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Dengesiz Beslenmenin İmmun Sistem
Üzerine Etkileri

Ahmet ERGÜN 1 Adnan ŞEHU 1

ÖZET :Kanatlı yetiştiriciliğinde en büyük risk olarak salgın hastalıklar gösterilmektedir. Tedavi imkanı
olmayan ya da tedavinin çok pahalıya malolduğu bu hastalıklarda en mantıklı çözüm yolu hayvanın savunma
mekanizmasını güçlü tutmak ve bu mekanİzmayı harekete geçirecek koruyucu tedbirler almak, böylece hayvan+
ların hasta olmalarını önlemektir. Önemli olan da gerçekten budur, bir diğer ifadeyle koruyucu hekimliktir.
Hastalıklar ortaya çıktıktan sonra ilaç ve dezenfektan kullanarak yapılan tedavi son derece pahalı ve garantisi
olmayan bir yöntemdir.

Kanatlı hastalıklarına karşı savunma mekanizmasını güçlü tutmanın en temel prensibi dengeli beslenmedir.
Yemlerdeki enerji-protein dengesi, vitamin ve mineral madde kompozisyonları immun sistemin performansı
üzerİne önemli etkilere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Dengesiz beslenme, bağışıklık, kanatlı

Effects Of Malnutrition On The Immunity

AB;iTRACT:The great risk in which affects poultry health has been shown spreadable enfectious diseases in
poultry production. The best and logical solution in no curable and pastly curable disease, poultry immune defence
mechanism should be kept strong and to take necessary cautions for induction of immune response, so animal can
be prevented to become ilI. The point should be stressed that preventive medicine is very important to protect
animals against disease. Mter disease occur the treatment used drugs and disinfectan is considerable wrong,
expensive method and there is on gurantee of the encauntered disease.

The bacis priciple is that balanced feeding is very important to immune defence mechanism in poultry
disease. Energy-protein balance vitamin and mineral composition the feeding given to animals have crucial effects
on the immune system.

Key Words : Mainutrition, immunity, poultry.

BAGIŞIKLIK

Bağışıklık genel anlamda, vücuda giren veya
verilen yabancı substratlara (mikroorganizma, toksin,
toksoid, protein, polisakkarit, kompleks yapıdaki
moleküller, vs. ) karşı vücudun bütün genel ve özel
savunma mekanizmaları ile karşı koyması, direnç
göstermesi, kendini koruması ve zararlı maddeyi
elimine etmesi olarak tanımlanabilir. Bağışıklık bu
genel tarifi içinde vücutta, birbirini tamamlayan ve
çok yakın ilişkide bulunan başlıca 2 genel karakterde
ortaya çıkmaktadır.

l- Doğal bağışıklık: (Genetik ve fizyolojik faktör-
ler, primer ve sekonder savunma mekanizması)

2- Edinsel bağışıklık: Bu bağışıklık da aktif ve
pasif olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

Aktif edinsel bağışıklık: İnsan ve hayvanlar
hayatlarının herhangi bir döneminde, kısa veya uzun
bir süre, canlı veya inaktif çeşitli mikroorganizmalar-
la, bizzat kendileri temasa gelerek veya kendilerine
koruyucu amaçla verilerek, bu etkenlere karşı değişik
derecelerde bağışıklık kazanmalarıdır.

Pasif edinsel bağışıklık: Bu tür bağışıklık başka
bir şahısta bulunan veya hazırlanan antikorların, nor~
mal veya hasta kişilere verilmesiyle elde edilir.

Aktif bağışıklikta, yanıt vücudun kendi lenfoid ve
miyeloid sistemi uyarılarak meydana geldiği için
oluşan bağışıklık daha uzun süreli ve etkilidir.

Vücuda bir immunojen girdikten veya verildik-
ten sonra humoral ve hücresel yanıt oluşmaktadır.
İmmunokomponent hücreler tarafından sentezlenen
eriyebilir substratlar kendi sentezini uyaran mikro or-
ganizmalar ile birleşerek aktivitelerini ve hastalık
yapma yeteneklerini nötralize ederler. Bunlar
humoral yanıtı oluşturan immunglobulinlerdir (IgM,
IgA, IgG ve IgE). İmmunojenlerle uyarılan diğer
immun kompotent hücreler, hastalık ajanlarını ve
infekte hücreleri yok etmeye ve zararlı etkilerini
ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bunlardan milkrofajlar
ve polimorflar (nötrofil ve eosinofiller), fagositozis ve
ekstraselüler öldürme işlemi (virüs ile enfekte olmuş
ve transforme olmuş hücreleri sitolitik enzimlerle lize
etme) ile vücudu korurlar.

İmmun sistemin yabancı ajanı etkisiz hale
getirme metodlarından biri olan fagositosis, spesifik
olmayan bir immun cevaptır. Yabancı cisim fagosit
tarafından alınır ve sindirilir. Fagositler dalakta,
karaciğerde ve kanda mevcuttur. Fagositik sistemden
farklı olarak immun sistem antijeni hafızasına alarak
her antijen için farktı antikor geliştirmektedir.
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LenfositJer kanda serbest olarak dalak lenf folikülü ve
timüs bezi gibi organlarda bulunurlar, Organın oriji-
nine bağlı olarak lenfositJer B veya T hücrelerine
dönüşrnek üzere farklılaşırlar, Bu hücreler antijenik
stimulasyona bağlı olarak antijenleri tahrip eden
antikorlar üretirler ( 1 ),

Beslenme ve bağışıklık konusunun iki aşamada
ele alınmasında yarar vardır, Bunlar;

_ hastalıklardan korunmada beslenmenin etki-
° leri,

- tedavi sırasında beslenmenin önemi.

Koruyucu hekimlikte beslenmenin immünite
üzerine etkilerinden söz edilirken ilk akla gelen
örnek, yumurta piliçlerinin yetiştirilmesi sırasındaki
uygulamadır, Yumurtacı piliçler yumurtlamaya
başlayıncaya kadar geçen 18-19 hafta içersinde gerek
ortamın ve gerekse yetiştiricinin bilgi ve becerisine
göre iki farklı yöntemle büyütülmektedirler, Bunlar
üç aşamalı beslenme programı ve yumurta pilici
büyütme yemiyle yetiştirme programıdır,

1- Üç aşamalı beslenme programı:

_0-6, haftalarda yüksek protein ve enerji içerikli
civciv yemi ( % 17-18 protein ve 2800-2850 kcal/kg
ME)

- 6-12, haftalarda piliç büyütme yemi (% 15-16
protein ve 2800-2850 kcal/kg ME) ve

- 12-18, haftalarda piliç geliştirme yemi (% 14-15
protein ve 2850-2900 kcallkg ME) Civcivler tüketti k-
leri yemin yüksek enerji ve protein içeriğine bağlı
olarak ilk 6 haftada hızlı bir büyüme göstermekte,
yüksek canlı ağırlıklara ulaşmaktadır, Böyle
kümesierdeki civcivIerin hastalıklara karşı daha
dirençli oldukları belirlenmiştir,

2- Yumurta pilici büyütme yemiyle yetiştirme
programı:

Civcivler ilk günden yumurtaya başlayacakları
18, haftaya kadar % 15-16 protein ve 2800-2850
kcallkg ME enerjili piliç büyütme yemleri tüketmek-
tedirler. Bu civcivler yemin enerji ve protein
düzeyine bağlı olarak önceki gruba göre daha ağır
büyümekte, canlı ağırlıkları ilk haftalarda düşük
olmaktadır, Özellikle hastalık riskinin çok düşük
olduğu yörelerde ve kendisine güvenen yetiştirici-
lerin tercih ettikleri bir uygulamadır (23), Bu
yetiştirme programlan Şekil -1'de grafikselolarak
görülmektedir,
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Şekil-! Beyaz Legronlar ilc ilk günden yumurtlama
noktasına (POL) kadar geçen sürede alternatif büyüme eğri-
leri, Kanvensiyonel büyüme egrisi, ı. program (A: yük-
sek protcinli starter rasyanu, B: düşük pTateinli piliç
büyütme ve geliştirme rasyonlarıyla) ve 2. program (C: yal.
mz piliç büyütmc rasyonu ile)

Bağışıklığın oluşumunda ve sürdürülmesinde
çok sayıda faktör etkilidir, Aşının tipi, miktarı ve
veriliş şekli bağışıklık verme gücünü etkileyen fak-
törler arasında ilk akla gelenlerdir, Bunula birlikte
bazı çevresel ve hayvana ait faktörler de bağışıklık
üzerinde etkili olmaktadır, Yetersiz veya dengesiz
beslenmenin organizmayı enfeksiyoz hastalık etken-
lerine karşı duyarlı hale getirdiği (25), protein ve
enerji yetersizliklerinin bağışıklık sistemi üzerinde
olumsuz etkilerinin bulunduğu öteden beri bilinrnek.
~~ .

Hayvanlar için gerekli olan doymamış yağ asit-
lerinin rasyonlarda yetersiz olması halinde karaciğer
de büyüme görülmekte ve solunum yolu enfeksiyon-
larına karşı direnç azalmaktadır, (2), Protein ve ener-
ji yönünden olduğu gibi vitaminler ve mineraller
yönünden dengesiz beslenmelerin de bağışıklık siste-
mi üzerinde birçok olumsuz etkileri gözlenmektedir,
Son yıllarda A, E ve C vitaminIeri yetmezliklerinin
kanatlıların immün sistemi üzerindeki etkilerinin
belirlenmesine yönelik çok sayıda araştırmaya rast-
lanmaktadır (4,10,20,24,27), Bunlardan başka mineral
madde yetersizliklerinin de bağışıklık üzerine etkili
olduğu görüşü yaygındır,

Enfeksiyon hastalıklarla beslenme arasındaki
ilgi iyi bilinmekle birlikte kötü beslenmenin immun
sistemi ve organizmayı. nasıl etkilediği tam olarak
anlaşılmamışUr, Bu konudaki araştırmalar devam
etmektedir (25),

YEM DEGİşİKLİGİNİN HASTALıK
OLUŞUMUNDAKİ EKTİsİ

pH'sı 4 civarında olan mide, aslında doğal bir
bariyerdir ve yemlerle vücuda giren mikroorganiz.
maların yaşama şansını yok etmektedir, Yemlerde
yapılan değişikliklerle bu pH'nın 6 -Tye çıkması duru-
munda söz konusu özellik doğal bariyer etkisini kay-
betmektedir,



PROTEİN -ENERJİ DENGESİzLİtü ve
BAGIŞIKLIK

Genellikle protein-enerji yetersizliği immun sİs-
tem fonksiyonlarını azaltıcı etkiye sahiptir (29).
Malnutrisyon bakteriyel enfeksiyonlara karşı direnci
azaltabilmektedir (29,34). Bu durumun kötü beslen-
meden dolayı dalaktaki karakteristik değişikliklerden
kaynaklandığı belirtilmektedir (33). Dalak fagositoz
olaylarda önemlidir. Dalak antikor ve immunoglobu-
linIeri sentez eder. Hayvanlarda dalağın alınması
belirgin hastalıklara karşı direnci düşürür.

Canlılarda organ ve dokuların büyüme ve
gelişme döneminde diyette protein yetersizliği ortaya
çıkabilir. Besin maddeleri protein, yağ, karbonhidrat,
vitamin, mineral ve su olarak altı büyük kategori
altında toplanabilir. Besin maddelerinin yeterlı
düzeylerde verilmesi özeılıkle hayatın ilk
devrelerinde çok önemlidir. İyi bir gelişme için esao-
sİyel aminoasitlerin eksiksiz olarak alınması zorunlu-
luğu vardır. Dünyanın yaklaşık olarak 2/3'ü beslen-
mede çeşitli şekillerde protein noksanlığı ile karşı
karşıyadır. Protein yetmezliğinin yetişme ve gelişme
dönemlerinde beyin fonksiyonları üzerİndeki etkilerİ
hakkında çok çalışılmakla birlikte protein eksikliğinin
İmmun cevap üzerİne olan etkisİ konusunda çalış-
malar oldukça sınırlıdır. Genelolarak kronik protein
yetersizliğinİn humoral ve hücresel immun cevabı
farklıdır.

Kronik protein yetersizliği birçok durumda
hücresel immunuteyi arttırıcı (özellikle timik hormo~
nun aşırI üretilmesi durumunda) humoral immu-
niteyi ise azaltıcı yönde etki göstermektedir.
Hücresel immunutenin artışındaki muhtemel
mekanizma, T hücrelerinin aralarındaki yarışma
olgusudur ( i i ).

VİTAMİN DENGESİZLİKLERİ ve
BAGIŞIKLIK

Vitamin A
Vitamin A'nİn büyüme, görme, döl verimi ve

diğer fonksiyonları üzerine çok sayıda araştırma
bulunmaktadır. Hastalıklarla ilişkisi ile ilgili ilk akla
gelen konu ise yetersizliğinde epitel dokuda meydana
gelen tahribatlardır. Epitel dokunun zayıflaması
nedeniyle vücudun patojenlere karşı ilk doğal savun-
ma mekanizması zayıflar ve etkenlerin vücuda
girerek hastalık oluşturmaları kolaylaşır. Kanatlılarla
yapılan bir aştırmada (30) yem vitamin A düzeyleri
ile Newcastle enfeksiyonunun şiddeti arasında önem~
li ilişkiler bulunmuştur.

Vitamin A'nın immünite üzerine etkilerini konu
alan araştırmaların ise son yıllarda ağırlık kazandığı
gözlenmektedir. Vitamin A yetersizliğinin immün sis~
temİ olumsuz yönde etkilediği ve civcivlerde timus ve
bursa Fabricius gibi lenfoid dokuların ağırlıklarında
önemli ölçüde düşüş görüldüğü bildirilmektedir (13).

Vitamin A noksanlığının immun sisteme ait
organlardaki bu olumsuz etkileri yanında B-Ienfosit-
lerinin plazma hücrelerine transformasyon kapa~
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sitelerinde ve özellikle de 19 A yapımında azalmaların
ortaya çıkması ile birlikte, B ve T lenfositlerin mito-
jen ve antijenlere karşı verdikleri cevaplarda
düşüşlere neden olduğu gözlenmiştir (9).

Vitamin A'nın immun sistem fonksiyonları
üzerindeki etki mekanizmalarının aydınlatılması
amacı ile yapılan bir çalışmada (14) ise retinil fosfatın
monosakkaritleri bağlanacakları proteinlere transfer
ederek glikoprotein sentezine yardım ettiği ve sen-
tezlenen glikoproteinlerin de hücre zarının yapısına
girerek lenfositlerin proliferasyonu ile makrofajların
fagosit kapasitelerini etkilediği belirtilmektedir.

Vitamin A yetersizliğinin imm un cevabı önemli
ölçüde azalttığına dair bilgiler oldukça klasikleşmiş
olmasına karşılık yüksek dozda vitamin A
verilmesinin olumsuz etkilerinden de bahsedilmekte-
dir. Bir çalışmada, 1000 mg/kg retinole denk retinil
asetat ilave edilerek hazırlanan rasyonları tüketen
civcivIerde E. coli enfeksiyonuna karşı yetersiz
düzeyde vitamin A verilenlerden daha fazla
duyarlılık tespit etmiştir (18). Yapılan bir başka
araştırmada da (19), yüksek düzeydeki Vitamin A'nın
T-Ienfosit proliferasyonunda ve sığır albuminine
karşı oluşturulan antikor düzeyinde önemli azal-
malara neden olduğu bildirilmiştir.

Rasyonlarında farklı düzeylerde vitamin A bulu-
nan hayvanların plazma vitamin A ve karaciğerde
depo vitamin A düzeylerinin de farklı olacağı bekle-
nen bir sonuçtur. Nitekim yapılan çalışmada (19) O,
0.85, 35 ve 1000 mg/kg düzeylerinde rasyona katılan
vitamin A, karaciğer ve plazma vitamin A düzey-
lerİnde önemli farklılıklar yaratmıştır.

Vitamin E

Vitamin E, antioksidan olarak özellikle biyolojik
membranıarı oksidasyondan koruyarak metabolizma-
da önemli görevlerden birini üstlenmiştir. Bu fonksi-
yonun yanı sıra çeşitli hastalık etkenlerine karşı
humoral ve hücresel bağışıklığın oluşumunda da
etkili olduğu bilinmektedir.

İmmun sistem fonksiyonlarının normal işleyişi
için gerekli olan Vitamin E, arahidonik asidin meta-
bolize olması sırasında oluşan ve immunosupretif
etkiisi bilinen prostaglandinlerin biyosentezlerini
azaltlI,lak suretiyle etki göstermektedir (24).

Yüksek düzeyde Vitamin E uygulamak suretiyle
viral enfeksiyonlara karşı organizmanın savunmasın-
da önemli görevler üstlenen interferonların sentezini
arttırmanın da mümkün olduğu bildirilmektedir. ( 17).

Etlik piliçlerde yüksek düzeyde vitamin E kul-
lanımının etin dayanıklılığı üzerine etkilerinin ince-
lendiği bir araştırmada (4),100-150 mg/N,g düzeyinde
vitamin E katılan rasyonlarla beslenenlerle hiç vita-
min E katılmayan rasyonlada beslenenler arasında
plazma alfa-tokoferol düzeylerinde çok belirgin fark-
lılıklar gözlenirken plazma retinol düzeyleri arasında
önemli bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

Aşıların hazırlanması sırasında aşı preparatına
mineral yağlar yerine adjuvant olarak belli oranlarda



48

vitamin E katılmasının, enjeksiyon yerindeki yangı
reaksiyonlarını azaltıcı etkisinin yanı sıra, Vitamin E
nin immün cevabı olumlu yöndeki etkilediği de belir-
tilmiştir (17).

Vitamin E nİn immunite üzerine etkilerinin
araştırıldığı bir başka çalışmada (32), negatif kontrol
rasyonunun her kg'na 150 ve 300 LU vitamin E ilave
edilmiş ve Kcoli enfeksiyonlarında vitamin E
ilavesİnİn mortaliteyi azalttığı, fagositazisi 3-4 kat
kadar hızlandırdığı tespit edilmiştir.

Newcastle aşısına karşı bağışıklığın oluşumun-
da vitamin E.nin fonksiyonunu araştırdıkları çalışma-
da immunoglobulin miktarının vitamin E düzeyi ile
paralelolarak arttığı ve en önemli artışın 300 İÜ/kg
ile elde edildiği bildirilmektedir ( 16). Hindi rasyon-
larına 360 ppm' e kadar çıkan miktarlarda vitamin E
ilavesi ile Newcast1e aşısına karşı oluşan bağışıklık
incelenmiş ve aşılamayı takip eden 108. günde HI
titreleri ve serum IgG düzeylerinde bir artış bulun-
muştur (16). Yumurta tavuk yemlerine O,S, 35 ve 70
lU/kg düzeylerinde vitamin E katılması, Newcastle
aşısına karşı oluşan antikor titresi bakımından
gruplar arasında bir fark ortaya çıkarmamıştır. (12).
Ayrıca bu tavuklardan elde edilen civcivlerde de
matemal bağışıklık yönünden herhangi bir fark belir-
lenememiştir.

İki farklı hibrid civciv kullanılarak Vitamin E ve
enin üç farklı dozunun araştırıldığı bir başka çalış-
mada (26), Vitamin E'nin her iki hibritte de antikor
titresİni önemli ölçüde artırdığı tespit edilirken C.
vitamininin sadece bir ırkta olumlu sonuç verdiği
belirlenmiştir. Her iki hibritte de iki vitamin arasın-
daki etkileşim önemli bulunmuştur. .

Yumurta verimi üzerine vitamin E'nin etkisinin
incelendiği bir araştırmada (S) rasyona 120 mg /kg
düzeyinde katılan vitaminin verim ve yemden yarar-
lanmayı artıramadığı bildirilmiştir. Fakat aynı
araştırmanın bir başka denemesinde 34. haftada
Newcastle hastalığından etkilenen hayvanlarda 19-89.
haftalar arasında kontrol grubunda % 65.5 olarak
gerçekleşen yumurta verimi vitamin E verilen grupta
% 71.9 olarak bulunmuştur.

Vitamin C
C Vitamininin strese maruz kalan hayvanlarda

azalan vücut direncini arttırdığı bilinmektedir. Çeşitli
stresIere maruz kalmış hayvanlarda fazlaca sal-
gılanan kortikosteroidler, vücut rezervlerinin hay~
van için hayati sayılabilecek dolaşım, solunum, vücut
ısısının regüle edilmesi gibi temel fonksiyonlar için
kullanılmasını sağlar. Stres sırasında bağışıklık
mekanizmasında spesifik olmayan bir tepki oluşmak-
ta ve bu tepki özel patojenlere karşı güçlü bir bağışık-
lığın meydana gelmesine engelolmaktadır. -Vitamin c'
nin, kortikosteroid sentezini azaltmak ve lenfoid
dokuları korumak suretiyle hastalıklara karşı
bağışıklığın oluşumunu stimule ettiği bildirilmekte-
dir. Normal şartlarda organizmada bir miktar vitamin
C sentezlenmektedir. Fakat özellikle stres altında
kalan ve yüksek verim gücüne sahip hayvanlarda ek
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vitamin C kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır (8,28 ).

Stres sırasında salgılanan kortikosteroidler vita-
min C'nin organizmada kullanımını artırmaktadır.
Nitekim, 39 "elik sıcak stresi uygulanılarak yapılan
araştırmada (28), ekzojen kortikosteroid uygula-
masının plazma askorbik asit konsantrasyonunda %
19 oranında azalmaya yol açtığı bildirilmektedir.
Buna karşılık, ACTH uygulamasını takip eden 3. saat-
te alınan kan örneklerinde vitamin C konsantras-
yonunun yükseldiği ve bunun böbrek üstü bez-
lerinden stres sırasında C vitamini salgılanması sonu-
cunda gerçekleşebileceği bildirilmektedir (21). Bu
tepkinin yaşa, uygulanan stresö.rün tipine ve hatta
hayvanın ırkı ve cinsiyetine bağlı olarak değişe-
bileceği belirtilmektedir.

Vitamin C, kortikosteroid salgılanmasını kontrol
altında tutarak spesifik patojenlere karşı oluşacak
bağışıklığın güçlenmesine yol açar (28).
Kortikosteroidlerin lenfositotoksik etkilerinin olduğu
ve vitamin C'nin bu immun sistem hücrelerini ste-
roidlerin olumsuz etkilerinden koruyarak bağışıklığın
artmasına yardımcı olduğu da öne sürülmektedir
(lS).

Soğuk stresine maruz bırakılan ya da intravenöz
yolla kortikosteroid enjeksiyonu yapılan Leghorn civ-
civlerde, farklı dozlarda vitamin C verilmesinin bu
hayvanların koyun eritrositlerine karşı oluşturduğu
antikor titrelerinin etkilendiği gösterilmiştir(20). Bu
araştırıcı, 110-l40 mg/kg arasında uygulanan vitamin
C'nin antikor titrelerinde artışa neden olurken daha
yüksek dozların verildiği hayvanlarda bir düşme
eğiliminin gözlendiğini bildirmektedir.

Vitamin C'nin yumurtacı tavuklarda verim per-
formansı ve yumurta ve yumurta kabuğu kalites.i
üzerine etkilerinin incelendiği bir çalışmada (8),
1000-3000 mg/kg gibi yüksek dozlarda bile vitamin C
ilavesinin belirgin bir farklılığa yol açmadığı
bildirilmektedir. Bir başka çalışmada (6) ise, daha
düşük dozlar (50-400 mg/kg) kullanılmış ve yine
belirgin bir farklılık elde edilememiştir.

Vitamin C'nin özellikle stres sırasında kabuk
kalitesindeki düşüşleri önlediğine dair bilgiler mev-
cnttur (28). Yapılan bir çalışmada sularına tuz
katılarak kabuk kalitesi düşürülen tavukların, vitamin
C ilavesi ile kabuk kalitelerinin düzeldiği belirlen-
miştir (3).

MİNERAL MADDE DENGESİZLİKLERİ
ve BAGIŞIKLIK

İmmun sistem son derece ko'mpleks hücresel ve
moleküler etkileşimler:i 'ihtiva eden anlaşılması güç
konulardan birisidir. Iz elementlerin tek başlarına
hastalığı önleme kabiliyetleri yoktur fakat imm un sis-
tem ile etkileşimleri sayesinde ekonomik kayıplar
minimize edilebilir. Çiftlik hayvanlarında iz element
saplamentasyonlarının immun cevaptaki önemli rolü,
bunlarla ilgiyi cazip hale getirmektedir. Birçok yem
maddesi iz element yönünden yetersizdir. Kaba yem-
ler ve küme s hayvanları ham maddeleri bir veya daha
çok iz mineral yönünden noksanlık sınırındadırlar.



Bundan dolayı yeterli bir immun cevap alabilmek için
rasyonlara İz mineral saplamentasyonu yapılması
zorunludur.

Demİr ilginç bir İz elementtir. Noksanlığı ve
fazlalığı immun sistemi etkilemektedir. Çeşitli
şekillerde ortaya çıkabilecek bir Fe noksanlığı
leukositlerin bakteri öldürme yeteneklerini olumsuz
yönde etkilemektedir. Bakteriyel ve viral enfeksiyon-
ların başlangıcında serum Fe seviyesi düşer ve daha
sonra hızlı bir yükseliş gösterir. Bu durum kesin
olarak tespit edilmiştir. Enfeksiyonların akut fazında
ortaya çıkan bu hipoferremi, önemli bir koruyucu
mekanizmadır. Bu durum demir noksanlığından
ortaya çıkan anemİnin İmmuniteyi arttıracağı anlamı-
na gelmez. Aksine demİr noksanlığı enfeksiyonlara
karşı duyarlılığı arttırmaktadır. Enfeksiyon başladığı
zaman Fe saplamenti bakterisid aktivitesİni karaciğer
ve dalak makrofajlarında gösterir. Ör: Salmoneıla gal-
linarum ile enfekte edilen civcivIerde Fe saplamenti
(200 ppm) yaşama gücünü arttırmıştır. Hastalanan
civcivlerde enfeksiyondan 3 gün sonra anemi ortaya
çıkar. Bu durum hemoglobin ve hematokrit azalması
ile birlikte 9. güne kadar devam eder. Kuşlara yapılan
600 ppm'lik demir saplamenti anemi olaylarını azalt-
mış ve antikor titresini arttırtmıştır. Bu çalışmalar ve
brayler çalışmaları göstermiştir ki enfeksiyon ortaya
çıktıktan sonra yapılan Fe saplamenti immun sistemi
harekete geçirmektedir (7).

Çinko'nun rasyonlarda yeterli düzeyde bulun-
ması civcivlerde hastalıklara karşı direnci arttırmak-
tadır (31 ).

Bakır düzeyinin yeterli olması bakteriyel enfek-
siyonlara karşı koyunları dirençli kılmaktadır. Cu
saplamenti yaşama gücünü ve direncini arttırmak-
tadır. Bakır eksikliği ile iç parazitler arasında da iliş-
ki bulunmuştur (22).

Selenyum, domuz, kanatlı ve ruminantlarda
iınmunstimulan olarak bilinmektedir. Se ve E vitami-
nİ benzer fizyolojik etkilerinden dolayı birlikte
düsünü!ürler. Nötrofildeki glutasyon peroksidaz
akt~ivitesinde ortaya çıkan azalma ile Se yetersizliği
arasında bağlantı olduğu düşünülmektedir. İhtiyaçtan
fazla Se alımı immuniteyi arttırmamaktadır. Bu
komplike olayın üzerinde daha çok çalıştımalıdır.

Kobaltın nötrofillerin mantar enfeksiyonuna
karşı direnç artışına sebep olduğu belirlenmiştir.
Bu direnç, nötrofillerin sağlıklı gelişmeleri için B
12 vitaminİne ihtiyaç duymalarına bağlanmaktadır.

Kromun, yüksek strese karşı çok faydalı bir
mİneral olduğu tespit edilmiştir. Krom, ovalbumine
karşı immun cevabı arttırmaktadır. Fakat kromun
İmrnun cevabı nasıl arttırdığı konusundaki kesin
mekanizma bilinmemekle birlikte, serum kortizon
seviyesini azalttığı tespit edilmiştir. Kortizonun da
dahil olduğu glukokortikoitlerin immun sistemi
baskılayıcı özellikte oldukları bilinen bir durumdur.
Hayvanlar kromun organik formunu normal formun-
dan 5-10 kat daha fazla absorbe edebilirler. Krom -
İmmun sistemin ilişkisi, domuz ve kanatlılarda
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detaylı olarak araştırmaya ihtiyaç göstermektedir.
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