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BROILER clvclv VE piLIçLERDE DE~EYSEL LUPII"OSIS'DE
iç ORGANLARDA ŞEKILLENEN DEGtşIKLlKLER

Harun Özer'"

Expcrimental Lupinosis in Broilcr Chickcns and Morpholo~ic Changes in its Visecra

Summary: Three and 30-day-old broiler ehiekens were fed with
anormal diet eontaining grinded seeds oL L. (llbus (40 %, 60 %, 80 ~{,
in proportiol1.l) for 30 days.

Ali the 3-day-old ehiekens died .from (leut lupiflosi.\' in helll'een
1-4 d(lys. All the 30-day-old chickens were killed af ter 30 days (~f
.feeding. These ehickens were examined maeroseopically and micros-
copica!!y.

Results of these studies shoıved that seeds of lupinus can be u.\'ed
in ehieken ratioııs 011 the 30-day--old ehiekens without e(lusing aeut
and ehronic Iııpinosis or any damage in th e tissues.

Özet: Üç ve 30 günlük broiler civciv ve piliçlere % 40, % 60, ~,:ı
80 oranmda öğütülmüş lupinu.\' (L. albus) tohumlan civcil' ve piliç
biiyiitmc yemlerine kanştmlarak 30 gün süre ile verilmiştir. Civcivler
1-4 güıı içinde akut lupinosis' ten ôlmüştür. Piliçler ise yemlemenin
30. gününde ôldürülmüştür. Şekillenen makroskopik ve mikroskopik
lezyonlar incelenmiştir.

Sonuç olarakta lupinus tohumlamıın piliçlerde akut veya kronik
lupinosise veya dokularda herhangi bir hozukluğa sebep olmaksızlil
piliç büyütme yemlerine katılabilecelti kamsma vanImıştır.

Giriş

LupinJer, protein yönünden zengin bitkilerdir. Bunların tohum-
larında ham protein oranı % 30 civarındadır. Bu oran mısır ve arpada
~,~iO, buğdayda 'lı; ı6, soya fasülyasında % 36 civarındadır (15).
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Lupinler hepatotoksik olan birçok alkaloid içerirler ve lupi-
nosis'in oluşumunda bu alkaloidlcr sorumlu tutulurlar. Anagyrin,
quinolizidine, lupinine, lupinidine, lupanine, d-Iupanin hydroxy,
oxylupanin, sphathylotine, glikoalkaloid vernin bu alkaloidlerin bazı-
larıdır (2, 4, 9, i I, 14). Ülkemizde yetişen L. albııs da aynı özelliklere
sahip olup, % 1-1,5 oranında lupinine, lupanine ve glikoalkoloid
vernin alkaloidlerini ihtiva etmektedir (9).

Lupinus tohumları özellikle kışın uzun sürdüğü dönemlerde hay-
van yemi olarak kullanılmaktadır. Ancak yeme karıştırılarak veril-
mesine bağlı olarak akut veya kronik seyirli toksikasyon olayları
oluşmaktadır (\,2,4, i ı, 14).

Bu çalışma protein değeri yüksek olan 11Ipinus tohumlarının
broiler ırkı civcivlerin yemlerinde kuJJanllıp kuJJanılmayacağınl ve
hangi oranlarda kullanılabileceğini saptamak amacı ile yapılmıştır.
İnceleyebildiğimiz kadarı ilc literatürde civciv ve piliçlerde deneysel
lupinosis olaylarına rastlanmamıştır.

Materyal ve Metot

Denemede iO'arlı 4 grup halinde 40 adet 3 günlük broiler civciv
ile 30 günlük broiler piliç kullanıldı.

Bunlara verilen yem miktarları ve oranları ile deneme süresi
Tablo i ve tahlo II de gösterilmiştir.

Tablo ı ve II'nİn incelenmesinden de anlaşıldığı gibi deneme
grubu civcivlerin tamamı denemenin 4. gününde ölmüş, piliçler ise
deneme süresi sonunda öldürülmüştür. Ayrıca her iki grup için deneme

Grup
Civciv sayısı Lupin mikıası
(3 günlük) (% gr.)

Civciv büyütme
Yem. Mik.

(i;' gL)

Yemlemeden
sonra ölüme
kadar geçen
süre (gün)

ID 40 60 2--4
-------1------------ -----.- ------- ------- .-

ıı lO 60 40 1-3
---1-11- --- --- -LO----- --- 80--- ---20 -------- 1".2- --i
------------- -----------------1----- ---
IV Kontrol LO -- 100 4

Tablo ı. Civciv Grupları ve Ye ,n Oranları
(three-day-old chickens and proportion of raıiun).
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Piliç sayısı Lupin miktarı Piliç büyüıme Dene:nc süresi
Grup (3 günlük) (% gr.) Yem. Mik. (gür,)

ı[ LO 40 60 30
----- - .._------- ------ --------

ıı LO 60 40 30
- ------ .._---- -_._------

III LO 80 20 30
.- - -----

IV Kontrol 10 - 100 30
Piliç Grupları ve Yem Oranları (thirty-day-old chickcns and proportion of raıion).

grupları ile eşit sayıda kontrol kullanılmış ve normal yem ile beslen-
miştir. Ölen ve öldürülen civciv ve piliçlerin tam otopsileri yapıl-
mıştır. İç organlardan (karaciğer, dalak, akciğer, böbrek, kalp kası)
alınan örnekler % LO luk formalin solüsyonunda tesbit edilmiş, bilinen
işlemlerden geçirildikten sonra parafin blokları ve dondurma kesit-
leri hazırlanmış, parafin kesitleri 5 mikron kalınlığında mikrotomda
kesilerek Hematoksilen-Eosin (RE.), Van Gieson, PAS boyama
yöntemleriyle, dondurma kesitleri ise kryotomda 15-20 mikron kalın-
lığında kesilerek Oil Red O boyama metodları ile boyanmış ve ışık
mikroskobunda incelenmiştir (12).

Bulgular

Tüylerde karışıklık, durgunluk, dyspnoe, titreme ve koma hali
ölen civciv gruplarında gözlenen klinik bulgulardır. Kontrol grubu
civcivler ile piliçlerde ise, benzeri olaylar gözlenmedi.

Makroskopik Bulgular: Ölen civcİvlerin karaciğerlerinde büyüme,
kenarlarında kütleşme, grimsi-kahverengi bir görünüm tesbit edilen
başlıca makroskopik bulgulardı. Gerek bu civcivlerin diğer organların-
da, gerekse kesilen kontrol grubu civcivler ve tüm piliç gruplarında
İncelenen bütün organlarda dikkate değer herhangi bir makroskopik
bulgu gözlenmedi.

Mikroskopik Bulgular: Mikroskopik bulgular da makroskopik
bulgulara paralellik arz etmekte idi. Ölen civciv gruplarında en belir-
gin ve dikkati çeken mikroskopik bulgu karaciğerde oluşan ve özel bir
yerleşim göstermeyen yağ dejenerasyonu idi (Resim ı). Bir kısım
sinuzoidler genişlemiş ve içleri eritrositlerle dolu idi (Resim ll). H.E.
ile yapılan boyamalarda hepatositlerin stoplazmalarında değişen
büyüklüklerde kenarları belirgin, parlak yuvarlak vakuoller gözlendi.
Yağ boyası için Oil Red O metodu ile boyanan preparatlarda bu
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Resim dcjenerasyonu H.E. 3.3 x 20
chickens in lupinosis).

Resim If. Lupinosisıe civciv!erin karaciğerinde hemoraji ve sinusoidlerde genişleme H.E.
3.3 x 20 (Haenıorrhagie and sinusoida! dilaıion in the liver of 3-day-o!d clıickens in

lupinosis).
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vakuoIler kırmızı renkte boyanmış ve bunların yağ damlaeıkIarı
olduğu anlaşılmıştır.

Gözlenen bu bulgular,ı. grup civcivlerde hafif, lL. grup cıvcıv-
lerde orta şiddette, III. grup civcivlerde ise daha şiddetli idi. Ayrıca
bu gruplardaki civcivlerin akciğerlerinde yaygın hemorajiler de
dikkati çekti.

Bu civcivlerin diğer organlarında ve kontrol grubu civcivler
ile tüm piliç gruplarında mikroskopik olarak dikkati çeken bir bulgu
gözlenmediği gibi lupinosisi düşündüren her hangi bir değişikliğe de
rastlanmadı.

Tartışma ve Sonuç

Lupinosis, Lupinus familyasından bitkilerin tohumlarını yiyen
koyun, keçi, sığır, domuz, at ve fareler gibi memeli hayvanlarda
oluşan bir toksikasyondur (1,2,4,5,6,7,8,9, 10, i i, 12, 13, 14).

Lupinosis, akut ve kronik olarak şekiIlenmektedir. Akut form,
makroskopik olarak karaciğerin büyümesi, gevrek ve yağlı bir hal
almış, mikroskopik olarak da karaciğer ve böbrek te yağ dejenerasyonu
yanında hafif bir fibrozisin oluşması, kronik form ise makroskopik
olarak karaciğerin normalden daha küçük ve daha sert olması mik-
roskopik olarak da karaciğerde yaygın fibrozis ve safra kapiIlar hüc-
relerinin proliferasyonu ile karakterizedir (5,6,7, ıı, 13). Yine bi-
lindiği gibi alkoloidier akut olaylarda direkt olarak sinüzoidlerin
endotheliumJarını zedeleyerek sinüzoidal boşluklarda genişleme ve
exudasyona, kronik olaylarda ise hepatositlerde megalositosise sebep
olurlar (3).

çalışmamızda, belirli oranlarda lupinus tohumları verilen civ-
civlerin 1-4 gün içerisinde ölmüş olmaları, karaciğerlerinde yağ deje-
r.erasyonu, sinüzoidlerde genişleme ve eritrositlerle dolu olması lite-
ratürdeki akut lupinosis olaylarına uygunluk göstermektedir. Ay-
nca bu olayların şiddeti yemlerdeki lupinus tohumu oranının artma-
sına paralellik arzetmiştir.

PiIiçlere 30 gün süre ile çeşitli oranlarda lupinus tohumları veril-
mesinde ise yapılan makroskopik ve mikroskopik incelemelerde akut
veya kronik lupinosis'i ima edebilecek herhangi bir bulguya rastlan-
madı.
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Uygulamada, broiler civcivlere 30 günden itibaren piliç büyütme
yemleri verilmekte ve bu yemleme en çok 20 gün devam etmektedir.
O nedenle denememize 30 günlük piliçler alınmış ve bunlar, yem-
lerine belirli oranlarda lupinus tohumları karıştırılmış piliç büyütme
yemi ile 30 gün süre ilc beslenmişlerdir.

Sonuç olarak,lupin tohumları katılmış yemle beslenen üç günlük
civcivlerde 1-4 günlük süre içerisinde toksikasyon saptanmıştır. 30
günlük piliçler değişik oranlarda lupinus tohumu katılan yemle bes-
lendiğinde herhangi bir toksikasyon belirtisi göstermemiştir. Ayrıca
30 günlük bir yemleme süresinden sonra gerek makroskovik gerekse
mikroskopik düzeyde herhangi bir patolojik değişim oluşmamıştır.
Bu nedenle lupinus tohumlarının broiler piliçlerinin yemlerine katıla-
leceği kanısına varılmıştır.
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