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ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI
ÜZERİNDE IŞIK.VE ELEKTRONMİKROSKOBİK

INCELEMELERI

Ayhan Atasever

Licht-und elektronenmikr~kopische Untersuchungen über Pathologischen Befunden bei
experimentelle Infektionen der Eimeria tenella in Huhnerküken

Zusammenfassung: Für diese experimenteLlen Untersuehungen standen
insgesamt 175 Küeken zur Verfügung, welehe :-.pezijisehe pathogen frei (SPF)
waren.

Wiihrend der infektion wurde die Prepatenzdauer als 7 age und Patenz-
dauer als 14 Tage registirert.

Wiihrend des Entstehung der ersten Generation von Sehizonten und Mero-
zoiten wurden zehr schwache pathologisehe Veriinderungen in Blinddarm. Die
echten Lesionen wurden wahrend der Entwicklung aber zweiten Generation von
Sehizonten und Merozoiten beobaehtet. In Blinddarm wurde lymphozytere und
heterophile leukozytere Infiltration sowie breite Blutungen und degenerative
Veriinderungen gefunden, welche sich von propria zu Tunica Muscularis und
Seroza verbreiteten. Ausserdem wurde viLlöse Atrophie an einigen Tiere nach-
gewiesen. A.hnliche Veranderungen wurden auch im Dickdarm getroffen. In der
Heilungsperiode wurden Vermehrung des Bindegewebes in Propria schleim-
haut, mitose im Drüsenepithel, zystische Dilatation in manchen Drüsen, Hyper-
plasie in epithel und Drüsen, eine Normalisierung in Villuse beobachtet. Es
wurde Fibrozys, degenierte Oozysten, Riesige zeLlen in propria schleimhaute
des Dickdarmes und Pysion in Villus festgesteLlt. In Bursa Fabricii wurde pa-
thologische Befunde wie zystische Formen im Lamina epithelialis, Pyknoze der
Lymphozyten Wehrmehrung sowie infiltration von heterophielen leukozyten in
interfoLlikülaren Areale gefunden.

Wiihrend der elektronenmikroskopischen Untersuchungen wurden partielle
nekrose und vesikuliire Degeneration in Zytoplasma der epithelzeLlen, die para-
sitere invasion hatten, getroffen. Atrophien und Deformation in Zellorganellen
wurden festgestellt, welehe paralel mit der Entwicklung von Parasiten gehen.

i. Bu çalışma aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir (I 992).
2. Dr. A.U. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.
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Alle Versuchsergebnisse deuten daraujhin, dass die 2-3 Tage Alte Küchen
pathologische und kilinische Symptomen mit höhem Mortalitiit wie 3-8 woche
Altere Spezijische Pathogen Frei (SPF) Kücken zeigen, wenn die Oozysten von
E. tenella in genügen der Dozis gegeben wurde.

Özet: Bu deneysel çalışmada 2-3 günlük toplam i75 adet SPF civciv kulla-
nıldı. Enfeksiyonda prepatenz süre 7, patenz süre ise 14 gün olarak tesbit edildi.

Sekumdaki patolojik degişiklikler ı. generasyon şizont ve merozoitlerin
oluşumu esnasında hafifdi. Asıl lezyonlar ıı. generasyon şizont ve merozoitlerin
gelişmesi sırasında ortaya çıktı. Propriadan tunika muskularise ve serozaya ka-
dar yayılan lenfosit, heterofil ve eozinofil lökosit infiltrasyonları, geniş kanama-
Iar; dejeneratif değişiklikler ve villöz atrofi ile karşılaşıldı. Benzeri değişiklikle-
re ince barsaklardan çok kalın barsaklarda rastlandı.

İyileşme aşamasında sekumda propria mukozada bağ doku artıŞı bez epitel-
Ierinde mitoz, bazı bezlerde kalıcı kistik dilatasyon bezlerde epitelierde hiperp-
lazi ve villuslarda normalleşme gözlendi. Kalın barsaklarda propria mukozada
fibrozis, dejenere oosistler, dev hücreleri ve villuslarda füzyon görüldü. Bursa
fabricius'da da patolojik olarak lamina epitelialiste kistik yapılar, lenfoid folli-
küllerde lenfositlerde piknoz, dejeneratif değişiklikler ve interfolliküler bağ do-
ku artıŞı ile heterofillökosit hücre infiltrasyonları görüldü.

Elektron mikroskobik incelemede sporozoid invazyonuna uğramış epitel
hücrelerinin sitoplazmalarında kısmi nekroz ve vesikülcr dejenerasyon ile karşı-
laşıldı. Parazit gelişimine paralelolarak hücre organeııerinde atrofi ve defor-
masyon belirlendi.

Sonuç olarak, E. tenella'nın sporlu oosistlerinin yeterli dozda verilmesi ha-
linde, 2-3 günlük SPF cicivlerde de 3-8 haftalık yaştakilerdeki gibi yüksek mor-
talite ile seyreden klinik ve patolojik bulgular oluşturulabilmektedir.

Giriş

Halk arasında "Piliçlerin kanlı ishali" olarak da tanımlanan E. tenella'nın
oluşturduğu seka i koksidiyozis, özeııikle 3-8 haftalık piliçlerde yüksek morbidi-
te ve mortalite ile seyrederek önemli ekonomik kayıplara neden olur (16, 23,
25,29,31).

Sekal koksidiyozisin tavuklar arasında farklı patojenite göstermesi konak-
çıyı etkileyen yaş, ırk, immunite, barsak florası, beslenme ve diğer faktörler ya-
nında sayısı ve virulensi ile ilgili olduğu kaydedilmiştir (2, 16,25,26).

Enfeksiyonda prepatenz süre 6-7 gün, patenz süre ise 14 gün olarak tesbit
edilmiştir (23). Klinik bulgular yem ve su alınunın durması ile başlar (15, 23,
3 I). Enfeksiyonun 4. gününde kanlı gaita 5-6. günl~rde yerini tamamen kan
damlalarına bırakır ve hayvanlarda anemi şekiııenir. Olümler 5-6. günlerde yo-
ğun olmak üzere 4-8. günlerde ortaya çıkar (7, i5, 19,23,31).
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Otopside; enfeksiyonun 3. gününde sekumda hafif kalınlaşma konjesyon
ve peteşiyal kanamalar ortaya çikar (15,25,29). Kanamalar 4. günde tüm seku-
mu kaplar (7, 15,25,28,29). Bulgular yoğun olarak 5-6. günlerde tüm sekuma
yayılır (19, 23, 25, 28). Sekal deliğe yakın ince barsak bölgeleri ve kolon bölge-
lerinde de benzer lezyonlar gözlenir (12, B, 23). Altıncı ve sekizinci günlerde
sekum duvarındaki şiddetli nekrotik değişiklikler, gangrenöz tiflitis ve bazen
~!1pturile sonuçlanıp adeziv peritonitise neden olduğu bildirilmiştir (15, 25, 29).
Olmeyen hayvanlar 7. günden başlayarak iyileşir ve sekumları normale döner
(14, 15,31).

Enfeksiyonda; organizmaya alınan sporlu oosistlerin, özellikle tripsin, safra
ve taşlı midenin yardımıyla ekskiste olması sonunda serbest hale gelen sporozo-
itler villus yüzey epitellerinden, bezlere taşıyıcı hücreler tarafından getirilirler
ve bu şekilde bez epitellerinegirerler (6, 12, 19, 22, 29, 30). Elekton mikrosko-
bik araştırmalarda bu hücrelerin interepitelial Ienfosit olduğu bildirilmiştir (8,
11,21,27).

i. generasyon esnasında bezlerde fokal nekrozis ile birlikte propia ve sub-
mukozada lenfosit, heterofillökosit ve pyrinofilik hücrelerin sayısı artarak fokal
kanama alanları ile birlikte görülür (4, 15,25).

Esas patolojik bulgular ll. generasyon esnasında oluşur. Propria mukozada
geniş kanama alanları ortaya çıkar ve 6. güne kadar devam eder. Dördüncü gün
yaygın kanamalar ile villus epitellerinde yıkım dolayısıyla sekum !ümeninde
eritrosit, dökülmüş epitel ve parazit formlarına rastlanır (I 5, 16). Villuslar şiş-
kindir. Propriada lenfosit, plasmosit, heterofil lökosit hücre infiltrasyonları, nek-
roze alanlar ve ödem barsağın derin katlarına doğru yayılım gösterir. Tunika
muskularisin kas demetleri arasında da lenfosit infiltrasyonları, eritrositler ile
birlikte fokal nekroze alanlar bulunur. Bulgular 5-6. günlerde daha şiddetlidir
(3, 7, 19, 29, 31). Kanama oosistlerin oluşması ile azalır. Barsak lümeninde par-
çalanmış mukoza hücreleri, eritrosit, paraziter form ile fibrinöz kitlelere rastla-
nır. Bu kitleler mukozaya yer yer yapışmış durumdadır ayrıca bezler kistik hal
alır (16, 25).

Enfeksiyonun 7. gününde yüzey bez epitellerinde rejenerasyona ilişkin de-
ğişiklikler gözlenir. Villus epitellerinde iyileşme 10. güne kadar tamamlanır.
çoğu bezlerde aynı durum söz konusu olmasına karşın, bazı bezlerde yangısel
devrede gözlenen kistik yapılar kalıcılığını uzun zaman korur (9, LS, 29, 31).
Propriada yıkıma ilişkin değişiklikler tam iyileşme ile sonuçlanmaz (25). Sub-
mukozada gelişen bağ dokusunun bu bölgelerde fibrozise neden olduğu bildiril-
miştir (23, 25, 31). Patenz peryod sona erince sekum geniş ölçüde normal haline
dönüşür (23, 25, 2.9).

Bergman (5)'nın elektron mikroskobik yaptığı çalışmada E. tenella sporo-
zoitlerinin epitel hücrelerine invazyon sonucu sitoplazmada kısmi nekroz ve ve-
ziküler dejenerasyon ile karşılaşmıştır. Parazitin gelişmesine paralelolarak hüc-
re organellerinde atrofi ve deformasyon saptanmıştır.
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Long (14) tarafından ağır doğal enfeksiyonlarda rektum ve B. fabricius epi-
telerinde de parazitin gelişim dönemlerinin bulunduğu bildirilmiştir. Aynı araş-
tırıcı uzun süre kortikosteroid verilen civcivlerin karaciğerinin safra kanalların-
da da etkenin şizogoni aşamasını tamamladığını gözlemiştir (I 7). Sekumu
çıkarılan ve E. tenella ile enfekte edilen piliçlerde etkenin daha çok kolon ve
rektum bölgelerini tercih ettiği (LO, 13), İleumda da az oranda gelişebileceği de-
neyselolarak gözlenmiştir (12). Ayrıca E. tenellanın barsaklar dışında B. fabri-
cius'da gelişimi ve patolojik bulgularına Anderson ve ark. (I, 2)'nın doğal ve de-
neysel çalışmalarında değinilmiştir.

Bu çalışma ile E. tenella oosistleri, eksperimental yol ile 2-3 günlük SPF
civcivlere verilerek, etkenin endojen gelişimi sırasında sekum ve özellikle de-
taylı incelenmemiş olan sekum dışındaki patolojik bulgularının ışık ve elektron
mikroskobik olarak incelenmesi ve bu bulguların literatür verileriyle karşılaştı-
rılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada ~anisa Tavukçuluk ve Aşı Üretim Merkezinden sağlanan 1-
3 günlük i75 adet Ingiltere kökenli Leghorn 'SPF Cİvciv kullanıldı. Inokulum
kaynağı, Almanya Hannover Yeterinerlik Yüksek Okulu Kanatlı Hayvan Hasta-
lıkları Bölümünde sağlandı.

Bu inokulum koksidiyoz yönünden negatif olan 15-20 günlük civcivlerde
çoğaltıldı ve patojenitesi artırıldı. Elde edilen sporlu oosistler doymuş şekerli su
solusyonu ile konsantre edilip oda ısısında sporlanmaya bırakıldı ve Mc master
lamında sayıldı (20). Ml'sinde 10.000 adet sporlu oosist içeren inokulum civciv-
lere ağız ve kloakal yoldan verildi. İnokulum verildikten sonra belli saatlerde öl-
dürülen ve ölü bulunan toplam 141 adet civcive otopsi yapıldı. Bu hayvanlardan
alınan doku örnekleri, ışık mikroskobik inceleme için % iO'luk tamponlu forma-
linde tçsbit edilerek, parafınde bloklandı 5-6 mikronluk kesitler hazırlandı ve
hematoksilen eozin ile boyandı. Ayrıca, bu kesitler Giemsa ve Masson'un trik-
rom boyaları ile boyanarak incelendi.

Elektron mikroskobik inceleme için; parsak ve B. fabricius'dan alınan i
mm3 büyüklüğündeki parçalar bilinen teknikler ile Araldit 212'de bloklandı.
Bloklardan alınan yarı ince kesitlerden seçilen ince kesitler gritlere alınıp bo-
yandı ve daha sonra elektron mikroskopta incelendi.

Histopatolojik Bulgular

Sekum: İnokulasyondan sonraki 6. saatden 18-24. saate kadar villus ve bez
epitelierinde parazitofor vakuoller içinde Giemsa ile boyanan tek tük trofozoit-
lere rastlandı. Otuzuncu saatde bunlar ayrıca sayıca artarken i. generasyon şi-
zontlarında bu bölgelerde geliştiği saptandı.

Üçüncü günün 60. saatinde trofozoitler azalırken, bezlerde merozoitlei ge-
lişmiş i. generasyon şizontlar belirgindi. Patolojik değişiklikler, i. generasyon
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serbest merozoitlerin görüldüğü 66-72. saatlerde göze çarptı. Sekum lümenle-
rinde şizontlara. serbest merozoitlere. dökülmüş, parçalanmış viııus epiteııerine
ve yangı hücrelerine rastlandı. Propria mukozada az sayıda mononüklear hücre-
ler. heterofil lökositler ve tek tük eritrositler görüldü.

Dördüncü günün 84 ve 96. saatleriyle 5. günde genç olgun şizontlar ile me-
rozoitler başlıca gelişim formu idi. Bulgular hafif kanama dışında bir önceki
gündeki gibiydi.

Altıncı günün 132. saatinde şizont I'ler yanında 1I'lere de rastlandı. Şizont
II'ler sekum propriasında fibroblast benzeri hücrelerin sitoplazmasındaki parazi-
to for vakuoııer içinde gözlendi (Şekil i A. i B). Bu dönemde seksüel gelişmeyi
gösteren mikro ve makrogamontlar ile az sayıda mikro ve makrogametositler ve
tek tük ince bir membranla çevrili oosistlere de rastlandı. En belirgin patolojik
değişiklikler bu günlerde dikkati çekti. Sekum lümenlerinde parazit formları ile
çok sayıda eritrosit. yangı hücreleri ve dökülmüş epitel hücreleri birlikte görül-
dü. Bezlerin çoğu parçalanmış ve gözden silinmişti. Propriadan tunika muskula-
rise kadar yoğunlaşan geniş kanama alanları dikkati çekti. Bu bölgeler arasında
ödemi i nekroze alanlar ile mononüklear hücrelere. yoğun ve eozinofil lökositle-
re rastlandı (Şekil iC).

Yedinci günün 156. saatinde patolojik bulgular benzerdi. Bazı bez epiteııe-
rinde III. gencrasyon olgun şizont ve merozoitler ile karşılaşıldı. Oosistlerin
çoğuna bez tümenlerinde. serbest veya dökülmüş epiteııerin içinde rastlandı
(Şekil i Ç). Bu günün sonunda kanamanın azaldığı ve propria mukoza ile kas
demetleri arasında az sayıda heterofıl ve diffuz mononüklear hücre infiltrasyo-
nunun bulunduğu görüldü.

Sekum villuslarının çoğunun 8-9. günün i80-2 i6. saatlerinde atrofik hal al-
dığı dikkati çekti (Şekil 2A). Propria mukozada mononüklear hücre infiltrasyon-
ları arasında ilk kez bağ doku hücreleri gözlendi. Bezler kistik durumda idi. Pa-
razit formlannın çoğunu oosistler oluşturmuştu. Ilerleyen saatlerde propriada
bağ doku hücreleri gözlendi (Şekil 2A).

Onuncu günün 228 ve 240. saatlerinde sekum tümeninde oosistler yoğun,
villus ve bez epiteııerinde ise azaımıştı. Propria've submukozada serbest şekilde
dejenere oosistler bulunuyordu.

Onbir ve onüçüncü günlerde az sayıda oosistler, makrogamet ve III. gene-
rasyon şizontlara sekum ve bez epiteııerinde rastlandı. Patolojik bulgular iO. gü-
ne benzemekle birlikte bez epiteııerinde normale dönüşüm ve hiperplazi ile da-
ha fazla bölgede karşılaşıldı. Bazı bez epiteııerinde rejenerasyonla ilgili mitaza
rastlandı. Kadeh hücreleri salgı ile genişlemiş, ovalimsi görünüşte idi.

Ondördüncü gün ve sonraki günlerde propriada kistik yapılar ve dejenere
oosistler dışında bulgu yoktu (Şekil 2B). Bu günden sonra benzelerde ve viııus-
larda normalleşme görüldü.
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Şekil i. A- Bez epitelierinde gelişmekte olan Şizont l'Ier ve propriada olgunlaşmış şizont 1I'ler.
Sekum, H.E., x225. (Die Entwicklung von Schizonten I'in Drüsen zellen und die reifenden

Schizonten II'in Propria der schleimhaut).
B- Propria mukozada librosit benzeri hücrelerde ıı. generasyon şizontlar. Sekum, Masson'un

Trikrom boyası. x580. (Die zweiten Generation von Schizonten in fibrozyten ahnlichenzellen der
propria schleimhauten).

C. Villuslarda şişkİnlik, propriada ödem, kanarna, lenfoid hücre infiltrasyonları ile parazitin
gelişim formları. H.E .. x 225. (Schwellung der Villi intestinalen und Oedema, Blutung,
Lymphozytere infiltrationen parazytere Entwicklungs Phase in Propria Schleimhaut).

ç- Sekum bez lümenlerinde oosistleri ile bezlerde kistik yapılar. H.E., x 225. (Die Oozyıen in
zystischen Dilalİerende raume der Blinddarms Drüsen).
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Şekil 2. A- Sekumun villuslannda atrofi, propria mukozasında tıbrozis ve az sayıda mononüklear
hücreler. H.E., x225. (ViIlöse Atrophie und wenige mononükleare zellen, fibrozys in Propria der

Blinddarm).
B- Sekumun propria mukoza~ında kislik bez yapılan ve hücre infiltra~yonu. H.E., x90. (Zyslische

Drüsen und infiltrierende zellen in Propria der Blinddarm).
i

c- ileum propriasında şizont/1I'ler (-) ile hafif kanama ve fokal hücre infiltrasyonu (-). H.E.,
x225 (Die Schizonten II (-), geringradige Blutungen und fokale infiltrierende (-) zellen in

propria der ileum).
D- Kolonun propria mukozasında kanama ve az sayıda hücre infiltrasyonlan ile şizont Il'ler (-).
H.E., x225. (Blutung, einige zellinfiltrationen und schizonten II'in (-) propria des Dickdarmes).
E. Villuslarda füzyon (-), propriada dejenere oosist (-) ve hücre infiltrasyonlan. Kolon, H.E.,
x225. (Villöse physion (-) und degenierte Oozysten (-), wenige zellen in propriaschleimhaut

Dickdarmes).
F- Bursa fabricius'un lamina epitelialisinin altındaki interfollikiiler bölgede merozoitleri içeren
şizont Il'ler ve folliküllerde lenfositlerde piknoz. H.E., x280. (Die Schizonten II.mit Merozoiten

in interfollikülaren Areale unter lamina epithelialis von Bursa fabricii und Pyknoıische
Lymphozyıen in Iymphoider follikeln).
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ince barsaklar: Şizont I'Iere ilk kez 4. günün 84-96. saatinde ileumda rast-
landı. İkinci generasyon şizontlarda 96. saatte bağ dokusunu andıran konakçı
hücrelerinde ileumun propria mukozasında görülmeye başlandı. Bu formlar ıo8
ve 120. saatlerde ileumun tüm bez epitel hücrelerinde yerleşmişti. Parazit yo-
ğunluğuna göre villuslar hafif şişkindi. Propriada tek tük eritrositler dışında
yangı hücrelerine rastlanmadı. Benzer bulgular 120. saatden itibaren jejunumda
da görüldü (Şekil2e).

Altıncı günün 132 ve i44. saatlerinde ileum ve jejumundaki bez epitelIerin-
de gamontlar ile tek tük makrogametosit ve III. generasyon şizontlar ile karşıla-
şıldı. Lümende II. generasyon şizont, serbest merozoitler az sayıda eritrosit ve
dökülmüş epiteller ile propria mukozada heterofil lökosit ve mononüklear hüc-
relerde artıŞ dikkati çekti.

Yedinci günün 156 ve i 68. saatlerinde parazitler yanında villus ve bez epi-
tel hücrelerinde dökülme, bir kaç bezde kistik dilatasyon, propriada mononükle-
ar hücre infiltrasyonlarına rastlandı. Ayrıca bez epitelierinde bir kaç genç oosist
ile bez epitelierinin çoğu lümene dökülmüştü.

Sekiz ve dokuzuncu günün 180 ve 216. saatlerinde jejunum ve ileum Iü-
menlerinde yoğun oosistler ile karşılaşıldı. çoğu kez epitelieri oosistler dolayı-
sıyla bal peteği manzarası almıştı. Villuslarda atrofi, propriada az sayıda mono-
nüklear hücre infiltrasyonu bir kaç bezde kistik dilatasyon ve bez epitelierinde
dökülme kaydedildi. ilerleyen saatlerde sekumdaki gibi olmasada bağ dokusu
hücreleri göze çarpar hale geldi. Onuncu günde villuslar hafif şişkin olamakla
birlikte normal yapısını almaya başladı.

Kalın barsaklar: Az sayıdaki i. generasyon şizontlara 60. saatden 120. saa-
te kadar kolon bez epitel hücrelerinde rastlandı. Çevresinde lenfoid hücre infilt-
rasyonundan başka bulgu yoktu.

Altıncı günün 132 ve 144. saatlerinde II. generasyon şizontlar, tüm kolonda
kısmende rektumda sayıca aynı düzeye erişti. Kolon ve rektum lümenlerinde
serbest merozoit, II. generasyon şizontlar yanında, tunika muskularise kadar ya-
yılan lenfoid, heterofil lökosit hücre infiltrasyonları ile yoğun kanamalar dikkati
çekti (Şekil 2 D). Yedinci günün 156- i68. saatlerinde seksüel formlarda görül-
dü. Patolojik bulgular aynı idi.

Sekizinci günün 180-192. saatlerinde makrogamet, mikrogamet ve oosistle-
re tüm kolnlarda bez epitelierinde rastlandı. Kolon ve rektum lümenlerinde de
fazla miktarda oosist, şizont ve serbest merozoitler yanında, eritrsitler dökülmüş
hücreler ile birlikte fibrin kitleleri göze çarptı. Villuslar kısmen atrofik, kısmen-
de epitelieri dökülmüştü. Villus yüzeyleri fibrin kitlesi ile örtülmüştü. Propria
mukozada lenfoid ve heterofil hücreler arasında fibroblast hücrelerinde de artıŞ
görüldü.
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Şekil 3: Barsak propria mukozasında bağ dokusu hücresine benzeyen hücrelcrde II. generasyon
merozoitleri içcrcn Şizont. Sekum, x2700. (Die Zweiten Generatione Schizonten mit merozoiten

in FibrozytahnlichcrLcllen in Darmpropria schleimhaut).

Dokuzuncu günde 204-216. saatlerde rektum bez epitelierinde oosistler sa-
ytca çoğaldı. Propria da lenfoid hücreler yoğunlaştı. Bir kısım bezler kistik hal
almış, bazılarının ise sadece bazal membranı kalmıştı. Propriada dejenere 00-
sistler çevresinde dev hücreleri dikkati çekti. Bağ doku hücreleri ve histiyositler
sayıca artmıştı.

Onuncu günün 228-240. saatlerinde kolon ve rektumda benzer bulgular gö-
rüldü. Onikinci günün 264. saatinden 14. günün 336. saatine kadar bulgular iyi-
leşme yönünde gelişti. Propriada az sayıda dejenere gamont ve oosist formları
dışında değişiklik görülmedi. Bir kısım villuslarda belirgin füzyona rastlandı
(Şekil 2E). Bezler hafif kistik yapıda olup bazısının epitel hücre nükleuslarında
mitotik figürler görüldü. Daha sonraki günlerde aynı bölgelerde bağ doku ve
azalan sayıda lenfoid hücreler ile bezlerde kistik yapılar ön planda idi.

Bursa jabricius: Enfeksiyonun 120- 144. saatlerinde lamina epitelialis altın-
daki interfollikü1er bölgeye kadar uzanan ve bağ doku benzeri hücrelerde II. ge-
nerasyon merozoitleri içeren şizontlar ile lamina epitelialisin bazı bölgelerinde
gözlenen tek tük makrogametlerden oluşmuştu (Şekil 2F). Aynı bölgelerde kis-
tik y?pılarda gözlendi.
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Şekil 4: Bez epitel hücrelerinde sitoplazma bölünmesini tamamlamış In. generasyon şizont ile
gamont formu. Sekum, x7300. (Die Entstehung dritten Generatione Schizonten mit Gamonten

formen in zytoplasma der Drusen epithelzeııen).

Şekil 5: Bez epiteııerinde
mikrogamet, makrogamet,
ill. generasyon merozoitler

ile hücrelerde yapısal
değişiklikler. Sekum, x4000.
(Mikro-makrogamoten und
dritten Generation von

MerolOiten in Veranderierten
epithelialzeııen Der Drusen).
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Yedinci ve onuncu günlerde az sayıda gamet ve oosistler ile aynı bölgeler-
de karşılaşıldı. Kistik yapılar yanında lenfoid folliküllerde piknotik lenfositler
ile interfolliküler bölgede az sayıda heterofil lökosit odakları ve lamina epitelia-
liste III. generasyon merozoitleri içeren tek tük şizontlara rastlandı. Epitel kat-
daki kistik yapılar içindeki dejenere oosistler 13. güne kadarki patolojik bulgu-
yu oluşturdu. Sonraki günlerde kalıcı kistik yapılar dikkati çekti.

Elektron Mikroskobik Bulgular
Barsak !ümeninde ve villus epitel hücreleri arasında tek tük sporozoitler

bulundu. Villusların lamina epitelialisinde interepitelial lenfositler görülmesine
karşın, bu hücrelerde sporozoit yoktu. Birinci generasyonun genç şizontlarına
önce barsak bezleri sonrada B. fabricius'un lamina epitelialisinde rastlandi. Bu
konakçı hücreleri şişkin çekirdekleri kenarda idi. Sitoplazma organelleri parazi-
tofor vakuol ile hücre membranı arasında kalmış ve deforme olmuştu. Bir kısım
hücrelerde ise endoplazmik retikulum kalıntıları ve vakuolleşmiş mitokondria-
lar dikkati çekti.
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Barsak propria mukozasında II. generasyon şizont ve merozoitlerin bulun-
duğu hücreler büyük, uzunca veya hafif ovalimsi idi. Sitoplazmasında hücre or-
ganelleri seçilemiyordu. Konakçı hücr.e çekirdeği de bir kenara kaymış, bağ do-
ku çekirdeğine benziyordu (Şekil 3). Uçüncü generasyon şizontlara barsak ve B.

. . •
',' "'ı:: •.. ' ,jf

Şekil 7: Lamina epiıelialis hücresinde dejenere parazit kalınıısı bulunan parazitofor vakuol. Hücre
sitoplazma ve mikrovillilerinde yapısal değişiklikler. Bursa fabricius. 9400. (Degenierte Parazyı
. in zysticshe Parazyıophor vakuolen der Epilhelzellen in Bursa fabricii. Morphologische

Veranderungen in zytoplasma und deren MikroviIIi).

fabrici'us'da epitel hücrelerinde rastlandı. Garnet oluşumlarıda görüldü (Şekil 4).
MikrogamontIann nükleusları tek ve sitoplazmalannda amiIopektin granülleri
vardı (Şekil 5). Bursa fabricius epitel hücrelerinde gelişen makrogarnetlerin
bir kısmı dejenere durumda idi. Normal makrogametIerin periferinde e1ektron
yoğun tip i ve e1ektron açık tip II cisimeikleri ve amilopektin granülleri görü-
lürken, böyle makrogametlerin tip i ve tip II cisimeikleri dejenere durumda idi
(Şekil 6). Bursa fabrieius'daki epitelIerde ışık mikroskopda görülen kistik ya-
pıların dejenere parazit kalıntısı içeren parazitofor vakuol olduğu saptandı (Şe-
kil 7).

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, E. Tenella'nın sporlu oosistleri 2-3 günlük civcivlere ağız ve
kloakal yol ile inoküle edilerek; endojen gelişimi sırasında sekum, ince ve kalın
barsaklar ile B. fabrieius'da oluşan patolojik değişiklikler incelendi.
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Inokulasyondan sonra karşılaşılan bulgular, hastalığın 3-8 haftalık piliçler-
de kanlı ishal, anemi ve yüksek mortalite ile seyreden akut formuyla benzerlik
göstermiştir (1, 4, 26).

Etkenin doku spesifikliği kabul edilmekle birlikte (15, 16), uygun şartlarda
diğer barsak bölümleri (10, 12, 13) ve kısmende B. fabricius'da gelişip değişik
derecede bulgulara yol açtığı bildirilmiştir (I, 2, ı4).

Araştırmalardan çıkan sonuca barsak kanalında oosistleri terk eden sporo-
zoitlerin villus yüzey epiteııeri arasındaki interepitelial lenfositler (IEL) aracılı-
ğı ile propria mukoza üzerinden bez epitel hücrelerine geçerek i. generasyon şi-
zogoniyi başlattığı kaydedilmiştir (8, ıı, 21, 27). Elektron mikroskobik
incelemede villus yüzey epiteııeri arasında tek tük lEL görülmesine karşın, bu
hücreler ile sporozoitlerin taşındığı tesbit ediiemedi. Sporozoit ve IEL'lerin azlı-
ğı nedeniyle; sporozoitlerin her zaman taşıyıcı hücreler ile değil, barsak viııus
epitel hücreleri arasından geçerek propria mukoza üzerinden bezlere geleceği
görüşü (22) ile birleşilmiştir.

Sekumda esas patolojik değişiklikler II. generasyon şizont ve merozoitlerin
oluştuğu döneme rastladı. Propria mukozadan tunika muskularis ve serozaya ka-
dar yayılan geniş kanama alanları, lenfoid ve heterofil lökosit hücre infiltras-
yonları, propriada ödem, dokuda dejeneratif değişiklikler ve viııöz atrofi ve ka-
rekterize bulgular, literatür verileri (3, 7, ı5, 19, 20, 25, 31) ile uygunluk
sağlayarak makroskobik bulguların temelini oluşturmuştur. Hayatta kalan hay-
vanlarda propria mukozada bağ doku hücrelerinin artması ve bezlerde kalıcı kis-
tik dilatasyon, bez epiteııerinde hiperplazi, mitoz ve viııuslarda normaııeşme gi-
bi iyileşmeye yönelik bulgularda yine araştırmacıların kaydettiği (9, 15, 16,25,
29, 31) bulgular ile paraleııik göstermiştir.

II. generasyon şizont ve merozoitlerin gelişmesiyle ince barsaklarda hafif
derecede fokal kanama ve az sayıda hücre infiltrasyonu gözlenirken, kolon ve
rektumda sekuma benzeyen bulgular ile karşılaşıldı. Aynca iyileşme dönemin-
deki hayvanlarda diğer araştırmalarda yer almayan kolon villuslarında füzyon
yanında kolon propriasında fibrozis ve kalıcı kistik bez yapıları, dejenere oosist
ve dev hücreleri gibi sekuma özgü değişiklikler gözlendi (14, 15, 23, 25, 31).
Kolonların sekumdan sonra etkenin gelişip patolojik değişikliklerin oluşturacağı
ikinci bir yer olduğu kanısına varıldı. Sekum ve kolonlarda rastlanan çok sayı-
da, büyük kistik bez yapılan ince barsaklarda seyrek ve daha küçüktü. Bu olu-
şumlar çerçevesinde hücre infiltrasyonları da azdı. Bazı araştırıcılar kistik bez
yapılarının gelişimini, önceden oluşan hücre infiltrasyonu yoğunluğuna bağla-
mışlardır (14, 16, 25). İncelememiz sırasında ince barsaklarda yeterli hücre in-
filtrasyonunun olmaması da bu görüşü güçlendirmiştir.

Elektron mikroskobik ve RE. ile boyanan kesitlerin incelenmesi propria
mukozada bulunan II. generasyon şizontların bağ dokusu hücreleri içinde geliş-
tiği izlenimini verdi. Bağ dokusu boyamalarında bu hücrelerin bağ dokusu gibi
boyanmadığı görülerek, bunların bazı araştırıcıların bildirdiği gibi bezlerin ba-
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zal membranının yırtılması ile propriaya geçmiş epitel hücreleri olduğu görü-
şünde (24) birieşiIdi.

Eimeria tenella'nın B. fabricius'da geliştiğine ilgili bulgular bir kaç doğal
olgu ile sınırlı kalmıştır. Bu araştırmalarda etkeni n gelişim formları ile lamina
epitelialiste kistik yapılar, hiperplazi, lenfoid folliküllerde dejeneratif değişik-
likler ile interfolliküler bağ doku artışı ve heterofil lökosit infiltrasyonu ile sınır-
lı patolojik bulgulardan söz edilmiştir (l, 2). Çalışma süresince 24 hayvanda et-
kenin endojen gelişim formlarının barsak bölümlerinden sonra B. fabricius'da
görülmesi sporozoitlerin barsakta ekskistasyonundan sonra bu organa geldiğini
düşündürdü. Bu durum kloakal yolun bulaşmada önemli olmadığıru açıklarruş-
tır. Ayrıca bu organda gelişim formları görülmesine karşın çoğunun dejenere
durumda olması bu organın etkenin gelişmesi için önemli olmadığını düşündür-
müştür.

Sonuç olarak E. teneııa oosistlerin yeterli dozlarının alınması halinde 2-3
günlük SPF civcivlerde de 3-8 haftalık hayvanlarda olduğu gibi yüksek mortali-
te ile seyreden klinik ve patolojik bulgulara neden olduğu açıklanrruştır.

Etkenin doku spesifikliği kabul edilmekle birlikte uygun şartlarda diğer
barsak bölümleri ve Iusme~de B. fabricius'da gelişip değişik derecede bulgulara
yol açacağı görülmüştür. üzeııikle kolonlarda sekuma benzer bulgular görüle-
rek bu barsak bölümünün hastalık için ikinci derecede öneme sahip olduğu sap-
tanrruştır.
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