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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

 

Hindi ve Civcivlerde Deneysel Turkey Rhinotracheitis Virus Enfeksiyonunun Patolojik 

ve İmmunohistokimyasal Yönden İncelenmesi 

Bu çalışmada hindi ve tavuk civcivlerinde deneysel TRTV enfeksiyonunun patolojik ve 

immunohistokimyasal yönden incelenmesi amaçlanmıştır. CVL/14/86/1 virus suşu 15 günlük 

tavuk ve hindi civcivlerine göz ve burun boşluğu yoluyla verildi. Virus inokulumu ile enfekte 

edilmiş hayvanlarda; klinik, makroskobik ve mikroskobik bulgular incelendi. Dokularda viral 

antijenin tespit edilmesi amacıyla Avidin-Biotin Peroksidaz kompleks tekniği uygulandı. Bu 

incelemeler sonucunda: 

- Hayvanlarda 3. ve 7. günler arasında solunum güçlüğü, gagaların hafifçe  sıkılmasıyla ortaya 

çıkan berrak, köpüklü bir burun akıntısının yanısıra hafif durgunluk, yem ve suya karşı 

isteksizllik , kontrol grubuna göre daha az yem tüketiminin olduğu dikkati çekti. Daha sonraki 

günlerde herhangi bir klinik  bulguya rastlanmadı. 

-Tavuk ve hindi civcivlerinde, enfeksiyonun 3.,5.,7.ve 9. günlerinde burun     boşluğu 

açıldığında, berrak, serömüköz bir eksudat ile birlikte burun mukozasının hiperemik 

görünümde olduğu görüldü. 

- Çalışmada en belirgin mikroskobik bulgular turbinata ve infraorbital sinuslarda meydana 

geldi. Turbinata ve infraorbital sinus lumenlerinde eksudat, yer yer veya geniş alanlar halinde  

silia kaybı, epitelde dökülme, yer yer epitelial hiperplazi, bez epitellerinde salgı artışı, 

hiperemi, kanama, lamina propria ve submukozada mononüklear hücre infitrasyonu dikkati 

çekti. En belirgin bulgular enfeksiyonun 5. gününde meydana geldi. Yedinci günden 

itibarende yangısal değişikliklerin azaldığı görüldü. Turbinata ve infraorbital sinusların 

yanısıra trahea ve akciğerlerde primer ve  sekonder bronşlarda mikroskobik bulgulara 

rastlandı. Traheada 5. ve 7. günlerde epitel hücrelerde silia kaybı, epitelde hiperplazi, lamina 

proprida mononüklear hücre infiltrasyonuna rastlandı. Akciğerlerde primer ve sekonder bronş 

lumenlerinde eksudat, silia kaybı, epitel hücrelerinde yer yer hiperplazi ve lamina propriada 

mononüklear hücre infiltrasyonu dikkati çekti. 

- Immunoperoksidaz (IP) yöntem ile viral antijen; turbinata, infraorbital sinus, trahea ve 

akciğerlerde primer ve sekonder bronş epitel hücre siliumlarında ve sitoplazmalarında tespit 

edildi. 

- Çalışmada hindi ve tavuk civcivlerinde oluşan; klinik, makroskobik, mikroskobik bulgular 

benzer bulundu. 



 

Pathologic and Immunocytochemical Examination of Turkey and Chickens 

Experimentally Infected with Turkey Rhinotracheitis Virus 

 

The present study was aimed pathological and immunocytochemical examination of turkey 

and chickens, experimentally infected with turkey rhinotracheitis virus. 15 days old turkeys 

and spesific pathogen free (SPF) chickens were inoculated by eyedrop and intranasal routes 

CVL/14/86/1 virus isolat. The clinical, macroscopic and microscopic signs examinated in the 

experimentally infected turkeys and chickens. Viral antijen was detected by using Avidin-

Biotine peroxidase complex staining. Result were; 

-Turkey and chickens were observed open mouth breathing, appearance of clear, foamy 

discharge when the beak was gently squeezed behind the nostrils, less activated and decreased 

water and food consumption between days 3 and 7 post infection (p.i.). 

- At necropsy, congestion of nasal turbinates and abundant seromucous exudates in the nasal 

cavity were observed in poults euthanized on day 3., 5., 7. and 9. p.i.. 

-The most significant microscopical signs to appeared in the turbinate and infraorbitary sinus. 

Histopathological changes to be consisted of mucus in the lumen, focal loss of cilia, epithelial 

exfoliation, epithelial hyperplasia, hyperemia and mononuclear  inflammatory infiltrate in the 

lamina propria and submucosa in turbinate and infraorbitary sinus. The most severe 

histopathological changes were observed on day 5. p.i. microscopical signs were appeared in 

trachea, primary and secondary bronchi in the lungs. On days 5. and 7. p.i., the signs consisted 

of loss of cilia, epithelial hyperplasia, hyperemia and mononuclear inflammatory infiltrate in 

the lamina propria in the trachea. Histopathological changes were observed in the primary and 

secondary bronchi of lungs consisted of inflammatory exudate in the bronchial  lumen, 

hyperplasia of bronchial epithelium and mononuclear inflammatory infiltrate in the lamina 

propria of bronchi.  

- Viral antijen using immunoperoxidase techniques was detected associated cilia and 

cytoplasma of epithelial cells of turbinate, infraorbitary sinus, trachea and lungs. 

- There similar clinical, macroscopic and microscopic signs in both turkey and chickens. 

 

 

 



II.  Amaç ve Kapsam 

 

Avian Pneumovirus (APV) veya Avian Rhinotracheitis (ART) olarak da adlandırılan,  

Turkey Rhinotracheitis virus (TRTV); tek iplikcikli ribonükleik asit (RNA) kapsayan, negatif, 

helikal simetri gösteren (Collins ve ark., 1986), Paramyxoviridae familyasına bağlı bir 

Metapneumovirusdur (Pringle, 1999). Etken; hindi ve tavuklarda üst solunum yolu 

enfeksiyonuna (Naylor ve Jones, 1993), bununla birlikte  yumurtacı tavuk ve hindilerde ise  

yumurta verimi düşüklüğüne neden olmaktadır (Cook ve ark., 1996; Shin ve ark., 2002). 

Hindi rhinotracheitis olarak  anılan enfeksiyon; öksürük, burun ve göz yaşı akıntısı gibi klinik 

bulgularla karakterize, akut, çok bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonudur (Shin ve ark., 

2000; Chary ve ark., 2002; Jirjis ve ark., 2002). Etken, tavuklarda  sekonder bakteriyel 

ve/veya viral enfeksiyonların iştirak etmesiyle şişkin baş hastalığı'nı (Swollen Head Sendrom, 

SHS) oluşturmaktadır. Hastalık periorbital ve infraorbital sinuslarda şişkinlik, tortikollis, 

opistotonus ve inkordinasyon ile karakterizedir (Morley ve Thomson,1983; O'Brien,1985; 

Wyeth ve ark.,1987; Cook ve ark.,1988; Perelman ve ark.,1988; Jones ve ark., 1991).  

TRTV enfeksiyonu dünyada yaygın olarak gözlenen, ekonomik kayıplara neden olan 

önemli bir hastalıktır (Cook, 2000). Enfeksiyon her yaş hindi ve tavukta görülmektedir. 

Enfeksiyona 6 haftalığa kadar olan genç hayvanlar daha duyarlıdır (Anon, 1985). Bu 

enfeksiyonun  morbidite oranı oldukça yüksek olup enfekte sürülerde %100'lere kadar  

ulaşmaktadır. Mortalite oranı ise % 2-5' dir. Fakat sekonder enfeksiyonlarla birlikte mortalite 

oranının % 25-30 lara ulaştığı bildirilmektedir  (Naylor ve Jones, 1993; Cook ve ark., 2000).  

    Ülkemiz hayvancılığında kanatlı sektörü oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunun 

içerisinde gerek yumurtacı gerekse broiler tavuk yetiştiriciliği oldukça gelişmiştir. Hindi 

yetiştiriciliği ise özellikle son yıllarda önem kazanmaktadır. Bununla birlikte hindi ve 

civcivlerin önemli hastalıklarından birisi olan TRTV enfeksiyonu ile ilgili ülkemizde herhangi 

bir çalışma yapılmamıştır. Ancak tavukçuluk sektöründe çalışan veteriner hekimlerle yapılan 

kişisel görüşmelerimizde hastalığın klinik bulgularının var olduğu bildirilmiştir. Fakat kesin 

tanının ortaya konulmasına yönelik bir çalışmanın bugüne kadar yapılmamış olduğu 

bilinmektedir. Yurdumuzda ilk kez yapılan bu çalışma ülkemizde varlığından şüphe duyulan 

bu hastalığın tanısının konulması açısından önemlidir. Bu çalışma sonucu, elde edilecek 

veriler ve immunohistokimyasal bulgular ülkemizde böyle bir hastalığın tanısının 

konulmasında daha sonraki çalışmalara ışık tutacaktır. 



 Bu çalışmayla, hindi ve tavuk civcivlerinde TRTV’nin meydana getirdiği klinik, 

makroskobik, mikroskobik bulguların incelenmesi ve immunoperoksidaz  yöntem kullanılarak 

viral antijeninin varlığının ortaya konulması ile enfeksiyonun patogenezinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Bu çalışma ile TRTV enfeksiyonuna ilişkin 15 günlük hindi ve tavuk 

civcivlerinde oluşturulan deneysel modelle enfeksiyonun patogenezi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

            Hindi ve civcivlerde önemli ekonomik kayıplara neden olan bu hastalığın  hindi ve 

civcivlerde meydana getirdiği patolojik bulgular incelendi. İmmunoperoksidaz teknikler 

kullanılarak patogenez ve kesin teşhisde immunohistokimyasal yöntemlerin yeri ve önemi 

incelenmiş oldu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

I. Materyal ve Yöntem 
 

 Deney Hayvanları 

Bu  çalışmada kontrol ve deney grubu için 50' şer adet olmak üzere toplam  100' er 

adet, 15 günlük hindi  ve spesifik patojen free (SPF) civciv kullanıldı. Kullanılan SPF 

civcivler, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim 

Enstitüsü SPF Civciv Üretim Ünitesinden  (Manisa) 15 günlük iken temin edildi. TRTV aşısı 

uygulanmış 1 günlük hindi civcivleri Bolca Hindi Yetiştiriciliğinden (Bolu) sağlandı.  

Anabilim Dalımıza getirilen hindi ve SPF civcivler; kontrol ve deney grubu olmak üzere daha 

önce dezenfekte edilen ayrı odalara alındı. Deney süresince bakım ve beslenmeleri  yapıldı.  

Civciv ve hindi büyütme yemi Canyurt Zahirecilikden (CPE Yem Fabrikası) temin edildi. 

 Etken  

Turkey Rhinotracheitis virusunun  CVL/14/86/1 suşu ( Kod: PA0449); İngiltere 

Merkez Veteriner Laboratuvar' ından ( Central Veterinary Labaratory, Weybridge, England) 

enfeksiyon oluşturmak amacıyla, temin edilmiştir. CVL/14/86/1  virus suşu, T.C. Tarım ve 

Köy İşleri Bakanlığı Manisa Tavuk Hastalıkları  Araştırma ve Aşı Üretim  Enstitüsünde; 

CVL/14/86/1  virus suşu, standart tekniklere göre hazırlanmış civciv embriyo fibroblast (CEF) 

hücre kültürlerine inokule edildi (McFerran ve ark., 1972). Yoğun sitopatik etki (SPE) 4. 

pasajda gözlendi. Enfekte hücre kültürleri toplandı ve 3 kez dondurulup çözdürüldükten sonra 

bu virus inokulumu   - 70 ºC' de  saklandı. Bu virusun mikrotitre pleytindeki titresi Reed and 

Muench yöntemiyle  3,6x106 DKID 50 / 1 ml olarak saptandı. Deney hayvanlarının  göz ve  

burun boşluğuna 0,5' er ml virus inokulumu verildi. Bunun yanında  kontrol grubu hayvanlara 

da aynı miktarda ve aynı yollarla serum fizyolojik inokule edildi. 

Deney Düzeni 

 Deney ve kontrol grubu  hayvanlar; inokulasyonu takiben 3., 5., 7., 9. ve 11. günlerde 

10'ar adet olmak üzere  süksinilkolin klorür (lysthenon forte, Fako İlaç A.Ş) ile  uyutuldu,  

nekropsileri yapıldı.  

Patolojik İncelemeler 

Nekropsileri yapılan hayvanların makroskobik bulguları kaydedildi. Tüm organlardan 

alınan doku örnekleri  % 10' luk tamponlu formalinde tespit edildi. Tespit edilen dokular, 2-3 

mm büyüklüğünde küçültülerek   6-8 saat süreyle çeşme suyu altında yıkandı. Alkol ve ksilol 

serilerinden geçirildikten sonra  ksilollü parafin ve 56-58 ºC' de parafinde ikişer saat 



bekletilerek parafine gömüldü. Mikrotomda parafin bloklarından;  5-6 mikron kalınlığında  

kesitler (aynı bloktan 4 kesit) alındı. Alınan kesitler   histopatolojik incelemeler ve 

immunohistokimyasal yöntemler  için kullanıldı. Kesitler histolojik yoklama için 

Hematoxylen- Eozin ile boyanıp (Luna 1968),  ışık mikroskobunda incelendi.  

İmmunohistokimyasal inceleme 

Hiperimmun Serumun Elde Edilmesi 

Hiperimmun serum elde edilmesinde; antijen olarak titresi 3,6X106 DKID50 /1 ml olan 

CVL / 14/ 86 / 1 virus suşu kullanıldı. İmmunizasyon çalişmasında 4 aylık, 1 erkek  ve 3 dişi 

olmak üzere toplam 4 adet Yeni Zelenda ırkı tavşan deneye alındı. Tavşanlar, T.C. Sağlık 

Bakanlığı Refik Saydam  Hıfzıssıhha Enstitüsü, Serum Çiftliği Deney Hayvanları Ünitesinden 

temin edildi. İmmunizasyon işlemi,  O'Loan ve Allan 'ın (1990) modifiye yöntemine göre 

yapıldı. 

  Tavşanlara; CVL/ 14/ 86/ 1 virus inokulumu, Freunds' un komplete adjuvantı ile eşit 

miktarda karıştırılarak hayvanların 4 ayrı  bölgesine, intramuskuler olarak toplam 1 ml 

miktarında enjekte edildi. Bu hayvanlara tekrar 4 hafta sonra, 1 ml miktarında virus 

inokulumu  intravenöz olarak verildi. İntravenöz enjeksiyonu takip eden 2. haftada da 

hayvanlar bir gece aç bırakıldı. Kan alınıp serumları çıkarıldı. Kullanılıncaya kadar  -20 ºC de 

muhafaza edildi ( O'Loan ve Allan, 1990). 

İmmunperoksidaz Yöntem 

Avidin-Biotin peroksidaz (ABC) yöntemiyle dokularda TRTV antijeninin varlığı 

araştırıldı (Majo ve ark.,1995).  4-6 µm kalınlığında elde edilen parafin kesitler; 3-

aminopropyltriethoxysilane ile kaplanmış adhezivli lamlara alındı. Etüvde ( 56 °C) 30  dakika 

kurutulduktan sonra ksilolde ( 3x5 dakika ) deparafinize , alkol serilerinden de (100, 96, 80, 

70 derecelik ) geçirilerek (5'er dakika)  dehidre edildi ve phosphate buffer saline ( PBS ) (10' 

ar dakika) ile yıkandı. Dokuda endojen peroksidaz aktivitesini önlemek için, kesitler % 6 lık 

hidrojen peroksit (H2O2) içinde oda sıcaklığında 30 dakika bekletildi  ve sonra 3 kez 5' er 

dakika PBS ile yıkandı. Kesitlere  proteinaz K (DAKO Corporation, Carpinteria, CA 93013 

USA, Katalog: S3020)  enzimi damlatılıp 6 dakika bekletildikten sonra yeniden PBS ile 

yıkandı. Daha sonra kesitlerin üzerine sığır serumu (DAKO) damlatıldı, nemli kamaraya 

alındı, oda sıcaklığında   30 dakika inkube edildi. Bu şekilde hazırlanan doku kesitleri üzerine 

1/1000 oranında sulandırılan tavşan anti- TRTV  hiperimmun serumu damlatıldı ve kesitler 

nemli kamaraya alınarak 60 dakika oda sıcaklığında bekletildi. Sonra da  PBS ile 10 dakika 

yıkandı. Yıkanan kesitler önce biotinle işaretli polivalant sekonder tavşan antikoru ve sonra 



Streptavidin-peroksidaz (DAKO; For LSAB 2 System HRP, Katalog: K0675) ile 10 'ar dakika 

işleme tabi tutuldu ve her işlem sonunda 10' ar dakika PBS ile yıkandı . Bu kesitler 5 ml 

iyonize su, 2 damla konsantre buffer, 2 damla % 3' lük hidrojen peroksit ve 2 damla konsantre 

3-amino-9 etilkarbazol (AEC) ' den ibaret  kromojen solusyonunda 10 dakika  tutuldu. Mayer' 

in hematoksilen boyasıyla 1-2 dakika karşıt boyamaya tabi tutulup, çeşme suyunda 

mavileşinceye kadar bekletildi; kesitler üzerine jelatinli yapıştırıcı damlatılarak lamelle 

kapatıldı. 

           Kontrol grubu preparatları da  aynı prosedüre uygun olarak boyandı. 

          İmmunperoksidaz yöntem ile boyanan preparatlar ışık mikroskopta incelenip 

değerlendirildi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   IV. Analiz ve Bulgular 

 Klinik Bulgular 

TRTV ile enfekte edilen hayvanlar enfeksiyonu takiben ilk iki gün sağlıklı 

görünümdelerdi. Hayvanlarda 3. günden itibaren solunum güçlüğü, gagaların hafifçe 

sıkılmasıyla ortaya çıkan  berrak, köpüklü bir burun akıntısının yanı sıra hafif durgunluk, yem 

ve suya karşı isteksizlik, kontrol grubuna göre daha az yem tüketiminin olduğu dikkati çekti. 

Klinik bulgular enfeksiyonun 7. gününde  kaybolmaya başladı. Daha sonraki günlerde ise 

herhangi bir klinik bulguya rastlanmadı. 

 Patolojik Bulgular   

Makroskobik Bulgular 

Tavuk ve hindi civcivlerinde, enfeksiyonun 3., 5., 7. ve 9. günlerinde burun boşluğu 

açıldığında, berrak, serömüköz bir exudat  ile birlikte burun mukozasının hiperemik 

görünümde olduğu dikkati çekti. Bunun dışında herhangi bir makroskobik bulguya 

rastlanmadı. 

 Mikroskobik Bulgular 

Çalışmada en belirgin mikroskobik bulgular turbinata ve infraorbital sinuslarda 

meydana geldi. Turbinata ve infraorbital sinuslarda meydana gelen mikroskobik bulguların 

nekropsi günlerine göre şiddeti şekil 1’de gösterilmiştir. Hayvanlarda etken inokulasyonundan 

sonraki 3. günde damarlar hiperemikti. Epitel hücrelerinde fokal silia kaybı, bez epitellerinde 

salgı artışı, lamina propria ve submukozada  ise çoğunluğu lenfositlerden oluşan makrofajların 

da yer aldığı mononüklear hücre infiltrasyonu dikkati çekti. 5. günde  nekropsileri yapılan 

hayvanlarda turbinata ve infraorbital sinuslarda; lumende bol miktarda mukus, eritrosit ve 

dökülmüş epitel hücrelerinden oluşan eksudat, geniş alanlar halinde silia kaybı, epitelial 

hiperplazi ve bazı bölgelerde de epitel hücrelerinde dökülmeler görüldü. Bez epitellerinde 

salgı artışı dikkati çekti. Lamina propria ve submukozada çok yoğun lenfosit ve makrofajların 

oluşturduğu mononüklear hücre infiltrasyonuna rastlandı . Ayrıca bazı hayvanlarda kanama ve 

3 hayvanda turbinatalardaki lenfoid folliküllerde hiperplazi görüldü . Yedinci günde 

nekropsileri yapılan hayvanlarda, turbinata ve infraorbital sinuslarda; geniş alanlar halinde 

epitel hücrelerinde silia kaybı, epitelial hiperplazi, yer yer epitellerde dökülme ve lamina 

propria ve submukozada lenfosit ve makrofajlardan oluşan mononüklear hücre infiltrasyonu 

ile karşılaşıldı. Daha sonraki günlerde epitellerde rejeneratif değişikliklerin yanısıra lamina 



propria ve submukozada tek tük lenfosit ve makrofajlardan oluşan mononüklear hücre 

infiltrasyonu dikkati çekti. 
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Şekil 1. Turbinata ve infraorbital sinuslarda meydana gelen mikroskobik bulguların şiddetinin nekropsi günlerine 

göre seyri ( 0. Histopatolojik bulgu yok, 1: Az sayıda yangısal hücre infiltrasyonu, 2: Yangısal hücre infiltrasyonu 

ve fokal silia kaybı, 3: Yoğun yangısal hücre infiltrasyonu, geniş alanlar halinde silia kaybı, epitellerde dökülme). 

 

Hayvanlarda, enfeksiyonun 3. ve 5. günlerinde turbinata ve infraorbital sinus epitel 

hücrelerinde immunoperoksidaz boyamalarda tuğla kırmızısı renginde IP pozitif viral antijen 

saptandı. Enfeksiyonun 3. gününde viral antijen özellikle epitel hücrelerinin siliumlarında, 

geniş alanlar halinde ve az miktarda da epitel hücre sitoplazmaları içerisinde görüldü. Viral 

antijen enfeksiyonun 5. gününde ise genellikle epitel hücre sitoplazmaları içerisinde tespit 

edildi. 

  Traheadaki mikroskobik bulgular, genellikle enfeksiyonun 5. ve 7. günlerinde görüldü. 

Trahea   epitel hücre siliumlarında silia kaybı, epitelde yer yer hiperplazi,  lamina propriada 

kimi olgularda az sayıda lenfosit ve makrofajların yer aldığı hücre infiltrasyonu, kimi 

olgularda ise yoğun lenfosit ve makrofajlardan ibaret tek tük plazma hücrelerinin de yer aldığı 

mononüklear hücre  infiltrasyonu dikkati çekti. 

Traheada ımmunperoksidaz boyamalarda IP pozitif viral antijene 5. günde epitel hücre 

siliumlarında ve 7. günde ise epitel hücre sitoplazmaları içinde rastlandı. 



Akciğerlerde, primer ve sekonder bronş lümenlerinde mukus, eritrosit,  tek tük 

mononüklear hücreler ve dökülmüş epitel hücrelerinden oluşan eksudat dikkati çekti. Bronş 

epitel hücrelerinde lokal veya geniş alanlar halinde silia kaybı, yer yer hiperplazi, lamina 

propriada çoğunluğunu lenfositlerin oluşturduğu, makrofajların ve tek tük de plazma 

hücrelerinin yer aldığı mononüklear hücre infiltrasyonu görüldü.  

Enfeksiyonun 5., 7. ve 9. günlerinde akciğerlerde primer ve sekonder bronş epitel 

hücrelerinin siliumları ve sitoplazmalarında  IP pozitif viral antijene rastlandı. 

Çalışmada, tavuk ve hindi civcivlerinde diğer organlarda herhangi bir bulguya 

rastlanmadı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 V.  Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada 15 günlük hindi ve tavuk civcivlerine göz ve burun boşluğuna TRTV’nin 

CVL/14/86/1 suşu inokule edilerek deneysel enfeksiyon oluşturuldu. Klinik, makroskobik ve 

mikroskobik bulgular değerlendirildi. Hindi ve tavuk civcivlerinde benzer bulgular gözlendi.  

Enfekte edilen hayvanların hepsinde klinik olarak solunum güçlüğü, köpüklü bir burun 

akıntısı, yem ve suya karşı isteksizlik dikkati çekti. Klinik bulgular 7. günden itibaren 

kaybolmaya başladı.   

Tavuk ve hindi civcivlerinde burun boşluğu mukozasında hiperemi ile serömüköz 

eksudat dikkati çekti. 

Hayvanlarda mikroskobik bulgular başlıca turbinata ve infraorbital sinusların yanısıra 

trahea ve akciğerlerde meydana geldi. Turbinata ve infraorbital sinuslar bu açıdan önemli 

bulundu. Turbinata ve infraorbital sinus lumenlerinde eksudat, yer yer veya geniş alanlar 

halinde  silia kaybı, epitelde dökülme, yer yer epitelial hiperplazi, bez epitellerinde salgı artışı, 

hiperemi, kanama, lamina propria ve submukozada mononüklear hücre infitrasyonu dikkati 

çekti. En belirgin bulgular enfeksiyonun 5. gününde meydana geldi. Yedinci günden 

itibarende yangısal değişikliklerin azaldığı görüldü. Traheada 5. ve 7. günlerde epitel 

hücrelerde silia kaybı, epitelde hiperplazi, lamina proprida mononüklear hücre infiltrasyonuna 

rastlandı. Akciğerlerde primer ve sekonder bronş lumenlerinde eksudat, silia kaybı, epitel 

hücrelerinde yer yer hiperplazi ve lamina propriada mononüklear hücre infitrasyonu dikkati 

çekti. 

IP yöntem ile viral antijen; turbinata, infraorbital sinus, trahea ve akciğerde primer ve 

sekonder bronş epitel hücreleri siliumlarında ve sitoplazmalarında saptandı. 

 Çalışmamız sonucunda da görüldüğü gibi hastalığın klinik inceleme ile tanısının 

konulması oldukça güçtür. Klinik ve makroskobik bulgular yalnız bu hastalığa özgü değildir. 

Mikroskobik bulguların, özellikle burun boşluğunun respiratorik bölgesinde meydana gelmesi, 

tanının konulmasına yardımcı olur. Ancak kesin ayırıcı tanı için klinik, nekropsi ve 

histopatolojik bulguların yanısıra diğer laboratuvar incelemelerinin yapılmasına gereksinim 

duyulmaktadır. 

 Gene çalışmamız sonuçlarına göre, hastalığın patogenezi ve saha şartlarında %30’lara 

varan mortalite oranı çalışmamızda sadece etkene maruz kalan  deneysel enfeksiyon da %0 

olup buda göstermektedirki hastalığın seyrinde sekonder bakteriyel ve viral etkenler ile bakım 

şartları oldukça önemli yer tutar ve hastalık çıkışında bakım ve beslenme şartlarına dikkat 

edilmeli ve sekonder enfeksiyonların mücadelesine önem verilmesi gerekmektedir. 
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Ekler 

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları 
 
 
Tüketim Harcama 
 
10.04.2001 Immunoperoxidase kit dako (Hayat Labor AŞ) 
- 20.04.2001 13 kalem kimyasal malzeme alımı (Koçintok Labor Malz. AŞ) 
- 27.07.2001 3 kalem tüketim malzemesi (Canyurt Zahirecilik, Venüs Colo, Ep Data) 
14.09.2001 6688 nolu akreditifin mahsubu 
-31.12.2001 3 kalem tüketim malzemesi alımı (Hayat AŞ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


