklem 

yüzeyi kı kırdağının subkondral bölgesidir (Ohzono 1991 ). 

Deneysel intravenöz S. aureus uygulamalarında etkenin öncelikle metafizyel 

kan damarlarının sonlanmalarında birikim gösterdiği ve bakteri odaklarının ise tibianın 

proksimal, femurun distal sonianmasında bulunduğu saptandığı belirtilmiştir (Emslie 

ve N ade I 983). Osteomyelitis ancak bakteriyemik civcivlerde saptanır (Daum 1990). 

Çok sık olmamakla beraber lezyonların metafize bitişik olan periosteumda da 

gözlendiği bildirilmiştir (Emslie ve N ade 1 983). 
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Klinik belirtileri; büyüme plağında kalıniaşma ile seyreden yaygın uzun kemik 

deformiteleri ve kemik esnekliğinde azalma olan raşitizmin, histopatolojisinde non

mineralize kıkırdak birikimine bağlı olarak uzun kemiklerin büyüme plağında 

kahnlaşma ve hipertrofiye ve 1 veya proliferiye kondrosit birikimiyle karakterizedir 

(Thorp 200ı p.447). 

Klinik belirtileri; kemik deformitesi, büyüme plağındaki kalınlaşmayla seyreden 

diskondroplazinin histopatolojisinde proksimal tibiotarsus ve/veya proksimal 

tarsometatarsusta transisyonel kondrositelerden oluşan non-mineralize kıkırdağa bağlı 

şekillenen büyüme plağındaki kahnlaşmadır (Thorp 200 ı p.448) ve normal hipertrafik 

kıkırdağa göre daha fazla matriks içeren küçük yuvarlak lakunalarla karakterize 

transisyonel kondrositlerin hakim olduğu avaskuler kıkırdak birikimiyle tanımlanır 

(Poulas 1978). 

Hipokalsemik raşitizm ise; prolifere olmuş kondrosit birikimine bağlı epifizyal 

bölgedeki kalıniaşmaya (Jande ı 980) perfare olmuş epifızyal damar uzunluğunda 

artışında eşlik ettiği, epifizyal tabakada kahnlaşma ile karakterizedir (Lacey 1982). Bu 

görüntü çoğu raşitizm durumunda tipiktir ve olası sebebin düşük plazma kalsiyum 

olduğu tahmin edilmektedir (Thorp ı 994 ). 

Hipofosfotemik raşitizmde hipertrafik kondrosit birikimi gözlenir (Lacey ı 982). 

Raşitizmin her iki formunda da kalsitiye olmuş kıkırdak miktan azalmıştır. 

Kalsiyum/fosfor oranı raşitizm şekillenmesinde esastır ve diyetteki yüksek fosfor 

miktarı ile diyetteki düşük kalsiyum seviyesinin sebep olduğu sonuçlar benzerdir. 

Diyetteki kalsiyum düzeyinin çok düşük olması sürülerde raşitizm sebebi değildir 

(Bisaz ve ark. ı 975) ancak diskondroplazinin insidensinde artışa neden olabilir (Lacey 

1982). 

Ca yetersizliği durumunda makroskobik ve mikroskobik olarak prolifere 

prehipertrotik bölge (P-PHZ) uzamıştır ve distal bölgedeki kondrositler ise düzgün bir 

dağılımdan uzaktır. Uzunlamasına duran damarlar P-PHZ ve hipertrofi bölgesinin (HZ) 

birleşim yeri düzensiz ve çevresi tırtıklıdır. Dejenere hipertrofi bölgesinin (DHZ) 

kıkırdak şeritlerinin çoğu kısa geniş ve düzensiz olmakla birlikte, uzunluk şekil ve 

dağılım bakımından çeşitlilik gösterir. Metafizlerin kırkırdak ve kemik spikülleri artma 

gösteren osteoidlerle sınırlanmıştır. Osteoblastlar ve osteoklastlar normal sınırlarda artış 

göstermiştir (Long ve ark. 1 984). 
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P-PHZnin vitamin D eksikliğiyle uzaması literatürlerle belgelenmiştir. 

Kondrosit hipertrofisi progresif intrasellüler Ca birikimiyle ilişkilidir ve Ca'un 

doğrudan hipertrofi oluşumuna etkisi olduğu önermesi mevcuttur (Long ve ark.1984 ). 

Osteokondrozis endokondral kemikleşmenin sebebi bilinmeyen bozukluğudur 

ve normal olarak büyüyen ekstrimite kemiklerinde meydana gelir. Bu durum fizeal 

kıkırdakta, epifızeal hyalin kıkırdakta ya da epifızyal artikuler komplekste bulunabilir. 

(Troph I 994) Kanatlılarda osteokondrozisin mikroskobik lezyonları kartilajinöz 

epifızde ve fizizdeki proliferatif bölgedeki damarların tromboze olması ve daralması 

ile karakterizedir (Duff I 984 ). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

3.1.1. Broyler Tavuklar 

Çalışma ma taryelini 2008 yılı bahar döneminde, Sakarya ve Bolu illerinde, 20 ı O 

yılı güz döneminde İstanbul ilinde bulunan, hastalığın kontrolü amacıyla gidilen 5 farklı 

ticari kümesten alınan 70 adet hasta, ı O adet klinik olarak sağlıklı broyler tavuk 

oluşturdu. Alınan örnekler 28-42 günlük arası değişen yaşlarda ve Ross 308 ırkı 

tavuklardı. Materyalin alındığı kümesiere ve alınan mataryele ilgili detaylar Tablo 

3.1. ~de verilmiştir. Bu tavuklardan hasta olan 70'i deney grubunu, ı O tanesi de kontrol 

grubunu oluşturmuştur. Hayvanların beslenmesi için kullanılan rasyonun içeriği Tablo 

3.2 ve Tablo 3.3~de verilmiştir. 

Tablo 3-1: Kümesiere göre çalışma grubunun dağılımı ve örneklerin yaş,ırk özellikleri 

Kümesten Kaç Örnek Örneklerin 

Kümesin 
Broyler 

Kümesierin 
Yaşı (Gün) 

Kilmes No: Tavukların 
Alındığı 

Bulunduğu İl 
Genotipi 

Büyüklüğü 

Hasta Sağlıklı 

l.Kümes Sakarya Ross 308 13.000 16 35 

2.Kümes Bolu Ross 308 15.000 18 40 

3.Kümes Bolu 
Ross 308 

17.000 16 28 

4.Kümes Bolu 
Ross 308 

18.000 10 42 

5.Kümes İstanbul 
Ross 308 

20.000 10 10 32 
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Tablo 3-2:İki,üç ve dört numaralı kümesierde kullamlan başlangıç ve büyütme rasyonları 

Y~m Madd~kri Başlangıç (1-21 günlük) Bü)'Ütme (22-42 günlük) 

Mısır(%) 58.4 66.4 

Soya Fastilyesi Unu(%) 35.5 27.3 

Kanola Yagı(%) 1.3 1.6 

Merrner Tozu(%) 1.2 1.2 

Kalsiyum/Fosfat(%20 P) (%) 2.1 2.0 

Metiyonin(%) 0.08 0.08 

Tuz(%) 0.25 0.25 

Mineral/vitamin(%) 1.17 1.17 

Kimyasal Kompo=ısyon 

Ham Protein (%) 21.00 18.20 

M.E.(MH kg- 1
) 12.34 12.74 

Kalsiyum(%) 0.99 0.95 

Yararlanılabilir Fosfor(%) 0.44 0.41 

Sodyum(%) 0.20 0.17 

Metiyonin(%) 0.46 0.40 

Metiyonin+Sistin(%) 0.80 0.70 

Lizin(%) 1.05 0.92 

•Premiksin kompozisyonu (kg): vitamin A 8000 lU, vitamin D, 3.500 lU, vitamin E 35.0 lU, vitamin K 2.0 mg, tiamin 4 mg, 
fıbofılavin.6 O mg, kalsiyum pentotenat. 1 O mg. vitamin Bı ı. 12j..lg. niacin 76.4 mg, folik asit 4.9mg. kol in klorit 862.4mg. biotin 
200j..lg .. niasin 40 ıng. piridoksin 4.0mg. folik asit 1 mg. manganesc sulfat.2 15.1 mg.çinko süfat 192, 7ıng. bakır sulfat.39.3mg. ferik 
sitrat 500mg, Na2Se0, 0.22 mg. potasyum iyodür 0.52 mg. 
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Tablo 3-3:Bir ve beş numaralı kümesierde kullanılan başlangıç ve büyütme rasyonu 

Yem Maddeleri Başlangıç(l-21 günlük) Bü~·ütme(22-42 günlük) 

Mısır(%) 57.4 65.3 

Soya Küspesi(%) 35.5 27.3 

Mısır Nişastac;ı(%) 1.17 1.17 

Ayçicegi Küspesi(%) 1.30 1.60 

Tuz(%) 0.25 0.25 

DCP(%) 2.1 2.1 

Kireç Taşı(%) 1.2 1.2 

Mineral/vitamin(%) 1.0 1.0 

Kimyasal 

K ompo=1syon 

Ham Protein (%) 21.00 18.20 

M.E(MH kg.1
) 12.34 12.74 

Kalsiyum(%) 0.99 0.95 

Yararlanılabilir 
0.44 0.44 

Fosfor(%) 

Sodyum(%) 0.20 0.20 

*Prcmiksin kompozisyonu (kg) Vitamin A 10.000.000 lU, Vitamin DJ I .500.000 lU, Vitamin E 40.000 mg, Vitamin K 3 3 000 mg, 
Vitamin Bı 2.200 mg, Vitamin 8 2 4.500 mg, Niasin 30.000 mg, Cal-D-Pantotenik asit 13.000 mg, Vitamin 8 6 3.000 mg, Vitamin 
Bı ı 15 mg. Folik asit 1.500 ıng. Biotin I 00 mg. Kol in klorür 250.000 ıng. Vitamin C 12.000 mg. Mn 80.000 mg. Zn 60.000 mg, Fe 
30.000 mg, Cu 5.000 mg, I 1 000 mg, Co 200 mg, Sc 150 mg 
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3.2. Yöntem 

3.2.1. Kan Serumlarının Toplanması 

Çalışmada broyler tavuk yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı İstanbul, Bolu 

ve Sakarya ilinde bulunan 5 farklı kümesde çökme, topallık ve bacak güçsüzlüğü gibi 

klinik semptomlar gözlenen 70 adet (deney grubu) ve sağlıklı ı O adet (kontrol grubu) 

toplam 80 adet broiler tavuktan serumda Ca, P, Vit. D ve PTHrP düzeyleri tespit 

edilmek amacıyla kanat altı venası yolu ile kan örnekleri kapaklı venojet tüplere alındı. 

Bunlar 4000 devirde ı O dakika santrifüj (Nüve,CN ı 80) edildi. Ayrılan kan serumları 

mikropipet yardımı ile ependorf tüplerine toplanarak ELİSA ve spektrofotometrik 

analizierin yapılacağı tarihe kadar -ı8°C' de saklandı. 

3.2.1.1. Serum Ca Düzeyinin Saptanması 

Ca düzeyleri spektrofotometrik yöntem kullanılarak yapıldı. Analiz prosedürü 

kullanılan ticari kite ait (BSM, Katolog No. CAL.003) ürün bilgi kataloğu (data sheet) 

doğrultusunda, Helios Gama (Thermo Electron Corporation) marka spektrofotometre 

kullanılarak yapıldı. 

Spektrofotometrik Prosedür: 

ı .Standart çözelti yi hazırlamak için ı numaralı reaktiften ı .O mL, 2 numaralı 

reaktiften ı.o mL, kalibratörden 20 ~L eklendi. 

2.Ömek çözeltileri hazırlamak için için ı numaralı reaktiften ı .O mL, 2 numaralı 

reaktiften 1.0 mL, örnek serumlardan 20 ~L eklendi. 

3 .Çözeltiler karıştırılır ve 3 7°C 'de 5 dakika inkübe edildi. 

4. 1 cm. küvetlere aktarılan çözeltiler 570 nın dalga boyunda spektrometrede 

okundu. 

Serum Ca düzeyinin hesaplanması: 

Örnekten alınan sonuç/ Kalibratörden alınan sonuç x 1 O=mg/dl 
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3.2. 1 .2. Serum P Düzeyinin Saptanması 

P düzeyleri spektrofotometrik yöntem kullanılarak yapıldı. Analiz prosedürü 

kullanılan ticari ki te ait (BSM, Katolog No. PHO.O ı 2) ürün bilgi kataloğu (data sheet) 

doğrultusunda, Helios Garna (Thermo Electron Corporation) marka spektrofotometre 

kullanılarak yapıldı. 

Spektrofotometrik Prosedür: 

!.Standart çözeltiyi hazırlamak için reaktiften 1.0 mL, kalibratörden 20 f.lL 

eklendi. 

2.Örnek çözeltileri hazırlamak için reaktiften ı .O mL, örnek serumlardan ı O f.lL 

eklendi. 

3.Çözeltiler karıştırılır ve 37°C'de 5 dakika inkübe edildi. 

4. ı cm. küvetlere aktarılan çözeltiler 340 nın dalga boyunda spektrometrede 

okundu. 

Serum P düzeyinin hesaplanması: 

Örnekten alınan sonuç/Kalibratörden alınan sonuç x5=mg/dl 

3.2.1.3. Serum 1,25 (OH)ı Vitamin D Düzeyinin Saptanması 

Vitamin D düzeyleri ELISA yöntemi ile değerlendirildi. ELISA prosedürü 

kulanılan ticari ki tl ere ait ( 1 ,25(0H)ı Vitamin D için İmınun Diagnostik, Katolog No. K 

2ı ı2-0710ı 9) ürün bilgi katoloğu (data sheet) doğrultusunda, f.1Quant (BioTek) marka 

ELI SA okuyucusu ve ELx50 Automated S trip Waster (Bio-Tek) marka yıkayı cı ile 

yapıldı. Elde edilen değerler KCJunior programı ile değerlendirildi. 

ELISA Prosedürü: 

l.Öncelikle tüm reaktifleri ve örnekleri oda sıcaklığına (18-26°C) gelinceye 

kadar bekletildi ve tamamen karışmaları sağlandı. 

2.Standart/Spesifık olmayan bağlayıcı/Örnek/Kontrol'ün yerleri protokol 

kataloğunda işaretlendi. 

3.Standart/Spesifık olmayan bağlayıcı/Örnek/Kontrol'den her birinden ikişerli 

olarak 200f.ll ayrı ayrı kuyucuklara kondu. 

4.Plate üzeri kaplanarak ı 8-22 saat 6- ı 0°C' de bekletildi. 
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5.Kuyucukların içerisi boşaltıldı ve sulandırılmış 250ı.ıl tampon çözeltiyle 5 defa 

yıkandı. Son yıkamadan sonra kuyucuklarda kalmış olan tampon çözelti tamamen 

uzaklaştırıldı. 

6.Her kuyucuğa 200ı.ıl konjugat eklendi. 

7.Plate üzeri kaplanarak oda sıcaklığında yatay bir karıştırıcıda I saat bekletildi. 

8. Kuyucukların içerisi boşaltıldı ve sulandırılmış 250 ı.ıl tampon çözeltiyle 5 

defa yıkandı. Son yıkamadan sonra kuyucuklarda kalmış olan tampon çözelti tamamen 

uzaklaştırıldı. 

9.Her kuyucuğa 200 ı.ıl substrat eklendi. 

I O.Karanlık ortamda oda sıcaklığında 20-30 dakika bekletildi. 

I I .Her kuyucuğa durdurma solüsyonundan 50ı.ıl eklendi ve karıştırıldı. 

I 2.ELİSA okuyucusunda 450 nın. dalga boyunda sonuçlar okundu. 

3.2.1.4. Serum PTHrP Düzeyinin Saptanması 

ELISA yöntemi ile değerlendirildi. ELISA prosedürü kulanılan ticari kitlere ait 

(PTHrP için Peninsula Laboratories, LLC , Katolog No. S- I 228) ürün bilgi katoloğu 

(data sheet) doğrultusunda, ı.ıQuant (BioTek) marka ELISA okuyucusu ve ELx50 

Automated S trip Waster (Bio-Tek) marka yıkayı cı ile yapıldı. Elde edilen değerler 

KCJunior programı ile değerlendirildi. 

ELISA prosedürü: 

l.Her kuyucuğa 50 ı.ıl standart ya da örnek, 25ı.ıl antiserum, 25ı.ıl biotinylated 

tracer eklendi. 

2.0da sıcaklığında 2 saat bekletildi. 

3.Her kuyucuğa 300 ı.ıl EIA tampon çözeltisinden eklenerek 5 defa yıkandı. 

4.Her kuyucuğa I 00 ı.ıl streptavidin-HRP eklendi. 

5.0da sıcaklığında 1 saat inkübe edildi. 

6. Her kuyucuğa 300 ı.ıl EIA tampon çözeltisinden eklenerek 5 defa yıkandı. 

7.Her kuyucuğa I 00 ı.ıl TMB solusyonu eklendi. 



8.0da sıcaklığında ı saat bekletildi. 

9.Her kuyucuğa ı 00 ı.ıl 2NHC1 eklenerek bitirme reaksiyonu şekillendirildi. 

ı o.ı O dakika içinde 450 nın dalga boyunda sonuçlar okundu. 

3.2.2. Doku Takibi ve Parafin Bloklardan Kesit Hazırlanışı 

33 

Çalışma süresince nekropsisi yapılan hayvanlardan alınan doku örnekleri 

%ı O'luk tamponlu formaldehit çözeltisinde 48 saat tespit edildi. Daha sonra kemik 

dışındaki organlar uygun şekilde küçültüldü ve tekrar %1 O'luk formaldehit solusyonuna 

konuldu ve saklandı. Kemik örnekleri ise dekalsifikasyon amacıyla %5'lik nitrik asit 

solusyonuna alındı, burada dekalsifiye olana kadar ortalama 4-5 gün bekletildi, daha 

sonra uygun şekilde küçültüldü ve kasetlendi. Tüm örnekler doku takip kasetlerine 

alındı sonra rutin doku takip işlemlerinden (Luna ı968) geçirildi ve parafin ile 

bloklandı. Kasetleneo doku blogu örnekleri rotary mikratomu ile (Leica,RM 2ı35) 3-

5 ı.ım kalınlığında seri kesitler alındı. Her olguya ait kesitlerden alınan örneklerden 

hazırlanan preparatlar Hematoksilen-Eozin (H&E) ile boyandı ve ışık mikroskobunda 

incelendi. 

3.2.3. Kemik Külü ve Kemik Külünde Ca, P Oranlarının Tayini 

Ayınlan sol tibiaların kemik külü ve kemik külü Ca, P yüzdesi tayinleri 

Association of Analytical Communities (AOAC) (1990)' da bildirilen yönteme göre 

saptandı. Kemik külü tayini için kemikler, deri ve kaslardan iyice ayrıldıktan sonra 

kaynayan distile suda 3 dakika tutuldu, kalan doku artıkları kazındı. Kemikler o/o95'lik 

etil alkol içinde 4 gün süreyle bekletildikten sonra kurutulup kırıldı. Kırılan kemikler, 

soksalet cihazında 24 saat petrol eteri ile muamele edilerek yağlarından iyice 

temizlendi. Bu işlemi takiben 550°C'ye ayarlanmış kül fırınında bir gece boyunca 

bekletilrnek suretiyle kemik külü elde edildi. Elde edilen külün miktarı hassas terazide 

belirlendikten sonra Ca ve P tayinine geçildi. Kemik külündeki kalsiyum kolorimetrik, 

fosfor ise spekrofotometrik olarak tespit edildi. Elde edilen bulgular Tablo .4.4. 'de 

verildi. 
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Kalsiyum (Ca) Analizi: 

1. Darası alınmış porselen krozede yeterli miktarda örnek tartıldı ve 550 oc de 5 

saat yakıldı. 

2. Elde edilen külün üzerine 20-30 ml 2 N sıcak HCl konuldu ve külün iyice 

erimesi sağlandı. 

3. Eritilen kül ve HCl karışımı özel süzme kağıdı ile 400 ml lik behere süzüldü. 

4. Filtre kağıdı sıcak su banyosundan geçirildi. 

5. Beher içindeki fıltrat distile su ile 200 ml ye tamamlandı ve üzerine 4-3 damla 

metil red kondu. 

6. Üzerine % 25 lik amonyum hidroksitten renk sararana kadar kondu. 

7. Üzerine% 1 O luk asetik asitten renk pembeleşene kadar kondu. 

8. Ayarlamalardan sonra bu solüsyon kaynatıldı. 

9 · Kaynama sırasında kaynamakta olan doymuş amonyum oksalartan 1 O ml ilave 

edildi. 

1 O. Elde edilen presipitat çökelmek üzere bir gece bekletildi. 

ll. Bir gece sonra bir önceki günden bırakılan presipitat özel filtre kağıdından 

behere süzüldü. Süzülürken dipteki çökeltİnin bulandırılmamasına dikkat edildi. 

Beherde az kalan çökeltİ de son olarak karıştırılarak süzüldü. Beher boşalınca içine 

sıcak distile su konarak beherin iyice temizlenmesi sağlanarak tekrar süzüldü, 

12. Süzme işlemi bittikten sonra süzülen sıvılar atıldı. Süzgeç 4 kere daha sıcak 

distile su ile durulandı ve süzüldü. 

13. Daha sonra süzgeçli huni temiz behere kondu ve süzgeçler delinerek distile su 

ile iyice yıkanarak Ca okzalatlı suyun 400 ml lik beherde toplanması sağlandı, 

14. Beherdeki sıvı distile su ile 200 ml ye tamamlandı. 

15. Üzerine 1 O ml konsantre sülfürik asit ilave edildi ve 70 oc ye kadar ısıtıldı, 

16. Solüsyon 0.1 N KMn04 ile titre edildi. 

1 7. Solüsyon uçuk pembe renge geldiği zaman içine filtre kağıdı atıldı ve titrasyona 

devam edildi 
' 

18. Titre değeri kaydedi ve hesaplamaya geçildi. 

19. Hesaplama: % Ca= (Titre Değeri x Faktör x 0.2) 1 Örnek, g 



35 

Fosfor (P) Analizi: 

1.1 gr kemiği n üzerine 20 ml sülfirik asit ilave edildi ve K jeldahi yaş yakmaya alındı. 

2.20 dakika soğutuldu, 2,5 ml nitrik asit ilave edildi ve tekrar 20 dakika yakıldı. 

3.20 dakika soğutma işleminden sonra son kez 2,5 ml nitrik asit ilave edildi ve 30 

dakika yakma işlemi uygulandı. 

4.Çözelti soğutulduktan sonra 200 ml 'lik hacim elde etmek için distile su ile 

sulandırıldı, bir müddet bekletildi ve süzgeç kağıdıyla süzüldü. 

5. Süzüntüden ı ml alındı ve bir tüp içerisinde ı ml vanadat molibdat ilave edilip 

karıştınldı ve 20 dakika dinlendirildi. 

6.Spektrofotometrede okundu. 

3.2.4. Örneklerin Bakteriyolojik İncelemeleri 

Örneklerin bakteriyolajik incelemesi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuarında yapıldı. 

Steril koşullarda alınan kemik ili ği örneklerinden MacConkey ve 0/o 7 koyun 

kanı ilave edilmiş Nutrient agara ekimler yapıldı. MacConkey agarlar aerobik, kanlı 

agarlar mikroaerob ik koşullarda, 3 7 oc de 24-48 saat süreyle inkubasyona bırakıldı. 

İnkubasyon süresi sonunda, kolanilerden Gram boyama yapıldıktan sonra, klasik 

biyokimyasal testler ile izolatların identifıkasyonu yapıldı. 

3.2.5. Görüntüleme Teknikleri 

Fotoğraflar, Olympus BX ı 5 ışık mikroskobunda DP2-BSW programı ile alınmış 

ve MacroMedia Fireworks 8 programı ile geliştirildi. 

3.2.6. Mikroskobik Bulguların Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler 

Kemikterin incelenmesinde, örnekler özellikle femur ve tibianın proksimal ve 

distal kısımlarında epifızyal ve metafızyal bölge büyüme plağını içine alacak şekilde ve 

diafız bölgesi medullayı incelemek üzere alındı. Hazırlanan preparatlarda her vakada 

tekrarlardan kaçınmak için enfeksiyöz etiyolojili olduğu düşünülen vakalar için 

tromboz içeren penetre epifızyel damarlar (PEV s), bakteriyel kondritis, osteomyelitis, 

matriks nekrozu ve mikrofraktür kriterleri, non-enfeksiyöz etiyolojili olduğu düşünülen 

vakalar için kondrosit birikimine bağlı fizeal kalınlaşma, fizeal kondrositlerde 

disorganizasyon, PEV' de boy ca artış, transisyonel kondrositleri içeren avaskuler 

kıkırdak kitlesi, kondrositlerde nekroz ve mikrofraktür gibi kriterlerin olup olmaması 
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veya varsa yaygınlık ve yoğunluk oranlarına göre mikroskobik bulgular +(hafif), 

++(orta), +++(yüksek), ++++(şiddetli) düzeyde olmak üzere 4 kategoride 

değerlendirildi. 

3.2. 7. Serum Biyokimyası Değerlendirilmesinde Kullanılan Referans Değerler 

Serum bi yokimyasının tartışılması için aşağıdaki değerler referans gösterildi. 

Ca (mg/dl):l4 

P (mg/dl):6 

Vitamin D3 (ng/1): ll O 

3.2.8. Kemik Külü Ağırlığı ve Kemik Külü Ca/P Yüzdesinin Değerlendirilmesinde 
Kullanılan Referans Değerler 

Kemik külü ağırlığı ve kemik külü Ca!P yüzdesinin tartışılması için aşağıdaki 

değerler referans gösterildi. 

Kemik külü ağılığı (%):55 

Ca (%):15 

p (%):9 

3.2.9. istatiksel Değerlendirme 

istatiksel değerlendirme varyans analizi (ANOV A) kullanılarak aşağıda 

belirtilen histopatolojik teşhise göre sınıflandırılan 1 O grup arasında serum Ca,P, 

vitamin D3, kemik külü ağırlığı ve kemik külü Ca ve P yüzdesi değerlerinin her biri için 

yapıldı. 

l.grup: Osteomiyelitisle seyreden bakteriyel kondronekrozis (BCO) 

2.grup: Osteokondrozis 

3. grup:Raşitizm 

4. grup:Diskondroplazi 

5. grup:BCO+Kondrodistrofi 

6.grup:BCO+ Raşitizm 

7. grup: BCO+ Diskondroplazi 

8. grup: Diskondroplazi+Osteokondrozis 

9.grup:Kontrol grubu 

1 O.grup:Mikroskobik lezyon tespit edilmemiş vakalar 
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4. BULGULAR 

4.1. Klinik Bulgular 

Hastalık yönünden kontrol edilen 5 ticari kümeste topallama ve çökme 

problemine ilişkin bulgular saptandı. Kümesierde genellikle hijyen kurallarına 

uyulmadığı, altlıkların ıslak olduğu, havalandırmanın yetersiz olduğu ve kümes içinde 

ağır amonyak kokusunun mevcut olduğu ve m2'ye düşen hayvan sayısının normale göre 

fazla olduğu tespit edildi. 

Kümesierde hastalıktan süpheli hayvanların sağlıklı hayvanlardan, zor hareket 

etmeleri, tüylerinin kabarık hal alması ve bazı hayvanların kanatlarından destek alarak 

yürümeleriyle (Şekil 5.1 a,b,d) ve göğüs bölgesinin altlıkla kirlenmiş olması (Şekil 5.2 

a,b,c) gibi bulgularla ayırt edildiği görüldü. Hastalıktan şüpheli hayvanlar kümesten 

ayırılıp incelendiğinde, bir çoğunun dehidre durumda ve zayıf olduğu (Şekil 5.3 a) 

tüylerinin dışkı ile kirlenmiş durumda olduğu (Şekil 5.3b), iki hacağı üzerinde durmada 

güçlük çektikleri ve bir bacaklarını genelde yana uzattıkları, (Şekil 5.1 b,c) hacaklara 

basınç uygulandığında ağrı belirtisi gösterdikleri, ağrı nedeniyle hareketi kısıtlanrnış 

hayvanların sağlıklı hayvanlar tarafından ezilmeleri (Şekil 5.3c) sonucu deri 

bütünlüklerinin bozulduğu (Şekil 5.2 d) tesbit edildi. Ayrıca bazı hayvanların tibio

tarsal eklemlerinde şişme, kloakanın kirli durumda olduğu ve humerusta kırıkların 

şekillenmiş olduğu saptandı. Kontrol edilen kümesierde ayrıca ezilmiş durumda, altlık 

içinde veya üstünde çok sayıda tavukta görüldü. 

4.2. N ekropsi Bulguları 

Dış bakıda; çoğu broyler tavuğun kondüsyonunun kötü olduğu, bazılarının 

kaşektik durumda olduğu ve sürüye göre küçük kaldığı tespit edildi. Ayrıca hacakların 

ve stemum bölgesindeki tüylerin dışkı ve altlıkla bulaşık durumda olduğu (Şekil 5.2 

a,b,c) ve az sayıda hayvanın tibio-tarsal eklemlerinde şişlikler tesbit edildi. 

Çalışma ve kontrol grubundaki hayvanların femur ve tibiatarsuslarının 

radyografisinde femurun proksimal tibiotarsusun distal sonlanrnalarında kırılmalar 

(Şekil 5.8) saptandı. 

İç bakıda~ bir çok hayvanda, kursakların genel olarak boş durumda olduğu 

saptandı. Bazı hayvanlarda perikartta ve plöyrada kalınlaşma, perikartta seröz sıvı 
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birikimi izlendi. Dış bakısında eklemlerinde şişlik olan hayvanlarda sinovial sıvının 

irinle dolu durumda olduğu (Şekil 5.6) tespit edildi. Bazı hayvanların femur başında 

kıkırdak kapsülde yırtılma ve ayrılma (Şekil 5.5 b) veya tamamen kopma, parçalanma 

ve kanama (Şekil 5.4 a,b,d) izlendi. Femur ve tibialara yapılan uzunlamasına kesitlerde 

kemik iliğinde nekrotik odaklar (Şekil 5.7 a) ve büyüme plağının düzgün yapısını 

kaybettiği (Şekil 5. 7 b) tespit edildi. Aynı zamanda femurun proksimalinde ve zaman 

zaman distalinde ve tibianın proksimal ve distalinde de kırılmaların şekiliediği saptandı. 

Femurun proksimal kısmının shafttan ayrılması (Şekil 5.4 a,b,d), epifız kıkırdağında 

ayrılma (Şekil 5.5 b) ve epifızden metafıze uzanan kıkırdak kitlesinin varlığına göre her 

vakaya ait makroskobik bulgular tablo 4. I' de verildi. 

Tablo 4-1 :Çalışmada Kullanılan Tavukların Femur ve Tibialarına İlgili Makroskobik 
Bulgular 

Proksimal Ep fizden Proksimal Ep fizden 

femurun metafize femurun metafize 
No: Ep i fiz eo I izi s No: Ep i fizeo I izi s 

şafttan uzanan şekilsiz şafttan uzanan şekilsiz 

ayrılması kıkırdak kitlesi ayrılması kıkırdak kitlesi 

ll + 

2 12 + 

3 + 13 + 

4 + + 14 + + 

5 15 + + 

6 + 16 + 

7 + 17 + 

8 18 + 

9 + 19 + 

10 + 20 + 
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21 + 41 

22 + 42 

23 + 43 + 

24 44 

25 45 

26 + 46 

27 + 47 

28 48 

29 + 49 + 

30 + 50 

31 51 

32 + 52 

33 53 

34 + 54 

35 + + 55 + 

36 + + 56 + 

37 + 57 

38 58 

39 + 59 

40 + 60 
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61 + 71 + 

62 + 72 

63 + 73 

64 + + 74 

65 + + 75 

66 76 

67 + 77 

68 + 78 

69 + + 79 

70 + 80 + 

71-80 numaralı hayvanlar kontrol grubuna aittir. 

4.3. Histopatolojik Bulgular 

Akciğer: Gerek deney grubunda, gerekse kontrol grubundaki tavukların 

incelenen akciğer dokularında genel olarak histolojik görünümün korunduğu, bazı 

kesitlerde peribroşial heterofil infiltrasyonlar (7, ı 4, ı 5, ı 8 no 'lu vakalar) dışında belirgin 

bir lezyon izlenmedi. 

Kalp: Bazı tavuklarda perikarditis şekillendiği, bazı kesitlerde ıse epikart ve 

miyokardial bögelerde miyositlerde sitoplazmada granülleşme, iplikçİklerde 

hiyalinleşme ile karakterize dejeneratif değişikliklerle beraber damarların eritrositlerle 

dolu olduğu (1,5,6,9,ı2,ı3,20 no'lu vakalar) tespit edildi. 

Karaciğer: Bir çok hayvanda perihepatit şekillendiği, bununla beraber 

damarların yoğun olarak eritrositlerle dolu durumda olduğu, bazı kesitlerde ise damarlar 

çevresinde heterofil infiltrasyonları (5,7,ı3,ı5,ı6,ı8 no'lu vakalar) izlendi. 

Böbrek: Önemli bir histopatolojik bulgu tespit edilmen1iştir. 
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Femur ve Tibia: Klinik semptom gösteren 70 hayvandan 62'sinde (% 89) 

önemli düzeyde histopatolojik bulgu saptanmıştır. Bunların % 6"sınde enfeksiyöz, % 

52'inde non-enfeksiyöz, % 42'sinde ise her iki etiyolojiye bağlı şekillenmiş lezyonlar 

tespit edilmiştir. Enfeksiyöz etiyolojili vakaların % 7ı 'inde tromboz içeren epifizyel 

penetre damarlar (PEV s) (Şekil 5. ı O; Şekil 5. ı ı; Şekil 5. ı 2), % 75'inde bakteriyel 

kondritis ve osteomyelitis (Şekil 5. ı 9; Şekil 5.20a-b), o/o 69'unda mikrofraktür, non

enfeksiyöz etiyolojili vakaların %53 'ünde fizeal kondrositlerde disorganizasyon (Şekil 

5.26, Şekil 5.28) , o/o 64 'ünde transisyonel kondrositleri içeren avaskuler kıkırdak kitlesi 

(Şekil 5. ı 8; Şekil 5.30), o/o 69'unda mikrofraktür (Şekil 5.33),% 80'inde kondrositlerde 

nekroz ve apopitotik çekirdek birikimi (Şekil 5.13; Şekil 5. ı 4; Şekil 5. ı 7a-b; Şekil 5.22; 

Şekil 5.23; Şekil 5.25; Şekil 5.29; Şekil 5.31 ), % 77'sinde matriks nekrozu ve hücreler 

arası şekilsiz madde birikimi (Şekil 5.1 6; Şekil 5.2 ı a) tespit edilmiştir. Ayrıca Şekil 

5.9'da gösterildiği gibi epifizyal ayrılma; Şekil 5.15'de gösterildiği gibi raşitizm ve 

diskondroplastik değişimlerde saptanan kıkırdak kemik geçişinde bozulma, Şekil 

5.24'de gösterildiği gibi epifizde kahnlaşma ve Şekil 5.32'de gösterildiği gibi büyüme 

plağında incelme ve erken kemikleşme izlendi. 

Mikroskobik incelemelerde yukarıda belirtilen değişimierin varlığı, yoğunluğu 

ve yaygınlığına göre saptanan bulgular her hayvan için ayrı ayrı yöntem bölümünde 

anlatıldığı gibi +'den ++++'ye kadar derecelendirildi. 

İncelenen tavukların femur ve tibialarında, saptanan histopatolojik bulgular tablo 

4.2 ve tablo 4.3 'de derecelendirilmiş olarak, histopatolojik teşhisler ise tablo 4.4' de 

verilmiştir. 

Tablo 4-2:Çahşma ve Kontrol Gruplaranın Femur ve Tibialaranın Enfeksiyöz Etiyolojiye 
Bağh Şekillenmiş Bozukluklann Histopatolojisi 

Tromboz içeren Tromboz içeren 

penetre olmuş 
Bakteriyel 

penetre olmuş 
Bakteriyel 

Mikro 
No: kondritis ve Mikro 

No: kondritis ve 
epifizyal osteomiyelitis fraktur e epifizyal osteomiyelitis frakture 

damarlar(PEV s) damarlar(PEV s) 

4 + 

2 ++++ 5 ++ ++ ++ 

3 ++ + ++ 6 + +++ 
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7 + +++ +++ 27 + +++ 

8 28 + + ++ 

9 + +++ 29 ++ +++ +++ 

10 + ++ + 30 ++ +++ +++ 

ll ++ +++ +++ 31 ++ ++++ 

12 ++ 32 + +++ ++ 

13 ++ +++ +++ 33 ++ +++ +++ 

14 ++ + ++ 34 ++ ++++ +++ 

15 35 ++ ++++ 

16 +++ 36 + + + 

17 ++ +++ ++ 37 

18 +++ ++++ +++ 38 + ++ 

19 ++ ++++ +++ 39 + ++ + 

20 + +++ + 40 ++ + 

21 ++ +++ ++ 41 

22 ++ +++ ++ 42 + 

23 + ++ +++ 43 + ++ + 

24 + ++ ++ 44 

25 45 ++ ++++ 

26 + ++ + 46 ++ ++++ ++ 
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47 + + ++ 64 +++ +++ 

48 ++ ++++ 65 ++ ++++ 

49 ++ +++ 66 ++ ++ ++ 

50 + + 67 ++ 

sı 68 + + +++ 

52 ++ 69 ++ 

53 + ++ ++ 70 ++ + 

54 ++ +++ +++ 71 

55 + + +++ 72 ++ ++ 

56 ++ +++ +++ 73 + + 

57 + ++ + 74 

58 + +++ +++ 75 

59 ++ ++ + 76 

60 + ++ 77 + +++ 

61 + ++ 78 + 

62 + +++ 79 + 

63 + + 80 + 

71 -80 numaralı hayvanlar kontrol grubuna aittir. 
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Tablo 4-3:Deney ve Kontrol Gruplarının Femur ve Tibialarının Non-Enfeksiyöz Etiyoloji 
Bağlı Şekillenmiş Bozuklukların Histopatolojisi 

No: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

Kondrositlerde 

Matriks nek. 

Eoz. Çizgi 

Kıkır.Yarık. 

Mikrofrakture Şekilsiz 
nekroz madde 

birikimi 

++++ +++ 

++ + 

++ 

++ +++ 

+++ +++ 

+++ ++++ ++++ 

+++ 

+ +++ + 

+++ +++ +++ 

++ ++++ 

+++ +++ 

++ +++ ++ 

+++ 

+++ +++ 

Fizeal 

kondrositlerde 

disorganizasyon 

++ 

+++ 

+ 

++ 

++ 

++ 

+ 

Büyüme 

plağında 

kalıniaşma 

+++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 

+++ 

++++ 

+ 

Trans is. 

Kond. içeren 

avaskuler 

kı kırdak 

kitlesi 

+ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++++ 

+ 
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17 ++ +++ ++++ ++ + +++ 

18 +++ ++++ + +++ +++ 

19 +++ ++++ ++ ++ ++ 

20 + ++ +++ + +++ 

21 ++ + +++ + +++ 

22 ++ +++ +++ ++ ++ + 

23 +++ ++++ ++ +++ 

24 ++ +++ ++ +++ 

25 

26 + ++++ ++++ ++ +++ +++ 

27 +++ +++ ++ +++ 

28 ++ +++ +++ + +++ 

29 +++ ++ ++++ + +++ ++ 

30 +++ +++ + ++ 

31 ++ 

32 ++ +++ +++ ++ ++ 

33 +++ ++++ + ++ +++ +++ 

34 +++ +++ ++ ++++ ++++ 

35 + ++++ + +++ ++++ 

36 + ++ +++ ++++ 

37 ++ ++++ +++ +++ 
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38 ++ ++ ++ + 

39 + ++ ++ +++ 

40 ++ +++ 

41 

42 + 

43 + ++ ++ +++ ++ + 

44 

45 +++ ++++ ++ 

46 ++ +++ +++ ++++ ++++ 

47 ++ +++ + ++++ ++++ 

48 +++ +++ ++ 

49 + 

50 + + ++++ +++ 

51 

52 ++ +++ +++ ++ 

53 ++ ++ + + 

54 +++ +++ ++ 

55 +++ +++ ++++ ++ +++ ++ 

56 +++ ++ ++++ + + 

57 + ++++ ++++ +++ 

58 +++ +++ + ++ 
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59 + ++ 

60 ++ 

61 ++ + ++ 

62 ++ ++ 

63 + +++ ++ ++ ++ 

64 +++ +++ ++ ++++ 

65 +++ ++ ++ +++ 

66 ++ ++ + +++ + ++ 

67 ++ 

68 +++ +++ + ++ +++ 

69 ++ +++ +++ ++ 

70 ++++ ++++ +++ ++ + 

71 +++ ++ ++ 

72 ++ ++ + 

73 

74 

75 + + 

76 

77 +++ + ++ 

78 

79 + + + 
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80 +++ + ++ 

71-80 numaralı hayvanlar kontrol grubuna aittir. 

Tespit edilen mikroskobik bulgulara göre koyulan teşhislerde genel olarak 

aşağıdaki histopatolojik bulgular kriter olarak alınmıştır. Bu bulguların yoğunluğu her 

vakaya özgü olarak Tablo 4-4'de detaylı olarak verilmiştir. 

Tromboze Penetre Epif""ızyal Damarlar (PEVs): BCO+Osteokondrozis 

Fizeal Kondrositlerde Disorganizasyon:BCO+Diskondoplazi 

Bakteriyel Kondritis+Osteomyelitis: BCO 

Büyüme Plağında Kahnlaşma:Diskondroplazi 

Transisyonel Kondrosit İçeren Avaskuler Kıkırdak:Diskondroplazi 

Matriks Nekrozu+Eozinofilik Çizgi Oluşumu+Şekilsiz Madde 

Birikimi+Kıkırdak V arıklanması :Osteokondrozis 

Kodrositlerde Nekroz:Raşitizm+Diskondroplazi+Kondrodistrofı 

Mikrofraktür: BCO+ Raşitizm+ Diskondroplazi 

Tablo 4-4:Deney ve Kontrol Grubundaki Tavuklarda Femur ve Tibia'da Saptanan 
Bulgulara Göre Histopatolojik Teşhis Sonuçlara 

No: Histopatolojik Teşhis No: Histopatolojik Teşhis 

Mikroskobik LezyonTespit Edilmemiştir 9 Diskondroplazi 

2 Diskondrop laz i 10 BCO,Raşitizm 

3 BCO, Raşitizm ll BCO,Diskondroplazi 

4 Diskondrop laz i 12 Osteokondrozis 

5 BCO,Diskondroplazi 13 BCO,Raşitizm 

6 BCO,Raşitizm 14 Diskondroplazi 

7 Osteokondrozis, Diskondrop laz i 15 Raşitizm 

8 Mikroskobik Lezyon Tespit Edilmemiştir 16 Raşitizm 
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17 BCO, Diskondrop laz i 37 Osteokondrozis, Diskondroplazi 

18 BCO,Kondrodistrofi 38 Diskondrop lazi 

19 BCO,Raşitizm 39 Diskondrop lazi 

20 BCO,Kondrodistrofi 40 Diskondrop lazi 

21 Osteokondrozis, Diskondrop laz i 41 MikroskobikLezyon Tespit Edilmemiştir 

22 BCO,Kondrodistrofi 42 MikroskobikLezyon Tespit Edilmemiştir 

23 Diskondrop laz i 43 BCO, Diskondroplazi 

24 Diskondroplazi 44 MikroskobikLezyon Tespit Edilmemiştir 

2S Mikroskobik Lezyon Tespit Edilmemiştir 4S BCO,Diskondroplazi 

26 Diskondroplazi,Osteokondrozis 46 BCO, Diskondroplazi 

27 Diskondrop I azi, Osteokondrozis 47 Diskondroplazi 

28 Diskondrop lazi 48 BCO,Kondrodistrofi 

29 BCO,Diskondroplazi 49 BCO 

30 BCO,Kondrodistrofi so Diskondroplazi 

31 BCO sı MikroskobikLezyon Tespit Edilmemiştir 

32 BCO,Diskondroplazi S2 Osteokondrozis 

33 BCO,Diskondroplazi S3 Raşitizm 

34 BCO,Diskondroplazi S4 BCO 

3S BCO,Diskondroplazi ss Osteokondrozis, Diskondroplazi 

36 Diskondroplazi S6 BCO 
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57 Diskondroplazi 69 Osteokondrozis 

58 BCO,Kondrodistrofı 70 Osteokondrozis 

59 Raşitizm 71 Raşitizm 

60 Raşitizm 72 Osteokondrozis 

61 Raşitizm 73 Mikroskobik Lezyon TespitEdilmemiştir 

62 BCO,Kondrodistrofı 74 Mikroskobik Lezyon TespitEdilmemiştir 

63 Raşitizm 75 Mikroskobik Lezyon TespitEdilmemiştir 

64 BCO,Raşitizm 76 Mikroskobik Lezyon TespitEdilmemiştir 

65 BCO, Diskondrop I azi 77 Mikroskobik Lezyon TespitEdilmemiştir 

66 BCO,Diskondroplazi 78 Mikroskobik Lezyon TespitEdilmemiştir 

67 MikroskobikLezyon Tespit Edilmemiştir 79 Mikroskobik Lezyon TespitEdilmemiştir 

68 Raşitizm 80 Mikroskobik Lezyon TespitEdilmemiştir 

7 I -80 numaralı hayvanlar kontrol grubuna aittir. 



sı 

4.4. Deney ve Kontrol Gruplarında Kemik Külü Ağırlığı Değerleri ve Kemik 
Külünde Ca/P Oranı 

Tablo4-5:Kemik Külü Ağırlığı ve Kemik Külünde Ca!P Oranı 

Kemik külü Kemik Kemik Kemikkülü Kemik Kemik 
No: No: 

ağırlığı(g) külü/P (%) külü/Ca(%) ağırlığı(g) külü!P (%) külü/Ca(%) 

60,4 ı 7, ı ı o, ı 9 17 52,7 ı2,8 ıo,5 

2 57 2ı,o5 ıo,22 18 52,7 ı ı ,4 ıo,7 

3 50,7 ı6.95 ıo,03 19 53,2 ı2,78 ı ı' ı 

4 55 ı 7, ı ıo,2 20 36,4 23,ı6 ıo,9 

5 39,2 ı2,78 ı ı ,3 21 49,3 ı3,07 ıo,7 

6 4ı,9 ı6,97 ı ı ,2 22 52,5 ı8,75 ıo,3 

7 57,3 ı 7, ı ıo,9 23 43,6 ı6,ı6 ı ı' ı 

8 49,3 ı5,77 ıo,8 24 51,4 ı2,8 ıo,3 
: ... 

9 59,5 2ı,o7 ıo,02 25 50,4 13,9ı ıo,4 

10 53,6 20,4ı 9,92 26 38,3 ı2,22 ıo,3 

ll 52,6 ı 8,ı2 ı O, ı 27 32,3 ı ı ,4 ıo,4 

12 54 18,98 10,2 28 48,5 22,56 10,3 

13 53,6 ı 8,9ı 10,3 29 50,9 ı ı ,4 ıo,7 

14 47,7 ı6,95 ıo,3 30 47,6 8,56 9,9 

15 46,7 9,7ı ıo,2 31 58 ı7,02 ıo,3 

16 48,3 ı ı,24 8,3 32 53,9 22,79 ıo,7 
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33 57,2 20,64 ı ı 53 45,8 ı 0,4 ı 9,2 

34 56,3 26,8ı ı 1,3 54 59,8 19,9 9,9 

35 57,1 ıo,54 10,7 55 55,1 18,5 ll' 1 

36 49,2 ı ı ,4 ıo,8 56 58,3 ı9,01 ıo,2 

37 54,2 20,24 9,9 57 57,4 ı8,75 ı ı,2 

38 53,4 ı 8,ı9 ıo,3 58 57,3 17, ı ıo,8 

39 49,2 40,2 ıo,7 59 47,8 ı2,03 9,7 

40 52,5 ı9,59 
9,8 60 52,6 ı2,17 9,3 

41 49,3 18, ı 10,3 61 49,7 ll ,7 ı 1,4 

42 53,3 ı 8,12 10,7 62 50,4 12,8 ıo,7 

43 56,2 17, ı ıo,4 63 32,3 9,9ı ll 

44 55 ı 7,3 ıo,3 64 5ı,4 13,07 10,5 

45 48,2 ı6,26 ıo,7 65 58 17,02 ı ı ,9 

46 49,8 18,75 ll ,2 66 50,4 26,17 12 

47 53,6 ı 8,12 ıo,3 67 51,4 13,07 13 

48 5ı,4 ı6,82 10 68 45,7 ı2,08 ı2 

49 53,4 ı7,3 ıo,2 69 47,7 ı ı ,4 10 

50 47 ı5,77 ıo,3 70 58 ı0,54 ı O, ı 

51 53,6 20,4ı ıo,4 71 38,3 7,57 ı2 

52 58,7 ı2,78 ı ı 72 52,5 10,54 14 
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73 54,2 ll ,4 7 77 57,3 17,02 ll 

74 49,2 12,13 9,3 78 56,3 ı ı ,4 lO 

75 57,1 17,02 12 79 52,5 14,35 ll 

76 57,2 16,35 9 80 52,5 16,35 ı ı 

71-80 numaralı hayvanlar kontrol grubuna aittir. 

4.5. Bakteriyolojik Analiz Sonuçları 

Bakteriyolojik incelemeler sonucunda; iki örnekten (No:l8 ve No:31) 

Escherichia coli, bir örnekten (No:45) Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ve 

Escherichia co/i, bir örnekten (No:48) Enterococcus faecalis izole edildi. 

4.6. Deney ve Kontrol Gruplarında Serum Ca, P ve Vitamin D3 Oranları 

Tablo 4-6:Serum Ca, P ve 1,25(0H)ıDJOranı 

1,25 
Kalsiyum Fosfor Kalsiyum Fosfor 1 ,25(0H)ıD3 

No: (OH)ıD3 No: 
(mg/di) (mg/di) 

ng/L 
(mg/di) (mg/di) ng/L 

9, ı 4,3 ı 00,73 10 ı ı ,4 5,3 95,84 

2 10,9 5,7 90,05 ll ı ı 3,7 100,04 

3 9,7 5, ı 90,58 12 9,4 3,4 100,42 

4 11,ı 7 80,98 13 9,9 2,8 81,81 

5 5 80,82 14 10 3,1 93,19 

6 11 3,8 80,59 15 10,3 3,8 91,24 

7 6,8 3,2 75,65 16 10,3 3,7 96,13 

8 11,5 5,ı 100,08 17 10,5 8 89,84 

9 10,3 5,7 83,55 18 10,2 6,2 90,69 
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19 9,5 2,5 80,18 39 11,4 6,2 80,09 

20 11,4 4 84,08 40 12,1 5,2 80,58 

21 7,2 3,5 89,19 41 14 7,5 100,24 

22 9,7 3,7 90,03 42 9,8 5,7 90,98 

23 10,9 3,5 80,18 43 11,7 4,8 100,66 

24 11,3 4,7 100,75 44 9,8 5 100,55 

2S 11,1 3,7 100,48 4S 13 7 90,03 

26 9,4 6,2 100,5 46 7,2 2,8 80,73 

27 8,1 4,1 100,83 47 12,4 4,6 89,26 

28 11,3 3,8 90,64 48 11,2 5,7 90,6 

29 10 3 90,36 49 11,2 5,5 80,38 

30 10,5 4,8 80,09 so 14,7 6,8 . 100,71 

31 10,8 3,4 80,09 sı 11,7 6,2 100,13 

32 8,1 4,2 100,81 S2 13,4 5,7 100,32 

33 11,1 3,9 100,71 S3 11,8 5,3 90,58 

34 S4 12,8 5,8 80,35 

3S ss 6,6 7,2 100,28 

36 . 8,9 3,6 80,73 S6 12,3 5,2 100,09 

37 7,2 4,2 90,27 S7 12,3 6 80 

38 10,8 5,1 90,39 S8 12,1 9,2 100,59 

.. 
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59 ı3,5 9,9 ıoo,ı8 70 ı2,4 7,3 90,27 

60 ı2,6 6,9 90,74 71 6,2 4,1 89,23 

61 6,9 4,9 80,ı8 72 92,34 

62 9,7 7,8 80,ı8 73 7,2 4 ı ı 2,43 

63 6,8 2,9 89,84 74 11,3 4,4 ıo0,98 

64 8,9 7,4 90,36 75 ı2, ı 5,5 ı 10,54 

65 9,1 3,6 80,09 76 10,7 4,1 106,32 

66 8, ı 6 90,03 77 ı ı ,4 3,8 109,98 

67 9,6 3,9 ı 00,8ı 78 13,2 3,8 ı20,56 

68 9,8 1,4 90,27 79 8,9 4,ı ıo2,09 

69 8,ı 7 80,98 80 9,9 4,3 ı ı9,56 

7 I -80 numaralı hayvanlar kontrol grubuna aittir. 

(-) ile gösterilen vakalarda kan serumlarının yetersizliğinden dolayı ölçüm yapılamamıştır. 
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4.7. Histopatolojik Teşhis Sonucunda Oluşturulan Gruplar Arasında Serum Ca, 
P,Vitamin D3, Kemik Külü Ağırlığı ve Kemik Külü C alP 
Değerlerinin İstatistiki Değerlendirilmesi 

Tablo: 4-7:İstatistiki Değerlendirme Sonuçları 

Serum Ca Serum P Serum VitD Kül Kül Ca 

Grup No: 
O D± SH O D± SH O D± SH O D± SH O D± SH 

ı ı,778±0,47 4,97±0,54 85,23c±4,95 57,378± ı ,38 ı 8,3 ı 8±0,69 

2 ı 0,828± ı ,24 5,85±0,89 92,87bc±3,6 ı 54, ı 8abc±2,00 ı 2,85bc± ı ,59 

3 9,8o•b±0,88 4,77±0,82 90,93bc± ı ,80 45,24d±2,07 ı 0,76c±0,5 ı 

4 ı ı ,3 ı 8±0,36 5,07±0,33 87,22bc±2,00 5 ı' 79.bc± ı ,2 ı ı 9,278± 1,8 ı 

5 1 0,698±0,34 5,9ı±0,76 88,04bc±2, 74 49,76bcd±2,48 t5,51.bc± 1,86 

6 ı o,o7•b±O, 95 4,48±0,75 86,56bc±2,68 50, 73bcd± ı ,83 16,52.b± ı ,25 

7 9,98.b±0,58 4,73±0,50 9 ı ,28bc±2,52 52,5o•bc± ı ,42 ı7,78.b± ı ,46 

8 8,06b±0,43 4,73±0,65 92,79bc±4,05 47,75cd±4,15 ı 5,42.bc± ı ,50 

9 10,91 8±0,89 4,25±0, 19 ı ı 0,31 8±2,55 54,548 b± ı ,05 ı 4,5o•bc±0,89 

ı o ı 0,828±0,57 5,ı7±0,45 99,25.b± ı' ı8 52,84abc± 1,3ı 16, 72.b±0,85 

Önemlilik P<O,Ol P>0,05 P<O,OOl P<O,Oı P<O,Ol 

a,b,c,d aynı sütünda farklı harf ile ifade edilen ortalama değerler arasındaki farklılık önemidir. 

1 .grup:Osteomiyelitisle seyrede bakteriyel kondronekrozis (BCO) 

2.grup:Osteokondrozis 

3. grup:Raşitizm 

4. grup:Diskondroplazi 

5. grup:BCO+Kondrodistrofi 

6.grup:BCO+Raşitizm 

7.grup:BCO+Diskondroplazi 

8.grup:Diskondroplazi+Osteokondrozis 

9.grup:Kontrol grubu 

ı O.grup:Mikroskobik lezyon tespit edilmemiş vakalar 

Yüzdesi 

Kül P 

O D± SH 

ıo,ı5±0,09 

ı ı,06±0,76 

ıo,34±0,44 

ı0,41±0,ıO 

ıo,47±0,ı5 

ıo,5ı±0,22 

ıo,96±0, ı5 

10,55±0,18 

ıo,04±0,56 

ıo,76±0,33 

P>0,05 



5. ŞEKİLLER 

Şekil 5-1: Hareket güçlüğü, kanatlardan destek alarak denge kurma çabası 
( a, b, d), bir bacağın yana uzatılması(b, c) 

Şekil 5-2:Çökme sebebiyle göğüs bölgesinin altlıkla kirlenmiş olması (a,b,c), deri 
bütünlüğünün bozulması(d) 
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Şekil 5-3:Dehidre ve zayıf durumdaki hayvan (a), kloaka çevresinin dışkı ile 
kirlenmiş durumda olması (b), hareketi kısıtlanmış hayvanların sağlıklı 
hayvanlar tarafından ezilmesi (c) 

Şekil 5-4:Femur başlarında kopma, parçalanma ve kanama (a, b, d) (oklar), 
femur başını asetabulumdan çıkarma manipülasyonu (c) 
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Şekii5-5:Femur başında sağlam kılardak yapısı (a), epifızde ayrılma (b) 

Şekil 5-6:Eklem yüzünün irinle kaplı olması 



Şekil 5-7Kemik iliğinde (kalın ok) nekrotik odak, (ince ok) epifızde ayrılma (a), 
hipertrofik bölgenin düzgün yapısını kaybetmesi, (ince ok) femurun 
proksimalinin şafttan ayrılması (b) 

Şekil 5-8:Çalışma grubundaki hayvanlarda femur proksimalinde ve tibia 
distalinde şekillenmiş kırıkların radyografik tespiti (L), kontrol grubundaki 
hayvanlar (R) 
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Şekil5-9:a.Femur. H&E. (No 4) epifızde ayrılma (ok), b. Tibia. H&E. (NolO) 
epifızde ayrılma (ok) 

Şekil5-10:Femur H&E (No 5) PEY'da tromboz(++) (ok) 
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Şekil 5-ll:Tibia H&E (No 18) Tromboz (+++) (ok) 

Şekil5-12:Tibia H&E. (No 66) Fizeal damarda tromboz (++)(ok) 



Şeki15-13: Tibia H&E (No 7) Hipertrofik bölgedeki kondrositlerde nekroz 
(++++)(oklar) 

Şekil 5-14:Tibia H&E (No 9) Kondrositlerde nekroz (+++) (oklar arasında kalan 
bölge) 
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Şekii5-15:Tibia H&E (No 10) Epifızyal bölgede kıkırdak kemik geçişinde 
bozulma (o klar arasında kalan bölge) 

Şekil 5-16:Tibia H&E (No 12) Kıkırdakta yarıkianma (ince ok), hücreler arası 
şekilsiz madde birikimi(++++) (kalın ok) 
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Şekil5-17 Tibia H&E (No 17) a.kondrositlerde nekroz (ok), b. kondrositlerde 
geniş nekroz odakları(+++) (oklar) 

Şekii5-18:Tibia H&E (No 15) a,b. Büyüme plağında genişleme(++++) (oklar 
arasında kalan bölge) 

65 



Şekil 5-19: Femur H&E (No 19) Kemik iliğinde yangı hücrelerinde oluşan odak 
(++++) (oklar arasında kalan bölge) 

Şekil 5-20:Femur H&E a. (No 34) b. (No 35) heterofil lökosit infiltrasyonun 
(oklar) hakim olduğu osteomiyelit görüntüsü(++++) 
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Şekii5-21:Tibia H&E a. (No 20) hücreler arasında şekilsiz madde birikimi(+++) 
(oklar), b. (No 22) piknotik çekirdek(+++) (oklar) 

Şekil5-22:Femur H&E (No 30) Kondrodistrofi (+++) (oklar) 



Şekii5-23:Femur H&E (No 30) Kondrositlerde nekroz(oklar), piknotik 

çekirdekler ( +++) 

ŞekilS-24 Tibia H&E (No 33) Büyüme plağında kahnlaşma (+++)(oktar 
arasında kalan bölge) 
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Şekil 5-25:Tibia H&E (No 24) Kondrositlerde nekroz (+++) (oklar) 

Şekil 5-26:Tibia H&E (No 28) Fizeal kondrositlerde kahnlaşma ve 
disorganizasyon (+++) 
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Şekil5-27:Tibia H&E (No 53) Fizeal damarlarda uzama 

Şekil5-28:Tibia H&E (No 68) Fizeal damarda uzama(ince ok), kondrositlerde 
nekroz ve disorganizasyon (+++)(kalın ok) 
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Şekii5-29:Tibia H&E (No64) Kondronekroz (+++)(oktar) 

Şekii5-30:Tibia H&E(No65) Diafıze doğru uzanan avaskuler kıkırdak kitlesi 
(+++)(oktar) 
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Şekil 5-31:Tibia H&E (No65) Kondrosit çekirdekleri karyorektik(+++) (oklar) 

Şekil 5-32:Tibia H&E (No69) Büyüme plağında daralma(ince oklar), erken 
kemikleşme(kalın ok) 
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Şekii5-33:Tibia, H&E (No17) Mikrofraktür (++) (oklar) 
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6. TARTIŞMA 

Bacak problemlerinin yol açtığı ekonomik kayıplar, kanatlı yetiştiriciliğinin 

oldukça yaygın bir sorunudur. Tüm dünyada olduğu gibi (Mcname ve Smyth 2000, 

Thorp 2001) ülkemizde de gözlenen bu sorun yemden yararlanamama, ağırlık artışında 

azalma~ yumurta veriminde düşüş, karkas kalitesinin düşmesi ve mortalite artışı gibi 

sebeplerle büyük ekonomik kayıplara yol açar (Mısırlıoğlu ve ark. 200 ı). Bacak 

problemleri farklı etiyolajik kökeniere dayanmakla beraber bu durumların patogenezisi 

tam olarak bilinmemektedir ve ülkemizde bacaktaki problemierin etiyolojisinin 

araştırılması üzerine kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, ticari amaçlı 

broyler yetiştirilen farklı kümesierde bacak problemleri dolayısıyla topallık, bacak 

kemiklerinde kırılma ve gelişim geriliği gibi klinik semptom gösteren, broyler 

tavuklarda yapılan patolojik, bakteriyolojik incelemelerle tespit edilen bulgular ile 

beraber kemik külü ağırlığı, kemik külü Ca/P oranı, serum Ca, P, vitamin D miktarı 

saptanmıştır ve bu hayvanlarda bacak problemleri ve buna bağlı gelişen bulguların 

etiyolojileri saptanmış ve bu konuda yorum yapılmaya çalışılmıştır. 

Kemik büyümesi sürecinde oluşan bozukluklar birden fazla etkenin beraber 

etkileşmesi sonucunda, doğal süreçteki gelişimsel ve metabolik bozukluklara ilgilidir ve 

bunlar sıklıkla büyüme plağı bölgesinde gelişen, patolojilere ya da kemik oluşumunda 

ortaya çıkan yetersizlik ve anormalliklere bağlı olarak gelişir. Bunlar genel olarak non

enfeksiyöz etkeniere bağlı gelişen açısal deformasyonlar, diskondroplaziler, raşitizm, 

osteokondrozis ve kondrodistrofı şeklinde veya osteomyelitis, kondritis ve irinli artritis 

gibi enfeksiyöz etkeniere bağlı bozukluklar olarak görülür (Thorp ı 994). Çalışmamızda 

klinik semptom gösteren 70 hayvandan 62'sinde (%89) önemli düzeyde histopatolojik 

bulgu saptanmıştır. Bunların %6'sınde enfeksiyöz, %52'sinde non-enfeksiyöz, % 

42'sinde her iki etiyolojiye bağlı şekillenmiş lezyonlar tespit edilmiştir. 

Yapılan araştırmalarda broyler tavuklardaki en önemli enfeksiyöz topallık 

nedenlerinden birinin bakteriyel etkeniere bağlı şekillenen BCO olduğu saptanmıştır 

(Thorp ı 994, Thorp ve Waddington ı 997). Enfeksiyöz etiyolojiye bağlı topallık 

gösteren vakaların % 75'inde bakteriyel kondritis ve osteomyelitis tespit edilmiştir. 

Bakteriyel kondronekrozis 14-70 günlük yaşlar arasındaki broylerler de ve en çok 35 

günlük yaşta gözlenir (Thorp 1993). Çalışma grubunda BCO tespit edilen broyler 
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tavukların 6 tanesi 28, 4 tanesi 32, 6 tanesi 35, 1 1 tanesi 40 ve 3 tanesi 42 günlük 

yaştadır. 

Hastalıkta enfeksiyöz etken olarak en sık saptanan Staphylococcus aureus'dur. 

Ancak Escherichia co/i, coagulase-negative staphylococcus ve Enterococcus spp. gibi 

bakteriler de hastalık oluşumunda rol alabilir (Troph 1993, Reece 1982, Mcnamee 

1 998). Çalışmamızda BCO tespit edilen 30 hayvanın kemik iliklerinden yapılan 

bakteriyolajik incelemeler sonucunda; iki örnekten ( 18 ve 31 numaralı vakalar) 

Escherichia co/i, bir örnekten ( 45 numaralı vaka) Streptococcus equi su bsp. 

zooepidemicus ve Escherichia co/i, bir örnekten ( 48 numaralı vaka) Enterococcus 

faecalis izole edildi. Histopatolojik olarak osteomiyelit teşhis edilen vakaların sadece 4 

tanesinde bakteriyolajik üreme tespit edilmiştir. Bu oluşumun, kanatlı kümesierinde 

kontrolsüz olarak antibiyotik kullanımı olduğu ve yeme ve suya ulaşamayacak kadar 

genel durumu kötü olan hayvanlar dışındaki hayvanların, antibiyotik aldığını ve bu 

nedene bağlı üremelerin olmadığını düşünmekteyiz. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi, hacaklarda gelişen bu bozuklukların oluşumunda 

çoğunlukla metabolik yetersizlikler (non-enfeksiyöz etkenler) ve enfeksiyöz etkenler 

beraber etkili olmaktadır. Yani bu bozuklukların çoğunluğu önce, Ca, P ve Vitamin D 

gibi kemik gelişiminde olmazsa olmaz etkiye sahip bazı mineral ve vitaminierin 

yemdeki yetersizliği, dengesizliği veya normal düzeyde alınsa bile kullanılır hale 

dönüştürülmesindeki bozukluklar gibi faktörler sonucu yani metabolik yetersizliğe bağlı 

olarak raşitizm, diskondroplazi, kondrodistrofı gibi bozukluklar gelişmekte, buna bağlı 

olarak klinik bulgu gelişen bu hayvan kalabalık kümesierde yeme ve suya 

ulaşamamakta, bestenrnek için altlığı eşelemekte, bunun sonucunda birçok bakteriyel 

etkeni almakta ve olayın gelişimine enfeksiyöz etiyolojide katılmaktadır. Bazı 

literatürlerde (Jones 2000, Thorp 2001 p.437, Crespo ve Shivaprasod 2008 p.1154) 

broylerlerdeki bacak problemlerinin oluşumunda kabul edilen bu patogenezise 

yaptığımız çalışma sonucunda bizde katılmaktayız. 

Histopatolojik sonuçların verildiği Tablo 4.4 incelendiğinde görülebileceği gibi 

patoloji saptanan vakaların %42'sinde non-enfeksiyöz ve enfeksiyöz etkeniere bağlı 

gelişen bozukluklar ortak olarak saptanmıştır. Bakteriyolajik ekim sonuçlarında izole 

edilen bakteri sayısının az olmasını da daha önce de açıkladığımız gibi kümesierde 

erken dönemlerden itibaren kontrolsüz antibiyotik kullanımının olmasına, enfeksiyöz 
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etiyolojiye ilgili patolojik bulgu saptanan bir çok materyalde, antibiyotik kullanıldığı 

için üremenin olmadığını düşünüyoruz. 

Brayler tavuklardaki uzun kemik kırıklarının önemli nedenlerinden biri de 

metabolik bozukluklardır. Ca ve P kemik şekillenmesi için gerekli esansiyel 

minerallerdir ve bazı kemik bozukluklan diyetteki bu minerallerin eksikliğine bağlı 

olarak şekillenir. (NRC 1994 ). Rasyondaki Ca ve yararlanılabilir P miktarı kemik 

sağlığı ve kan Ca ve P düzeyi üzerinde etkilidir. Yüksek P düşük Ca içeren rasyonla 

beslenen civcivlerde diskondroplazi ve hipokalsemik raşitizm oranı artar (Williams 

2000). Çalışmamızda incelediğimiz 70 hayvandan 48'inde büyüme plağında saptanan 

patolojilere göre, 33 'ünde diskondroplazi, geri kalan 15 hayvanda ise raşitizmin 

geliştiği saptanmıştır. 

Diskondroplazi normal hiperplastik kıkırdağa göre daha çok matriks içeren 

transisyonal kondrositlerin ağırlıkta olduğu avaskuler kıkırdak birikimiyle karakterize 

bir lezyondur (Leach 1965,Itakura ve ark. 1973, Hargest ve ark. 1985).Çalışmada 

büyüme plağı patolojisi saptanan 48 hayvandan 33 tanesinde diskondroplastik değişim 

saptanmıştır ve bu hayvanların 12' sinde büyüme plağında kahnlaşmanın belirgin 

olduğu, 17'sinde ise histopatolojik görünüme transisyonel kondrosit içeren avaskuler 

kıkırdak kitlesi hakimdir, 4 hayvanda ise her iki görünüm de ++++ düzeyinde tespit 

edilmiştir. Diskondroplazi tespit edilen 4. gruptaki 14 hayvan da ve 7. gruptaki 13 

hayvanda Tablo 4.7'de görüldüğü gibi serum Ca düzeyleri, kemik külü ağırlığı ve 

kemik külü Ca yüzdeleri arasındaki fark kontrol grubuyla önemlilik teşkil 

etmemektedir fakat 8. gruptaki 6 hayvanın ise kemik külü ağırlığı kontrol grubuyla 

arasındaki fark p<O,Ol oranında önemli olduğu saptanmıştır. Bu durum 8. grubu 

oluşturan 7, 21 ,26,27,3 7 ve 43 no'lu hayvanlarda diskondroplastik değişimierin üst 

düzeyde olmasıyla açıklanabilir. 4. ve 7. gruptaki hayvanlarda ise vitamin D düzeyleri 

aşağıda da tartışılacağı gibi kontrol grubuna göre p<O,OO 1 önemlilik düzeyinde düşük 

olduğu için diskondroplastik lezyonların tetiklendiği düşünülmektedir. 

Raşitizm semptomları incelenmiş ve etiyolojisinde, rasyondaki vitamin D 

eksikliği, düşük Ca ve/veya P oranı ya da yüksek Ca oranının etkili olduğu saptanmıştır 

(Ewing 1963). Raşitizm~ kısmı ya da tam Ca,P ve vitamin D yetersizliği ya da 

dengesizliğinin neden olduğu büyüme plağında kahnlaşma zayıf mineralizasyon gibi 

değişimler ile başlar ve histolopatolojik olarak büyüme plağındaki damar boylarındaki 
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artışla beraber çoğalmış kondrositlerin epifizyal bölgede birikimine bağlı gelişen 

kahnlaşma ile tanınır (Thorp 1994, Jannde 1980, Lacey 1982). Çalışmada büyüme plağı 

patolojisi saptanan 48 hayvandan 15'inde raşitizmle uyumlu histopatolojik bulgular 

tespit edilmiştir. Bu bulgulara paralel olarak Tablo4. 7' de görüldüğü gibi raşitizm tespit 

edilen 3. gruptaki 9 hayvandave 6. gruptaki 6 hayvanda serum vitamin D değerleriyle 

kontrol grubundaki 8 hayvanın bu değerleri arasında istatiksel olarak p<O,OO ı 

düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu durum literatür bilgileriyle uyumludur 

( Nonindez ı928,Yarger ve ark. 1995; Mitchell ve Edwards 1997). 

Rasyondaki Ca ve yararlanılabilir P miktarı, kemik sağlığı, kan Ca ve P düzeyi 

üzerine etkilidir. Yem de yüksek düzeyde yararlanılabilir P bulunması kandaki inorganik 

P miktarında yükselmeye ve iyonize Ca seviyesindeki düşüşe sebep olur (Williams 

2000). Ca miktarının artması, plazma total Ca seviyesinin önemli ölçüde artmasına ve 

plazma P düzeyinin düşmesine sebep olur. Bu konuda yapılan araştırmalar plazma Ca 

ve plazma P oranları arasında negatif korelasyon bulunduğunu göstermiştir (Shafey ve 

ark. 1990). Çalışmamızda Tablo 4. 7' de görüldüğü gibi tüm gruplar arasında serum P 

düzeyleri arasındaki istatistiksel fark p>0,05 düzeyinde önemsiz tespit edilmiştir ancak 

yine tüm gruplar arasında serum C alP değerlerinde 2/ı 'lik oranın korunduğu 

saptanmıştır. 

Ca ve vitamin D eksikliği büyüme plağında benzer biyokimyasal ve histolojik 

lezyonlara sebep olmaktadır. Vitamin D yetersizliğine bağlı şekillenen lezyonların 

önemli bir kısmı plazma Ca seviyesinin normale çekilmesiyle düzelir ( Leach ve Gay 

1987). Tablo 4.7'de görüldüğü gibi çalışmanın 1. grubunda yer alan 4 adet hayvanın 

serum vitamin D değeri kontrol grubuna göre çok önemli düzeyde (p<O,OOı) düşük 

iken, serum Ca düzeyinde kontrol grubuna göre fark tespit edilmemiştir ve bu gruptaki 

hayvanlarda raşitik ve diskondroplastik lezyonlar tespit edilmemiştir. 

ı ,25-dihidroksikolekalsiferol çok önemli bir biyolojik metabolittir ve bir çok 

başlangıcı düzenlernede görevlidir. Genç braylerlerde büyüme plağı gelişimi için yeme 

ı ,25-dihidroksikolekalsiferol katılma ihtiyacı, bu hayvanlarda endojen ı ,25-

dihidroksikolekalsiferol sentezinde yetersizlik olabileceğini düşündürmektedir (Rennie 

ve ark. ı993). Vitamin D izomerleri vücut ağırlığında, yemden yararlanmada, kemik 

külünde ve gögüs eti ağırlığında artışa ve TD ve raşitizm insidensinde azalmaya sebep 

olur ( Yarger ve ark. 1995, Mitchell ve Edwards 1997). Tablo 4. 7' de görüldüğü gibi 
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serum vitamin D düzeyleri yönünden çalışmada yer alan tüm gruplarla kontrol grubu 

arasında p<O~OO 1 oranında önemlilik tespit edilmiştir. Bu durum çalışma grubundaki 70 

hayvandan 58 tanesinde (%83) non-enfeksiyöz etiyolojiye bağlı şekillenmiş lezyonların 

saptandığını açıklamaktadır ve bununla uyumludur. 

Kanatlıların iskelet durumu geleneksel olarak histopatoloji ve kemik külünün 

ölçülmesiyle, nadiren de Ca ve P içeriğinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir (Thorp ve 

Waddington 1997). Kemik külüncieki kalsiyum ve fosfor oranı için yapılan ölçümler 

kuşlardaki kullanılabilir Ca!P oranı ve gereksinim duydukları Ca!P miktarının 

saptanması için en iyi şekilde bilgi verir (Shinner ve W aldroup 1995, Thorp 2001 ). 

Tablo 4.7 incelendiğinde raşitizm tespit edilen 3. gruptaki 9 hayvanda ortalama kemik 

külü ağırlığı kontrol grubuna göre p<0,01 düzeyde anlamlı düzeyde düşüktür. 

TD saptanan kanatlılarda TD saptarunayan kanatlılara oranla kemik külü 

belirgin derecede daha azdır (Tablante ve ark. 2003). Çalışmada diskondroplazi teşhis 

edilen 4., 7. ve 8. gruptaki hayvanlarda kemik külü ağırlığında kontrol grubuyla fark 

tespit edilmemiştir ancak raşitizm teşhis edilen 3. grup hayvanlarda kontrol gnıbuyla 

istatistiksel olarak p<O,O 1 düzeyinde fark tespit edilmiştir. 

PTHrP büyüme plağındaki prehipertrofik kondrositlerin hipertrafik kondrositlere 

değişim oranını yavaşlatmada rolü vardır (Farguharson ve ark. 2001 ). Paratiroid 

honnonu ilişkili protein (PTHrP) uzun kemiklerin gelişiminde büyüme plağındaki 

kondrositlerin değişiminde negatif düzenleyici olarak anahtar rol oynar (V ortkamp ve 

ark. 1996). Yapılan çalışmada saptanan serum PTHrP miktarı arasında anlamsız 

farklılıklar saptanmış ve kullanılan ticari kitin çalışmadığı düşünülerek sonuçlar 

değerlendirmeye alınmamıştır. 

SONUÇ OLARAK: 

1) Çalışma sonucunda bacak problemlerinin İstanbul, Sakarya, Bolu ve çevresindeki 

ticari kümeslerdeki varlığı, patolojik, bakteriyolajik olarak ve kemik külü ağırlığı, 

kemik külü Ca/P oranı, serum Ca/P ve vitamin D miktarı ölçülerek tespit edilmiştir. 

2)Klinik semptomlar gösterdiği için incelenen 70 hayvanın 62'sinde (% 89) önemli 

düzeyde histopatolojik bulgu saptanmıştır. Bunların% 6'sında enfeksiyöz, o/o 52'sinde 
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non-enfeksiyöz~ % 42~sinde her iki etiyolojiye bağlı şekillenmiş lezyonlar tespit 

edilmiştir. 

3) Enfeksiyöz etiyolojiye bağlı topallık gösteren vakaların °/o 7Yinde bakteriyel 

kondritis ve osteomyelitis tespit edilmiştir. 

4) Çalışmamızda incelediğimiz 70 hayvandan 48'inde (o/o69) büyüme plağında 

saptanan patolojilere göre, 33 'ünde diskondroplazi, geri kalan 15 hayvanda ise 

raşitizmin geliştiği saptanmıştır. 

5) Serum Ca, P ve vitamin D düzeylerinden doğrudan etkilenen büyüme plağı gelişimi 

çalışmamızdaki 70 hayvandan 48'inde bozulmuştur. Yaptığımız istatistiki 

değerlendirmeler bu gruptaki hayvanların serum vitamin D miktarlarının p<O,OOI 

önemlilik düzeyinde düşük olduğunu göstermektedir. 

6) Bacak problemlerinin teşhisinde, özellikle femur vetibianın büyüme plağı bölümü ve 

kemik iliği histopatolojik yönden incelenmesi gerektiği, bunun yanında kan Ca-P

Vitamin D düzeylerinin teşhisi değerlendirme açısından mutlaka gerekli olduğu 

görülmüştür. 

7)Elde edilen bulgular non-enfeksiyöz etiyolojiye bağlı şekillenen bacak problemlerinin 

sahada ciddi bir problem olduğunu ve bu durumun ön önemli tetikleyicisinin serum 

vitamin D düzeyindeki düşüş olduğunu göstermektedir. 
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