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Özet: Son yıllarda broyler işletmelerinde büyük ekonomik kayıplara neden olan asites sendromu, dünya broyler 
endüstrisi için ciddi bir problem oluşturmaktadır. Broylerlerde asites eğilimindeki artış; çevresel faktörler, besleme 
ile ilgili faktörler, toksikasyon yapan maddeler ve solunum sistemi hastalıkları ile ilişkilidir. Asites eğiliminde artışa 
yol açan çevresel faktörler arasında soğuk, karbon monoksit ve karbon dioksit fazlalığı, toz, amonyak ve hipoksi; 
besleme ile ilgili faktörler arasında ise rasyondaki sodyum fazlalığı, yüksek enerjili rasyonlar, pelet yemler ve 
rasyonlara yüksek düzeyde kobalt ilave edilmesi yer almaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Asites, Pulmoner Hipertansiyon, Broyler.  

Ascites Syndrome in Broilers  

Summary: In recent years, ascites syndrome which causing an important economic lose in broiler enterprises has 
been forming a serious problem for world broiler industry. Increased incidence of ascites in broilers has been 
associated with environmental factors, dietary factors, toxicants, and respiratory systems diseases. Among the 
environmental factors known to increase the incidence of ascites are cold, high levels of carbon monoxide and 
carbon dioxide, dust, ammonia and hypoxia also among the dietary factors are excess dietary sodium, high energy 
diets, pelleted feed and supplementation of high levels of cobalt in the diets.  
Key Words: Ascites, Pulmonary Hypertension, Broiler.  
 
Giriş 

Son yıllarda broyler işletmelerinde büyük 
ekonomik kayıplara neden olan asites sendromu, 
dünya broyler endüstrisi için ciddi bir problem 
oluşturmaktadır. Broylerlerde pulmoner 
hipertansiyon olarak da bilinen asites “peritoneal 
boşluklarda bulunan lenf veya ödem sıvısının 
miktarca artış göstermesi” şeklinde 
tanımlanmaktadır5. Hastalığın ilk olarak 1957 
yılında ABD’de ortaya çıktığı3, sonraki yıllarda 
Avustralya, İngiltere, İtalya, Güney Afrika, 
Kanada ve Meksika’da da görüldüğü ve 1984 
yılında sadece Meksika’da yol açtığı ekonomik 

kaybın 40 milyon dolar civarında olduğu 
bildirilmektedir10. 

Oksijen yetersizliği (hipoksi) hastalığın 
oluşumundaki temel nedenlerden biri olarak 
kabul edilmektedir16,19,37. Hipoksi durumunda, 
oksijen yetersizliğini kompanse etmek için 
akciğerlerde kan dolaşımının dolayısıyla kalbin 
sağ ventrikü-lünde iş gücünün arttığı, iş 
gücündeki bu artışın da sağ ventrikülde hipertrofi, 
dilatasyon ve yetmezliğe neden olarak asitese yol 
açtığı belirtilmektedir5,18. Hastalık bir haftalığa 
kadar olan genç broylerde de şekillenebildiği gibi 
asitese bağlı mortalite 3. haftayı takiben aniden 
yükselmektedir5,30. 
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Asites Sendromuna Neden Olan 
Faktörler 

Julian18, broyler sürülerinde asites 
eğilimindeki artışın; çevresel faktörler, besleme 
ile ilgili faktörler, toksikasyon yapıcı maddeler ve 
akciğer hastalıkları ile ilgili olabileceğini 
bildirmiştir. Genetik predispozisyonun broyler-
lerde asitesin oluşumunda önemli bir etken 
olduğu6,31,34, artan büyüme hızı ile yüksek asites 
eğilimi arasında belirgin bir pozitif korelasyon 
bulunduğu öne sürülmektedir2,5. Hızlı büyüme 
hayvanların oksijen gereksinmesini önemli 
ölçüde artırmakta19, buna bağlı olarak çabuk 
gelişen broyler ırkları yavaş gelişenlere, daha 
hızlı büyüyen erkek broylerler de dişilere göre 
asitese daha duyarlı olmaktadır6,30.  

Yüksek yerlerde yetiştirilen broylerlerin 
havadaki oksijen düzeyinin azalmasına bağlı 
olarak oksijen gereksinimlerini yeterince 
karşılayamadığı ve bu durumun, asites 
oluşumunu artırdığı ifade edilmektedir2,6. Yine 
soğuk havanın, hayvanların metabolizmasını 
hızlandırarak oksijen gereksinimlerini artırdığı ve 
asitese yol açtığı belirtilmektedir1,5,20,28. Yetersiz 
havalandırma nedeniyle kümes havasındaki toz, 
amonyak, karbon monoksit ve karbon dioksit 
düzeylerindeki artışların da hastalığın 
oluşumunda etkili olduğu belirtilmektedir14,19. 
Ayrıca devamlı ışık uygulaması yapılan broyler 
sürülerinde, ışığın yem tüketimini artırarak 
büyümeyi hızlandırmasından dolayı asites 
eğiliminin yüksek olduğu ileri sürülmektedir6,19. 

Broylerlerde asitese karşı duyarlılığı 
arttıran diğer bir faktörün de solunum sistemi 
hastalıkları olduğu34, kuluçkadan yada küflü 
altlıktan kaynaklanan aspergillosis sporlarının5,19 
ve broyler sürülerinde çok hızlı yayılan 
enfeksiyöz bronşitis virüsünün6 akciğerlere zarar 
vererek hastalığın oluşumuna zemin hazırladıkları 
belirtilmektedir.  

Broylerlerde asitese ilişkin literatürler 
incelendiğinde, besleme ile asites arasında yakın 
bir ilişki olduğu görülmektedir. Yüksek enerjili 
rasyonların büyümeyi hızlandırmak suretiyle 
asites oluşumunu artırdığı20,23, yine broyler 
beslemede toz yeme oranla daha çok tercih edilen 
pelet yemlerin de, yem tüketimini dolayısıyla 
enerji alımını artırarak asitese yol açtığı 
belirtilmektedir12. Ayrıca protein metabolizması 
için yüksek miktarda oksijene gereksinim 
duyulduğu için rasyondaki fazla protein asitesi 
indükleyici bir faktör olarak kabul edilmektedir19.  

Yem ya da içme suyundaki aşırı sodyum da 
broylerlerde asitese neden olan faktörlerden biri 
olarak görülmektedir6. Bu konuda yapılan bir 
araştırmada27, 1 haftalık yaştaki broyler ve beyaz 
leghorn civcivlerin içme sularına 3 hafta süre ile 
% 0.5 düzeyinde tuz katılmasının broylerlerde 
kan volümünü % 30’un üzerinde artırdığı ve 
asitese bağlı olarak % 50 oranında mortaliteye 
neden olduğu ancak beyaz leghornlarda asitese 
yol açmadığı saptanmıştır. Araştırmacılar bu 
durumu, leghornların broylerlere göre daha yavaş 
büyümelerine ve boşaltım kapasitelerinin daha 
yüksek olmasına bağlamışlardır. Rasyondaki 
sodyum fazlalığından, 3 haftalık yaşın altındaki 
broyler civcivlerin yaşlı olanlara göre daha çok 
etkilendikleri bildirilmiştir26. Ayrıca broylerlerde 
canlı ağırlık artışını iyileştirmek ve ani sıcaklık 
artışına bağlı mortaliteyi azaltmak amacıyla 
rasyonlara katılan sodyum bikarbonat fazlalığının 
da kan volümümü artırıp, eritrositlerin defor-
mitesini azaltarak asitese yol açtığı 
belirtilmiştir25.  

Soğuğa maruz bırakılan erkek broylerler-
de, rasyondaki fosfor eksikliğinin asites 
oluşumunu artırdığı bildirilmektedir15. Julian ve 
ark.21 kullanılabilir fosfor bakımından yetersiz 
soya ağırlıklı rasyonların, broylerlerde sağ 
ventrikül yetmezliği ve asitese neden olduğunu 
tespit etmişlerdir. Araştırmacılar, fosfor 
eksikliğine bağlı olarak oluşan raşitizmin, 
hayvanların normal soluk alıp vermesini 
engellediğini ve bu durumun kronik hipoksiye yol 
açarak asitesi şekillendirdiğini ileri sürmüşlerdir.  

Broylerler üzerinde yapılan bir çalışmada13, 
rasyona yüksek düzeyde kobalt (125 ppm) ilave 
edilmesinin, kanın hemoglobin miktarını artırdığı 
ve asitese neden olduğu belirlenmiştir. Martinez 
ve Diaz’ ın broylerlerde yaptıkları diğer bir 
çalışmada22 ise rasyona yüksek düzeyde nikel 
(494 ppm) ve manganez (372 ppm) ilave edilmiş, 
araştırmanın bitiminde kobaltın etkisine benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmacılar, kobalt, 
nikel ve manganez gibi minerallerin invitro 
eritropoietin sentezini sitümüle ederek eritrosit 
sayısını dolayısıyla kanın viskozitesini 
artırdıklarını bunun da akciğerlerdeki kan 
dolaşımını güçleştirerek asitese yol açtığını ileri 
sürmüşlerdir13,22.  

Okside olmuş yemlerin, broylerde asitese 
bağlı mortaliteyi önemli ölçüde artırdığı 
belirtilmektedir4,32. Okside olmuş bitkisel yağ 
tüketen broylerlerde, plasma lipit peroksitleri 
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miktarının belirgin bir şekilde yükseldiği29 ve 
asitesin gelişimi sırasında kalp dokusunda 
meydana gelen dejenerasyonda lipit 
peroksitlerinin önemli bir role sahip oldukları 
bildirilmiştir7. Etkili bir biyolojik antioksidan 
olan Vitamin E’nin, serbest radikalleri nötralize 
ederek hücre membran-larındaki lipitleri 
peroksidasyondan koruduğu23, vitamin E 
yetersizliğinde oluşan serbest radikallerin damar 
endotellerine zarar vererek asitese neden 
oldukları ifade edilmiştir17. 

Önlemler 

Broylerlerde asitesin eradikasyonunun, 
genetik seleksiyonla mümkün olabileceği 
belirtilmektedir6. Seleksiyonda büyüme 
oranından çok yemden yararlanmaya önem 
verilmesi gerektiği böylece yemden 
yararlanmanın artmasıyla her birim canlı ağırlık 
kazancı için daha az oksijene gereksinim 
duyulacağı ve asites oluşumunun azalacağı öne 
sürülmektedir19. Yeterli havalandırma, 
ışıklandırma ve aşılama gibi doğru bakım ve 
yönetim teknikleri ile besleme programları 
uygulanarak broylerlerde asites oluşumunun 
minimum düzeye indirilebileceği ifade 
edilmektedir34. 

Shlosberg ve ark.30 broylerlere ilk 28 gün 
pelet yem yerine toz yem verilmesinin, yem 
tüketimini dolayısıyla enerji alımını azaltarak 
asitese bağlı mortaliteyi büyük ölçüde önlediğini 
açıklamışlardır. Çeşitli literatürlerde1,11,24,30, broy-
lerlerde uygulanan değişik yem kısıtlama 
programlarının büyümeyi yavaşlatarak asitese 
bağlı mortaliteyi önemli düzeyde azalttıkları 
bildirilmiştir. Broylerlerde aralıklı ışık 
uygulamasının da asites oluşumunu azalttığı9, 
ışıklı saatlerin süresinde kısıtlamaya gidilmesinin 
yem kısıtlaması ile benzer bir etkiye sahip olduğu 
ifade edilmektedir6.  

Wideman ve ark.36 soğuğa maruz bırakılan 
erkek broyler civcivlerin rasyonlarına maksimum 
büyüme için gereksinim duyulan düzeyin 
üzerinde L-arjinin (% 1 L-arginin HCI) 
ilavesinin, endojen bir pulmoner vasodilatatör 
olan nitrik oksit üretimini artırdığını ve asitese 
bağlı mortaliteyi önemli derecede azalttığını ileri 
sürmüşlerdir. Yine pulmoner vasodilatatör etkiye 
sahip olan frosemidin broyler geliştirme ve bitiriş 
rasyonlarında kullanılmasının, asites oluşumunu 
büyük ölçüde önlediği bildirilmiştir35. 

Yetersiz ısı ve havalandırma koşulları 
altında rasyona yüksek düzeyde Vitamin E (87 
mg/kg dl-α-tokoferol) katılmasının karaciğer ve 
akciğer dokularındaki α-tokoferol 
konsantrasyonunu artırdığı ancak asitese bağlı 
mortaliteyi etkilemediği8, yetersiz havalandırma 
koşulları altındaki broylerlere 0-21. günler 
arasında total 15 mg alfa-tokoferolün serbest 
kalmasını sağlayan Vitamin E peletlerinin 
implante edilmesinin ise asitese bağlı mortaliteyi 
önemli düzeyde azalttığı7 belirtilmiştir. Ayrıca 
broyler rasyonlarına askorbik asit (Vitamin C) 
ilavesinin, toksik tuzlar ve hipoksiyi de içerisine 
alan çeşitli stres faktörlerine karşı dayanıklılığı 
artırdığı ve asitese bağlı mortaliteyi azalttığı 
bildirilmiştir2,16. 
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