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Özet: Bu çalışmada hazırlanan farmakovijilans anketinde bakteriyel hastalıkların ticari broiler ve damızlık broiler işlet-
melerinde görülme sıklığına, antibakteriyel ilaç kullanımından önce antibiyogram yaptırma ve bunların tedaviye yanıt
verme durumu ile farmakovijilans bildirimi gibi bazı sorular yöneltilmiştir. Bu amaçla oluşturulan formlar Bolu ilinde ticari
broiler kanatlı sektöründe çalışan 110 adet veteriner hekim (10 adet ticari işletmede) ve 14 adet damızlık broiler sektö-
ründe çalışan veteriner hekimlere (4 adet damızlık işletmede) doğrudan ulaştırılmıştır. Anket çalışması sonucuna göre;
işletmelerin son bir yıl içerisinde %92.8’unda (13 adet işletmede) bakteriyel kaynaklı hastalıklar görüldüğü, hastalık
vakalarının %70.16’sında (87/124) antibiyogram yapılmadan antibakteriyel ilaç kullanıldığı, antibiyogram yapılmadan
ilaç kullanılması durumunda yaklaşık %58.6’sının bazen tedaviye yanıt aldığı, ilaç seçiminde ticari kanatlı sektöründe
çalışan veteriner hekimlerin uygulanabilirliğe, damızlık işletmelerde ise edinilebilirliğe önem verdikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel ilaç, broiler, farmakovijilans

Pharmacovigilance Screening for Antibacterial Drugs in Commercial and
Breeding Broiler Enterprises in Bolu Province

Summary: Pharmacovigilance survey prepared in this study included the incidence of bacterial diseases, status of
performing antibiogram before using the antibacterial drugs and responsiveness to treatment with their
pharmacovigilance notification as well as some questions were asked. Forms created for this purpose were delivered
directly to 110 veterinarian working in commercial broiler enterprises (10 enterprises), and to 14 veterinarian working in
breeding broiler enterprises (4 enterprises) in Bolu Province. According to the survey results, 92.8% (13 enterprises) of
businesses in the last year experienced diseases of bacterial origin; and 70.16% (87/124) of cases with diseases used
antibacterial drug without antibiyogram. Those using drug without antibiogram received a response from approximately
58.6%. Veterinarian working in commercial broiler enterprises emphasis applicability in drug selection has been found
and Veterinarian working in breeding broiler enterprises emphasis easy access in drug selection has been found
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Giriş

Farmakolojinin ilaçların güvenliği ve güvenilirliği
konusunda çoğu zaman birbirinin içine geçmiş
şekilde hizmet sunan iki önemli alanı bulunmakta-
dır. Bunlardan birisi farmakovijilans, diğeri ise far-
makoepidemiyoloji’dir (1,7). Farmakovijilans daha
çok işleyiş sistemi, farmakoepidemiyoloji ise ma-
teryal metot odaklıdır. Ancak bu iki disiplinin her
ikisi de ağırlıklı olarak pazarlama sonrası ilaç ze-
hirliliği konusu ile ilgilenmektedir (4,12,16).

Farmakoepidemiyoloji, ilaçla ilgili kullanım ve diğer
bazı gelişmelerin toplumsal düzeyde, gerçek ya-
şam koşulları altında araştırılması için epidemiyo-
lojik yöntemlerden yararlanan bir disiplindir (2,3).
Farmakovijilans ise ilaç ve kimyasal maddelerden,
hastaların ilacın amacına uygun faydalar temin
etmeleri için, üretimden pazarlamaya, ilacın hasta-
larda oluşturduğu istenmeyen etkilerini ortaya çı-
karmaya ve bunların ortadan kaldırılması için faali-
yet göstermeye kadar varan çalışmaları kapsayan
bir sistemdir. İlaçlardan kaynaklanan kötü olaylar-
dan sonra, ters ilaç tepkimeleri, yetkilileri harekete
geçirmiş; bunun sonucu olarak da her ülkede bu
konu ile ilgili çalışmalar başlatılmış, hukuki zemin
oluşturulmuştur (3,4,21).

Fizyolojik fonksiyonların modifikasyonu, hastalıkla-
rın profilaksisi, teşhisi veya tedavisi için hayvanlar-
da ilaçların normal dozlarda kullanılması sonucun-
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da da istenmeyen ve tehlikeli sonuçlar meydana
gelebilmektedir (4,20,22). Bu nedenle veteriner
farmakovijilans, hayvanlarda normal dozlarında
kullanılan bir veteriner tıbbi ürününün, güvenliği ile
ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında
karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin
saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilme-
si, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınmasını,
insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin ince-
lenmesini kapsayan bir çalışma disiplini olarak
tanımlanmaktadır (4,6,22).

Dünyada her geçen gün besin ve protein ihtiyacı
nüfusa paralel artmaktadır (4). Bu noktada düşük
maliyetli protein ihtiyacını gidermekte, kanatlı sek-
törü önemli bir paya sahiptir. Sektördeki mevcut
beyaz et arzı büyük oranda piyasadaki Broiler iş-
letmeleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İşlet-
melerinin bu üretimi gerçekleştirmeleri belli mali-
yetler karşılığında olmaktadır (5,13,14).

Broiler işletmelerinin ilaç giderleri arasında önemli
paya sahip antibakteriyel ve türevi ilaçlar, tüm dün-
yada ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu gibi,
ülkemizde de etlik piliç yemlerinde kullanılmaktadır
(3,4). Ülkemizde kullanımına izin verilen antibakte-
riyellere ilişkin yönetmelik, bu konuda AB tarafın-
dan uygulanan yönetmeliğin düzenlenerek ülkemi-
ze uyarlanmış şeklidir. Antibakteriyel kullanımının
temel amacı, etlik piliçleri ve tüketicisi olan insanla-
rı hastalık risklerine karşı korumaktır. İlgili yönet-
meliklerle kullanımına izin verilen antibakteriyeller
hayvanların ince bağırsaklarından emilmemekte
yaşam süresi içerisinde dışkı ile ete geçmeden
vücuttan atılmaktadır (15,17,18).

Ancak bilinçsiz kullanılan antibakteriyellerin neden
olduğu antibakteriyel dirençliliği başta olmak üzere
çeşitli sorunlar, önemli ekonomik kayıpları berabe-
rinde getirmektedir (6).

Bu araştırma kapsamında Bolu ili’nde kanatlı sek-
töründe çalışan veteriner hekimlere kanatlı işlet-
melerinde antibakteriyel kullanımına ilişkin anket
uygulanarak, farmakovijilans kavramına dikkat
çekilmiş ve antibakteriyellerin bilinçli bir şekilde
kullanılmasının önemi vurgulanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada 2012 yılında Bolu ili’nde kanatlı sek-
töründe çalışan 124 adet veteriner hekime farma-
kovijilans anketi uygulandı. Hazırlanan anketlerde
veteriner hekimlere; kişisel bilgileri, sorumlu olduk-
ları işletmelerde herhangi bir bakteriyel enfeksi-
yonla karşılaştıklarında antibiyogram yaptırıp yap-
tırmadıkları, antibakteriyel seçiminde nelere dikkat
ettikleri, antibakteriyel kullanırken karşılaştıkları
zorluklar (doz, ilacın çözünmesi vb.), tedavide ba-
şarılı olup olmadıkları, en fazla kullandıkları anti-
bakteriyellerin isimleri, ilaç kullanmadan önce
prospektüslerini okuyup okumadıkları,  antibakteri-
yel ilaç kullanırken prospektüste belirtilmeyen veya
saha uygulamasında prospektüste belirtilen oran-
dan daha fazla oluşan yan etki olup olmadığı ve
son bir yılda karşılaştıkları bakteriyel enfeksiyonla-
rın isimleri sorulmuştur.

Bulgular

Yapılan bu araştırmayla işletmelerin son bir yıl
içerisinde yaklaşık %92.8’unda (13 adet işletmede)
bakteriyel kaynaklı hastalıklar görülmüştür
(Tablo1). Anketlere göre ticari kanatlı sektöründe
çalışan veteriner hekimlerin ilaç seçiminde uygula-
nabilirliğe, damızlık işletmelerde ise edinilebilirliğe
önem verdikleri saptanmıştır (Tablo 2).

Tablo 1. İşletme tiplerine göre karşılaşılan enfeksiyonlar

İşletme Tipi

Ticari broiler (n: 110) Damızlık broiler (n: 14)

E. coli enf.
Solunum yolu enf.
Omphalitis
Enfeksiyon görülmedi
Genel Bakteriyel enf.
Salmonella C grubu
Stafilakok enf.
Mycoplasma synovia’nın (MS)

60 (%54.5)
39 (%35.5)

8 (%7.3)
3 (%2.7)

-
-
-
-

-
-
-
-

7 (%50)
3 (%21.4)
3 (%21.4)
1 (%7.2)

Enfeksiyon
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Tablo 2. İşletme tipine göre antibakteriyel ilaç seçiminde öncelikler.

İşletme Tipi

Ticari broiler Damızlık broiler

Edinebilme
Fiyat

Tecrübe
Uygulanabilirlik

11
29
30
40

7
0
4
3

Antibiyotik Seçim

Tablo 3. Ticari ve damızlık broiler işletmelerinde antibiyogram yaptırıp yaptırmamalarına göre tedavi durumu.

İşletme Tipi Antibiyogram
Tedavide Başarı

Bazen Evet Hayır Toplam

Ticari
(n: 110)

Yaptıranlar 0 21 (%19.1) 2 (%1.8) 23 (%20.9)

Yaptırmayanlar 36 (%32.7) 51 (%46.4) 0 87 (%79.1)

Yaptıranlar 0 6 (%42.9) 8 (%57.1) 14 (%100)

Yaptırmayanlar 0 0 0 0
Damızlık
(n: 14)

Tablo 4. Ticari ve damızlık broiler işletmelerinde prospektüs okuyup okumamalarına göre tedavi durumu.

İşletme Tipi Prospektüs
okuma

Tedavide Başarı

Bazen Evet Hayır Toplam

Ticari
(n: 110)

Evet 36 (%32.7) 51 (%46.4) 2 (%1.8) 89 (%80.9)

Hayır 0 21 (%19.1) 0 21 (%19.1)

Evet 6 (%42.9) 8 (%57.1) 0 14 (%100)

Hayır 0 0 0 0
Damızlık
(n: 14)

Tablo 5. Ticari ve damızlık broiler işletmelerinde farmakovijilans bildirimi.

İşletme
Tipi Antibiyogram

Prospektüste belirtilmeyen durumlar

Belirtilen
dozdan daha

fazla kullanmak

Etkisiz İlacın
çözünmemesi

Toplam

Ticari
(n: 110)

Yaptıranlar 0 2
(%1.8) 0 23

(%20.9)

Yaptırmayanlar 23
(%20.9)

3
(%2.7) 10 (%9.1) 87

(%79.1)

Yaptıranlar 6
(%42.9) 0 0 14 (%100)

Yaptırmayanlar 0 0 0 0

Damızlık
(n: 14)

Herhangi bir
olumsuz
durumla

karşılaşılmadı

21
(%19.1)

51
(%46.4)

8
(%57.1)

0
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Her iki işletmede de karşılaşılan hastalık vakaları-
nın %70.16’sında (87/124) antibiyogram yapılma-
dan antibakteriyel ilaç kullanıldığı tespit edilmiştir.
Antibiyogram yapılmadan ilaç kullanılması duru-
munda ticari broiler işletmelerinde %46.4’ünün
tedaviye yanıt aldığı, antibiyogram yaptırarak ilaç
kullanılması durumunda ise ticari broiler işletmele-
rinde %19.1’inin, damızlık broiler işletmelerinin %
42.9’nun tedaviye yanıt aldığı anlaşılmıştır (Tablo
3).

Anketlerden elde edilen verilere göre ticari broiler
işletmelerinde çalışan veteriner hekimlerin %80.9’u
prospektüsleri okuyarak ilaçları kullandığı, damız-
lık broiler işletmelerinde çalışan veteriner hekimle-
rin tamamının ise prospektüsleri okuyarak ilaçları
kullandığı tespit edilmiştir (Tablo 4).

Ticari broiler işletmelerinde çalışan veteriner he-
kimlerden %34.5’inin, damızlık broiler işletmelerin-
de çalışan veteriner hekimlerden %42.9’unun ilaç-
ların prospektüsünde belirtilmeyen bir olumsuzluk-
la karşılaştığı belirlenmiştir (Tablo 5).

Tartışma ve Sonuç

Ülkemizde veteriner alanda farmakovijilans çalış-
maları son zamanlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından düzenlenmeye başlanmıştır.
Ancak sorumluluk hala ruhsat sahibindedir.

Yapılan çalışma ile ticari broiler işletmelerinde en
fazla Escherichia coli (E.coli) enfeksiyonları görül-
müştür. Bunu sırasıyla solunum yolu enfeksiyonla-
rı ve omphalitis izlemektedir. Anket uygulanan
(110 kişi) veteriner hekimlerin %79.1’i antibiyog-
ram yaptırmadığını ifade etmişlerdir. Veteriner
hekimler ilaç seçerken genelde ilaçların edinilebil-
mesine fiyatına, uygulanabilirliğine ve kendi tecrü-
belerine güvendiklerini ifade etmektedirler. Veteri-
ner hekimlerin %65.5’i uyguladıkları tedaviye yanıt
aldıklarını belirtmişlerdir.

Damızlık broiler işletmelerindeki veteriner hekimle-
rin (14 kişi) tamamı antibiyogram yaptırdıklarını
ama genelde antibakteriyellerin uygulanabilirliği,
tecrübelerine ve ilaçların edinilebilmesine dikkat
ettiklerini belirtmişlerdir. İşletmelerin %50’sinde
genel bakteriyel enfeksiyonların görüldüğünü ifade
etmişlerdir.

Veteriner hekimliğinde farmakovijilans kavramı
üzerinde ülkemizde yapılan çalışmaların sayısı
son derece sınırlıdır. Yapılan bir çalışmada en
fazla ters ilaç reaksiyonuna vitamin-mineral grubu-
nun neden olduğunu belirtilmiş, anafilaksi ve en-
jeksiyon bölgesinde lokal reaksiyonların ise en
fazla bildirilen ters ilaç reaksiyonu olduğu ifade
edilmiştir (3).

Anketlerden elde edilen verilere göre; ticari broiler
işletmelerinde antibiyogram yaptırmadan antibak-
teriyel ilaç kullanan veteriner hekimlerin %20.9’u
prospektüsünde belirtilen dozdan daha fazla mik-
tarda ilaç kullandıklarını ve %9.1’i ise kullandıkları
antibakteriyel ilaçlarını içme sularına kattıklarında
tam çözünmediğini ifade etmişlerdir. Ekici ve Yar-
san (4)’da kanatlı sektöründe kullanılan florfenikol
içeren preparatların hayvanların içme sularına
katıldığında tam olarak çözünmediğini ve su üze-
rinde ilaç partiküllerinin yüzdüğünü ifade etmişler-
dir.

Anketlerde ticari broiler işletmelerindekinin aksine
damızlık broiler işletmelerinde antibiyogram yaptır-
madan antibiyogram kullanan veteriner hekimlerin
herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıkları ifade
edilmiştir.

Antibakteriyellerden kaynaklanan ters ilaç reaksi-
yonları genelde ikinci sırada yer almaktadır (3).
Giguere (9) özellikle oksitetrasiklinin uzun etkili
formunda lokal reaksiyonların oluştuğunu bildirmiş-
tir. Diğer hayvanlarda olduğu gibi sığırlarda oksi-
tetrasiklin uygulaması sonrasında solunum dep-
resyonu, kollaps, ölüm ve lokal reaksiyonların ge-
liştiği rapor edilmiştir (19). Makrolidlerin lokal uygu-
laması sonrasında uygulama yerinde lokal reaksi-
yonlar ve kusma, ishal, sancı gibi istenmeyen re-
aksiyonlara neden olabileceği ifade edilmektedir
(10). Gross (11) albendazolun aşırı duyarlılık reak-
siyonları yanında ishal, ateş, kaşıntı, kıl dökülmesi
ve sinirsel bozukluklara neden olabileceğini yaptığı
çalışmayla ifade etmiştir. Frana ve ark. (8) aşırı
duyarlılık reaksiyonları ve lokal reaksiyonların en
fazla rapor edilen ters ilaç reaksiyonları olduğunu
bildirmiştir.

EMA (5)’nın yayınladığı bir raporda, 2010 yılında
143000 hasta kanatlı hayvan rapor edildiği belirtil-
miştir. Bu hayvanların tamamının hastalıktan etki-
lendiği ve tümüyle ilgili de iki acil rapor bildiriminin
yapıldığı vurgulanmıştır. Aynı zamanda bu raporda
veteriner farmakovijilans ile ilgili 2010 yılına kadar
50000’den daha fazla ters olay bildiriminin rapor-
landığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; kanatlı işletmelerinde çalışan veteri-
ner hekimler genelde antibiyogram yatırmadan ilaç
seçimine yönelmektedirler. İşletmelerde karşılaşı-
lan hastalıkların tedavisinden kullanılan antibakte-
riyeller için ticari kanatlı sektöründe çalışan veteri-
ner hekimler uygulanabilirliğe, damızlık işletmeler-
de ise edinilebilirliğe önem verdikleri dikkate alındı-
ğında yapılan tedavilerin başarılı olması da düşün-
dürmektedir. Bununla beraber zamanla kullanılan
antibakteriyellere de direnç gelişeceği göz ardı
edilmemelidir. Bu yüzden, hedef kanatlı sektörün-



29

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 12(1) 25-30, 2015 H. EKİCİ, A. DAKMAN, S. EKİCİ, M. ÇOŞAR, M. GÜLEÇ

deki çalışan veteriner hekimlere farmakovijilans
eğitimi verilerek antibakteriyel ilaç kullanımındaki
aksaklıklar tespit edilebilir. Bu aksaklıkların tespit
edilmesiyle antibakteriyel ilaçların piyasaya sunul-
masından sonra oluşabilecek risk, yarar ve zarar
durumu toplumsal düzeyde en uygun hale getirile-
bilir. Piyasadaki ilaçların güvenilirliği takip edilerek,
bilinçsiz antibakteriyel ilaç kullanımından kaynakla-
nabilecek dirençli bakterilerin oluşumunun engel-
lenmesine yardımcı olunabilir. Bu sayede işletme-
lerin ekonomik kayıpları da azaltılabilir.
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