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Günümüzde hayvancılık ve teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte kanatlı hayvan yetiştirme 
sektöründe 
de oldukça 

ilerlemeler görülmüştür. 
Bu ilerlemelerin yanı 
sıra kanatlı sürülerinde 
yönetimsel olarak 
civciv çıkışından 
itibaren yaşam şartları 
iyileştirilmeye devam 
edilirken, sürülerden 
daha iyi bir performans sergilemesi beklentisine 
girilmiştir. 

Bu beklentilerle birlikte sürülere doğru besleme 
stratejisi uygulanmaması, bağışıklık güçlendirici  bir 
desteklemenin yapılmaması, yetersiz biyogüvenlik 
uygulamaları ve  aşılama ile koruyuculuk 
sağlanmaması durumunda , vücut direncinin düşmesi 
kaçınılmazdır. Bu 
ise vücudun çeşitli 
mikroorganizma ve 
enfeksiyonlara karşı 
kapılarını açması 
demektir. Bu tür sorunlar 
sürüde verim kayıplarına, 
ölüm ve dolayısıyla 
maddi kayıplara yol 
açmaktadır. Ticari 
Yumurta sürüleri için bu 
kayıpların kaynaklarından biri olan MG 
(Mycoplasma Gallisepticum) bakterisi kronik 
solunum sistemi hastalığına diğer adıyla CRD (Chronic 
Respiratory Disease)’ ye neden olmaktadır.

RTA DTİCARİ YUMU CILAR A

BAŞ AĞRISIBAŞ AĞRISI
MYCOPLASMA GALLİSEPTİCUM

Mycoplasmalar bilindiği gibi hücre duvarına sahip 
değildirler ve çeşitli formları bulunmaktadır. Bu 
özelliklerinden dolayı Mycoplasma türleri kanatlı 
sektöründe oldukça yaygın olmakla birlikte, 
işletmelerde kümes içinde ve kümesler arasında 

Günümüzde dünyada yapılan araştırmalarda ticari 
yumurta sürülerinde MG görülme sıklığı ortalama %50 
( %20 ile %70 arasında) olarak tespit edilmiştir. Türkiye 
de ki hastalığın görülme sıklığı da dünyadaki görülme 
sıklığından pek farklı değildir (%40-%60 arasında). Son 
yıllarda yapılan araştırmalar ve sahadan gelen bilgiler 
bunun bir kanıtıdır.
  CRD ye yakalanan hayvanlarda sinüzit belirtileri 
görülmekte, burun akıntısı, soluk alıp vermede güçlük, 
öksürük, gözlerde şişme gibi durumlar oluşmaktadır. 
Tavuklar nefes alıp verirken ağızdan çıkan mikroplar 
ve bunların havaya karışması, burun bölgesinden 
ve gözlerden gelen akıntıların diğer hayvanlara 
bulaşması,  bakterinin dışkıda barınmasından 
dolayı personel yolu ile sağlıklı hayvanlara ve diğer 
kümeslere bulaşma hızı ve yollarını arttırmaktadır. 
Bu nedenle enfekte olmuş hayvanlar ve ortamlar, 

enfekte olmayan sağlıklı hayvanlar ve temiz kümesler 
için sürekli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Yapılan 
çeşitli müdahaleler ve ilaç uygulamaları ile çoğu kez 
işletmelerin MG den arındığı düşünülür. Fakat MG 
ve diğer Mycoplasma türleri ile enfekte bir hayvan 
variable lipoproteinler sayesinde ömür boyu kronik 
şekilde enfekte olarak kalmaktadır. Konakçı üzerinde 
(tavuk, yumurta, dışkı…) veya personel giysileri gibi 
alanlarda yaşamlarını kolayca idame ettirirlerken 
, enfekte sürüler sürekli yeni enfeksiyon kaynağı 
olurlar. Yapılan müdahaleler yeterli gelmemekle 
birlikte enfeksiyon sürülerden tam anlamıyla elimine 
edilemez. Maliyeti yüksek ve belirli aralıklarla 
tekrarlanması gereken tedavi protokollerinin 
uygulanması gerekir. Bu tehdit unsurunu en 
aza indirmek için çiftliğin girişinden itibaren 
dezenfeksiyonun başlaması gerekir. Ayrıca çiftliğin 
içinde de çeşitli önlemlerin alınıp biyogüvenliğin en 
üst seviyede tutulması önemlidir.  Akabinde sürülere 
belli standartlar dahilinde yapılacak olan aşılama 
uygulamaları da MG ye karşı alınacak önlemlerin 
başında gelmektedir.

4- Yüksek ölüm oranları; hastalıklı sürülerde ölüm oranları 
sağlıklı sürülere göre daima yüksek seyreder. MG ile enfekte olmuş 
sürülerdeki ölüm oranı, sağlıklı olan sürülerin ölüm oranına göre 
%30-40 daha fazla görülmektedir. Ticari yumurta sürülerinde 
ölüm oranı yumurtlama dönemi boyunca %10-12 iken, MG ile 
enfekte olmuş sürülerin ölüm oranı %13-16 olarak görülebilir.  
Ölüm oranının yüksek olması sürüden elde edilecek olan toplam 
yumurta sayısında kayıplara neden olurken, kesim gelirlerinin de 
azalmasına yol açacaktır. 

MG enfeksiyonlarının ticari yumurta sürülerindeki etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz.

1- Yumurta Verimi Düşüklüğü; sürüler hayatı boyunca 
hedef yumurta randımanlarının 4-5 puan altında seyrederler. MG 
her sürüde, yaşamı boyunca, hayvan başına 15-20 tane kadar eksik 
yumurta alınmasına neden olur.  Özellikle büyük kapasiteli kümes 
ve işletmelerde hayvan sayısı arttığı için bu sayı 500 bin - 1 milyon 
kapasiteli işletmelerde dönemlik 10-15, milyon adet yumurta 
kaybına neden olmaktadır.  

2- Kirli kırık yumurta artışı; özellikle sürülerde görülen solu-
num problemleri nedeniyle kabuk oluşumunda ve kalitesinde bo-
zukluklar görülmekte, kırık kirli oranı %30 artmakta, bu ise yumur-

neden olmaktadır.

3- Yüksek tedavi maliyetleri; sürülere uygulanan 
tedaviler, hastalığın seyri ve bakterinin yapısından dolayı yeterli 
olmamaktadır.  Yapılan tedavilerden sonra belirli bir süre tedavi 
başarılı görülse de enfeksiyon sürekli yenilendiği için, her 2-3 
ayda bir tedavinin tekrarlanması gerekmektedir. Bu ise yüksek 
tedavi maliyetleri ile birlikte ilaç kalıntı problemi nedeni  ile 
tedavi süresince üretilen yumurtanın kullanılamamasına neden 
olmakta, imha edilme zorunluluğundan dolayı  ekonomik kayba yol 
açmaktadır.
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