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T he Effee t of Heat Stress On Humoral Im mnuity in Broyler Chicke ns

Özet: Bu ça lışmada, broyler piliçlerde Newcastle (ND) ve Enleksiyöz Bronşilis (IB) aşılamaları sonrası , bu aş ı antijenlerine ka rş ı oluşan humoral bağışıklık üzerine sıcaklık strosinin etkisi belirlendi. Toplam. 40 broyler civciv, çalışma
ve kontrol olmak üzere 2 gruba bölündü. Broyler piliçler, ND ve IB aşıları ile 1. gün sprey ve 17. gün içme suyu ile aşı
l andı lar. Ç alışma grubu, 15-30. ,günlerde 38-39°C sıcaklık stresine maruz bırakıldı . Ç a lı ş m a gruplarından , her 10 günlük a ra l ık l arla kan örnekleri alınarak , aşı lamalar sonrası Hemaglütinasyon-Inhibisyon (HI) testi ile ND ve ELlSA ile IB
antikor titreleri ölçüldü. Kontrol grubuna göre sıcaklık stresine maruz bırakı lan piliçlerde 40. günde ND ve IB antijenlerine karşı oluşan antikor titrelerinin daha düşük bulunması istatistiksel olarak önemli bulundu.
Anaht ar Kelimel er:

Sıcaklık

stresi, Humoral

Bağışıklık ,

Broyler Piliç

Summary : In this study, the elfect ol heat stress on humoral immunity against Newcastle (ND) and Inleclious Bronchitis (IB) antigens was determined in broiler chicken after vaccination ol ND and IB. Totally, 40 broiler chicks were divided into 2 groups as experimental and controL. The broilers were mucosally and orally vaccinated with ND and IB
vaccines at 1 and 17 days, respectively. Then they were treated at 38-39°C ol heat stress between 15th and 30th
days. Blood samples were collected Irom experimental groups at 10 days intervals, after vaccinalion. The titres ol antibodies were determined against ND by Haemagglutinat ion-Inhibition (HI) test and IB by ELISA. Decreased titres of
antibodies against ND and IB antigens at 40 days samples were statistically lound to be important in animals treated
heat stress than controls.
Key Wor ds: Heat stress, humoral immunity, broiler chicken

G ir iş

m izliğ inin yan ıs ıra

ter bezleri olmadığından vüsalarak ve hızlı soluyarak atmaya serinlemeye çalışırlar. Bu yüzden
yüksek nemli ortamlardaki aş ırı s ı cağ a oldukça duyarlıd ıriar. Vücut ısıiarı artarsa dirençleri kalmaz ve
solunum, dolaşım ve elektrolit dengesizliğinden kolayca ölürler. Tavuk kümesierinde serin/soğuktan
ziyade yüksek s ıcaklıklarda kayıp daha fazladır (Erga n iş 2002).

yüksek sıcaklık yada ani ı sı deönemlidir (Ayhan ve ark 2002). Yüksek s ı
c akl ı k gibi düşük ısı da hayvanlarda lenfoid organların
involusyonuna
ve
immünolojik
fo n ks iyo n l a rı n depresyonuna sebep olabilmektedir.
Stres ho rmonları büyüme için y ı k ı c ı etkide olup
immün sistemin çalışmasını da engelleyerek hayva n l a rı n hastalıklara karşı hassas hale gelmesine
neden olurlar (Donker ve ark 1990, Bartlett ve
Smith 2003, Khajavi ve ark 2003, Mashaly ve ark
2004, Lin ve ark 2006, Dönmez ve ark 2007).

Broyler yetişt iric il iğ inde , hayvanları minimum
masraf ve en az ölüm oranı ile kesim ağırlığına
ulaştı rma k amaçlanır. Hayvanın genotipi, çevresel
faktörler ve besleme; karlı lığı en çok etkileyen nedenlerdir (Karaton 2006). çevresel faktörler içerisinden; nem, hava hareketi ve havan ın te-

Ülkemiz genelolarak subtropik iklim özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, bazı bölgelerimizde
s ıcaklık 40-45 °C'lere kadar yükselebilmektedir
(Altan ve ark 2002). Etlik piliçlerde 4. haftadan ltibaren termonötral çevre sıcaklığı 20-24 "C arasındadır. Nemin yüksek liğ i ve çevre s ıcak l ı ğındak i

ğişmeleri

Kümes

c uııarınd aki

hayvan ları
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ve 21. güne kadar ticari tıreyler baş lama
ve soya, 230 g protein, 13.80 MJ MElkg) ve
42 güne kadar (215 g protein, 13.60 MJ MElkg) tlcari broyler büyütme yemi ile besleneliler. Civcivlere
yem ve su ad libitium olarak verildi.

l °C'lik a rtış ka na t lı vücudunda 1-2.5 "C'lik bir art ışa neden ol maktadı r. S ıca klık art ışı sonucu en
önde gelen fizyolojik tepki yem tüketiminin azalması ve do{ıal olarak hayva nın verimine yans ımasıd ı r (Ayhan ve ark 2000, Arslan ve Duru
2004). Buna ilave olarak. sıcak/ı k art ı ş ı nda c rganizmadaki fizyolojik denge ler bozuld u{ı und an,
ha sta lı klara ka rşı direnç azalmakta ve ölüm olayları
a rtmaktad ır ( E rg a ni ş 2002, Mashaly ve ark 2004).
Bunun yan ı s ı ra. sıcaklık stresinde antioksidan slstemde ba sk ı la nma ve adrenal bezde baz ı de{ı iş imle r gözlenmektedir. Nitekim s ıca klı k stresine
maruz kalan broylerlerde MDA, GSH vb. baz ı antioksidan düzeylerinin azald ı{ıı. ACTH ve koruzer
gibi stres hormonları düzeylerinin arttı{ı ı , yine baz ı
hematokljik (heterofiV lentcsit. hematokrit, hemoglobin, vb .) ve biyokimyasal parametrelerin (koıestercı . glikoz, total protein, vb) olumsuz etki lend i{ıl bildirilmektedir (Donker ve ark 1990. Altan
ve ark. 2002, Şahin ve ark 2002, Küçük ve ark
2003, Kokc ve ark 2004, lin ve ark 2006. Dönmez
ve ark 2007).

(mı s ı r

S ıca kl ı k

Stresi O lu şt u rma :

S ıca kl ı k stresi olu ş t u rma k için; 15. günden iti·
baren ortam ısısı 38·39"C'ye aya rland ı ve breyleder
30 . güne kadar (15 gün) sıcaklık stresine maruz t nrakı ld ı.
Aş ı lama

ve Serolojik Yoklama

Bütün civcivle r 1. günde ND-1B

Sıcaklık

stresinin hayvanlann immün sistemini
predispoze
faktör oluş t u rd uOu ilade edilmektedir (Barlen ve
Smith 2003). Bu çal ı ş mada, ticari broyler piliçlerde
ND ve IB aşılama la rı sonras ı aşı antijenlerine karşı
o l uşa n humoral ba O ış ık üzerine s ı caklı k stresinin
etkisini belirlenmesi a maçl and ı .

Breylenerde ND virusuna ka rş ı oluşan antikorlar Hemaglutinasyon-Inhibisyon Testi (HI) ve
Infeksiyöz B ronşil is virusuna karş ı olu şa n antikonar
ELlSA ile ölçüldü. HI antijeni olarak LaSola aş ı sı
ku llanıldı ve HI testi Ergan iş ve lst anbulluoğlu
(2002)'na göre ya p ıldı. IB antikorlan ticari ELlSA kltl
(Biocheck, Goudo, Hotland) ölçüldü ve test prosedürü üretici fi nnanın be lirtt i{ıi ş eki ld e yapı ld ı .

Materyal ve Metot
Hayvan Materyali:

Bulgular

Ça lı şmaya ,

40 adet ticari broyler elvelv (Avian
Clvcivler için uygun besleme
v~ bakım koşu lla rı saOlandl. Civcivler. sıcaklık stresı ne maruz b ırakılanlar ve kontrol olmak üzere 2
gruba bölündü. Civcivler fluresans lamba altında

ND ve LB aş ılamalan s onra sı o l u ş a n antikor titreieri Tablo 1'de veri lmiştir. Yirminci ve 30. günde
alinan kan omeklerinde; sıca klı k stresine maruz bı
rak ılan piliçlere göre kontrol grubundaki hayvanların
ND virusuna karşı olu ş an antikor titreleri daha yük·

başlandı .

Tablo 1. Bray ler Piliçlerin Newcaslle ve Enfekslyôz Bronşilis Titrereri
EnfeksiyOz Bronşi lis

Newcaslle

IsI Stresi

Kontrol

Isı Sıresi

Kontrol

8.25±O.45

8.2510 .45

16621895

166 21 B95

10

6.751O.75a

S.711O.42b

982±1103a

4nt788b

20

7.2510.41

7.40±0.31

2030t1367

19181673

30

7.3310.4 9

7.50±0.43

3609±2072

3790±997

40

6.00±0.41b

7.00±0.26 a

2444121 OSb

294a± 1168a

Gün

(HB1

suyu ile uygu landı . Her 10 günlük aralı kla ı1a her bir
gruptaki (8' 10 adet) broylerlerden tesadüfi örnek/eme ile kan örnekleri alınd ı . Serum örnekleri
ayrıld ı ve kulla n ı lıncaya kadar -20"C'de sakland ı .

baskı laya rak çeş illi hastal ıkla ra karş ı

Farms) ile

aşıl arı

type strain, Massechu settes type , ltı t e rvet International B. V. Boxmeer. Holland) ile sprey aşı 
lama yapıldı . Daha sonra, 17. günde NO+IB aş ı sı
(La Sota + H120 strains, Massechusettes type, tntervet International, B. V. Boxmeer, Hotland) içme

a, b: Anl ikOflar yönUnden grupl ar arasındaki larkhhldar istatisti ksaf olarak Onemlidi r (P<O.05)
•• Broyler civcivlerin ma temal antikor titreleri grupla ra aynlmadan Onca ( 1. giinde) 0Içü1dü.
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S ı ukhk

Sl rn ini n IIro)'ltr l'i1içln in.. .
şürd üğ ü n ü belir temtşte rdlr.

Özetikle. hayat larının ilk
stresine maruz kalan brovıene rde. sıcaklık stresinin negatif etkisinin daha
yüksek olduO'u bild irilmektedir. Mashaly ve ark
(2004).3 1 haftalık ticari yumu rtacı tavuklara 5 hatta
boyunca uygulanan yüksek sıcaklık ve nemin yalnı z üret im pertcrmansrr u deOi/ aynı zamanda
immün sistemin fon ksiyo n larını da inhibe eıt iO' ini
belirtmektedir. Bununla birlikte, antikor üretiminde
belirgin bir durma tespit edild iO'ini. sıcaklı k uygulamasından 1 hafta sonra T ve B lenfosillerin aktiviıe l e rin i n normal olduOu ifade ed ilm işt i r.

sek bulunmasına ra{ırnen istatistikselolarak önemsizdi. Bununla birlikte, 40. günde kontrol grubuna
göre sı ca klı k stres ine maru z kalan hayvanlann til'
reterinde log 2 ta ba nı na gOre 1 ba samakl ı k bir azalma tespit edildi. ND antikor titreten aras ındaki farkh lık i st ati s ııks el ola rak önemli bulundu (P<O.OS)_
iB virusuna

dönemlerinde

ka rşı oluşan

antikor titreleri de20. günde. kontrol grubuna göre
sıcakl ık stresine maruz bı rakılan hayvanları n ve 30.
günde de, kontrol grubundaki hayvanla rın titreleri
daha yüksek b u l u nması n a rağmen , istatis tiksel olarak önemslzdi. Bunun la birlikte, 40. günde , sıcaklık
stresine maru z b ı rak ı lan piliçlere gOre kontrol grubu
hayvanla rda belirlenen yük sek titreler istatistiksel
olarak önemli bulundu (P<0.05 ).
{ıerlend irild iOinde;

Tart ı şma

s ıca klık

çalışma da.

broyler piliçterin uzun süre (15stresine maruz b ırakı lmas ı
sonucu. 30. gün örneklerinde çalışma grubunun
ND ve LS antikor titreleri daha d üşük ol m a s ın a raO'men istatisttksek olarak önemsl zdt Ancak, 40. gün
örneklerinde ND ve IB antiko r lit releri a ras ı nd a ki
farklılık lar istatistikselola rak önemli bulundu. Konu
üzerinde çalışan diOer a raştı rıcıla r da (Donker ve
ark 1990. Sartlen ve Smith 2003. Khajavi ve ark
2003. Mashaly ve ark. 2004), maru z kalınan s ı 
caklık stresinin ş idd et ine göre immün sistemi az
etkilediO'ini beli rtmektedirler Bu çayada çok
lı şmada. sıcaklık stres inin aşılamalar ile oluşan
ND ve LB antiko r titrelerinin daha düş ük olduğu ortaya konmuştu r. Bu çalı ş ma ve diğe r araştırıcıların
ça lı şma la rı nda deO' işik metot ve uygutamalar kulla nılmas ı na rağme n. s ıcaklık stre sinin az yada çok
immün sistem fo nksiyon la n n ı etkileyebileceoi be·
lirtilmektedi r.
Bu

30. günler a rası )

ve Son uç

Hayvanlarda yüksek sıcekhğm olumsu z etkileri
uzun yutardan beri bilinmektedi r (Karalon 2006).
Tavuklarda sıcaklık stres i; canlı aOı rhk kazancn n.
yumurtacı sürülerde yem tüketimini ve yumurta üretimini azalurken. yumurta kabuQu kırı k o ra nı nı arttırd lOI belirtilmektedir (Ayha n ve ark 2000 , Şah in ve
ark 2002. Şebe r ve ark 2002 . Arslan ve Duru 2004,
Özbey ve ark 2004). Aynı zamanda. yüksek s ı 
cak lık. canlın ın gel işmesinde önemli f on ksiyon ları
olan T3 ve T4 aktivite lerini etkilemesi, plazmadaki
ko nsant rasyon la rı azattması yanı s ı ra kc rtıkosteroid

konsantrasyonu artı ra rak immün sistemi de baskılayabilmekted i r (Allan ve ark 2002. Şa hin ve ark
2002. Bartletl ve Sm ith 2003. Khaja ri ve ark 2003.
Masha ly ve ark 2004) .

s ı cakl ık

Uzun sü re s ıca k/ı k stresine maruz kalan brcy ler piliçlerd e. aş ılama lar sonras ı ND ve LS antikor
titrelerinin daha d üş ük belirlenmesi humoral bağışıklı ğ' ı n et ki le ndiğini göstermektedir. Hayat süreleri kı sa olan broyle r piliçlerdo ya pıl an bu çalışma
ayn ı zamanda özellikle yu murtac ı tavuklar için bir
mod el t e ş kil etmelidir. Çünkü , özellik le yaz aylarında kümes içi s ı ca klığı n ı n yükselmesi sonucu
uzun sü reli s ı caklık stresine maruz kalan hayvanları n g e l iş im pertorrnanstannm ya nı sı ra humoral ba O IŞı kl ı ğ l da etkilenmektedi r. Sonuç olarak,

Sıcaklık stres inin immün sistem üzerine etkilerini belirlemek için çe ş itl i çalış mala r yapılm ışt ı r
(Donke r ve ark 1990. Bartlett ve Sm ith 2003 , x na[av i ve ark 2003. Mashaly ve ark. 2004) . Donke r ve
ark (1990). yüksek s ıcaklı k (42°C. 4 kez 30 dakikalık periyotlarla) stresine maru z kalan tavuklarda
s ıcaklık s ı res in in antikor üretimi uzerine etkisi clmadlOI yada çok küçük bir etkisi cta büece ğini beli rtm işlerd ir. Bartlett ve Smith (2003). yüksek sı 
caklık uygu lanan (23°C'den 35°C'ye) broylerlerde,
peritoneal makrotapann insidens inde. fagesilik akuviteferinde. total IgM . IgG. prime r ve sekonder humoral baOışıkl ıkta ve lenloid organların aOır
lık/arında belirgin olarak azalma tespit edildiOini
rapor etmişte rdir. Sonuç olarak. breylerlerin immun
sisteminin çevresel faktörlerden etk ilenebi leceğ ini
ifade et mişlerd ir. Khajavi ve ark (2003). tica ri broylerlerde 35 günden 4 1. güne kada r 7 gün boyunca
uygu lanan yüksek sıcaklığ ın (39± 1 oc) CD+4 ve anlikor üretimini et k ilemeğ ini ve CD+8 m iktarın ı dü·

kanatl ı / ard a yapılan aş ı lama l ar sonra sı şekillenen
baQ ış ıklıQın

daha d üşü k olabüeceğt ve hastal ıklara
bir orecnspcze faktör oluş t urabileceği kanaatine vanimıştır.
karş ı
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