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CORYSA GANGRENOSA BOVUM'LU SIGIRLARDA BAZI HEMATOLOJİK
DEGERLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Kemalettin Yaman'" Hikmet Ünsüren **
Studies on some hematological values in eatde with malignant eatarrhal fever.

Summary: In this- study, the blood samples of 24 cattle with mali,!;-
nant caltarhal fever were investigated for erythrocyte and leucocyte counts, he-
moglobin concentration, hematocrit, sedimentation rate, and differential leu-
cocyte count. In the samples, minimum and maximum values in erythrocyte co-
unts (106 /cu.mm.), leucocyte counts (ı 03fcu.mm.), hemoglobin concentrations
(gf1Oo mlf, hematocrit values (%), and sedimentation rates (mm.) in 1

and 2 hours werefound 4.64-10.4, 2.6-16.0,7.0-12.0,23-39,2-27,5-52
respectively. Some variations was observed in the valltes of differential leu-
cocyte counls.

Özet: Bu çalışmada, koriza gangrenoza bovltm'lu sıgır kan örnekleri
alyuvar ve akyuvar sayıları, hemoglobin miktarı, hematokrit, sedimentasyon ve
akyuvar formülü yijnünden incelendi. Bulunan minimum ve maksimum değerler
aşağıdaki gibidir: alyuvar sayıları (106 /mm3) 4.64-10.4; akyuvar sayıları
(103fmm3) 2.6-16.0; hemoglobin miktarları (grfıoo ml) 7.0-12.0; he-
matokrit değerler (%) 23-39; sedimentasyon (mm) ı ve 2 .raatta 2-27,
5-52. Bununyanında akvıwar formülünde de bazı farklılıklar gözlemlendi.

Giriş

Corysa gangrenosa bovum dünyanın birçok yerinde sporadik
olarak seyreden, genellikle sığırlarda ve yaban sığırlarında görülen
viral bir hastalıktır (I ,3,7).

Hastalık etkeni olan herpe~ virusu alyuvarlara özellikle akyu-
varlara sıkı bir şekilde tutunur. Deneyselolarak hastalığı diğer hay-
vanlara bulaştırmak' için hastalıldı hayvan kanı sağlam olanlara
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aktarılır (3,7,11,12). Hastalık etkeni olan virus klinik yönden sağlıklı
görülen Afrika mavi antilop'unda izole edilmiştir (7). Koyun ve kc<)-
lcr klinik semptom göstermeksizin gizli enfeksiyon kaynağı olarak
hastalığın bulaşmasına neden olurlar (3,7,11,12).

Hasta hayvanlarda mcrme, burun, dudaklar, ağız ve yutak mu-
kozasında critemler görülür. Şiddetli burun akıntısı, solunum güç-
lüğü göz yaşı akıntısı ile birlikte keratitis ve fotofobi izlenir. Solunum
sayısı dakikada 100-120'ye, bcden ısısı 41-4i.7°C'ye yükselir (2,3,7).
Pcriferal lenf düğümlerinde belirgin şişlikler oluşur ve bedenin birçok
yerinde özellikle mononükleer lökosit infiltrasyonlanna raslanır (2,3,
6,8.1 ı). Hasta hayvanların hepsinde olmasa bile çoğunluğunda löko-
peni oluştuğu, lökosit sayısının i mm3 kanda 3.000'e kadara düştüğü
de bildirimler arasınd<ı.dır (2,3.8).

Lökosit miktarı dışında, korizah sığırlarda kan tablosuna iliş-
kin literatüre ra.stlanıl"madı. Bu nedenle tabloya eklencbilecek baş-
ka değerlerin de bulunup literatür bilgisi olarak sunulması yararlı
görüldü.

Materyal ve Metot

Ankara Üniversitcsi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Bilim
Dalı Kliniğinc 4 Şubat 1980 vc 3° Kasım 1982 tarihleri arasında
getirilen vc klinik bulgulara göre Corysa teşhisi koyulan toplam 24
baş sığır. çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Üç aylık ile sekiz
yaşları arasında olan 2 crkek 22 dişi sığırdan (Holstein 14, Montafon
3. Melez 5. Yerli Kara 2) alınan örneklcr Fizyoloji Bilim Dalı Labo-
ratuvarında, alyuvar, akyuvar, hemoglobin. hematokrit, sedimentas-
yon ve akyuvar formülü yönlerinden değerlendirildi.

Pıhtılaşmayı önlemek amacıyla taze kan örnekleri i ml kan için
2 mg E.D.T.A (etilendiamin tetraasetikasit) içeren temiz şişelere
alınarak, incelendi (5, io).

Alyuvar Sayımı: Ka.n Hayem eriyiği ile 200 kez sulandırılarak
Thoma Sayma lamında alyuvarlar sayıldı. Değer i mm3 kanda alyu-
var olarak kaydedildi.

Akyuvar Sayımı: Kan Türk eriyiği ile i o kez 'sulandırılarak
Thoma sayma lamında akyuyarlar sayılara.k i mm3• kanda akyuvar
.olarak değerlendirildi.
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Hemoglobin: Hemoglobin miktarı asi t hematin yöntemiyle Sah-
li hemoglobinometresinde okunup 100 ml kanda gram olarak kay-
dedildi.

Hematokrİt: Heparinli mikrohematokrit borular 3/4 oranında
kanla doldurulup 5 dakika santrifüj e edildi. Özel okuma aracında
1ı;)matokrit değer yüzde olarak okundu.

Sedimantasyon: \Vestergreen makro yöntemi ile özel pipetler
45° eğik duran sehpaya yerleştirildi ve i iLC2 saatlik çökmeler mm.
olarak kaydedildi.

Akyuvar formülü: May-Grünwald-Oiemsa karışık boyama yön-
temi ile boyanan her kan frotisinde 200 ad.et akyuvar sayılarak akyu-
var çeşitlerinin yüzde oranları bulundu.

Bulgular

Çalışmada inceleme konusu olan alyuvar (Aly.), akyuvar (Aky.),
hemoglobin (Hb.), hcmatokrit (Htk.), sedimentasyon (Sedim.), ve
akyuvar formülüne aİt rakamlar Tablo ı'de gösterilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Corysa hastalığı Ankara dohi.yında sporadik olarak seyreder.
i968 yılında enzootik olarak seyrettiği tarafımızdan gözlenmiştir.
Bulgular bölümündeki tabloyu incelediğimizde i mm3 kandaki löko-
sit sayılannın 2.6-16.0 X 103 arasında olduğunu görüyoruz. Bulgula-
nmızı sığırlar için 4.0-ı 2.0 X 103 değişim sınırlarında verilen rakam.
larla (4,5,10) kıyasladığımızda, 4, i 6 ve 17 no'lu hayvanlarda 2.7,
2.6, 3.3 X 103 gibi değerlerin lökopeni tablosunu ortaya koyduğu
görülmektedir. Kori;r,alı sığırların çoğunluğunda lökopeni oluştuğu.
lökosit sayısının i mm3 kanda 3.0 X ı03'e kadar düştüğü (2,3,8) bil.
dirimi ile üç örnekteki lökopeni bulgumuz arasında benzerlik göze
çarpmaktadır.

Diğer taraftan lökopeni görülen hayvanların akyuvar formülle-
ı:i incelendiğinde 4 no.lu örnekte nötrofilia, i 6 ve 17 no'lu örneklerde
ise lenfasitoz tablosu görülmektedir. Burada da genellikle mononük-
leer lökopeni bildirimi ile (6,8, i i) bulgularımız arasında paralellik
olduğunu söyleyebiliriz.

Korizalı sığırlarda alyuvar sayısı, hemoglobin, hematokrit. ve
akyuvar formülü konularında bilgiler içeren literatüre rastlanılama-
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Tablo i: İncelenen örneklere ait hematolojik değerler.
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Hay. Aly. Aky. Hb. Htk Sedim. i Akyuvar Formülli
No ıo./mm' ıo'/mm' gr/ıooml o' ı sa. 2 sa. Lenf. Mon. Nöt. i Eoz. Baz./0'
--- ---- ---- ..._--_. ---- ---- --- ---- --- --- ----

ı 5.18 4.5 11.0 24 21 41 48 ı 50 ı -
---_.- --- --- ---- -'- -- --- --- ---

2 4.82 8.2 IL. 3 27 ı6 32 73 ı 25 - ı
--- ---,--- --- ------ --- --- -- --- -- --

3 6.57 7.7 ıı.o 3° 27 52 47 3 49 i -
--- ----- -_.---- ---- --- --- --- --- -- ----- -- --

4 4.95 2.7 ıı.0 29 2 5 28 - 72 - -
--- ----- ----- ------ -_ .. ---- -_ ..--- .-._- -- --- --- --

S 7.24 6.2 i 1.5 35 7 ı4- 23 i 76 - -
--- ----- -- ------ --- --- --- -- --

6 4.64 6.9 - 37 ıo 18 22 2 76 - -
--- ---- ------ ----- --- ----- -,---" _ .. -- -- --- ---- --

7 5.95 16.0 9.0 29 19 37 47 - 52 1 -
--- ---- ----- ------ --- ._-- --- -_.- --- ---- -- --

8 5.08 7.4 7.0 25 i7 34- 74 2 24- - -
--- --- ---- --- --- -- ----- -- --

9 7.ı4 4.7 11.5 29 15 30 42 - 56 2 -
--- ---- .. _._-- __ o --- --- __ o --- -- --

ıo 7.55 8.3 11.5 29 4 ii 63 ı 33 3 -
--- ---- ---- --- ---- -- --

ıı 10.40 12.0 11.0 39 II 22 37 1 62 - -
._---- ____ o --- ---- __ o --- -- --- ---_.- --

12 5.00 6.2 i 1.0 26 20 39 - - - - -
--- ----- ____ o. ----- --- --- --- --- --_.- --- -- --

13 5.82 7. i 9.0 29 13 31 69 i 26 3 ı
._--- ---- ___ o - ----_. -_ ...- -- ----- -- --

14 8.79 12.ı 10.4 35 7 12 50 2 46 2 -
--- ---- •._- ---- ._-- --- ___ o ----- -- --

LS 9.46 9.8 11.2 36 12 25 68 1 30 1 -
--- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- ___ O ._--

16 6.38 2.6 10.4- 29 16 34 86 - 14 - -
-- ---- .- --- --- --- ---- -- --- --

17 7.68 3.3 12.0 3° 10 22 90 - lO - -
--- ----- ---_.__ . --- --- --- -- ____ o -- --

18 8.50 4.8 i 1.2 34 9 19 59 i 40 - -
--- _.----- -_.- ----- ---- ____ o ---- -'- -- --- -- --

19 8.22 6.2 7.5 23 16 35 43 - 56 i -
._"-_. -_.- --- --- ._- --- -- --

20 4.89 8.7 7.4 24- 19 4° 63 2 34 i -
-- --- --- --'-- -- --- --

21 8.70 7.2 8.6 29 16 :n 36 i 51 12 -
--- ----- ---- --- ----- ---- -- ---.--- --

22 5.79 4.8 9.2 26 18 35 49 ı - 49 2 -
---- ---- --- ----- ._- ---- -- --- --1--23 6.61 7.5 9.0. 28 16 13 53 47

---- ---- ---- ----
24 7.37 8.7 8.6 29 13 27 63 2 33 i -
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dı. Bu nedenle bulgularımlh sağlıklı sığırlar için verilen rakamlarla
kıyaslanacaktır. Çalışmada ı mm3 kanda 4.64-10.40 X 106 alyuvar,
7.0-12.0 gr. hemoglobin, % 23-39 hematokrit değerleri bulundu.
Bu değerler için bildirimler sırasıyla alyuvar sayısı 5-10 X 106, he-
moglobin 8.0-15.0 gr., hematokrit % 24-46 ortalama değişim sınır-
larında verilmektedir (4,5,10). Bulduğumuz değerler verilenlerle kı-
yaslanırsa, korizalı hayvanlara ,,-it olan bulgularda sağlıklı olanlara
nisbetle önemli bir fark olmadığı anlaşılacaktır. Bir ve iki saatlik sedi-
mentasyon değerlerini inedersek en cl üşük 2-5, en yüksek 27-52 mm.
ıcı' arasında bir çökme görülecektir. Sedimentasyon hızı sağlıklı sığır-
larda bir saat için 7-27, iki S,l.atiçin 20-47 mm. ole'.ra k bildirilmekte-
dir (4 S). Bilindiği gibi.organik rahatsızlıklarda özellikle akut dönem-
lerdc çökmc hızı belirgin bir şekilde artmaktadır. Korizaya yakala-
nan hayvanlarda şiddetli organik rahatsızlıkl~r olduğu bir gcrçek.
Buna karşın, y".lnız 3 no'lu hayvel.nda sediment,ı.syon hmnın yüksek
olduğu (27-52 mm), bazı hayvanlarda sınıra yakın değerlerin bulun-
duğu, h.ayvanların çoğunluğunda ise sedimentasyon hızının normal
hudutlar içinde kalclığı dikkat çekici bir durum ortaya koymaktadır.
Akyuvar formülü bulgularımızia normal sığırlar için bildirilen değer-
ler (4,5,10) arasında daha öneeden sözünü ettiğimiz önemli bir kaç
ayrıcalık dışında bir fark görülemedi.

Bu çalışmada incelencü hayvanların çoğunluğunun Holstein ve
Y.karı Holstein (I4 saf, 3 melez) oluşu, bu hayvan ırkının hastalığa
daha duyarlı olduğu izlenimini vermektedir. Diğer taraftan kurban
Bayramlarından bir süre sonra Koriza vakalarının artması, koyun ve
keçilerin portör rolü oyna.dıklarını ima etmektedir.

Sonuç olarak, elde edilen bazı hcmatolojik bulguların bu konu-
da yapılacak çzı.lışmalara ışık tu tacağL başb. parametrelerin de bu-
lıınmasında kri ter olarak değerlcndirik bi !eeeği iIIC'.nclndayız.
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