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ÖZET Hemokromatozis, karaciğer başta olmak üzere vücut dokularında aşırı demir birikmesi ile karakterizedir. Diyetteki demir düzeyinin yüksekliği, genetik predispozisyon, diyette demir emilimini artıran bileşenlerin olması ve stres hastalığın oluşumunda rol oynayan başlıca faktörlerdir.
Çoğunlukla klinik belirti görülmediği için veya görülen belirtiler spesifik olmadığı için klinik tanı
oldukça güçtür. Hemokromatozisin kesin tanısı, karaciğerden alınan biyopsi örneğinde histopatolojik olarak veya karaciğerdeki demir konsantrasyonunun kantitatif olarak belirlenmesi ile yapılmaktadır. Tedavide flebotomi uygulaması ve diyetin düzenlenmesi gereklidir. Bu derleme ile
hemokromatozisin etiyoloji, klinik belirti, tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemokromatozis; kafes kuşları

ABSTRACT Hemochromatosis is characterized by excess iron accumulation in the body tissues,
mainly in the liver. High amount of iron in food, genetic predisposition, components increasing
iron absorption in food, and stress are the potent factors in the occurrence of the disease. The clinical diagnosis is quite difficult because clinical signs are not mostly observed or clinical signs are not
specific. The definitive diagnosis of hemochromatosis is made by quantitative measurement of liver
iron concentration or histopathology of liver biopsy sample. In the treatment phlebotomy and the
regulation of food are required. It is informed about the etiology, clinical sign, diagnosis and treatment of hemochromatosis by this review.
Key Words: Hemochromatosis; cage birds.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics 2016;2(3):38-42

emir neredeyse tüm canlılar için vazgeçilmez bir elementtir. Oksijen taşıma, deoksiribonükleik asit (DNA) sentezi ve elektron taşıma gibi çeşitli
metabolik süreçlerde rol oynamaktadır.1 Bakır ile birlikte, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin fraksiyonundaki hem kompleksinin oluşumunda tamamlayıcı bir bileşendir. Bu özelliği ile memelilerde ve kuşlarda oksijenin tutulum ve
dokulara transportunda gereklidir.2 Tüm bu özelliklerinden dolayı hastalıkta ve sağlıkta önemli bir rolü olduğu bilinen demir, diyette olması gerekli bir mineraldir.
Demir depolama hastalığı olarak da bilinen hemokromatozis, karaciğer başta olmak
üzere kalp, dalak, akciğer ve vücudun diğer önemli organlarında fazla miktarda
demir birikmesiyle karakterize ve klinik olarak tanısı güç bir hastalıktır. Bu birikim hayati öneme sahip organlarda hasara neden olur ve sonuçta ölüm şekillenir.3,4
Copyright © 2016 by Türkiye Klinikleri

Ötücü kuşlar (Passeriformes) familyasından olan Sığırcıkgiller (Sturnidae) özellik de dünya genelinde önemli bir pet kuşu olarak kabul edilen maynalar, Cennet
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kuşları (Paradisaedae), Tanagerler (Emberizidae) ve Bülbüller (Pycnonotidae) hemokromatozis gelişme riski
yüksek olan türlerdir.5-8 Ötücü kuşlar familyasından olmayan Tukanlar, (Rhamphastidae familyası) da hastalığın yaygın olarak görüldüğü diğer türdür.9 Ayrıca Lory
ve Lorikeetler gibi Papağan türlerinde de hemokromatozisin görülebileceği belirtilmektedir.10,11

şimlerin miktar ve oranları da demir emilimini etkileyen faktörlerdendir.17 Şöyleki diyette yüksek oranda manganez, bakır, kobalt, kadmiyum ve çinko bulunması demir
emilimini azaltır. Benzer şekilde diyette yüksek düzeydeki demir de bakırın emilimini etkileyebilir. Bu nedenle
diyette sadece bir mineralin düzeyinin değil, grup olarak
minerallerin değerlendirilmesi gerekmektedir.19

Hemokromatozisin etiyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber, diyetteki yüksek demir miktarı önemli
nedenlerden biri olarak kabul edilmektedir.6 Demir düzeyi normal olsa bile C vitamini gibi diyette demirin
emilimini artıran bileşenlerin olması, stres ve genetik
yatkınlık da önemlidir.11 Ortaya çıkan klinik belirtiler
oldukça az olup, bu belirtilerde genellikle hastalığın son
aşamasında görülür.12 Hemokromatozisin tanısı karaciğer biyopsisi ile yapılmaktadır.13 Tedavide flebotomi,
demir düzeyi düşük diyetle besleme, diyete tanen gibi
demir bağlayıcı maddelerin eklenmesi ve diyetteki demirin emilimini artıran şeylerin kısıtlanması ile başarılı
sonuçlar alınabilmektedir.3,11,14 Sunulan derleme ile kuşlarda görülen hemokromatozisin etiyoloji, semptom, tanı
ve tedavisi hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Tukanlarda total serum demir konsantrasyonunun
63 µmol/l’nin, total demir bağlama kapasitesinin ise 100
µmol/l’nin altında olması gerektiği belirtilmektedir.21
Hemokromatozisli mayna kuşunda serum total demir
düzeyi 360 µmol/l iken bu düzey sağlıklı maynalarda 36
µmol/l olarak bildirilmiştir.22 Bu bildirimlerin aksine,
demir birikimi çoğunlukla karaciğer ve diğer dokularda
şekillendiği için total serum demir, plazma demir ve total
plazma demir bağlama kapasitesi gibi kan testleri çoğunlukla yetersizdir. Rhamphastidlerde serum total
demir ve demir bağlama kapasitesi düzeyi ile hastalığın
derecesi arasında korelasyon olmadığı belirtilmektedir.23

ETİYOLOJİ

İnsanlarda hemokromatozis genetik, kalıtsal bir hastalık
olarak bilinir ve yapılan araştırmalarda gen bozukluğunun hastalığın oluşumuna ya da gelişimine katkı sağladığı belirlenmiştir.24 Kuşlarda genetik defekt bireysel
olarak şekillenmeyip, türler arasında demir metabolizmasında özellikle de demir emiliminin kontrolünde gen
kaynaklı farklılıklar oluşabilmektedir.6 80 ppm’den daha
az demir içeren bir diyetle beslenen mayna sürüsünde
ve 200 ppm’den daha fazla demir içeren diyetle beslenen kuşlarda aynı istatistiksel oranda hastalık geliştiği
gösterilmiştir. Bu durum vücuda diyetle ne kadar demir
aldığına bakılmaksızın, maynalarda insanlar gibi hastalığa karşı genetik bir predispozisyon olabileceğini göstermektedir. Pavone ve ark. yüksek demir içeren diyetle
beslenen Turnidae familyasından (karatavukgiller) kuşların karaciğerlerinde demir birikimini belirlemişler,
aynı gıdayla beslenen diğer kuşlarda bu hastalığın gözükmediğini bularak Turnidea familyasındaki kuşlarda
hastalığa karşı genetik predispozisyon olduğunu belirlemişlerdir.25 Demir depo hastalığı ile ilgili bir başka teori
ise genetik yatkınlık ile yüksek miktarda demir ihtiva
eden bir diyetin kombine olarak etki etmesidir. Bu teorinin savunucuları demir gibi minerallerin topraktan süzüldüğü yüksek yağış alan tropikal alanlardan gelen
Tukanlar gibi kuşların hemokromatozise meyilli olduklarını söylemektedir.3

DEMİR METABOLİZMASI

Omurgalı bir canlının vücudundaki demirin yarıdan fazlası hemoglobin ve myoglobinde bulunur. Bu moleküller oksijenin dokulara taşınmasında görevlidir.15 Demir,
reaktif özelliğinden dolayı organizmada hasara neden
olabileceğinden, canlılar sadece esansiyel fonksiyonları
yerine getirebilecek kadar demiri alma üzerine mekanizmalar geliştirmiştir.16 Bu nedenle demir, tüm hayvanlar tarafından az oranda emilir ancak demir eksikliği
olan hayvanlar demir emilim oranlarını 3-10 kat artırabilirler.17 Memelilerde ve kuşlarda vücut total demiri,
demir emiliminin düzenlenmesiyle kontrol edilir.18
Demir, ferritin ve hemosiderin olarak non-hem bileşikler şeklinde depo edilir. Bu bileşikler karaciğer ve dalak
başta olmak üzere vücudun her yerinde bulunur. Memelilerde ve muhtemelen kuşlarda demir hemosiderinden çok ferritin olarak depo edilir. Ancak toplam demir
stoğu arttıkça hemosiderin-ferritin oranı da artar. Bağırsaklardan emildikten sonra transferrin olarak kana taşınır. Serbest demir dokulara zarar verdiği için vücutta çok
az miktarda bulunur.19
Demir emilimi yaş, vücuttaki demir miktarı ve hayvanın sağlık durumuna bağlı olduğu gibi, gıdalarla alınan demirin kimyasal formuna ve miktarına da
bağlıdır.20 Ayrıca diyetteki organik ve inorganik bile-

Diyetteki yüksek ya da toksik düzeylerdeki demir
hastalığın gelişimine neden olabileceği gibi hastalığa
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hemokromatozis gelişimi ile alakalı olabileceği belirtilmektedir. Papağan gibi kuşlarda demir depolama hastalığı, eş zamanlı hastalıklara yakalanmış bireylerde
histolojik olarak belirlenebilmektedir.34

katkı sağlayan bir faktör de olabilmektedir.11,26 Pavone
ve ark. Turnidae familyasından (karatavukgiller) 46
ölmüş kuş üzerinde yaptıkları bir araştırmada karaciğerde demir birikimi belirlemişler, neden olarak da gıdadaki yüksek demir oranını bildirmişlerdir.25 Redrobe
ve ark., hemokromatozis belirlenmiş 2 Tukan ırkı kuş
üzerinde yaptıkları bir araştırmada bu kuşları 8 ay süreyle düşük demir düzeyli diyetle beslemişler ve 8 ay
arayla 2 kere biyopsiyle aldıkları karaciğer örneklerinde
demir birikiminin azaldığını belirlemişlerdir.27 Bu veriler hastalığın gelişiminde diyetteki demir düzeyinin
önemli olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Bu nedenle diyetin 100 ppm’den düşük demir içermesi
kabul edilen standarttır.3 Tukan ve maynalar için önerilen diyet demir düzeyi <50-100 ppm’dir.11 Çeşitli duyarlı
türlerde diyet orta düzeyde bile demir içerse doku ihtiyacı ile emilim oranı dengesizliğine bağlı olarak bu hastalık gelişebilmektedir.28 Osofsky ve ark., demirle
herhangi bir teması olmayan sağlıklı papağanlar üzerinde yaptıkları bir araştırmada serum demir düzeyinin
2,25-6,25 ppm düzeyinde olduğunu belirlemişlerdir.29

KLİNİK BULGULAR

Hastalıkta çoğunlukla klinik belirtiler görülmediği için
veya görülen belirtiler spesifik olmadığı için tanı güçtür.35 Görülen klinik belirtiler oldukça azdır ve belirtiler
genellikle son aşamada ortaya çıkar.9 En önemli belirtiler abdominal şişkinlik ve asites, dispne, apati, kaşeksi ve
depresyondur.12 Dispneye bağlı olarak kuş ağzı açık bir
şekilde nefes alıp verir.36 Ayrıca gaganın ve perioküler
derinin yoğun renkliliğinde kayıp ve ani ölüm görülebilecek diğer belirtilerdir. Karaciğerde aşırı demir birikimi,
hepatomegali ve karaciğerde genişlemeye neden olur.
Abdominal şişkinliğin nedeni asites ve hepatomegali,
dispnenin nedeni ise abdominal şişkinliktir.9 Hastalıkta
atipik belirtiler de görülebilmektedir. Şöyle ki Rupiper
ve ark. klinik belirti olarak sadece yem yemede azalma
ve dışkıda sindirilmemiş gıdaların görülen ve sonuçta
ölen 11 aylık bir papağanda yaptıkları incelemede karaciğerde aşırı düzeyde demir birikimi olduğunu belirlemişlerdir.37 Hastalık tedavi edilmediğinde karaciğer
sirozu ve kanseri, diabetes mellitus, artritis, kalp yetmezliği, immun sistem zayıflığı ve ölüm ile sonuçlanabilir.35

Turunçgiller ve yeşil yapraklı bitkilerdeki askorbik
asit (C vitamini), demirin biyoyararlanımını arttırabilmektedir. Bu nedenle diyette yüksek seviyede bulunan
askorbik asitin demir emilimini artırarak hemokromatozisin gelişimine katkı sağlayacak bir faktör olabileceği
belirtilmektedir.11,30 Tanen, doğal bir mineral şelat ajanı
olarak rol oynayarak sindirim sisteminde demirin biyoyararlanımını azaltır. Bu nedenle diyette tanen gibi maddelerin eksikliği de hastalığın oluşumuna neden
olabilmektedir.31

NEKROPSİ BULGULARI

Hemokromatozisin tanısı çoğunlukla kuş öldükten sonra
nekropsi esnasında konur. Karaciğer genellikle solgun
renkte ve şişkin görünümdedir. Demir birikiminin olduğu alanlarda çıplak gözle görülebilen sıklıkla sarı noktalar fark edilir. Abdomende transudat birikimi olabilir.
Histopatolojik incelemede hepatositlerde ve hepatik
kupfer hücrelerinde, dalakta, bağırsak duvarında myokardiyumda, böbrek ve pankreasta demir pigmenti birikimi görülebilir.3,9

Özellikle meyve olmak üzere meyve ve insekt ile
beslenen kuşlarda et, balık, tahıl ve tohum ile beslenen
kuşlara nazaran hemokromatozis gelişme riski daha yüksektir.3 Hem meyve hem de insektler mineral kaynağı
olarak fakirdirler. Demir düzeyi doğal olarak düşük olan
diyetler ile beslenen bazı kuş türleri diyetteki demirden
daha etkili yararlanmak için fizyolojik mekanizmalar geliştirebilirler. Diyetteki demir azlığının üstesinden gelmek için gelişen mekanizmalar, demir düzeyinin yeterli
olduğu standart diyetle beslenmeye başlandığında demirin aşırı birikimine neden olabilir.32 Garner ve ark. da
meyveyle beslenen türlerde hemokromatozis için predispozisyon olduğunu belirtmektedirler.33

TANI

Hemokromatozisli kuşlarda karaciğerde demir birikimine bağlı olarak fonksiyon kaybı ve bunun sonucunda
da AST, LDH, AP gibi karaciğer enzimleri ve safra asitlerinde artış ile hipoproteinemi belirlenir.38 Radyografide karaciğerde genişleme, asites, aşırı demir birikimine
bağlı olarak kalpte ve dalakta büyüme belirlenir.9

Bazı kuş türlerinde, özellikle göçmen kuşlarda
üreme sezonu ve tüy dökme zamanlarında normal fizyolojik döngünün bir parçası olarak doku demirinde
mevsimsel değişiklikler olabileceği de belirtilmektedir.
Eş zamanlı enfeksiyonlar ve neoplastik hastalıkların da

Hastalığın kesin tanısı, karaciğerden alınan biyopsi
örneğinde histopatolojik olarak ortaya konulması veya
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karaciğerdeki demir konsantrasyonunun kantitatif olarak belirlenmesi ile konulmaktadır.13 Özel boyama teknikleri kullanılarak yapılan değerlendirmede karaciğer
hücrelerinde demirin altın-kahverenginde birikimi görülerek tanı doğrulanabilir.36 Demir yüklü hepatositlerin belirlenmesi için Prusya mavisi ile yapılan doku
boyamaları da kullanılmaktadır.11

ları diyetten çıkarılmalıdır ve kuşlar demir düzeyi düşük
(20-50 ppm) diyetlerle beslenmelidirler.40 Helmick ve
ark. cennet kuşlarında yaptıkları bir araştırmada periyodik olarak düşük demir düzeyli ticari pelet yemlerle beslemenin serum demir düzeyinin düşmesini sağlamada
etkili ve güvenilir bir yol olduğunu, bu yöntemin demir
depolama hastalığı gelişme riski olan tüm kuş türleri için
de kullanılabilecek bir yöntem olduğunu belirtmektedirler.41 İnsanlarda hastalığın tedavisinde demir bağlayan ajanlardan da yararlanılmaktadır. Bu amaçla
desferrioksamin kullanılmaktadır.42 Hemokromatozisli
insanlarda desferrioksamin ve dietilenetriamin pentasetik asit gibi demir şelat ajanların uygulanmasından 6 saat
sonra üriner demir atılımının sağlıklılara göre çok daha
yüksek olduğu bildirilmiştir.43 Desferrioksamin aynı
amaçla kuşlarda da kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Tukanlarda yapılan bir çalışmada desferrioksaminin 100 mg/kg SC, 24 saatte bir uygulanması ile 4
aydan sonra karaciğer demir düzeyinde %60 oranında
azalma kaydedilmiştir.13 Ayrıca Sandmeier ve ark. guguk
kuşları (hornbill) üzerinde yaptıkları bir araştırmada bir
demir şelatörü olan deferiprone’nin 75 mg/kg/gün dozda
PO 90 gün süreyle kullanımının karaciğer demir düzeyini önemli oranda azalttığını belirlemişlerdir.39 Olsen
ve Russel, fitat ve tanen gibi şelatörleri içeren diyetlerin
fiyatı oldukça yüksek olan düşük demir düzeyli diyete
bir alternatif olarak kullanılabileceğini belirtmektedirler.44 Demirin aşırı emilimi diyete tanen gibi kimyasallar
katılarak engellenebileceği gibi, meşe kabuğu çayı gibi
tanenden zengin çaylar haftada birkaç gün içme suyuna
katılabilir.9,45

TEDAVİ

Biyopsi örneğinde belirlenen karaciğerdeki hasarın düzeyine göre flebotomi (kan alma), hastalığın tedavisinde
kullanılabilecek en önemli yöntemdir.14 Bu uygulamadaki amaç, kan kaybı ile şekillenecek dolaşımdaki demir
eksikliğini karaciğerde depo edilen demirin dolaşıma
geçmesiyle tamamlamak ve dolayısıyla karaciğerdeki birikimi azaltmaktır.3 Flebotomi ile bir kerede kuşun kan
volümünün %10’u alınabilir. Bu miktar vücut ağırlığının yaklaşık olarak %1’ine denk gelmektedir. Asitesli
kuşlarda vücut ağırlığı hatalı sonuç vereceğinden bu
yüzde azaltılabilir.14 Kan alma işleminin süresi ve sıklığı
kuştan kuşa farklılık gösterir. Hastalığın tamamen düzelmesi için bir kuşa ayda 2 kere olmak üzere 2-3 yıl süreyle flebotomi uygulaması gerekebilir. Bu sürecin
devamına ya da tamamına ve yapılan uygulamanın etkinliğine, alınacak biyopsi örneğinde yapılacak incelemeye göre karar verilir. Flebotomi uygulandığı süreç
içerisinde oluşabilecek aneminin belirlenmesi için kuş
sürekli kontrol altında tutulmalıdır.3

Asitese bağlı olarak şekillenen akut respiratorik distres ve apati abdominosentezle hafifletilmelidir. Diüretikler asitesin düzeltilmesine yardımcı olur. Muhtemelen
laktuloz ile kombinasyonla birlikte karahindiba (dandelion), süt devedikeni (milk thistle) veya enginar (artichoke) gibi fitoterapötikler karaciğeri destekleyici tedavi
amacıyla kullanılabilir.9

Nedeni ne olursa olsun hemokromatozis gelişmiş
türlerde; hem memelilerde hem de kuşlarda askorbik
asit (Vitamin C) tüketiminin vücudun demir tutulum
kabiliyetini artırdığı bilinmektedir. Bu nedenle hastalara kesinlikle turunçgiller gibi askorbik asit içeren gıdalar verilmemelidir.9,45 Korunmada hastalığın gelişme
riski olan ancak hastalık oluşmamış kuşlarda düşük
demir diyeti ve şişe suyu ile besleme tavsiye edilmektedir.14

Genetik predispozisyonu bulunmayan türler için
düşük demir diyeti veya tüketilen demirin biyoyararlanımını azaltan bazı alternatif araçların kullanımı etkili
olmaktadır.3,39 Üzüm ve kuru üzüm gibi demir kaynak-
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