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DALAK HİSTOLOJİSİ
Kanı süzen, akıtıcı kanalları olmayan,
retiküloendotelial süngerimsi bir organdır.

Dalakta Postmortal Değişimler

Kırmızı pulpa  Sinuslar, pulpa kordonları

 Birden bire aşırı kanamalı ölüm olaylarında
dalak büzüşmüştür. (Travma ile ilgili
durumlarda mezbahada kesilen hayv.)

İç yüzü endotel makrofajlarla örtülüdür.
Retikulum hücreleri ve makrofajlardan oluşur.

 Ölüm katılığı erken çözülür ve kadavra da
çoğunlukla gevşek durumdadır.

Beyaz pulpa  Malpighi cisimleri
Ağ yapısındadır. Gerektiğinde kan ile dolar.
(Lenfoid merkez)

 Septisemiyle ilgili ölüm olaylarında; dalak
büyümüş, şişkindir. Kesit yüzü dışa
taşkındır.
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Dalakta Yırtılma

Makroskopi:
Kadavra anemiktir. Karın boşluğunda yoğun kan
pıhtıları vardır. Kapsülada yırtık görülür.

Kapsülanın değişik sebeplerle ilgili yırtılmasıdır.
Sebepler:
a) Travmalar
b) Spontan yırtıklar
Özellikle sol hipokondrium bölgesine gelen travma
durumları; dalağın büyümesine sebep olan
Anthrax, amilodiosis, löykoz, tümörler, parazit
kistleri, köpek piropilazmozis.

SONU:
Gerekli müdehale yapılmazsa sebebe göre 5-10
dakika ile 1-2 saat içinde ölüm oluşur.
Küçük yırtıklarda omentuma veya peritona
yapışarak iyileşme oluşabilir.
Yırtık durumunda hemen operasyon yapılırsa
dalak alınarak hayvan kurtarılabilir.
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Dalakta Hiyalinizasyon

Dalakta Atrofi
Dalağın değişik nedenlerle küçülmesidir.

Malpighilerde sentral arterioller ve diğer
arteriollerde proteinlerin sıkışması ve hiyalini
görünüm kazanması.

Sebepler:
1. Yaşlılık :Senil atrofi
2.Açlık-kaşeksi : İnaktivasyon atrofisi
3. A. lienalis’te basınçla ilişkili daralma.
4.Kronik rumen dilatasyonu
5.Işınlar.

Sebep:
- Köpek gençlik hastalığı, domuz vebası gibi
enfeksiyöz sebepler
- Beslenme ve mineral yetersizlikleri.
- Kronik parazitizm durumları.
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Dalakta Amiloidoz
Amiloid maddesinin malpighilerde birikmesidir.
Vücuttaki genel bir amiloidozis ‘in uzantısı olarak
meydana gelir.
Sebepler
-Hiperimmun serum elde edilen atlara tekrar canlıölü bakteri veya toksin enjekte edilmesi.
-Sığırlarda irinli peritonitis, pleuritis
-Sığırlarda aktinomikozis olayları
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Dalakta Amiloidoz
-Köpeklerde kronik tüberküloz, lenfadenit, irinli
gingivitis ve stomatitis
-Tavuk ve minklerde tüberküloz olayları
-Kedilerde ülserli kronik enteritis.
Makroskobi:
Sago dalak-Dalak büyümüş, küt, kesit yüzünde
beyaz, mat odaklar.
Jambon dalak-Dalak jambon gibi homojenize,
büyük ve kapsulası gergindir
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18

Dalakta Pigment Bozuklukları
Hemosiderozis
Kırmızı pulpada yoğun hemosiderin birikmesidir.
Vücutta genel hemosiderosis durumlarında
olduğu gibi, lokal kanama ve infraktüs olaylarında
da gelişir.
Sebepler
Kanama yapan, viral (at anemi enfeksiyonu),
paraziter (piroplazmoz, theileriosis, vb.),
bakteriyel (beta hemolitik streptococlar), etkenler.
Dalağın kronik pasif hiperemisi.
Arsenik gibi hemoliz yapan kimyasallar.
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Dalakta Pigment Bozuklukları
Hemosiderozis
Makroskobi: Dalak büyük, esmer-demir pası
rengindedir.
Mikroskobi: Kırmızı pulpada yoğun serbest veya
makrofajlar içinde hemosiderin görülür.
Sonu: Sebep olan hastalıkların tanınmasında
önemlidir. Çok yoğun olursa dalak büyür hafif
sarsıntılarda yırtılır ve iç kanama oluşur.
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22

SPLENİTİSLER
1.Akut Hiperemik Dalak Yangısı :
Dalağın hızlı bir şekilde büyümesi ile tanınan
akut yangısıdır.
Sebepler:
Septisemi ile seyreden akut hastalıklarda görülür.
- Anthrax
- Septik metritis
- Babesiyoz
-Salmonella
- Theileriosis
- Viral anemi enfeksiyonu
- Anaplazmozis
-Toxoplazma-akut
- Pasterollosiz-akut
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SPLENİTİSLER
1.Akut Hiperemik Dalak Yangısı :
Makroskobi: Dalak kırmızıdır. Kenarları küttür.
Kapsula gergindir. Kıvamı gevşektir.
Kesit yüzü; kırmızı pulpa mor renkte ve dışarı
taşkındır. Kesit yüzü bıçağın sırtına bulaşır.
Mikroskopi: Mikroskobik sahalar yoğun olarak kan
ile doludur. Hemosiderin yoğundur.
Sonu: Ölümle son bulur.
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2- Akut Hiperplastik Dalak Yangısı
Dalağın yapısındaki hücrelerin ve retikülüm
ipliklerinin hepsinin hiperplazisi ile tanınır
Çoğunlukla subakut ve kronik karakterli
septisemik hastalıklarda görülür.
Sebepler:
Streptecoc, pneumococ, salmonella gibi bakteriyel
subakut veya kronik enfeksiyonlar,Toksoplazmoz,
Riketsioz, Leishmanioz, Leptospiroz, Klamidiyoz
gibi enfeksiyonların subakut formlarında. At
enfeksiyöz anemisi, şap hastalığı, kedi-köpek
gençlik hastalığı gibi hastalıklarda.
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2- Akut Hiperplastik Dalak Yangısı
Makroskobisi:
Dalak hiperemiktir.Hafif büyüktür. Kesit yüzünde
malpighiler ve trabeküller belirgindir.
Mikroskobi:
Hiperemi, RES hücrelerinde aşırı bir hiperplazi
vardır. Kırmızı pulpada retikulum hücre
kordonlarında plazmasit, lenfositler boldur.
Eritrofaji belirgindir.
Salmonelloz olaylarında ayrıca Salmonella
düğümlerinde görülür.
Sonu: İlgili hastalığın sonuna bağlı kalır.
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Dalakta Lenfoid Hiperplazi

Dalakta Lenfoid Hiperplazi

Malpighilerdeki (lenfoid odakların) hücrelerin sayıca
artışına bağlı büyümesine denir.
Çoğunlukla kronik enfeksiyonlarda gelişir.

Mikroskobi: Düğümcük ve yumruların lenfosit
odakları olduğu görülür. Yeni hiperplaziye olan
lenfosit odakların ortalarında A. centralisler yoktur.
Sonu: Hastalığın iyileşmesi ile büyüyen malpighiler
normal haline döner.

Makroskobisi: Kapsula üzerinde mercimek
büyüklüğünde kabartılar oluşur. Dalağın kesit
yüzünde malpighiler boz-beyaz ve gözle görülür
durumdadır.
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Splenitis Purulenta
Dalakta apse oluşumu ile karakterize bir yangı
şeklidir. Daima sekunder olarak gelişir ve
çoğunlukla sığırlarda görülür.
Sebepler:
1) Travmatik retikülitise bağlı sivri cisimlerin dalağa
batması.
2) İrinli omfalitis.
3)Gangrenli mastitis
4)Gourm enfeksiyonu, irinli brusella (domuzda)
5)Her türlü irin yapan etken E.coli, Bact. pyogenes,
corynebacteriumlar
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Splenitis Purulenta

Splenitis Purulenta

Patogenezis:
Etkenler 3 yol ile gelir.


Hematogen olarak, lokal enfeksiyon etkenleri
dalağa taşınır.



Dalak çevresindeki irinli yangıların bölgesel
yayılması sonucu.



Travmatik retikülitis olaylarında, sivri cisim ters
yönde dalağa batar.

Makroskopi:
Kapsula altında ve kesit yüzünde değişik büyüklükte
apseler görülür. Pis kokuludur. Renkleri etkene
bağlı yeşil, siyah, gri, krema rengindedir.
Mikroskopi:
Yaygın lökosit ve irin oluşumu görülür.
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Sonu: Sebeplerin sonucuna bağlı kalır.
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Dalakta Gelişen Tümörler:
Primer Tümörler:
Lenfoma, hemanjiosarkom, fibrosarkom.
Sekunder Tümörler:
Metastazik olarak her türlü tümör görülebilir.
Hayvanlarda melanom metastazları fazladır.
İnsanlarda karsinom metastazları fazlaca görülür.
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Kapsula

Korteks

MEDULLA

5

Lymph node

Subkapsular Sinus
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Koyu alanlar medüller kordon,
Açık renkli alanlar medüller sinüs.
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Bronşial lenf nodu. Makrofajlarca fagosite edilen,
solunum yolu ile akciğere girmiş siyah partiküller (ok)

-Lenf sıvısı-dokulardan
Toplayıcı lenf damarlarıyla toplanır
Lenf düğümünün kortikal sinuslarına aktarılır
 sinuslardan süzülerek geçer
Lenf düğümü hilusunda depolanır.
Götürücü lenf damarlarıyla
Büyük dolaşıma akıtılır.
- Lenf yumrusu organ ile dolaşım kanı arasında baraj
görevi oluşturur.
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Lenfadenopati (LAP)

Lenf düğümü iki ana dokudan meydana gelir.


Lenfoid doku
Retiküloendothelial doku


Lenfosentrumlar
Metabolik görevleri
vardır.

-Vücudun immunolojik
çalışmalarında etkilidir.

Lenf sıvısının süzme işlemi yapılır.
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Lenfadenopati - LAP
Lenf yumrularında büyümeye neden olan durumlar

Lokal veya tüm lenf yumrularının herhangi bir
sebepten büyümesine lenfadenopati denir.

Lokalize büyüklük
Lokal yada bölgesel enfeksiyon
Bölgesel tümör metastazı

Lenf yumrusunun bu tür büyümeleri patojenlerin
etkisi
Örneğin; tuberküloz,
brucella,
protozoal hastalıklar veya tümörler sonucu
oluşabilir.

Generalize büyüme
Bakteriyemi veya septisemi
Hemotropik parazitik hastalıklar
İmmunaracılı Hastalıklar
Kronik Enfeksiyöz hastalıklar
21

Lenfadenopatiye neden olan tümörler lenf
yumrusunu oluşturan hücrelerden, (örneğin
lenfoma) veya organizmadaki tümörlerin buralara
metastaz yapması ile oluşabilir.

23

LENFADENİTİS

Makroskobi
Lenf Yumruları
Şişkin
Ödemli
Yumuşak
Kesit yüzü eksudatif ve kırmızı renkte
Bazen lenfosentrumlar boz beyaz
renkte belirgin olarak gözlenir
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- Bazen virusların lenfositlere direk etki etmesi
sonucu lenfoid merkezlerde nekroz oluşur

Lenfadenitis
Lenf yumrusunun yangısı.
Makroskopik Görünüm:
Şişkin
Ödemli
Yumuşak
Kesit yüzü üsareli ve kırmızı renkte
Bazen lenfosentriumlar boz beyaz renkte belirgin
Bazen, sert, nodüler veya apseli
25
25

- Atların Herpes virus enfeksiyonları (EHV)
- Parvoviral enteritler
- Feline panlökopeni virus enfeksiyonu

27
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Etkenler lenf damarları veya kan damarları ile gelir.
- Lenf damarları ile geldiği durumlarda bölgesel lenf
düğümü organdakine benzer görüntüde yangılanır.
- Tek başına bu yangıya karşı koyamazsa bağlı
bulunduğu lenf yumrusu dizisi devreye girer
- Kan yolu ile geldiği durumlarda tüm lenf
düğümlerinde yangı oluşur.
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LENFADENİTİS
Eksudatın niteliğine göre veya oluşan lezyonlara göre
AKUT LENFADENİTİS
LENFOİD HİPERPLAZİ
KRONİK LENFADENİTİS
ÖZEL LENFADENİTİS

AKUT LENFADENİTİSLER
BASİT AKUT LENFADENİTİS
AKUT İRİNLİ
KANLI
FİBRİNLİ
NEKROZLU
31
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LENFADENİTİS
BASİT AKUT LENFADENİTİS
(LENFADENİTİS SİMPLEKS)
Eski kitaplarda!!!!
Lenf düğümlerinin ödemli akut yangısı
Toksi-enfeksiyöz hastalıkların ilk aşamasında oluşan
bir yangı tablosudur
Histopatolojik görünüşüne göre ikiye ayrılır
Sinus Catarrh
Hiperplastik lenfadenitis
Sinus catarrh sinuslarda, hiperplazik lenfadenitis
lenfoid merkezlerde yer alır
30
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LENFADENİTİS

Akut Nonspesifik Lenfadenitis

Nedenleri:
Sinus Catarrh
Antraks
Memelerin pyojenik enfeksiyonları
Yanıkara

Kronik Nonspesifik Lenfadenitis

Hepatitis contagiosa canis
Bu durum etkene bağlı olarak üç şekilde gerçekleşebilir.

Hiperplastik lenfadenitis
Leishmania akut

Folliküler Hiperplazi

Sinus Catarrh + Hiperplastik lenfadenitis

Parakortikal Lenfoid Hiperplazi

E. Coli, B. aerogenes, Malign ödem (Cl. septicum)
At influenzası,, Distemper

33

Akut Nonspesifik Lenfadenitis

Sinus Histiyositozis

35

Kronik Nonspesifik Lenfadenitis
Folliküler Hiperplazi
B hücrelerini aktive eden enfeksiyonlar ve yangı
durumlarında oluşur. Prolifere B hücreleri germinal
merkezlerde (sekonder Folliküller) birikirler. Bu alanlarda
ayrıca makrofajlar, dentrik hücrelerde bulunur. Bu duruma
neden olan hastalıklara örnek olarak; romatoid artirit,
toksoplazmozis, veya immun sistemi
baskılayan
hastalıkların erken dönemleri verilebilir. Morfolojik olarak
folliküler lenfomalar ile karışabilir.

Odaksal bir enfeksiyonun drenajını yapan lenf yumrularında Sistemik
bakteriyel ya da viral enfeksiyonların varlığında genaralize olarak
meydana gelir.
Akut iltihaplı ve şişmiştir.
Histolojik olarak çok fazla mitotik figür izlenen geniş germinal
merkezler izlenir.
Etken pyojenik bir mikroorganizma ise follikülerde ve
sinuslarda nötrofilik infiltrasyon mevcuttur.
Enfeksiyonun şiddetine göre folliküllerin merkezinde nekroz ve apse
gelişir. Bu apse tablosu çevre dokuya geçip fistül oluşumuna neden
olabilir.
Enfeksiyonun kontrol altına alınması durumunda lenfoid merkezler
eski durumuna gelir veya scar dokusu oluşur.
34
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Foliküler hiperplazi – Germinal merkezlerde sayı ve büyüklük artışı

Sinus Histiyositozis
Bu durumda lenfatik sinusların döşeyici endotel hücreleri
hipertrofisi ve hiperplazisi belirgindir. Ayrıca bu alanlara
histiyositlerin infiltrasyonuna bağlı olarak sinuslarda
genişmeler görülür. Bu tür hiperplazilere tümör drene eden
lenfoid merkezlerde rastlanır.
Bu da tümöre karşı bir immun cevabı gösterir.

http://researchpath.hitchcock.org/levylecture/pln4.html
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Parakortikal Lenfoid Hiperplazi
T hücre bölgelerinde reaktif değişiklikler ile karakterizedir.
Parafolliküler T hücreleri prolifere olarak immunoblastlara
transforme olurlar. Bu tip hiperplazilere
özellikle viral
enfeksiyonlarda, bazı aşılar sonrası veya ilaçla başlatılan
immun reaksiyonlarda rastlanır.

38

Sinus histiyositosis
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Mikroskopi
Hiperemi
Kortikal sinuslarda genişleme
Çok sayıda lökosit
Nonspesifik Lenfadenit
Kan yolu ile gelmişse özelllkle medullar bölgede
lezyon
Lökositler yağ dejenerasyonuna uğrayıp nekroze
olur
Sonu
İyileşme
Apseleşme
Lenfangitis
Septisemi
41

43

Akut İrinli Lenfadenitisler
Çok sayıda nötrofil ile karakterize
Gourm hastalığında at ve taylarda sık izlenir
Streptococcus
Staphylococcus
Corynebacterium
Etkenler toplayıcı damarlar ile primer bir lezyondan
lenf yumrularına ulaşırlar
Etkenler piyemi durumunda kan damarları ile
ulaşırlar (emboli gibi)
Makro
Şişkin, gergin kapsulada seröz veya irinli sızıntı
Kesit yüzlerinde sarı, yeşil irin odakları
Bazen dışarıya fistülleşme

42

44
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45

Kanlı Lenfangitisler
Akut Kanlı Yangısı
Lokal veya yaygın olabilir
Enfeksiyo-toksik hastalıklar özellikle
Antraks
Domuzvebası
Klostridial enf
Akut hemorajik septisemik hast.
Lenf ve kan ile gelirler
Etkenler toksinleri ile damar permiabilitesini bozar
Akut nonspsifik lenfadenitis olarak başlayıp kanlı hale
dönüşürler
Mikroskopi
Hiperemi,sinuslar kan ile dolu
Lenfoid merkezler kandan dolayı zor seçilir durumda
Bazı alanlarda nekrozlar
Özel boyamalarda etkenler gözlenir
Sonu: Ölüm

47

Fibrinli Lenfadenitisler
Fibrinli nekrotik akut bir yangı
Larinks, farins ve sindirim kanalındaki lenf
yumrularında
Lokal antraks ve ruamda bölgesel lenf düğümlerinde
oluşur
Kan ve fibrin birlikte bulunur
Bu tür yangılarda lenf yumrusu içine bol miktarda
serum sızar

Nekrozlu Lenfadenitis
Nekrotik, fibrinli hemorajik akut bir yangısı
Nekrobasilloz gibi nekroz yapıcı etkenler
46

48

12

26.04.2019

Makro
Küçülmüş ve büzüşmüş
Kesit yüzü Sarımtırak boz renkte
Apseleşmiş
Farklı büyüklükte apseler
İrinli
Yapışkan peltemsi

Lenfoid hiperplazi
Lenfoid merkezlerin aşırı üremesi ile karakterize bir
yangı
Etkenlerin lenf düğümlerine uzun süreli etkimesi
Virulansı düşük hastalıklar
Lenf düğümleri büyümüş ve sert kıvamlıdır
Kesit yüzleri taşkın ve granüler görünümlüdür.
Lenfositler aşırı derecede artmış ve bu alanlar
genişlemiştir.
Normal haline dönebilir

Mikroskopi
Fibrozis, genel atrofi, kapsüllenme, kireçlenme, parazit
Sonu
Görev dışı ömür boyu kalıcı abseler
Fistül
Mekanik Bozukluklar

49

Kronik Lenfadenitisler

51

Özel Lenfadenitisler
Lenfadenitis tüberkülosa

Lenf Düğümlerinin küçülüp büzüşmesi veya apseleşmesi
ile karakterize
Bölgesel niteliktedir
Uzun süreli irinli lenfadenitisler
Parazitler

Lenfadenitis paratüberkülosa
Lenfadenitis psödotüberkülosa
Lenfadenitis malleosa

Sürekli bağ dokusu üremesi
Kapsüllenme
Fibrozis
Bazen bu kapsüller irinin resobsiyonunu engelleyerek
apsenin çok büyük bir hal almasına neden olabilir.
50

L.A. aktinomikotika
L.A. salmonellosa

52
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Corynabacterium
pseudotuberculosis

Lenfadenitis paratüberküloza
Bağırsak lenf düğümlerinde bulunması
ile karakterize

Derideki
yaralardan
toplayıcı
damarlar vasıtasıyla lenf yumrularına
ulaşır.

Sığır, keçi ve koyunlarda
Mycobacterium paratuberculosis
İnce bağırsakların son kısmı, sekum ve
kalın bağırsakta yerleştiğinden bu
bölgelerdeki lenf yumrularında lezyon
gözükür

Lenf düğümlerinde dışarıya
doğru apseler
Kesit yüzünde içleri yeşilimtırak
irinli alanlar, kapsüllü apseler,
tabakalı irin
Mikroskopide apse görüntüsü
görülür.

Lenf düğümlerinde büyüme, kesit
yüzlerinde beyaz boz beyaz sahalar ve
dışarı taşan kesit yüzü vardır.
Epiteloid hücreler , Langhans dev
hücreleri, Fagosite edilmiş etkenler
Hastalık lenf düğümlerinde kalıcı olur
ve vena porta yolu ile karaciğer lenf
düğümlerinde benzer lezyonlar
yapabilir

53
53
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Lenfadenitis pseutotuberkuloza
Kazeöz lenfadentis
Çoğunlukla koyunlarda lenf düğümleri
lezyonları izlenir
Organla ilgili lenf yumrusunda lezyona
rastlanmasına
rağmen
kırkım
yaralarından alınan enfeksiyonlardan
dolayı
çoğunlukla
deri
lenfoid
alanlarında lezyon izlenir.
Kemirici hayvanlarda mezenterial lenf
yumrularında
kazeoz
lenfadenitis
yapar

14
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Toxoplasmosis lymphadenopathy

Lenfadenitis brucellosis
Özellikle meme ve uterus dokusunda
Üsareli, iç yağ benzeri beneklenmeler
Nekroze alanlar
Fibrozis
Lenfoid hiperplazi ve akut nonspesifik
lenfadenitis
Az sayıda epiteloid hücreler ve langhans dev
hücreli granulamatöz yangı
57
57

www.macmed.ttuhsc.edu/.../ indexb.htm

59
59

Toxoplasmosis lymphadenopathy; high power

Lenfadenitis malleosa
Mandibular ve retrofaringial lenf yumrularında
Prodüktif
Sert kıvamlı büyümüş lenf düğümleri, iç yağı
manzarasında kesit yüzü
Epiteloid, Langhans, lökosit, kapsül
Eksudatif Aşırı büyümüş lenf düğümleri, kesit
yüzlerinde ortaları sarı renkli nekroz alanları, lökosit
yığınakları erime nekrozu, az sayıda epiteloid ve
58
langhans hücreleri
58

www.macmed.ttuhsc.edu/.../ indexb.htm
60
60
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Noncasseating granuloma; sarcoidosis
Small, iregular-shaped epithellioid granulomas are distributed in the paracortex. Along the sinus, features of monocytoid
B-cell hyperplasia are observed (HE). Usually, cysts of Toxoplasma gondii are hardly identified in the lesion.

61
61

http://www.ya61magiku.co.jp/pathology/photo/photo215-1.htm

www.macmed.ttuhsc.edu/.../ indexb.htm

63
63

Bartonella henselae

•Tuberculous lymphadenitis - caseating tubercule (3)

•

http://www.pathologyatlas.ro/TBC%20Lymphadenitis3.html

62
62

64
64

16

26.04.2019

Acute necrotizing lymphadenitis

www.macmed.ttuhsc.edu/.../ indexb.htm
65
65

http://128.134.207.22/Pathology/ST/Image/ST1C2-1.jpg

67

teaching.path.cam.ac.uk/partIB_pract/P09/
66
66

68
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PEYER PLAKLARI- MEZENTERİAL SOLİTER LENF FOLİKÜLLERİ (Kitaptan)

Alt sindirim kanalı lenfatik dokudan zengindir.
Soliter lenf folikülü Dağınık şekilde bulunan lenf folikülleridir.
Çoğunlukla kalın bağırsaklarda yer alır.
Peyer plakları Lenf folikülleri bir arada yığınlar oluşturur. Çoğunlukla
jejunumun son kısmı ileum ve ileosekal valvul bölgesinde yer alır.

Sarı renkte görülen lezyonlar Sığırda retrofaringial lenf yumrusunda
Actinobacillosis. www.fao.org/docrep/003/t0756e/T0756E03.htm

Bunlar normalde gözle güçlükle görülür. Fakat enfeksiyon durumlarında
büyüyerek görünür hale gelirler.
Bunların büyümesine neden olan bazı hastalıklar şunlardır.
-Sığır vebası
-Salmonella enf.
-Kedi viral enteritisi
-Sığır viral enteritisi
-E.coli enf.
-Küf mantarları ile ilgili enteritler

73

TONSİLLİTİS
Tanımı: Bademciklerin yangısıdır. Ağız, yutak, gırtlak yangılarıyla
birlikte görülür.

75

Timus Patolojisi

Hipoplazi ve agenezis; immun yetersizlik
hastalıkları ile kombine olan arap taylarında
görülür.
Timusta hipoplazi Black Pied Danish
sığırlarında rastlanır. Bu durum çinkonun
emiliminde ve çinko eksikliğine bağlı oluşur.

Sebepler:
Sığır vebası- Domuzlarda yutak şarbonu
At Gourm - Buzağı nekrobasillazu
Tüberküloz- Aktinomikoz
Makroskobi: Sığır vebasında: Nekrotik tonsillitis gelişir.
Nekrobasilloz, Şarbonda: Kanlı-fibrinli nekrotik tonsillitis.
Tüberküloz ve Aktinomikozda :
Sarı- boz odaklar vardır.

Atrofi: Timusta atrofiyi saptamak organın
normal şartlarda da küçülmesinden dolayı
zordur. Enfeksiyöz etkenler sonucu şekillenen
akut veya kronik T Lenfositlerin azalması
sonucu oluşabilir. Örneğin akut veya kronik
alpha herpes virus enfeksiyonlarında nekroz
ve yangı ile birlikte kronik olarak kedi lösemi
virusu ile kedi immun yetersizlik hastalığında
oluşur.
Hiperplazi:
Enfeksiyonal etkenlerin veya tümör varlığında
timus büyür.

Mikroskobi:
Sığır vebasında nekroz ve sinsitiyal dev hücre ve intrastoplazmik
inklüzyon cisimleri vardır.
Şarbonda; yangılı ödem+yaygın nekroz+lökosit infiltrasyonu
vardır.
Tüberkülozda; tüberkeller.
Aktinomikozda; irinli nekrotik tonsillitis gelişir
74

76
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Bursa Fabricius

İshal ve dehidrasyon izlenir. Göğüs ve ve bacak kasları kırmızı
renkte olup kurumuş gibidirler. Böbrekler büyümüştür.

Kanatlılarda, kloaka ile ilişkisi
bulunan ve kloakanın dorsalinde
yer alan bir bezdir. Piliçlerde 10.
haftaya kadar büyümesine devam
eder ve en büyük olduğunda 2 cm
çapında ve 4 gr ağırlığında olur.
Daha sonra küçülmeye başlar ve
30-32 haftalarda piliç cinsel
erginliğe ulaştığında tamamen
gözden kaybolur 4.

Hastalığın 8. gününde B. Fabricius normal büyüklüğünün üçte
biri kadar kalır. Bazen kursak, bezli mide, kaslı midede kanama
görülür.
Bu hastalıkta histopatolojik değişiklikler primer lenfoid organlarda;
. Cloacal Bursa, dalak, timus, harderiyan bezleri ve sekal tonsilde
izlenir .
Lenfoid merkezler nekroze uğramış ve buraları karyoreksize
uğramış lenfositler ve heterofil lökositler doldurmuştur .
Retikulositler hiperplazik görünümdedir .
Bu hastalık lenfositleri yıkımlayarak immun sistemi
baskıladığından hayvanları sekonder enfeksiyonlara açık hale gelir.
77

79

Gumboro hastalığı ( İnfeksiyöz Bursal
Hastalık)
Özellikle genç tavuklarda etkili olan, akut seyreden, yüksek
oranda bulaşıcı, lenfoid merkezleri, özellikle Bursa
fabriciusu etkileyen viral bir hastalıktır.
Etken Birnaviridae ailesinden Birnavirustur . İlk keşfedildiği
yıllarda böbrekleri de etkilediğinden dolayı Nefrozis
sendromu da denmektedeydi.
Mobitidesi yüksek (%100), Mortalitesi %1-30 arasındadır.
Akut olaylarda B. Fabricius hastalığın 3-4 günlerinde şişer
ve ceviz büyüklüğüne kadar büyür, kesit yüzünde nekroz
odakları, kanamalar görülür.
78

Soldan Sağa Gumbora Hastalığında Bursa
Akut enfeksiyonda büyümüş ve ödematöz Bursa.
Enfeksiyondan beş gün sonra normal büyüklüğüne
dönmüş ve bazen hemorajik görünümlü olabilen Bursa
Enfeksiyondan 8 gün sonra 1/8 oranında atrofik Bursa
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