www.gunesliasi.com.tr

KANATLI SAĞLIĞI KÖŞESİ GÜNEŞLİ A.Ş.

Koksidiyozis’e
karşı aşılama,
antikoksidiyal
ilaçlara hassasiyeti
arttırıyor
KOKSIDIYOZ SAHA IZOLATLARININ TÜM MEVCUT ANTIKOKSIDIYALLERE
KARŞI YAYGIN DIRENCI, BILINEN BIR GERÇEKTIR. GÜNÜMÜZDE
HOLLANDALI BILIM ADAMLARININ BULGULARI, ETLIK TAVUKLARIN
AŞILANMASININ, SAHA IZOLATLARININ ANTIKOKSIDIYALLERE KARŞI
HASSASIYETINI YENIDEN CANLANDIRABILDIĞINI GÖSTERMEKTEDIR.

Koksidiyoz
mücadelesinde
en yaygın sorun,
antikoksidiyallere
karşı gelişen dirençtir.

YAZARLAR: H.W.PEEK VE W.J.M.LANDMAN,
ANIMAL HEALTH SERVICE LTD, KANATLI SAĞLIĞI MERKEZI, DEVENTER, HOLLANDA

KOKSIDIYOZ, kanatlı yetiştiriciliğinde

Eimeria cinsinden protozoa'nın neden
olduğu önemli bir parazitik hastalıktır.
Ticari kanatlı yetiştiriciliğinde yaygın olarak
görülen bir sağlık sorunu olup, yoğun yetiştiricilik sistemlerinde tutulan kanatlılar
arasında önemli ekonomik zarara neden
olabilmektedir. Tavuklar yedi farklı Eimeria
cinsinden etkilenebilmekte olup broyler
tavuklar en sıklıkla E. acervulina, E. maxima
ve E. tenella'dan etkilenmektedir.
Parazitin yaşam döngüsü; kontamine toz,
su, yem, altlık veya ekipman yoluyla bulaşan
sporlu oositlerin sindirilmesi ile başlamaktadır. Yaşam döngüsünün bu aşamasında,
bağırsaklarda bulunan epitel hücreler etkilenmekte ve bağırsak astarı zarar görmektedir. Ciddi vakalarda bu durum, normal yem
ve su alımını engelleyerek dehidrasyona ve
ölüme sebebiyet vermektedir.
Koksidiyozun neden olduğu ekonomik
zarar, yalnızca hastalığın kendisinin patlak
vermesi ile değil aynı zamanda subklinik
enfeksiyon (bariz semptomlar olmaksızın),
hastalığın önlenmesine ilişkin masraflar ve
hastalık patlak verdikten sonra kanatlıların tedavi masrafı nedeniyle de ortaya çıkmaktadır.
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Koksidiyoz’un önlenmesi
Koksidiyoz’un kontrol edilmesi; hâlihazırda
antikoksidiyallerin yemlere karıştırılması,
antikoksidiyallerin içme sularına eklenmesi ve
Eimeria spp.’nin canlı suşlarından oluşan aşılar
dahil olmak üzere pek çok stratejiye dayanmaktadır. Aşılar; görece yüksek maliyetlerin yanı
sıra kanatlılarda gelişimin olumsuz etkilenmesine ve bağışıklık gelişiminin gecikmesine
ilişkin sebepsiz korkular nedeniyle broyler
tavuklarda yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Nekrotik enteritin patlak vermesine ilişkin
korku da bunda rol oynamaktadır.
İlaçlar ve aşılar ile yürütülen koruyucu tedavilere ilaveten; hijyen ve yönetim uygulamaları
da Koksidiyoz ile mücadelede uygulanabilmektedir. Teoride, iyi biyogüvenlik önemleri
Koksidiyoz’u kümes hayvanları çiftliğinden
uzak tutması gerekse de uygulamada bu elde
edilememektedir. Ancak; uygun yönetim
stratejileri, Koksidiyoz enfeksiyonlarının
kontrol edilmesi ve zararın sınırlandırılması
konularında faydalı olabilmektedir. Örneğin; tesis içerisinde oluşturulan optimal bir
ortam (kuru ve rutubetli alanların olmadığı),
Koksidiyoz’un sporlanmasının zor olacağı bir
ortam yaratacaktır.

Aşılama, E.tenella gibi koksidiyoz türlerinin test edilen
ilaçlara karşı hassasiyetini ciddi oranda arttırmıştır.
Resim: D.J.P.Ferguson
İlaç tedavisine direnç
Koksidiyoz ile mücadelede karşılaşılan
önemli bir sorun, sürekli olarak kullanılmaları
sonucunda antikoksidiyallere karşı geliştirilen
yaygın dirençtir. Tüm mevcut antikoksidiyallere karşı direnç; daha önce, bir süreliğine
“dinlendirildikten” sonra bu ilaçlara karşı
hassasiyetin yeniden canlanması olarak
açıklanmıştır. Ancak; dinlendirilen ilaç yeniden uygulandığında ilaç direncinin yeniden
meydana gelebileceği artan hız da göz önünde
bulundurulmalıdır. Direncin meydana geldiği
hız, parazitin antikoksidiyale maruziyeti ile
çok yakından ilişkilidir. Maruziyet süresi
mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Bu neden-

le; “shuttle” ve “rotasyon” programları uygulanmaktadır. Shuttle programı kapsamında;
sürünün hayatta kaldığı süre boyunca iki veya
daha fazla antikoksidiyal değişimli olarak
kullanılmaktadır. Rotasyon programı kapsamında ise; antikoksidiyaller, sınırlı ve önceden
belirlenmiş bir süre boyunca kullanılmaktadır. Genel itibariyle; bu zaman dört ay veya iki
sürü periyodu olup, bu sürenin ardından yeni
bir antikoksidiyal kullanılmaktadır.
Rotasyon programına alternatif olarak;
etkinliğini kaybedene kadar ya da yeni
bir ilaçlı tedavi mevcut olana kadar aynı
antikoksidiyal(ler)in düzenli olarak kullanıldığı sürekli bir program uygulanabilmektedir.
Hala mevcut olan ancak sayısı gittikçe
azalan antikoksidiyallerin en etkin şekilde
kullanılması için, saha izolatlarının hassasiyeti
hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir.
Bu, Koksidiyoz programları planlanırken
antikoksidiyal tedavisinin hedeflenen şekilde
uygulanmasına imkân vermektedir. Ayrıca;
etkili bir antikoksidiyal stratejisi, Eimeria
spp.’nin çoklu direncinde meydana gelecek
artışı önlemeye yardımcı olabilmektedir.
Günümüzde, Koksidiyoz izolatlarının
hassasiyet profilinin belirlenmesi için

TABLO 1. ÜÇ EIMERIA TIPININ DIDAZURIL VE MONENSIN’E KARŞI
HASSASIYET PROFILLERI
Antikoksidiyal ürün:

E. acervulina (20)

E. tenella (13)

E. maxima (17)

Eimeria tipine göre incelenen izolatların sayısı
Diclazuril

Monensin

14 dirençli (%70)

11 dirençli (%55)

1 hassasiyeti azalmış

5 hassasiyeti azalmış

5 hassas

4 hassas

3 dirençli (%23)

5 dirençli (%38)

1 hassasiyeti azalmış

3 hassasiyeti azalmış

9 hassas

5 hassas

7 dirençli (%41)

8 dirençli (%47)

1 hassasiyeti azalmış

2 hassasiyeti azalmış

9 hassas

7 hassas

TABLO 2. AŞILANAN ÇIFTLIKLER VE AŞILANMAYAN ÇIFTLIKLERDE DIDAZURIL
VE MONENSIN’E KARŞI HASSAS OLAN EIMERIA SPP. IZOLATLARININ SAYISI
Test edilen
antikoksidiyal
ürün

Kullanılan
Koksidiyoz önleme
programı

Test edilen toplam sayı içerisindeki hassas saha
izolatlarının sayısı
E. acervulina

E. tenella

E. maxima

Diclazuril

Aşılama

4/8

8/8

8/9

Diclazuril

Antikoksidiyaller

1/12

1/5

1/8

Monensin

Aşılama

4/8

4/8

5/9

Monensin

Antikoksidiyaller

0/12

1/5

2/8
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AŞILAMA, ÇOKLU DIRENÇ
GÖSTEREN EIMERIA
TIPLERININ NEDEN OLDUĞU
PERSISTAN KOKSIDIYOZ
YAŞAYAN ÇIFTLIKLER IÇIN
BIR ÇÖZÜMDÜR.

Teoride iyi biyogüvenlik
önlemleri Koksidiyoz’u
önlese de, uygulamada
bu elde edilememektedir.

mevcut olan tek güvenilir yöntem, kafes
dizilerindeki kanatlılar üzerinde (canlı
hayvanlar ile) yapılan in vivo araştırmadır. Hollanda’da yer alan Animal Health
Service, dünya üzerinde, Koksidiyoz saha
izolatları arasında direnç gelişiminin
değerlendirilmesi amacıyla araştırma yapan
birkaç kurumdan biridir.
Yaygın direnç
Son dönemde, Animal Health Service, 21
Avrupa Koksidiyoz saha izolatları üzerinde
direnç oluşumuna -ilişkin bir araştırma
yapmıştır. İzolatlar; Almanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Danimarka, İngiltere ve
Romanya’da bulunan çeşitli broyler tavuk
çiftliklerinden elde edilmiştir. 21 çiftliğin
9’unda, koruyucu önlem olarak canlı aşı
uygulaması yapılmıştır. Diğer çiftliklerde
ise yemin içerisine karıştırılan antikoksidiyal uygulaması yapılmıştır. İzolatlar; 1
mg/kg yem dozunda uygulanan diclazuril’e
ve 100 mg/kg yem dozunda uygulanan
monensin’e karşı hassasiyetlerini tespit

etmek amacıyla incelenmiştir.
Pek çok saha izolatı, iki veya üç Eimeria tipinin karşımıydı. Yalnızca üç izolat,
yalnızca E. acervulina adındaki Eimeria
tipinden oluşmaktaydı. 17 izolatta, her daim
diğer türlerle kombinasyon halinde olan E.
maxima tespit edilmiştir. 13 izolatta, diğer
bir veya iki türle kombinasyon halinde olan
E. tenella tespit edilmiştir. Üç tipin tamamının kombinasyonu ise 11 defa tespit edilmiştir. Hassasiyet testleri, her iki ürüne karşı
hassasiyetin yaygın olduğunu göstermiştir:
E.acervulina izolatlarının %70’i diclazuril’e
karşı hassas iken %55’i monensin’e
karşı hassas olmuştur. E. maxima, vakaların %41’inde diclazuril’e, %47’sinde ise
monensin’e karşı hassasiyet göstermiştir.
Direnç oranı, E. tenella’ya ilişkin olarak fark
edilir şekilde düşük olmuştur: saha izolatlarının %23’ü diclazuril’e karşı hassasiyet gösterirken %38’i mo¬nensin’e karşı hassasiyet
göstermiştir (Tablo 1).
Aşılama hassasiyeti arttırıyor
Test edilen her iki antikoksidiyal ilaca
(diclazuril ve monensin) karşı hassasiyetin,
Koksidiyoz aşılama politikasının izlendiği
broyler tavuk çiftliklerinden alınan Eimeria
spp. saha izolatlarında daha sıklıkla meydana geldiği görülmektedir.
Aşılama etkisi, Koksidiyoz türlerinin test
edilen ilaçlara karşı hassasiyetini ciddi oranda
arttırmıştır. Bu, monensin için E. acervulina,
diclazuril için E.maxima ve diclazuril için

E.tenella ile ilgili olarak da geçerlidir.
Tüm diğer vakalarda; aşılamanın yapıldığı
çiftliklerde, diclazuril ve monensin’e karşı
hassas olan daha fazla Koksidiyoz izolatı
tespit edilmiştir. Görece az sayıdaki suşlarda direncin ve hassasiyetin dağılımında
meydana gelen küçük çaplı farklılık nedeniyle, istatistiki açıdan herhangi önemli bir
bulgu tespit edilememiştir. Daha fazla sayıda izolatların incelenmesi durumunda, yine
aynı sonucun ortaya çıkması mümkündür.
Koksidiyoz aşılamasının faydalı etkisinin
nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Hassas
canlı aşı türlerinin dirençli Koksidiyoz saha
tiplerinin yerine geçmesi olasıdır. Başka bir
olasılık ise, genetik materyalin hassasiyetin
yeniden canlanmasının sağlandığı saha ve
aşı türleri arasında takas edilmesidir. Her iki
mekanizmanın kombinasyonu da olasıdır.
Görünüşe bakılırsa; her ne şekilde meydana
gelirse gelsin, aşılama, hiç olmazsa, çoklu direnç gösteren Eimeria tiplerinin neden olduğu
persistan Koksidiyoz sorunu ile karşı karşıya
kalan çiftliklere ilişkin bir çözüm sunmaktadır.
Bu; aşılamanın ardından, Koksidiyoz saha
tiplerinin antikoksidiyal ilaçlara karşı daha çok
hassas olduklarına dair böylesine kapsamlı
kanıtlar tespit eden ilk saha çalışmasıdır.
Canlı Koksidiyoz aşılarının faydalı etkisinden sorumlu olan mekanizmanın tespit
edilmesi gerekmektedir. Aşının neden olduğu yer değiştirme etkisini mi, aşı ile saha
tipleri arasında genetik bilgi takasını mı
yoksa her ikisini birden mi ele alıyoruz?

