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Giriş

Paratuberculosis, sığırların bağırsaklarında yerleşen enfeksiyöz
ve kronik karakterli özel bir hastalıkıır. Etkeni Myc. paratuberculosis
olan bu hastalık tedavilere inat eden sürekli ishal sonucu kaşeksi ve
dehidrasyo:ı ile kesin olarak hayvanı öldürür.

Paratüberküloz Türkiyede ilk kez 1928 de Riza İsmail (2 i) tara-
fından tqhis edilmiştir. Daha sonra Akçay ve Erbil (I) Karacabey
harasında baş gösteren bu hastalığın patolojisini incelemişlerdir. Para-
tüberkülozun komşu memleketlerde ve dünyadaki yaygınlık derecesi
birçok araştırıcılar tarafından incelenmiştir (5, 7, i I, i 2, i3, 18, 20, 26).
Gene bu araştırıcılar gün geçtikçe paratüberkülozun rastlanış oranının
sinsi bir şekilde arttığını tespit etmişlerdir.

Bazı araştırıcılara göre (I, i3) paratüberküloz sığırların kış ishali,
bağırsak parasitismusu, beslenme bozuklukları, traumatik ruminitis ve
karaciğer abseleri gibi hastalıkları ile karıştırıldığından teşhisi güçtür.
Hastalıklarla savaşta ise tqhis özellikle ilk basamaktır. Bundan ötürü
paratüberkülozun teşhisi konusunda yapılan geniş araştırmalar sonucu
bir çok teşhis metodları bulunmuş ve uygulanmıştır. Örneğin, intra
dermik (i. d.) veya intra venöz (i.v. ) Johnin enjeksiyonlan sonucu elde
edilen allerjik reaksiyonlar, gaitanın ve rektumdan alınan mukoza
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kazıntısının asido resistantbakteri (A. R. B.) yönünden miki:oskopik ve
kültüryoklamaları,.complement fikzasyon (c. f.rtesti, klinikmangözle..;
nen inatçı ishal ve kaşeksi durumları gibi. Bu metod, ve gözlemler,.pa-
ratüberkülozun teşhisinde, bir çok araştırıcılar (I, i 2, i3,18,23) tarafın-
danayrı "ayrı' öğlitlenmiştir. " .- . ,. ~... .'

Paratüberküloz üzerinde bir çok araştırma ve yayımlar yapmış
olan Larsen ve'arkadaşları ile diğer bazı arô,ştırıcılar (I 3, i 5,23) yukarı-
dakiteşhis metodlarından i. d. Johnini tercih etmişlerdir. Bu araştırıcı-
lara göre bu metod uygulamadaki kolaylığı ve hastaları ortaya koyma'
gücü, bakımından diğerlerinden üstündür. Larsen ve arkadaşlarına
göre (14, i 6). i. d.Johnine reaktör olan hayvanlar sık sık reaktörlük du-
rumIarİııı kaybeder. Bundan ötürü i. d.Johnin uygulamasının belli.ara-
Iıklarla ve düzenli olarak yapılması gerekir. Johnson' a göre (9) gen~l"
dururnu zayıf olan veya ileri derecedeki hastalar i. d. Johnine reaksiyorı
göstermezler. Bu yüzden paratüberkülozlu hayvanların ancak 2/3
çü Joh.nin reaktörü görülürler. Akçay ve Erbil ile "Larsen (1,13)' i. d.
Johnin uygulaması ile birlikte ölen hayvanların paratüberküloz yÖ:
İ1ünden sıkı bir patolojik yoklamadan geçirilmesini özellikle hastalığın
ilk kez görüldüğü sürülerde, öğütlemişlerdir.

McQueen (I 8) paratü berkülozun teşhisinde daha çok,. herkesçe
blIinen klinik bulguların önemli rol oynadıkları üzerinde durmak-
tadır. Araştİrıcı ayrıca c. f. testinin de güvenle uygulanabileceğini
savunmaktadır:

Bu araştırma devlet çiftliklerinde P. P. D. Mamm. ,ve Av. tüber-:
külinleri kullanılarak yapılan tüberküloz eradikasyonu ile birıIkte
i. d. Johnin uygulayarak yürütülen paratüberküloz e~adikasyoniı sü-
resince kesilen bütün hayvanların yapılan histopatolojik yoklama so-
nuçlarını kıymetlendirerek i. d. Johnin uygulamasının patolojik de-
ğişiklerle uygunluk derecesini incelemek amacı ile yapılmıştır .

. ; -. . . . .

M'ateryaİ ve JMetod-

İncelediğimiz, olayl~r ,3 I7 başsığırdır. Bu materyalin çoğunluğu-
nu Tarım Bakanlığının 1963 - 1969 yıllarıncia hara, inekh;ınc::ve boğa
depolarında yürüttüğü tüberküloz ve paratübe~küloz eradikasyonu
sonucu paratüberküloz teşhisi ile'kesilen sığırlar teşkil etmektedir. Ay-
rıca Atatürk Orm~nÇiftliği ile Şeker Fabrikaları T.ü~ Ç.-Ieri ve DaJa"
man. D. Ü. Ç. ilc bir özel yetiştirmenin bu devre içinde benzer amaç'
ve işlemle kestiği sığırlar da materyalin bir kısmını teşkil etmiştir.

Çukurova harasınıii. paratüberküloz enfeksiyonuna ilgili olarak
reforme edip kestirdiği sığırlarm türrıü:ile Çifteler, Karacabey haraların-
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da kesilen bazı hayvanların otopsileri bizzat yapilmıştır.Bunların dı-
şında kalan hayvanlardan ise kurumlarca marazimadde alınarak kür-
sümüze gönderilmiştir.

Marazi maddeler özellikle ileumun son kısmı, ileosekal valvül,
kolonun başlangıç kısmı ve sekum ile ileosekal lenf düğümlerinden
alınmıştır. Ayrıca 29 ineğin uterus ve memelerinden de doku parçaları
alınmıştır. Bu ineklerin 3 ü klinikman paratüberküloz semptomları
gösteriyordu. Bunlardan başka çifteler harasında kesilen sığırlaı ın
aortalanndan da parçalar alınmıştır.

Alınan doku parçaları'% ıo formolde tespit edilip bilinen metod-
lar ile parafin blokları yapılmıştır. Bunlardan 6- ı o [-l kalınlığında kesit-
ler yapıldıktan sonra hematoksilen - eozin ve Ziehl-Neelsen asido resis-
tant .bakteri boyası ile boyanarakmikroskopik yoklarnaları yapılmış-
tır.

İncelenen olayların hepsinden bakteriyolojik yoklamalar için de
marazi madde alınmıştır. Bunların kültür ekimleri Etlik Veteriner
Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün ilgili laboratuvarınca yapılmış-
tır.

Tarım Bakanlığınca tüberküloz ve paratüberküloz eradikasyonu
programı şu şekilde uygulanmıştır. Önce hayvanlara P. P. D. Mamm.
ve Av. tüberkülinleri enjekte edilmiştir. P. P. D. Mamm ve P. P. D.
Mamm." ile beraber Av. reaktörleri tüberkülozlu kabuledilerek kesil-
mişlerdir. Yalnız P. P. D. Av. tüberküline reaktör olanlara 2ay so"ma
i. d. Johnin yapılmış ve rektör olanlar paratüberkülozlu kabul edile-
rek kesilmişlerdir.

Bulgularımız

ı 963 ten ı 969 a kadar süren 7 yıllık sürede paratüberkülozdan
şüpheli 3 ı 7 sığırın patolojik yoklaması yapılmıştır. Yoklanan hayvan-
ların yıllara dağılışı tablo ı de gösterilmiştir.

Patqlojik yoklamalar sonucunda bulduğumuz makroskopik ve
mikroskopik lezyonlar çoğunlukla, hemen bütün araştırıcı ve yazar-
larm belirttikleri ve paratüberküloz için tanıtıcı.özellikte olan lezyon-
lardan ibarettir. Makroskopik olarak kronik ve hipertrofik enteritis ve
coliıis bulunmuştur (Resim i, 2). İleosckal lenf düğümleri bazı olay-
larda büyümüş durumda idi. Mikroskopik lezyonlar; ileum, sekum ve
kolonun çoğunlukla propria mukozasında yer alan, değişen sıkhktaki
epiteloid ve Langhans dev hücrelerinin infiltrasyonundan ibaretti
(Resim .3) . İleosekallenf düğümlerinc1e ise adı geçen hücre infiltras-
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Yıllar

Çeşitli metodlarla paratüberkÜlöz teşhisi konan ve kesimden ;sonra patolojik
yoklamaları yapılan sığırların yıllara dağılışı

Yoklanan paratüberküloz şüpheli hayvan sa-
yısı

------------- ---- -----------------------
1963 22

-------- ------- ----------------------
1964

1965

1966

1967

1968

. 146

62

36

30

16
------------- --- ._-------._-------------,---

TOPLAM

1969 5

317

ları çoğunlukla kortikal bölgede yer almışlardı (Resim 4). Bazı olay-
larda söz konusu hücre infiltrasyonları submukozaya kadar yayılmış-
tı, ı4 olayda. Bu olaylarda infiltrasyona katılan hücrelerin hemen hep-
sini epiteloid hücreler teşkil ediyordu. Langhans dev hücrelerine ise
seyrek olarak rastlanıyordu . Bu olaylarda asidoresistant basil kümeleri
gayet çok sayıda idi (Resim 5). Bu gibi bağırsakların muskularis mu-
koza katı kı~men atrofiye olmuştu ve bağırsak duvarının kalınlığı i

cm. yi aşmakta idi. Bu hayvanların ilcosekal lenf düğümlerindeki du-
rum <:Labağırsaktakine benzemekte idi. Bağırsaklaıdaki hücre infıltras-
yonlarına değişen sıklıkta lenfosit, eozinofil lokosit ve mast hücreleri
de katılmakta idi.

Histopatolojik olarak paratüberküloz teşhisi konan i32 olayın'
2 i de (% 16) epiteloid ve Langhans dev hücrclerinin mikroskopik
düğümcükler teşkil ettiği ve koagulasyon nekrozuna uğradıkları göı ül-
müştür. Ancak buradaki nekroz ve düğümcükler tüberkülozdaki ka-
dar yaygın değildir (Resim 6, 7). Ayrıca bu lezyonlarda görülen asi-
doresistant basil kümeleri de tüberkülozdakinin aksine çok sayıdaki
basil yığınakları halinde olup basiller kısa, kaba ve granüllü görünüşte
idi. Bu olayların yapılan bakteriyolojik ekimlerinde % 50 oranında
paratüberküloz basili üremiştir. Bu 2 i olayın 9 u john in reaktörü idi.
Lo u klinikrhan paratüberküloz semptomu göstermişti. 2 si de paratü-
berküloz ile enfekte sürüden reforme edilmiş hayvanlardı. İncelenen ile-
osekal valvülleı in büyük çoğunluğunda paratüberküloz lezyonları
görülmemiştir. l4 olayda histopatolojik olarak paratüberküloz lez-
yonları görülmüş ancak A. R. B. görülmemiştir. 8 i otoliz olmuş 9
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olayda histopatolojik olarak paratüberküloz lezyonları seçilemcdiği
halde A. R. B. ler görülmü~tür. 6 olayda Lymphangitis paratubercu-
losa durumu tesbit edilmi~tir. Bunların birinde epitcloid ve Langhans
dev -hücrelerinden ibaret trombozlara rastlanmı~tır (Resim 8).
Bunlardan 3 ü klinikman paratüberküloz semptomları göstermi~tir
i i de i. d. Jolinin rcaktörü idi. . .' - - .- -

Histopatolojikyoklama sonucu paratüberküloz teşhisi konariı 32
hayvandan 6sında karaciğerde de paratüberküloz lezyonları bulun-
mu~tur (Resim 9). A-ncakbunların sadece i inde A. R. B. ler görü-
lebilmiştir.

i olayda bağırsak ve ileosekal lenf düğümlerindeparatübcrküloz,
mediastinal lenf düğümlerinde ise tüberküloz lezyonlarıgörülmüştür.
Bu hayvan klinikman paratüberküloz semptomları göstermiştir. i

olayda da sadece mediastinal lcnf düğümlcrinde tüberküloz lezyonları
görülmüJtür. Bu hayvan i. d. Johnin ve P. P. D. MamnLtüberkülin
reaktörü idi.

Patolojik yoklamaları yapılan hayvanlardan tablo 2. degöstcril-
diği gibi 29' ineğin uterus ve memeleri de paratüberküloz yön.ünden
histopatolojik yoklamaya tabii tutulmuştur. Bunların hiç birinde para-
tüberkiiloz lezyonu ve A. R. B. görülmemiştir. Ancak 3 olayda Met-
ritis purulenta ve 5 olayda da Mastitis chronica Lymphohistiocyta'ria-
tespitedilmiştir.. '-

TABLO 2

Paratüberküloz (-I) veya (-) ineklerin uterus ve memelerinin paratüberküloz
yönünden histopatolojik yoklama sonuçları

Uterus ve meme
Histopatolojik olarak., i

paratüberküloz
_. -,-,---------------------)

+

. i

9

20

29TOPLAM

--..:._----.---_----:._- ---------:-"
-Patolojik yoklama ~onucu i
paratüberküloz :+- olaylar - -.

- -,---------------- -- --'------.,;-----' -- --...:.._---'- ..-
Patolojik yoklama sonuc~
paratüberküloz - olaylar

İncelediğimiz olayların i inde aorta ve endocard'ta yaygın kireç-
lenmelere rastlanmıştır. Ancak aorta duvarında arterioskleroti\(. kalın-
laşma ve sertlcşme görülmemiştir. .

Patolojik yoklamaları yapılan bütün hayvanların paratüb~rküloz
yönünden kültür yoklamaları da yapılmış olup alınan sonuçlar tablo 3
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te gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi patolojik yoklamalar sonucu
paratüberküloz (+) olaylarda kültür yöklamaları % 23,8 olduğu hal-
de (-) olaylarda bı.i oran % 1,0 bulunmuştur.

TABLO 3

Patolojik yoklamaları yapılan 'paratüberküloz şüpheli h;ıyvanların paratüberküloz
yönünden kültür yoklama sonuçları

i Kültür durumu ve paratüberküloz şüphelilere i
Patolojik yoklama sonucu oranı %
-----.---. ---- --_.,------------1

+ i
Paratüberküloz

Paratübeiküloz

TOPLAM

+ 31 (% 23.8)

2(% 1.0)

33

99.

185

284

.. Yukarıda bildirilen bulgular yanında paratüberküloz lezyonu gös-
termeyenlerden. 67 olayda Enteritis. caL chronica tespit edilmiştir.
Bunların' çoğunda sık eosinofillökosit infiltrasyonları da buluriuyordu.
io olayda entcritis cah chr. parasita.ria görülmüştür. Bunbrın 6- sı
coccidiosis olayı idi. ıg olayda da ileosekal lenf düğümlerinde parazit
düğümleri veya parazit kesitleri bulunmuştur.

"

Buraya kadar bildirilen lezyonlara göre paratüberküloz teşhisi
konan hayvanların allerjik reak~iyon verenleri, klinikman paratüber-
küloz sempto'mıı gösterenleri ile sürü halindekesilenleri ve ait olduklatı
kurum ve çiftlikler toplu halde tablo 4. leözdlenmiştir.

İncelenen. kurum ve çiftlikler'deki i. d. johnine reaksiy()n verme
durumu tablo 5. te özetlenmiştir. 1. d. johnine reaktörlük durumu
hara ve çiftlikler arasında % 0.4 ten % 8,8 ekadar olinak üzere büyük
ayrılıklar göstermektedir. Yoklanan bütün Yetiştirmelerdeki ortalama
reaktörlük oranı ise % 1,4 olarak hesaplanmıştır.

Hara, inekhane ve çeşitli kurumlardaki i, .d. johnin raktörleri ile
P. P. D. Mamm. ve Av. tüberkülin reaktÖrleripin durumuna gelince;
johnin reaktörii olup histopatolojik yoklamalar sonucu paratüberkü.-
loz (+) bulunanların reaktörlere oranıtablo 6 da gösterilmiştir. Gene
bu tabloda P. P. D. Mamm. ve Av. tüberkülinlere birlikte reaktör
olanlardan paratüberküloz (+) olanların raktörlere oranı bulunmak
tadır.. Bu tablod~, allerjik reaksiyonların işleme derecelerinde kurum-
lar arasında gene büyük ayrııiklar görülmektedir.

İncelenen 3 i 7 olaydan i. d. johnin, P. P. D. Av. ve Mamm. tü-
herkülin. reaktörleri ile diğerlerinden histopatolojik yoklamalar sonucu
paratüberküloz teşhi~ikonanları ve bunların reaktör ve şüphelilere oran-
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TABLO 4

Hara, inckhane ve çeşitli kurumlardaki paratüberküloz şüpheli hayvanların
reaktörlük ve şüphelilik durumları ile histopatolojik yoklama sonuçları-

nın özeti'

Hara, i.d. Johnin 1'.1'.0 Mamm. \ Klinikman SLirü halinde
lnekhane reaktörü 0- ve Av. tüber- paratüberkü- kesilenlerden
ve lanlardan külin reaktörü loz sempto- (Çukurova
Kurumunun paratüber- olanlardan mu göst. pa- H.) paratü-

adı küloz. paratüber ratüberküloz berküloz.
küloz

+ - + _o + -- + i -
-"----- --- --- --- --- ---- --- -- ----

Çukurova H. 3 i - - 2 3 12 84
---------- -- --- --- --- --- --- --- --
Çifteler H. 23 17 7 3 LO - - -
-------_0 --- ---- -- -- --- --- --- ---

Karacabey H. 9 LO 2 13 4 i - -
--------- -- -- ---- -- -- ---- --- ----
Karaköy H. 14 8 - -- 7 2 - -
--"-------- -- --- --_0- -- -_.- --- --- ---

Konya -- - - --- 6 _o - - -
----"-------- - --- ---- --- -_ ..- .-- ---- -- --
Sultaonsuyu - - i 4 - - - -

---- __ o --- ---- --- -- ---
t nekha.ne1er i 6 - i 9 4 - -
--------- --- --- ----- -- -- --- -- ----
Boğa depoları
(Trabzon) 5 3 - i i 2 - -
---------_._--- --- --- --- --- -- --- -- ---
Atatürk Orman
Çiftliği 3 2 - - - 5 4 - -
----_._----- --- --- --- --- --- _0_- --- ------
Şeker Fab.
T. Ü. Ç. leri 4 4 i 2 3 4 - -
--- "O_o,.

ı--= ---- ---- ---- ----- ---- ---
Dalaman
D. Ü. Ç. -_o - -- i - - -
----------- ---- -- ------ --0_- --- --- -_0- ----
Üzel işletmeler 4 - - - i - 0- -

--- --------- ---- --- ---_o -_0_--- -- --- _0._-
T O l' LA M 66 Si ii 30 43 20 12 84

ları toplu olarak tablo 7. de gösterilmiştir. Tablonun incelenmesi ile
görülmektcdirki klinikman paratüberküloz semptomugösterenlerde
paratüberkül07: (+) oranı yüksektir (% 68,2). Bunu (% 56.4 ) ile i.
d. Johnin: uygulaması izlemektedir.

Patol~jik yoklamalarını yaptığımız hayvanların geldikleri sürü-
lerde reaktör ve paratüberküloz + olayların rastlanış oranları tablo
8 de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi rastlanış oranlarında da çiftlikler
arasında büyük ayrılıklar bulunmaktadır. Şüphelilerin oranı çukurova
harasında % 2 1.4 de kadar yükselmektedir. Ancak hu durum bu çift-
likte uygulanan sürü halindeki kesime ilgilidir. Paratüberküloz+olay-
ların rastlanış oranı % 0.43 - % 6.6 arasında değişmektedir ve hayvan
sayısı çok olan çiftliklerde söz konusu oranlar düşmektedir.
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.. Hara ve diğer çiftliklerdeki. hayvanların i. d . .Johnine
reaktörlük oranları
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- .

Hara ve çiftliğin adı Kurumdaki toplam ı.d. J 6hnin reaktöru
sığır sayısı. ve oranı

%
--------------- --------- _.

Çukurova Harası 490 4 (% 0.8)

Çifteler Harası 910 40 (% 4.4)
Karacabey Harası 2200 19 (%0.9)

Karaköy Harası 575 22 (% 4 )
ınekhaneler 1290 7 (% 0.5)

Boğa Depoları 90 8 (% 8.8)

Atatürk Orman
Çiftliği 575 5 (% 0.8)

Şeker Fakrikası
T. O. Ç. leri 1830 8 (% 0.4)

TOPLAM ••••••• 0 •••••• 0. o •• 7960 113 (% !.4)

TABLO 6

J. d. Johriin've P; P.D. Mamm. ve Av. tüberkülinreaı<törü olari \;c histopatolojik'
olarak paratürberküloz teşhisi konanların

reaktörlere oranları

H'lra, inekhane Johnin re ak-
i

Johnin reak- i P. P. D. i P. P. D.
ve kurumun adı. törü sayısı törü olup pa-

I
Mamm. ve Mamm. \e

ratüberküloz Av. tüber- Av tüberkülin
--i çıkanların külin rcak- reaktcrü clup
sayısı 've rcak- i tör sayısı. ı:ar~.tübcrkü-
törlere oranı

i
loz -+-çıkanlann

(%) s2.ytsı ve reak-
türlere oranı'%

----------- ------- ----------- ____ o • __ , ___ ---------._.

Çukurova H. 4 3 (% 75) ..- -
---------- ..- --- ------ ------ ..-_ . -------
Çifteler H. 40 23 (%57,5) LO 7 (% 70)
--_._._" ._---- ----_.-.- --- ._"-- _.- -- ____ o_o. _.
Karacabey H. 19 9 (% 47.3) 15 2 (% 13.3)
_._------_._-- ------_. -------- -_.----
Karaköy H. 22 14 (% 63.6) - - -
------- .-- --_.-._-- -_._- _. -- ._-. ------._.- --------
Konya H. - -- 6 O
-------'--. ------- ..- .._._.
Sultansuyu H. \---:;-- - 5 L i (% 20)
------ ---------- ---------
ınekhaneler i (%14.2) i O

---- -- __ O ----_.- --_._-'- -------
Boğa depoları 8 5 (% 62.5) i O

--------
Atatürk Orman
Çiftliği .5 3 (% 60) - -

._-----
Şeker F.T.O.Ç. 8 4 (% 50) 3 i .(% 33.3)
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TABLO 7

Çeşitli teşhis metodları ile pam'tüberküloz şüphe edilen 3 i7 sı~ırın histopatolojik
yoklama sonuçları ve müspet 'olayların şüphelilere oranı

Paratüberküloz
teşhis metodu

-
i. d. Johnin
uygulaması.

P. P. D. Av. ve Mamm.
tüberkülin uygulaması.

Klinikman paratüberküloz
semptomu gözlem i

I
Paratüberküloz ilc enfekıe
sürü de toplu halde kesim
(Çukurova)

Paratüberküloz
şüpheli hayvan

sayısı

i17

41

63

96

TABLO 8

'Paratüberküloz ..L

hayvan sayısı ve
şüphelilere oranı %

66' (% 56.4)

ıı (% 26.8)

43 (% 68.2)

12 (% 12.5)

Çeşitli çiftliklerdeki paratüberküloz şüpheli ve (+)
olayların rastlanış oranları

Kurumun veya i Çiftlikteki Paratüberküloz l'aratübOerküloz
çiftliğin adı. tüm hayvan şüpheli hayvan müspet hayvan

sayısı sayısı ve oranı sayısı ve oranı

" -'~- 0._ _. %00 .. o.o._Ya ___._------ 00o _,o -

Çuku~ova ı-ı. 490 105 (% 21.4) 17 (% 3.4) -
----------- .- ---------
Çifteler H. 910 60 (% 606) 40 (% 4.4)
-_._-------- ._---- ----------
Karacabey Ho 2200 39 (% 1.8) 15 (% 0.7)
-----_0_---- ------_.0 ."-'. -----,-- - --_._---
Karaköy Ho 575 31 (% 5.4) 21 (% 3.6)
----------- ---------- ------
Konya_H. 240 6 (% 2.5) O
---------- ---._------. .

Sultansuyu Ho 480 5 (% i ) i (% 0.2)__________ "--_O-

t nekhaneler ı 1290 21 (% 1.6) LO (% 0.8)
----------- ------
Boğa depoları 90 12 (% 13 ) 6 (% 6.6)
--------_._- ---_._--- ----_._-- -
Atatürk Orman Ç. 575 14 (% 204) 8 (% 1.3)
----o -.----------.ı----- _o
Şeker F.T.D.ç. 1830 18 (% i ) 8 (% 004)

Tartışına

Elde ettiğimiz sonuçlara göre Devlet kurumları ve diğer çiftlikler-
deki hayvanlar arasında i. d. Johnin reaktörü olanlar ortalama olarak

•••• " .0

% 1.4 civarındadır. Bu oran hara ve diğer çiftliklerde ayrı ayrı hesap-
landığında % 0.4 - % 8,8 arasında: deği~mektedir. Bu fark aBerjik
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reaksiyonların değerlendirilmesindeki farklarla beraber sürülerin bu-
laşıklık dereceleri ile de ilgilidir. Ancak ister çiftlikler tek tek isterse
hepsinin ortalaması alınsın bulunan]ohnin reaktörü oranı diğer araş-
tırıcıların (9,14,15) bildirdikleri % 15 ~ 48 den çok düşüktür. Bunun
nedeni kanımızca Devlet Çiftliklerinin her türlü bakım, hijyen ve sağ-
lık kontrolü olanaklarına sahip olmasıdır.

İ. d. Johnin reaktörlerindeki paratüberküloz müsbet oranı da hara
ve diğer çiftlikler arasında oldukça büyük ayrılıklar göstermekte ve
%14,2 - 7."5 arasında değişmektedir. Elde edilen rakamların ortalaması
alındığında % 56.4 oranı bulunmaktadır. Bu oran oldukça çok sayıda
hayvanı elden çıkarmış olan hara ve çiftliklerinkine çok yakındır. Bu
duruma göre. i. d. Johnin reak~iyonunun % 50-60 arasında işlemekte
olduğu kabul edilebilir. Bu oran bazı araştırıcıların (ı 4, 16) bildirdikleri
% 45 ten oldukça yüksektir. Gerek hara ve çiftlikler arasındaki fark
ve gerekse diğer araştıeılarla olanfark kanımızca alleıjik reak~iyonların
okunup değerlendirilmesiyle reaktörleI'in kesiminde marazi maddeyi
seçmedeki hatadan doğmaktadır. İntra dermik Johninin'hastaları teş-
his gücü konusunda elde edilcn % 50 - 60 oranı diğer bazı araştırıcıların
da (ı 3, 15,23) ileri sürdükleri gibi bu testin paratüberküloz eradikas-
yonunda tercihe değer olduğu~u göstermektedir.

Hara ve diğer çiftliklcrdeki bütün paratüberküloz şüpheli hayvan-
ların tüm hayvan sayılarına oranı % i - 21,4; paratüberküloz müspet
olanların oranı ise % 0.2 - 6,6 arasında değişmektedir. Görüldüğü gi~
bi devlet çiftliklerinde paratüberküloz rastlanış oranının genellikle
düşük oluşu yukarıdada dendiği gibi buralarda beslenme, bakım, hij-
yen ve sağlık kontrolü olanaklarının kanımızca iyi olmasından ileri
gelmektedir.

Johnson (8) araştırm'l~ında bağırsakların mukoza katınd'! veya
bütün katlarına yerleşen çeşitli etkinlikteki paratüberküloz basillerin-
den söz açmıştır. Bu durum irı.cclemelerimİz ~ırasında 14 olayda görül~
mü~tür. Bu olaylard'! propria mukoz:ıd:ı çok hafif derecede epitcloid
hücresi' infiltrasyonu ve az sayıda LL' R. B. kümesi bulunduğu
halde submukozada çok sık epiteloid J:ıücresi infiltrasyonu ve sayısız
A. R. B. kümeleri bulunuyordu. Bu kadar çok bakteri bulunmasına
rağmen bu olayların bakteri kültürleribüyükçoğunlukla negatif çık-
mıştır.

,Sikes ve 'Groth (23) paratüberkülozlu sığırların P. P. D. Mamm.
tüberküline de yüksek oranda duyarlı olduklarını bildirmiş ancak bu
konu ile ilgili rakam vermemiştir. Araştırmalarımızda P. P. D. Av.
ve Mamm. Tüberkülin reaktörlerinin yapılan patolojik yoklamaları
sonucunda % ı3,3 - 7° arasırida değişen paratüberküloz müspet olay
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tespit edilmiştir. Bu ,durum adı geçen araştırıcıların iddialarını des-
tekler niteliktedir.

Weidlich (27) paratüberkülozlu hayvanlarda tüberküloza benzer
düğümler vc bunların ortasında kazaifikasyon nekrozu gördüğünü
bildirmiştir. Diğer bir çok araştırıcılar ise (ı ,3,4,8,9, ı 2, ı 3, ı8) paratü-
berküloıda düğümcük, nekroz ve kireçlerune olaylarının bulunmadı-
ğını ve bu özeııikleri ile paratüberkülozun histolojik olarak tüberkü-
lozdan ayırt edilebildiğini yazIDJşlardır. Araştırmam!zda histopatolojik
olarak paratüberküloz teşhisi konan ı 32 olayın 2 ı inde düğümcük ve
koagulasyon nekrozu görülmüştür. Kireçlenme görülmemiştir. Bu
olayların bakteriyolojik ekimlerinde % 50 oranında paratüberküloz
basili üremiştir. Bu bulgumuz Weidlich'i (27) destekler durumdadır.
Ancak bu olaylarda tüberküloz basili yoklaması yapılmamıştır. Her
ne kadar histolojik yoklamada görülen basillerİn tüberküloz basİI-
lerine benzemediği ileri sürülmüşse de bu gibi olaylarda bir yandan
da tüberküloz yoklaması yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.

İncelediğimiz olaylarda karışık enfeksiyona ı sığırda rastlanmıştır.
Bağırsak ve ileosekal lenf düğümlerinde paratüberküloz lezyonu bulu-
nan hayvanın mediastinal lenf düğümünde Lymphadenitis caseosa
görülmüştür.

İncelediğimiz paratüberküloz müsbet olayla' 1'1 pek çoğunda ileo-
seka i valvülde lczyon ve A. R. B. görülmemiştir. Bu durum McQu-
een'in (ı~) bu valvülün diagnostik önemi yoktur şeklindeki iddiasını
desteklemektedir. Johnson da (9) bu valvülden yapılan frotilerde %
88 oranmda A. R. B. gördüğü halde % ı olayda paratüberküloz lez-
yonuna rastladığmı bildirmiştir.

Bir çok araştırıcı (ı o, ı 7, ı9,22) paratüberkülozlu gebe ineklerin
uterus mukozasından keza bunlardan çıkan fetüslerden yaptıkları froti
ve ekimlerde paratüberküloz basiııeri gördüklerini ve ürettiklerini bildir-
miştir. Bunlardan sadece Pearson ve McCleland (ıg) araştırmasında
histopatolojik yoklama da yapm'ş ve kesitlerde A. R. B. gördüğü hal-
de tipik paratüberküloz Iczyonu görememiştir. Bu araştırıcılar bulgu-
larına dayanarak intrauterin b~r enfeksiyonunda her zaman söz konu-
su olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Patolojik yoklamasını yaptığimız
olaylardan 3 klinikman Para tüberküloz. semptomu gösteren, 9 paratü-
berküloz müspet, 20 paratüberküloz lezyonu göstermeyen olmak üzere
29 gebe olmayan ineği n uterusunda paratüberküloz lezyo!,!u ve A. R.
B. görülmemiştir. Bu duruma göre adı geçen araştırıcıların inceledikleri
olayların ileri derecede hasta gebe inekler olması gerekmektedir.

Yukarıda sözü edilen 29 ineğin memeleri de histopatolojik olarak
yoklanmıştır. Bunların memelerinde de ne paratüberktiıoz lezyonu
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ne de A. R. B. görülmemiştir;:İİalbuki bazı araştırıcılar (69,22,25) ileri
derecede hasta ineklerin meme dokularından yaptıkları froti ve kültür
yoklamalarırı.da çok seyrek de olsa paratüberküloz basiııcrine rastla-
dıklarını bildirmişlerdir. Ancak bunların hiç biri histolojik yoklama ya-
pıp paratüberküloz lezyonu aramamıştır. Bu durumda gördükleri A.
R. B. lerin tüberküloz etkeni de olabileceği akla gelmektedir.

İncelenen i 32 paratüberküloz müspet olayın 6 sında (%; 4,5)
karaciğerde de paratüberküloz lezyonu görülmüştür. Bunların ancak
ı inde A. R. B. bulunmuştur. Bu durumjohnson'un (9) iddiasının ter-
sine karaciğerde paratüberküloz lezyonlarına seyrek rastladığını gös-
termektedir.

Albornoz (2) incelediği paratüberkülozlu 8 olayda nervus isc-
lıiadicus ve plexus braclıialiste chronic sc1eı'otic neuritis gördüğünü
bildirmiş ve bunları paratüberküloza ilgili ileri dereced(~ki kas atrofisine
bağlamıştır. Araştırmamızda, yukarıda adı geçen sinirlerle birlikte
diğer perifer sinirleri de incelenen 2 i olayda böyle bir bozukluğa rast-
lanmamıştır. Ancak incelediğimiz olaylar 13 ü paratüberküloz müspet,
besi durumu iyi hayvanlardır.

Bazı araştırıcıların (3,24) paratüberkülozlu hayvanlarda gördü-
dükleri arteriosklel'ose lezyonlarına da incelediğimiz olaylarda rastlan-
mamıştır. Ancak a ortalarmı incelediğimiz sığırlar montafon, boz ırkı
ve bunların melezierine ait idi. Sadece ı inektc endocard ile aortada
plakçıklar şeklinde kireçlenme görülmüş fakat aorta duvarında kalın-
laşma ve sertkşme görülmemiştir.

Özet

ı963 ile 1969 yıııarı arasında 3 i 7 paratüberküloz şüpheli sığırın
patolojik yoklaması yapılmıştır. Bunların i32 sinde paratüberküloz
lezyonları ve asido rcsistant basil görülmüştür.

İntradermik Johnin ilepatolojik değişikliklerin uygunluk derecesi
% 56.4 olarak bulunmuştur. Buna göre, i. d. Johnin, uygulama kolay-
lığı da dikkate alındığında paratüberküloz eradikasyonunda ilk plan-
da öğütlepmeğe değer bir test olarak kabul edilmiştir.

P. P. D. Av. ve Mamm.tüberkülinizasyonun paratüberkülozu
teşhis gücü ortalama olarak % 26,8; klinikman gözlenen paratüber-
küloz semptomlarının teşhis gücü ise % 68.2 olarak tespit edilmiştir.

Türkiyede Devlet Çiftliklerindeki sığırlarda paratüberkülozun
rastlanış oranı % 0.2 - 6,6 arasında bulunmuştur.
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İncelenen olaylarda bilinen paratüberküloz lezyonları yanında
tüberkülozu andıran düğümcükler ve koagulasyon nekrozu da görül-
müştür (21 olayda). Kireçlenmeye rastlanmamıştır. 'Ancak buradaKi
koagulasyonnekrozu daima sınırlı olarak kalmış ve yaygınlık göster~
memiştir. Gözlenen asidoresistant basi1ler de klsa,kaba ve granüııü idL
Bütün bunlara rağmen bu gibi olayların tüberküloz ile tefriki teşhisi
yapılabilmesi için bakteriyolojik olarak tüberküloz yönünden de ince-
lenmesi gereği ortadadır.

Bazı olaylarda epiteloid hücre yığınaklarının daha ziyadesub-
mukoza katında yer aldığı tespit edilmiştir. Bu olaylarda: Langhans
dev hücreleri çok az sayıda idi. Bu gibi bağırsakların kalınlığı i cm; yi
geçiyordu. Bu olaylarda aşırı derecede çok basi1 kümeleri görüldüğü
halde kültür yoklamaları çoğunlukla menfi sonuç vermiştir.

Paratüberküloz yününden yapılan bakteriyolojik ekimlerde, pa-
tolojik yoklama sonuçları müspet olaylarda,% 23.8, lezyon ve asidoresis-
tant basi1 görülmeyenıerde % 1.0 oranında müsbet sonuç alınmıştır.

Karaciğerde 6 olayda (%4,5 ) paratüberküloz' lezyonu
tespit edilmiş bunların yalnız birinde asidoresistant basİ1 görüiebil-
miştir. Bu olaylarda bağırsak duvarındaki lenf damarlarında Lym-
phangitis paratüberkülosa görülmüştür. Bu durum paratuberculosis-
teki generalizasyona belge sayılmıştır.

U terus ve memelerde ne paratüberküloz lezyonu ne de asidoresis-
tant basil görülmemiştir.

Plexus brachialis ile nervus ischiadicus'un histopatolojik yoklama-
sında herhangi bir lezyon tespit edilememiştir.

İncelenen aortalarda arteriosklcroz lezyonları görülmemiştir.

Summa,ry

Relationship between allergie reactions and,
pathologieal findings in Johne's

disease of eattle

The eradieation programme in Turkey foI' tubereulosis 'and
Johne's disease in eattle is as follow:

The eattle are first tested with P. P. D. Mamm. and Av. tubereu-
lin. P. P. D. Mamm. tubereulin reaetors and P. P. D. Mamm. and Av.
tubereulin rcaetors are slaughtered. eattle whieh reaeted only to
P. P. D. Av. tubereulin weretested two months later withJohnin. The
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reactors are cpnsidered to be infected with paratuberculosis and are
slaughtered.

Our studyand material is based on animals obtained from the
eradication programme mentioned above.

7960 cattle were examinated in 7 years for tuberculosis and para-
tuberculosis by aııergic reactions and characteristic clinical symptoms
in the state farms in Turkey. 317 cattle were found to be infected with
Johne's: disease. ll7 out of 317 were johnin reactors, 41 were P. P. D.
Mamm. and Av. tuberculin reactors, 63 showed characteristic Johne's
clinical symptoms and 96 were slaughtered for cleaning a .herd from
Johne's disease. .'

132 out of 317 cattle. showed characteristic lesions and acidore-
sistant bacilli of the disease. ı. d. Johnin reactors showed 56,4 per cent
paratuberculosis leHons, and P. P. D. Mamm. and Av. tuberculin
reaçtors exhibited 26,8 percent typical lesio~s. However the animals
which showed characteristic Clinical symptoms of the disease presented
lesions.

.The incidence of Johnc's disease in cattle in the state farms in
Turkey was found between 0.6 -' 6,6 percent. .

The weıı known paratuberculosis lesions were seen inhistological
examinaiions but microscopical nodules and coagulation necrosis were
also seen in 21 cases. Calcification was not observed. The acido-resİs-
tant hacilli which observed in these cases were short, thick, granulated
and numerous, but anyhow it should be necessary to examine these
kind of cases bacteriologicaııy for tuberculosis also.

In some cases the lesions were extended in to the deep layers of
theintestinal walı. The infiltrated ceııs in these cases wcre predomi-
nantly epithelioid in type and the clumps of bacilli were numerous,
but gigant ceııs were scanty. The waııof intestine especiaııy of these
cases werc thickened more then i cm.

The cases which presented paratuberculosis lesions gaye 23.8
positive cultures in bacteriological examinations, but i percent posi-
tive cuhures were obtained from cases which did not have lesions and
acidoresistant bacilli.

Paratuberculosis lesions were histological1y seen in the liver in
6 cases (% 4.5). Only 1ofthem presented acidoresistant baciııi. These
cattle showed paratuberculosis lesions in the lypmhatic vessels of the
intestinal1 wal1 too. These findings were regarded to be the generalisa-
tion of paratuberculosis.
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No paratubereulosis lesions were hist?logieally se~n in the uterus
and the mammary glands of examinated eows.

Nq arteriosclerotic changes were obsenred in the wall of aorta
of Johne's diseased eattle.

Li ter at ü r

1- Akçay, Ş. ve Erbil, 1. E., 1932. Karacabey harasındaki sığırlarda
paratuberculose vakaları (Enteritis chronica paratuberculosa). Baytari
Mecmua, 10: 1-19.

2- Albornoz, J. E., 1957. Quelques observations sur la paratuberculose
bovine en relation avec la transmission experimentale, et les lesions nerveuses.
Bull. Office internat. epizoot., 48: 477.

3- Alibaşoğlu, M., Dunne, H. W., Guss, S. B., 1962. Naturally
oceurring arteriosclerosis in eattle in/eeted With Johne' s disease. Amer.
J. Yet. Res. 23: 49 - 57.

4- Almejew, Co, 1960. Die chroniselz-produktive Form der Paratubercu-
lose des Rindes. Mh. Yet. Med. 15: 883 - 887.

5- Bratanovic, U., Doğuer, M., Katic, i; Kocjan, L.; Kujum-
giev, I., Tunke, B. ve Yılmaz, S., 1965. incidence cif Johne's
disease in southeastem europe. Yet. Ree. 77: 191- - 1930

6- Doyle, T. Mo, 1954. Isolation cif Johne's bacilli from the udders of
clinieally a1fccted cows. Brit. Yet. J., 110 :215 - 218.

7- Grayson, A. R. ve Lett, G. A., 1958. Johne's disease in victoriall
cattleo Austral. Yet. J o 34: 147 - 15ı.

8- Johnson, H. W., 1945. The Johne's disease problem and retation of
Johne' s disease to the tubereulosis no visible lesion problem. Proceed.
49 th Ann. Meet. U. S. Livestock Sanit. Assn. 137 - 14ı.

9-':'Johnson, J., 1948. Paratuberculosis, J. Amer. Yet. Med. Assn.,
112: 52 - 54.

10- Kopecky, K. E. ; Larsen, AoB. and Merkal, R. S. 1967. Vterine
infeetion in bovzonetubereulosis. Amer. Jo Yet.~Res., 28: 1043 - 1046.

ı1- Kujumgiev, lo, 1964. Paratuberculosis in Bulgariao, Bull. office in-
ternat. Epizaot., fi i : 5 ı - 660 (eit. Yct. Bul!. 1964, 34: 3615).

12- Larsen, Ao Bo, 1954. Johne's disease ıts diagnosis and control "Pro-
eeediııgs book" A. Y. M. A. 91 ann. meet., 9fl - 100.

13- Larsen, A. Bo, 1956. Disease of eattle, 583 - 589. A text and
referenee work. Amer. Yet. Publieations, ineo, Evanston,tllinois.



-----------------: ~:-~-~-':"...~,-.::'.~.---=-::::;,0,'-"":--::"~::":';":'.--------=-----~

Paratüberku10zda Aıterjik ncaksiyonlar 251

14- Larsen, A. B., 1964. Reeent developments in paratubereulosis (Johne' s
disease) researeh. 68 th ann. proce~d. U. S. Livestocksanit. assn .

.. v.

342 - 347. '

i5- Larsen A.'B.and Vardaınan, T. H., 1958. A comparison Q!various
diagnostie tests With mieroseopie post-mortem jindings in eattle infeeted
With Johne' s disease. 62 th .Ann. Proceed. U. S. Livestock sani t
Assn, 163 - 166.

16- Larsen, A. B., Vardaınan, T. H. and Merkal, R. S., 1963.
An extended study oj a herd'oj eattle naturally irifeeted With-Jolıne' s dLçease
I. The sıgnieifanee oj the intradermie Johnin test. Am cr . .1. Yet. Res.,
24:, 91 - 93.

i7- Lawrence, W. E., 1956. Congenital injection With M. Jolıııei in
eattle. Yet. Rec. 68:312.

i8- McQueen, D.' S., 1959. Johne's disease With partieular" referenee to
diagnosis. (a) Field aspects., Yet. .1. 35: 47 - 52. -

i9- Pearson, ]f. K. L., and McClelland, T. G., 1955. Uterin iıifee-
tion and eongenital Johne's disease in eattle. Yet. Rec. 67: 615 - 616.

20- Poddubski, I. V., Schurevski, V. E. ve Alikaeva, A. P.,
1962. Paratubereulosis amongjarm animals in the Soviet union. Trudy
Ysesoyuz inst. Ekps. Yet. 26: 115 - 134. (cit. Yet. Ruıı. 1963.
3~ : 414). ,

21- Rİza İsınail {Sezginer), 1928. Sığırların paratüberkülo;;;u. Ehli
hayvanlarda intani hastalıklar. II.: 252 - 259.

22- Schaaf, J. und Beerwerth, W. , 1960. Die Bedeutung der Generali-
satian der Paratubereulose, der Ausseheidung des Erregers mit der mileh
und dercKongenitalen Ubertragung jür die Bekainpjung der Seuehe. Rin-
dertü berk. u. BruceIlose, 9: 115 - 124. (cit. Yet. Buıı. 1961.
31- 1000).

23- Sikes, D., and Gorth, A. H., 1950. Studies, with the Johnin and tu-
berculin intradermal test in eattle niıturally injeeted. With Myeobaeterium
paratubereulosis (Johne's disease.) Amer. J. Yet. Res., i I: 181 - 187.

24- Siuıpson, C. F., 1966. Electran mieroseopy of arteriosclerosisin eows
With Johne's disease. Amer. J. Yet. Res., 27: 1197 - 1204.

25- Smith, _H. W., '1960. The. exami~ation aimilk for the presenee of
Myeobiıeterium Johnei. J. Path. and Bacteriol., 80 : 440 - 442.

26- Talatchian, M., 1965. First report of Johne's disease in iran. Buıı.
off. internat. Epizoot., 64 :779-782. (cit.Vet. Bul!. 1967.37: 3051).

27- Weidlich, N., 1954. Beitrag ;;,ur Histologie der paratubereulosen
Darment;;;ündung deJ-Rindes. Mh. f. Tierheilk., 6: 226 - 238.

Ya;;;ı "Der'fli Ya;;;ı Kuruluna" 17.9.1969 günü gelmiştir.



252 Alibaşoğlu, Demirer Yücel,

Resim i
Paratüberkülozda kronik, hipertrafik enteritis.

Ileumun son kesimi, boğa.
Hypertrophied chronic enteritis in p?ratubcrculosis of a bull.

Resim 2
Birinci resimdeki barsak duvarının kesiti~ Barsak dm'arı i rm. yi aşacak

derecede kalınlaşmıştır.
Cross section of the ileunı in Fig. I.The thickness

of the wall was nıore than i cm.



Paratüberkulozda AIIerjik Reaksiyonlar

Resim 3
Para tüberküloz da ileumun viIlikrinde epitheloid ve Langhans dev

hücresi infiltras)'oııları, inek, H: E. 200 X
EpitheIioid and Langhans t)'pe gigant ceIl infiltratiollS in the viIli of

the ileum.

Resim 4
Paratüberkülozda lenf düğümünün kortikal kesiminde epithelioid ve

Langhans dev hücresi yığınağı H. E. 320 X
Epithelioid and Langharıs type gigant ceIls accumulation in the canİcal

part of the ileocaecal lynıphnode.
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Rcsim 5
Barsak duvarındaki makrofajlar içerisinde paratüberküloz basil küme-

Ier.i. Ziehl-Neclsen, 320 X •
Clumps of paratuberculosis bacilli in the macrophages of the inlstinal

wall.

Resim 6
Ileosekal lenf düğümünde paratüberküloz düğümcüklcri,

İnek, H. E. 200 X
Nodulc formation of the epithclioid ceııs in the

ileocaecal lymphnodc.



Paratüberkulozda Al1erjik Reaksiyonlar

Res,im 7
tıeosekal lenf düğümünde ortasından nekrozlaşan paratüberküloz

Iezyonu. H. E. 80 X
Coagulation neerosis of the paratubereulosis

lesion in arı ileoeaeeal Iymphnode.

Resim 8
Lymphangiti:; paratubereulosa. Trombotik granulom dokusu içinde

dev hücreleri (ok) H. E. 80 X
Thromboscd lymph vesseI. Notice the gigant cclls

in the thrombotic mass.
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Resim 9
Karaciğerde fokal paratüberküloz lezyonu, inek, H. E. 200 X

Paratubercıılosis nodule in the liver.
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