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BiR BILDIRCIN SÜRÜSÜNDE ASPERGILLUS
FUMIGATUS iNFEKSiYONU

Mehmet AKANı Ayhan ATASEVER2

Aspergillus fumigatus Infection In Japanesse Quails

/jaluın YARDIMCP

Summary: In this study, different ages of aspergillosis suspected Japa-
nesse quails were examined. In microbiological examination, direct microscopy
and culture on Sabouraud Dextrose Agar were perfonned from homogenized
organ materials. Cultured plates were incubated at 25 C and 37 Cfor 5-7 days.
Innecropsy, smail white-yellow nodular lesions were detected in lungs and tho-
rasic air sacs of young quails, and ~welling in pulvinus metatarsalis was ob-
served in breeders. Histopathologically, typical aspergillosis granulomas were
noticed in materials obtained from affected regions. On cultured plates, pure
Aspergillus fumigatus growth was observed. This is the flrst report of A~pergil-
lus jumigaıus lesion in pulvinus metatarsalis in Japanesse quails.
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Özet: Bu çalışmada, değişik yaşlardaki a~pergillosis şüpheli bıldırcınlar
incelendi. Mikrobiyolojik muayenede, lezyonlu organlardan hazırlanan süspan-
siyonlardan direkt mikroskopik muayene ve Sabouraud dextrose agara ekim ya-
pıldı. Besiyerleri 25 C ve 37 C'de 5-7 gün inkubasyona bırakıldı. Nekropside,
genç hayvanlarda akciğer ve torasik hava keselerinde, küçük beyaz-sarı nodül-
ler, anaç hayvanlarda ise pulvinus metatarsaliste ,.,i,~kinliksaptandı. Lezyonlu
bölgelerden alınan materyallerin yapılan histopatolojik muayenelerinde a.\per-
gillosise bağlı tipik granulomlar gözlendi. Mikrobiyolojik yoklama için ekim ya-
pılan besiyerlerinde saf olarak Aspergillus fumigatus üretildi. Bu çalışmada,
bıldırcınların pulvinus metatarsalis 'inde A\pergillus fumigatus'a ait lezyonlar
ilk defa bildirildi.

Anahtar kelimeler: Aspergillozis, Aspergillus fumigatus, bıldırcın.

Giriş

Kanatlı hayvanlarda aspergillozis. genel-
likle solunum sisteminde yangısal granüloma-
töz lezyonlarla karakterize bir hastalıktır. Has-
talığın, göz, beyin, deri ve kemik formları da
bildirilmiştir (3). Hastalığın etkeni çoğunlukla
Aspergillus fumigatus'tur. Bu etkenin dı~ında
A. glacus, A. flavus ve diğer Aspergillus türleri
de hastalık vakalarından izole edilmi~tir (14).

Hastalık tavuk, hindi, ördek, kaz. deve
ku~u, papağan gibi birçok kanatlıda bildirilmiş-
tir (6. 8, 9, 10). Bu infeksiyanda hedef organlar
akciğerler, beyin ve gözlerdir. İnfekt~ hayvan-
larda klinik olarak solunum güçlüğü. keratitis,
merkezi sinir sistemi bozuklukları ve verim dü-

şüklüğü gözlenir (2, 3, 6). Genç kanatlılar yeti~-
kinlere oranla aspergillozise daha duyarlıdır.
Hastalık. genç hayvanlarda yüksek morbidite
ve mortalite ile seyrederken yetişkinlerde birey-
sel vakalar şeklinde görülür. Genç sürülerde as-
pergillozise bağlı olarak ölüm oranının % ıo-50
arasında deği~tİği bildirilmektedir (3, 14).

Hastalığın çıkı~ında. immunsupresyon.
kontamine ve ıslak aItlık, kümesteki yüksek
amonyak seviyesi ve diğer idare faktörlerin et-
kili olduğu bildirilmi~tİr (5, 14). Ayrıca. primer
bakteriyel, viral hastalıklar ve yetersiz beslen-
me de hastalığın çıkı~ında etkili olan predizpo-
ze faktörlerdendir (14). Hastalığın bulaşması ile
ilgili yapılan çalışmalarda, infeksiyonun yumur-
ta orijinli oluşabileceği gösterilmi~tir (3, 14).
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Wyatt ve Steward (14), A. fumigatus sporları-
nın yumurta kabuğundan geçerek yumurta için-
de gelişebileceği ni ve yüksek embriyonik ölüm-
lere neden olabileceğini bildirmişlerdir.
İnfeksiyonun kümes içi bulaşmasında en önem-
li faktör kontamine altlıktır. Richard ve Thurs-
ton (11), kontamine altlıklı bir kümeste, solu-
num havası ile alınan Aspergillus sporlarının
hızla diğer sistemlere yayıldığını ve patolojik
değişikliklere neden olduğunu bildirmişlerdir.

Bu çalışmada, A.Ü. Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı' na, aspergillozis
şüphesiyle getirilen bıldırcınlar, klinik, nekrop-
si, mikrobiyolojik ve histopatolojik olarak ince-
lenmiş ve hastalığın teşhisi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Örnekler: Özel bir işletmeye ait değişik
yaşlarda 17 adet (4'ü 12 hafta, 13'ü 1 haftalık)
bıldırcın, aspergillozis yönünden klinik, nek-
ropsi, mikrobiyolojik ve histopatolojik muaye-
nelerle incelendi.

Besiyerleri: Bakteriyolojik muayeneler
için, kanlı agar (KA), eozin metilen blue
(EMB) agar, pleuropneumonia-like organism
(PPLO) agar, PPLO buyyon, mikolojik incele-
meler için Sabouraud dextrose agar (SDA, klo-
ramfenikol 0.05 mg/ml) ve Czapek agar kulla-
nıldı (1, 3).

İzolasyon ve identifikasyon: Patolojik ma-
teryallerden ayrılan nodüller ezilerek % iO'luk
KOH ve laktofenol pamuk mavisi (LFPM) ile
lam-Iamel arasında mikroskopta incelendi. Lez-
yonlu organlardan hazırlanan süspansiyonlar,
KA, EMB agar, PPLO agar ve PPLO buyyona,
ayrıca iki seri olarak SDA'a ekiIdi. İki seri ola-
rak ekim yapılan SDA'lardan biri 25 C'de
olmak üzere diğer besiyerleri 37 c'de aerobik
koşullarda inkubasyona bırakıldı. İnkubasyon
sonunda hem 25 C ve hem de 37 C'de inkube
edilen SDA'larda gelişen kolonilerden, Czapek
agara pasaj yapıldı. Bu besiyerinde üreyen ko-
loniler, makroskopik ve mikroskopik özellikle-
rine göre identifiye edildi (1, 3).

Histopatolojik muayene: Nekropside, lez-
yonlu bölgelerden (12 haftalık hayvanların pul-
vinus metatarsalisleri, i haftalık hayvanların
akciğer ve hava keseleri) alınan materyaller,
%ıo'luk formalin içinde tespit edildi. Dokular-
dan hazırlanan parafin bloklar, 5-6 mikron ka-
lınlığında kesilerek, bir serisi hematoksilen
eosin (HE) diğeri ise periodic asid-Schift (PAS)
ile boyandı ve ışık mikroskobunda incelendi
(13).
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Bulgular

Klinik ve nekropsi bulgulan: Klinik mua-
yenede, genç havyanlarda solunum güçlüğü
saptanırken incelenen 4 damızlık hayvanın (l2
haftalık) ikisinde ayakların pulvinus metatarsa-
!islerinde şişkinlik gözlendi. Genç hayvanlarda
mortalitenin %5-7 olduğu belirlendi. Yapılan
nekropside, genç hayvanların tümünde akciğer
ve hava keselerinde diffuz dağılım gösteren, 1-2
mm çapında beyaz-san renkli nodüllere rastlan-
dı (Resim 1). Damızlık hayvanların iç organla-
rında herhangi bir lezyon saptanamadı.

Resim l. Akci~er ve hava keselerinde aspcrgillozis nodülleri
Figure ı.Aspcrgillosis nodules in lung and air sacs.

İzolasyon ve identifikasyon sonuçlan:
Lezyonlu organlardan hazırlanan süspansiyon-
ların direkt mikroskopisinde, septumlu hifalara
ve mantar sporlanna rastlandı.

İzolasyon amacıyla ekim yapılan SDA'da,
önceleri beyaz hafifçe kabarık, tüylü, daha son-
raları koyu mavi yeşil renkte koloniler oluştu.
Eskimiş kültürlerde oldukça tipik koyu duman
grisi renkte koloniler gözlendi. Mikroskopik
muayene için SDA'da üremiş kolonilerden Cza-
pek agara ekim yapıldı. Bu besiyerinde üreyen
kolonilerden LFPM ile hazırlanan preparatlar
mikroskopta incelendi (Resim 2). Kolonilerin
makroskopik özelliklerinin ve mikroskopik ola-
rak konidiofor, vezikül, sterigmata ve konidiala-
rın incelenmesi sonucunda etken A. fumigatus
olarak identifiye edildi (1, 3).

KA, EMB agar, PPLO agar ve PPLO buy-
yon kültürleri, aerob ik bakteri ve mikoplasma
yönünden negatif bulundu.

Histopatolojik bulgular: Anaç hayvanlar-
da pulvinus mctatarsalisten hazırlanan preparat-
ların ışık mikroskobik incelenmesinde, çok katlı
yassı epitelin yüzeyinde pembe homojen renkte
geniş keratinize yapıların varlığı gözlendi. Epi-
dermis katının stratum spinosum tabakasının
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Resim 2. A. fumigatus'un mikruskopik görüntüsü- kondiofor'lar
(LFPM, x4(X)).

Figure 2. Microscopic appcarance of A. fumigatus-conidiofors
(LFPM, x 4(0).
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Resim 4. A. fumigatus miselyumları (HE, x4(0).
Figure 4. Mycelium of A. furnigatus (HE, x4(0)

belirli bölgelerindeki üremeler nedeniyle sub-
kutise doğru parmak benzeri uzantılar saptandı.
Stratum germinativum'un hemen altından baş-
layan değişen büyüklükte nekroz alanları görül-
dü. Bu alanların çevresinde, yabancı cisim dev
hücreleri, histiyositler, lenfositler ve heterofil
lökositlerden oluşan hücre infiltrasyonu ile en
dışta bağ dokunun bulunduğu granülomatöz
odaklara rastlandı (Resim 3). Bu granulomlar,
konglomere yapılar oluşturdu. PAS boyama
yöntemine göre yapılan kesitlerde nekroze alan-
lar içinde yoğun topluluklar halinde kahveren-
gi-siyah aspergillus hifa ve miselyumları ile
sporlanmış formlarının varlığı dikkati çekti
(Resim 4, 5). Bazı hifa uçlarının boğumlanma
yerlerinde, lumeni şeffaf yuvarlak spor yapıları
tespit edildi.

Genç hayvanların akciğer ve hava kesele-
rinden hazırlanan preparatların incelenmesinde,
aspergillozise ilişkin granülomatöz yangı odak-
ları saptandı. Ayrıca, bu dokularda, anaç hay-
vanların Pulvinus metatarsalis'lerinde PAS bo-
yama yöntemi ile belirlenen aspergillus hifa,
miselyum ve sporları na ek olarak konidioforla-
rın varlığı da ortaya konuldu.

Resim 3. Pulvinus metatarsaliste nekroz odakları (HE, xIOO)
Figure 3. Necrusis of puIvinus metatarsalis (HE, xIOO)

Resim 5. Grdnulomlar içindeki miselyumlar (PAS, x 400)
Figurc 5. Mycelium in granolomas (PAS, x ıOO)

Tartışma ve Sonuç

Kanatlı hayvanlarda aspergillozis, farklı
klinik formlarda seyreden bir infeksiyondur. Bu
çalışma ile bıldırcınlarda A.fumigatus' a bağlı
solunum sistemi infeksiyonu ve pulvinus meta-
tarsalisteki lezyonlar ortaya konulmuştur. İnce-
lenen yazılı literatürde bıldırcınlarda pulvinus
metatarsaliste böyle bir infeksiyon bildirilme-
miştir.

Bu çalışmada genç hayvanlardan, hava ke-
selerinde ve akciğerlerinde değişik büyüklük-
lerde granulomlar belirlendi. Solunum sistemin-
deki lezyonların erken dönemde görülmesi,
aspergillus sporları ile kontaminasyonun kul uç-
ka aşamasında ya da yoğun infekte altlıktan
kaynaklandığını düşündürmektedir. Aynı sürü-
nünün anaçlarında da A. fumigatus'a bağlı lez-
yonların olması bu görüşü desteklemektedir. Bu
konu ile ilgili olarak, Wyatt ve Stewart (14), as-
pergillozisin yumurta kaynaklı bir infeksiyon
olabileceğini ve kuluçkada yumurtaların konta-
mine olabileceğini bildirmişlerdir. Chute ve
Barden (4), 6 tavuk kuluçkahanesinde i2 ay sü-
reyle yaptıkları çalışmada, kuluçkahane orta-
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mında Aspergillus spp. oranının yüksek düzey-
de olduğunu bulmuşlardır.

Yapılan bu çalışmada, genç hayvanlardaki
hastalığın solunum sisteminde lokalize olduğu
saptandı. Yapılan klinik muayenede hayvanlar-
da solunum güçlüğü belirlendi. Genç hayvan-
larda %5-7 oranında mortalite saptandı. A. fu-
migatus'a bağlı bozukluklar, genellikle
solunum sisteminde görülmektedir. Bu konu ile
ilgili olarak, Julian ve Goryo (7), broiler piliç-
lerde deneysel aspergillozise bağlı olarak, %60
oranında ciddi solunum sistemi bozuklukları
saptamışlardır. Aynı çalışmada araştırıcılar,
hayvanlarda % 10.7 oranında asites şekillendiği-
ni de bildirmişlerdir.

Çalışmada, iki damızlık hayvanın pulvinus
metatarsalisinde şişkinlik saptandı. Bu bulgular,
yangısal reaksiyonların hayvanların ayaklarında
kümes şartlarında meydana gelen çatlaklardan
mantar sporlannın girmesinden kaynaklandığını
düşündürmektedir.

Kanatlı hayvanlarda gerek deneysel ve ge-
rekse doğal aspergillozis infeksiyonlarında, lez-
yonlar genellikle akciğer ve hava keselerinde
sınırlı kalmaktadır (7, 10, 12). Bu çalışmada
genç bıldırcınlarda bildirilen akciğer ve hava
kesesi yangınları diğer araştırmacıların çalışma-
ları ile uyumludur. Bazı araştırıcılar deri, göz,
kemik ve sinir sistemi lezyonları da bildirmesi-
ne karşın bu çalışmada genç hayvanlarda bu or-
ganlarda lezyonlara rastlanmamıştır. Pulvinus
metatarsaliste granülomatöz yangının varlığı
bıldırcınlarda ilk olarak saptanmıştır. Buradaki
dokunun PAS ile boyanan kesitlerinde konidio-
for, hifa, spor ve miselyumlardan yalnızca hifa.
spor ve miselyumlar görüldü. Pulvinus metatar-
salis kesitlerinde, akciğer kesitlerinin aksine
konidioforların olmayışı bu bölgede oksijenli
temasın olmamasından kaynaklandığını düşün-
dürdü. Bu konu ile ilgili olarak, Sandersleben
(13), konidioforların dokulardaki oksijen varlı-
ğına bağlı olarak görülebileceğini bildirmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma ile bıldırcınlarda
A. fumigatus'a bağlı solunum sistemi ve ilk
olarak pulvinus metatarsaliste aspergillozis 1cz-
yonları tanımlanarak, infeksiyonun epidemiyo-
lojisi ile ilgili bilgiler de ortaya konuldu.
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