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pjLtÇLEROE AVIAN ENCEPHALOMYELlTIS

Rıfkı Hazıroğlu! Günay Alçığır:! Nalan Karademir3

A\'ian encepha lomyc litis in chickens

Summary: A vian eııcephalomyelitis ıvas deseribed in eight 44-day-
old ehiekens. Clinically, fine tremars of the head and neek were present,
and elıickens s/lOlVedan indinatian to sit on their hoeks. Cross lesions
were not observed. Histologically obvious lesions were in the central
nervous system. Nonpumlent encephalomyelilis characterized by peri-
vaseular euffing, focal or diffuse gliosis in the eerebrum, cerebellum and
medulla spina!is, joeal glial nodules especially in the stratum moleculare
oj' the cerebellum, degenerative changes and necrosis in the neurons oj'the
brain stem J.1'eredetected. No lesions were seen in the peripheral nenes.
In the muscıılar layer (~Lthe proventrieulus and pancreas, tlzere were
mononudear eell foci whieh are pathognomonic fi'lldings of the avian
encephalomyelitis.

Özet: Sekiz adet 44 günlük yumurtacı piliçte avian ensefalomyelitis
hastaliğı tml/mland,. Klinik olarak, baş ve boyun bölgesinde tremorlara
rastlandı ve hayvanlann ayağa kalkamadıklan gözlendi. Makroskobik
olarak, lezyon görülmemesine karşlf1 santral sinir sisteminde belirgin
histolojik lezyonlar saptand,. Perivasküler mononüklear hücre infiltras-
yonlan, fokal veya dij]iız gliozis, serebellumda özellikle stratum mole-
culare'deki glial nodüller, orta beyin ve beyin sistemindeki nöyronlarda
dejeneratif değişiklikler ve nekroz ile karakterize llollpurulent bir ense-
falomyelitis görüldü. Periferal sinirlerde lezyon dikkati çekmedi. Viseral
organlardan bezli midenin muskuler tabakasıııda ve pankreasta rastlanan
fokal mononüklear hücre topluluklan avian ensefalomyelitisin patogvno-
mon;k bulgulanydı.

Giriş

Avian ensefalomyelitis (AE) veya epidemik treınor olarak ta ad-
landırılan hastalık, genç tavukların baş ve boyun bölgesindeki ataksi
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ve tremorlarla karakterize viral bir enfeksiyondur (I, 3, 6, 7, 9, 12-14).
Virus, Picornaviridae familyasına dahil Enterovirus genus'unda kla-
sifiye edilir (4, 9). Avian ensefalomyelitis virusu tavuklar yanlOda bıl-
dırcm, sülün ve hi ndi lerde hastalık oluşturur (7, 9, ıo). Avian ensefa-
lomyelitise ilk kez i930 da rastlanılmış, ancak etken i934 de tanımlan-
mıştır (9). Hastalık 1962 yılından önce dünya tavuk endüstrisinde, özel-
likle etçi ırkıarda önemli ekonomik kayıplara neden olmuştur (7, 9,
12). Makroskobik olarak gözlenebilen tek lezyon, bezli midenin mus-
kuler katında ve pankreasta beyazımsı renkli odakların varlığıdır.
Diğer organlarda makro lezyonlar dikkati çekmez (2, 6, 9, ıo, 13).
Histopatolojik olarak lezyonlara santral sinir sistemi, bezli mide, pank-
reas ve kalp kasında rastlanır (3, 4, 6, 9-14).

Hastalığın tanımlanmaslOın nedeni, ülkemizde son yıllarda yay-
gınlık göstermesi ve bu konuya ilişkin yayınların azlığıdır.

Materyal ve Metot

Çalışmanın materyalini, Bursa yöresindeki özel bir çiftlikten sağ-
lanan sekiz adet 44 günlük yumurtacı piliç oluşturdu. Klinik gözlem-
lerden sonra yapılan sistematik nekropsilerinde hayvanlardan alınan
organ örnekleri % ıo luk tamponlu formaldehitte tespit edildi. Bili-
nen laboratuvar teknikleri uygulanarak hazırlanan kesitler hematoksi-
len-eozin ile santral sinir sistemi kesitleri ise ayrıca Cajal ve Gomori'
nin retikulum boyama tekniklerine göre boyandI.

Bulgular

Klinik bulgular: Piliçlerin bacakları üstüne çöktükleri, kalkmak
istemedikleri, kaldırıldıktan hemen sonra oturdukları ayrıca baş ve
boyunda uyarılara karşı titremelerin varlığı ile başlarını kontrol ede-
medikleri gözlendi.

Makroskobik bulgular: Piliçlerin hiçbirinde makro lezyonlar dik-
kati çekmedi.

Mikroskobik bulgular: Başlıca değişiklikler santral sinir sistemi
"(Tablo i) ve bazı iç organlardaydl. Periferal sinirlerde herhangi bir
lezyon gözlenmedi.

Santral sinir sistemindeki lezyonlar dissemine nonpurulent ense-
falomyelitis karakterindeydi. Serebrum, serebellum ve medulla spina-
lis'te belirgin lezyon mitotik figürlerin de rastlandığı perivasküler mo-
nonüklear hücre infiltrasyonlarıydl. Bazen çok katlı görünüme sahip
olan bu infiltrasyonların çoğunluğunu lenfositlcr meydana getirmek-
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teydi. Hücre infiltrasyonlannın yaptığı basınç sonu damar lumenlerinin
bazılannda daralmalar da dikkati çekti (Şekil lA). Nöyropildeki bazı
küçük kapiııar damarlarda endotelial hücrelerdeki artış belirgindi
(Şekil iB). Diffuz veya nodüler gliozis belli bir lokalizasyona sahip ol-
mayarak tüm santral sinir sistemine dağıımıştı. Özellikle serebeııumun
moleküler katında glial nodliller dikkat çekici idi (Şekil iC). Kanatlı
ensefalomyelitisi için patognomonik kabul edilen 1l1ezensefalonun ba-
zı nukleuslarında değişen derecelerde gliozis saptandı. Diğer patogno-
monik öneme sahip olan bulgu nöyronlann santral kromatolizi ilc
akut nöyron nekrozıarı meduHa oblongata'da tesbit edildi (Şekil iD).

Şekil J.

A) Serebrumda perivasküler mononüklear h;jcre infiltrasyonu HE x 330
(Perivaseular euffing in the cerebrum)
B) Nöyropilde endotelial proliferasyon sonu oblitere olmuş kapillar damarlar HE x ı80
(Obliterated capillar vessels resulted from endothelial proliferation in the neuropil)
c) Serebeııumun molekü!er tabakasında hücre infiltrasyonu HE x 9S
(The cell infiltration in the stratum moleculare of the cereheııum)
D) Medu!la oblongata'da gliozis ve nöyronfıl dejenerasyon ve nekroz-oklar-HE x :'30
(Gliosis and neuronal ceıı degeneration and necrosis-arrows-in the medulla oblongata)
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Satellitozis ve nöyronofaji dikkati çeken diğer bulgulardı. Medulla
spinalis'teki lezyonlar beyindekilerIc benzerlik göstermekteydi. Buna
ilaveten ventral konulardaki motor nöyronlarda akut nöyron nekroz-
larına rastlandı. Periferal sinirlerde lezyon gözlenmedi. Ayrıca sereb-
rum, serebellum ve medtılla spinalis'te tablo ı'de de görüleceği gibi
değişen derecelerde erime (polio-Ieucomalacie) odakları görüld Ü. Se-
rebrumda özellikle hemisferlerin rostral'inde dorsomedial konumda
geniş alanlar halinde olan bu odaklar, serebellumda küçük alanlar ha-
linde hem substantia alba hem de substantia grisea'da, medulla spi-
nalis'te ise sadece bir olguda substantia grisea'da lokalize olmuştu.
Serebellum ve medulla spinalis'te mikrohemorajiler de gözlendi.

Avian ensefalomyelitis için patognomonik olan bezli midenin
musküler tabakasında (Şekil 2A) ve pankreasta (Şekil 2B) lenfositik
odaklar görüldü.

Şckil 2.

A) Bcz.li mideııin ınusküler katının sirküler kısmında lenfasitik odak. HEx180.
(Lyınphocytic focus in the proventriculus muscle \VaLi)
B) Pankreasta lenfasitik falliküllerde art'ş HEx 180
(Increased Iyınphacytic folliclcs in the pam:reas)

Tartışma

Avian ensefalomyelitis'e yoğun ticari tavuk yetiştiriciliği yapılan
her ülkede, her mevsimde ve her yaş grubunda rast!anabilir (5, 7, 12).
Ancak hastalığa karşı alınganlıkta yaş önemli bir faktördür. İki üç
haftalıkta önce enfekte olan veya edilen hayvanlarda tremor, atak.si,
parezis, paralizis gibi klinik semptomlar sonu ölüm şekillenmektedir
(2, 3, 5-7, ı2). Daha sonra enfekte olan hayvanlar klinik olarak nor-
maldir veya sadece geçici bir parezis vardır (2, 6, 9). Bunlarda gözlenen
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histolojik bulgular yaygın nöyronal ve glial yıkımdan çok perivaskü-
ler infiltrasyonlar ve glial proliferasyonlardır (6). Çalışmadaki hay-
vanlarda klinik olarak nöyrolojik semptomların gözlenmesi, aynca
yangısal reaksiyonlara ilaveten şiddetli nöyron dejenerasyonları ve
nekrozun varlığı enfeksiyonun üç haftalıktan önce alınmış olabilece-
ğini göstermektedir.

Makroskobik olarak, genellikle santral sinir sisteminde lezyonlar
bulunmaz (9, iO). Bununla birlikte hastalığın uzun sürdüğü olaylarda
piliçlerde gerek eksternal gerekse internal hidrosefalusun şekillendiği
bildirilmiştir (13). Ayrıca, hastalığa yakalanmış bazı hayvanlarda vü-
cud ve bacak kaslannda atrofilcr gözlenmiştir (9. 13). Az sayıdaki ra-
porlarda bildirilen bu bulgular incelenilen hayvanlarda saptanmamıştır.
AE'li hayvanlarda ileri yaşlarda gözlenen kör!üğün (7-9) çalışmadaki
hayvanlarda bulunmaması, genç olmaları nedeni ile olağandır.

Piliçlerde gözlenen mikroskobik değişiklikler; özellikle mezense-
falan nukleuslarındaki gliozis, nöyron1arda santral kromatoliz ve
nekroz, serebellumun moleküler katındaki glial nodüller ile pankreas
ve bezli midenin musküler katındaki lenfositik odaklardır. AE için
patognomonik öneme sahip ve diğer araştırıcılar tarafından da tanım-
lanan (i, 3, 4. 6, 9-14) bu bulgularla, hastalığın kanatlılarda santral
sinir sisteminde .lezyonlar meydana getiren Marek ve Newcastle gibi
hastalıklardan ayırıcı tanısı kolaylıkla yapılabilir. Olgularda perivas-
küler mononüklear hücre infiltrasyonu sonu damar lumenlerinin çok
daraldığı birçok arteriol ile kapillar damar endotellerinde artış sonu
şekillenen obliterasyonlar da dikkati çekmiştir. İncelenen hayvanların
bazılarında gözlenen erime odakları şimdiye kadar AF: için bildirilen
raporlarda kaydedilmemiştir. Rastlanan erime odaklarının nedeni,
damarlardaki daralmalar ve obliterasyonlar sonucu oluşabilecek işe-
mi olabilir. Piliçlerde vitamin E noksanlığında da beyinde erime odak-
ları şekillenmektedir (9). Ancak bu durumda oluşan Iezyonlar dejene-
ratif karakterde olup, santral sinir sisteminde nonpumlent ensefalom-
yelitise ilişkin değişikliklere rastlanmaz.
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