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1. Anthrax
(Dalak Hastalığı, Charbone, Splenic fever, Milzbrand, Siberian ulcer)
Zoonoz niteliğinde önemli bir bakteriyel enfeksiyondur. Yabani, evcil ruminant ve
insanlar hastalığa yakalanır. Sığır, koyun, keçi, deve ve antilop’larda perakut veya akut seyirli
septisemi ve ani hızlı ölüm ile nitelendirilen bir hastalıktır. Etken aerobik ortamda spor teşkil
ederek 30-40 yıl canlı kalması nedeniyle epizootilerin halk tarafından şeytan tarlası olarak
adlandırılan bulaşık bölgelerde özellikle o bölgeye dışardan getirilen veya bağışık olmayan
hayvanlarda hastalık daha çok görülür. Başta küçük ruminantlar olmak üzere sığır, manda,
deve, domuz, at, insan ve karnivorlarda septisemik seyirli öldürücü enfeksiyona neden olur.
Bu bakteriye en duyarlı hayvan türleri koyun, keçi ve besi danalarıdır.
Etiyoloji ve epidemiyoloji: Anthrax basili (Bacillus anthracis) anaerob, hareketsiz, 310 mikron boyunda, 1-1.3 mikron genişlikte, kapsüllü, tek, tek veya zincir şeklinde dizilmiş
gram boyaları alan (Gram +) vejetatif formları açılmamış kadavrada ve bütün ekskret ve
sekretlerde bulunan, özellikle dalaktan izole edilebilen bir bakteridir (Şekil 208). Vejetatif
basiller çevre koşullarına, fiziksel ve kimyasallara dayanıklı değildir. 55°C’de 15 dakika içinde
tahrip olur. Karkas açılmadığı sürece bakteri sporlanmaz. Erişkin sporlar çevre koşullarına,
bazı dezenfektanlara dirençli olup, doğada yıllarca canlı kalır. Organik materyal ve yüksek
azot içeren alkali nitelikteki topraklarda sporlar uzun süre enfeksiyon yeteneğini yitirmez.
Fiziksel ve kimyasallara dirençlidir. Otoklavda 121°C’de 15 dakika içinde tahrip olur. Sporlar
hastalığın kaynağıdır. Fosfordan yoksun bölgelerde yayılan sığırlarda pica belirtileri sporları
almaya neden olur. Anaerob olan ortamda spor oluşturmaz. Bu nedenle anthrax’tan ölen bir
hayvanın kadavrası açılmadan derin bir çukura kireç dökülerek gömülürse otolizis nedeniyle
vejetatif bütün formlar yıkıma uğrar. Şayet karnivorlar tarafından parçalanmaya terk edilirse
veya açılırsa etkenler oksijenle temasa geçerek (aerobik ortamda) hemen spor oluşturarak
30-40 yıl doğada enfektif özelliğini yitirmeyen sporlu forma dönüşür. Vejetatif bakteriel
formlar açılmamış kadavrada 24-48 saat içinde otoliz sonucu tahrip olur. Sporlaşmış
B.anthracis preparatlarda davul tokmağı şeklindedir. 120-140°C ısıda 3 saat içinde tahrip olur.
Hayvansal ürünlerde ve deri gibi yan materyalde etkisini kaybetmez. Mezbaha işçilerinde
karbunkel adı verilen yaralara neden olur. Klinik olgulara çoğunlukla mera döneminde
rastlanır. Bulaşma sindirim sistemi yoluyla bazen solunum ve deri yoluyla gerçekleşir.
Hayvan materyali veya hayvansal ürünlerle temasta insanlarda anthrax meydana
gelir. Doğal bulaşma birincil deri hastalığı (cutaneous disease:>%95) şeklindedir. Midebağırsak kanalında (farengeal anthraks dahil) yerleşir. Enfeksiyon laboratuar, hayvan
materyali, inhalasyon (akut hemorajik lenfadenitis), septisemi, meningitis ile yüksek ölüm
oranına sahiptir. B.anthracis biyolojik silah olarakta kullanılır. Solunum yolu ile yüksek ölüm
oranına sahip inhalasyon anthrax’ı olarak etikili olur.

Şekil 208. Bacillus anthracis.
Kültürden gram boyama
(Schneierson, S.S.1974)

Şekil 209. Anthrax’ta dalakta
anormal büyüme (solda) ve normal
dalak (sağda)

Anthrax uzun yıllardan beri enfekte olan bölgelerde çok görülür. Bulaşık bu bölgelerden elde
edilen hayvan yemleri ve sular etkenle enfekte olduklarından hastalığı yayar. O bölgelerdeki
su baskınları etkenleri bir başka bölgeye taşır. Ancak, ensidans etken varlığından ziyade
hayvanları bağışıklık durumuna ve rutubet ve sıcaklığa göre artar veya azalır. Kalitatif ve
kantitatif açlık, allotrophagia nedeniyle gıda niteliğinde olmayan kadavra artıkları, kemik gibi
organik materyali yiyen hayvanlarda enfeksiyon şekillenir. Mezbaha ve tabakhane artıkları ve
atıkları meraları kirletir. Yabani karnivorlar ve et yiyen kuşlar sporların bulaşmasına neden
olur.
Patogenez: Anthrax'da esas bulaşma ağız yoluyladır. Enfekte materyal ile bulaşmış
yem ve sularla alınan sporlu anthraks basilleri bağırsaklarda vejetatif hale geçerek
mukozadan kan ve lenf sıvılarına ulaşarak septisemik-toksemik hastalık tablosuna neden olur.
Yara inokulasyonu, sindirim veya solunum yolu ile alınan etken sporları makrofajları enfekte
ederek ürer ve çoğalır. Kapsülün virulens özelliği fagositoz hücreleri tahrip eder. B.anthracis
makrofajlara yüksek oranda eğilim gösterir. Lenf düğümlerinin drene ettiği organ yoluyla
hastalığa neden olur. Letal toksin ve ödem toksini üreterek lokal nekroz ve aşırı ödeme neden
olur. Toksin üretiminin artması doku yıkımını ve organ yıkımına gerçekleştirir. Sporları dış
ortamda ısı, kimyasal dezenfektan ve kuruluğa dirençlidir. Salgıladığı endotoxin damar
permeabilitesini bozar. Dokuların yıkımına neden olur. Kanın pıhtılaşması önlenir. Böbrek
yetmezliği ve apoplektik şoka benzer klinik semptomlara neden olur. Küçük ruminantlar
bakteriye en duyarlı tür olduklarında hastalık klinik semptomlar ortaya çıkmadan perakut
formda ölü bulunur. Besi danaları içinde durum böyledir. Öyle ki yayla ve hastalıktan yoksun
bölgelerden enfekte bölge ve ahırlara yeni getirilen danalar aynı küçük ruminantlarda olduğu
gibi hastalık perakut seyrederken, kısmen enfeksiyona dirençli oldukları bildirilen domuz ve
insanda lokal yangı reaksiyonları şeklinde, karnivor ve tek tırnaklılarda kronik seyirlidir.
Semptomlar: Her yaşta sığır hastalığa yakalanır. İnkubasyon periyodu 1-2 hafta
arasında değişirse de genel yaklaşım 3-7 (1-14) gündür. Perakuttan kroniğe kadar değişen
klinik forma neden olur.
a. Perakut anthrax (Apoplektik form): Perakut şekil çok görülür. Küçük ruminantlarda
(koyun+keçi) ve besi danalarında (sığır) hastalığın bu şekli çok görülür. Hiçbir klinik semptom
şekillenmeden hayvanlar ölü bulunur. Enderde olsa ateş, kas titremeleri, solunum güçlüğü,
kollaps ve konvülziyonlarla 1-4 saat içinde hayvan ölür. Gayet sağlıklı görünen hayvanların

aniden titreyerek, konvulziyon, çırpınma hareketleri ve solunum güçlüğüyle çok kısa zamanda
öldükleri görülür. Doğal deliklerden kanlı akıntı gelir.
b. Akut anthrax: Durgunluk, bitkinlik, konjunktiva ve mukozalarda hiperemi ile başlar.
Sığır ve koyunlarda görülür. Bu şekliyle septisemi halinde olan bakteri eksotoksini nedeniyle
perineum, boğaz, preasternum bölgelerinde tipik anthraks ödemleri oluşturur. Akut form 448 saat sürer. Ateş (41.5°C), depresyon, taşikardi, boğaz, dil ve perineumda ödem, hızlı ve
yüzeysel solunum, ishal ve dizanteri, sütte kan veya sarı renk, abortus, son aşamada
konvülziyon ve kollaps ölümle sonuçlanır. Muköz membranlarda hemorajik konjesyon ve
gebelerde abotus şekillenir. Kanlı bir ishal görülür. Hastalık deri altında lokal yaygın ödemlerle
nitelendirilir. 1-2 gün içinde ölümle sonuçlanır. Antraks atlarda akut seyirlidir. Şiddetli sancı,
ateş, depresyon, kanlı ishal, sternum, abdomen ve eksternal genital organlarda ödem
oluşumu ile nitelendirilir. 2-3 gün içinde ölümle sonuçlanır. Domuzlarda nispeten dirençli
olmakla beraber akut septisemik formda (orofarangitis) ve ani ölümle seyreder.
c. Kronik form: Hastalık tek tırnaklı, karnivor ve insanlarda bu formda seyreder. Deri
ile uğraşan insanlarda ve mezbahada çalışanlarda karbunkel adı verilen deri yaralarına sebep
olur. Kronik form sistemik hastalık şeklinde seyreder. Servikal lenf düğümleri büyümüştür.
Köpek kedi ve yabani karnivorlarda tablo domuzlara benzer.
Otopsi: Tanı amacıyla otopsi yasaktır. Perakut ve akut seyir nedeniyle ante-mortem
laboratuvar muayeneleri önem arzeder. Klinik bulgular ve anemnez antrakstan
şüphelendiriyorsa kadavrayı açmamalı, bakterioskopi için kan örneği alınarak derin bir çukura
gömmelidir. Hayvan kesilmiş veya otopsi yapılmış ise kadavra çabuk kokuşur. Anüs, burun
deliği, vulva gibi doğal deliklerden kan gelir. Kan pıhtılaşmaz. Rigor mortis şekillenmez. Deri
altı ödemleri çok tipiktir. Subkutan ödemler, serö-muköz zarlarda peteşial kanamalar, vücut
boşluklarında hemorajik nitelikte sıvı birikmesi ve şiddetli hemorajik enteritis saptanır. En
önemli bulgu splenomegali (normalden 5-6 kat, Şekil 209) ve kanın pıhtılaşmamasıdır. Dalağın
kesit yüzü çamur kıvamındadır. Karkas ölümden sonra hızla bozulmaya (dekompozisyon)
maruz kalır ve rigor mortis şekillenmez veya tam değildir. Bütün vücut deliklerinden koyu
siyah renkte kan gelir. Dalak özellikle incelenmelidir. Bazen kapsülünde ruptur şekillenmekle
beraber normalden 4-5 kat daha büyük olup, kesit yüzü çamur gibidir. Ağız, burun boşluğu ve
anüste kanama mevcuttur. Kan koyu ve siyah renktedir. Serozal yüzeylerde, toraksda,
epicardium ve endocardiumda değişik büyüklükte hemorajiler görülür. Dalak, karaciğer ve
böbrek lenf düğümleri konjeste olup, büyümüştür.
Tanı: Perakut formun tanısı güçtür. Zaten olguları yakalamak mümkün olmaz. Hayvan ölü
bulunur. Akut form hastalıktan şüphelendirir. Anthrax’ta zoonoz niteliğinde olduğundan
hematolojik muayeneler önerilmez. Otopsi yapılmış ise kan veya dalaktan yapılan frotilerde
etken ortaya konur. Lökositoz (sola kayma) saptanabilir ancak süre kısa olduğundan güçtür.
Kan örneklerinde hazırlanan sürme frotilerde vejetatif basiller ortaya konur. Ancak antibiyotik
uygulandı ise güçtür. Karkas ölümden sonra hızla bozulmaya (dekompozisyon) maruz kalır.
Bütün vücut deliklerinden koyu siyah renkte kan gelir. Dalak özellikle incelenmelidir. Bazen
kapsülünde ruptur şekillenmekle beraber normalden 4-5 kat daha büyük olup, kesit yüzü
çamur gibidir. Otopsi bulguları anthraks için çok belirgindir.
Bu durumda kan alınarak bleu de methylen ile boyanarak dolaşımdaki vejetatif anthraks
basillerini tek, tek veya zincir şeklinde görmek mümkündür. Laboratuvara kan froti örneği
alınarak gönderilir veya bir pamuğa kan emdirilerek pamuk tüpe konur. Farkına varmadan
kesim ve otopsi yapıldıysa dalaktan bir parça alınarak laboratuvara gönderilir.

Periferik kanda kapsüllü antraks basillerini ortaya koyarak mümkündür. Laboratuarda
izolasyon ve identifikasyon gerçekleştirilir. Hastalık bölge laboratuarı tarafından saptanmak
zorundadır. Bakteriyel kültür, PCR testi ve floresans antikor testi özgül tanı yöntemleridir.
Western blot ve ELISA testleri antikor saptamak amacıyla yapılır. Loeffler’s veya MacFaden
boyama yöntemlerinden yararlanılır.
Ayırıcı tanı:. Sığırlarda ani ölüm ile sonuçlanan kolostridial enfeksiyonlar (basiller
ikterohemoglobinuri), hipomagnezemi, kurşun zehirlenmesi, güneş çarpması, akut rumen
timpanisi, akut leptospirois, anaplasmosis, yanıkara, septicemia haemorragica, leptospirosis
ve bitkisel zehirlenmeler ile karışır. Özellikle apoplektik form güneş çarpması, ısı vurması gibi
sporadik olgularla karışabildiği gibi herhangi bir septisemiyle de karışır. Atlarda akut
enfeksiyöz anemi, anemi purpura, sancı, kurşun zehirlenmesi, domuzlarda akut klasik domuz
ateşi, Afrika domuz ateşi, farengeal malignant ödem, köpeklerde akut sistemik enfeksiyon ve
farengeal ödem ile karışır.
Sağaltım ve korunma: Bacillus anthracis birçok antibiyotiğe duyarlıdır. Ancak perakut
olgularda uygulamaya fırsat kalmaz. Akut olguların (T:41.5°C) erken dönemlerinde penicilinle
(10.000-20.000 İÜ/kg) tek başına günde iki kez veya streptomisin ile kombine edilerek günde
iki kez (bid), oxytetracyclin (10 mg/kg), chlotetracycline ile başarılı sonuçlar alınmıştır.
Anthraks antiserumu (5 gün: 100-250 ml) damar içi yolla uygulanır. Serum uygulama pahaldır.
Anthrax çıkan bölgeler belirlidir. Her yıl o bölgeye aşılanmaksızın getirilen ruminantlarda
enfeksiyon riski yüksektir. Yerleşik olanlar ise bağışıktır. Hastalık sağlık zabıtası kanununa göre
ihbarı mecburi olduğundan (5 yıl süre ile o bölgedeki hayvanların aşılanması zorunlu) kordon
konur. Bölgeden hayvan ve mamullerinin çıkışı engellenir. Enfekte materyal ve kadavralar
derin çukura gömülür. Bölge %5 sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), %5 formaldehid, %5
sudkostik gibi kuvvetli dezenfektanlar ile ilaçlanır. Anthraksa karşı sporlu avirulent MaxSterne aşısı geliştirilmiş olup, hastalığın görüldüğü bölgelerde hastalığın çıkışından birkaç
hafta önce yapılması zorunludur. Bu aşı sadece sağlamlara deri altı yolla 1 ml olarak
yapılmalıdır. Aşı iki hafta sonra aktif bağışıklık oluşturduğundan inkubasyon veya bağışıklık
dönemindekilere yararlı olmaz.
Antraks aşı programı ile kontrol edilebilir. Asemptomatik hayvanların sağaltımı,
izolasyon ve aşılama programı uygulanır. Endemik bölgelerde hayvanlar her yıl aşılanır.
Kapsül içermeyen Sterne-suşu ile hazırlanan aşı (Max-Sterne) görülme sezonundan 2-4 hafta
önce yapılır. Canlı aşı olduğundan 1 hafta süre ile antibiyotik uygulanmaz. Aşılamayı takip
eden 7-10 gün içinde hastlık ortaya çıkabilir. Erken dönemde penicilinl , oxytetracycline ve
diğer antibakteriyel ilaçlar (amoxicillin, ciprofloxacin, doxycycline, erythromycine,
streptomycine etkilidir. Sağaltım, aşılama programlarına ek olarak hastalığa özgü kontrol
programı uygulanır.
2. Tüberküloz
(Verem, Tuberculosis)
Hayvan türleri ve insanlarda asidoresistanz mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen,
başta akciğerler olmak üzere değişik organ ve sistemlere yerleşen, kronik nitelikte (bazı
olgular akut), spesifik granulom veya eksudasyonlara neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.
Sığırlar için büyük ekonomik kayıplara neden olan bu hastalık ya kronik organ tüberkülozu
(pneumonia tuberculosa), ya da generalize tüberküloz (incili tüberküloz) şeklinde seyreder.
Tüberküloz zoonoz niteliğinde, ihbarı mecburi hastalıklar grubundandır. İnsan ve sığırlar

hastalığın rezervuarıdır. Bazı ülkelerde geyik, bison, buffalo, su buffalosu, Kudu, Lama ve
domuzlar rezervuar olarak bildirilmektedir.
Etiyoloji, epidemiyoloji: Tüberküloz basili Mycobacterium tuberculosis olup, hayvan ve
insanlarda hastalığa neden olan değişik varyasyonları mevcuttur (Tablo 79). Asidoresistanz
olduklarından özel boyalar ile boyanır. Basiller 1.5-4.0 mikron boyunda, 0.2-0.6 mikron
genişlikte, sporsuz, hareketsiz asidoresistanz mikroorganizmalardır (Şekil 210, 211). Basil spor
oluşturmamasına karşın dış ortamda, sekret ve ekskretlerde uzun süre (8 hafta) enfektif
özelliğini yitirmez. Dezenfektanlara son derece dirençlidir. Süt, tereyağı ve peynirde etken
aylarca canlı kalır. Ancak pastörizasyonla yok edilebilir. Bütün ülkelerde görülür. Fakat bazı
gelişmiş ülkeler eradikasyon çalışmaları sonucunda ortadan kaldırılmıştır. Kronik seyirli bu
hastalık sığırlarda büyük ekonomik kayıp nedenidir. Enfekte sığırların ekskret ve sekretleri
(özellikle süt) ve dışkı bulaşma kaynağıdır. Dışkı ile bulaşmış yem maddeleri önemli kaynaktır.
Buzağılar süt ile veya intrauterin yolla enfekte olur. Ahır koşullarında hızla yayılır. İnkubasyon
dönemi uzun olduğundan besi danaları için sorun teşkil etmez.
Tablo 79. Hayvan ve insanlarda tüberküloza neden olan mycobacterium türleri
Mycobacterium tuberculosis var.
İnsan, ruminantlar ve karnivorlar
hominis
Mycobacterium tuberculosis var.
Sığır, insan, maymun, domuz, at,
bovis
köpek, kedi, koyun, keçi ve yabani
ruminantlar
Mycobacterium tuberculosis
Kanatlılarda tüberküloz
var.avium
Mycobacterium avium sub.
Paratüberküloz
paratuberculosis (John)
Tüberkülin pozitif sığırların tüberküloz basilini saçıp, saçmadıkları konusunda değişik
çalışmalar yapılmış, kesim sonrasında larenks, farenks, tükürük bezleri, lenf düğümleri ve
lenfatik dokularından etken izole edilmeye çalışılmıştır. Makroskopik değişiklikler şekillenen
lenf düğümleri tüberküloz basilini içerir. Bunun yanında burun boşluğu, tükürük bezleri, yutak
boşluğuda basil içerir. Bu nedenle tüberkülin pozitif sığırlar aerojen yolla tüberküloz
hastalığını bulaştırır. Tüberkülozlu sığırlar insanlara hastalığı bulaştırdıkları gibi, insanlardan
da hayvanlara tüberküloz bulaşır. Bulaşma solunum (inhalasyon) ve sindirim sistemi yolu ile
gerçekleşir. Buzağılar enfekte sığır sütleri, erişkin sığırlar damlacık enfeksiyonu veya etkenin
oral yolla alınması ile hastalığa yakalanır. Kapalı ortamda barındırılan ruminantlarda hastalık
daha çok bulaşır. Tüberkülozlu bir sığırın bulunması veya satın alınması halinde, işletmedeki
sığırlarda birkaç yıl içinde hastalık yayılır. Akciğer, meme ve ince bağırsak tüberkülozu
bulaşmaya en elverişli formlardır.
Patogenez: Enfekte damlacıkların inhalasyonu akciğerlerden bulaşma için yeterlidir. Sindirim
sistemi ve süt ilede hastalık bulaşır. İntrauterin yol ve çiftleşme diğer bulaşma yöntemleridir.
İnhale edilen basil alveoler makrofajlar tarafından fagosite edilerek enfeksiyon temizlenir
veya mikobakteri prolifere olur. Girdiği bölgede bulunan doku makrofajları içinde ürer. 10-50
gün içinde hayvan aşırı duyarlı (hipersensibl) hale geçer. Doku histiositleri ve monositler bu
noktaya infiltre olarak tüberküloz basilini fagosite etmeye çalışır. Mononüklear hücrelerle
sarılı bu odaklar granulom tarzında olup, etrafları Langerhans dev hücreleri ile çevrilir. Sonra
fibrosit ve fibroblastlar tarafından çevrilerek tipik tüberküloz granulomu-tüberkülü oluşur.

Primer effekt olarak isimlendirilen bu granulom mikroorganizmayı tutmaya yeterli olmadığı
için tüberküloz basilleri serbest kalarak lenf damarları yoluyla lenf düğümlerine ulaşır. Organ
lenf düğümlerinde de benzer tarzda granulomlar meydana gelir. Tüberküloz basilinin girdiği
organ ve bu organa ait lenf düğümünde oluşan tüberküllere “primer kompleks” adı verilir
(Şekil 211). Primer kompleks tüberküloz hastalığını tutmaya yarayan dokusal reaksiyon olup,
bu dönemde hayvan tüberküloz basili ve proteinlerine (prufied protein derivative-PPD)
hipersensif hale geçer. Primer kompleks pozisyonundaki sığırların kesiminde lenf düğümü
lezyonları saptansa bile bu lenf düğümüne ait organda lezyon bulunmayabilir veya çok küçük
olduğu için gözden kaçabilir. Hastalığın alimenter formunda primer odak farenks veya
mezenterik lenf düğümlerinde veya ender olarak tonsillerde veya bağırsaklardadır.
Primer kompleks aşamasında olan direnci zayıf sığırlarda bölgesel lenf düğümlerindeki
tüberküloz basilleri kan dolaşımına katılarak bütün vücuda yayılır. Erken generalizasyon
olarak isimlendirilen bu dönem akut seyirli hastalık tablosu olup, birçok organda (pleura ve
periton) akut milier tüberküllerin oluşması ile sonuçlanır. Direnci yerinde olan hayvanlarda
primer kompleks tüberküllerinin ortasında kireç toplanarak kazeifiye olur ve etrafı
fibrositlerden zengin kalın bir kapsül ile sarılır. Kronik organ tüberkülozu primer kompleks
veya erken generalizasyon sonrasında ya tüberküloz basilinin tekrar alınmasıyla
(reenfeksiyon) veya tüberküller içindeki basillerin serbest kalması sonucunda meydana gelir.
Kronik organ tüberkülozu eksudatif tipte akciğer, ince bağırsaklar ve meme gibi organlarda
şekillenir. Eksudatif tipte kronik organ tüberkülozunda solunum havası, burun akıntısı, kraşe
ve sütle tüberküloz basili saçılır (açık organ tüberkülozu). Çünkü kazeifiye olmuş tüberküller
solunum yollarına, mide-bağırsak kanalına veya meme asini’lerine açılmış haldedir. Gerek
kronik organ tüberkülozlu, gerekse hipersensibl hayvanların direnci zayıfladığı zaman
tüberküloz basilleri lenf dolaşımına katılarak milier tüberküloza sebep olur.
Semptomlar: Primer kompleks oluşum aşamasındaki sığırlarda hiçbir klinik semptom mevcut
değildir. Tüberküloz ile ilişkili genel semptomlar ilerleyici nitelikte canlı ağırlık kaybı, letarji,
iştahsızlık ve dalgalı ateştir (fluctuating fever). Sığırlarda bronkopneumoni veya respiratorik
form en çok görülen ve bilinen akciğer tüberkülozudur. Akciğer tüberkülozu kronik seyirli
olup, sert, kuvvetli ve yaş öksürük ile nitelendirilir. Daha sonra solunum güçlüğü ve solunum
sayısında artış belirginleşir. Hayvan sahipleri bu öksürük şeklini hemen fark eder. Kronik
karakterde olduğu için hayvan giderek zayıflar. Bu şekilde aylarca sürer. Zaman, zaman
mediastinal lenf düğümlerinde büyümeye bağlı olarak kronik kalıcı timpani gözlenebilir.
Yüzeysel lenf düğümleri büyüyebilir. Ancak derin lenf düğümlerindeki büyümeler palpe
edilemez. Hava yollarında farenkste veya bağırsaklarda tıkanmalara neden olarak solunum
güçlüğüne veya ikincil timpaniye yol açar. Akciğerlerin oskültasyonunda bronkopneumonieye
belge semptomlar olan, yaş ve kuru harharalar, sertleşmiş veziküler ve bronşial sesler ve
solunum sayısında artış saptanır. Akciğer perkusyon bulguları negatiftir. Çok büyük
tüberküllerin oluştuğu akciğer loplarında maddite elde edilebilir. Akciğer tüberkülozu aylarca,
yıllarca devam eder. Her yıl ahırda birkaç inek yukarıda belirtilen semptomlar ile zayıflayarak
kaşeksiye sürüklendiği gibi zaman içinde ahırdaki sağlam hayvanlara da hastalığı bulaştırır.
Pleuritis tuberculosa incili tüberküloz şeklinde olup, eksudatif formda değildir.
Generalizasyon ile ilişkilidir. İnspirasyon ve ekspirasyona bağlı olarak sürtünme sesleri
alınabilir. Benzer tüberküloz lezyonları peritonda da görülür.
Kronik meme tüberkülozu tüberküloz etkeninin generalizasyonuna bağlı olarak meydana gelir
(Şekil 212). Meme loplarından birinde veya bir kaçında büyüme, sertleşme ve ağrısız

odakların oluşumu ile nitelendirilir. Meme lenf düğümlerinde kronik nitelikte büyümeler
ortaya çıkar. Makroskopik olarak süt normal görünüştedir. Ancak bakteriyolojik muayenede
tüberküloz basilleri ortaya konur. Kronik organ tüberkülozunda hem organda, hem de organ
lenf düğümünde lezyon mevcuttur.
İnce bağırsak tüberkülozu (enteritis tuberculosa) sığırlarda ender olmakla beraber
bağırsaklarda oluşan ülserler nedeniyle sürekli ishale sebep olur. Ayrıca uterus tüberkülozu
(nymphomania), testis tüberkülozu, beyin ve zarları tüberkülozu (meningitis tuberculosa),
lenf düğümleri tüberkülozu, perikard tüberkülozu, pleura ve periton tüberkülozu gibi
formlarda mevcuttur. Bunlardan pleura ve periton tüberkülozu incili tüberküloz olarak
tanımlanır ve sarı renkte, irili ufaklı, sayısız tüberkül oluşumu ile betimlenir. İncili tüberkülozlu
ineklerde kısırlık gelişebildiği gibi, canlı ağırlık kaybı da meydana gelmez. Kurbanlık olarak
besiye alınan ineklerin bazılarında kesim sonrası incili tüberküloz ile karşılaşmak olasıdır.
Tüberküloz karaciğer, böbrek gibi organlar yanında medulla spinalise’de yerleşir.
Tanı: Lenf düğümlerinde şişlik, kronik bronkopneumonie, kronik karakterde zayıflama gibi
klinik semptomlara bakarak tüberkülozdan şüphelenilir. Ancak bu semptomlar yeterli
değildir. Radyografi primatlarda ve küçük hayvanlarda uygulanır. Etkenin izolasyon ve
identifikasyonu 4-8 hafta sürer. PCR bu amaçla kullanılır. Kesin tanı intradermal alerjik
tüberkülin testi ile konur. Son yıllarda alerjik test yerine hastalığın tanısında gamma
interferon, ELISA ve PCR yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
Tüberküloz basilinin saflaştırılmış proteini (purified protein derivative-PPD) 0.1 ml dozunda
intrakutan yolla boyun, kuyruk kaidesi derisi veya vulva’nın mukokutan bölgesine yapılır. Deri
içi uygulama boynun yan taraflarında kıllar makas ile kesildikten sonra PPD mamalian ve PPD
avian 0.1 ml olarak uygulanır. Uygulamadan önce deri kalınlığı kompas ile ölçülür. 48-72 saat
sonra deri kalınlığı kontrol edilir. Deri kalınlığında artış, lokal ısı artışı, şişlik, kızarıklık ve
kollateral ödem oluşumu pozitif alerjik reaksiyon olarak değerlendirilir.
3 mm’ye kadar olan kalınlık artışı negatif olarak değerlendirilir. 3-4 mm kalınlık artışı ise
şüpheli reaksiyon olup, şüpheli hayvanlar karantinaya alınarak 2 ay sonra tekrar tüberkülin
uygulanır. PPD avian’a pozitif reaksiyon veren sığırlar paratüberküloz ile enfektedir.
Mukayeseli testte uygulanır. Hatalı negatif tüberkülin reaksiyonları enfeksiyonun erken
döneminde, saprofit mikobakteriel enfeksiyonlarda, Nocardiosis spp.’de ve anerjik
hayvanlarda veya yaşlı sığırlarda elde edilir. Yeni doğurmuş ineklerde hatalı negatif sonuç
verir. Tüberkülin uygulamalarının deri altı ve damar içi yolla yapılması da mümkündür. Bu
uygulama şeklinde 4-8 saat içinde vücut ısısında artış (thermal test) pozitif olarak
değerlendirilir. Tüberkülin deri altı uygulandıktan 6-8 saat sonra vücut ısısında artış (>40°C)
gerçekleşmelidir. Tüberkülin uygulamaları ve değerlendirilmeleri sığır tüberkülozu
eradikasyon programı çerçevesinde yapılır. Tüberküloz pozitif sığırlar sağlık zabıtası kanununa
göre kesime gönderilir ve hastalık ihbar edilir. Tüberküloz saptanan hayvancılık
işletmelerinde 2 ay aralıkla veya yılda bir kez tüberkülin uygulamaları yapılarak eradikasyon
programı uygulanır. Bir işletmede 5 yıl süre ile tüberkülin pozitif sığırlar saptanmaz ise
tüberkülozdan yoksun denebilir.
M.bovis’in sekretorik proteinleri gibi antijenlerin saptanması esasına dayanan tanı testleri
geliştirilmektedir. Tüberkülozda hücresel bağışılık yanıtını kıyaslayan, antikor rolünü
saptamaya yarayan ELISA serolojik testi geliştirilmiştir. İn vitro hücresel testlerden M.bovis
antijenleri ile stimüle edilen kan lenfosit testi (interferon-γ-test) geliştirilmiştir. Ancak yaygın
değildir.

Sağaltım: Hayvanlarda tüberküloz sağaltımı yasa gereği yasaktır. Fil ve insan dışındaki
primatlarda tüberküloz sağaltımı isoniazid, ethembutol ve rifampin ile yapılır. İlaçlara direnç
ve zoonoz riskine dikkat zorunludur.
Korunma: Tüberküloz kontrolünde ülkemizde şartlı kesim yöntemi uygulanır. Serolojik olarak
pozitif sığırlar yetiştiricilikten çıkarılır. Sütler insan tüberkülozunun kontrolü açısından
pastörize edilmek zorundadır. Karantina uygulanır. Dezenfeksiyon, atıkların imhası yanında
ahırda 1 yıl süre yetiştiricilik yapılmaz. Pozitif sığırlar hemen kesime gönderilir. 6 haftadan
büyük danalara alerjik veya serolojik muayene yapılarak negatif çıkarsa karantina önlemleri
kaldırılır. Şüpheli olgularda 6 ay sonra tekrar muayeneler yapılır. Ahıra yeni alınan sığırların
tüberkülozdan yoksun olmaları gerekir. İnsanlarda BCG (bacille Calmette-Guérin) aşısı kontrol
amacıyla yapılır. Hayvanlarda etkili değildir. Diğer hayvan türleri tüberkülozuna aşağıda
paragraf halinde kısaca değinilmiştir.
Geyik: Mikobakteriyel enfeksiyonlara çok duyarlıdır. Yüzeysel lenf düğümlerinde apse
oluşumu ve izole lenf düğümleri şeklindedir. Tanıda tüberkülin testi, kan lenfosit
stimülasyonu testi, seroloji veya kombinasyonlarından yararlanılır.
At: 3 tip tüberküloz basiline kısmen dirençlidir. Fakat karaciğer, mezenterik lenf düğümleri ve
akciğerlerde kalsifiye olmamış tüberküloz lezyonları şekillenir.
Köpek: M.tuberculosis, M.bovis ve M.avium veya M.fortiutum ile enfete olur. Köpekler
açısından rezervuar insan veya sığırdır. Akciğerler, böbrek, pleura ve peritoneum gri renkte
kalsifiye olmamış nekrotik tüberküloz merkezlerini kapsar. Lezyonlar eksudatif nitelikte olup,
toraksda aşırı miktarda renkli sıvı topanır. Köpeklerde hatalı negatif tüberkülin test sonuçları
elde edilir. Radyografi tanı amacıyla kullanılır. Enfekte köpekler halk sağlığı açısında risk teşkil
ettiği için ötenazi edilir.
Kedi: M.tuberculosis enfeksiyonuna dirençli olmakla beraber, M.bovis ve M.avium
kompleksine veya M.microti basiline duyarlıdır. Bazı sınıflandırılmamış basil formlarıda izole
edilmektedir. Aerosol yolu ile bulaştığı gibi sindirim yolu ile de bulaşır. Mezenterik lenf
düğümlerine yerleşir. Hızla kan yolu ile akciğerler ve regional lenf düğümleri gibi diğer
organlara yayılır. Enfekte deri veya derin yaralarda kalsifikasyon şekillenmez. Kedilerde
tüberkülin testleri uygulanmaz. Radyogafi ve kültür muayenelerinden yararlanılır. Halk sağlığı
açısından enfekte kediler ötenazi edilir.

Şekil 210. Mycobacterium tuberculosis. Ziehl-Neelsen (solda) ve karaciğer dokusunda

kazeifikasyon ve Langhans tipi dev hicresi (sağda). (Schneierson, S.S. 1974)

Şekil 211. Mycobacterium tuberculosis ve karaciğerde tüberküloz lezyonları
(Schneierson, S.S. 1974)

Şekil 212. Meme lenf düğümünde ve akciğer paranşiminde tüberküloz lezyonları
(Schneierson, S.S. 1974)
3. Paratüberküloz
(John’s disease, Johnesche krankheit)
Etiyoloji: Mycobacterium avium sub.paratuberculosis etkendir. Sığırlarda paratüberküloz
yetiştiricilik yapılan işletmelerde ortaya konmuş ve yetiştiriciliğe son verilmiştir. Bulaşıcı olup,
yabani ruminantlarda da hastalık görülür. USA’da %22 oranında süt ineklerinin
paratüberküloz ile enfekte oldukları bildirilmektedir. Uzun süreli inkubasyon periyodunu
takiben canlı ağırlık kaybı ve en son dönemde ishal ile belirginleşir. Hastalık etkeni olan
Myco.avium sub.paratuberculosis gram pozitif, haraketsiz, sporsuz ve asidoresistanz bir
bakteridir (Şekil 216). Dış ortamın rutubeti ve pH değerine göre dayanıklılık süresi değişir.
Rutubetli ortamlarda 1 yıldan fazla yaşar. Ancak dezenfektanlara oldukça duyarlıdır.
Epidemiyoloji: Bakteri kaynağı dışkı ile bulaşık yem ve su yanında enfekte süttür. Klinik
semptomlar şekillenmeden 15-18 ay dışkı ile etken saçılır. İşletmelerde klinik formuna çok
ender rastlanır. Çoğunlukla sessiz dönem olarak isimlendirilen subklinik formda seyreder.
Hasta sığırlarda %1 oranında ölüm şekillenir. Kayıp işletmeyi batıracak düzeydedir.
Patogenez: Hasta ve portör durumundaki sığırların dışkıları ile atılan etkenler yem,
su, mera ve ahır zeminin bulaştırır. Hayvandan hayvana direkt bulaşma da mümkündür. En
duyarlı olanlar 1 aylık buzağılardır. Bu nedenle yeni doğanların bakım koşulları, düvelerin
yetiştirilmesi ve gübrenin biriktirilmesi önem arzeder. Portör durumundaki sığırlar hiçbir

klinik semptom göstermeden (latent enfekte) 15-18 ay süre ile etkeni saçar. Genç yaşta
alınan paratüberküloz etkenleri hastalığın inkubasyon periyodu (1.5-2 yıl) çok uzun olduğu
için 2-3 yıl sonra 2-6 yaşlar arasında klinik semptomlara neden olur. Paratüberkülozda
intrauterin bulaşma mümkündür. Oral yolla alınan enfeksiyon etkenleri bağırsak mukozasına
yerleşir ve yavaş, yavaş üremeye başlar. İnce bağırsak mukozasında üreyen etkenler buradan
mezenteriyal lenf düğümlerine ve diğer bazı lenf düğümlerine ulaşır. Makrofajlar tarafından
fagosite edilen bakteriler enfekte hücreler ve dev hücreleri tarafından submukozada
çoğalarak mukozası normalin 30-40 katı kalınlaşmasına ve beyin görüntüsü almasına neden
olur.
Semptomlar: Süt sığırcılığı yapılan işletmelerde hastalığın subklinik formu ortaya
konamaz. Çünkü belirgin semptomlar şekillenmemiştir. Dışkı ile etken saçıldığı gibi alerjik test
pozitif sonuç verir. Serolojik testler çoğunlukla negatiftir. Dışkı kültürleri kısmen (%15)
pozitiftir. Bu dönemde enfekte hayvan sayısı düşüktür. Çoğunlukla dışarıdan getirilmiş, klinik
semptom mevcut olmayan 1 veya 2 sığırdan ibarettir. Klinik manifestasyonlar ile
nitelendirilen hastalığın diğer formu klinik form olarak isimlendirilir. Bu dönemde yem
tüketimi yerinde olmasına karşın canlı ağırlık kaybı ve süt veriminde düşüş çok belirgindir.
Serolojik testler pozitiftir.
Paratüberkülozun son döneminde çok sulu ishal mevcut olup, hayvan kaşektiktir.
Dehidrasyon, hemokonsantrasyon, hipoproteinemi ve anemi gelişmiştir. Uzun süreli ishal,
zaman içinde canlı ağırlık kaybı ve kaşeksiye neden olur. Dışkı şekilsiz ve sulu kıvamdadır. En
önemli semptom malabsorpsiyon nedeniyle oluşan canlı ağırlık kaybıdır. Canlı ağırlık kaybı
kronik granulamatöz enterokolitis nedeni ile intestinal protein kaybından ileri gelir. Kaşeksi
şekillenmiş olsun veya olmasın sığırlarda Mycobacterium paratuberculosis kronik enteritis’e
neden olur. Kronik nitelikte aralıklı ishalin varlığı paratüberkülozu akla getirmelidir.
Patolojik-anatomik ve histolojik olarak paratüberküloz saptanmış sığırlarda paratüberküloz
için spesifik olarak kabul edilmeyen, iyi gıda alımına rağmen canlı ağırlık kaybı görülür. Genel
durum genellikle bozulmaz. Dışkının parazitolojik muayenesinde mide-bağırsak kıl kurtları
(gastrointestinal nematodiasis), Strongyloides’ler veya Trichuris’lere rastlanabilir. İleri
derecede anemi, leucocytosis (Granulocytosis), hipoprotoinemie ve serum elektroforezinde
hipergammaglobulinemi
(%44)
vardır.
Hipoproteinemi
gelişirken,
rölatif
hipergammaglobulinemi (γ-Globulin oranı %41.8) şekillenir. Hiperglisemi, hipokalsemi ve
GLDH aktivite artışı meydana gelir. Gebe sığırlarda plazma kalsiyum düzeyi çok daha fazla
düşerken, serum protein miktarı nispeten yüksektir (68 g/L). Hipokalsemi nedeni değişikliğe
uğrayan bağırsak mukozasından kalsiyum rezorpsiyonunun azalması yanında, böbreklerden
tubuler geri emilim kapasitesindeki düşüştür.
Tanı: Paratüberküloz’da mikrobiyolojik tanı zordur. Çünkü canlı hayvanların dışkısında
asidorezistans bakteriler çok çeşitlidir. Kültürel muayene uzun sürer ve can sıkıcıdır. Dışkıdaki
asidoresistens etkenlerin Ziehl-Neelsen ile boyanması sonucunda etkenler görülebilir. Ancak,
bu tanı yöntemi diğer asidoresistans bakteriler dışkıda bulunduğu için güvenli değildir.
Kültürel ve moleküler biyolojik muayeneler: Hastalığın subklinik formunda ELISA test kiti
(HerdChek, Myc.paratuberculosis test kit, IDEXX) kullanılarak M.paratuberculosis’e karşı
oluşan antikorlar aranır. Bu testin subklinik enfekte sığırlardaki duyarlılığı %75, özgüllüğü ise
%100 oranındadır. ELISA testi ile pozitif çıkan sığırların dışkı ve mukoza kazıntısından kültür
yapılması zorunludur. ELISA testi pozitif çıkan sığırlarda dışkı ve mukoza kazıntı muayeneleri
%100 oranında pozitiftir. Dışkı örnekleri Herrold yumurta sarısı ortamında kültüre edilir.

Ayrıca AGID, CF, gamma interferon ve alerjik testlerden yararlanılır. PPD avian pozitif
subklinik olgular PPD Johnin alerjik testi ile doğrulanmak zorundadır.
Paratüberkülozun tanısı amacıyla kültürel muayene, santrifüje edilmiş dışkı
örneklerinde Ziehl-Neelsen boyama, ince bağırsak mukozasından histopatolojik muayene
yapılır. Dışkıda Mycobacterium paratuberculosis’leri (M.pt) ortaya koymak amacıyla
polimeraz zincir reaksiyonundan (PCR, Polymerasekettenreaktion, polimerasechainreactionHerdCheck M. pt., DNA probe, IDEXX GmbH, Wörrstadt) yararlanılır.
Serolojik muayene: Serolojik muayenede pozitif saptanan bütün hayvanların bağırsaklarında
histopatolojik değişiklikler mevcuttur. M.pt’lere karşı oluşan antikorları ortaya koyma esasına
dayalı ELISA sistemi (HerdCheck M.paratuberculosis; IDEXX GmbH, Wörrstadt) kullanılır
(ELISA I). Test M.paratuberculosis hücre duvarına karşı oluşan antikorları ortaya koyar.
Serolojik sonuçları doğrulamak amacıyla M.paratuberculosis’e karşı oluşan antikorları ortaya
koymak amacıyla ELISA II test sisteminden (IDEXX Corp., Westbrook) yararlanılır. Her iki ELISA
testi sığırlarda paratüberküloz tanısı için uygundur. İki test arasında mikrotest plaklarının
antijen ile donanımı farklı olup, M.paratuberculosis’in farklı kısımlarına karşı oluşan
antikorları ortaya koyarlar. M.paratuberculosis’e karşı oluşan antikorları saptamak amacıyla
immundiffizyon testinden de (AGİD-Allied Monitors, Fayette, USA) yararlanılır. ELISA testi
paratüberküloz tanısı için daha spesifiktir. Serolojik olarak pozitif oldukları saptanan sığırların
dışkısından 12 hafta süre ile yapılan Ziehl-Neelsen boyamalarda asidoresistans etkeni görmek
mümkündür.
Ayırıcı tanı: Kronik ishal ile seyreden kronik salmonellosis, bovine viral diare, yağ
nekrozu ve renal amyloidosis olguları ile karışır. PPD avian veya Johnin alerjik testleri ile
ayrılır. Dışkıdan salmonella izole edilir.
Otopi: Erken dönemlerinde lezyonlara sadece ince bağırsaklarda rastlanırken, ilerlemiş
olgularda sekum ve proksimal kolonlarda da şekillenir. İnce bağırsaklarda çok ileri derecede
kalınlaşma, ödem oluşumu, hiperemi, multifokal peteşial kanamalar mevcuttur. Mezenterial
lenf düğümleri aşırı derecede büyümüş (hiperplazi), ödemli ve mineralize nekroz odakları
kapsar (Şekil 213). Düzenli küçük beyaz renkte düğümcükler ve genişlemiş lenf damarları
mezenteriumda yer alır (Şekil 214).
Duodenum, jejunum ve ileum histopatolojik muayenesinde yoğun epiteloid hücre
infiltrasyonu (dev hücreleri) saptanır. İnfiltrasyon Lamina propria mukozada yer, yer lokal,
yer, yer diffüz yapıdadır (Şekil 215). Dev hücreleri yanında sayısız lenfoplazma sellüler infiltrat
lamina propria’da yer alır. Epiteloid ve makrofajlar içinde Ziehl-Neelsen boyama ile
asidoresistans etkenleri ortaya koymak mümkündür. Lenf düğümlerinin histopatolojik
bakısında kortekste sayısız epiteloid hücreleri (dev hücresi) ve içinde asidoresistans etkenler
ortaya konur. Lenf düğümleri korteks ve parakorteksinde epiteloid hücreler infiltre olmuştur
ve bol miktarda mikobakteri bulunur. Bu histopatolojik görünümü ile tüberkülozdan ayırıcı
tanı yapılır. Granulamatoz değişikliklerin histolojik muayenesinde lenfosit toplanmaları ve
lenf damarlarında genişleme (lenfangiektazi) saptanır.

Şekil 213. Lenf düğümünde hiperplazi ve
ödem (Schroeder, C. ve ark. 2001)

Şekil 214. Mezenterial yağ
dokunun kaybolması, lenf
damarlarında dolgunluk ve 3 mm
büyüklükte düğümler (Schroeder,
C ve ark. 2001).

Şekil 215. Jejunum’un L.propria
mukozasında dev hücreleri infiltrasyonu,
mukozada ödem ve lenfangiectasie HE,
100 x (Schroeder, C. ve ark. 2001).

Şekil 216. İntrastoplazmik
asidoresistans çomaklar ile epiteliod
ve makrofajlar Ziehl-Neelsen, 630x
(Schroeder, C. ve ark. 2001)

Sağaltım: Yoktur.
Öngörüm: Elverişsizdir.
Korunma: Paratüberküloza karşı aşı uygulamaları tartışmalıdır. Sığır paratüberkülozuna karşı
yapılan aşılamalar kritik olarak değerlendirilmektedir. Paratüberküloza karşı uygulanan
aşıların olumlu sonuçları elde edilmesine ve klinik olguların azalmasına karşın, etkeni elimine
etmediğinden ve çevre bulaşmaya devam ettiğinden kullanılmamaktadır. Bu nedenle
serolojik yoklama hastalığın eradikasyonunda kullanılır. Sığır paratüberkülozunun
epidemiyolojik özellikleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Paratüberküloz pozitif
keçiler ile beraber barındırılan Jersey ırkı ineklerde de paratüberküloz saptanmıştır. Çiy keçi
sütünden yapılan peynirleri tüketenlerde ve keçi yetiştiricilerinde görülen Morbus Crohn
(insanlarda) hastalığı ile paratüberküloz arasındaki ilişki ortaya konmuş olduğundan zoonoz
nitelikte bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu konuda Avrupa Topluluğu komisyonu sağlık
ve korunma önlemlerini içeren tebliğ yayınlamıştır. Sığır paratüberkülozu ihbarı mecburi
hastalıklardan olup, sağlık zabıtası hükümleri uygulanır.
İşletmede paratüberkülozun prevalansını saptamak amacıyla 2 yaşından büyük bütün
sığırlardan kan alınarak ELISA testine tabi tutulur. Seropozitif sığırlar kesime sevk edilir.
Enfekte inek buzağıları ayrı beslenir. 6 ay ara ile ELISA ve dışkı kültürü yapılarak test
tekrarlanır. İki test döneminde negatif çıkan olgular yetiştirmeye devam edilir. Enfekte
sürülerde buzağı ve inekler ayrılarak padoklanır. Yaşlı inek ve meralarla temas engellenir.
Gübrenin kızışmasını sağlamak riski düşürür. Enfekte meralara 3 yıl süre ile hayvan salınmaz.
Enfekte gübreler meraya yayılmaz. Ayrı bir yerde kızışmaya tabi tutulur.
4. Leptospirosis
(Redwater of calves)
Etiyoloji, epidemiyoloji: Leptospira’lar hareketli, gram negatif, çapları 0.1 µm ve uzunlukları
6-20 µm arasında değişen spiroketlerdir (Şekil 217). Kendi kendilerine aktif olarak hareket
ederler. Kuruluk, ultraviole ışınları ve yüksek ısıda (>45˚C) kısa sürede tahrip olur. 37˚ C’de iki

gün canlı kalırken 40˚C’nin üzerinde tahrip olur. Buna karşın rutubetli ortamlarda ve durgun
sularda haftalarca canlı kalır. Durgun sularda 4 ay ve nemli topraklarda 6 hafta süre ile
enfeksiyon yeteneğini yitirmez. Dezenfektanlara duyarlıdır. İdrar ve dışkıda günlerce
yaşamaya devam eder. Üremeleri için uzun zincirli yağ asitlerine gerek vardır. Kültürlerinde
yağ asitleri (ester formunda ve albuminle beraber) yanında, B kompleks vitaminlerinden
thiamin ve cyanocobalamin kullanılır. Amonyum tuzları leptospiralar için oksijen kaynağıdır.
Yağ asitlerini beta oksidasyonla asetat ve karbondioksite parçalar. Katalaz, oksidaz, lipaz,
fosfataz ve hemolisin üretir. Aerob nitelikte olup, 28-30˚C’de ürerler.
Leptospirosis zoonoz nitelikli bir enfeksiyondur. Zoonoz daima tek taraflı olup, insan
daima bir hayvan tarafından enfekte edilir. Domuz, sığır ve köpeklerde en çok görülür. Doğal
reservuar fare ve toprak altında yaşayan kemiricilerdir. Rattların (Rattus norvegicus, Rattus
rattus) L.ikterohemorajica ve L.copenghageni ve L.grippotyphosa'yı taşıdıkları saptanmıştır.
Ratlar idrarları ile etken saçar. Sığırlara fareler yoluyla bulaştıkları saptanmıştır. Tarla faresi
(Microtus arvalis) ve kirpilerden de (Igeln) leptospira türleri izole edilmiştir. L.grippotyphosa,
L.batavia, L.pomona, L.mozdok, L.tarassovi, L.hardjo, L.icterohaemorragica, L.copenhegeni,
L.saxkoebing, L.automnalis ve L.canicola gibi türleri vardır. Leptospira interrogans serovar
hardjo ve pomona akut olgulardan izole edilmektedir. Yapılan çalışmalarda ülkemizde hardjo
ve grippothyphosa’nın yaygın olduğu ortaya konmuştur. Bazı yörelerde enzootik tarzda
seyreder. Fare ve diğer yabani hayvanların idrarı kaynaktır. Sindirim, solunum, deri, suni
tohumlama yoluyla bulaşır. İnkubasyon dönemi 3-9 gün arasında değir.
Patogenez: Bakterilerin envaziyon yeteneği koagulaz, proteaz, fibrinolizin ve lökozidin gibi
enzimler tarafından sağlanır. Ancak, leptospiralar için bu enzimler anlamlı olmayıp, lipaz,
lecitinase ve leptospira toksinleri sorumlu tutulmaktadır. Serotiplerinden autralis, canicola,
pomona, mozdok ve icterohaemorragica'nın lipaz oluşturdukları ortaya konmuştur. Lipaz yağ
doku ve yağdan zengin organlarda sitotoksik yağ asitleri açığa çıkmasına neden olur. Bu
sitotoksik yağ asitleri kapiller yıkımına neden olarak hemoraji, thrombocytopenie yaparak
dokusal hipoksiye neden olur. Ayrıca, hücre duvarında ve mitokondriumlarda meydana
getirdikleri etkiyle hepatosit, safra kanalları ve böbrek tubul hücrelerinde yıkıma neden olur.
L.icterohaemorragica, canicola ve patoc'un toksin ürettiği saptanmıştır. Bu endotoksinin
septisemik fazda önemli rol oynadığı ortaya konmuştur. Pomona, grippothyphosa ve
canicola'nın invitro koşullarda haemolysin oluşturdukları deneysel olarak saptanmıştır. Suda
çözünür bu hemolizin ruminant eritrositlerini parçalamaktadır. Leptospiraların hemoglobine
karşı chemotaxis yeteneği olduğu, virulent leptospiraların bu şemotaksis özelliği yanında
sphingomyelin'e (Sphingolipid-myelin tabakasının yıkımı) karşı affiniteleri olduğu ortaya
konmuştur.
Bulaşma: Hayvandan hayvana direkt yolla olabildiği gibi, endirekt yolla da olur.
Endirekt bulaşma büyük öneme sahiptir. Direkt bulaşmanın hayvan ısırığı, tırmalama yoluyla
derinin yaralanması, oral yolla etkenin alınması, çiftleşme, suni tohumlama ve konjenital yolla
olduğu gibi, leptosipiraların oral, nasofarengeal, özefagal, konjunktival, genital mukoza ve
ince bağırsak mukozasına penetre oldukları da saptanmıştır.
İdrar yoluyla olan dolaylı bulaşma uygulamada çok önemlidir. Nedeni
leptospirourie'dir ve etkenler idrarda 2-3 hafta süre ile canlı kalır. 52-105 gün süre ile
leptospiruri görülen atlardan, 180 gün görülen ineklerden, 700 gün görülen köpeklerden
bahseden kaynaklar mevcuttur. Muhtemelen aynı durum ratlar içinde geçerlidir. Hasta veya
latent enfekte hayvanların idrarları çevreyi bulaştırır. Mera, ahır zemini, su, gıda ve otlar

önemli enfeksiyon kaynağıdır. Yaş, ırk, cinsiyet, bakım koşulları ve hizmetin leptospirosis
enfeksiyonunda önemi olmadığı, etkenlerin sayısının ve aktif bağışıklığın önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Ancak, gebe hayvanlarda dispozisyondan bahsedilmektedir. Leptospira
enfeksiyonları genellikle yaz ve sonbahar aylarında artar. Ekim-Mart ayları arasında sığırlarda
aborta neden olur. Hastalığın fare populasyonu ile ilişkili olduğu kesindir.
Klinik tablo: İlk leptospiroz olgusu l947 yılında LUBASHENKO von NOVİKOVA
tarafından saptanmıştır. Icterus, haemoglobinurie ve yüksek ölüm oranı ile nitelendirilir (Şekil
217). Ayrıca uveitis’de şekillenebilir. Hastalık yüksek ateş ile başlar. Anemi, ikterus, sentral
sinir sistemi bozuklukları ve göz komplikasyonları ile seyreder. Klinik olarak perakut, akut,
subakut, atipik, kronik ve subklinik formları vardır. Meningoensefalitis, abort, oküler
lezyonlar, periyodik göz yangısı (Mondblindheit) görülebilen diğer semptomlardır.
İnkubasyon süresi bir kaç gün ile 3 hafta arasında değişir.
a. Perakut form: Ender rastlanan perakut formda anoreksi, eksitasyon, 39.5-40.5oC vücut ısısı,
ikterus, hemoraji, arka tarafın felci ve hematurie görülür.
b. Akut form: Yüksek ateş (40.5oC) ile başlar. İştahsızlık ve durgunluk görülür. Bir kaç
gün sonra vücut ısısı normale düşer ve tekrar yükselir. Mukozalarda ikterus ve peteşial
kanamalar, hematuri, miyalji, deri ve mukozalarda nekroz görülür. Zayıflama, düşkünlük ve
ateş nedeniyle bir kaç hafta içinde kronik hale geçer.
c. Subakut form: Canlı ağırlık kaybı, subikter, hemoraji ve taşikardi ile nitelendirilir.
d. Kronik form: 3 haftadan eski leptospira olguları kronik olarak tanımlanır. Vücut ısısı
normale yakındır. İkter belli belirsizdir. Ancak, genel durum bozuk ve zayıflama görülür.
Karaciğer, böbrek gibi paranşim organlarında yangısal bozukluk ve leptospirourie vardır.
e. Atipik form: Hafif derecede vücut ısısı artış (<39.5oC), apati, anoreksi, anemi,
miyalji, azalmış peristaltik ve kolik semptomları ile nitelendirilir. Hayvan sık, sık terler.
Yukarıda sayılan klinik formlar dışında bir başka leptospiroz şeklinden de
bahsedilmektedir. Bu çok daha ağır bir klinik tablo olup, yüksek ateş, ikterus ve uveitis ile
betimlenir.
Laboratuvar bulguları: Leptospirosis enfeksiyonunda leucocytosis, neutrophilie,
hemoglobin
miktarında
azalma,
monocytosis,
lymphopenie,
eosinophenie,
thrombocytopenie gibi hematolojik; kreatinin değerinde düşüş, hyperbilirubinemi, AP, AST,
LDH ve CK düzeyinde artış gibi biyokimyasal değişiklikler şekillenir. Nitekim
icterohaemorragica ve bataviae suşu ile deneysel yolla enfekte edilmiş köpeklerde şiddetli
klinik semptomlar, hematolojik ve kimyasal kan değişiklikleri ortaya konmuştur.
İneklerde bazı olgularda abortus veya erken doğum şekillenir. 12-14 gün süre ile bu
hayvanlarda 1:1000 ve 1:10.000 titrasyonda pozitiflik saptandığı, foetus ve yavru zarlarından
australis, pomona, hebdomadis ve icterohaemorragica serogruplarının izole edildiği
bildirilmiştir. Abortus olayları gebeliğin son 1/3'ünde, hatta gebeliğin son 6 haftası içinde
olmaktadır. Foetus’da sarılık bulguları çok tipiktir. Leptospira etkenlerine karşı şekillenen
antikor titrasyonu ile rezidiv uveitis (ERU) arasında ilişki mevcut olup, bu durum çok eski
lateratürlerde bile vurgulanmaktadır. Yeni çalışmalarda ve deneysel enfeksiyonlarında aylarca
veya bir yıl sonra uni veya bilateral ERU oluştuğu ortaya konmuştur. İntra-ekstraoküler sıvılar
ile intraoküler ve lens proteinlerinde antijenik özellik saptanmıştır.
Patolojik bulgular: Leptospirosis septik-toksik nitelikte bir enfeksiyondur. Etkenler alındıktan
4-10 gün sonra bakteriemi, 7. günden sonra uzun süre devam eden spesifik antikorlar oluşur.
Bakteriemi döneminde leptospiralar iç organlara özellikle proksimal tubullere, genital

sisteme, göz kamarası sıvılarına, plazentaya, fotal dokulara, meme dokuya ve serebrospinal
sıvıya yayılır. Oralarda toksik faz başlar. Hemolitik ve sitotoksik olaylar gelişir. Leptospira
etkenlerinin virulensine bağlı organ yıkımı sonucunda salgısal bağışıklık (humoral immunite)
yanıtı gelişir. Leptospiremie boyunca leptospiralar böbrek tubullerine ve tubul epitel
hücrelerine yerleşerek leptospirurie'ye neden olurlar ve hayvan reservuar durumuna geçer.
Perakut ve akut leptospirosis formları hemoglobinuri (Şekil 218), ikterus, hemorajik diathesis,
karaciğer paranşim yıkımı, böbrek epitel hücresi yıkımı, hemolitik anemi ve abort ile
nitelendirilir. Subakut leptospirosis’de ise, aralıklı hemoglobinuri, hafif seyirli ikterus ve
nefritis görülür.
Histopatoloji: Lokal hücresel nekroz, hemoraji ve lenfohistiositer infiltrasyon enfekte ettiği
organlarda şekillenmiştir. İnterstitiel nefritis, glomerulonefritis, tubulus nefrozu, tubul
nekrozu, medulla ve korteksde granulosit, monosit infiltrasyonu ile ödem böbreklerde
saptanır. Ayrıca intraalveoler hemoraji, hepatosit dejenerasyonu, multinüklear hepatositler,
intrahepatik safra kanallarında dolgunluk, hiperplastik, dilate ve kistik adenomatöz allantois
epitelleri görülür.
Bağışıklık ve yanıtı: Deneysel ve spontan leptospira enfeksiyonlarında oluşan
bağışıklık üzerinde çalışmalar insan, köpek, sığır, koyun ve domuzlarda yapılmıştır.
Enfeksiyonun başlangıcından bir hafta sonra hastalığa özgül antikorlar oluşmaya başlar. Vücut
ısısı fizyolojik sınırlara indikten 2-3 gün sonra IgM-antikorları ortaya konabilir. Kısa bir zaman
sonra da IgG-antikorlarını ortaya koymak mümkündür. IgM-antikorları 2-3 hafta içinde
maksimal konsantrasyona ulaşarak hızla azalırken, bazı hayvan türlerinde bir kaç yıl belli
düzeyde kalırlar. IgG-antikorları ise, enfeksiyonun 4. haftasında maksimum konsantrasyona
ulaşarak, 4-8 hafta süre ile bu seviyede kalır ve yavaş, yavaş azalarak en az 7 yıl süre ile ortaya
konabilir. Bu nedenle leptospirosis’de, IgG-antikorları bağışıklıktan sorumlu tutulmaktadır.
Antikor tipinin oluşumundan antijenin yapısı sorumlu tutulur. Leptospiraların somatik kısmı
lipopolisakkarid niteliğinde olduğundan, IgM-antikorlarının oluşumunu sağlar. Protein kısmı
IgM-antikorlarını stimüle ederken esas olarak IgG-antikor üretimini sağlar.
Seroloji: Bütün hayvan türlerinde leptospirosis tanısı serolojik muayenelerle yapılır.
Çünkü, leptospira etkenlerinin izolasyon yöntemi kullanılmamaktadır. Ancak, serolojik
muayenelerin yapılabilmesi için enfeksiyonun üzerinden 14 günlük bir süre geçmesi gerekir.
a. Mikroagglutinasyon reaksiyonu: Leptospira antikorlarını ortaya koymak için
yararlanılan ülkelerarası standart metotlardan biridir. Özel laboratuvara gerek vardır.
Serospesifik agglutinatların karanlık saha faz mikroskopisinde beyaz globuler yıldız şeklinde
partiküllerinin görülmesi esasına dayanır. Diğer testler:
b. Leptospira antikorlarının absorpsiyonu.
c. 2- Merkaptoetanol-testi.
d. Lam agglutinasyon testi.
e. Komplement fiksasyon testi.
f. Hemaglutinasyon testi ve hemoliz testi.
g. İmmunfloresans testi.
h. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELİSA).
ı. SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese ve Western Blotting.
i. Monoklonal Antikor ve Enzymimmunoassay.
j.
Presipitasyon,
intrakutan
test,
ion-exchange
chromatography,
immunoelektrophoresis ve thin layer immunoassay gibi metotlardan yararlanılmaktadır.

Etken izolasyonu: Enfeksiyonun ilk haftasında kan, serebrospinal sıvı ve süt etken izolasyonu
için uygundur. Ancak, ilerlemiş olgularda idrar bu amaçla kullanılır. Organ olarak böbrek,
karaciğer, vücut boşluğu sıvıları ve foetus yanında her iki gözde periyodik göz yangısı olan
hayvanlarda kan ve göz sıvısı gönderilir. Deney hayvanı olarak gold hamster ve fare uygundur.
Bu hayvanlara 0.3-1.0 ml şüpheli materyal intra peritoneal yolla enjekte edilerek, hastalık
semptomlarının 5-8 gün içinde ortaya çıkması beklenir. Kan ve peritoneal sıvı alınarak
mikroskobik muayene yapılır.
Ayırıcı tanı: Piroplasmosis (Giemsa boyama) göz önüne alınmalıdır. Leptospiroz her
mevsimde görülür. Doğum sonrası 1-2 ay içinde görülmesi ve fosfor uygulamalarına olumlu
yanıt vermesi acısından Puerperal hemoglobinuri’den, morbidite yüksekliği ve buzağılarda
görülmesi açısından basiller ikterohemoglobinuri’den ayrılır.
Sağaltım: Akut leptospirosis sağaltımında oxytetracycline (5-10 mg/kg, 7 günün üzerinde
veya LA: 20 mg/kg) veya procain penicilline+streptomycine kombinasyonu (10 mg/kg, 7
günün üzerinde) uygulanır. Tilmikosin (10 mg/kg, SC), ceftiofour (5 mg/kg, İM) ve
amoksisilline (15 mg/kg) veya ciprofloxacin önerilen diğer ilaçlardır. Leptospirourie uzun
süreli olduğundan 25 mg/kg dozunda streptomycin’in İ/M yolla üç günde bir yapılması
önerilmektedir.
Korunma: İnaktif leptospira türleri ile hazırlanmış aşılar mevcuttur. Köpeklerde karma aşılar
içinde yaygın olarak kullanılır. Diğer hayvan türlerinde aşılama saha koşullarında yapılmaz.
Enfeksiyon saptandığında sağlam hayvanlar ayrılır. Şüpheliler hemen antibiyotik
uygulamasına alınır. Fare ve diğer yabancı hayvanlarla mücadele edilir. Hijyenik önlemler
artırılır. İdrar ile bulaşık yem ve su kaynakları tüketilmez. Boğaların hastalıktan yoksun olması
gerekir. Bu nedenle suni tohumlama önerilir.

Şekil 217. Böbrek dokusunda leptospiralar (solda-immunfloresans), septisemik
toksemik sığır leptospirozunda ikterus (ortada) ve interstitiel nefritis (Zieris, H.,
Wilhelm, A. 1992)

Şekil 218. Sığır leptospirozunda interstitiel multifokal nefritis (solda), epikardial
kanamalar (ortada) ve leptospirozlu sığır idrarında hemoglobinuri (Zieris, H.,
Wilhelm, A. 1992)
5. Salmonellosis
(Paratifo enfeksiyonları)
İnsan, sığır, koyun, keçi, at, domuz ve kanatlılarda perakut sistemik enfeksiyon, akut
veya kronik enteritis olmak üzere 3 büyük sendrom şeklinde seyreder. Dünya çapında yaygın
enfeksiyondur. Dana, kuzu ve taylarda septisemik, erişkin sığır, koyun ve atlarda akut
enteritis, erişkin sığır ve domuzlarda kronik enteritis formları görülür. Gebe hayvanlar abort
yapar. Köpek ve kedilerde semptomlu veya semptomsuz akut ishal ile nitelendirilir. Su, süt,
et, kanatlı etleri ve yumurtası yolu ile isanlarada bulaşır.
Etiyoloji: Salmonellalar Enterobacteriaceae ailesinden olup, çubuk şeklindedir.
Peritrichous flagellaları (S.pullorum/gallinarum kanatlıda hareketsiz) ile hareketli, fakültatif
anaerobik, glikozu fermente ederek gaz üreten (S.typhia ve bazı S.dublin suşları hariç) ve
nitratı nitrite redükte eden bakterilerdir (Şekil 221). 2400 serotipi mevcuttur. En önemli
suşları S.dublin ve S.typhimurium’dur. Gram negatif, pleomorfik yapıda salmonella
türlerinden ileri gelen enfeksiyonlar ruminantlarda önemli bir yere sahiptir. Özellikle genç
ruminantlarda ölümle sonuçlanan enfeksiyonlara sebep olur. Başlıca salmonella türleri
S.dublin, S.typhimurium, S.newport, S.agama ve S.binza’dır. Konakçı spesifik salmonella
türleri S.cholerasuis, S.typhimurium (domuz), S.abortusovis, S.typhimurium ve S.dublin
(koyun), S.pullorum ve S.gallinarum (kanatlı), S.dublin, S.typhimurium, S.newport (sığır) ve
atlarda S.typhimurium, S.anatum ve S.serovar IIIa mevcuttur. Enfeksiyonun meydana
gelebilmesi için bağırsak florasının bozulmasına yol açan oral antibiyotik kullanılması ve
bağışıklık sistemin baskılanması gerekir. Hayvanlar salmonella türlerini klinik tablo
gelişmeksizin taşır. Yabani hayvanlar, hayvansal ürünler, bulaşık su ve yem maddeleri
(yumurta, et ve süt), kemiriciler, kuşlar, ensektler ve enfekte hayvan dışkıları salmonella taşır.
Epidemiyoloji: Danalarda salmonellosisin Ekim-Kasım aylarında ensidansı artarken,
Haziran ve Temmuz aylarında düşer. Bu mevsime bağlı değişiklik olarak değerlendirilir.
Kontamine yem ve su, insan atıkları, kuşlar, kemiriciler ve ensektler kaynaktır. Bölgesel
dağılım bazı salmonella türleri için (S.dublin) önemlidir. Erişkin sığırlar arasında yaygındır. Bazı
hayvanlar pasif taşıyıcıdır.
Patogenez: Sığırlara salmonella türleri oral yolla bulaşır. Solunum ve konjunktival
yolla da bulaşabilir. Paraziter hastalıklar (Fasciolasis), metritis, mastitis, pneumonia, yem
değişikliği veya nakliye dispozisyon faktörü olarak etkilidir. Yeni doğanlarda ahır ve doğum
hijiyenine uyulmaması nedendir. Tek mideli hayvanlarda gastrik asidite bakteriyi elimine
eder. Bağırsak epitel hücrelerine yerleşerek ürer (kolonizasyon) ve epitel hücrelerine girerek
enteritise neden olur. Oral yolla alınan salmonella etkenleri enterotoksemik ishale neden
olur. Hasta veya portör hayvanların dışkıları ile atılan salmonellalar ahır zemini, mera, su ve
yem maddelerini enfekte eder. Hastalık bu enfekte materyalin alınması ile bulaşır. Oral yolla
alınan salmonellalar bağırsak mukoza hücrelerine ve mikrovilluslara yerleşerek lamina
propria’da nötrofil ve makrofajlardan ileri gelen infiltrasyona sebep olur. Yangısal yanıt
konakçının direncine ve etkenin patojenitesine göre değişir. Salmonellalar lenfosit, peyer
plakları ve mezenterik lenf düğümlerine yerleşerek hücre içinde yaşamlarını sürdürür.

Semptomlar: Salmonella enfeksiyonlarında inkubasyon periyodu 1-3 gün arasında
değişir. Vücut ısısında artış (40.5-41.5°C), iştahsızlık ve durgunluk ile hastalık başlar.
Buzağılarda 2-6 haftalık olanlarda görülür. İştahsız ve ateşlidir. İshal mevcut olup, dışkı fibrin
ve mukus kapsar (Şekil 219). Pis kokuludur. Sindirilmemiş süt kapsar. Nekrotik bağırsak
mukozası pseudomembran şeklinde dışkı ile atılır. Yaşlı danalarda koyu kahve renkte ve pis
kokulu dışkı belirgindir. 5-6 gün içinde hipovolemik şoktan ölüm gerçekleşir. Akut
salmonellosis olgularında ölüm oranı %70 düzeyinde olup, 24-48 saat içinde gerçekleşir.
Erişkin sığırlarda (S.dublin) akut ve subakut formda hastalık görülür. Ateş, iştahsızlık, süt
veriminde ani düşüş yanında sulu dışkı kan şeklinde su gibidir (Şekil 220). Aşırı salmonella
kapsar. Ateş birkaç gün kalıcıdır. Daha sonra hayvan hızla soğuyarak ölür. %75 olguda abortus
görülür. Bazı sığırlarda hastalık abdominal sancı ve dehidrasyon belirtileri ile devam eder.
Benzer klinik tablo S.typhimurium ile de gerçekleşir. Klinikte hayvanlarda aşağıdaki formlarda
seyreder:
a. Akut enteritis: Paratifo enfeksiyonu olarak tanımlanır. 1 haftadan büyük
buzağılarda sulu, muköz nitelikte ishal ve ateş ile nitelendirilir. %100 ölüm ile sonuçlanır.
Dana, erişkin sığır ve atlarda (abdominal sancı) akut enteritis şeklinde seyreder. Kısa zaman
içinde dehidratasyon gelişerek ölümle sonuçlanır. Başlangıçta dışkıda mukus bulunurken
daha sonraları oluşan hemorajik enterititis nedeniyle dışkı kanlı görüntü alır. Tenesmus daima
mevcuttur. Ancak, paratifo enfeksiyonlarında dışkı sulu kıvamda ve pis kokuludur. Gerek
enteritis, gerekse septisemik salmonellozis formlarında ince bağırsaklar aynı
enterotoksemide olduğu gibi sucuk gibi şiş ve kanlı içerik ile doludur.
b. Septisemi: Genç ruminantlarda (buzağı, kuzu), taylarda ve domuz yavrularında
ençok görülen salmonellosis şeklidir. Etken olarak S.dublin sorumlu tutulmaktadır. Bu form
en önemli klinik semptom olan ishal şekillenmeden 1-2 gün içinde (perakut) ölümle
sonuçlanır. Durgunluk, iştahsızlık, yüksek ateş, titremeler gibi septisemi belirtileri ile
karakterizedir. Enterotoksemik E.coli enfeksiyonuna benzer. Ancak E.coli enfeksiyonları
postnatal dönemin ilk haftası içinde ortaya çıkarken, salmonellosis daha sonraki dönemlerde
(3-4 hafta gibi) gözlenir. Buzağılarda sinirsel belirtiler meydana gelir. Ölüm oranı %100’dür.
Domuz yavrularının derisinde (özellikle kulak ve ventral abdomen) koyu kırmızı renk
değişiklikleri (purpura) ile nitelendirilir.
c. Hafif ishal (subakut enteritis): Erişkin at, sığır ve koyunlarda 39-40°C ateş,
iştahsızlık ve beslenme bozukluklarından kaynaklanan ishallere benzer tarzda yeşil renkte
ishal ile karakterizedir. Dışkıda genellikle mukus bulunur. Abort (ölü yavru) ishalden sonra
ortaya çıkar.
d. Kronik enteritis: Erişikin sığır ve domuzlarda kalıcı ishal, canlı ağırlık kaybı, aralıklı
ateş, mukus ve kan içeren ishal ile nitelendirilir. Sağaltıma yanıt şansı zayıftır.
Tanı: Klinik semptomlar, dışkının laboratuar muayenesi ve enfekte hayvanların
dokuları incenerek tanı konur. Septisemik formda hayvanlar ölü bulunur. Enteritis ve hafif
enteritis formlarında en belirgin semptom ishal ve yüksek ateştir. Dışkı gri-yeşilimtırak renkte
olup, daima mukus ve kan içerir. İlerlemiş olgularda dışkı su kıvamında ve pis kokuludur.
Salmonellosis’in bütün formlarında sancı mevcuttur. Total lökosit sayısı ve fibrinojen miktarı
artmış, total protein değeri azalmıştır. Hematokrit değer, kan üre-nitrojen değerleri artar.
Kesin tanı etken izolasyonu ile yapılabilirse de salmonellaların saprofit olarak bağırsaklarda
bulunması açısından pratikte izolasyonun anlamı yoktur. Üstelik izolasyon bazı güçlüklere
sahiptir. Antibiyotik uygulanmamış olgulardan swab ile örnek alınarak izolasyona gidilir.

Septisemi olgularında kan kültürü ve oral sekresyon kültürüde yapılabilir. Dalak, karaciğer,
hepatik, mediastinal ve bronşial lenf düğümleri salmonellaları kapsar. Salmonella enfekte
hayvanları saptamak için serolojik tekniklerden de yararlanılır. ELİSA testi geliştirilmiştir.
Ancak serolojik testleri yorumlamak güçtür.
Ayırıcı tanı: Buzağı ve danalarda enterotoksijenik E.coli ishali, verotoksijenik E.coli
dizanterisi, Rota ve Coronavirus ishalleri, koksidiozis, Clostridium perfringens tip B ve C
hemorajik enteritisi ve MD/VD kompleksi ile karışır. Mukozal disaese’de ishal daha uzun
süreli ve lökopeni vardır. E.coli enfeksiyonları ise genellikle postnatal 1-2 (6) hafta içinde
ortaya çıkar. Diğer viral enfeksiyonlar miks karakterdedir ve lökopeni ile nitelendirilir.
Otopsi bulguları: Septisemi veya nekrotik fibrinöz enteritis veya her ikisinin karışımından
ibarettir. İleum, jejunum ve abomasumda fibrinöz yapıda enteritis tablosu gelişmiştir. İnce
bağırsaklar şiş ve pis kokulu kanlı içerik ile doludur (Şekil 220). Lokal konjesyone odaklar,
hemoraji ve ülserler meydana gelmiştir. Böbrekler ve kalpte salmonella toksinlerinden ileri
gelen hemorajik odaklar şekillenmiştir (Şekil 221). Mezenterik ve ileosekal lenf düğümleri
büyümüştür. Peyer plakları çok belirgindir. Salmonella enfeksiyonlarının seyri esnasında
septisemiye belge pleura, periton, meninx ve akciğer lezyonlarıda meydana gelir. Seröz
zarlarda fibrin toplanması, akciğerlerde konjesyon, kanama veya ödem odakları, mukozalarda
peteşial kanamalar ve ekstremiteler gibi değişik organlarda nekrotik odaklara rastlanır.
Sağaltım: Septisemik salmonellozis olgularında hayvan ölü bulunur. Bu nedenle
antimikrobiyel ilaçlar çok erken kullanıldığında belki başarı elde edilebilir. Oral antibiyotik
intestinal mikroflorayı tahrip ettiği için önerilmez. Üstelik antibiyotiklere dirençli salmonella
türlerinin gelişimine yol açar. Septisemi olgularında parenteral geniş spektrumlu
antibiyotikler kulanılır. Trimethoprim sulfonamid kombinasyonu en etkili olandır. Ayrıca 3.
grup sefalosporinler, ampicilline ve floroquinolon’lar da etkilidir. Asidotik ve hiponatremik
sığırlarda %5’lik sodyum bikarbonat çözelitisi damar içi yolla 5-8 litre/450 kg canlı ağırlığa
başlangıç olarak verilir. Bunu elektrolit ve sıvı tamamlama takip eder. Atlarda antiendotoksik
olarak NSAIDs’ler kullanılır. Kortizon bağışıklık sistemini baskıladığı için kullanılmaz. Üstelik
laminitisi provoke eder. Asit-baz dengesini tamponlamak ve sıvı elektrolit dengeyi onarmak
amacıyla parenteral sıvı sağaltımı önerilir. Diğer formlarda salmonellalar üzerine etkili
trimethoprim+sulfonamid kombinasyonu, gentamycin veya ceftiofur kullanılır. Antibiyotik ve
sıvı sağaltımı sığır salmonellozunun esasını teşkil eder. Antibiyotikler salmonellalar üzerinde
etkili olmakla beraber, normal flora üzerinde olumsuz etkiye neden olur. Düşük dozda
antibiyotik etkili değildir. Üstelik salmonellalar direnç kazanır. Bu nedenlerle koruyucu amaçla
antibiyotik kullanımı kontrendikedir. Ancak sağaltılan hayvanlar portör olarak kalır. Neomicin,
erythromycin ve tylosin gibi antibiyotikler salmonellalar üzerine etkili değildir. Spesifik
antibiyotikler yanında ishale bağlı olarak meydana gelen dehidratasyonun düzeltilmesi
amacıyla parenteral sıvı sağaltımına başvurulur. Neonatal dönem enfeksiyonlarının
sağaltımında önerilen parenteral sıvı sağaltımı yapılır.
Kontrol ve aşılama: Büyük sorundur. Taşıyıcı hayvanların ve bulaş basamakların
ortadan kaldırılması olanaksızdır. Taşıyıcı hayvanların saptanması, koruyucu amaçla
antibiyotik kullanımı, hayvan nakillerinin önlenmesi, dışkı ile bulaşmış yem ve su, kontamine
ahır ve barınakların dezenfeksiyonu, enfekte hayvanlar ile temasta personel hijiyeni, stres
faktörlerinin en düşük düzeye indirilmesi, fötal mebranların eliminasyonu ve canlı attenue aşı
kullanımı gibi basamakları kapsar. Kabaca hijiyen, antibiyotik ve aşılama uygulanır. Bulaşık

olmayan su ve yem, kemirici ve kuşlarla mücadele ve doğum hijiyeni önlemleri alınır. Hastalığı
atlatanlar portör olduklarından sağlık bilgisi önlemlerinin alınması gerekir.
Salmonellalar intrasellüler bakteri olduklarından en uygun bağışıklık sağlayabilmek amacıyla
canlı aşı kullanılması gerekir. Canlı attenue edilmiş salmonella aşıları sığır, domuz ve
kanatlılarda kullanılır. Canlı attenue edilmiş S.cholerasuis aşısı domuzlar için üretilmiştir.
Danalarıda korur. Sığırlarda bakterin aşısı geliştirilmiştir. Salmonella etkenlerinin virulensi O
antijenine bağlıdır. Sığır salmonellozundan korunmada aşılama önemli rol oynar. Gebe
inekler doğumdan 7 ve 2 hafta önce bakterinler ile aşılandığında doğum sonrası çok duyarlı
oldukları ilk hafta içinde buzağılar kolostral antikorlar tarafından korunmuş olur.

Şekil 219. Salmonelloziste fibrin
içeren dışkı (Schrag, L. 1980)

Şekil 220. Salmonellosiste hemorajik
enteritis (Schrag, L.1980)

Şekil 221. Gram boyamada salmonellalar (solda) ve salmonella toksinlerinden ileri
gelen böbrek (ortada) ve kalpte hemorajik odaklar (Schrag, L. 1980)
6. Tetanoz
(Tetanus, Tetanosis, Kazıklı Humma, Doluca)
Clostridium tetani toksinleri (neurotoxin) tarafından meydana getirilen hiperestezi,
tetani ve konvülziyonlar ile nitelendirilen ölümcül bir hastalıktır. Bütün memelilerde görülür.
İnsanlar hariç tutulacak olursa atlar diğer hayvanlara oranla çok duyarlıdır. Köpekler kısmen
dirençlidir. Kediler daha dirençlidir. Dünya çapında yaygın bir hastalıktır.
Etiyoloji: Clostridium tetani gram pozitif, anaerob, 4-5 μm büyüklükte bir basil olup,
dış ortamda (aerobic) spor teşkil eder (Şekil 222). Sporları ahır zemininde yıllarca canlı kalır.
Buhar ile sterilizasyona 15-90 dakika süreyle dayanır. Bu nedenle cerrahi aletler otoklavda
sterilize edilmek zorundadır. Normal koşullarda atların mide-bağırsak boşluğunda ve
dışkılarında bol miktarda mevcuttur. Bu nedenle at ahırları, tavlalar ve at dışkısı ile bulaşık
ortam bol miktarda etkenin sporlaşmış formlarını içerir. Sporları dış ortamda çok dirençlidir
ve uzun süre yaşar. Dezenfektanlara dirençlidir. Birçok toksin üretir. Ama önemli olanı
neurotoxin’dir. Bu mikroorganizma dış ortamda (aerobik) spor teşkil eder ve normal
koşullarda hayvanların mide-bağırsak boşluğunda ve dışkılarında bulunur. Sporları terminal

olarak yer alır. Sporlar organizmaya derin yaralar ile girer. Ayrıca doğum esnasında genital
yolla da girebilir. Kastrasyon, aşılama ve diğer enjeksiyonlar giriş nedenidir. Derin yaralara
giren sporlar oksijensiz ortamda çoğalarak toksin üretir. İnkubasyon periyodu birkaç gün ile 4
hafta veya daha uzun olabilir. İdiyopatik tetanoz (rumende neurotoksin üretimi) olgularından
da bahsedilmektedir. Neurotoksinin sentral sinir sistemine ulaşması periferik sinirler yoluyla
olmaktadır şeklinde ifade edilmekle beraber taşınma şekli tam olarak bilinmemektedir.
Bazıları da kan ve lenf yolu ile ulaştığını ileri sürmektedir. Hayvan dışkıları ile bulaşık ahır,
tavla ve dışkı ile bulaşık ortam bol miktarda etkenin sporlaşmış formlarını içerir. Sporları dış
ortamda çok dirençlidir ve uzun süre yaşarlar. Kuzular kuyruğa garo uygulama ve kastrasyon
nedeniyle daha duyarlıdır.
Patogenez: Cl.tetani sporları organizmaya derin yaralar, enjeksiyonlar, göbek
kordonu, yaraları ve doğuma müdahale yoluyla girer ve buralarda üreyerek ekzotoksin
(neurotoxin) meydana getirir. Kültür ortamlarında 36-39˚C’de enfekte yaralarda olduğu gibi
neurotoxin sentezler. İnkubasyon periyodu 5 gün ile 3 hafta (10-14 gün) arasında değişir.
Yaralanmalar, operasyon aletlerinin sporlar ile enfekte olması, göbek kordonu, aseptik
enjeksiyonlar, vurma ve çarpma yaraları, operasyon yaraları yolu ile mikroorganizma vücuda
girer ve anaerobik ortam bularak vejetatif hale geçerek exotoxin açığa çıkarır.
Tetanospasmin, tetanolysin ve nonspazmojenik toksin olmak üzere üç tür ekzotoksin salgılar.
Tetanolizin lokal doku nekrozunu artırır ve antifagositiktir. Nonspazmojenik toksin periferik
sinir sisteminde paralize neden olur. Tetanospazmin periferik sinirlerin aksonları yolu ile
ascendens olarak yayılır ve neuronlar arası iletiyi irreversibl olarak inhibe ederek,
neurotransmitter maddeler olan glycine ve γ-aminobutyric asit (GABA) salgılanmasını bloke
eder. Sonuçta normal motor refleksler inhibe edilir ve tetanik kontraksiyonlar meydana gelir.
Çizgili ve düz kaslar kasılır. Toksin 3 hafta süre ile bağlı kalır.
Semptomlar: İnkubasyon periyodu yaranın durumuna veya operasyon süresine bağlı
olarak değişir. Aşılamanın olmaması ve yara anamnezi hastalıktan şüphelenmek için yeterli
olmakla beraber, klinik muayenede herhangi bir yara bulunmayabilir. Hatta yara kabuk
bağlamış olabilir veya hiçbir yara izi yoktur. İlk belirtiler kaslarda sertlik, yürümekte isteksizlik
ve kas titremeleri şeklindedir. Diğer semptom baş yukarı kaldırıldığında üçüncü göz kapağının
gözün önünü kapatmasıdır. Semptomlar birdenbire ortaya çıkar. Yem almada ve su içmede
güçlük, kas gruplarında sertleşmeler, tutuk ve dengesiz yürüyüş, terleme başlangıç
semptomlarıdır. 24-48 saat içinde baş ve boyunda gerilme, ekstensor ve fleksor kasların
beraberce kontraksiyonu sonucunda ektremiteler bükülemez. Çene kilitli (trismus-lock jaw)
olup, yem ve su alınamaz (dysphagia). Burun delikleri ve gözler açılmıştır (Şekil 222). Baş ve
boyun kaldırıldığında palpebra tertia göz küresinin önünü kapatır. Bu semptom tetanoz için
patognomiktir. Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına bağlı sancı hali vardır. Kuyruk kalkık,
karın çekik olup, idrar yapma ve defekasyon durmuştur. Dyspne görülür. Uyarılara karşı aşırı
duyarlılık söz konusudur. Ses ve gürültüye bağlı olarak eksitabl hale gelmiştir. Kaslar tahta gibi
serttir. Yatar pozisyondaki hayvanları ayağa kaldırmak mümkün değildir. 2-3 gün içinde
hipostatik pneumonie, gangrenli pneumoni ve interkostal kas tetanisi sonucunda solunum
kasları paralizinden hayvan ölür. Tetanoz’lu hayvanlarda klinik muayene ihtiyatla yapılmalı,
enjeksiyonlar ve sondalama işleri yapılırken dikkatli olmalıdır.
Tanı: Klinik semptomlara ve yara anamnez bilgilerine göre konur. Enfekte hayvanların
serumunda tetanoz toksinini ortaya koymak mümkündür. Yaralardan etkeni gram boyama ile
ortaya koymak ve anaerobik kültürünü yapmak mümkündür.

Sağaltım: Sığırlarda sağaltım denemesinde bulunmak ekonomik değildir. Buna rağmen
atlarda başvurulan önlemlere değinilecektir.
Tetanoz semptomları gösteren hayvanlar ses ve gürültüden yoksun, yarı karanlık özel tetanoz
boksuna alınır. Kas gevşetici olarak phenothiazin derivesi trankilizan ilaçlardan acepromazine
(0.05 mg/kg 4-12 saat ara ile), promazine (0.5-1.0 mg/kg 4-6 saat ara ile) veya
chlorpromazine (0.4-0.5 mg/kg dozunda 4-6 saat ara ile) yapılır. Ancak bu ilaçların tetanoz
konvülziyon ve krizleri üzerindeki etkileri düşüktür. Diazepam 0.05-0.2 mg/kg dozunda 4-6
saat ara ile yapıldığında kas spazmları ve tetanoz krizleri üzerinde çok etkilidir. İlaç yeşil
reçeteye tabidir. Methocarbomol tek başına veya trankilizan ilaçlarla beraber olarak
sedasyon ve kas gevşemesini sağlamak amacıyla kullanılır. Methocarbomol en etkili
relaksandır. Dehidrasyona karşı sonda veya parenteral yolla sıvı sağaltımı yapılır. Defekasyon
ve urinasyon devamlı izlenmeli gerekirse uretraya katater yerleştirilmelidir. Yara mevcut ise,
üzerindeki kabuklar kaldırılarak oksijenli su ile yıkanır, drene edilir. Etkenin hava ile teması
sağlanır. Göbek kordonu yaraları da bu tür yara sağaltımına uygundur.

Şekil 222. Sığırda tetanoz. Aşırı açılmış gözler, enerjik yüz ifadesi ve gergin kulaklar
ile davul tokmağı şeklinde (terminal) sporlu tetanoz basilleri (Hofmann, W. 1981)
Yüksek dozda tetanoz antitoksini damar içi, kas içi veya deri altı yolla yapılır (minimum
30.000-50.000 İÜ). Atlarda genel anestezi altında subarachnoidal boşluğa occipital
ponksiyonla 50.000 İÜ tetanoz antitoksini yapıldığında etkili olduğu bildirilmektedir.
Antitoksin enjeksiyonundan önce 20-100 mg prednisolone sodyum succinate yapılır. Ancak,
saha koşullarında bu uygulama mümkün değildir. Yüksek dozda penicillin potasyum veya
sodyum G (50.000 İÜ/kg dozunda) günde 4 kez kas içi yolla enjekte edilir. Yara çevresine de
penisillin enjeksiyonu yapılabilir.
Öngörüm: Yukarıda sayılan uygulamalar tam olarak yapılsa bile öngörüm elverişsizdir.
Erken yakalanan olgularda sonuç iyi olabilir. Hele yara bulunup sağaltılabilirse netice olumlu
olabilir. Bu şekilde 13-14 günü atlatan hayvanlar kurtulmuş sayılır. Bu süre içinde yatan
hayvanlar hipostatik pneumonie önlemleri alınsa bile birkaç gün içinde hipostatik pneumonie
ve asfeksiden ölür. Bu nedenle tetanozlu sığırlarda hiçbir sağaltım denemesinde bulunmadan
kesim önermek en mantıklı yoldur.

Kontrol: Tetanoz toksoid aşıları ile aktif bağışıklık sağlanır. Geniş ve derin yaralardan
sonra 1.500-3.000 İÜ veya daha fazla miktarda tetanoz antitoksini yapılır. Yaklaşık 2 hafta
süre ile koruyucudur. 30 gün sonra tekrarlanır. Gebe kısraklar gebeliğin son 6 ayında aşılanır.
Taylar 5-8 gafta rasında aşılanır. Yüksek risk içeren bölgelerde taylara tetanus antitoksini
verildiğinde 2-3 hafta ile 3 ay süre arasında korur.
7. Botulismus
(Toksik Bulbarparalyse, Lamziekte)
Akut seyirli ve öldürücü bir hastalıktır. Toksin kaynağı olarak bozulmuş hayvan ve kuş
karkasları rol oynar. Silaj yemlerinde de bakteri üreyerek toksin salgılar.
Etiyoloji: Clostridium botulinum ile enfekte gıda ve suların alınması sonucunda oluşan
sığırların bir tür entoksikasyon sendromudur. Trakya bölgesi sığırlarında hastalık
görülmektedir. Güney Afrika’da yaygın görülür. Minklerde tip C’den ileri gelen
toksienfeksiyöz botulismus saptanmıştır. Kedilerde görülmemiştir. Köpeklerde ender de olsa
ortaya konmuştur. Sığır, koyun ve atlar duyarlıdır. Kanatlılar en duyarlı türdür. At ve taylarda
tip B toksini izole edilmiştir. Kanatlı atıkları ve leşleri C tipini kapsar. Sporlu formlar 30 yıl
tabiatta yaşayabilir. Silaj yemleri toksin içeren kanatlı karkasları ile enfekte olur.
Etken çevre koşullarına dirençlidir. Clostridium botulinum’un 7 serotipi vardır. C ve D
serotipleri en çok hayvanlarda hastalığa neden olur. Atlarda Shaker Foal Syndrome veya
toksi-enfeksiyöz botulism olarak isimlendirilir ve tip A’dan ileri gelir. Gram pozitif bu bakteri
(basillus) dış ortamda ve hayvanların mide-bağırsak sisteminde saprofit olarak yer alır.
Aerobik ortamda spor teşkil ederek yıllarca canlı kalır. Ancak sporları anaerobik koşullarda ve
alkali ortamda proteinden zengin bozulmuş, çürümüş materyalde, silaj yemlerinde, kemik ve
deri gibi organik materyalde vejetatif hale geçerek çoğalır ve botulinustoxin adı verilen
neurotoksik etkili çok kuvvetli bir toksin açığa çıkarır. Bozulmuş bu organik ve bitkisel
materyali alan sığırlarda entoksikasyon sendromu meydana gelir. Botulinus toksini A, B, C, D,
E, F ve G olarak gruplandırılır ve bunlardan C ve D toksinlerine sığırlar çok duyarlıdır. 1 mcg
miktarında botulinus toksininin insanı öldürmek için yeterli olduğu bildirilmektedir. Sığırlar
kalitatif ve kantitatif açlık belirtisi olan allotrophagia (pika) olgularında gıda niteliğinde
olmayan deri, hayvan leşi, kemik gibi organik materyali veya çöp artıklarını yalamak ve
tüketmek isterler. Benzer durum silaj yemleri, kanatlı gübreleri, tavşan, fare, kedi kadavraları
da botulismus etkenini taşır. Bu durumda Cl.botulinum ve toksinlerini almak için bir nedendir.
Fosfor noksanlığı görülen sığırlar kemik yalar. Protein ve karbonhidrat eksikliği çeken
koyunlar kemirici karkaslarını yer. Hayvan leşleri (fare, kedi, kanatlı), gübreler ve leşleri yiyen
kanatlı dışkıları kaynaktır. Gastrik ülser, karaciğerde nekroz odakları, akciğerlerde apse, deri
ve mukozalara yara ve mide-bağırsak kanalında nekrotik lezyonlar toksienfeksiyöz botulismus
gelişimine predispoze kılar.
Patogenez: Toksin sindirim sistemi yoluyla alınır. Sporlar ağız yolu ile alındıktan sonra mide
bağırsak kanalında anaerobik koşullarda veya nekrotik odaklarda vejetatif hale geçerek toksin
üretir (toxinfectieusse form). Toksinleri neurotoksik etkilidir ve organizmada histopatolojik
değişikliğe neden olmaksızın işlevsel paralize yol açar. Parasempatik sinir sisteminin sinaps ve
motorik end-plaklarında transmitter madde olan asetilkolin sekresyonunu inhibe eder. Bu
şekilde impuls iletisi sağlanamadığı için periferik gangliyonlarda ve neuroeffektör organlarda
işlev yerine getirilemez ve sonuçta iskelet kaslarında gevşeklik, timpani, ilerleyen ve son
dönemlerde felçler meydana gelir. Botulismusta ölüm respiratorik paralizden ileri gelir.

Semptomlar: Sporadik salgınlara neden olur. İnkubasyon dönemi 1-17 gün arasında değişir.
Başlangıç aşamasında yürümede isteksizlik, baş ve boynun aşağıda tutulması, salivasyon,
urinasyon ve dilin ağızdan sarkması görülür. Hayvan kesinlikle yem tüketmez. 3-5 gün içinde
ilerleyici paraliz şekillenerek ölür. Gıda alımının ve yutma refleksinin ortadan kalkması, dil,
M.masseter ve yutak kaslarında şekillenen felç sonucunda salivasyon, dil felci, yutma
refleksinin şekillenmemesi, ağzın açık kalması, su kovası başında dil sarkmış, salivasyon
mevcut halde bekleme gibi semptomlar ortaya çıkar. Daha sonra bu felçler iskelet kaslarına
yayılarak tutuk yürüyüş, ayağa kalkmada, yürümede güçlük, ataksi, sallantılı yürüyüş,
kuyrukta hareketsizlik (sarkma) gibi motorik işlev yetersizliklerine dönüşür. İştahsızlık, adipsi,
pupillada dilatasyon, ilerleyici paraliz, salivasyon, kuyruk ve yutma felci, mukozalarda kuruluk
ve konstipasyon mevcuttur. Rumen ve bağırsak atonisi şekillendiği için konstipasyon
mevcuttur. Birkaç gün içinde hayvan yatarak, interkostal kas paralizi şekillenerek %100 ölür.
Otopsi: Patolojik yönden hastalığı betimleyen hiçbir değişiklik ortaya konamaz. Hastalığa
özgü olmayan subendokardial ve subepikardial kanamalar, bağırsak mukoza ve serozasında
konjesyon, beyin dokuda (özellikle corpus striatum, cerebellum ve cerebrum) perivasküler
hemoraji ve cerebellum’daki Purkinje hücrelerinde yıkım mevcuttur.
Tanı: Klinik semptomlara ve hastalığın seyrine bakılarak sadece botulismustan
şüphelenilebilir. Cl.botulinum mide-bağırsak kanalında ve dış ortamda mevcut olduğundan
etken izolasyonu mümkün değildir. Aynı nedenle rumen ve bağırsak içeriğinde toksin
aramakta anlamsızdır. Bu nedenlerle hastalığın tanısı mümkün değildir.
Ayırıcı tanı: Hayvanın yatış pozisyonu paresis puerperalis’e benzer. Kan kalsiyum düzeyi
ölçülerek veya saha koşullarında damar içi kalsiyum enfüzyonu yapılarak ayırıcı tanıya gidilir.
Botulismusun karıştığı hastalıklar sentral sinir sisteminde yerleşen ve felçlere neden olan
hastalıklara ve hayvan türüne göre değişiktir. Bütün hayvan türlerinde kuduz (anormal
böğürmeye dikkat), hipofizer apse sendromu, septik-trombotik meningoencephalitisler
(ISTME), sığırlarda Phlaris aquatica otları ile zehirlenme, tek tırnaklılarda equine
encephalomyelitis, herpesvirus 1’den ileri gelen encephalomyelitis, koyunlarda Louping-ill,
Scrapie, ender olarak Listeriosis ve diğer bitkisel zehirlenmeler ile karışır.
Sağaltım: Erken dönemlerinde spesifik veya polivalent antitoksik serum uygulamaları
önerilmektedir. Ancak etkisi tartışmalı olduğu gibi, piyasada mevcutta değildir. Oral yolla ilaç
ve sıvı uygulamaları farenks felci nedeniyle aspirasyon pneumonisine neden olacağından
kontrendikedir. Ancak sonda uygulanarak mide-bağırsak kanalında birikmiş toksinleri atmak
için sürgüt etkili ilaçlar verilebilir. Bu uygulama atlarda endikedir. Damar içi yolla dextrose,
serum fizyolojik ve elektrolit çözeltileri uygulanırken, rumen sondası ile içerik boşaltılarak
taze rumen sıvısı ve su verilir. Ancak tipik botulismusun sağaltımı mümkün değildir. Subakut
botulismus olgularında sürgüt etkili ilaçlar ve tetraethylamin, guanidin hydrochlorid veya
aminopyridin transmitter madde salgılanmasını artırmak için kullanılır. Na/K penicilline veya
ampicilline Cl.botulinum’a etkili olmakla beraber, kullanılmaz. Trivalent antitoksin kullanılır.
Öngörüm: 1-4 gün içinde ölümle sonuçlanır.
Korunma: Hayvan yemlerinin kanatlı gübreleri ile kirlenmesi önlenir. Silaj yemlerinde etkenin
üremesinin önüne geçilir. Botulismusa karşı aşılama Avustralya ve Güney Afrika’da
uygulanmaktadır. Pica belirtisi olan hayvanları toksoid aşılar 1 yıl süre ile korur. Tip spesifik
veya bivalent (C ve D) toksoid aşılar hastalığın çok görüldüğü bölgelerde uygulanır.
8. Yanıkara

(Blagleg, Rauschbrand, Clostridial myositis)
Bulaşıcı olmayan, ateşli, çizgili kaslarda (özellikle gluteal bölge kaslarında) akut gaz
toplanması ve gangren oluşumu ile nitelendirilen sığır ve koyunlara has enfeksiyon
hastalığıdır. Bütün hayvan türleri ve insanlarda rastlanan bir enfeksiyondur. Sığırlardaki
enfeksiyon koyunlara bulaşır. Enfeksiyon bakteriyel sporların oral yolla veya bazen deri
yoluyla alınması sonucunda kan dolaşımına geçerek organ ve dokulara (kas dokuya) ulaşması
ile başlar. Özellikle ilkbahar ve kış başlangıcında, pancar ve patates tarlalarında otladıkları
dönemlerde hastalığa çok rastlanır.
Etiyoloji: Cl.chauvoei (Syn.C.feseri) tarafından meydana getirilen, öncelikle sığırlarda daha az
oranda da koyun ve ender olarak keçilerde ani ölüme neden olan bir hastalıktır. Etken (3-8
mikron uzunlukta, 0.5-0.7 mikron eninde) toprak ve dışkıda daima mevcuttur (Şekil 224).
Gastrointestinal sistemin normal bakterisidir. Dış ortamda spor teşkil ederek enfekte su, yem
ve dışkıda uzun süre canlı kalır. Hayvan kadavraları etkeni bol miktarda içerir. Cl.chauvoei
gram pozitif, subterminal spor oluşturan, çomak şeklinde bir bakteri olup, sporları enfekte
yaraları direkt bulaştırdığı gibi, kan yolu ile de kas dokuya ulaşır. Oval şekilli subterminal
sporlara sahiptir. Hastalık nedeniyle değişikliğe uğramış dokularda floresans serolojik olarak
ortaya konabilir. Sporları toprakta bir yıl, hayvan kadavralarında aylarca enfeksiyöz özelliğini
yitirmez. Spor içeren zemin veya yem maddeleri ile bulaşır.
Patogenez: Enfeksiyon bakteriyel sporların oral yolla alınması sonucunda kan dolaşımına
geçerek organ ve dokulara ulaşması ile başlar. Anaerobik ortamda sporlar vejetatif hale
geçerek lokal kas doku yangısına neden olur. Bakterinin salgıladığı toksinler (nekrotik ve
hemolitik) kas dokuda yıkıma yol açar ve kaslar gaz ile karışık siyah renge dönüşür (Şekil 223).
Bakteriye has toksinler sadece kas dokuda kalmaz ve kan dolaşımına katılarak ölüme neden
olur. Diğer taraftan kulak numaralama, dövme (tatuaj), doğuma müdahale, ısırık yaraları,
travma sonucu oluşan yaralar sonucunda da sporlar organizmaya girerek, düşük pH ve
anaerobik ortamda vejetatif hale geçerek toksin açığa çıkararak, kas gruplarında yanıkaraya
neden olur. Toksinler lokal kas doku gangrenine ve ödemine yol açar. Gangrenli kısımlar
bakteri faaliyetine bağlı gaz içerir (crepitation). Gangren artıkları, bakteri toksinleri septisemi
ve toksemiye neden olarak ölüme yol açar.
Semptomlar: İnkubasyon periyodu 1-3 gün arasında değişir. Yılın sıcak aylarında genç
hayvanlarda (6 aydan 2 yaşa kadar) daha çok görülür. Yüksek ateş, iştahsızlık, depresyon,
topallık, kas titremeleri ve kas gruplarının palpasyonunda krepitasyon gibi tipik semptomlar
saptanır. Bazı kas gruplarında titremeler vardır. Ekstremite veya boyun kaslarında bakteriyel
üreme nedeniyle gaz toplanmıştır. Şiş kas grupları üzerindeki deri kırmızı-koyu kırmızı renkte
olup, palpasyonda krepitasyon mevcuttur. Vücudun değişik kısımlarında yapağı dökülmüş
olup, el ayası büyüklüğünde, hamur kıvamında, parmak ile basınca iz bırakan çıtırtılı
(crepitation) ve ödemli bölgeler yer alır. Ödemler yarıldıklarında ekşimiş tereyağı kokusunda
keskin asit kokulu ve gaz kabarcıkları içeren sıvı akar. Hayvan genellikle 1-2 gün, ender olarak
4-12 içinde septisemiden ölür. Doğum sonrası 1-3 (5) günler içinde doğum travmasına bağlı
olarak şekillenen yüksek ateş, (42-43˚C), ileri derecede genel durum bozukluğu, doğum
yolunda aşırı şişme ile karakterize gazlı gangren türü de mevcuttur.
Otopsi: Yanıkaradan ölen hayvanların kadavraları çabuk kokuşur. Bu nedenle tipik kan
rengine boyanır. Oldukça kuru, şişmiş, koyu kırmızı ile siyah arasında değişen renge sahip,
amfizematöz kas gruplarının (gluteal, boyun, omuz, göğüs kas grupları) çevresi ödemlidir.
Hemorajik ve amfizemik kas lezyonlarının çevresi normal kas dokusu ile çevrilmiştir. Enfekte

kas gruplarının fascia’ları ayrılmış olup, miyofibriller arasında amfizem ve ödem mevcuttur.
Kesit yapıldığında koyu kırmızı, şarap renginde, keskin ekşimiş tereyağı kokusunda bir sıvı
akar. Nekrotik kas gruplarının etrafı nötrofil lökositler ile çevrilidir. Miyofibriller hiyalin
dejenerasyonuna uğramış olup, granüler sarcoplasmaya sahiptir. Kas kesitlerinde koyu kahvesiyah renk değişikliği ve gaz toplanmaları görülür. Normal kas rengi yanında siyah veya koyu
renkte odaklar gaz ile beraberdir (Şekil 224). Karaciğer ve böbrekler gri-sarı renkte olup,
clostridium’ları içeren kuru, keskin sınırlı odakları içerir. Miyokardial değişiklikler, perikarditis
ve pleuritis bulunabilir. Miyokardiyumda konjesyon ve interstitiel hemoraji, perikardial
boşlukta kanlı sıvı bulunur. Perikardial sıvı fibrin içerir. Akut koagulatif miyokardial nekroz
şekillenmiştir. İnterstitiel damarlarda fibrin toplanmaları ve trombuslar saptanır. Fibrinli veya
fibrinopurulent epicarditis şekillenmiştir.
Tanı: Sınırlı, tipik kas doku veya doğum yolu değişiklikleri tanıda yardımcıdır. Genellikle ölü
bulunur. Ancak yüksek ateş, iştahsızlık ve depresyon saptanabilir. Karakteristik lezyonlar
çizgili kaslardadır. Kas grupları multifokal hemorajik ve amfizemik odakları içerir.
Lezyonlardan etken izolasyonu komplike olgularda güçtür. Lezyonlu kas dokuda fluoresans
antikor testi (FAT) ile etkeni saptamak mümkündür. Histopatolojik bakıda
immunohistokimyasal (IHC) olarak veya kültürlerde etken saptanır. Yanıkara anthrax, kurşun,
cıva, arsenik veya bitkisel zehirlenme olguları ile karışır.
Sağaltım: Yüksek dozda antibiyotik (10.000 İÜ/kg, CA, penicilline) çok erken aşamada damar
içi kullanıldığında etkilidir. Daha sonra uzun etkili antibiyotik yapılır. Bu uygulama özellikle
doğum yolu travmalarında kullanılır. Ancak yanıkara ihbarı mecburi hastalıklardandır. Kesim
yasaktır ve kadavraların imhası gerekir. Karkas yakılır veya derin çukura gömülür.
Kontrol: Aşılama en etkili yöntemdir. Diğer clostridial etkenlere karşı veya sadece
Cl.chauvoei’ye karşı hazırlanmış aşılar kullanılır. Multivalent (Cl.chauvoei, Cl.septicum,
Cl.sordellii, Cl.perfringens tip C ve D) bakterin toxoid aşısı yapılır. Cl.chauveoi’den hazırlanmış
aşılar 6 aydan itibaren hayvanlara yapılır. Multivalant aşılar (CL.chauveoi, Cl.novyi,
Cl.septicum) blackleg, malignant ödem ve black disease (kara hastalık) etkilidir. Polivalan
clostridial aşılar (5-7 suş) kullanılır.

Şekil 223. Kaslarda koyu kırmızı ile siyah arasında değişen renk değişiklikleri ve deri
altı bağ dokuda gaz toplanmaları (Zettl, K. 1980)

Şekil 224. Cl.chauvoei (solda) ve nekrotik kas dokusu (Zettl, K. 1980, Lewis, C. 1998)
9. Gazlı Gangren
(Gas gangrene, Bovine malignant oedema I, Clostridial myositis)
Sığır, koyun, keçi ve sığırlarda görülen clostridial bir hastalıktır. Yaraların clostridial
mikroorganizmalar ile bulaşması sonucunda yangı ve toksemi gelişir.
Etiyoloji: Clostridium chauveoi, Cl.novyi, Cl.perfringens, Cl.septicum, Cl.sordelli ve diğer
clostridia türleri sığırların clostridial myositis olgularında izole edilmiştir. Bölge ve ülkeye göre
değişmekle beraber bovine malignant oedema’da çoğunlukla Cl.septicum rol alır. Cl.novyi ve
Cl.septicum sporlarından kaynaklanan enfeksiyonun malignant oedema olarak
isimlendirilmesi hatalı olmaz. Malignant ödema gazlı gangren (blacleg) olarak ta isimlendirilir.
Çok benzer. Ancak clostridium septicum’da yangıya katılır. Sığır, at, koyun, keçi ve domuz gibi
birçok hayvan türünde görülür. Yara enfeksiyonu genellikle 2 yaşın altındaki hayvanlarda
sıcak mevsimlerde şekillenir. Genel toksemi sonucunda birkaç gün içinde ölüm meydana gelir.
Hijyenik olmayan yara bakımı, operasyon komplikasyonu veya doğuma müdahale esnasında
gerçekleşir. Derin delici yaralar anaerobların çoğalması ve malignant ödem gelişimi için çok
uygundur. Bazı olgularda doğum veya operasyon sonrasında veya antibiyotik olmayan
ilaçların (Ör.Prostoglandin’ler, antihelmentik’ler, vitamin ve aşı) kas içi uygulamalarından
sonra meydana gelir. Clostridia’lar toprak kökenli olduklarında hayvanların yaraları hızla
bulaşır. Doku yıkımı ve düşük oksijen basıncı hızla bakterinin çoğalmasına ve toksin
üretmesine neden olarak 48 saat içinde klinik semptomlar gelişir.
Patogenez: Clostridium’lar anaerobik ortamda vejetatif hale geçer. Aerobik ortamda ise spor
teşkil ederek yıllarca aktivitesini yitirmez. Sporlar ısı, dezenfektan ve kuruluğa karşı çok
dirençlidir. Sağlıklı hayvanların mide-bağırsak kanalında bulunur. Yaralarda anaerobik ortam
bulan sporlar vejetatif hale geçerek lokal doku yıkımına, gaz oluşumuna ve çıkardıkları
toksinler ile kan dolaşımına katılarak genel toksemiden ölüme neden olur. Hastalık çok kısa
inkubasyon dönemine sahiptir. Hasta hayvanlarda ölümden önce topallık, lokal kas doku
şişlikleri ve değişik derecelerde depresyon söz konusudur. Başlangıçta yüksek ateş mevcut
iken, ölümden önce vücut ısısı normalin altına düşer. Ölüm 24-48 saat içinde gerçekleşir. Bu
nedenle hayvanlar genellikle ölü bulunur.
Semptomlar: Sporadik nitelikte bir hastalıktır. Her yaşta görülebilir. İştahsızlık, depresyon ve
ateş gelişen semptomlardır. Enfeksiyonun lokal lezyonları şişlik, ısı artışı ve amfizematöz
değişiklikler şeklinde, hamur kıvamında boyun ve sternumda yerleşir. Palpasyonda krepitan
sesler alınır. Pis kokar. Seroanguinöz nitelikte akıntı gelir. Topallık, sertlik ve kas titremeleri
mevcuttur. Hayvan 48 saat içinde ölür. Şayet enfeksiyon doğum ile ilişkili ise, vulva ve
perineum bölgesi şiştir. Vulvadan kanlı akıntı gelir.
Tanı ve ayırıcı tanı: Tanıya yardımcı klinik semptomlar hastalık perakut seyirli olduğu için
ortaya konamaz. Malignant ödem anthrax, baciller hemoglobinuri ve akut zehirlenme olguları
ile karışır. Gazlı gangren ve malignant ödem ayırıcı tanısı laboratuvarda yapılabilir.

Sağaltım: Malignant ödemin başlangıcında antibiyotikler etkilidir. Ancak bu dönem hiçbir
zaman saptanamaz ve hayvanlar ölü bulunur. Diğer taraftan antibiyotik uygulama ekonomik
değildir. Çünkü kas doku yıkımı şekillenmiştir. Bu nedenle sağaltım yapılamaz.
Patoloji: Malignant ödem laboratuvar muayeneleri açısından çok az değere sahiptir. Karkasın
hızla kokuşması nedeniyle postmortem muayenelerin hemen yapılması gerekir. Enfeksiyon
deri altı bağ dokuda ve intramusküler fascia’da yaygın ödeme neden olur. Cl.septicum
enfeksiyonunda ödem sıvısı aşırı kanlı olup, kaslar koyu kırmızı renkte ve gaz içerir. Cl.sordelli
enfeksiyonunda benzer değişiklikler olmakla beraber, çok pis koku alınır. Bütün vücut
boşlukları kanlı sıvı ile doludur. Paranşimatöz organ değişiklikleri dejeneratif yapıdadır. Şayet
enfeksiyon üreme sistemi ile ilişkili ise, uterus aşırı miktarda pis kokulu, kanlı sıvı içerir.
Uterus duvarı kalınlaşmıştır. Kanlı sıvı sızar. Malignant ödemde daima yara mevcuttur.
Korunma: Hastalık yaraların dışkı ile bulaşmasına bağlıdır. Operasyonlarda asepsi ve
antisepsiye dikkat edilmesi gerekir. Hastalıktan kesin korunma yöntemi aşılamadır. Eğer 6
aylıktan önce aşı uygulanmış ise, ikinci aşılama şarttır. 6 aylıktan sonra yapılan aşılar uzun
süre korur. Polivalan clostridial aşılar (5-7 suş) kullanılır.
10. Contagious Bovine Pyelonephritis
Sığırların üriner sistemine yerleşen, böbrekler, ureterler ve idrar kesesinin kronik
purulent yangısı şeklindedir.
Etiyoloji: Corynobacterium renale hastalığa özgü olmakla beraber, Streptococcus,
Staphylococcus, Arcanobacterium (Actinomyces, Corynobacterium) pyogenes ve Escherichia
coli pyelonefritis’li sığırların idrarından C.renale ile beraber izole edilmektedir. Cory.renale
sığır ve koyunların idrar yollarında bulunan bakteridir. Dört serotipi izole edilmiştir. Tip 1 en
patojen olanıdır. Bakteri idrar yolları epiteline tutunmayı (adezyon) sağlayan yeteneğe
sahiptir. Tutunma pH değerine bağlıdır. pH: 7.6’da bu yetenek en üst düzeyde iken, 6.9’in
altında yetersiz seviyededir. İnekler boğalardan daha duyarlıdır. İdrar tutukluğu pyelonefritis
oluşumunda önemli rol oynar. Hastalığın ülkemizde yaygınlığı ile ilgili çalışmaya
rastlanmamıştır.
Semptomlar: Belli dönemlere yayılmayan, sporadik nitelikli, 3 yaşın altındaki, sığırlarda daha
çok görülen bir hastalıktır. Kış aylarında ensidansı artar. Kanlı idrar akut kolik belirtileri, süt
veriminde düşüş ve aralıklı ateş gibi semptomlar mevcuttur. Hastalık ilerledikçe idrar çok
kanlı ve doku parçaları içerir nitelik kazanır. Bu aşamada rektal muayenede bir veya her iki
böbrekte genişleme, idrar kesesi duvarında kalınlaşma, ureterlerde genişleme ortaya konur.
Böbreklerin palpasyonunda ağrı alınır.
Patoloji: Enfekte hayvanların idrarı bulanıktır. Erken aşamada kanlıdır. Sedimentin
mikroskopik bakısında eritrosit, lökosit ve epitel hücreleri döküntüleri saptanır. Gram boyalar
ile Cory.renale boyanır. Ancak floresans antikor tekniği kullanılarak etken saptanır.
Otopsi: Pyelonefritis’li sığırların karkasları soluk ve anemiktir. Hastalığa üzgü lezyonlar
üriner sistemdedir. Bir veya iki böbrek genişlemiş olup, lobulasyon tam olarak ortaya
konamaz. Kapsül kalınlaşmıştır. Yüzeyi gri-beyaz renkte nekrotik sahaları kapsar. Renal pelvise
yapılan kesitte dilatasyon, yanında kan, irin ve mukoid sıvı içerdiği görülür. Gri-beyaz renkteki
nekrotik doku pelvisden kortekse doğru radial tarzda genişler ve korteksde sayısız apse
şeklinde görülür. Ureterler aşırı miktarda genişlemiştir. Kan irin ve mukus kapsar. İdrar kesesi
duvarı ve uretra kalınlaşmıştır. Mukozası ödemli, hemorajik ve nekrotiktir.

Tanı: Klinik semptomlar yanında idrar değişiklikleri ve C.renale’nin ortaya konması
esasına dayanır. Enzootik hematuria’da ateş mevcut değildir. Lezyonlar idrar kesesindedir.
İdrar steril olup, C.renale açısından negatiftir. Non-spesifik sistitis pyelonefrite benzer
semptomlarla nitelendirilir. Ancak sadece V.urinari enfektedir. İdrar C.renale açısından
negatiftir.
Sağaltım ve korunma: Corynobacterium renale antibiyotiklere duyarlıdır. Ancak
sağaltımın doku yıkımının en düşük düzeyde olduğu erken aşamada başlaması şarttır. Yüksek
dozda procain penicilline (10.000-15.000 İÜ/kg) en az 10 gün süre ile yapılır. İdrara asit nitelik
kazandırmak amacıyla monobasic sodium phosphate (100 gr/gün) antibiyotikle beraber 5 gün
süre ile verilir.
11. Haemorrhagic Septicemia
(Septicaemic pasteurellosis)
Yüksek ölüm oranına sahip perakut seyirli ve septisemi ile nitelendirilen sığır
hastalığıdır.
Etiyoloji: Pasteurella multocida dış ortamda uzun süre dayanıklı bir organizma
değildir. Toprakta 24 saatten fazla canlı kalamaz. Yapılan kültürlerinde toksinleri izole
edilmiştir. Toksinleri hızla hastalığa neden olarak ölümle sonuçlanır. Nasofarengeal mukozaya
ve yutak lenf düğümlerine lokalize olmuştur. Hemorajik septisemi olgularının yaklaşık %50’si
sağlıklı sığırlarda meydana gelmektedir.
Semptomlar: Hastalığın perakut formunda ani ölüm gelişir. Akut formunda ateş, ileri
derecede depresyon, yutakta ödem oluşumu ve salivasyon belirgindir. Hastalığın ödemli
formu akut olarak seyreder. Baş, boyun, sternum ve perineum bölgelerinde ağrılı ödemler
gelişir. Salivasyon ve solunum güçlüğü çok belirgindir. Hayvan asfeksi ve septisemiden
hayatını kaybeder.
Patoloji: Enfekte hayvanların burun akıntısı ve salyasında sayısız pasteurella ortaya
konur. Post-mortem muayenede seröz membranlarda ve değişik organlarda peteşial
kanamalar, özellikle akciğer ve kaslarda, deri altı ödem gerdanda mevcuttur. Hastalığın
ödemli şekli baş, dil, boyun ve vücutta yaygın ödemlerle nitelendirilir. Dalak büyümez.
Tanı: Klinik semptomlar yeterli değildir. Kalp, kan, dalak, karaciğer gibi organ ve sistemlerden
Pasteurella multocida izole edilmelidir. Anthrax, clostridial myositis, akut leptospirosis ile
hastalık karışır.
Sağaltım ve korunma: Pasteurella multocida oxytetracyclin, florfenicol ve
penicilin+streptomisin kombinasyonu gibi antimikrobiyel ilaçlara duyarlıdır. Aşılama
çalışmaları hastalığın sık görüldüğü bölgelerde yapılır. Ölü adjuvanlı aşılar kullanılır. 12 ay süre
ile etkilidir. P.multocida kapsüler tip B ve E bağışıklıktan sorumludur.

12. Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis-Kara Hastalık
(Black disease, Deutscher Bradsot, Infectieuse necrotic hepatitis)
Enfeksiyöz nekrotik hepatitis yüksek ölüm oranına sahip akut veya perakut seyirli koyun, keçi
ve sığırların enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık genellikle karaciğerin fasciola’lar ile enfestasyonu
ile ilişkilidir. Cl.novyi tip B’nin öldürücü toksinlerinden ileri gelen karaciğerde nekroz odakları
meydana getiren hastalıktır. Ruminantlara has bu hastalık olmasına karşın, diğer hayvan

türlerinde de görülür. Clostridium novyi entoksikasyonu nekrotik hepatitis ile karakterize,
perakut seyirli bir enfeksiyondur. Koyun ve keçiler birkaç saat içinde ölü bulunur. Dünya
çapında yaygın bu entoksikasyon hayvan sahipleri tarafından çok eskiden beri iyi bilinir.
Etiyoloji ve patogenez: Clostridium novyi tip B (Cl.oedematiens) 1.4-2.5 μm eninde, 4.7-22.5
μm uzunlukta, gram pozitif bir basildir. Subterminal olarak yerleşmiş, oval şekilli spor kapsar.
C.novyi’nin A, B ve C tipleri bilinmektedir. Her üç tipide toksin üretir. Diğer clostridium’lar gibi
gram pozitif, sporlu bir basil olup, toprakta ve çevrede yaygındır. Yem veya su ile alındıktan
sonra sporları karaciğere taşınır ve orada yerleşir. Çoğalarak toksin üretir. Sığırlarda
enfeksiyöz nekrotik hepatit nedeni tip B olup, aşırı miktarda öldürücü alfa toksin üretir. Sığır
ve koyunlarda hastalık Fasciolasis ile ilişkilidir. Bu durum koyunlarda deneysel olarak ortaya
konmuştur.
Oral yolla alınan spor teşkil etmiş formlar karaciğere yerleşir. Bu bakteri karaciğere yerleşen
trematod (F.hepatica, F.gigantica, D.dentriticum) ve kist (C.tenuicollis) invaziyonlarına bağlı
olarak nekrotik hepatitise neden olur. Ancak distomatosis’in görülmediği bölgelerde de
Cl.novyi’den ileri gelen nekrotik hepatitis olgularına rastlanmaktadır. Geniş koyun
populasyonu ile beraber yaşayan sığırlarda hastalık ortaya çıkar. Ruminantlarda nekrotik
hepatit oluşumuna F.hepatica göçü esnasında (akut fasciolasis) rastlanmaktadır. Karkasta kısa
sürede deri altı damarların genişlemesi ve kararması nedeniyle kara hastalık (Black disease)
olarak isimlendirilir. Abdominal ve torasik kavite ile perikardial boşlukta serosanguinöz sıvı
toplanmaları, hemoraji, ikter ve 1-2 mm çapında karaciğerde nekroz odakları, bu odaklardan
yapılan sürme frotilerde gram pozitif bakterilerin görülmesiyle kesin tanı konur.
Semptomlar: Koyunlar keçi ve sığırlara oranla daha yüksek oranda enfekte olur. Enfekte
hayvanların ağız-burun çevresi soğuk olup, normal abdominal peristaltik sesleri mevcut
değildir. Ancak abdominal ağrı (sancı) vardır. Dışkı hafif derecede suludur. İştahsızlık,
depresyon mevcut olup, 48 saat içinde ölümle sonuçlanır. Karaciğer dokuda yıkım sonucu
bakteri vejetatif hale geçerek toksin açığa çıkarır. Perakut seyirli öldürücü bir hastalıktır. 2472 saat içinde depresyon, ateş, ikter, taşikardi ile ani ölümlere neden olur. C.novyi
entoksikasyonu salgın hastalık şeklinde seyreder. Belli bölgelerde, yılın belli zamanlarında
salgınlar görülür. Hastalık perakut seyirli olduğu için hayvanlar klinik semptomlar
şekillenmeksizin ölü bulunur. Çok az olguda klinik semptom olarak durgunluk, diş gıçırtısı,
solunum sayısında artış, ayakta duramama gibi hastalığa has olmayan semptomlar
bulunabilir.
Otopsi: İyi kondüsyondaki sığırların ölümü gerçekleşir. Deri altı bağ dokudaki damarlar kan ile
dolu olduğu için siyah renk almıştır. Damarlar dolgunlaşmıştır. Jelatinöz sıvı toplanır. Sıvı
bazen kan içerir. Peritoneal ve pleural boşluklar kırmızı renkte bol sıvı içerir. Fibrin iplikçikleri,
pleural, peritoneal ve perikardial boşluklarda kan ve fibrin içeren sıvı toplanmıştır.
Karaciğerdeki patolojik değişiklikler önemlidir. Koyu kahve renkte organ venöz durgunluk ve
safra kesesinde dolgunluk görülür (Şekil 225). Bir veya iki keskin sınırlı, sarı renkte nekrotik
odaklar mevcuttur. Odaklar derin konjesyon ile çevrilidir. Karaciğerin ventral loplarında
toplanır. Fasciola’ların göçünden ileri gelen subkapsüler hemoraji ve gri-sarı renkte odaklar
görülür. Mikroskopik bakıda merkezde nekrotik doku konjesyonlu paranşim tarafından
çevrilmiştir. Karaciğer yüzeyinde toplu iğne başından fındık büyüklüğüne varan, gri-sarı
renkte nekroz odakları yer alır. Nekrotik karaciğer odaklarında genç fasciolalara rastlanır.
Perikardial boşluk kırmızı renkte aşırı sıvı içerir. Epi ve perikardial kanama odakları mevcuttur.
Cl.novyi entoksikasyonundan ölen hayvanlarda birkaç saat içinde çok hızla gelişen kokuşma

meydana gelir. Karaciğer yumuşak kıvam alır ve nekrotik odaklar makroskopik olarak
görülmez hale gelir. Dokular yeşil renge bürünür.
Tanı: Otopsi bulgularına bakılarak yapılır. Klinikte rastlanan olgularda hepatospesifik enzim
seviyelerinin değişmediği, abdominosentezde serosanginöz karakterli sıvı elde edildiği, kesin
tanı amacıyla etken izolasyonu gerektiği bildirilmektedir.
Sağaltım: Cl.novyi’e penisillin veya ampisillin etkilidir. Ancak, ani ölüme neden olduğundan
hastalığın öngörümü şüphelidir.
Korunma: Aşılama en etkili yöntemdir. Fasciolasis ile sistematik mücadele yapılır.

Şekil 225. Cl.novyi enfeksiyonunda safraya benzer perikardial sıvı toplanması (solda)
ve nekrotik hepatitis (sağda) (Zettl, K. 1980)
13. Basiller İkterohemoglobinuri
(Bacillary hemoglobinuria, Redwater)
Etiyoloji: Clostridium haemolyticum tip D (Cl.novy tip D) gram pozitif bir bakteri olup, sığır,
koyun ve mandalarda karaciğer dokusunda nekroz, yüksek ateş ve hemoglobinurie ile
nitelendirilen hastalık tablosunun gelişmesine neden olur. Sığır ve koyunlar en duyarlı hayvan
türleridir. Spor oluşturan anaerobik bir bakteridir. Sporları çevre koşullarına dirençlidir. Beta
toksin üretir. Bu toksin öldürücü (letal), nekrotize edici, hemolitik etkiye sahip olup,
bakterinin sporları dış ortamda çok dirençlidir. Redwater veya Baciller hemoglobinurie adı
enfekte hayvanların idrarının renginden dolayı verilmiştir. Bakteri eritrositlerde hemolize
neden olduğu için hemoglobinemi ve hemoglobinuri semptomları gelişir. Basiller
hemoglobinuri akut seyirli, yüksek ölüm oranına sahip bir hastalıktır.
Patogenez: Cl.haemolyticum mide-bağırsak kanalı yoluyla organizmaya girer ve karaciğere
trematod larvaları ile taşınarak anaerobik ortama yerleşir. Larvaların karaciğerde göç ederken
bakteri için uygun anaerobik ortamı sağladıkları kabul edilmektedir. Karaciğer dokusunda
anaerobik ortamda çoğalarak toksin salgılamaya başlar. Toksin paranşim hücrelerin
nekrozuna ve eritrositlerin hemolizine yol açar. Hipooksik ortamda üreme yeteneğinde olan

bakteri portal venlerin subterminal kollarında damar endotellerini yıkıma uğratarak tromboz
ve anemik enfarktüslerin oluşumuna yol açar. Bakterinin salgıladığı diğer toksin eritrositleri
hemolize eder. Kana geçen toksin hemoliz ve hemoglobinuriye, kılcal damarların yıkımına,
seröz zarlarda peteşial kanamalara neden olarak ölümle sonuçlanır. Bu hastalığın klasik
semptomları hemoglobinuri ile nitelendirilen icterus ve karaciğerde nekrotik odaklardır.
Semptomlar: İnkubasyon periyodu 7-10 gün arasında değişir. Sarılık, ateş, abdominal ağrı,
koyu renkte dışkı, hemoglobinuri, ödem ve ölümle sonuçlanır. Hastalığın süresi 12 saat ile 4
gün arasında değişir. Perakut olgularda sığır ölü bulunur.
Akut form, yüksek ateş, iştahsızlık, ruminasyonda durma, sık, sık inleme, solunum sayısında
artış, mukoza ve konjunktivalarda sarı renk (icterus), koyu kahve renkte dışkı ve koyu kırmızı
renkte idrar ile karakterizedir. İdrarda hemoglobin, safra renkli maddeleri ve kan dokuda
hemoglobinemi, lökositoz mevcuttur.
Otopsi: Yer, yer ödem oluşumu, dokularda ikterus, peritoneal ve pleural boşluklarda sarıkırmızı renkte sıvı toplanmaları, serozalarda peteşial kanamalar, hemorajik abomasitis,
enteritis, karaciğerde anemik infarktus ve nekroz odakları saptanır. Karaciğerde değişik
çaplarda etrafları hiperemik saha ile çevrili, açık renkte nekroz odakları mevcuttur. Bu
odaklardan yapılan bakteriyoskopide etkenler kolayca ortaya konabilir. Karaciğerde nekroz ve
anemik odakların varlığı hastalıktan şüphelenmek için önemli kriterlerdir. Kadavra çok çabuk
kokuştuğu için mümkün olduğu kadar erken örnekler alınmalıdır.
Tanı ve ayırıcı tanı: Klinik semptomlar hastalığı belirleyici değildir. Hemoglobinuri ve icterus
semptomları leptospirosis, babesiosis, anaplasmosis, anthrax ve pasteurellosis (hemorajikseptisemik pasteurellosis) gibi diğer birçok hastalık ile karışmasına neden olur.
Sağaltım: Cl.haemolyticum antibiyotiklere duyarlı olmasına karşın, sağaltımda başarı şansı
çok düşüktür. Bu nedenle hastalığın öngörümü elverişsizdir.
Korunma: Hastalıktan korunmak için formol ile inaktive edilmiş aluminyum hidroksitli aşılar
kullanılır. Hastalık yazın ilerlemiş ayları ile ilkbaharda görülür. Yıllık aşı tekrarı şarttır. 6 ay ara
ile aşılama yapılır. Bu amaçla Clostridium haemolyticum bacterin aşısı kullanılır. Aşı 2-7˚C’de
saklanır. 2 ml S/C veya İ/M yolla yapılır. 5-6 ay ara ile tekrarlanır.
14. Danalarda Enterotoxemie
Etiyoloji: Clostridium perfringens tip C ve tip B’nin toksinleri tarafından süt emme
dönemindeki buzağılarda meydana getirilen, hemorajik, nekrotik enteritis ve toksemi ile
nitelendirilen öldürücü bir hastalıktır. Özellikle Cl.perfringens tip C’nin alfa ve beta toksinleri
danalarda enterotoksemiye neden olur. Clostridium’lar sütten yeme geçme döneminde (yem
değişikliği), aşırı soğuk süt ve hijiyenik koşulların uygun olmadığı ortamlarda aşırı miktarda
çoğalarak toksin üretmeye başlar. Aşırı toksin üretimi sonucunda ince bağırsaklardaki kript
epitellerinde ve lamina propria katında nekroz ve hemorajilere neden olarak endotoksemiye
yol açar. Danalarda enterotoksemi olguları küçük ruminantlardaki enterotoksemiden hem
etken, hem de ensidans yönünden farklıdır. Genellikle yem değiştirme dönemlerinde
sporadik olarak meydana gelir ve perakut seyirlidir. Danalar ölü bulunur.
Semptomlar: Hastalık perakut seyirli olduğundan danalar genellikle ölü olarak
bulunur. İştahsızlık, durgunluk, klonik konvülziyonlar ve titreme gibi semptomlarla kısa süre
içinde ölüm gerçekleşir. Vücut ısısı düşer, hayvan ayakta duramaz ve birkaç saat içinde ölür.
Genellikle ishal şekillenmeye fırsat kalmaz. Bu nedenle enterotoksemi tanısında otopsi
bulgularına özen gösterilmelidir.

Tanı: Klinik semptomlar hastalığı tanımlayıcı değildir. Kesin tanı iki uçundan
bağlanmış ince bağırsak parçasındaki içerikten laboratuvarda toksin izole etme esasına
dayanır.
Otopsi: İnce bağırsaklar sucuk gibi şiş olup, gri renkte olması gereken serozaları
kırmızımtırak renge bürünmüştür. Yer, yer sağlam ince bağırsak kısımlarından kolaylıkla
ayrılırlar. Jejunum ve ileum’da ülserler, serozada peteşial kanamalar ve cavum pericardii’de
sıvı artışı mevcuttur. İnce bağırsaklar mavi-kırmızımtırak renktedir.
Sağaltım: Toksienfeksiyöz ve perakut seyirli hastalık olduğu için sağaltımı mümkün
değildir.
Korunma: Fazla süt verilmesi, sütün soğuk olması, süt emme döneminden yeme
tedrici olarak geçilmesi, oral antibiyotik kullanılması gibi önlemler alınır. Yeni doğmuş
buzağılar Cl.perfringens tip C toksinlerinden (beta antitoksini) hazırlanmış toksoid aşılar ile
aşılanır. Doğum öncesi 2-3 ay önceden anaları bağışık kılarak doğacak buzağılar 3-5 haftalık
süre ile enterotoksemiden korunmak mümkündür.
VİRAL HASTALIKLAR
1. Şap
(Foot and mouth disease-FMD,
Maul-und Klauenseuche-MKS, Aptha epizootica)
Ruminantlara has ağız mukozası, tırnak ve meme başı derisi ile rumen mukozası ve
myocardium'da yerleşen viral kökenli bir enfeksiyondur. Kültür ırkı sığırların danalarında
myocarditis'den ani ölümlere neden olur. Tipik patolojik lezyonlar vezikül, veziküllerin birkaç
gün içinde patlayarak yerlerinde erezyon oluşumu ve bazı olgularda ikincil enfeksiyon
nedeniyle tırnağın corium tabakasının veya meme dokusunun yangılanarak komplikasyonu
şeklinde seyreder. Hastalık Britanya adaları ve İskandinavya hariç bütün dünya ülkelerinde
salgınlara neden olur. Ülkemiz sığırlarında her yıl epizootiler yapar. Hayvan nakliyatı, yetersiz
aşılama ve hayvansal materyal ile bulaşır. Çok büyük ekonomik kayıplara, gereksiz aşı ve ilaç
tüketimine neden olur. Aşılamaya rağmen suş farklılığı nedeniyle salgınlar tekrar ortaya
çıkmaktadır. Sığır, manda, koyun, keçi, domuz, deve ve yabani ruminantlarda görülür. En
duyarlı türler sığır ve domuzlardır. Koyun ve keçiler sığırlara oranla kısmen dirençli
olduklarından enfeksiyon selim seyreder. Buna karşın kuzular şapa dirençsizdir.
Etiyoloji: Ruminantlarda (evcil ve yabani) Picornaviridae ailesinden aphthovirus
hastalığın etkenidir. Virusun 7 serotipi mevcut olup, serotipler arasında antijenik benzerlik
olmasına karşın, çapraz (kros) bağışıklık reaksiyonu mevcut değildir. Tip A, O, C, SAT (South
African Territories)1, SAT 2, SAT 3 ve Asia 1 suşları ve serotiplerin komplement fikzasyon testi
ile saptanan 61 subtipi ortaya konmuştur. O India 53/79, Asia 1 India 8/79 gibi. Aphthovirus
ikozahedral simetrik ve 24 nm çapa sahiptir. Tek iplikli pozitif polariteye sahip RNA ve dış
kapsidi 32 kapsomer kapsar. 8000 bazdan oluşmuştur. 2.8x106 Dalton ağırlıktadır. Dış kapsid
proteinlerinin karakteristik yapısı enfekte hayvanlarda bağışıklık yanıtını stimüle eder. Yapısal
proteinlerdeki değişiklikler aşılama veya enfekte hayvanlarda direnç oluşumu üzerinde
etkilidir. Tipik epiteliotrop bir virus olup, başta ağız mukozası, meme başı ve tırnak arası
derilerine yerleşerek aft’lar (apth) meydana getirir. Dana ve domuz yavrularında virusun
miyotropizm (myocarditis apthosa) gösterdiği, bazı olgularda neurotropizm göstererek kalp
ve sinir sistemi lezyonlarına neden olduğu ortaya konmuştur.

Dağılım: Avrupa ülkeleri, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Arjantin, Şili ve Güney Kore
şaptan yoksundur. Asya, Afrika ülkeleri, Ortadoğu ve Ülkemizde şap epizootilere neden olur.
Tip O ve A Güney Amerika’da yaygındır. Asya ve Afrika ülkelerinde Asia tip SAT1, SAT2 ve
SAT3 yaygındır. Doğu Hindistan’da yaygın olan Asia I tipi Ortadoğu ülkelerinde salgınlara
neden olur. O 1 subtipinden ileri gelen şap olguları Türkiye, Danimarka’da saptanmış iken, A 5
subtipinden ileri gelen olgular İspanya ve Portekiz’de ortaya konmuştur. Şap virusunun O, A
ve C serotipleri dünya çapında birçok ülkede hastalığa neden olur. Afrika kıtasına ait
serotipler SAT-1, SAT-2 ve SAT-3 olup, 1962 yılına kadar Afrika dışında saptanmamış olmakla
beraber, SAT-1 epizootisi Orta Doğuda da görülmektedir. Asia-1 serotipinden ileri gelen
salgınlar ise, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Irak, Hongkong, Thailand ve Uzak Doğudaki diğer
ülkelerde görülmektedir. Bu tipler içinde çok sayıda antijenik özellikleri aynı, virulansları farklı
subtipler mevcut olduğundan aşı önlemleri yetersiz kalmaktadır. Hastalık yüksek bulaşıcı
özelliği ve büyük ekonomik kayıp yönünden ilk sırada gelir. Bu nedenle hastalığın hızlı tanısı,
virus türünün saptanması zorunludur.
Epidemiyoloji: Çok bulaşıcı bir hastalıktır. Solunum yolu ile bulaşır. Virus kuru dışkıda
yazın 14 gün, kışın 6 ay ve idrarda 39 gün etkinliğini yitirmez. pH değişikliklerine çok
duyarlıdır. Ör. pH:6’nın altında etkinliğini yitirir. 4ºC’de canlılığını yitirmez. Ultraviyole
üzerinde etkili değildir. %60 rutubet en iyi yaşadığı ortamdır. Hastalık enfekte hayvanlar ile
yayılır. Koyun, keçi, domuz ve sığırlar, yem maddeleri, nakil araçları hastalığı yayar. Enfekte
karkas virusu içerir. 60-250 km mesafelere bir anda yayılır. Vertikal ve horizontal bulaşma
mümkündür. İklim faktörleri bulaşmada rol oynar. Bir zamanlar Fransa’da çıkan şap salgını
rüzgar ile İngiltere’ye bulaşmıştır. Aşılı sığırlar şap virusunu farengeal bölgede birkaç ay tutar.
Bulaşma: Doğal bulaşma virus içeren damlacıkların inhalasyonu veya bulaşık materyal ile
gerçekleşir. Apht ve erezyonlarda var olan virus ile direkt veya endirekt yolla bulaşma
olabileceği gibi, akla gelecek her türlü hayvansal ürün, nakil vasıtaları ve insanlarla bulaşır.
İklim faktörlerinin bile enfeksiyonu yaydıkları bildirilmiştir. Pastörize süt ve mamulleri, et ve
mamulleri, deri ve ürünleri hastalığı yayar. Son yıllarda hayvan nakillerinin artması
enfeksiyonu 24 saat içinde sınır bölgelerden çok uzaktaki değişik bölgelere taşıyabilmekte,
hatta ülkeler arası bulaşmaya neden olmaktadır. Donmuş spermada bir ay, şok dondurmaya
alınan kadavrada bir yıl süre ile yaşadığı saptanmıştır. Virusun direnci üzerine en etkili faktör
ortamın pH'sıdır. Asit nitelikli ortam ve dezenfektanlar yıkımına neden olur. %2'lik sud kostik,
%4'lük çamaşır sodası ve asitler kısa sürede virusu inaktif hale getirirken, pastörizasyonun
yeterli olmadığı, ancak enfekte materyali uzun süre kaynatarak virusdan arındırılabileceği
bildirilmektedir.
Endirekt bulaşma hayvansal ürünler, kontamine materyal, aerosol, insanlar ve gıda maddeleri
ile gerçekleşir. Bütün evcil ve vahşi ruminantlar hastalığa yakalanır. Ancak laboratuvar
hayvanlarından tavşan ve farelerde de hastalık görülür. İnsanlarda enfekte olabilir. Fakat tek
tırnaklılarda şap görülmez. İnkubasyon periyodu sığırlarda 3-5 (2-4) gün, domuzlarda ise 7-12
gün kadardır. Virus çok bulaşıcı olup, inkubasyon periyodunda bile yüksek düzeyde etrafa
saçılır. Hastalığın morbiditesi %100, mortalite oranı ise %5 düzeyindedir. Hastalığı atlatmış
sığırlar uzun süre (36 ay kadar) virusu saçar. Bu dönemde virus özefagus ve farenks
mukozasında bulunur ve etrafa saçılarak risk teşkil eder.
Patogenez: İnhale edilen virus farenks ve üst solunum yolları lenfoid dokusunda çoğalır
(replication). İlk önce farenks mukozasına yerleşerek primer vezikül oluşturur ve orada
çoğalır. Daha sonra kan dolaşımına katılarak bütün vücuda yayılarak süt, idrar, solunum

sekresyonları, sperma gibi vücut sıvılarını meydana getiren diğer glanduler dokularda ikinci
çoğalma (secondary replication) gerçekleşir. Hastalığın veziküler döneminde en fazla virus
saçılır. En çok sırası ile süt, sperma, idrar ve dışkı virus kapsar. Enfekte sığırlar solunum yolu
ile de virus saçar. Merada bulaşma bu yolla gerçekleşir. Duyarlılığa bağlı olarak inkubasyon
dönemi 14 gün kadar olabilir. Ancak bu dönem 2-4 gün arasında değişir. Virus salya, idrar, süt
ve dışkıda mevcuttur. İnkubasyon periyodunu tamamlayarak viremi yapar ve klinik
semptomlar ortaya çıkmaya başlar. Ağız mukozası, dil, diş eti ve damakta, 24 saat içinde
patlayan içi saydam sıvı ile dolu vezikülleri oluşturur. Benzer lezyonlar tırnak arası derisinde,
meme başı ve rumen mukozasında da vardır. Koyunlarda deneysel enfeksiyonu takip eden
17-96. saatler arasında beden ısısında artış saptanmıştır. Ağız mukozası, meme başı, tırnak ve
rumen vezikülleri ikincil niteliktedir. Veziküller çok kısa zamanda patlayarak yerlerini ateş
kırmızısı renkte erezyonlara bırakır.
Epitel dokunun stratum spinosum tabakası balon dejenerasyonuna maruz kalır. Hücrelerde
ödem sıvısı birikerek vezikül ve bulla’lar oluşur. Rumen, retikulum ve omasum epitelinin
skuamoz hücreleri yangıya katılır. Danalarda virus miyokardial kan hücrelerine affinite
gösterir. Özellikle sol ventrikül duvarında makroskopik olarak ortaya konulabilen çizgili
sahalar (tiger heart) ortaya konur. İskelet kası hücrelerinde hyalin dejenerasyonu
şekillenmiştir.
Tırnağın corona bölgesinde ve meme başı derisinde şap lezyonlarının önemi büyüktür. Çünkü
oranı düşük (~%5)olmakla beraber komplikasyona neden olarak hayvanların ayakta
duramamalarına veya mastitise neden olur. Tırnak komplikasyonları ayakta duramama,
panaritium ve ileride tırnak düşmesi şeklindedir. Tırnak düşmesi gerçekleşmeden hayvan
kesime gönderilir. Bu lezyonlar dört ayakta birden meydana gelebildiği gibi tek, tekte lokalize
olabilir. Sonuçta ayakta duramayan hayvanda T.coxae, olecranon, sternum ve dışkı ve idrar
ile bulaşık kısımlarda kompresyona bağlı decubitis yaraları, deri gangreni (Gangrena
integumenti), otoentoksikasyon, sepsis ve hipostatik pneumonie'den ölümler meydana
gelebildiği gibi, karkas ekonomik değerini tamamen yitirir. Meme başındaki şap lezyonlarının
lopları enfekte ederek mastitis oluşumuna neden olur.
Bir sığırcılık işletmesinde körpe buzağılarda ani ölümler görülürse şap hastalığından
şüphelenmek yerinde olur. Çünkü körpe buzağılarda viremi döneminde myocarditis’den ani
ölümler (perakut form) ortaya çıkar. Diğer klinik belirtiler ortaya çıkmadan akut konjestif kalp
yetersizliğinden ve asfeksiden hayvanlar ölür.
Semptomlar: İnkubasyon dönemi suşa, alınan virus miktarına, bulaşma yoluna ve konakçının
direncine bağlı olarak 2-4 (2-14) gün arasında değişir. Hastalığı nitelendiren semptomlar
yüksek ateş (ilk semptom, 40ºC=104ºF, 1-2 gün sürer), iştahsızlık ve iplikvari salivasyondur
(Şekil 226). Hastalığın seyri esnasında süt verimi tamamen kesilir. Gebe inekler yavru atabilir.
Mastitis meydana gelebilir. İlk gün içinde salivasyon şekillenmez. Ancak 12-24 saat içinde ağız
mukozası, dil, damak mukozası ile tırnak arası ve meme başı derisinde içi saydam sıvı dolu
veziküller oluşur.
Ağız mukozası lezyonları: Akut enfeksiyon aşırı salya ile nitelendirilir. Dil, sert damak ve
dudakların iç kısmında sayısız veziküller (apth’lar) meydana gelir. Aft’lar başlıca ağız
mukozası, dil ve rumen mukozasında, tırnak arası derisinde, koronar bantta, meme başı derisi
ve vulvada şekillenir. Veziküller hızla parçalanır (1-2 gün). Dil el ile kavrandığında mukoza
döküntüleri ele gelir ve yerlerinde erezyonlar kalır (Şekil 227). Dili kaplayan mukoza sıyrılır.
Ağız mukozası lezyonlarının iyileşmesi hızlıdır. Vezikül oluşumundan 10 gün sonra pembe

renkte fibröz doku yerini alır ve normal dil papilları meydana gelir. Çünkü Str.germinativum
tahrip olmamıştır. Burun akıntısı da mevcuttur. Önceleri mukoid, daha sonra mukopurulent
nitelik kazanır.
Meme başı derisi lezyonları: Meme başlarında veziküller özellikle laktasyondaki ineklerde
oluşur (Şekil 229). Sağım lezyonlar nedeniyle güçtür. Lezyonlar kolayca enfekte olur ve
mastitis ile komplike olabilir. Hızla kondisyon bozulur. Süt verimi kesilir. Aynı şekilde meme
başı derisinde oluşan vesiküller kısa sürede patlar ve yerlerinde oluşan erezyonlar birkaç gün
içinde iyileşir. Ancak mastitis ile komplikasyonda olasıdır.
Tırnak lezyonları: Sığırlarda ayak lezyonları koroner bant ve interdigital bölgede
hastalığın başlangıcından beri vezikül ve patlaması sonucu erezyon oluşumu şeklindedir.
Vesiküller birkaç gün içinde patlar ve erezyonlar bir hafta içinde iyileşir (Şekil 228). Çok az bir
kısım ayak lezyonlarının tırnağın corium tabakasının ikincil enfeksiyon etkenleri ile komplike
olarak tırnak düşmesine kadar gider. Bu tip komplikasyonların sağaltımı olmayıp karkasın
değerini düşürür. Bu nedenle kesim önerilmesi gerekir.
Miyokardial lezyonlar: Danalarda veziküller gelişmeden virus miyokardial kas hücrelerinde
yıkıma neden olur (ani dana ölümleri) (Şekil 230). İşletmelerde şap salgını çıkacak şeklinde
kabul edilmelir.
Mortalite, morbidite: Genç ruminantlarda şap hastalığından ölüm oranı %50’ye kadar çıkar.
Ancak yaşlı ruminantlarda mortalite oranı %5’i geçmez.
Koyun ve keçide semptomlar: Koyun, keçi ve vahşi ruminantlarda klinik olarak daha hafif
seyreder (selim) ve lezyonlar daha çok ayak aralarında ve ağızda vezikül tarzındadır. Ayaktaki
lezyonlar “laminitis” ile komplike olabilir. Koyunlarda benzer semptomlar yanında titreme, diş
gıcırtısı, yürümede isteksizlik, topallık gibi belirtiler görülür. 1-2 gün içinde veziküller patlar ve
yerlerinde kırmızı renkte, ağrılı erezyonlar ortaya çıkar. İplikvari salivasyon vardır. Çiğneme,
yalanma gibi fizyolojik faaliyetlerden hayvan sakınır. Bu tip ağız, tırnak ve meme lezyonları bir
hafta içinde kendiliğinden iyileşir ve hayvan sağlığına kavuşur. Ancak yem tüketip, su
içemediğinden hayvan canlı ağırlık kaybeder. Küçük ruminantlarda ağız lezyonları dudakların
iç yüzü, diş eti ve damakta küçük ve yassı karakterdedir. Domuzlarda da benzer lezyonlar ile
nitelendirilir.
Seyir ve komplikasyon: Şap lezyonları komplike olmadığı sürece 3-5 (7) gün içinde
kendiliğinden iyileşir. Fertler arasında hastalık seyrinde farklılıklar olabilir. Yani bazı hayvanlar
birkaç gün içinde enfeksiyonu atlatırken, bazılarında daha ciddi seyreder. Hastalığı atlatan
hayvanların sağlıklı eski haline dönmesi 3-4 hafta sürer. Ağır seyreden hayvanlarda bu dönem
uzundur. Besi ahırlarında ekonomik yıkıma neden olur.
Tanı: Semptomlar hastalığı tanımlamak için yeterli olmasına karşın, bağışıklıkla ilgili korunma
önlemlerinin (immunprofilaksi) alınabilmesi amacıyla virus izolasyonu yapılarak tip ve subtip
saptanmak zorundadır. Bu laboratuvarlar Dünya Referans Laboratuarları (WRL) tarafından
tanınmış ve resmi makamlar tarafından kurulmuş enstitülerdir (Ankara Şap Enstitüsü).
Veziküler lezyonlar tip ve subtip açısından çok belirleyicidir. Patlamamış aft’lardan steril
koşullarda içerik steril tüplere konarak laboratuvara tip ve subtip tayini için soğuk zincir içinde
gönderilir. Ağız boşluğu, tırnak arası ve meme başındaki aft’lardan elde edilen epitel doku
örneği %50 gliserin puffer çözeltisi içinde gönderilir. Suş tayini için dil epitelinden 2 cm kadar
pensle örnek alınıp 50/50 gliserin (iso-bufferli şişeler) veya 0.04 molar tampon fosfat (pH:7.47.6) içinde laboratuvara gönderilir. Doku kültürü veya yumurta embriyosuna ekim yapılarak
virus izolasyonu, spesifik serumlarla komplement fikzasyon testi, kros bağışıklık testi, agar jel

presipitasyon testi gibi laboratuvar yöntemleriyle serotip ve subtip ayırımı yapılır. Hastalığın
üzerinden bir hafta geçtiğinden itibaren serolojik yoklamalar yapılabilir.
Virus heparinli kan örneklerinden viremik olgularda (ilk 4 gün) izole edilir. Yüksek titrede virus
süt, organlar ve lenf düğümlerinde mevcuttur. Epitel örneklerinin %10’lük çözeltisi yapılarak
ELISA yöntemi ile incelenir. Test 7 şap virusu antijenlerini saptar. Epitel hücreleri çözeltisi aynı
zamanda tiroid veya domuz böbrek hücrelerine inokule edilir (ilk pasaj). Virus gelişmesi
sağlanmaz ise ikinci ekim yapılır. Polimerize zincir reaksiyonu (The polymerase chain reactionPCR) şap virusu genomunu saptamak amacıyla kullanılan diğer yöntemdir. Hastalık etkenine
yönelik tanı amacıyla ELISA, virus izolasyonu, PCR veya RNA analiz yöntemleri kullanılır. Son
yıllarda şap hastalığının hızlı tanısı amacıyla PCR metodundan yararlanılmaktadır. Portabl
anında sonuç veren transcriptase-polymerase zincir reaksiyonu (RT-PCR) şap virusunun 7
serotipini saptamak amacıyla kullanılır. Bu test virus veya virusun RNA’sını saptama esasına
dayanır.
Ayırıcı tanı: Şap virusu domuzların veziküler hastalık virusu (swine vesicular disease virusSVDV), veziküler stomatitis (vesicular stomatitis virus, VSV) ve domuzların veziküler
ekzentema (vesicular exanthema of swine virus, VESV) virusundan meydana gelen
hastalıklara benzer klinik semptomlara neden olduğundan ayırıcı tanıda bu hastalıklar gözden
uzak tutulmamalıdır. Küçük ruminantlarda Ecthyma contagiosa ovium (pedal ve labial form),
Foot rot, Mikotik dermatitis ve Variola ovina ile karışır. Sığır ve koyunlarda aynı anda seyri ve
çok bulaşıcı oluşu ile ayırt edilir.
Otopsi: Ağız mukozasında tek, tek veya multibl yapıda aft’lar oluşur. Bu aft’lar şeffaf sıvı ile
doludur. Ağız mukozası yanında dil ve nasolabial bölgede de görülür. Zamanla patlayarak
yerlerinde erezyonlar şekillenir. Aft’lar ve patlaması ile erezyonlar rumen mukozasında tırnak
aralarında ve meme derisinde de oluşur. Danalarda kalp nonpurulent myocarditis nedeniyle
kaplan kalp (tiger herzen) adını alır.
Sağaltım: Virusa etkili ve hastalığa özgü bir sağaltım yöntemi mevcut değildir. Lezyonların
kısa sürede iyileşmeleri, kontamine olmamaları amacıyla antiseptik ve kemotörapötik
uygulamalarında bulunulur. NSAIDs’lar semptomatik iyileşmeyi hızlandırır. Mukoza
antiseptikleri ile ağız mukozası yıkanır. İyot içeren çözeltiler uygundur. Aynı şekilde tırnak ve
meme lezyonları antiseptiklerle yıkanarak, antibiyotikli pomat ve spreylerle lezyonların
iyileşmesi sağlanır. Yumuşak ve sulu yem maddeleri verilir.
Korunma: Şap aşılama ve sağlık zabıtası hükümlerini uygulandığında kontrol altına alınabilir.
Suş ve alt suş tayini yapılarak hazırlanan aşılardan yararlanılır. Aşı 6 ay etkili olup, gerekirse 4
ayda bir tekrarlanabilir. Kolostral pasif transfer sağlanmış danalar yaklaşık 5 ay süre ile
korunur. Bu nedenle 4. ayda ilk temel aşılama yapılır. 4 ay ara ile 1 yıl içinde 3 aşı uygulanırsa
temel aşılama gerçekleştirilmiş olur.
Sağlık zabıtası gereğince ihbarı mecburi hastalıklardan olan şapta koruyucu önlemlerin önemi
büyüktür. Ülkemizde çeşitli nedenlerden uygulanamayan eradikasyon programı gelişmiş
ülkelerde ödünsüz uygulanmaktadır. Hastalık çıkan ahır ve sürülerde ve çevresindeki
hayvanların imhasına ve hastalığın seyrettiği ülkelerden başka ülkelere hayvan ve her çeşit
ürünün ithalatını yasaklama esasına dayanan bu yöntem kesin çözümdür. Belli bir program
esasına dayanan etkin bağışıklık uygulamalarının başarılı olabilmesi için aşağıdaki hususların
yerine getirilmesi zorunludur:
Aşı antijenik yönden bölgede seyreden şap virusu tip ve subtipine uygun olmalıdır.

Enfeksiyonun seyrettiği bölgelerden marazi madde olarak dil epiteli alınıp tip ve subtip tayini
yapılmalı, bunlara uygun aşılarla hayvanlar aşılanmalıdır.
Dana dil epiteli doku kültürü, Hamster böbrek kültürü aşısı, fare, tavşan veya yumurta
embriyosunda hazırlanmış attenue canlı aşı, FMD aşısı (gen kodlaması ile E.coli kültüründen
elde edilen aşı, E.coli bakterisinin membran proteinlerine bağlı aminoasitlerin fussionu ile
hazırlanan biyosentetik viral peptid-1 aşıları mevcuttur. Ülkemizde saha suşlarından dana dil
epitel kültürü ile hazırlanmış aluminyum hidroksit, saponinli, ısı ve formolde inaktif hale
getirilmiş, mono, di veya trivalan konsantre şap aşıları kullanılmaktadır. İmin’ler ile inaktive
edilmiş trivalan ve adjuvanlı inaktif aşılar 1936 yılından beri kullanılmaktadır. Avrupa’da
uygulanan eradikasyon programları sayesinde 6 aydan büyük bütün ruminantlar aşılanmış ve
hastalık ortadan kaldırılmıştır. Ancak, 2001 yılında İngiltere’de ciddi bir salgın yaşanmış olup,
bu salgın kısmen Belçika ve Hollanda’ya da sıçramıştır. İngiltere’de görülen salgının nedeni
olarak ithal edilen gıda maddeleri sorumlu tutulmuş, izole edilen suşun (Panasi suşu) Avrupa
serotipi olan O1 K ile benzer olduğu saptanmıştır. Şapa karşı aşılanmış sığırlardan kan
örnekleri alınarak virus nötralizasyon veya ELISA testi ile saptanır.
3. Sığırların Öldürücü Nezlesi
(Coryza gangrenosa bovum-CGB, Malignant catarrhal fever-MCF,
Malignant head catarrh, Bösartige Katarrhalfieber-BKF)
Hastalık sığır, manda, Amerikan bizonu ve geyiklerde, seyrek olarak domuzlarda görülür.
Dünya çapında yaygındır. Prensip olarak evcil ruminantlarda görülür. Bizon ve geyik gibi
hayvanlarda akut seyirli ve yüksek ölüm oranına sahiptir. Ülkemiz sığırlarında sporadik olarak
görülür.
Etiyoloji: Sığırların öldürücü nezlesi yabani ve evcil ruminantlarda Rhadinovirus
genusundan gnu orijinli gammaherpesvirus (alcelaphine Herpesvirus-1, AlcHV1), koyun
orijinli Ovines Herpesvirus 2-OHV-2 (sheep associated SA-MCF) ve keçilerde (caprine
herpesvirus-2) tarafından meydana getirilen, pansistemik lenfoproliferatif değişiklikler ile
nitelendirilen, perakut veya akut seyirli ihbarı mecburi bir hastalıktır. Koyunlar ile beraber
barındırılan sığırlarda hastalık ortaya çıkar. Normal koşullarda sığırdan sığıra bulaşmaz. Bazı
olgularda MD-VD kompleksi ile beraber seyredebilir. Koyun ve keçilerin hastalık etkenini
taşıdıkları kabul edilmektedir. Koyunlarla barındırılan sığırlarda 3 hafta ile 6 ay arasında
hastalık meydana gelir. Coryza gangrenosa bovum hastalığında morbidite oranı çok düşük
olmakla beraber mortalite oranı çok yüksektir.
Coryza gangrenosa bovum hastalığına etiyolojik açıdan bakıldığında hastalık, Afrika’da
1960 yılından beri bilinen enfekte Gnus’lar (Connochaetes taurinus ve Connochaetes gnou)
tarafından saçılan alcelaphin Herpesvirus 1 (AlcHV1)’tan kaynaklanan gnu orijinli coryza (GOBKF) formu ile, daha çok görülen ve enfeksiyon kaynağı olarak kabul edilen koyun orijinli
virustan (Sheep-associated agent) ileri gelen coryza formu (SA-BKF) olmak üzere iki tiptir.
Tablo 80. Etiyolojik, epidemiyolojik ve patolojik açıdan Coryza gangrenosa bovum
Etiyoloji
Gnu ve koyun tipi Herpesvirus enfeksiyonu olup, Dünya
çağında sığır, manda ve geyiklerde yüksek ateş ile karakterize
çoğunlukla akut seyirli bir enfeksiyondur
Patogenez

Lenf düğümleri hücrelerinde proliferasyon ve immun sistemde
enfeksiyona bağlı regülasyon bozukluğu ile otoimmun yapıda

organ değişikliklerine yol açar
Patolojik
değişiklikler

Solunum ve sindirim sistemi mukozasında lezyonlar, vasculitis,
panopthalmie, encephalitis

Semptomlar: Doğal koşullarda inkubasyon periyodu 3 hafta ile 1 yıl arasında
değişmekle beraber, 3-8 hafta içinde klinik semptomlar ortaya çıkar. Klinik olarak hastalık ani
olarak ortaya çıkan iştahsızlık, süt veriminde kesilme, kalıcı yüksek ateş, depresyon, lenf
düğümlerinde büyüme, solunum ve sindirim sistemi mukozasında erezyonlar, panopthalmie,
keratitis, deride lezyonlara ve encephalitise sebep olan bir hastalıktır.
a. Perakut form (alimenter): 1-3 gün süreli yüksek ateş, solunum güçlüğü, süt
veriminde aniden kesilme, iştahsızlık, mukozal lezyonlar ve pis kokulu ishal nedeniyle ölümle
sonuçlanır.
b. Klasik coryza formu (Kopf-Augen, baş-göz): 41-42˚C derece yüksek ateş, iştahsızlık,
başlangıçta burun mukozası ve nasolabial bölgede hiperemi, daha sonraları mukopurulent
burun akıntısı, nekroz odakları, ağızdan solunum ve göz lezyonları ile nitelendirilen
görünümdür. Konjunktivitis ve keratitis ile komplike lezyonlar göz yaşı akıntısına, bilateral
korneal ödeme yol açar. Gastroenteritise bağlı kanlı ishal ve bazı olgularda sinirsel belirtiler
ile nitelendirilir. Deri ve mukozalarda erezyonlu, ülserli, generalize papulokrustöz
exanthemler şekillenir. İştahsızlık, agalactia, kas gruplarında titreme, yüksek ateş (41˚C),
mukopurulent burun akıntısı, solunum güçlüğü (dyspnoe) ve inkoordinasyon mevcuttur.
Yüzeysel lenf düğümleri büyümüştür. Hastalığın başlangıcında göz lezyonları yoktur. Buna
karşın nasolabial değişiklikler ve dispne belirgindir. Bilateral korneal ödem, korneada
bulanıklık (keratitis) ve skleral damarlarda konjesyon mevcuttur. Hastalığın 5. gününden
itibaren tremor ve inkoordinasyon gibi sinirsel semptomlar şekillenmeye başlar. Nasolabial
bölge (merme) göz çevresi ve boyun derisinde eksudatif dermatitis şekillenir (Şekil 239). Lenf
düğümlerinin ödematöz ve hemorajik büyümesi (lymphadenopathie) mevcuttur.
Klasik Coryza gangrenosa bovum’da (Kopf-Augen form) göz lezyonları çok tipiktir. İlk
göz semptomu gözün ışığa olan duyarlılığının artmasında ileri gelen “blepharospasmus” olup,
her iki gözde konjunktivalar aşırı derecede hiperemiktir. Lakrimasyon mevcuttur (Şekil 238).
Bu göz lezyonlarından birkaç gün sonra korneada periferden merkeze doğru ilerleyen
bilateral opazite (keratitis) başlar. Skleral damarlar kan ile doludur. Az veya hiç yem
tüketmemeye bağlı olarak rumende motorik işlev durur. Dışkı zeytinyağı renginde, sulu veya
hafif derecede suludur. İdrarda makroskopik değişiklikler meydana gelmez. Ancak idrar
dansitesi artmış olup, 1.033-1.039 arasında değişir. İdrar 0.3-1 g/L miktarında protein içerir.
Kan bulguları: Coryza gangrenosa bovum’lu sığırlarda kan tablosunda lökopeni (3.5 G/L),
lenfosit oranında artış (%78) ve glutaraldehid test zamanında iki dakika kısalma saptanır. Kan
glikoz düzeyi hafif artmıştır.
Serebrospinal sıvı bulguları: Lumbosakral ponksiyonla elde edilen serebrospinal sıvı renksiz ve
berraktır. Pandy reaksiyonu negatif olup, total protein değeri 0.63-0.96 g/L arasında değişir.
Hücresel dağılım farklı olup, monosit %4-6, lenfosit %18-38, makrofaj %4-6 arasında değişir.
Tanı: Klinik semptomlar, otopsi bulguları ve histopatolojik muayeneye göre yapılır.
Vücut ısısı (>39.6˚C), solunum (>20-36/dak) ve nabız sayıları artmış (>90-100/dak) olup,
hayvan hiç yem tüketmez. Başlangıçta seröz olan burun akıntısı zamanla mukopurulent nitelik
kazanır. Burun mukozası ve merme aşırı derecede hiperemiktir. Burun deliklerinin çevresi

kabuklu ve irinli eksudat ile kaplıdır. Zamanla eksudat kuruyarak, kabuklar oluşur (irinli
nekrotik doku) ve burun deliklerini tıkar. Bu durumda belirgin stenoz sesi alınır.
Virolojik ve serolojik muayeneler: EDTA’lı kan, pamuğa emdirilmiş burun ve göz yaşı
akıntısı veya serebrospinal sıvı ovine herpesvirus 2 (OHV-2) DNA’sını PCR ile saptamak
amacıyla kullanılır. Virolojik yönden ek olarak hücre kültürü, serolojik olarak immunfloresens,
immunperoxydase, viral nötralizasyon ve ELISA testlerinden yararlanılır. Sadece PCR viruslar
arasındaki farkı ortaya koyar.
Ayırıcı tanı: Göz lezyonları enfeksiyöz keratokonjunktivitis ile karışır. Ancak coryza’da genel
durum bozuk olup, keratitis periferden merkeze doğru gelişir. Düşük morbiditesi açısından
sığır vebası (%100) ile karışır. Ağız mukozasında difteroid erezyon ve ülserlerin olmaması ile
mukoza hastalığından ayrılır. Sentral sinir sistemi semptomları kuduz veya encephalitise
benzer.
Öngörüm: Mortalite oranı çok yüksek olduğu için elverişsizdir.
Otopsi: Burun mukozasında eroziv lezyonlar ve pseudomembran oluşumu, lenf
düğümlerinde büyüme ve konjesyon, serozal yüzeylerde peteşial kanamalar görülür. Burun
mukozasında erezyonlu ve ülserli lezyonlar sarı renkte difterik membranlar ile örtülüdür.
Böbrekte enfarktüs odakları ve nonpurulent interstitiel nefritis şekillenmiştir. Değişik
organlarda T lenfosit infiltrasyonu, fibrinli nekrotik vasculitis mevcuttur. Böbrek korteksinde,
bütün serozal yüzeylerde, trachea mukozasında ve deri altı yağ dokuda peteşial ve ekimotik
kanamalar, özefagus mukozasında erezyonlar vardır. Akciğerlerde konjesyon ve amfizem
mevcuttur. Her iki gözde non-purulent keratitis, camera oculi anterior’da fibrinli eksudat
vardır. Difteroid nekrotik rhinitis, diffüz alveoler ödem, interstitiel emphysema şekillenmiştir.
İnce bağırsaklarda Peyer plakları büyümüş olup, purulent metritis vardır.
Histopatoloji: Orta çaptaki arterlerin adventia’sında ve tunica media’sında lenfosit
infiltrasyonu şekillenmiştir. Böbrek korteksinde ve V.porta’nın dallandığı bölgede lenfosit ve
lenfoblast infiltrasyonu çok tipiktir (Şekil 242). Lenf düğümlerinde subkapsüler ve kapsüler
bağ dokuda lenfosit infiltrasyonu saptanır. Ödemlidir (Şekil 240). Deri epitel hücrelerinde
nekroz (asidofilik stoplazma ve pyknotik nükleus) ve mononuklear hücre infiltrasyonu, burun
ve trachea mukozasında ülserli lezyonlar ve fibrinli eksudat toplanmıştır. Propria mukozada
yaygın lenfosit hücre populasyonu görülür. Abomasum mukozasında olgunlaşmamış
lenfositler yer alır. Konjunktivanın histopatolojik bakısında lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu,
kornea’da non-purulent iridosiklitis, nervus opticus’da damar çevresinde perivasküler
infiltrasyonlar saptanır.
Coryza’da oluşan lezyonların virus tarafından meydan getirilmediği ve
immunpatolojik mekanizmalar sonucu şekillendiği bilinmektedir. Buna en güzel örnek
perivaskülitis ve vaskulitistir. Damar duvarındaki nekrotik değişiklikler yanında lenfoid
organlarda lenfoproliferatif ve lenfolitik değişiklikler mevcuttur. Bu durum lenfositler
üzerinde viruslardan ileri gelen regülasyon bozukluğuna, proliferasyona belgedir.
Ayırıcı tanı: Aşağıdaki tablo kapsamında irdelenir.

Tablo 81. Coryza gangrenosa bovum’da ayırıcı tanı
Hastalık
Ayırıcı hususlar
MD/VD kompleksi

Göz lezyonlarına sebep olmaz

Enfeksiyöz keratokonjunktivitis

Genel durum bozulmaz ve mermede
lezyon yok (M.bovis)

Enfeksiyöz bovin
rhinotracheitis, Aptha
epizootica
Sığır vebası
(Rinderpest)

Tırnak araları, meme başı ve ağız
mukozası lezyonları mevcut

Mavi dil

Koyun ve bazen sığırda ölüm oranı
düşük. Mermede yanık görüntüsü

Çok bulaşıcı ve öldürücü, diş etlerinde
nekrotik yangı mevcut

Sağaltım: Coryza gangrenosa bovum’da etiyolojik faktöre dayalı sağaltım mümkün
değildir. Ancak metamizol (50 mg/kg) ve dexamethason (0.07 mg/kg) damar içi yolla 7 gün
süre ile uygulanır. İkincil bakteriyel enfeksiyona karşı gentamycine (2x5 mg/kg, İV) yapılır.
Kaynaklar immunmodulatör olarak levamisol’ün 4, 5 ve 6. günlerde 3 mg/kg dozunda deri altı
yolla yapılmasını önermektedir. Göz lezyonlarına karşı neomycine, bacitracin ve prednisolon
içeren göz pomatları kullanılır. Bu ikincil sağaltım örneklerine karşın 10 gün içinde hayvan
ölebilir. Ancak bazı kaynaklar sağaltılan örnekler vermektedir. Bu hayvanlarda nasolabial ve
mukoza değişiklikleri birkaç gün içinde gerilemektedir. Hastalığın öngörümü elverişsizdir. Aşısı
yoktur. Koyun ve sığırlar beraberce barındırılmaz. Kurban amacıyla 2-3 ay öncesinden alınan
koyunlar sığırlardan ayrı bir yerde beslenir.

Şekil 238. Eroziv nasolabial bölge değişiklikleri ve keratitis (solda), kornea’da
bulanıklık ve salivasyon (ortada) ve papulokrüstöz deri lezyonları (sağda)

Şekil 239. Prulent burun akıntısı
(Cortez, P.P. 2001)

Şekil 240. Ödemli ve hemorajik servikal
lenf düğümü (Cortez, P.P. 2001)

Şekil 241. Serebrospinal sıvıda Pleocytosis (lenfosit, monosit ve makrofajlar) (Cortez,
P.P. 2001)

Şekil 242. a. Fibrinöz nekrotik vaskulitis ve perivasküler mononuklear hücre
infiltrasyonu. B. portal bölgede lenfositik hücre birikmesi, c. Perikapsüler bağ dokuda
lenfosit infiltrasyonu, d. Anti CD3 antikorlarının immunohistokimyasal olarak pozitif
boyanması. H.E.x100 (Cortez, P.P. 2001)
4. Bovine Herpesvirus Enfeksiyonları
Herpesvirus’lar ikosadentrik nukleokapsid kapsar ve 120-150 nm büyüklüktedir.
Kloroform ve etere karşı labil olup, asit ve pH: 3'de 56˚C'de 30 dakikada tahrip olur. Deney
hayvanlarında üremezler. Koyun, keçi, domuz, at, tavşan hücrelerinden hazırlanmış doku
kültürü ile insan amnion sıvısında ürerler. İntranüklear inkulizyon cisimciği ve doku
kültürlerinde sitopatolojik effekte (cpE) neden olurlar. BHV-l sığırlar yanında keçi, koyun,
domuz ve diğer ruminantlarda hastalığa neden olur.

Tablo 82. Bovine Herpesvirus enfeksiyonları
Bovine herpesvirus

Hastalık

Bovine Herpesvirus-1

Infectious bovine rhinotracheitis (IBR)
Infectious vulvovaginitis (IPV)

BHV-2 veya
Herpes-Mamillitis-Virus
BHV-3 virus

Bovine ulcerative mammillitis

BHV-4 veya bovines
Zytomegalie virus:
BHV-5

Koyun adenomatosis virusu

BVH-6

Keçilerin solunum ve sindirim sistemi
hastalığı virusu

Coryza gangrenosa bovum

Ensefalitis

4.1. Infectiouse Bovine Rhinotracheitis (IBR)
Infektiouse Pustular Vulvovaginitis (IPV)
Infektiouse Balanoposthitis (IBP)
BHV-1 sığırlarda iki tür klinik görünüme sahip enfeksiyona neden olur. IPV formu l84l'den
beri, respiratorik formu l956'dan beri (USA) bilinmektedir. BHV-l enfeksiyonu süt ve et
işletmelerinde Dünya çapında salgınlar yapan bir hastalık olup, ülkemizde de hayvan
ölümlerine ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
a. Infectiouse Bovine Rhinotracheitis (IBR)
Bovine herpesvirus 1 tarafından oluşturulan rhinotracheitis, conjunctivitis ve yüksek
ateş ile nitelendirilen üst solunum yolları hastalığı olup, pneumonie ile komplike olabilir. Aynı
etkenin gebe ineklerde pustular vulvovaginitis, boğalarda "Balanoposthitis" ile karakterize
formları da vardır. Bu üç form klinik olarak birbirinden ayrı olmasına karşın, etkenin aynı
antijenik özellikleri göstermesi yönünden aynı virusa bağlı değişik klinik formları olarak kabul
edilmektedir. Üst solunum yollarında lokalize olan IBR seyri nezlevi yangı şeklinde olmasına
karşın, genç sığırlarda pneumonie ile komplike olduğundan, hastalık iyileşse bile abortus ve
fötal ölümlere, 6 aylıktan küçük danalarda encephalitis ve septisemik enfeksiyonlara neden
olduğundan önemlidir. İthal sığırlarla ülkemize giren hastalık zaman, zaman salgınlar
yapmaktadır.
Etiyoloji, epidemiyoloji: BHV-l "Herpetoviridae" familyasından olup, evcil
hayvanlarda 30 çeşit Herpesvirus saptanmıştır. BHV-l yanında 4 tip Bovin Herpesvirus
bilinmektedir. Bovine herpes virus-l, bütün yaş gruplarında ve ırklarda aynı patolojik özelliğe
sahip olup, klinik semptom göstermeksizin latent enfeksiyon yapar. İnkubasyon
periyodundaki hayvanların virus saçmaları mümkündür.
Gerek IBR, gerek pustular vulvovaginitis, gerekse balanophostitis formlarından elde edilen
virus Bovine herpesvirus 1'dir. DNA restriction endonuclease metodu ve polyacrylamide gel
elektroforez yöntemiyle IBR virusunun saha suşları ile aşı suçları ayırt edilebilmektedir. Virus
aerojen ve sperma yoluyla bulaşır. Bulaşmadan 2-3 hafta sonra enfeksiyon en üst düzeye
çıkar ve birkaç ay içinde azalarak klinik belirtiler ortadan kalkar. Ancak, hastalığı atlatanların
latent durumda oldukları, boğa sperması yoluyla enfeksiyonun bir yıl süre ile bulaştırıldığı,

virusun özellikle trigeminal ganglionda lokalize olduğu unutulmamalıdır. Bu tür hayvanlara
IBR aşısı yapılırsa hastalık akut hale geçer. Aşılamadan sonraki üç ay içinde abortusa neden
olabilir.
Respiratorik form burun ve göz akıntısı ile 12-14 gün süre ile, genital form vaginal akıntı ve
doğal ve suni tohumlama yoluyla virus saçarlar. IPV/IBP şekli suni tohumlama yoluyla
enfeksiyonun yayılmasına neden olmaktadır. Virus içeren spermalar suni tohumlama yoluyla
birçok ineği bir defada enfekte ettiklerinden uygulamada önemi büyüktür. Enfekte hayvanlar
klinik semptom göstersin veya göstermesin etken saçar. Embriyo transferi ender olmakla
beraber diğer bir bulaştırma yoludur. İntrauterin ve kolostrum yoluyla bulaşma yanında
dolaylı her türlü bulaşma da mümkündür.
Semptomlar: İlk klinik belirti 42˚C' ye varan çok yüksek bir ateş, burun akıntısı, burun
mukozasında hiperemi, salivasyon ve yüzeysel solunumdur (Şekil 247). Genel durum az veya
çok bozulur. İştahsızlık, süt veriminde ani düşüş şekillenir. Zamanla burun akıntısı
mukopurulent hale dönerken başlangıçta kuru öksürük, zamanla yaş öksürük ortaya çıkarak
hastalık 10-14 gün seyreder (Şekil 248). Burun mukozasındaki küçük nekroz odakları zamanla
püstülleşerek yerlerinde difteroid membran, erezyon ve ülserler şekillenir. Solunum havası
pis kokar. Üst solunum yollarındaki daralmalar nedeniyle hırıltılar ortaya çıkar. İkincil
enfeksiyon (pneumoni) nedeniyle ölümle sonuçlanabilir. Rhinotracheitis’li sığırlarda
konjunktivitis, keratitis, stomatitis, ishal, sentral sinir sistemi bozuklukları, vulvovaginitis,
orchitis ve arthritis görülebildiği bildirilmiştir. Ancak IBR semptomlarının hayvandan hayvana,
ahırdan ahıra değişebilir. Enfekte hayvanlarda %91 oranında burun akıntısı, %41 ateş, %38
konjunktivitis, %32 stomatitis, çok az bir kısmında öksürük, %10'unda mermede kızarıklık (red
nose) saptanmıştır. Bir başka çalışmada; %73 burun akıntısı, %67 lakrimasyon, %60 iştahsızlık,
%50 süt kesilmesi, %47 öksürük, %47 dispne, %27 salivasyon, %13 konjunktivit, %13 ileri
dispne, %7 günlerce süren anoreksi saptanmıştır.
Göz lezyonları: IBR enfeksiyonunda rhinotracheitis göz lezyonları ile kombine olur.
Serözden mukopurulente kadar değişen göz akıntısı, difteroid membran oluşumu, keratitis,
korneada ülserler şekillenir ve 14 gün boyunca sürer. Keratokonjunktivitis Moraxella bovis
veya mycoplasmalar ile komplike olarak kalıcı göz bozukluklarına neden olur.
Sindirim sistemi lezyonları: BHV-l'in diğer bir klinik formu da keratitis, konjunktivitis,
sindirim sistemi mukozasında ülser ve ishal ile nitelendirilenidir. Deneysel olarak
intrasisternal BHV-l enjeksiyonu ile mastitis oluşturulmuş olmakla beraber, doğal
enfeksiyonlardan ileri gelen mastitislerde bildirilmiştir. Ancak BHV-2 virusunun mastitis
etkeni olduğu bilinmektedir. Birçok araştırmacı IBR'nin respiratorik formunda aynı zamanda
sulu kıvamda ishal oluştuğunu, gerek genç, gerek yaşlı hayvanların dışkısından etken izole
edildiğini bildirmektedir. Enteritis yanında stomatitis (hiperemi, erozyon ve ülserler-dil, diş eti
ve damakta) oluştuğu bu formun BVD ile karışabileceği bildirilmektedir.
b. Infectieuse Pustular Vulvovaginitis (IPV)
IBR virusu (BHV-1.2a ve 1.2b) aynı zamanda IPV (genital) etkenidir. Vücut ısısında artış, vulva
ve vaginada püstül ve ülser, irinli akıntı, ağrı ve kaşıntı, boğalarda infeksiyöz balonopostitis
(IBP) ve praeputial mukozada benzer lezyonlarla nitelendirilir (Şekil 243). Sayısız IBR
olgusunda abortus rapor edilmiştir. Genital sistem formunda ise inkubasyon periyodu yine
solunumda olduğu gibi 2-6 gün arasında değişir. Genital sistem mukozası ödemli olup, genel
durum bozukluğu, yüksek ateş ve akıntı vardır. Toplu iğne başından kiraz büyüklüğüne değin
değişen pustüller mevcuttur. Yer, yer kırmızı plaklar ve ülserleşmeye eğilimli erezyonlar

vardır. BHV-l ile enfekte uterusta endometritis ve üreme bozuklukları 2-3 ay içinde ortaya
çıkar. Bu süre içinde hayvan virus saçtığı gibi, erken yavru ölümüne, abortusa veya
resorpsiyona neden olarak, 2-3 aylık sürede maserasyona şekillenir.
BHV-1 ile enfekte boğalarda ise, praeputium ve penis mukozasında pustülöz yangı,
şiddetli kaşıntı (Juckreiz) ile karakterizedir (Şekil 244). Zamanla pustuller ülserleşerek ağrılı
lezyonlara dönüşürler. Phimosis ve paraphimosis gelişir.
İleri derecede genel durum bozukluğuna veya virusun foetus üzerinde yaptığı yıkım nedeniyle
şekillenen abortus olaylarının enfeksiyonun 9. günü ile 3.5 ayları arasında olduğu (bazen
gebeliğin son 1/3'de), retentio secundinarium ve kısırlık ile komplike olduğu bildirilmiştir.
IBR'nin puerperal komplikasyonu vulvovaginitis, endometritis ve metritis’tir. Virus aynı
zamanda meme dokusu için patojen olup, Mycoplasma agalactia var.bovis ile komplike
mastitislere neden olduğu ortaya konmuştur.
Sentral sinir sistemi lezyonları: Ensefalitis neurotrop karakterli spesifik IBR virusu
(BHV-5) tarafından neorojen, hematojen (leucocyte) veya lenfojen yolla oluşmaktadır. Buzağı
ve 2-6 aylık danalarda ateş, ishal ve meningoencephalitis belirtisi olan krampf, opistotonus,
diş gıcırtısı ve kriz belirtileri ile nitelendirilen 5-7 gün içinde %100 ölümle sonuçlanan bu form
rhinotracheitis’li hayvanlarda da ortaya çıkmaktadır. Ensefalit ve meningoensefalit formu IBR
enfeksiyonunun takiben ortaya çıkabildiği gibi, danalarda enfeksiyon oluşmaksızın sporadik
olarakta meydana gelebilir. IBR ile enfekte danalar şiddetli respiratorik, sindirim sistemi ve
sentral sinir sistemi belirtileri göstererek ölür. Hastalık 3 haftalıktan büyük buzağılarda
öksürük, stomatitis, konjunktivitis ile seyreder ve yaşlı hayvanlarda hiçbir klinik belirti ortaya
çıkmaz. İlginç olan nokta deneysel olarak enfekte edilmiş gebe ineklerde yavrunun yaşamının
ilk gününde ishal, stomatitis, konjunktivitis ve solunum sistemi semptomları göstermesidir.
Üst solunum yollarına yerleşen enfeksiyon genel durumun bozulmasına neden olur.
Vücut ısısı artar. Başlangıçta seröz nitelikte burun akıntısı, burun mukozasında hiperemi ve gri
renkte milier tarzda nekrotik odaklar, konjunktivada hiperemi ve boz plaklar şekillenir. Birkaç
gün içinde vücut ısısı normale dönerken bir hafta on gün içinde hiçbir sağaltım uygulanmadan
hayvan normale döner. Ancak, akut bronşiolitis nedeniyle bazı hayvanların ölebileceği gözden
uzak tutulmamalıdır. Bakım ve beslenme koşulları iyi olmayan bazı işletmelerde genç
danalarda hastalık bronchopneumonie ile komplike olmakta, buna bağlı olarak sert veziküler
sesler, yaş ve kuru harharalar ile fibrinli pneumoni semptomları gelişerek pasteurellose
pneumonisi tipinde komplikasyonlar ortaya çıkar. İneklerde enfeksiyöz pustüler vulvovaginitis
(IPV) ve boğalarda balanopostitis formlarında sık, sık miksturation, vulva ve vaginada ödem,
vagina mukozası ve preaputium'da milier tarzda, gri-beyaz renkte nekrotik odaklar ile
erezyonlar görülür. Mukoza yüzeyi purulent difteroid eksudatla kaplıdır. Rhinotracheitis
formunu atlatan ineklerde aylar sonra R.secundinarium ile komplike abortus olayları
şekillenir. Bazı kaynaklarda IBR'nin buzağılarda rastlanan septisemik formunda ateş, rhinitis,
mukozalarda hiperemi ve erezyonlar yanında sporadik nitelikte meningoencephalitis
şeklinden de bahsedilmektedir. Bu formda tremor, eksitasyon, tonik ve kolonik
konvülzyonlarla hayvan ayakta duramaz hale gelir ve septisemi, hipostatik pneumoniden
ölür.
Patogenez: BHV-l ile solunum yoluyla enfekte olan bir hayvanda virus öncelikle üst
solunum yollarına yerleşerek çoğalır (replication) ve viremi yaparak kan lökositleri ile taşınır.
Viremi sonucunda alt solunum yolları ve fötusa yerleşir. Virusun sentral sinir sistemi ve
N.glossopharyngeus veya N.trigeminus'a da yerleştiği, ancak genital sistemi enfekte ettiğinde

diğer sistemlerde hastalık yapmadığı saptanmıştır. IBR'nin hafif formunda kataral rhinitis ve
konjunktivitis görülürken, bakteriyel ikincil enfeksiyonla komplike şiddetli formunda irinlifibrinli, zaman, zaman pseudomembranlı yangı prosesleri burun, yutak ve tracheal boşlukta
oluşur. Akciğerlerde interstitiel pneumoni ve bronchopneumonie'ye neden olur. Dil ve diş
etlerinde nekrozlar, kataral enteritis ve abomazumda ülserler şekillenir. IPV/IBP formunda
ise, genital sistem mukozasında toplu iğne başından kiraz büyüklüğüne kadar değişen püstül,
yerlerinde erezyonlar, difteroid tarzda gri-sarı renkte membranlar oluşur. IBR virusu üst
solunum yollarında çoğalarak epitel yıkımına neden olur. Konjunktiva ve korneada ödem
şekillenir. Virus kan yoluyla plasenta ve fötusa geçer. IBR virusuna duyarlı olan foetus
gebeliğin 5-9 ayları arasında mumufiye olur. Abortus veya ölü doğumlar meydana gelir.
Abortus rhinotracheitis formu iyileştikten aylar sonra ortaya çıkar. İntrauterin yaşamda
enfekte olup sağlıklı doğan buzağılar mukozalarda şiddetli yangı ve nekroz odakları, hepatitis,
nefritis, encephalitis gibi organ hastalıkları göstererek birkaç hafta içinde ölür.
Tanı ve ayırıcı tanı: Klinik semptomlara ve hastalığın seyrine bakarak IBR/IPV'den
şüphelenmek yerinde olur. Ancak BHV-l enfeksiyonlarını tanımlamak için virus izolasyonu ve
serolojik testlere gerek vardır. Hastalığın akut fazında virus saçımı fazla olduğundan [12-14
(21) gün] örnek olarak sekret, yıkanmış göz çözeltisi, burun, praeputium, yeni atılmış foetus,
pamuğa emdirilmiş burun, göz, vagina akıntıları alınarak laboratuvara gönderilir. Dana testis
hücresinden veya fötus böbrek dokusundan hazırlanmış hücre kültürlerinde üretilerek etken
izolasyonu yapılır.
Serolojik olarak serum nötralizasyon testi (SN), enzyme-linked-immuno-assay (ELİSA)
kullanılmaktadır. Presipitasyon ve komplement fikzasyon testleri de mümkün ise de,
uygulamada hiçbir önemi yoktur. ELİSA yöntemiyle kan ve sütte antikor ortaya koymak
amacıyla Enzynost IBR, Trachitest ve LabEase IBR gibi kitler geliştirilmiştir. ELİSA yöntemi kan
ve sütte %98.6 oranında spesifik olup, sadece IgM değil, IgG ve IgA'ları da ortaya koyar.
IgG'lerin 5 yıl öncesine kadar olan enfeksiyonların tanısında önemli rolü vardır.
BHV-1'de intrakutan test: İntrakutan alerjik test 1972 yılından beri uygulanmaktadır.
Kan ve süt muayenelerine alternatif olarak geliştirilen bu test BHV-l antijenine karşı oluşan
hücresel bağışıklığı (delayed hypersensivite) ortaya koyma esasına dayanır (BovikutaneBehringwerke, Marburg). Tween 80 veya ultra ses dalgaları ile inaktif hale getirilmiş BHV-l
doku kültür virus çözeltisi aynı tüberkulin testinde olduğu gibi 0.2 ml intrakutan enjekte edilir.
2-3 gün içinde deri kalınlığında 1 ml artış negatif, en az 2 ml artış pozitif, 1.1-2 mm şüpheli
kabul edilir. Ancak alerjik reaksiyon oluşabilmesi için enfeksiyonun başlangıcından itibaren 28
gün geçmesi gerekir. Serolojik yönden negatif hayvanlarda latent enfeksiyonları ortaya
koymak, pasif ve aktif bağışıklık durumunu ayırmak, saha şartlarında kullanılabilmek, ucuz
olmak gibi avantajlarına rağmen, seropozitif sığırlarda kortikosteroid uygulanması sonucunda
negatif sonuç vermesi, bir grup hayvanda şüpheli sonuçlar vermesi gibi dezavantajları da
vardır. Şüpheli olguların serolojik olarak doğrulanması şarttır.
BHV-l enfeksiyonunun değişik klinik formları aşağıdaki hastalıklarla karışır:
Konjunktivitis: Infectieuse bovine keratokonjunktivitis (Pink Eye),
Rhinotracheitis şekli Coryza gangrenoza bovum (klasik koriza. Kopf-Augen formu), MD/VD
kompleksi, pneumoni ile komplike olmuş formu pasteurelloz pneumonileri, enzootik dana
pneumonisi, viral pneumoniler, sığır vebası, dana difterisi ve Shipping fever (pasterelloz).
IPV: Kronik pustulöz nitelikli genital sistem mukoza yangıları, Mycoplasma’lardan ileri
gelen granulamatöz vulvovaginitis ve doğum sonrası yaralanmalar.

Meningoencephalomyelitis: Kuduz, Aujesky, Chlamdia, Rickettsia ve Listeria
enfeksiyonları, polioencephalomalacie, kurşun zehirlenmesi, enfeksiyöz septisemik-trombotik
meningoencephalitis (ISTME).
Abortus formu brucellosis ile karışır.
Rhinotracheitis ve göz lezyonlarına bakarak, epidemiyolojik özellikler göz önüne alınarak
klinik olarak IBR'den şüphelenmek mümkündür. Bu nedenle virus izolasyonu yaparak veya
hastalığı atlatanlardan serolojik yoklama yaparak etken identifikasyonu ve seropozitiflerin
eliminasyonu gerekir. Burun boşluğundan steril koşullarda alınan eksudattan virus izole
edilebilirken, beyin ve akciğerden alınan örneklerden monoclonal immunperoxydase metodu
ile virus izolasyonu yapılır. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan iki hafta sonra serolojik
yoklamalar yapılabilir. Seronegatif çıkan sığırların halen hasta veya latent enfekte olmaları
mümkündür.
Klinik semptomlara bakılarak hastalıktan şüphelenilir. Burun akıntısından %80
oranında virus izole etmek mümkündür (Şekil 246). Yavru zarları, foetus ve göz akıntısı diğer
bir virus izolasyon kaynaklarıdır. Histopatolojik bakıda üst solunum yolları mukozasında
kataral, eroziv, purulent veya pseudomembranlı nitelikte rhinotracheitis görülür. Klinik olarak
IBR respiratorik, genital, sentral sinir sistemi, oküler hastalıklar ve abortus ile karışır. Klasik
IBR ise enzootik pneumoni ve nekrobasillozis ile karışır.
IBR üzerinde yapılan bir çalışmada;
IBR'de morbidite %30, mortalite %14.2 olarak saptanmıştır.
IBR'de morbidite ve mortalite işletme türüne göre değişir. En yüksek morbidite
(%31.5) ve mortalite (%15.8) oranları besi işletmelerinde alınmıştır (Süt işletmelerinde %26.1,
%8.7).
Yaş arttıkça morbidite oranı azalmaktadır. Ör. Danalarda morbidite oranı %44.5,
bulunurken, yaşlı sığırlarda ve ineklerde %5 olarak saptanmıştır.
Süt işletmelerinde enfeksiyonun ortalama 21 gün, kombine işletmelerde ortalama 35
gün, damızlık boğa işletmelerinde 37 gün sürdüğü ortaya konmuştur.
IBR ensidansı kış aylarında (ahır koşullarında) artar.
IBR'de en çok görülen semptomlar ateş, iştahsızlık, burun akıntısı, burun mukozasında
kızarıklık, erozyon ve dispne’dir. Ender olarak hırıltılı solunum, öksürük, konjunktivitis,
salivasyon ve mermede kızarıklıktır. IBR hastalığının seyrettiği ahırlarda abortus, erken
doğum, R.secundinarium, puerperal metritis ve endometritis görülür.
Sağaltım: İnfeksiyöz bovine rhinotracheitis herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan
kendiliğinden geçer. Ancak ikincil enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için 5-7 gün süre ile
geniş spektrumlu antibiyotik uygulaması zorunludur.
Sığır Çiçek Hastalığı
(Cowpox, Variola)
Çiçek virusları fizyokimyasal ve biyolojik özellikleri yönünden sınıflandırılır. İmmunolojik
olarak viruslar küçük çiçek virusu (smallpox), sığır çiçek virusu (cowpox), maymun çiçek virusu
(monkeypox) ve domuz çiçek virusu (swinepox) şeklinde tür spesifik olarak sınıflandırılır. Sığır
çiçek hastalığının etkeni Orthopoxvirus grubundan dermotrop özelliğe sahip sığır çiçeği
virusudur. Çok küçüktür. Enfekte ettiği hücrelerde intrastoplazmik inkulizyon cisimciği
meydana getirir. Poxvirus bovis, P.variolae ve manda çiçek virusları mevcuttur. Manda ve
sığır çiçek virusları hem sığırları, hem de mandaları enfekte eder. Üstelik sığır çiçek virusu
insanları da enfekte ettiği için (insanda virulansı düşüktür) aşı suşu olarak kullanılır. Koyun

çiçeği virusu (sheep pox) generalize lezyonlara neden olur. Koyunlarda Orf virusu pustüler
dermatitise dudaklarda (labial), ayaklarda (pedal) ve genital bölgede (genital) neden olur.
Atlara çiçek hastalığı sığır veya domuz tarafından bulaştırılır ve atlarda çiçek lezyonları ağız
mukozasında ve göz çevresinde yerleşir. Atların çiçek hastalığı bakıcılara bulaşır. Çiçek
hastalığı bazı hayvan türlerini enfekte eden akut viral bir hastalıktır. Lezyonlar deri ve
mukozalarda macula, papula, vezikül, püstül ve kabuklanma şeklindedir. İntrastoplazmik
inkulizyon cisimlerini kapsar. Virus enfekte hücrelerde çoğalır.
Etiyoloji, epidemiyoloji: Sığır çiçek virusu (Cowpoxvirus: Orthopoxvirus) antijenik yönden
küçük çiçek virusu ile ilişkilidir. Sağım esnasında temas ile bulaşır. Sığır çiçeğine ender
rastlanır. Morbidite oranı %100 olmakla beraber ölüm şekillenmez. Kedi ve insanlara bulaşır
(zoonoz). Kaynak olarak kediler gösterilmektedir. Kemiricilerde rezervuar olarak
görülmektedir. Sığır çiçek virusu sığırlar ile teması olmayan insan ve karnivor derisinden izole
edilmektedir. Sağım makineleri ve sağıcıların elleri virus içermektedir. Sineklerin taşıyıcı
olduğu kabul edilir.
Bulaşma: Sığırdan sığıra bulaşma bakıcıların elleri, sağım makinaları veya sinekler ile
gerçekleşir. Arthropod’ların virusu bulaştırdıkları ileri sürülmektedir. Hasta ineklerle temas
eden insanlarada geçer. Sağım yapan personel ve ekipman diğer bulaşma nedenidir. Normal
koşullarda sığır çiçek salgınları 3-4 hafta içinde iyileşir. Çiçek görülmeyen sığırcılık
işletmelerinde hızla yayılarak birkaç hafta içinde bütün hayvanlar hastalanır. Yerleşik olduğu
işletmelerde sporadik olarak çiçek olgularına rastlanır.
Semptomlar: 3-7 (5) günlük inkubasyon döneminden sonra hafif ateş, meme derisinde ve
meme başı derisinde kızarıklık (gül renginde eritremler: roseolar erythreme) şeklinde başlar.
Aynı zamanda bölgesel ödem meydana gelir. İlk çiçek hastalığı belirtileri vücut ısısında artış
(düzensiz ateş), iştahsızlık, süt veriminde azalma ve sütte kesilme şeklindedir. 2-3 gün sonra
meme başı derisinde, meme loplarının alt kısımlarında, boğalarda scrotum’da macula (leke
şeklinde kızarıklık) oluşumu ile başlar. Daha sonra papüller oluşur ve bu papüller 3-4 gün
içinde vezikül haline geçerek püstülleşir (içi irin dolu). Sağım esnasında papül ve püstüller
kolayca parçalanır. Püstüllerin yerlerinde 1-2 santimetre çapında sert, sarı-kahve renkte
kabuklar meydana gelir. Kabukların döküldüğü yerlerde ülserler kalır ve bu ülserler
iyileştikten sonra çiçek skatriksleri (granulasyon dokusu) kalır. İyileşme merkeze doğrudur
(centripetal). Çiçek hastalığının lezyonlarını içeren deri bölgeleri pis kokar. Çünkü ikincil
enfeksiyon etkenleri devreye girmiştir. Meme başı ve diplerinde kızarık lekeler oluşur. Ender
olarak butların iç kısmında, perineum, vulva, ağız çevresi ve boğalarda scrotum’da çiçek
lezyonları meydana gelir. İneklerin çoğuna sağım esnasında bulaşır. Ateş ve ellerinde
kollarında ve yüzlerinde çiçek lezyonları gelişir. Komplike olmamış çiçek lezyonları 3-4 hafta
içinde iyileşir. Bağışıklık yaşam boyu devam eder.
Tanı: Sığır çiçek hastalığının klinik bulguları yerleşim yeri ve derideki lezyonlar açısından
hastalığa özgü olduğundan ve sağım yapanlara da bulaştığından tanı kolaydır veya hastalıktan
şüphelenmek için yeterlidir demek hatalı olmaz. Ancak virus izolasyonu ve inkulizyon
cisimlerinin saptanması amacıyla doku kültürüne üretilmesi veya EM olarak ortaya konması
gerekir. Parapoxvirus ve pox virus ayırıcı tanısı ancak elektromikroskopik olarak yapılabilir.
Parapoxviruslar kokon şeklindedir.
Ayırıcı tanı: Sığır çiçeği şap, yalancı çiçek, Bovine Herpes Mamillitis (Bovine ulcerative
mamillitis) ve impetigo ile karışır. Yalancı çiçek hastalığında (Pseudocowpox) lezyonlar 1-2
hafta içinde iyileşir ve daha küçüktür. Şap hastalığında ise, benzer lezyonlar ağız mukozası ve

tırnak arası derisinde de mevcuttur. Sığır çiçeğinde ateş mevcuttur. İştahsızlık, süt veriminde
düşme gibi genel durumu olumsuz yönde etkileyen semptomlar mevcuttur. Çiçek lezyonları
ağrılıdır.
Öngörüm: Sığır çiçek hastalığı tehlikeli bir hastalık olarak kabul edilmez. Önemsenmez. Ancak
sağım işlemini güçleştirdiği, mastitise zemin hazırladığı ve ekonomik kayıplara neden olduğu
için önemi büyüktür. Çoğunlukla mastitis ile komplike olur. Buna rağmen öngörüm
elverişlidir.
Sağaltım: Çiçek virusuna etkili herhangi bir ilaç yoktur. Lezyonların bölgesel sağaltımı
amacıyla antiseptik çözeltileri ile yıkanır ve kurulandıktan sonra antibiyotikli ve anestezikli
pomatlar sürülerek kabuk altı iyileşme sağlanmaya çalışılır. İkincil enfeksiyon riski yüksek
olduğundan geniş spektrumlu antibiyotiklerden biri önerilir. Mastitis muayenesi yapılarak
önlem alınır.
Korunma: Sığır çiçeğinin aşısı mevcut değildir. Bu nedenle korunma önlemleri önem arz eder.
Sağımda kullanılan başlıklar, sağım yapanların elleri antiseptiklerden geçirilir. Dezenfektanlar
içinde bırakılır.
7. Yalancı Sığır Çiçeği
(Pseudocowpox, Milker’s nodes, Paravaccina)
İneklerin meme ve meme başı derisinde yalancı sığır çiçeği virusu (Parapoxvirus)
tarafından meydana getirilen dünya çapında yaygın bir hastalıktır. Yalancı sığır çiçeği virusu
koyunların ecthyma ve sığırların bovine papular stomatitis virusu ile ilişkilidir. Yapısal olarak
diğer çiçek viruslarından ayrılır.
Epidemiyoloji: Enfeksiyon kaynağı enfekte ineklerin meme başı derisi, sağım
makinaları, sağım yapanların elleri ve sinekler ile bulaşır. Zoonoz niteliğindedir. Morbidite
oranı %5-100 arasında değişirken ölüm şekillenmez.
Semptomlar: Yalancı sığır çiçeğinin inkubasyon dönemi 5-7 gün arasında değişir.
Başlangıçta (akut) küçük, kırmızı renkte papüller şeklinde meme başı ve meme derisinde
başlar (Şekil 267). Hızla ağrılı vezikül ve kısa süre sonra püstül haline dönüşerek 2 gün içinde
patlar. 0.5-1 santimetre çapa sahip çiçek lezyonları halka veya at nalı (horseshoe) şeklinde
kabuklanır. Kabuklar çok sayıda ve yaygın olup lezyonlarda granulasyon gerçekleşirken
etrafında küçük kabuklar oluşur. Koyunda parapoks virusu enfeksiyonu dudaklarda yerleşir
(Şekil 268). Bu dönem 7-12 gün kadar sürer. Bazı lezyonlar sarı-gri yumuşak kabuklar şeklinde
aylarca kalır (kronik). Enfekte olur. İnekler tekrar enfekte olabilir. Kabuklanmış çiçek
lezyonları meme başlarının travmaya maruz kalır. Kabukların EM muayenesinde hastalığı
nitelendiren virus partikülleri saptanır.
Tanı: Klinik semptomlar hastalıktan şüphelenmek için yeterlidir. Kesin tanı doku
kültürü ve EM ile konur.
Ayırıcı tanı: Ateş ve iştahsızlık gibi genel durumu olumsuz etkileyen semptomların
mevcut olmaması ile sığır çiçeği ve ülseratif mamillitis’den ayrılır. Koyunlarda enfeksiyon
ecthyma contagiosa ovium ile karışır.
Sağaltım: Meme başı derisi antiseptik çözeltiler ile yıkandıktan sonra yumuşatıcı ve
anestezikli pomatlar sürülür.
Öngörüm: Deri lezyonları 1 ay içinde kendiliğinden iyileşir.

Kontrol: Hastalığın kontrolü güçütür. Hastalığı atlatanlarda çok düşük bağışıklık gelişir.
İnsanlarda enfekte olabilir. Pembe-kırmızı renkte nodüller el ve parmaklarda ortaya çıkar.
Aşısı mevcut değildir.

YENİ DOĞAN HASTALIKLARI
Maternal antikorların dağılımı: Sistemik viral enfeksiyonların yaşa bağlı ensidansı maternal
antikorlar tarafından sağlanan korunma süresinin uzunluğu ve bu koruma sona erdikten
sonra hayvanın virus ile karşılaşması gibi iki faktöre bağlıdır. İntrauterin dönemde az miktarda
antikor foetus’a aktarılır. Ancak, önemli miktarda maternal antikor 24-36 saat içinde alınan
kolostrumdan sağlanır. Alınan antikor titresi kolostrumundaki antikor miktarına bağlıdır.
Zamanla ince bağırsak emilim yeteneği hızla düşer. Emilen antikorlar yaşam süresi yönünden
karışık karakterdedir. Yarı ömürleri türlere göre değişir. Köpekte yarı ömür ortalama 8.5
gündür. Bu bütün pasif yolla geçen antikorlar için geçerlidir. Antikorlar hangi antijen için
üretilmiş ise, o antijene özgündür. Parvovirus için gereken antikor herhangi bir bakteri ve
genç köpek hastalığı için gereken antikor kadardır. Antikor titresinin logaritması zamana
bağlıdır ve dik bir doğru olarak tanımlanmıştır. Eğer bu genç köpek hastalığı, parvovirus ve
adenovirus olarak düşünülecek olursa 3 paralel doğru elde edilir. En yüksek titrede olan
antikor en uzun sürede dayanan antikordur. Köpeklerde antikor titrelerini incelendiğinde CDV
titrelerinin aşı veya doğal enfeksiyona bağlı olarak değiştiği görülür. Doğal CAV
enfeksiyonunda iyileşmiş köpeklerde antikor titresi aşılı olanlara kıyasla çok daha yüksektir.
CPV-2 hastalığından doğal olarak iyileşen köpeklerde aşılamaya oranla antikor titresi daha
yüksektir. Ancak bazı aşılı köpeklerde CPV-2 titresi de hayli yüksektir. Gebe köpeklerde
CPV’ye karşı olan antikor titreleri diğer enfeksiyon etkenlerine karşı yüksektir. Buna karşın,
doğum yapmayan köpeklerde CDV veya CAV’ye karşı antikor titreleri CPV’den daha yüksektir.
CPV antikor titresinin köpeklerdeki dağılımı CDV ve CAV antikor titrelerine karşı daha
yüksektir. Yavrular 12 haftaya ulaşınca CDV’ye karşı maternal antikorlar yavruların %97’sinde
kaybolur. Bu 15-16 haftaya ulaşıldığında CPV içinde söz konusudur. Bu 12 haftalık hayvanların
aşılanması şarttır. Ancak, bir kısmı CPV’ye karşı antikor üretebilir. CPV için doğal
enfeksiyondan koruyamayacak düzeyde maternal antikora sahip yavru köpeklerde attenue
viral aşı yapılmalıdır. CPV virusu dış ortamda dirençli olduğundan salgın olarak seyrettiği
bölgelerde doğum yapan köpeklerde sorundur.
4. Parvovirus Tip 2 Enfeksiyonu
(Canine parvovirus typ 2, CPV)
Etiyoloji: Canine parvovirus enfeksiyonu CPV-tip 2 tarafından köpeklerde meydana getirilen
çok bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır. Köpek şovları, barınaklar, pet mağazaları ve
sergiler bulaş açısından risk teşkil eder. Duyarlı köpek ırkları Doberman picher, Rotweiller,
German Shepherd ve Labrador ırkıdır. Aşılanmamış köpeklerde mutlak görülür. 11 yaştan
küçük genç köpekler duyarlıdır. İyileşen köpeklerde bağışıklık 2 yıl devam eder.
Köpeklerde 2 tip parvovirus mevcuttur. Köpek parvovirus tip I küçük olup, miniatür virus
olarakta tanınır. Bu virus uzun süre patojenik olarak tanımlanmamıştır. Ancak, enfektif ishale
neden olduğu sonradan ortaya konmuştur. Tip 2 ise esas canine parvovirus olarak bilinir ve

1978 yılında İngiltere’de panleucopenie virusu ile birlikte yakın antijenik ilişkisi ortaya
konmuş (identik) ve panluecopeni virusunun mutasyonu sonucu ortaya çıktığı saptanmıştır.
İkinci mutasyon 1981 yılında saptanmış ve bu mutant hızla birinci (1978) mutasyonun yerini
almıştır. İkinci mutant tam olarak köpeğe adapte olmuş ve sadece 22 nm çapındaki bu virus
CPV-2 olarak isimlendirilmiştir. CPV-2a, CPV-2b ve CPV-2c olmak üzere 3 suşu saptanmıştır.
Bu virusun DNA’sı çok küçüktür. DNA sentezi için kullanılan enzimleri kotlayan genlerde
yıkıma neden olur. CPV-2 sadece DNA polimeraz ve DNA sentezleyen mitotik siklusun S
fazında mevcut olan enzimlerin bulunduğu hücrelerde replike olabilir. Mitotik hücrelerin
yoğun olduğu dokularda virus replikayonu daha çoktur. Düşük mitotik endekse sahip
dokularda replikasyon genellikle yoktur. Bu virusun lenfotik dokuya yönelmesini açıklar.
Yavru köpeklerde miyokard dokusu, sütten kesilmiş köpek yavrularında ince bağırsak epitel
dokusunda mitotik aktivite yüksek (süratle bölünen hücreler) olduğundan virus bu dokulara
yerleşir. Enfeksiyon için sadece mitotik endeksi yüksek dokular gerekmez. Bazı mitotik
aktivitesi yüksek dokularda virusun bağlanması için gereken reseptörler hasara uğradığı için
hastalık yerleşemez. Bu durum CPV-2’nin embriyonik ölüm ve infertiliteye neden olma
oranını düşürür.
Virus köpek, kedi ve mink doku kültürlerinde hızla çoğalarak 2-7 gün içinde sitopatolojik
effekt (cytopathogenic effect-CPE) meydana getirir. Enfekte hücrelerde intranüklear
inkulizyon cisimleri meydana gelse de, virus replikasyonu en iyi immunfloresans veya domuz
eritrositlerinde hemaglutinasyonun gösterilmesi ile ortaya konur. CPE’ye dayanarak az
miktarda virus ortaya konmayabilir. Çünkü mitotik aktivitenin çoğu durmuştur.
CPV-2 dış ortamda uzun süre yaşar (3-6 ay). Bu özelliği endirekt bulaşma yönünden
önemlidir. %0.5’lik formaldehid, 1/32 dilüsyonda sodyum hipoklorid, diğer oksidan ajanlar
(beta propiolakton, hydoxylamine ve ultraviole ışını) ile inaktif hale geçer.
Bulaşma: Enfeksiyonun esas kaynağı hasta köpeklerin dışkısındaki viruslardır. Bulaşmadan 47 gün sonra bir gram dışkıda 109 partikül bulunur. Virusun çok dayanıklı doğası ile enfekte
olgular uzun süre boyunca virusu yayar. Bulaşmış ayakkabı, pati, deri ve kıyafet ile endirekt
olarak çok uzun mesafelere virusun bulaşması mümkündür. Dolaşımda antikor oluştuktan
sonra virus üremesi hızla durur ve nekahet dönemi enfeksiyondan sonraki 8-13 gün arasında
değişir. Sağlıklı köpeklerin virusu yayma olasılığı yoktur.
Patogenez: CPV enfeksiyonu her yaş köpekte meydana gelebilir. Köpek yavrularında
miyokardial ve enteritis formu beraberce seyreder. Anaları bağışık kılınmamış yavru
köpeklerde perinatal dönemde miyokardial formu meydana gelir. Çok bulaşıcı bir virustur.
Vücuda girdikten sonra farenks lenf düğümlerinde ve tonsillerde çoğallır (orofarengeal
replikasyon) daha sonra viremi gerçekleşerek ince bağırsak epitel hücreleri, lenfoid doku ve
kemik iliğine yerleşerek bağırsak kriptlerinde nekroz, ishal, lökopeni ve lenfoid dokuda yıkıma
neden olur. Lenfoid dokuda nekroz, bağışıklık yetersizliği ve lenfopeniye yol açar. Enteritis
hemorajik netlikte olup, hipovolemi ile sonuçlanır. Neonatal dönemde enfekte olan köpek
yavrularında ilk 8 hafta içinde miyokardial formu gelişir. 3 aydan büyük köpek yavrularında
kronik miyokardiyal fibrosisten ölümle sonuçlanır.
Hastalık enzootik formda seyreder. Sahipli köpeklerin çoğu bağışık olduklarından günümüzde
CPV-2 miyokarditi ender görülür hale geldi. Bu şekilde bağışık kılınmış gebe köpeklerin
yavruları da intrauterin dönemde korunduğu gibi, kolostral antikorlar birkaç hafta süre ile
korumaktadır. Buna rağmen CPV-2 enteritis gelişimi olabilir. Büyüme döneminde enfekte
çevrede yaşamış, sezeryen operasyonu geçirmiş, bağışık kılınmamış anadan doğan yavru

köpekler miyokardite hassastır. Hem şahıs köpeklerinde, hem de yetiştirme yerlerindeki
köpeklerde CPV-2’nin en sık rastlanan formu enteritis’tir. Köpek yetiştirme yerlerinde CPV-2
enteriti enzootik olarak seyreder. Hastalığı atlatmış veya aktif bağışıklık sağlanmış köpeklerin
yavrularında maternal antikorlar 6-15 hafta süre ile CPV’ye karşı korur.
CPV enfeksiyonu sindirim sistemi ve direkt temas yolu ile bulaşır. Virus dış ortamda dirençli
olduğundan ve dışkı fazla miktarda virus taşıdığından temas ve fekal kontaminasyon olasılığı
sıktır. Endirekt bulaşmada söz konusudur. Genelde enteritis şekillenmiş köpeklerde
miyokarditis oluşmaz. Miyokarditis oluşan köpekte de enteritis şekillenmez. Her iki formun
oluşmasındaki ana nedenler:
Virusun sadece mitotik hücrelerde çoğalabilmesi.
Hayvan büyüdükçe farklı dokulardaki hücrelerin farklı hızlarda çoğalması.
Dokuların CPV’yi kabul edebilmesi dokuların yaşına bağlıdır. Erken yaşam
döneminde ister perinatal dönem olsun, ister birkaç haftalık dönem olsun miyokardium
hücreleri daha fazla mitotik aktivite gösterdiğinden etken oraya yerleşir. Bu periyodda
enfeksiyon miyokarditis ile sonuçlanır. Birkaç hafta sonra kalp hücrelerinin bölünmesi durur.
Ancak ince bağırsak hücrelerinin bölünmesi artar. Bu dönemde de enteritis meydana gelir.
Her iki formda da neonatal, genç ve yetişkin köpeklerde de lenfatik sistem ve kemik iliği
gelişimi hızla devam eder. Bu nedenle hastalık lenfositolizis (timus atrofisi olarak görülür) ve
leucopeni ile sonuçlanır. Genç köpeklerde ve daha yaşlılarda oral yolla enfeksiyon
oluşturulduğunda enteritis ile sonuçlanır. Pek çok olguda virusun oral yolla verilmesi
sonucunda orofarengeal lenfoid halkaya invazyonu ve 3-5 gün içinde viremiye yol açar. Bu
durum virusun lenfoid organlara yerleşmesi ve çoğalması ile devam eder. Generalize
lenfositoz ve lenfositopeni 3-6 gün içinde ortaya çıkar. İnce bağırsak Peyer plakları (intestinal
Peyer’s patches) istila edilmiş lenfoid alanlarla ilişkili olduğundan virus intestinal epitele
yerleşerek 5-10 gün içinde enterik lezyonlara neden olur. Virus tarafından enfekte edilen
bağırsak hücreleri çoğalma yeteneğinde olan bazal hücrelerdir. Epitel hücreleri yıkımı, kript
aplazisi ve total mukozal hasar meydana gelir. İyileşmekte olan hayvanlarda intestinal epitel
ve lenfoid dokuda reaktif hiperplazi söz konusudur. İntestinal lezyonların yaygınlığı mitotik
aktiviteye bağlıdır. Sınırlı ve durağan bağırsak florasına sahip köpeklerde (Gnotobiotic
köpeklerde) mitotik aktivite düşüktür ve kolayca viremi ve lökopeni şekillenmesine karşın,
enteritis seyrek görülür. Bağırsak florası değişiklik gösteren köpeklerde mitotik etkinlik yüksek
olduğundan hastalık daha fazla görülür.
Kolostrum almamış yavru köpeklerde oral yolla enfeksiyon viremi ve lenfopeni ile
seyreder. Ayrıca virus miyokardiuma da yerleşir. CPV virusu kalp kasına yerleşerek 3-3.5
haftalık köpeklerde non suppuratif miyokardite yol açar. Bu şekilde etkilenmiş yavru köpekler
hızla akut kalp yetersizliğinden 3-6 haftalık yaşta ölebilir veya subakut kalp yetersizliği ile bir
yılı aşkın süre yaşayabilir.
Otopsi: Enteritis formunda karkas zayıf ve dehidre olup, bağırsaklarda orta derecede
veya yaygın konjesyon mevcuttur. Genç yavrularda konjesyon olmayabilir. Bağırsaklar
kalınlaşmış olup, elastikiyetini kaybetmiştir. Serozası pürüzlü ve granuler yapıdadır. Mukoza
yıpranmış görünümde olup, kataral veya difterik eksudat içerir. Eksudatta mukoza
döküntüleri ve kan mevcut olup dizanteri görünümü vardır. İnatçı kusması olan hayvanlarda
duodenal lezyonlar olmasına karşın, ileum en çok etkilenen bağırsak parçasıdır. Lenf
düğümleri şişmiş olup, ödemli veya konjesyonedir. Genç köpeklerde timus atrofisi söz
konusudur. Histopatolojik muayenede yaygın dejeneratif enteritis ile birlikte kriptlerde

nekroz, aplaziye uğramış kriptler ve sağlam kalan kriptlerde dilatasyon, kısalma ve hatta total
villus kaybı söz konusudur. İnkulizyon cisimlerini saptamak zordur. Yaygın yüzeysel nekrozla
beraber sekonder bakteriyel enfeksiyon şekillenmiştir. Peyer plakları, lenf düğümleri, dalak ve
timusta ileri derecede lenfositosis, lenf dokusunun germinal folliküllerinde az boya alan
histiositik nodüller bulunur.
Akut kalp yetersizliğinden ani olarak ölen miyokarditis’li yavru köpeklerin
otopsilerinde makroskopik olarak lezyon ortaya konamaz. Sadece şiddetli pulmoner ödem
mevcuttur. Mikroskopik bakıda miyokarditis tanısı konur. 3-4 haftalık lezyonlar (erken
dönem) miyokardial liflerde dejenerasyon intestitiel mononuklear hücre infiltrasyonu
şekillenir. Subakut kalp yetersizliği olan daha yaşlı hayvanlarda pulmoner ödeme ek olarak,
hidroperikardium, hepatik büyüme ve konjesyon ile beraber assit şekillenir. Kalp dilate olup,
soluk çizgiler ve fibrosis şekillenmiştir. Histopatolojik bakıda uzun süren iyileşmeye bağlı izler
elde edilir. Hücresel infiltrasyon vardır.
Bağışıklık: CPV-2’ye karşı salgısal bağışıklık yanıtı çok hızlı gelişir. Enfeksiyondan 5 gün
sonra kanda antikorlar ortaya konabilir. Maksimum antikor seviyesi 7-10 gün arasında oluşur.
Doğal enfeksiyonu takiben oluşan antikorlar yaşam boyunca koruyucu düzeyde kalır. Bu
durum lenfoid sistemin virus antijenlerine karşı verdiği yanıta bağlıdır. İster nötralizasyon,
ister hemaglutinasyon inhibisyon (HI) testi ile olsun, yapılan antikor ölçümlerinde antikor
düzeyinin yeterli düzeyde olması enfeksiyona karşı koruyucudur.
Semptomlar: Enfekte köpeklerin büyük çoğunluğunda inatçı kusma, iştahsızlık şiddetli ishal
ve depresse görünüm mevcuttur. Mide içeriği gıda, mukoza, bol sıvı, safra ve kan içerir.
Başlangıçta seröz olup, 1-2 gün içinde hemorajik nitelik kazanır. Dışkı ise çok sulu ve koyu kan
rengindedir. Çok pis kokar. Sert zemin olmadıkça hayvanın altında bulmak mümkün değildir.
Genç köpekler ileri derecede hipovolemi ve eksikozisden (Exsikkose) 2-4 gün içinde ölür.
Enteritis: Her yaşta köpek CPV’ye yakalanabilir. Ancak hastalık en sık yavru
köpeklerde görülür. Hastalanma ve ölüm oranları hayvanın yaşına, direncine ve hastalığın
yaygınlığına bağlı olarak değişir. 12 haftalık bir köpekte yaşam kayıp oranı %10 iken, sağlıklı
bir erişkin köpeklerde %1 civarındadır. Klinik semptomlar değişkendir. Asemptomatikten,
perakut dizanterik hayvan (24 saatte ölen) görünümüne kadar değişir. En çok ani inatçı
kusma, anoreksi ve depresyon semptomları görülür. Kusma şiddetli ve inatçı olup, hayvan
sahipleri ishal başlayıncaya kadar intestinal yabancı cisimden şüphelenir. İshal kusmadan 2448 saat sonra ortaya çıkar. Dışkı başlangıçta sulu ve pis kokuludur. Kan lekeleri veya çizgileri
içerir. Zamanla tamamen kanlı ishale dönüşür. Hızla dehidrasyon ve canlı ağırlık kaybı
şekillenmeye başlar. Vücut ısısı değişikliğe uğramaz. Parenteral sıvı sağaltımı uygulanmaz ise,
48-72 saat içinde yaşamını kaybeder. Pek çok hayvanda hızla iyileşme sağlanabilir. Ancak
uzun süreli sağaltım (5-7-13 gün) gerekir. Bazı köpeklerde hastalık sulu dışkı ve aralıklı ishal ile
devam eder.
Miyokarditis: 3 haftalık ile 1 yıllık köpeklerde miyokarditis formu görülür. Yavru
köpeklerde 8 hafta içinde miyokarditten ölüm oranı %70 iken, geriye kalan %30 oranında
köpekte 1 yaşa kadar ölüm görülebilir. Miyokarditisin farklı şekilleri vardır:
Ani ölüm: En dramatik form olup, genellikle 4 haftalık genç yavrularda heyecan veya
strese maruz kalmış, normal aktivitesini ve beslenmesini yapan yavru köpekler dakikalar
içinde aniden ölür.
Akut kalp yetersizliği ve solunum stresi: 4-6 haftalık kollaps, dispne, taşikardi ve zayıf nabız,
siyanoz ile 24 saat içinde ölüm şeklidir.

Subakut kalp yetersizliği: 8 haftalıktan büyük yavru köpeklerde taşipnoe, dispne,
egzersize bağlı siyanoz, assit veya hepatomegaliye bağlı abdomen hacim artışı, taşikardi,
aritmi iz’de alçak, belirgin olmayan QRS kompleksinde çökme saptanır. Kalp genişlemiş olup,
hipertrofiden çok dilatasyon vardır.
Yüzeysel normal görünüm: Bazı yavrular istirahatte normal görülebilir. İz’de
normal veya anormal QRS kompleksi, aritmi veya ekstrasistoller gözlenebilir. Bu yavruların
bazıları egzersize dirençsizdir. Egzersiz esnasında kollabe olabilir veya subakut kalp yetersizliği
görülür. Radyografik bakıda kardiyomegali saptanır. Diğer yavrular hastalığın hiçbir
semptomunu göstermeyebilir.
Tanı: Sadece klinik semptomlara bakarak CVP enteriti demek zordur (Deneyimi fazla
olanlar tanı koyabilir). Bazı erken olgular intestinal tıkanma ile karışır. Kusma ve ishale neden
olan diyet hataları, Coronavirus, Salmonella veya Campylobacter enfeksiyonları ile karışır.
Diğer viral enfeksiyonlardan ayırıcı tanı için virolojik muayene gerekir. Enteritis’li köpeklerde
taze dışkı örneklerinden virus izole edilebilir. Elektron mikroskopik muayeneler yapılır. En
basit test dışkı örneğinde hemaglutinin testi olup, bu testte domuz eritrositleri süspansiyonu
kullanılır. Virus atılımının en yüksek olduğu dönem ilk 2-3 gün içindedir. Her ne kadar CPV
enteritli köpeklerde yüksek değerde antikor titrasyonu oluşsa da serolojik muayene
(Haemagglutination inhibition test, HI) testi aktif enfeksiyonu belirler. Dışkı veya pıhtılaşmış
kan örneği (5 ml-serum elde etmek için) tanımlayıcıdır. Ölmüş hayvanlarda bağırsak ve
lenfoid doku histolojik muayenesi gerekir. 3 haftalık veya daha yaşlı ani ölmüş köpeklerde
CPV miyokarditinden şüphelenilir. Bu yavrularda kalp izi monitörizasyonundan yararlanılır. Bu
amaçla kaliteli iz cihazı gerekir. Subakut kalp yetersizliği veya orta derecede kardiyak
anormallikli genç köpeklerin anaları ve diğer kardeşleri tanıyı koymada öneme sahiptir. Kalp
hücrelerinin histopatolojik muayenesi gerekir. Akciğer ve karaciğer dokusu kalp yetersiliğinin
belirteçidir. Ör. Pulmoner ödem ve pasif konjesyon gibi.
Hematoloji: Hipovolemik şok nedeniyle eritrosit sayısı ve hematokrit değer yüksek
çıkar. Hematokrit değer en yüksek %77 olarak ölçülmüştür. Hastalıkta kan kalsiyum düzeyi
olumsuz yönde etkilenmez. Buna karşın plazma klor ve sodyum düzeyleri düşer. Hipokaliemi
(en düşük potasyum düzeyi 2.2 mval/L olarak ölçülmüş) gelişir. Ancak potasyum
tamamlamaya gerek duyulmaz. İlk 2 gün içinde gelişen şiddetli lökopeni (<2.000), lenfopeni,
hipoalbuminemi, hiponatremi, hipokalemi ve metabolik asidoz gelişir. Pıhtılaşma profili aksar.
Kısmi tromboplastin zamanı uzar. Antitrombin III etkinliği düşer. Akut CPV-2 tanısında iki
yöntem kullanılır.
Seroloji: Serumda antikorlar ilk klinik semptomlar ortaya çıkmadan mevcuttur. Klinik
semptom gösteren aşılanmamış CPV olgularının varlığı hemagglutinasyon inhibisyon testi
(HAI) veya immunfloresans antikor (IFA) testleri ile ortaya konur. Her iki test özel alet ve
uzman personele gereksinim duyar. Klinikte hızlı dot-ELISA metodu CPV-2 antikorlarını
saptamak amacıyla kullanılır. IgG ve IgM CPV antikorlarını ortaya koyar. HAI test total IgG ve
IgM titresi seviyesi saptanır.
Dışkı testi: Dışkıda CPV antijenlerini saptama esasına dayalı kalitatif, monoklonal
immunkromatografik test (FASTest PARVO Strip MegaCor, Horbranz, Austria) kullanılır. Az
miktarda dışkı test sulandırıcısı ile sulandırılarak test yatağına yayılır ve 1 dakika sonra
okunur. Pembe renkli bant oluşumu olumlu olarak değerlendirilir. Polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR) DNA saptanması esasına dayanır. Ancak virusun yayılması azaldığında, çok sulu ishal
olgularında ve aşı uygulandıktan sonrak, 22 hafta içinde testler negatif çıkar. Dışkıdan PCR

CPV antijenlerini sapatamak için daha özgündür. Dışkıdan yapılan ELISA ve hemaglutinasyon
testleride tanıda kullanılır.
Ayırıcı tanı: Coronavirus, Canine distemper, Camphylobacter enfeksiyonu,
salmonellosis ve hemorajik gastroenteritis olguları ile karışır.
Sağaltım: Canine parvovirus enfeksiyonu kendine özgü bir sağaltım yöntemine tabi
tutulmaz. Oseltamivir (INN-Tamiflu) antiviral etkili ilaç olup, hücrelere yeni virus girişini
engeller. Oral yolla kapsül veya süspansiyon şeklinde kullanılır. İnce bağırsak kript
hücrelerinde virus çoğalmasını, mide-bağırsak kanalında bakteri kolonizasyonunu ve toksin
oluşumunu sınırlandırır. Hastalığın şiddeti ve yatış süresini kısaltır.
CPV enteritis’inde parenteral sıvı sağaltımı gerekir. Hartmann çözeltisi
(Ringer/lactate) ile elektrolit sıvı kaybı düzenlenir. Şiddetli dizanterik köpeklerde dolaşım
kollapsını önlemek için tam kan nakli veya plazma tamamlayıcıları başlangıçta kullanılır.
Destekleyici olarak antibiyotik uygulanır. Çünkü bu hayvanlarda bağışıklık sistemi baskılanmış
ve sekonder bakteriyel enfeksiyon ile kemik iliği enfekte olabilir. Orta derecedeki olgularda
sadece kusma durdurucu, ishal kesici sağaltımı yeterli olabilir. Laktobasil preparatları normal
bağırsak florasının yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Miyokardit olgularının tek etkili
sağaltım yöntemi, istirahat, oksijen sağaltımı, antiaritmik ilaç uygulamaları ve diüretikler ile
yapılır. Akut veya subakut kalp yetersizliği semptomları gösterenlerde sağaltım önerilmez.
Şiddetli kusma ve ishal kısa zaman içinde hipovolemiye neden olur. Dehidrasyon şekillenmiş
fakat hipovolemik şok henüz gelişmemiş köpeklerde kısa zaman içinde rehidrasyon
sağlanmalıdır. Bu süre ilk 4-5 saat olarak kısıtlıdır (Bkz. Bölüm 11). Bu amaçla dengeli
elektrolit çözeltileri damar iç yolla verilir. Köpek kanlı ishal hastalığında uygulanacak enfüzyon
miktarı hematokrit değer ve canlı ağırlığa göre değişir. Yüksek hematokrit değer ve şok
tablosu damar içi enfüzyonu zorunlu kılar. Oluşan asidoz alkali ile tamponlanır ve elektrolit
denge sağlanır. Ek olarak aminoasit ve karbonhidrat içeren enfüzyon çözeltilerinden
yararlanılır. Bağırsak motilitesini azaltmak için butylscopolamin (2-4 mg/kg) ve
metoclopramid (0.5-1.0 mg/kg) günde iki veya üç doz olarak yapılır. İkincil enfeksiyona karşı
ampicilline veya chloramphenicol (80-100 mg/kg) günlük dozunda doz üçe bölünerek yapılır.
CPV’de damar içi yolla kristalloidler veya kolloidler yanında antiemetikler (metoclopramide,
ondansetron ve prochlorperazin), antibiyotikler (cefoxitin, metronidazole veya enrofloxacin)
kullanılır. Sıvılar kusma ilaçları ve antibiyotiklerden sonra uygundur. Elektrolit çözeltilerine B
kompleks preparatları ve potasyum klorid katılabilir. Ancak bütün tıkanma olgularında (GDV,
pylorus stenozu ve FLUTD gibi) potasyum tamamlama kontrendikedir. Köpek yavrularında da
(puppy) damar içi uygulama tercih edilir. Potasyum eksikliği potasyum içeren çözeltilerle
yapılır. Günlük verilmesi gereken potasyum miktarı mVal olarak hesaplanır.
Potasyum Miktarı (mVal)=Çözelti ve plazma arasındaki fark (mVal)xC.A.x Faktör 0.4
Hiperimmun serumlardan da yararlanılır. Deri altı uygulama apseye neden olur. Bu nedenle
enfüzyon çözeltisine katılması gerekir. Rekombinant feline interferon-w (rFeIIN-w-INTERCAT)
serum fizyolojik içinde 1 ml dozunda kullanılır. İnterferonun antiviral aktivitesi köpek
interferonuna benzer. İnterferon reseptörleri köpek hücreleri yüzeyine yapışarak antiviral ve
immunolojik etkinliği artırır.
Anemik köpek yavrularına kan nakli, hipoproteinemik olgularda plazma nakli (10-20
ml/kg, İV, 24 saat) verilir. Plazma mevcut değil ise Dekstran 70 veya Hetastarch gibi sentetik
kolloidlerden yararlanılır. Parenteral sıvı uygulamanın 1/3’ü kolloidler teşkil ederken geri
kalan (2/3) kısım kristalloid çözeltilerinden kombine edilir. Kusmayı durdurmak için

metoklopramid 1-2 mg/kg dozunda damar içi verilir. İnatçı kusma olgularında ondansetron
(0.1-0.5 mg/kg dozunda damar içi verilir. Sistemik antiasit ve oral sukralfat uygulaması yapılır.
Hipovolemik şok olgularıonda bakteriyel endotoksemi gelişir. Bu amaçla polivalan
antiserum önerilmektedir. Hastalığı atlatan köpeklerden elde edilen serumlar pasif bağışıklık
sağlar (1.1 ml/kg, damar içi).
Geniş spektrumlu, bakterisidal etkili beta-laktam antibiyotikler (ampicilline, sefazolin)
damar içi yolla verilir. Aminoglikozidler ile kombine edilerek anaerobik ve gram negatiflere
karşı kullanılır. Ancak aminoglikozidler akut böbrek yetersizliği nedenidir. Bunu yerine
enrofloksasin gram negatifere karşı kullanılır.
Korunma: CPV-2 aşılamasının erken günlerinde tüm hayvanları 12 haftada maternal
antikordan yoksun kalacağı göz önüne alınmakla beraber bazı yavru köpeklerde bu süre 1516 haftaya kadar bu süre uzayabilir. Bazı hayvanlar CPV-2 için diğer viral enfeksiyonlardan
daha fazla antikor kapsar. İki tip CPV-2 aşılama yöntemi vardır.
Formaldehid ile inaktif hale getirişmiş adjuvant CPV-2 aşısı: İlk aşılamadan 7-10 gün sonra
%70 düzeyinde serumda antikor oluşur. HI testinde titre düzeyi 5-512 ortalama 64-128
düzeyindedir. Antikorlar 6-12 ay sonunda ortadan kalkar. 64’den daha iyi titrelere sahip
köpekler tam dirençlidir. Klinik ve patolojik olarak sağlıklı tablo sergileyenlerde virus
çoğalamaz ve serum titresinde değişime neden olamaz. 64’den daha az serum antikor
titresine sahip köpekler klinik olarak normal görülür. Ancak virus bunlarda çoğalabilir. Tekrar
aşılamaya yanıt kalan antikor titresine bağlıdır. İnaktif aşılama ilk kez 8. haftada yapılır ve 12
ve 20 haftalarda tekrarlanır.
Canlı attenue CPV-2 aşısı: Attenuasyon derecesi farklı aşılar piyasa mevcuttur. En yüksek
düzeyde attenue edilmiş aşıların bağışıklık kapasitesi sınırlıdır. Canlı aşılar attenue aşı ile
benzer bağışıklığı sağlar. Aşının son dozu maternal antikorları etkilememesi için 18 haftadan
sonra yapılır. En az attenu edilmiş olanı normal enfeksiyona verilen bağışıklık ile
kıyaslanabilir. Kombine aşılar yavru köpekler için önerilmez. Eğer farklı üreticilerin aşıları
kombine edilirse koruyucu etki ortadan kalkar. Bazı aşı uygulamalarına bağlı olarak CPV-2
ortaya çıkabilir. Aşırı derecede attenu edilmiş aşılara karşı kısa süreli bağışıklık elde edilir.
Canlı aşılar gebe köpeklerde uygulanmaz. Enzootik enfekte sahalarda aşılama ile hastalığın
eliminasyonu mümkündür. Ancak, maternal antikorlar tüm yavru köpeklerde aşıya karşı
bağışıklık yanıtı engeller. Etken formalin ve hipokloridlere duyarlı ise de, organik materyal bu
antiseptikleri kısa sürede inaktif hale getirir. Köpek barınaklarının, kafeslerinin formalin
fumigasyonuna tabi tutulması önerilmelidir. 1/30, 1/40 dilüsyonda sodyum hipoklorid
kullanılır.
Köpek yavrularında maternal antikorların koruycu rolü nedeniyle aşılamaya 6. haftada
başlanır. Yapılan çalışmalar ilk aşılamanın 6-9 haftalar arasında yapılmasın gerektiğini, ikinci
uygulamanın 12.15 haftalar arasında yapılmasını önermektedir. Predispoze köpek ırklarında
6.ayda tekrar aşı önerilmelidir.
Öngörüm: CPV’de ölüm oranı (mortalite-letalität) %40 düzeyindedir. 3 aydan küçük köpek
yavrularında bu oran %50, 4 aydan büyük olanlarda ise, %34.3 düzeyindedir Rottweiler ve
Alman Kurt köpeği daha sık hastalandıkları gibi diğer köpek ırklarına oranla daha yüksek ölüm
oranına sahiptir.
7. Kuduz
(Lysaa, Rabies, Le rage, Tollwut)
Tanımlama: Kuduz hastalığı sentral sinir sisteminde yangıya neden olan

(encephalomyelitis) bir virus (neurotrop) tarafından köpek, kedi, yabani karnivor ve insan
dahil memelilerde görülen %100 ölüm ile sonuçlanan zoonoz nitelikte bir hastalıktır. Mutlak
ölüm ile sonuçlanan sıcakkanlı hayvanlarda görülen viral poliensefalit olgusudur. Yarasalarda
mevcut kuduz virusu doğal bir varyant olup, insan ve hayvanlar için patojendir. Virus bütün
memelileri enfekte eder ve encephalitis’e bağlı davranış bozuklukları, saldırganlık gibi
semptomlarla ölümle sonuçlanır. Kuduz hastalığı Avustralya ve Antarktika hariç bütün
ülkelerde görülmektedir. Ancak, jeografik bariyere sahip bazı ülkeler ile önlem alan İngiltere,
İrlanda, Norveç, İsveç, İspanya, Portekiz ve Japonya gibi ülkelerde kuduz enfeksiyonundan
yoksun (free of infection) olarak kabul edilir.
Kuduz hastalığı yabani karnivorlar arasındaki siklusu yönünden yabani kuduz
(sylviatic rabies), evcil karnivorlar arasındaki siklusu yönünden evcil hayvan kuduzu (urban
rabies) ve yarasa kuduzu (paralitik virus) olarak üçe ayrılır. Asya’nın büyük bir kısmında, Afrika
ve Güney Amerika’da virus %95 oranında köpek populasyonunda dolaşmaktadır. Diğer
bölgelerde enfeksiyon siklusu yabani memelilerden Avrupa’da kırmızı tilkilerde, Rusya ve
İran’da kurtlarda, A.B.D ve Kanada’da tilki, kokarca ve rakun (raccoon)’lar arasında
dolaşmaktadır. Son yıllarda İngiltere, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda,
Portekiz, İspanya, Malta, Kıbrıs gibi ülkelerde kuduz eradike edilmiştir. Ülkemizde ise kuduz
virusunun doğal kaynağı yabani karnivorlar ile sokak köpek ve kedileridir. 1985 yılında 852
köpek kuduz olgusu kaydedilmiş olmasına karşın, 2 adet tilki kuduzu bildirilmiştir. Asya ve
Latin Amerika’da tilki ve onlar ile temasta olan evcil hayvanlar kuduz kaynağıdır. Ülkemizde
ise, yabani karnivorlar ve sahipsiz köpek ve kediler enfeksiyon kaynağı olarak kabul edilir.
Salivatik kuduz İngiltere ve Yeni Zellanda’da yoktur. Urban kuduzu ise dışarıdan gelen
karnivorlar tarafından bulaştırıldığından bu ülkeler dışarıdan hayvan kabul etmez. Kuduz
görülen Avrupa ülkelerinde değişik yollarla vahşi hayvanlarda hastalık eradike edilmektedir.
Oral yolla aşı uygulaması bunlardan biridir. Virus kaynağı olarak tartışılan fare, rat, sincap gibi
kemiriciler hastalığın yayılmasında önemli role sahip olmamalarına karşın, ısırık ve tırmıkları
insanlar açısından son derece önemlidir. Kan emen yarasalar klasik kuduz semptomları
göstermeyen paralitik kuduza otyiyenlerde ve insanlarda neden olmaktadır.
Etiyoloji: Kuduz virusu tek zincirli RNA içeren Lyssavirus genus’undan ve
Rhabdoviridae ailesindendir (Şekil 181). Sentral sinir sistemine affinite gösteren (neurotroph)
bir virustur. Virus mermi görünüşündedir. Fakat üreme ortamlarındaki şekli CDV’na ve diğer
morbilli viruslara benzer. Bu genus üç tipe veya serotipe ayrılır. Bunlardan bir tanesi bütün
saha çalışmalarından izole edilir ve laboratuvarda kuduz virusu (sokak suşu-stres virus) olarak
kullanılır. Diğer iki tanesi (yabani virus-wild ve yarasa virusu) kuduz ile ilişkili virus olarak
kabul edilir. Saha virusu Pastör tarafından “sokak suşu” olarak isimlendirilmiş ve farelere
intrakranial yolla verilerek üretilmiştir. Farelerde intraserebral letal doz (M.i.c.LD 50 ) standart
olarak kabul edilmiştir. 3 aydan küçük köpek ve kedi yavrularında ısırık sonrası belli bir
inkubasyon periyodu gerektiğinden mantıksal olarak kuduz meydana gelemeyeceği gibi,
yavrular maternal nötralizan antikorlar tarafından da kuduza karşı korunur.

Şekil 181. Rabies virusunun elektron mikroskopik görünüşü
Bulaşma: Virus bütün ekskret ve sekretlerde bulunursa da, özellikle salyada
mevcuttur. Bu nedenle ısırık esas bulaşma yolu olarak kabul edilir. Ancak çok enderde olsa
dolaylı bulaşma (yaraların salya ile bulaşması, kuduz köpek ile temas, çiğ süt içilmesi gibi) söz
konusudur. Bu nedenlerle kuduz hastalığı çok önemsenilmesi gereken bir hastalıktır. Klinik
semptomlar ortaya çıkmadan 14 gün önce salyada virus mevcuttur. Bu nedenle Dünya Sağlık
Örgütü kuduzdan enfekte ülke ve bölgelerde klinik olarak sağlıklı köpek ısırıklarını enfekte
olarak kabul etmiştir. Virus salyada klinik semptomların ortaya çıkışından 14 gün öncesinden
bulunduğu için DSÖ endemik infeksiyonun görüldüğü bölgelerdeki evcil ve yabani hayvan
ısırık vakalarında köpeklerin 10 gün karantinada tutulmasını, köpeğin enfekte olup,
olmadığını anlamak için zorunlu kabul etmektedir. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken bir
nokta laboratuvar çalışmalarında bir köpeğin kuduz olduktan sonra iyileştiği ve 11 ay klinik
olarak sağlıklı olmasına rağmen 11 ay virus yaydığı hususudur. Farklı hayvan türleri
intramuskuler virus inokulasyonuna karşı farklı duyarlılığa sahiptir. Kırmızı tilki çok duyarlı
iken, köpek orta derecede duyarlıdır. Ör. 3.000 M.i.c.L 50 doz bir köpeği intramuskuler yolla
enfekte etmek için gereklidir. Fakat bu miktar virusun kaynağına göre değişebilir. 30 M.i.c.L 50
kadar doz eğer virus şehir kuduzunun endemik olduğu bölgeden gelirse köpek için
öldürücüdür.
Kuduz virusu salyada farklı konsantrasyonlarda bulunur. Virus tilki, kurt, çakal gibi
yabani karnivorların salyasında köpeklerin salyasındakinden daha fazla konsantrasyonda
bulunur. Bu nedenle yabani hayvan ısırıkları çok tehlikelidir. Prensip olarak enfekte
hayvanların salyasında bulunmakla beraber, daima salyada virus olmayabilir. Yani salya ile
virus saçılması intermittens karakterdedir. Deri ile temas, ağız-farenks boşluğu mukozası, göz
konjunktivası, yara, ülser ile temas sonucunda da endirekt olarak virus organizmaya girer.
Oral yolla bulaşmaya oranla intramuskuler yolla hayvanları enfekte etme çalışmalarında ikinci
yol daha etkili bulunmuştur. Kuzey Amerika’da mağaralarda yaşayan, kuduz belirtilerin
göstermeyen, ancak kuduz virusu içeren yarasalardan inhalasyon yolu ile kuduz hastalığının
insan ve hayvanlara ısırık olmadan bulaştığı bildirilmektedir. Bu nedenle yarasa kuduzunun
ısırık olmadan inhalasyon şeklinde solunum yolu ile de bulaştığı kabul edilmektedir.
Deneysel olarak farelere oral yolla kuduz virusu verilerek hastalık meydana
getirilmiştir. Sağlam deri ve mukoza bariyerini aşmadığı kabul edilen virusun sindirim sistemi
mukozasındaki sıyrık, yara ve ülserlerden organizmaya girdiği kabul edilmektedir. Bu husus
kuduz hastalığından ölen ruminant et ve sütlerini tüketen insanlar açısından çok önemlidir.
Kuduz virusunun esas konakçıları olan yabani karnivorlar, sokak köpek ve kedileri ile yarasalar
Dünyada kuduz enfeksiyon zincirini devam ettirmektedir. Buna karşın diğer tüm hayvanlar ile
insanlar son konakçıdırlar ve hastalığın yayılmasında rol oynamazlar. Kuduz virusunun
enfeksiyon spektrumuna sıcak kanlı bütün memeliler ve kanatlılar dahildir. Kuduz hastalığı

taşıyıcı hayvan türüne göre urban kuduzu, yabani hayvan kuduzu (salivatik form) ve yarasa
kuduzu olarak ayrılır.
Virus kuduz hayvanın ısırığı ile organizmaya girer. Mukozalar yoluylada bulaşır.
Miyositler içinde çoğalır. Nöromusküler ve nörotendinal iğ hücrelerine yayılır. Periferik
sinirler içinde intra-aksonal sıvı yoluyla sentral sinir sistemine ulaşır. En sonunda periferik,
duyu ve motor nöronlar içinde merkezden perifere doğru yayılır. Salya bol miktarda enfekte
virrusu saçar.
Patogenez: Son yıllara kadar kuduz virusunun girdiği yerdeki duyarlı sinirlere 5 saat
içinde ve komple ısırık yarasına 10 saat içinde girdiği, periferik sinirler yolu ile medulla
spinalis’i izleyerek beyin dokuya ulaştığı kabul edilirdi. Bu mekanizma iki nedenden dolayı
geçersiz kılınmıştır. Uzun yıllar boyunca kuduz virusunun 5 saat içinde duyarlı sinir uçlarına
girdiği ve yara bölgesinden 10 saatte kaybolduğuna inanılmıştır. İnkubasyon periyodu virusun
beyine periferal sinirlerden m.spinalise oradan da beyin dokuya ulaşma zamanı olarak kabul
edilmiştir. Bu fikirler aşağıdaki iki nedenden değişmiştir.
Bunlardan ilki virus alındıktan sonraki aşılama hastalığın oluşumunu engellemekte ve
virusla karşılaşmamış bireylerde antikorlar kan-beyin bariyerini geçememektedir. Eğer virus
inkubasyonun erken dönemlerinde sinir dokuyu kullanarak beyine doğru ilerlerse aşılamanın
bir faydası olmaması gerekir. Şu anda elimizde virusun inkubasyon periyodunun oldukça uzun
bir döneminde inokulasyon yapılan yerde uzun süre kaldığını belgeleyen veriler mevcuttur.
Virus üremesinin erken dönemlerinin ısırık bölgesindeki kas hücreleri içinde olduğu ve bu
bölgedeki neoromuskuler ve neurotendonal spinder’lerden sinir dokuya girdiği görüşü kabul
edilmektedir. Buradan sinir doku içindeki transport nervöz aksonlar yolu ilerlediği ve bu
ilerlemenin oldukça hızlı olduğu bilinmektedir. Uzunca bir süre virus inokulasyon bölgesinde
kalmasına ve kas hücreleri içinde replike (lokal replikasyon) olmasına rağmen, bağışıklık yanıtı
uyaracak antijenik yetenekte değildir. Bunun yanında ek antijen aşı şeklinde verilirse virus
periferal sinirlere girmeden yeterli bağışıklık yanıtı ortaya çıkarılabilir. Virus lenf ve kan
damarlarında bulunmaz.
Sentral sinir sisteminde virusun çoğalması (replikasyonu) neuronların içinde olur.
Virusun periferal organlara doğru axonlar yolu ile pasif olarak yayıldığı, birçok organı enfekte
ettiği kabul edilmektedir. Bu organların en önde geleni tükürük bezleridir. Burada virus hücre
yüzeyinde plazma membranındadır. Neuronlarda olduğu gibi hücre içi membranlarda
değildir. Bu ise virusun direkt olarak bezin kanallarına geçmesini sağlar ve böylece salyada
virus bulunur. Virusun oral veya nazal yolla alınmasından sonraki patogenezi tam olarak
bilinmemektedir.
Patoloji: Kuduz lezyonları klinik semptomlar ile ilişkili olmayacak derecede farklıdır.
Kuduz hastalığı medulla spinalis, beyin kökü (özellikle pons, medulla, C.amonis) ve bazal
ganglia’da lenfoid hücrelerin perivasküler olarak toplanması ile karakterizedir. Ek olarak
mikroglia’lara infiltrasyon sonucunda neuronal dejenerasyon şekillenir. “Negri cisimcikleri”
kuduz hastalığı için karakteristik inkulizyon cisimleridir. Virus nüleokapsid’lerinin beyin
dokudaki neuron stoplazmalarında (özellikle hipocampus ve serebellar Purkinje hücrelerinde)
toplanması sonucunda Negri cisimleri meydana gelir. Ayrıca önemsiz derecede yangısal
reaksiyon şekillenir. Kuduz hastalığından ölen hayvanların otopsisinde makroskopik
değişikliklere rastlanmaz. Ağız boşluğu ile midede gıda niteliğinde olmayan maddeler (tahta
parçaları, toprak, taş, plastik v.b.) bulunabilir.
Semptomlar: İnkubasyon periyodu değişkendir. Ancak 10 aylık periyod

bildirilmesine karşın, inkubasyon periyodu 10 günden az, 4 aydan fazla olamaz. Bazı kaynaklar
bu dönemi 1 hafta ile 1 yıl arasında belirtmektedir. Deneysel bir çalışmada bu sürenin 9-125
gün arasında değiştiği, ortalama 24 gün olduğu bildirilmektedir. İnkubasyon süresi ısırık
yerinin beyin dokuya uzaklığına göre değişir. Boyun, yüz ve burun bölgesindeki ısırıklarda
inkubasyon süresi diğer organ ısırıklarından kısadır. Kuduz hastalığında inkubasyon periyodu
ısırılan yerin sentral sinir sistemine olan uzaklığına, hayvan türüne, virusun virulensine bağlı
olarak değişir. 12 çift beyin sinirine yakın, sinir ağından zengin el, yüz ve boyun veya burun
bölgesindeki ısırıklarda (L.calibriformis) inkubasyon periyodu diğer bölge ısırıklarına oranla
daha kısadır. Hastalığın üç ilerleyici evresi mevcuttur. En önemlileri saldırganlık ve paralitik
dönemdir.
a. Prodromal dönem: Kuduz olgularında ilk olarak karakterde değişiklikleri
ortaya çıkar. “Prodromal faz” olarak isimlendirilen bu dönemde genellikle vücut ısısı biraz
artar. Bu dönem köpekler 2-3 gün sürer. Çevresi ile ilişkili, ancak tek başına kalmak,
saklanmak ister. Köşesine çekilme, korku, sinirlilik, kaygı, kuytu yerlere saklanma veya
saldırganlık gibi davranış değişiklikleri gösterir. Şuur yerinde olduğu için, sahibinin emir ve
komutlarını dinler. Bu dönemde salya aşırı miktarda virus içerir. Klinik semptomlar ortaya
çıkmadan 14 gün önceden salyada virus varlığı kabul edilirse de, bu sürenin son 3 günü
kesindir. Klinik semptomların belirginleşmediği (çene düşmesi ve salivasyon gibi) hastalığın
başlangıç dönemi olan prodromal fazda köpek yürütülecek olursa, belden aşağısının salınarak
hareket ettiği usta bir klinisyen tarafından ortaya konur. Köpeğin baş ve boynu yere doğru
eğilmiş olup, yüz ızdıraplı bir ifadeye bürünmüş haldedir ve hayvan arka tarafını salınarak
yürür. Bu semptomları gösteren köpekler ile temastan kaçınılarak, kuduzdan şüphelenilmeli
ve hemen karantinaya alınarak gelecek günlerde ortaya çıkacak diğer semptomlar
izlenmelidir. Bu dönemde araştırılması gereken diğer bir hususda pupillada asimetridir. Her
köpekte mutlak pupilla asimetrisi meydana gelmez. Ancak küçük bir el feneri ile el sürmeden
pupillalar muayene edilecek olursa asimetri saptanabilir. Alt çene felcinin ve diğer felçlerin
belirgin olmadığı bu dönemde köpekler normal koşullardaki düzeyde olmasa da kısmen yem
ve su tüketirler. Sağlıklı köpekler kuduran köpeği aralarına alıp, barındırmak onunla oynamak
istemezler.
b. Eksitasyon dönemi (furious phase): Davranış değişikliklerinden kısa bir süre
sonra (1-2 gün) “eksitasyon dönemi” başlar. Eksitasyon fazı 1-7 gün sürer ve köpek
hiperaktiftir. Acayip davranışlar ısırmak, koparmak, yarayı ısırmak, yalama, parcalama isteği,
boş boş dolaşıp gezinme, eksitasyon, huzursuzluk, çevreye uyumsuzluk, salivasyon, ağızda
köpüklenme gibi. Kudurmuş şekilde olup, huzursuz, aşırı derecede uyarılmış (irritabl) ve her
şeyi ısırmaya çalışır. Taş, odun, halı, ot gibi materyali ve diğer hayvan ve insanları ısırmak,
parçalamak ister. Şayet zincir ve demir gibi materyali ısırır ise dişlerini kırar, diş etlerine zarar
verir. Hipereksitabilite kısa süreli olabilir ve hayvan hipereksitabiliteden sonra dostça
davranabilir. Kuduz hastalığında ses değişiklikleri anormal uluma ve havlama tarzındadır. Felç
başladıktan sonra ses kısılır. Çevredeki diğer köpekler kuduran köpeği çok iyi tanır ve etrafını
çevirerek saldırırlar. Şuur yerinde olduğu için sahibinin emir ve komutlarını dinler. Şayet
köpek serbest ise, uzun süre dolaşır (25 mil veya daha fazla mesafeyi eve dönmek için kat
eder). Sahibi hayvanın dış görünüşüne bakarak kaza geçirdiği veya diğer köpeklerle
boğuştuğunu tahmin eder. Paresis belirtisi olarak, ekstremitelerde ve kuyrukta zayıflık,
yutkunmada zorluk, çene ve göz kapaklarında düşme görülür. Hasta köpeklerde yutma
güçlüğü gelişir ve suyu içemez. Bu durum “hidrofobi-hydrophobia” olarak isimlendirilir. Ancak

insanlarda şekillenen sudan korkma durumu köpeklerde meydana gelmez. N.trigeminus
felcine bağlı olarak alt çene düşer, dil sarkar ve salivasyon görülür. Bu dönemde alt çene bir
sopa yardımı ile kapatılacak olursa rahatlıkla kapanır ve tekrar düşer (çenenin kapanma
durumunun kontrolü). Aynı zamanda hayvan uzatılan sopayı ısırmak parçalamak ister ve
saldırır. Bu muayene şekline sakin kuduz formunda bile saldırganlık şekillenir. Bu şekilde
kuduzdan şüpheli hayvanlar hemen karantinaya alınır. Çene felcini takip eden günlerde felç
hali ekstremitelere yayılır ve en son interkostal kas paralizinden en geç 10 gün içinde ölüm
şekillenir. Kudurmuş köpekler konvülziyon esnasında da ölebilir. Fakat çoğu zaman paraliz
şekillenerek hayvan komaya girer ve ölür.
Birçok sahipli köpekte kuduz hastalığın sessiz-sakin formu görülür. Bu formun tanısı
prodromal ve saldırganlık fazları olmadığından veya kısa süreli olduğundan güçtür. Hayvan
sahibinin yanında hiçbir saldırganlık semptomu göstermeksizin çene düşmüş, salivasyon
şekillenmiş halde kliniğe kadar gelebilir. Bu durumda hayvan sahiplerini ikna etmek son
derece güçtür. Hemen karantinaya alarak diğer semptomların ortaya çıkması beklenmelidir.
Sakin kuduzda eksitasyon yerine felç belirtileri ön plandadır. Zamanla paraliz bütün kas
gruplarında ilerler. Konjunktivada konjesyon ve salya ağızdan akar. Yutmada güçlük oluşur.
Yem ve salya yutakta toplanır ve hayvanda boğulma belirtileri görülür. Bu belirtiler yemek
borusunda yabancı cisim izlenimi vererek hatalı tanıya neden olur. Bu durum muayene eden
hekimin ellerinin çizilmesine ve enfekte virus ile temasa geçmesine sebep olur. Sakin kuduz
semptomları gösteren köpek provoke edildiğinde (sopa ile veya diğer bir hayvan tarafından)
ısırır ve saldırır.
c. Paralizis dönemi (dumb phase): Hastalığın bütün formlarında hayvan yan tarafı
üzerine yatarak koma ve solunum kasları paralizinden en geç 10 gün içinde ölür. Yatan köpek
zaman, zaman ayağa kalkıp amaçsızca dolaşabilir. Bütün kuduz köpekler her zaman sakin ve
saldırgan değildir. Kendi etrafında dönme (circling), körlük veya ataksi gibi sinirsel belirtiler
gösterir. Ses değişikliği çok belirgindir. Seksuel istek artmıştır. Hastalığın süresi kuduz
belirtileri ortaya çıktıktan ölüme kadar geçen süre maksimum 10 gündür. Genellikle 7-8. güne
doğru ölür. Klinik gözlemlere göre köpekler 5-6. günlerde ölmektedir. Her nasılsa Batı
Afrika’da Olou fato tipi 25 gün kadar yaşamaktadır.
Kedilerde kuduz: Kedilerde kuduz hastalığının seyri köpeklerdeki gibidir. Ancak
daima saldırgan kuduz formu kedilerde görülür. Kedilerde kuduzun inkubasyon periyodu 2-24
hafta arasında değişir. Fakat büyük çoğunluğunda 4-6 hafta içinde inkubasyon tamamlanır.
Kedilerde prodromal dönem 1-2 gün kadar sürer. Kulak ve kuyruk dik olup, hayvan belli
istikamete doğru salınarak koşar ve anormal hareketler yaparak hareket eder. Bu esnada
insan ve diğer hayvanlara saldırır. Dişleyerek ısırmak ve ön ekstremiteleri ile tırmalamak ister.
Kediler patilerini yaladıkları için kedi tırmıkları virusun bulaşması açısından ısırıkları kadar
tehlikelidir. Yüz enerjik bir hal almıştır. Anksiete, saldırganlık, sinirlilik, insancıl davranması
gereken hayvan irritabl durumdadır. Furiouz fazda ptiyalismus, kas titremeleri, ataksi,
anoreksi ve saldırganlık görülür. Paralitik dönem prodromal dönemden hemen sonra başlar.
Alt çene köpeklerde olduğu kadar belirgin olarak düşmüş değildir. Kısmen açıktır. Salivasyon
ağız ve çevresinde köpük şeklindedir. Generalize felç, koma ve ölümle sonuçlanır. En geç 10
gün içinde interkostal kas paralizinden ölür. Virus saçımı 1-5 gün evvel vardır. Eldiven ve
maske zorunludur.
Kuduzdan şüpheli olarak ölen köpeklerde laboratuvar muayeneleri hastalığın tanısı
için yeterlidir. Şüpheli köpekler vurulmuş ise beyin dokuya zarar gelmemesi gerekir.

Tanı: Canlı hayvanda spesifik kuduz semptomları olan salivasyon, çene düşmesi,
saldırganlık gibi semptomlar görüldüğünde kuduz tanısı koymak mümkündür. Hatta bu
durumdaki köpeği halk (kırsal kesimde) çok iyi tanır ve insan ve diğer hayvanlara zarar
vereceği için itlaf etme yoluna gider.
Çenede düşme, salivasyon, saldırganlık gibi sinirsel belirtiler ve nedeni açıklanamayan paresis
gösteren köpeklerde kuduzdan şüphelidir. Fakat öldürülmez ve güvenli bir şekilde
karantinaya alınarak korunur. Kuduz köpek sinirsel belirtiler başladıktan sonra en az 5 gün
yaşar. Kuduz şüpheli hayvanlar ise 10 gün süre ile karantinada tutulur. Negri cisimlerinin
şekillenmesi için bu süre şarttır. Buna karşın son yıllarda floresan antikor tekniğinin
yaygınlaşması ile karakteristik kuduz semptomları gösteren köpekler itlaf edilmektedir.
Saldırgan kuduz şekli klinik olarak çok belirgindir. Çoğu zaman sahipli köpeklerde
sakin kuduz görülür. Davranış değişikliklerine ilerleyici paralizis refakat eder. Kuduz
köpeklerin otopsilerinde midede gastritis belirtileri, taş, tahta, yaprak gibi gıda niteliğinde
olmayan şeyler bulunur. Kuduza karşı aşılanmış hayvanlarda kuduz meydana gelme olasılığı
yoktur. Şayet hayvan ölmüş veya öldürülmüş ise, kafası özel eğitilmiş kişiler tarafından
kesilerek sızdırmaz teneke kutu içinde Kuduz Teşhis Laboratuvarına gönderilir. Kafatası
sızdırmaz, mühürlenmiş kutular düşük ısıda, dondurulmadan gönderilir. En iyisi küçük
hayvanları olduğu gibi hiç açmadan ve kokuşmadan tanı laboratuvarına göndermek ve orada
kafatası kesilerek beyin dokunun çıkarılmasını sağlamaktır. Laboratuvarda beyin çıkaran kişi
eldiven ve özel giysi ile korunarak kafatasını açar ve beyin dokunun muayene edilecek kısmı
olan cornue amonis bölgesini yapılacak muayeneler için laboratuvara ulaştırır.
Laboratuvar tanı:
a. Seller yöntemi: C.amonis bölgesinden alınan beyin doku örnekleri lam üzerine
yayılarak (ban, ban yöntemi) Seller boyamaya tabi tutulur ve mikroskopta hemen muayene
edilir. Bu yöntem ile %60-70 oranında Negri cisimlerini saptamak mümkündür. Bu
muayenede hücre içindeki değil de ortamdaki Negri cisimleri araştırılır. Ancak eritrositlerle
karıştırılması mümkündür. ½ saat gibi kısa zaman içinde sonuç verir.
b. Histopatolojik bakı: Ensefalitis semptomları gösteren köpeklerin beyin dokusunun değişik
yerlerinden alınan doku örnekleri histopatolojik olarak incelenerek intrastoplazmik Negri
cisimcikleri aranır.
c. İmmunfloresan antikor tekniği: Kuduz tanısı amacıyla beyin dokuda viral antijenleri
ortaya koymak amacıyla immun boyama yöntemleri (immun stain) olan immunfloresan
antikor tekniği veya immunoperoksidaz tekniği kullanılmaktadır. Bu metotlar hızlı ve hatasız
olup, histolojik tanım metotları iyi yetişmiş ekipleri olamayan laboratuvarlarda hata oranı
daha yüksektir. Beyin doku örneklerinde usulüne uygun olarak yapılan incelemede 24 saat
içinde %99.9 oranında kuduz olup, olmadığına karar verilebilir. İmmunfloresans yöntemi ile
taşıyıcıda virusun soyunu saptamak mümkündür. Değişik strain nükleokapsidlerine karşı
oluşan moloklonal antikorların immunfloresans yöntemi ile saptanması mümkündür.
d. İntrakranial inokülasyon: Şüpheli hayvandan alınan beyin doku örnekleri
emülsiyon yapılarak farelere intrakranial yolla verilir ve paralizin ortaya çıkması beklenir.
Virus izolasyonu amacıyla beyin emülsiyonunun süt emme döneminde olan veya sütten
kesilmiş farelere intrakranial yolla uygulanır. Şayet kuduz virusu hala etkili ise, 6-21 gün içinde
farelerde paraliz meydana gelir. Bu şekilde inokulumda virus varlığı ortaya konmuş olur.
Hastalık farede patognomik kuduz belirtilerini meydana getirmez ve virus farenin beyin
dokusundan yapılan immunfloresans yöntemi ile izole edilmiş olur.

Ayırıcı tanı: Bütün encephalitis, encephalomyelitis ve meningoencephalomyelitis ile
seyreden hastalıklar ile karışır. Ayrıca BHC, organik fosforlu ensektisid, karbamatlı ensektisid
zehirlenmeleri, Aujesky (Yalancı kuduz), botulismus, güneş çarpması ve ısı vurması ile
karışabilir. Kedilerde ise tokzoplazmosis, Feline leucosis, FIV, FIP ve thiamin eksikliği ile karışır.
Korunma: Modern kuduz aşıları yüksek derecede bağışıklık sağlar. Kuduz hastalığı
belli bölgelere ve ülkelere lokalize olduğundan bu bölgelerdeki karnivorları aşılanması
hastalığın kontrolü açısından zorunludur. Canlı attenue edilmiş aşılar inaktive edilmiş aşılara
oranla daha ucuzdur. Bu nedenle daha yaygın olarak kullanılır. Canlı Flury suşu ile yumurtada
hazırlanan aşılar erişkin köpekleri 3 yıl süre ile kuduza karşı korur. Sıcak iklimlerde bu aşının
kullanımından ileri gelen sorunlar bilinmektedir. Aşırı doku içerdiğinden sıcak yavru
köpeklerde zararlı olabilir.
Batı Avrupa ve Japonya’da canlı kuduz virusu ile hazırlanmış aşıların kullanımına
karşı isteksizlik vardır. Aluminyum hidroksit eklenmiş “rabisin” aşısında ikinci doza gerek
yoktur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından standardize edilmiş prosedüre göre 3-4 aylık köpekler
aşılanmalıdır (Canlı aşı tek doz, inaktive edilmiş aşılar bir ay ara ile iki doz). Aşı bir yaşında
tekrarlanmalıdır. 2-3 yılda bir tekrarlanır. Canlı virus aşıları intramusküler yolla kalçadan
enjekte edilmelidir. İnaktive edilmiş aşılar deri altı yolla da yapılabilir. İnaktive edilmiş aşılar
ile yavru köpekler 3 aydan sonra aşılanır. Bütün aşılamalarda bir ay içinde bağışıklık gelişir. Bu
zaman içinde köpekler enfekte sahalardan uzak tutulmalıdır. İnsanlarda koruyucu amaçla
enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla aşılama yapılmaktadır. Günümüzde insan diploid hücre
kültüründe hazırlanmış inaktif virus aşıları kullanılır.
Özellikle Avrupa’da vahşi hayvan kuduzunu kontrol etmek amacıyla (salivatik tip)
oral yolla verilen attenue edilmiş aşılar bağışıklık amacıyla kullanılmaktadır. İlk uygulamalar
1978 yılında SAD strain of virus ile küçük plastik taşıyıcılarda tavuk eti içinde (Hamburger
şeklinde) İsviçre Alplerinde tilkilerde kullanılmıştır. Kilometre kareye 15 adet SAD aşısı
yerleştirilmiş ve bu şekilde tilkilerin %50’sinde bağışıklık elde edilmiştir. 1985-1990 yılları
arasında sokak köpekleri üzerinde benzer çalışma Ankara’da belediye tarafından yapılmıştır.
Kuduza karşı aşılama %100 güvenli bağışıklık sağlar. Köpek yavruları ilk 12-16 haftalar arası da
aşılanır. Kedilere 3 aydan önce kuduz aşısı yapılmaz.
Temas sağaltımı: Isırılan köpek veya kediler daha önce aşılanmış ise, tek doz aşı
tekrarlanır. Ancak 3 ay süre ile karantinada kalmaları gerekir. Şayet daha önce aşı
uygulanmayan olgularda 6 ay süre ile karantina uygulanır. Kuduz semptomları gösteren
köpek ve kediler 10 gün süre ile karantinaya alınarak beklenir. Klinik semptomlar takip edilir.
Hayatını kaybeden hayvanlar özel kuduz laboratuarına gönderilir. 10 gün sonra sağlam
kalanlar sahibine teslim edilir.
Dezenfeksiyon: Virusu hemen inaktive etmek için 1:32 oranında sulandırılmış sodyum
hidrokorid (çamaşır suyu) kullanılır. 4 litre su için 120 cc kullanılarak bulaşık alanlar, kafesler,
yem kapları ve aletler dezenfekte edilir.
8. Kedilerin Enfeksiyöz Peritonitisi
(Feline Infectieusse Peritonitis-FIP)
Etiyoloji: Sağaltımı mümkün olmayan, daima ölümle sonuçlanan 1950 yılından beri kedi ve
kedigillerde görülen viral bir hastalıktır. Hastalık 1963 yılında vasculitis ve pyogranulomatöz
yangısal reaksiyonlar gösteren bir ev kedisinde ortaya konmuş ve 1966 yılında feline
infectieusse peritonitis (FIP) olarak tanımlanmıştır. İki yıl sonra hastalık etkeni etkeni “feline

infectieusse peritonitis virusu” (FIPV) elektron mikroskobik olarak izole edilmiş ve 1970
yılında hasta kedilerden sağlamlara nakledilmiştir. Böbrek, karaciğer ve omentum hücreleri
süspansiyonu subkutan ve intraperitoneal olarak enjekte edilerek hastalık meydana
getirilmiştir. 1978 yılında ilk kez kedi ince bağırsak epitel hücrelerinden virus izole edilmiştir.
1995 yılından sonra Dünya çapında önemli bir hastalık haline gelmiştir. Hasta kedilerin ince
bağırsak epitel hücrelerinden hazırlanan süspansiyon sağlam kedilere enjekte edildikten 33
gün sonra iştahsızlık, abdominal hacim artışı ve dehidratasyon meydana gelmiş ve kedi 35.
günde ölmüştür. Otopside karaciğer ve mediastinum’da beyaz, küçük nekrotik odaklar ve
peritoneal boşlukta yoğun sıvı toplanması ortaya konmuştur. Tipik FİP semptomları gösteren
kedilerden elde edilen peritoneal sıvı sağlıklı kedilere intraperitoneal yolla enjekte edildiğinde
aynı semptomlar meydana gelmiştir. Peritoneal sıvı hücre kültürlerine ekildiğinde
sitopatolojik etki (CPE) meydana gelir ve elektron mikroskobik olarak virus izole edilebilir.
Kedi corona virusuna yapısal ve serolojik yönden identik ishale neden olan “feline enterale
Coronavirus (FECV) da izole edilmiş ve bunun FIP virusunun mutasyonu olduğu ortaya
konmuştur. Bütün RNA içeren viruslar gibi Corona viruslar mutasyonu sevdiklerinden birçok
varyantları oluşur ve bu varyantlar esas virustan çok az düzeyde farklıdır. FIPV ve FECV
arasında mutasyon açısından değişik teoriler ileri sürülmüştür. Birinci teoriye göre FCoV
enfeksiyonu esnasında FIP meydana gelmekte, ikinci teoriye göre FİP enfekte kedilerin
bağırsaklarında FECV virusları oluşmakta ve dışkı ile atılarak diğer kedilere bulaşmaktadır.
Muayenehane, hayvan hastanesi, kedi boksları, hayvanat bahçeleri ve yetiştirme yerlerinin
bu viruslar veya mutantları tarafından enfekte olduğu kabul edilmektedir. Hastalık genomu
değişikliğe uğramış kedilerin coronavirus’undan (FCoV) ileri gelir. Genç kedilerde öldürücü
seyirlidir. Virulent tipi feline coronavirus (FCoV) iken, nonvirulent biyotipi feline enteric
coronavirustur (FECV). FCoV kökünden ileri gelen FECV-UCD, FEV-RM, FIPV-UCD3 ve FIPVUCD8 suşları saptanmıştır. Corona viruslar 3 gruba ayrılır (Tablo 164).
Tablo 164. Corona virusların gruplandırılması (Rottier, 1999)
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Canine coronavirus
(CCV)

Bovine coronavirus (BCV)

Feline coronavirus
(FCoV)
Human coronavirus
(HCV)

Human coronavirus
(OC43) (HCV-OC43)
Hemoglitinize eden
encephalomyelitis virusu
(HEV)
Fare hepatitis virusu
(MHV)
Hindilerin bulaşıcı enteritis
virusu (TCV)

Domuz epidemik ishal
virusu (PEDV)
Transmissibl
gastroenteritis virusu
(TGEV-229 E)

Enfeksiyöz
bronşitis
virusu (IBV)

Şekil 182. Corona virusların elektron mikroskopik yapısı (Murphy ve ark. 1999)
Kedi corona virusları: Evcil ve yabani kedigillerin yaşadığı hayvan barınakları,
pansiyonları, bakım ve yetiştirme çiftlikleri, su ve yem kapları, kedi tuvaletleri kedi corona
virusları (FCoV) tarafından bulaştırılmış haldedir. Kedi corona virusları yuvarlak veya
pleomorfik yapıda olup, 60-120 nm çapındadır. Büyük membran proteini (M), küçük
membran proteini (sM), polipeptit yapıda nükleokapsid (N), segmente olmamış RNA kapsar
ve elektron mikroskopik görünüşleri taca benzediğinde Corona virus adı almışlardır.
Virus proteinleri farklı özelliklere sahiptir. Membran proteini virusun dayanıklılığını
artırır. Peplomer protein yüzeysel protein olup, apikal enterosit’lere yapışmasını sağlar.
Eskiden kedi corona virusları FIP (FIPV) ve enteritis suşu (FECV) olarak ikiye ayrılırdı.
Günümüzde ise, patojenik özellikleri yönünde değil de, asemptomatik enfeksiyona sebep
olmaları yönünden aşağıdaki gibi gruplandırılır (Tablo 165).
Tablo 165. FIP’in virusunun virulens yönünden ayrımı (Hoskins, 1993)
Hafif
Orta derecede
Yüksek
virulenz
virulenz
virulenz
FIPVFIPV-UCD1
FIPV-TN406
UCD2
FIPVFIPV-DF2
UCD3
FIPVUCD4
Bulaşma: FCoV virusu FIP enfekte kediler tarafından atılır (ekskre) ve salgılanır
(sekrete). Dışkı en önemli bulaşma kaynağıdır. Bulaşmada oronazal yolda sorumlu tutulur.
Virus kloroform, ısı ve etere duyarlı olup, pH: 3’te inaktif hale geçer. Bazı FCoV suşları
kuruluğa dirençlidir ve oda ortamında 7 hafta süre ile canlı kaldığı gibi, endirekt yolla da
bulaşmaya neden olur. İntraperitoneal enjeksiyon ve kan nakli gibi iatrojenik bulaşma yolları
ile de bulaşma mümkündür. 4 gün önce ölen bir kedinin akciğer, karaciğer ve dalağından
virus izole edilmiştir. Ancak intrauterin bulaşma söz konusu değildir. Kedi yavruları 6-8 hafta
süre ile maternal antikorlar tarafından enfeksiyona karşı korunur. Şayet antikor
konsantrasyonu düşük ise enfeksiyon riski vardır. Virus alındıktan 24 saat sonra ince bağırsak
ve farenks lenf düğümlerine yerleşir. Enterosit’lerin yüzeyine yerleşen virus hücrenin içine
girerek stoplazmaya yerleşir ve hücre yıkımına sebep olur. Enteritis ve ateş ortaya çıkar.
Enfeksiyon mide-bağırsak kanalı ve lenf düğümlerinde meydana gelir. Bazı olgularda

kedilerde hiçbir klinik semptom şekillenmez. Ne zaman stres ve kortikosteroid uygulama gibi
nedenlerle bağışıklık sistemi baskılanır, o zaman klinik semptomlar ortaya çıkar.
Virus enterosit’lerde makrofajlar tarafından fagosite edilir. İnce bağırsaklara yerleşen
virus birinci viremi dönemine maruz kalarak vücuda yayılır ve 14 gün sonra sekum, kolon,
bağırsak lenf düğümleri, dalak ve karaciğerde yerleşir. Hastalığın ilerlemiş dönemlerinde
sentral sinir sistemi dahil tüm organizmada makrofajlar tarafından fagosite edilir. Bu döneme
“makrofajlarla ilişkili viremi dönemi” adı verilir. Enfeksiyonunu bu ilk döneminden sonra
hücresel bağışıklık oluşmaya başlar. Şayet hücresel ve salgısal bağışıklık yetersiz ise, FIP’nin
eksudatif formu şekillenmeye başlar. Hücresel ve salgısal bağışıklık sonunda önemli miktarda
virusa özgü antikorlar açığa çıkar. Ancak bunlar inaktif olup, özellikle eksudatif olmayan FIP
formunda vardır. FIP patogenezinde immunkompleks oluşumunun kan damarlarında yıkıma
neden olduğu bildirilmektedir. FIP’e neden olan coronavirusları makrofaj stoplazmasında
ortaya koymak mümkündür. Ancak, viruslar ölmüş makrofajları terk eder. Virusların ölmüş
makrofajları terk etmesi, kimyasal komplement bileşikleri ve diğer yangı ürünleri dokusal
yıkım nedeni olarak kabul edilir. Enfekte makrofajlardaki interleukin-1 ve interleukin-6
yangısal olaylara katılarak vasculitis meydana gelir. Damar duvarında oluşan yangısal
değişiklikler sonucunda pıhtılaşma faktörleri aktive edilerek dissemine intravasküler
koagulopati (dissemine intravascular coagulopathie-DIC) şekillenir. Vaskulitis ve perivaskulitis
ile karakterize FIP formunun histopatolojik bakısında; nötrofil granulosit, lenfosit, plazma
hücreleri ve makrofajlara damarlarda rastlanır. Bu damar lezyonlarına bağlı olarak
serofibrinöz nitelikte hücreden zengin eksudat sızar ve toplanır. Generalize perivaskulitis,
lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonu bütün organ ve paranşim dokularda meydana gelir.
Benzer patolojik değişikliklerin %46 oranında visseral pleurada da meydana geldiği
bildirilmektedir. Granulamatoz karakterli FIP olgularında lenfosit ve plazma hücreleri
toplanmasından ileri gelen perivaskulitis söz konusu olup, granulamatöz yangı veya granulom
oluşumu ön plandadır.
Antikor oluşumu: FIP’de antikor oluşumuna bağlı bağışıklık yanıtı antikor miktarının
yüksekliğine bağlı olarak meydana gelmesine karşın, kedilerde Corona viruslara karşı oluşan
antikorlar hastalıktan koruyucu değildir. Çünkü klinik semptomlar hızla gelişir ve hayvan kısa
sürede ölür. Antikor oluşumuna bağlı bağışıklık yanıtı makrofajlar tarafından antijen-antikor
kompleksi meydana getirilmesi şeklinde olup, bu mekanizma insan ve hayvanlarda
respiratorik sinsitial virus, influenza virusu tip A, kuduz virusu ve HIV-1 virusuna karşı da
gerçekleşir.
Patogenez: Eskiden FIP hastalığının üç farklı formu olduğu kabul edilirdi. Birinci form
toraks, abdomen ve perikardial boşlukta fibrinöz peritonitis ve pleuritis nedeni ile sıvı
toplanması olup, eksudatif-efüziv form olarak adlandırılırdı. İkinci form ise sıvı toplanması
olmaksızın iç organlarda, göz ve sentral sinir sisteminde granulamatöz, kuru, efüzyon ve
eksudasyonun olmadığı hastalık şekli idi. Üçüncü form ise,her ikisinin karışımdan ibaret sıvı
toplanması ve granulamatöz değişikliklerin beraberce görüldüğü hastalık şekli olarak
tanımlanırdı. Ancak günümüzde FIP kuru (nonexudative) ve sulu form (exudative) olarak ikiye
ayrılarak incelenmektedir. Otopsi sonuçlarına göre %60 oranında eksudatif, %40 oranında
eksudatif olmayan form saptanmıştır. Bazı araştırmacılar ise granulamatöz FIP oranını %16
olarak bildirmektedir. Günümüzde primer lenfoplazmasellüler perivaskulitis veya seröz
zarlarda damar duvar değişiklikleri sonucunda lenfoplazmasellüler hücre infiltrasyonu
şekillendiği kabul edilir. Bu nekrotik değişikliklere bağlı olarak granulomlar oluşur. Kedilerde

az veya çok sıvı toplanması ve granulamatöz değişiklikler sonucunda eksudatif veya non
eksudatif FIP formu ortaya çıkar. Seröz zarlarda ve paranşim organlarında subakuttan kroniğe
değişen sürelerde fibrinöz, fibroblastik veya granulamatöz değişiklikler sonucunda fibrinden
zengin sıvı (exudat) toplanır. Eksudat %71 oranında abdominal, %29 oranında toraks
boşluğunda toplanır. Peritoneal yüzeylerde milier tarzda yayılmış düğümcükler şekillenir.
Karaciğer, dalak ve böbrekte seröz zarlarda olduğu gibi gri-beyaz renkte fibrin toplanmaları
vardır. Granulamatöz değişiklikler böbrekler, bağırsak, lenf düğümleri, karaciğer, dalak,
mezenterial ve mediastinal lenf düğümleri ile pankreasta meydana gelir. Sentral sinir sistemi
değişiklikleri ile karakterize FIP formunda hydrocephalus, hydromyelia, ependymitis ve
meningitis meydana gelir. Leptomeninx’lerde kalınlaşma, küçük, gri renkte meningeal plak
oluşumu ve düğümcükler makroskopik olarak görülür. İridocyclitis, uveitis, retinitis ve camera
oculi anterior’da eksudat toplanması şeklinde göz değişiklikleri ortaya çıkar.
Histopatoloji: FIP granulomlarından yapılan histopatolojik bakıda fibrinöz, nekrotik,
granulosit, lenfosit ve monosit infiltrasyonu ortaya konur. Eksudatif formda merkezde
nekrotik materyal ve nötrofil granulositler ile çevresinde fibroblast, lenfosit ve plazma
hücreleri tarafından çevrili pyogranulom görüntüsü vardır. Granulamatöz formda ise,
granulomun dışında daha fazla fibroblast, lenfosit, plazma hücreleri ve aşırı miktarda
proteinden zengin eksudat yer alır. Nötrofil granulositler seyrektir. Lenfatik dokuda Thücreleri ve B-hücreleri bulunur.
Semptomlar: Klinik olarak FIP hastalığının formlarını ayırmak mümkün değildir. Birçok
kedide granulamatöz değişikliklere bağlı olarak abdomen ve toraks’ta eksudat toplanmış,
organ damar sisteminde değişiklikler meydana gelmiş haldedir. Sağaltıma rağmen düşmeyen
ateş, genel durumda bozulma ve kronik karakterli canlı ağırlık kaybı gibi atipik belirtiler
mevcuttur. Hastalığın başlangıcında burun akıntısı ve öksürük gibi solunum sistemi, kusma ve
ishal gibi sindirim sistemi semptomları vardır. Devamla organlara bağlı semptomlar gelişir.
Hafif derecede ikter, karaciğer ve abdominal lenf düğümlerinde büyüme ortaya konabilir. Bu
atipik semptomları takiben eksudat toplanmasına belge klinik semptomların gelişimi
izlenmelidir. Pleural kavitede eksudat toplanması siyanoz ve solunum güçlüğüne neden olur.
Şayet assit şekillenmiş ise, abdominal hacim artmıştır ve palpasyonda fluktuasyon palpe
edilir. Radyolojik bakıda ne kadar fazla sıvı toplanmış ise, organ çeperleri o kadar belirgin
değildir. Abdominal boşlukta sıvı toplanması 1 litre kadar olabilir. Cavum pleura ve
pericardii’de sıvı toplandığında kalp sesleri çok uzaktan gelir. Sentral sinir sistemi
semptomları gösteren kedilerin %60’ında eksudat toplanması meydana gelmez. Nystagmus,
denge bozukluğu, hidrosefalus ve titreme gibi semptomlar şekillenir. FIP’te panuveitis çok
tipik bir semptom olup, blepharospasmus, lacrimation, iris değişiklikleri, miosis ve iris’te
ödem oluşumu görülür. Uveitis anterior’a bağlı olarak camera oculi anterior’da fibrinden
zengin eksudat toplanır. Endotel hücrelerine makrofaj ve nötrofil granulositler sızarak ödem
oluşur.
İnkubasyon dönemi aylarca sürebilir. 6 ay ile 5 yaş arasında değişir. Sıklıkla 6 ay ile 2
yaş arasında görülür. Tipik FIP 3-16 aya arasındaki kedilerde ölümcül seyreder. 5 yaş ençok
görüldüğü dönemdir. Bazı kedi ırkları hastalığa predispozedir. Doğal enfeksiyonlarda
inkubasyon dönemi bilinmemektedir. Subklinik seyirli FIP aylarca, yıllarca devam eder. Erişkin
kedilerde yıllarca süren kronik formu görülür. 2 formu vardır:
Efüziv FIP (eksudatif, yaş, non-paranşimatöz FIP): Peritonitis veya pleuritis ile seyreder.
Yaygın damar yangısı (vasculitis) ile nitelendirilir. Bu nedenle protein ve fibrinojenden zengin

sıvı damar dışına çıkar. Efüziv FIP küçük venlerde pyogranuloma (plak) oluşumu ile
nitelendirilir. Visseral seroza, omentum veya pleural yüzeylerde yerleşir (Şekil 183).
Organlarda yapışmalara (adhezyonlar) ve sıvı toplanmasına neden olur. Abdominal hacim
artışı veya pleural efüzyon nedeniyle solunum güçlüğü nedenidir. Sentral sinir sistemi
semptomları posterior paresis, inkoordinasyon, hiperestesi, nöbetler, trigeminal ve fasial felç,
konvülziyon ve hidrosefalus semptomlar olarak sayılabilir.
Kuru FIP (Non-efüziv, granulamatöz veya paranşimatöz FIP): Böbrekler, lenf düğümleri, göz
ve merkezi sinir sisteminde granulamatöz lezyonlara neden olur. Aralıklı ateş, iştahsızlık,
anterior üveitis, mezenterial lenf düğümlerinde büyüme, sinirsel semptomlar (ataxia,
nystagmus, vestibular ataksi) ve retinal vasculitis (patognomik semptom) ile nitelendirilir.
Kuru FIP’te granuloma oluşumu ön plandadır. Abdominal organlarda böbrekler, karaciğer,
mezenterik lenf düğümleri ve bağırsak duvarında, sentral sinir sisteminde ve gözlerde
granulomlar oluşur (Şekil 184). Değişik organlardaki bu glanulomalar böbrekler, dalak, kolon
ve karaciğerde çoğunluktadır. Bilateral uveitis kuru formun çok sık rastlanan göz değişikliğidir.
Tanı: Veteriner hekimler için daima güçtür. Özgün semptomların olmaması, hematolojik ve
klinik kimyasal bulguların duyarlı ve belirleyici olmamaları bu güçlüğün nedenidir. Efüziv
formun tanısı kuru formdan kolaydır. Pleural veya peritoneal sıvı analizi tanıyı sağlar (Tablo
166). Buna karşın kuru formda belirgin klinik semptom mevcut değildir. Ama yinede burada
bahsedilecektir. Canlı ağırlık kaybı, ateş, iştahsızlık, antibiyotik sağaltımından olumlu yanıt
alınmaması, muköz membranlarda solgunluk ve retinada kanama sık rastlanan
semptomlardır.
Tablo 166. FIP’te tanı ölçütleri
Kuru FIP (Non-efüziv)

Yaş FIP (Efüziv)

Dişi ve erkek genç kediler

Dişi ve erkek genç kediler

Uveitis veya sentral sinir sistemi
semptomları olanlar

Sarı renkte, musinöz, yangısal assit veya
pleural efüzyon olguları

Serum protein değeri yükseklerde

Sıvı hücrelerinin immunohistokimyasal
muayenesinde viral antijenleri pozitif olgular

Antibiyotiğe yanıt vermeyen ateş
olguları
Serum globulinleri artan, serum
albumin değeri düşen olgular
(A/G: <0.6)
Nonrejeneratif anemi

RT-PCR ile yüksek FIPV antijeni

Lökopeni

Kan muayeneleri: FIP için patognomik olmamakla beraber kan muayenelerinin tanı değeri
hastalığın lokalize olduğu organa göre değişir. Hematokrit değer ve hemoglobin miktarı
düşer. Normositer, normokromik anemi şekillenir. Hematokrit değer %41, hemoglobin
konsantrasyonu %37 oranında azalır. Lökositoz meydana gelmesine karşın, lenfopeni vardır.
Serum protein değeri artarken albumin/globulin oranı düşer (<0.6). Globulin değeri artar.
Özellikle γ-globulin değeri yükselir. Dissemine intravasküler koagulopati (DIC) gerçekleşir.
Trombosit sayısı düşer (Thrombocytopenie). Bilirubin ve kreatinin değeri ve hepatospesifik

enzim düzeyi artar. Deneysel yolla enfekte edilen kedilerde 4. günden itibaren
trombositopeni oluşmaktadır. FIP tanısında akut faz proteinleri olan α1-acid glycoprotein
(AGP) ve serum haptoglobulin değer artışı günümüzde tanı amacıyla kullanılan
değişkenlerdir. Çünkü sağlıklı ve FIP enfeksiyonlu kediler üzerinde yapılan çalışmalarda bu iki
değer arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılıklar ortaya konmuştur. Bu farklılığa karşın
akut faz protein değerinin ölçülmesi FIP tanısı için kesin ve belirleyici değildir. Akut faz
proteinlerinin ölçülmesi semptomlar, antikor titrasyonu, albumin-globulin oranının
saptanması ile beraber bir anlam ifade eder.
FIP’te peritoneal sıvı muayenesi tanı açısından çok önemlidir. Peritoneal sıvının rengi
koyu sarı olup, protein değeri artmıştır (5-12 g/dl). Yapışkan ve yoğundur. Hücresel bakıda
makrofaj, lenfosit, polimorf çekirdekli hücreler ve mesotel hücreleri saptanır. Peritoneal sıvı
total protein değeri >4 g/dl olup, elektroforez muayenelerinde albumin-globulin oranı
ölçülür. γ-globulin değeri artmıştır. LDH aktivitesi 300 IU/L’nin üzerindedir. Adenosin
desaminase (AD) etkinliği artar.
Peritoneal sıvıda duyarlılığı %100 ve özgünlüğü %81 olan Rivalta deneyi pozitiftir.
%98’lik asetik asit 5 ml destile su ile karıştırıldıktan sonra 1 damla efüzyon damlatılır. Sıvı
berrak kalır ise FIP negatif ve bulanır yavaşça dibe çökerse pozitiftir.
Peritoneal sıvı modifiye transudat niteliğinde olup, yüksek protein içeriğine sahiptir (>3.5
g/dl). A:G oranı <0.45 olarak saptanmıştır. Makrofaj, nötrofil ve mezotelial hücreleri (<5.000
mononüklear hücre/ml) kapsar. Bu özelliği ile transudat niteliği taşır. Peritoneal sıvıdan direkt
etken izolasyonuda mümkündür. Direkt immunfloresans yöntemi ile enfekte hücrelerden
veya peritoneal sıvıdan antijen ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile viral RNA’yı ortaya
koymak mümkündür. İmmunfloresens (IFT) yöntemi kullanılarak enfekte hücrelerdeki virus
proteinleri ortaya konur. Aranan virusa ait antijenler immunglobulinler ile bağlanarak
floresans özelliğe sahip renkli madde (floreszein-isothiozyanat) meydana getirir ve tipik elma
yeşili renkte floresans mikroskopta saptanır. Bu testin peritoneal sıvıdaki özgünlüğü %100 ve
duyarlılığı %69 olarak saptanmıştır.
Enfekte kedilerin konjunktiva epitelinden corona virus antijenlerini ortaya koymak
amacıyla immunfloresans (IFT) tekniği geliştirilmiştir. Pozitif corona virus antikor titresine
sahip kedilerde veya histopatolojik olarak FIP doğrulanan kediler üzerinde bu test denenmiş
ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
Antijen-antikor kompleksinin ortaya konması: Serum ve peritoneal sıvıdaki immun
kompleksi ortaya koymak amacıyla kompetitif ELİSA (KELISA) testi geliştirilmiştir. Enfekte
kedilerin serum veya peritoneal sıvılarındaki FCoVirusu E1-proteinlerini saptamak amacıyla
bu test uygulanır. Bu testin duyarlılık oranı %60.7 ve özgünlük oranı %97 olarak
bildirilmektedir.
Viral RNA’nın saptanması: PCR (polymerase chain reaction) az miktardaki nükleik
asitleri ortaya koymak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Virus DNA’lı ise direkt PCR, RNA’lı ise
RT-PCR (reverse transkriptase) yapılır. Bir başka ifade ile DNA, RNA’ya dönüştürülür. Bu
nedenle RNA’ya sahip corona virus enfeksiyonlarında RT-PCR yapılır. Bu test peritoneal sıvı,
kan serumu ve dışkı üzerinde de denenmiştir ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
Etkenin endirekt olarak ortaya konmasına yarayan testler de mevcuttur. 1976 yılında
FCoV virusuna karşı oluşan antikorları kan serumunda saptamak amacıyla immunfloresans
yöntemi denenmiş, ancak bir yıl sonra sağlam kedilerde de pozitif sonuç alındığından bazı
şüpheler ortaya çıkmıştır. FIP hastalığına maruz kalmış kedilerde 1:400 ile 1:1600 titrasyon

aralığı pozitif olarak kabul edilir. Ancak enfekte kedilerin daima yüksek titrasyona sahip
olmadıkları bildirilmektedir. Bu nedenlerle immunfloresans yöntemi FIP’e özgün kabul
edilmez. ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemi de IFT’de olduğu gibi bazı
yorumlama güçlüklerine sahiptir. Kompetitif ELİSA (KELİSA) testi (Amerika, Omaha, Nebraska,
USA) “Diasystem FIP test kiti geliştirerek piyasaya sürmüştür. Basit, güvenli ve hızlı bir test
olup, pratikte kullanılmaktadır. Bir başka KELISA (IDEXX, Portland, USA) testi de
geliştirilmiştir.
Virus nötralizasyon testi (VNT-virus neutralisation test) TGEV, CCV ve FCoV’ye karşı
oluşan nötralize antikorları ortaya koyma esasına dayalı testtir. Bu test bilinmeyen virusların
identifikasyonu veya virusa karşı oluşan özgün antikorları ortaya koymaya yarar. Mikroskop
altında sitopatolojik effektin (CPE) değerlendirilmesi esasına dayanır.
Peritoneal sıvıda anticoronavirus antikorlarının saptanması: Anticorona virus
antikorlarının immunfloresans yöntemi ile ortaya konması amacıyla çalışmalar yapılmış ancak
spesifik bulunmamıştır.
Enfekte kediler antikor üretmiyor olabilir. Hastalığın ileri dönemlerinde serumda
yeterli antikor bulunmayabilir veya kedi tükenmiş (exhaustion) pozisyonundadır. Bazı testler
düşük antikor düzeyini ölçemez. IFA en kullanışlı serolojik testtir. PCR ise virus
nükleoproteinlerini saptayan duyarlı bir testtir. Ancak bu testi uygulayan özel laboratuvar
olmalıdır. RNA’ları tutarak hatalı sonuçlar verir. Coronavirus RNA’larını dışkıda ortaya koyan
RT-PCR olmakla beraber FIP ve feline coronavirusları birbirinden ayıramaz. Bu sayılan
nedenlerle histopatolojik bakı en güvenli yöntemdir. Makroskopik bakıda pyogranılomatöz
lezyonlar periton veya pleurada yer alır. Kuru formda lezyon mevcut değildir. Akciğer,
karaciğer, böbrekler, bağırsaklar merkezi sinir sisteminde pyogranulomalar ortaya konur.
Sağaltım: Günümüze kadar FIP hastalığına etkili bir ilaç bulunmamıştır. Şayet hastalık
klinik manifeste hale geldi ise %100 ölümcüldür. Bu gerçeğe karşın kaynaklar 6 hafta süre ile
prednisolon (4 mg/kg), ampicilline (100 mg/kg) ve cyclophosphamid (4 mg/kg) ile sağaltılan
hasta kedilerden bahsetmektedir. Bir başka çalışmada ozagrel hydrochlorid (5 mg/kg günde
iki kez) ve prednisolon (2 mg/kg-günde) verilerek 2 hafta sonra iştihanın düzeldiği, anemi ve
assit’in normale döndüğü bildirilmektedir.
FCoV virusuna karşı in vitro olarak değişik ilaçlar denenmiştir. İnsan α-interferonu
(rHuIFN-α) ve kedi β-interferonu (IFN-β) virusun çoğalmasını engellemektedir. Adenin
arabinosid, amphotericin B ve ribavirin belirgin antiviral etkiye sahiptir. Fakat tylosin,
nystatin, ketokonazol, dextran sulphat, fucoidan, heparin, pentosanpolysulfat, amantadin ve
fosfoformat’ın hiçbir etkisi ortaya konamamıştır.
Kedilerin enfeksiyöz peritonitis’ine karşı ribavirin (Virazole, INC Pharmaceutical, Costa
Mesa, USA) denenmiş, ancak kedilerde hücreler için toksik etkili bulunmuştur. Normal
koşullarda mikoz sağaltımı için kullanılan makrolit antibiyotiklerden amphotericin B’de toksik
etkilidir. İnsan, kedi ve sığır interferonları denenmiş, ancak etkisiz bulunmuştur. Promodulin
(Thioproline) 50 mg/kg dozunda denenmiş, fakat başarı elde edilememiştir.
Efüziv veya kuru FIP olgularında pentoksifilin’in yararlı olduğu bildirilmektedir.
Pentoksifilin vasküler hastalıkların sağaltımında kullanılan mikrovasküler kan akımını
baskılayan etken maddedir. Pentoksifilin (10 mg/kg, per os), prednisolone (1.1. mg/kg/gün)
ve 150 ünite interforen alfa oral yolla önerilmektedir.
Semptomatik sağaltım: Bu amaçla antiviral etkil ve immunmodülatör ilaçlar kullanılır.
Hastalığın sağaltımı mümkün değildir. Polyprenyl Immunostimulant ile 2 yıl süre ile hastalığın

kontrol altında tutulduğu bildirilmektedir. Sitostatik etkili cyclophosphamid ve chlorambucil
kombinasyonu denenmiştir. Parenteral sıvı sağaltımı, peritoneal sıvının drenajı gibi metotlara
başvurulur. Bazı çalışmalarda sekonder enfeksiyona karşı antibiyotik önerilmektedir. En son
ötenazi önerilir.
Öngörüm: Elverişsizdir.
Korunma: Attenue edilmiş aşılar ile aşılanır. Birçok kedinin bir arada barındırıldığı
kedi barınaklarında ve yetiştirme yerlerinde Primucell FIP ile aşılanır. Hastalıkla mücadele için
kedi barınakları, satış yerleri ve tuvaletleri günde iki kez temizlenmeli ve stres faktörleri
ortadan kaldırılmalıdır. Virus saçan kediler saptanmalı, serolojik yönden tarama yapılarak
seropozitif ve negatifler ayıklanmalıdır. Stresin hastalığın ortaya çıkışında büyük rolü olduğu
kabul edilir. Gebelik, yer değiştirme, cerrahi müdahaleler, bakıcının değişmesi, birçok
hayvanın bir arada bakılması ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanılması stres
faktörü olarak kabul edilir. Kronik virus saçan kediler mutlaka ayıklanmalıdır. Kedi yavrularını
enfeksiyona karşı anne sütü 5-6 hafta süre ile korur. Yavruların erken anneden ayrılması veya
anne sütünün yeterince pasif kolostral antikorları içermemesi halinde enfeksiyon riski
yüksektir. Hastalığın ensidansını en düşük düzeyde tutmak amacıyla önlemler alınır. 4-6
haftalık yavrular ayrılır. Feko-oral bulaşma engellenir. Primucell ile aşılama 16 haftadan
itibaren mümkündür. Bu nedenle kedi yavrularının seronegatif hayvanlarla beraber
bulundurulması gerekir.
13. Köpeklerde Leishmaniasis
(Canine leishmaniasis)
Leishmaniasis insanlara has bir hastalık olmakla beraber, protozoal bu parazit köpeklerde de
sistemik (visseral) leishmaniasis’e sebep olur. Leishmaniasis’in tanı ve sağaltımı zordur.
Etiyoloji: Leishmania’lar protozoa genus’undan, Kinetoplastidae sınıfından ve
Tryponosomidae ailesindendir (Şekil 196, 197, Tablo 169). Parazit omurgalılar ve ensektler
olmak üzere iki farklı konakçıda yerleşir. Flagella’sı (promastigote) 10-15 μm uzunlukta olup,
sadece ensektlerde ve laboratuvar kültürlerinde bulunur. Omurgalılarda parazitin flagella’sız
(amastigote) küçük (2-5 μm) formları kırmızı renkte kinetoplast ile beraber bulunur.
Fagella’sız formları başta makrofajlar olmak üzere intrasellüler olarak yerleşir. Bazı
Leishmania tip ve subtipleri insan ve hayvanlarda hastalık nedeni olarak belirlenmiştir.

Şekil 196. Leishmania spp. (flagellalı) (Noli,
C. 1999)

Şekil 197. Makrofaj’larda
flagellasız Leishmania infantum.
(Noli, C. 1999)

Tablo 169. Leishmania türleri
Köpek

İnsan

Leishmania infantum

Visseral

Visseral

Leishmania tropica

Visseral, deri

Visseral

Leishmania chagasi

Visseral

Visseral

Leishmania mexicana

Asemptomatik

Deri

Leishmania braziliensis

Mukokutan

Mukokut
an

Yukarıda belirtilen türlerin sınıflandırılması, bölgesel dağılımı, taşıyıcı ensektlerin türü,
lezyonların tipi, parazitin morfolojisi gibi hususlar son derece karışıktır. Şu ana kadar
isoenzimatik yapı, DNA peptid yapısı, monoclonal antikorlar, hücre zarı morfolojisi ve yağ
asitleri analizinden yararlanılarak 17 leishmania tip ve subtipi ortaya konmuştur. En çok
yararlanılan yöntem izoenzimlerinin elektroforetik analizidir. İzoenzimleri yönünden benzer
olanlar zymodemes, diğerleri ise schizodemes olarak isimlendirilir.
Epidemiyoloji: Leishmania infantum bütün dünyada visseral leishmaniosis sorumlusu
olarak bilinmektedir. Bu tür Akdeniz ülkeleri, Portekiz, batı, doğu ve kuzey Afrika, Hindistan
ve Çin’de Phlebotamus türü sinekleri vektör olarak kullanır. Phlebotamus’lar 2-3 mm
boyunda kan emen ensektler olup, bulundukları bölgeden en fazla 1.5 km uzağa gidebilirler.
Akdeniz ülkelerinde bazı endemik sahalarda köpekler üzerinde yapılan ensidans
çalışmalarında %5-15 oranında seropozitivite saptanmış ve bu seropozitif hayvanların %2040’ında semptom ortaya konamamıştır.
L.chagasi Amerika kıtasında insan ve köpeklerde visseral leishmaniasis etkenidir. Bu
parazit kan emici Lutzomyia’lar tarafından bulaştırılır. Diğer türlerden L.braziliensis
Brezilya’da, L.tropica Akdeniz ülkelerinde, L.mexicana Amerika’da köpek ve insanlarda
hastalık etkenidir. L.braziliensis ve L.tropica köpeklerde deride nodüller ve mukozada
ülserlere sebep olur. L.mexicana Teksas’da kedilerin noduler deri lezyonlarından da izole
edilmiştir. Bazı kemiricilerin leishmania rezervuarı oldukları bildirilmektedir. Endemik
olmayan sahalarda da köpek leishmaniasis’inin görülmesi mümkündür. Leishmaniasis ırka,
yaşa göre farklılık göstermez. Endemik sahalarda genellikle çok genç veya çok yaşlı
köpeklerde hastalığa sebep olur. İnkubasyon periyodu 1 ay ile 7 yıl arasında değişir ve
hastalığın gelişimi çok yavaştır. İnkubasyon periyodu boyunca etken kemik iliği, lenf
düğümleri, dalak ve karaciğerde bulunur. Köpekten insana bulaşma söz konusu değildir.
Patogenez: Vektör olan kan emici sinekler enfekte omurgalılardan flagellasız
(amastigote) leishmania’ları alır ve sineğin bağırsak dokusunda flagellalı leishmania haline
geçerek sineğin kan emme aparatına flagella ile hareket ederek ulaşır. Her kan emme
sonucunda parazit diğer bir konakçıya böylece ulaşmış olur. Omurgalıda başta makrofajlar
olmak üzere diğer dentrik hücrelerin endotelial retikulumunda yaşamını devam ettirerek
konakçı hücresinde pH ve detoksifiye edici oksijen metabolitlerini nötralize eder.
Makrofajlardaki parazitler hücrenin parçalanmasına sebep olur. Langerhans hücreleri ve diğer
dentrik hücrelerden etkeni izole etmek mümkündür. Bu hücreler ve T hücreleri paraziter
antijenleri kapsar. Parazite karşı direnç tip I reaksiyonu (T-helper response-Th1) şeklinde, yani

interferon gamma (IFNg), tümör nekroz faktör (TNF), interleukin 2 (IL-2) ve interleukin 12 (IL12) şeklinde prostoglandin üretiminin artmasından ileri gelir. Bu sitokin’ler hücre ilişkili
bağışıklığı stimüle ederek enfeksiyon elimine edilmeye çalışılır. Hayvanlarda Th1 yanıtının
gelişmesi pozitif serum antikor titresine yol açar. Halbuki diğer enfeksiyonlarda interleukin 4
(IL-4), interleukin 5 (IL-5), interleukin 6 (IL-6) ve interleukin 10 (IL-10) üretiminden ileri gelen
tip 2 T-hücreli yanıt (Th2) B-hücreleri proliferasyonuna ve antikor üretimine sebep olur.
Parazitin antikor ile ilişkili opzonizasyonu makrofajlar tarafında fagosite edilmesine yol açar.
Asemptomatik köpeklerin %20-40’ı seropozitif olarak saptanmıştır.
Parazit organizmada iki yönden yıkıcı etkide bulunur. Bunlardan birincisi parazitin
direkt etkisi sonucunda deri, karaciğer, bağırsaklar, böbrekler, gözler ve kemiklerde irinsiz
(non-suppuratif) doku yıkımı, ikincisi ise, eklemlerde, glomerul bazal membranında, kan
damarlarında, gözde endirekt olarak immunkompleks birikmesi sonucunda vasculitis,
glomerulonefritis, poliarthritis ve uveitis oluşumu şeklindedir.
Klinik form ve semptomlar: Sentral sinir sistemi dışında bir çok organ parazit ile
enfektedir. Bu nedenle değişik semptomlar ortaya çıkar. Bunlar generalize simetrik
lenfadenopati, deri lezyonları, canlı ağırlık kaybı, ateş, letarji, anoreksi, splenomegali, böbrek
bozukluğu, göz lezyonları, epistaxis ve eklem hastalıkları başlıkları altında toplanabilir. Ancak
leishmaniasis’in akut formu deri lezyonları meydana gelmeksizin ateş ve generalize
lenfadenopati ile seyreder.
Bitkinlik, fiziksel aktivitede azalma, deri lezyonları ve canlı ağırlık kaybı bütün
köpeklerde görülür. Zaman içinde kaslarda özellikle baş kaslarında atrofi meydana gelir.
İştahsızlık böbrek yangısından, bitkinlik ve fiziksel aktivitenin azalması anemi, kas atrofisi,
arthritis ve böbrek yangısından ileri gelir. İmmun kaynaklı poliarhritis, polimyositis ve kemik
lezyonlarından kaynaklanır ve parazit yangısal granulomlarda mevcuttur.
Leishmania’lar karaciğerde makrofajlarda da bulunur. Şekillenen kronik aktif hepatitis
nedeniyle karaciğerin boyutları genişler ve kolay palpe edilebilir hale gelir. Kusma, poliuri,
polidipsi, iştahsızlık ve canlı ağırlık kaybı ortaya çıkar. Kronik ülseratif colitis nedeniyle melena
oluşur. Akut hemorajik pankreatit te bildirilmiştir. Enfekte köpeklerde immunkompleks
toplanmasından ileri gelen membranöz glomerulonefritis ve ekstramembranöz
glomerulonefritis olmak üzere iki tip böbrek bozukluğu oluşur. Böbreklerde proliferatif
lezyonlara rastlanmaz. Böbrek değişikliklerine bağlı proteinuri, üremi ve nefrotik sendrom
gelişimi söz konusudur. Leishmaniasis’in seyri esnasında kalp hastalıkları ve trombosisde
bildirilmektedir. Epistaxis genellikle tek taraflı olup, her iki burun deliğinde ve mukozasında
hiperglobulinemi, trombositopeni ve pıhtılaşma mekanizmalarının aksamasından ileri gelen
kanama ve ülseratif lezyonlar gözlenir. Bazı enfekte bölgelerde bu tip klinik tablonun
Ehrlichiasis ile komplike leishmaniasis olduğu bildirilmektedir.
Lenf düğümleri: Lenfadenopati lokal veya generalize formda olup, B-hücreleri
proliferasyonundan ve T hücrelerinin azalmasından ileri gelir. Lenf düğümleri sitolojik olarak
plazma hücreleri, eozinofiller ve makrofajlardan zengindir. Bu hücrelerin içinde parazit vardır.
Sentral sinir sistemi: Köpeklerin visseral leishmaniasis’inde serebrospinal sıvıda
antikor oluşumu, beyin ve cerebellum’da spongioform neuronal dejenerasyon, glia
hücrelerinde mobilizasyon ve amyloid birikmesi saptanmıştır.
Deri lezyonları: Köpek leishmaniasis’inde deri lezyonları farklı, farklıdır.
a. Simetrik alopezi ve gümüş renkte kabuklanma: En sık rastlanan deri formu

olup, %60 oranında görülür (Şekil 198). Lezyonlar baş bölgesinden başlayarak vücuda yayılır.
Histolojik muayenede diffüz makrofaj, lenfosit ve plazma hücresi infiltrasyonu deri ve deri altı
bağ dokuda görülür. Makrofajlar içinde parazit saptanabilir. Bu klinik formdaki köpekler aşırı
miktarda immun bileşik (kompleks) taşır.
b. Ülserasyon (%23): Mukokutan bağlantı yerlerinde ve taban yastıklarında ülserler
meydana gelmiş olup, histopatolojik muayenede bol miktarda parazite rastlanır. Ülser
oluşum nedeni parazitin direkt etkisi veya immunkompleks toplanmasıdır.
c. Multibl nodüller (%12): Birkaç milimetre ile 10 santim arasında değişen
büyüklükte deri şişlikleri şeklindedir. Histopatolojik muayenede makrofaj birikmesi ve bol
parazit saptanır (Şekil 199).
d. Steril pustüler dermatitis (%4): Gövdede meydana gelir. Patogenezi tam olarak
bilinmemektedir. Histopatolojik muayenede non-spuratif infiltrasyon ve az sayıda parazite
rastlanır.
e. Diğer deri lezyonları: Muhtemelen parazit ve antikorlar ile ilişkili deri lezyonları
nazal veya digital hiperkeratoz, depigmentasyon, lokalize hiperpigmente hiperkeratozik plak
oluşumu, ülseratif stomatitis ve noduler dermatofibrosis şekline köpek leishmaniasis’i
meydana gelmektedir (Şekil 200, 201)
Klinik biyokimya: Visseral leishmaniasis’li köpeklerde hipergammaglobulinemi
(%70-100), düşük albumin/globulin oranı (%76), hipoalbuminemi (%68-94), yüksek serum
total protein konsantrasyonu (>13 g/dl), hiporejeneratif normositik, normokromik anemi,
lökopeni, Schilling’in sola kayışı, trombositopeni, azotemi, kreatinemi, hepatospesifik enzim
düzeylerinde artış, proteinuri, pozitif ANA ve Coombs testi gibi biyokimyasal değişiklikler
saptanır. Bunlardan en çok rastlanan hipergammaglobulinemi poliklonal B hücreleri
aktivasyonundan ve antikor üretiminden ileri gelir. Hipoalbuminemi böbrekler yolu ile
protein kaybından, karaciğer hastalığından ve kötü beslenmeden ileri gelir. Serum protein
elektroforezinde beta ve gammaglobulin fraksiyonlarının arttığı görülür. Hastalığın başlangıç
dönemlerinde beta-1 ve beta-2 fraksiyonu artarken, ilerlemiş dönemlerinde beta-3
fraksiyonu artar. Trombositopeni ve non-rejeneratif anemi kronik leishmaniasis’de meydana
gelir.
Ayırıcı tanı: Klinik tablonun farklılığına bağlı olarak değişir. Alopezik desukuamatif dermatitis
demodicosis squomosa, keratinizasyon bozuklukları, sebaceous adenitis ve pyoderma ile
karışır. Ülseratif deri lezyonları lupus erythematosus, derin mikozis, deri tümörleri, deri
nodülleri, noduler dermatofibrosis, püstüler deri yangıları, pemphigus foliaceus ve püstüler
demodicosis ile karışır.

Şekil 198. Köpekte leishmaniasis. Canlı
ağırlık kaybı ve deride kabuklanma (Noli,
C.1999)

Şekil 199. Makrofajlarda
leishmania’lar HEx500 (Noli,
C.1999)

Şekil 200. Nazal depigmentasyon,
ülserasyon ve epistaxis (Noli, C. 1999)

Şekil 201. Noduler leishmaniasis
(Noli, C. 1999)

Leishmaniasis’de şayet sistemik semptomlar mevcut ise, başta ehrlichiosis olmak
üzere diğer enfeksiyonlar ile karışır. Ancak, ehrlichiosis’de peteşi ve ekimozlar vardır.
Generalize lenfadenopati tablosu malignant lenfoma, deri ülserleri ve glomerulonefritis
tablosu sistemik lupus ertyhematosus (SLE) ile karışabilir. Bu iki hastalığın ayırıcı tanısında
pozitif nüklear antikor (ANA) ve pozitif Coombs testi kullanılır.
Tanı: Visseral leishmaniasis’in kesin tanısı son derece güçtür. Çünkü klinik
semptomlar diğer hastalıklara çok benzer. Histopatolojik görünüm özgün değildir ve diğer
enfeksiyöz ve immun kaynaklı hastalıklara benzer. Bu nedenle parazitolojik muayene
yöntemleri kullanılarak mikroorganizmayı görmek, dolaşımdaki antileishmanial antikorları
saptanmak ve moleküler metotlardan polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain
reaction-PCR) ile parazit DNA’sını ortaya koymak gerekir.
a. Parazitolojik teknikler: %100 oranında hastalığa özgü fakat son derece düşük
duyarlılığı olan muayenelerdir. Leishmania’ları sitolojik preparatlarda ortaya koyabilmek için
lenf düğümlerinden veya kemik iliğinden aspirasyon biyopsisi yapılır. Kemik iliği örnekleri
kostakondral bağlantı yerinden, ileum’dan veya sternum’dan alınabilir. Kemik iliği sürme
frotisi May-Gruenewald-Giemsa bileşik boyama yöntemi ile boyanarak, küçük (2-5 μm), oval,
koyu renkte nükleus ve bir uçunda kinetoplast içeren parazitler (leishmania) aranır. Kemik
iliğinden yapılan sürme frotilerde leishmania’lar makrofajların içinde (intrasellüler), lenf
düğümleri aspiratından yapılan frotilerde ise, makrofajların dışında (ekstrasellüler) yer alır.

Ancak froti hazırlama aşamasında makrofajlar parçalanabilir. Sürme preparatlardaki parazit
sayısı ile klinik tablonun ilişkisi yoktur. Leishmania’lara derideki kabuk, plak ve deri altındaki
nodüllerden yapılan aspiratta rastlanma olasılığı da mevcuttur. Ancak, bu muayene
yöntemleri hastalığın tanısı için özgün kabul edilmez.
Doku örneklerinin immunohistokimyasal ve immunositokimyasal yöntemler
kullanılarak muayenesinde de leishmania’lar saptanabilir. Leishmania’ların kültürü NovyMacNeal-Nicolle (NMN) medyumunda yapılır. Kültürlerde parazit flagellalıdır (promastigote
form).
b. Serolojik testler: Dolaşımdaki antikorları ölçme esasına dayanır. Bu amaçla endirekt
immunfloresans (IFAT), Dot-ELISA ve direkt agglutinasyon testleri (DAT) geliştirilmiştir. Bu
testlerin özgünlüğü ve duyarlılığı %80-100 arasında değişir. Ancak bazı sağlıklı ve resistant
köpeklerde de pozitif sonuçlar verir. Diğer taraftan enfekte olduğu halde antikor üretmeyen
köpeklerde (prepatent faz) mevcuttur. Bu nedenle 6 veya 8 hafta sonra testin tekrarlanması
şarttır. Serolojik testlerin mutlaka sağaltım uygulanmamış köpeklerde yapılması gerekir.
c. Moleküler metotlar: Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniği leishmaniasis
tanısında yüksek duyarlılık ve özgünlüğe sahiptir. Karaciğer, dalak, deri, lenf düğümü ve
kemik iliği biyopsi materyalindeki parazite ait kinetoplast DNA’sının saptanması esasına
dayanır. Örneklerin mutlaka yeni toplanmış olması şarttır. Ancak bu test özel laboratuvarda
yapılabilir.
Sağaltım: Leishmania’lara karşı henüz hiçbir ilaç tam olarak yok edici etkide değildir.
Sağaltım denemelerine başlamadan önce komple kan sayımı, biyokimyasal kan muayeneleri,
idrar muayenesi, idrarda protein/creatinin oranının saptanması, böbrek ve karaciğerin
durumu ortaya konmak zorunludur (Tablo 170).
a. Pentavalent (5 değerli) antimon bileşikleri: N-methylglucamine (meglumine)
antimonat köpeklerin visseral leishmaniasis’ine karşı kullanılır. 100 mg/kg damar içi veya deri
altı yapılır. Bazı ülkelerde bu bileşik yerine sodyum stibogluconate kullanılır. Antimon
bileşiklerinin etki mekanizması tam olarak bilinmemekte, fakat parazitin glikolitik enzimlerini
inhibe ettikleri kabul edilmektedir. Antimon preparatları ile beraber γ-interferon
kombinasyonunun insanlarda etkili olduğu bildirilmektedir. Bu ilaçlar oral yolla kullanıldığında
absorbe olmadıklarından enjeksiyonları yapılır. Deri altı enjeksiyon kas içine ve damar içine
oranla tercih edilir. Enjeksiyon yerinde ağrı, iştahsızlık, lokomotor sorunlar ve yorgunluk gibi
yan tesirleri vardır. Böbrekler yolu ile atıldığından toksisitesi düşüktür.
b. Allopurinol: Allopurinol bir hipoxantine analoğudur. Leishmania’lar purin
sentezinde bulunamadıklarından konakçı moleküllerinden yararlanır. Allopurinol paraziter
protein sentezini aksatarak etkir. 3 ay boyunca 7 mg/kg per os (t.i.d.) kullanılır.
c. Amphotericin B: Amphotericin B poliyenik antibiyotik olup, Streptomyces
nodosus’dan elde edilir. Esas kullanım alanı damar içi yolla derin sistemik mikoz olgularıdır.
Leishmania hücreleri membranında bulunan ergosterol ile irreversibl olarak bağlanır ve
parazitin ölümüne sebep olur. Ancak bu ilaç memelilerde kolesterole affinite gösterdiği için
renal kan akımını, renal filtrasyonu, kreatinin atılımını azaltır ve böylece tubuler nekroza
sebep olur. Phlebitis, hipertermi ve kusma gibi diğer yan etkileri de vardır. Bu yan etkileri en
düşük düzeye indirmek için %5’lik dekstroz veya serum fizyolojik içinde verilmelidir.
Amphotericin B meglumine antimonata oranla 400 kez daha etkilidir. Köpekler için liposom
ile kaplanmış amphotericin B kapsülleri de mevcuttur. Ancak çok pahalıdır. Amphotericin
uygulanması esnasında kreatinin değeri %20’den fazla artar ise, sağaltıma ara verilir.

d. Aminosidine: Aminosidine (Streptomyces chrestomyceticus) aminoglikozid
antibiyotik olup, normal ribozamal işlevi inhibe ederek anormal protein sentezine sebep
olarak antimikrobiyel etki sağlar. Oral yolla kullanılmaz ve deri altı veya kas içi yolla verilir.
Böbrekler ve kulaklar üzerinde toksik etkisi vardır. Leishmaniasis sağaltımı esnasında total
protein değerleri ve serum protein elektroforezi yapılmalıdır.
Öngörüm: İlaç kullanarak leishmania’ları yok etmek mümkündür. Ancak köpekler
üzerinde yapılan çalışmalarda başarı oranı %75 civarındadır. Böbrek işlevledri etkilenmiş
olgularda sağaltım şansı çok düşüktür. İlaçlara en güzel yanıt deri lezyonlarından alınır.
Korunma: Köpek ve insan leishmaniasis’inden endemik sahalarda köpekler geceleri
dış ortamda bırakılmamalı, köpek kulübelerini kapı ve camları tel ile kapatılmalı, köpeklere
sinek kovucu tasma (repellent-deltamethrin içerir) takılmalıdır.
Tablo 170. Leishmaniasis sağaltımında kullanılan ilaçlar
İlaç
Doz
Sağaltım süresi
Meglumine antimonate

50 mg/kg, b.i.d., SC

20-40 gün

Sodium stibogluconate

10-50 mg/kg, s.id., SC

10-30 gün

Allopurinol

9-12 ay

Amphotericin B

10-30 mg/kg, b.i.d.,
per os
0.5-0.8 mg/kg, b.i.d.

Aminosidine

5-10 mg/kg

2-3 hafta.
Nefrotoksik ve
ototoksik

Meglumine
antimonate+allopurinol

Her iki ilaçta olduğu
gibi

Her iki ilaçta
olduğu gibi

Amphotericin
B+allopurinol

Her iki ilaçta olduğu
gibi

Her iki ilaçta
olduğu gibi

Total doz 6-16
mg/kg. Plazma
creatinin >25 ilacı
kes.

BUZAĞI VE DANA HASTALIKLARI
Yeni doğanların ishal olguları süt sığırcılığı ve besi işletmelerinde önemli ekonomik kayıpların
başında gelir. Gelişmiş işletmelerde ölüm oranı %1 düzeyinde iken ülkemizde %50, bazı
işletmelerde %80-90 düzeyine ulaşmaktadır. Doğum sonrası 4 hafta içinde bakteri virus ve
protozoa’lardean ileri gelen akut ishal olguları görülür.
1. Escherichia coli Enfeksiyonları
(Colibacillosis, E.coli enteritis, E.coli enterotoxemie, E.coli septicemia)
Patojen E.coli suşları tarafından meydana getirilen koliseptisemi, enterotoksemi ve enteritise
neden olan hastalıklar grubudur. 2-10 günlük buzağılar arasında rastlanırsa da, daha

yaşlılarda enteritis formu görülür. Büyük sığırcılık işletmelerinde ve entansif yetiştirme
koşullarında daha önemlidir. Kültür ırkı sığır yetiştiriciliği yapılan modern işletmelerde,
hijiyenik önlemlerin alınmadığı kuruluşlarda büyük buzağı telefatına neden olur. Buzağı
ishalleri doğum sonrası ilk ay içinde görülen önemli hastalıklardır. Beyaz, sarı, gri veya kanlı
ishal şekilleri görülür. Viral ishallerden rotavirus ishalleri önemlidir. Protozoalardan coccidia
ve cryptosporidia’lar, bakterilerden E.coli ve salmonella'lar diğer nedenlerdir. İç parazitlerden
ascaridiosis daha yaşlı buzağılarda ishale neden olur.
Etiyoloji: E.coli insan ve hayvan ekosisteminde daima mevcut bir bakteri olup, bazı
serotiplerinin buzağılar için patojen olduğu ortaya konmuştur. Enfekte hayvan dışkısı ile
bulaşmış ahır zemini, su, ot, yem ve yataklık omfalojen yolla enfeksiyon oluşumuna yol açarsa
da esas bulaşma yolu sindirim sistemi mukozasıdır. Kötü çevre koşulları, bağırsak direncinin
kırılması, yetersiz kolostrum, kolostral immunglobulinlerin patojenlere özgü olmaması, geç
kuruya alma, vitamin A noksanlığı, barındırma bokslarının enfekte olması, analı besleme,
soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalar hazırlayıcı faktörlerdir. Bulaşma enfekte meme başı derisi,
zemin ve emzirme kapları yoluyla nazofarenks veya göbek kordonundan gerçekleşir.
Hastalığın yaygın olduğu ahırlarda erişkin hayvan ve yaşlı buzağı bağırsak ve dışkılarında
mevcut patojen suşlar yeni doğanları enfekte etme yeteneğindedir. Buzağılar için patojen
oldukları saptanan E.coli serotipleri O78:K80, O15:K14, O8:K41, O119:K14, O9:, O101, O35, K
99 gibi enteropatojenik E.coli (ETEC-F4, F5, F6 ve F41 antijenleri) suşlarıdır. En sık izole edilen
patojen E.coli suşu F5 (K99) antijenleri ve F41 olup, ısıya dayanıklı ve dayanıksız enterotoksin
teşkil eder. Buzağılarda beyaz ishale neden olan enterotoksijenik suşlarda patojeniteyi
belirleyen O faktör antijenleri değil, bakterinin bağırsak epitel hücrelerine tutunmasını
sağlayan adezin’lerdir (K88-F4, K99-F5). Ülkemizde ishalli buzağıların %30-35'inden K99
piluslu E.coli serotipi (F5) izole edilmiştir. Bu nedenle koruyucu amaçla aşı üretiminde K 99
(F5) pilus antijeni kullanılmaktadır. E.coli bağırsak mukozasını uyararak sıvı ve elektrolit
sekresyonuna neden olan enterotoksin üretir (Şekil 307). Termolabil (LT) ve termostabil (ST)
olmak üzere iki tip olan bu toksinlerden siklik guanosinmonofosfat termostabil, siklik
adenozinmonofosfat termolabildir. Bu enterotoksinler sodyum (Na), potasyum (K), klor (Clˉ),
bikarbonat (HCO 3 ) ve su kaybına neden olur. Diğer taraftan iki haftadan küçük ishalli
buzağıların
dışkı
örneklerinden
verotoksin
(verocytotoxin-VT)
üreten
(enterohemorajik=verotoksijenik) ve enteropatojenik (non-verotoksjenik) E.coli türleri izole
edilmiştir. İshalli buzağıların dışkıların üzerinde yapılan çalışmalarda (EIA metot) verotoxin 1
ve 2'de izole edilmiştir. Serotip varyasyonu az olan mikroorganizmalara karşı gelişen bağışıklık
özgül olduğundan gelişen antikorlar kolostrum yoluyla yavruya geçerek enfeksiyona karşı
koruyucu etki yaparken, E.coli ve salmonella gibi suşları arasında antijenik varyasyonu fazla
olan mikroorganizmalara karşı özgül bağışıklık şekillenmez. Escherichia coli O26 genç
buzağıların ishali ile ilişkili bir bakteridir. Bir aydan küçük buzağılarda (özellikle ilk sekiz gün)
ince ve kalın bağırsak villus epitellerine yerleşir. Genellikle iki haftalık buzağılarda öldürücü
ishale neden olur. E.coli enfeksiyonlarına doğumdan sonraki 2-10 gün içinde rastlanırsa da ilk
24 saat içinde de görülebilir. İki haftadan sonra E.coli enfeksiyonu görülme sıklığı düşer.
Kolibasillosis 3-5 günlük buzağılarda, beyaz ishal şekli 3-4 günlükten dört haftalığa kadar
olanlarda rastlanır. Enterotoksemik formun doğum sonrası 2-6 saat içinde koma ile ölüme
neden olduğunu bildiren kaynaklarda vardır. Kolibasillozisin yerleşik olduğu ahırlarda her yıl
hastalık görülür. Hastalığa yakalanma olasılığı (morbidite) %30-70, hastalıktan ölüm oranı
(mortalite) %10-50 arasında değişir. Bazı işletmelerde yıllık ölüm oranı %60-70'e kadar çıkar.

Patogenez: Enteropatojen E.coli türlerinin F5 ve F41 adezyon faktörleri mukoza epitellerine
yapışarak enterotoksin oluşturmaları açısından büyük öneme sahiptir. Bu şekilde ince
bağırsaklarda iyon transportu aksar. Elektrolit ve sıvıların aşırı sekresyonuna sebep olarak
sekretorik ishale yol açar. İshalin nedeni bağırsak mukoza hücrelerinin yıkıma maruz kalması
değildir. Yeni doğanların ishalleri aşırı sıvı ve elektrolit kaybı nedeniyle sistemik değişikliklere
ve hipovolemik şoktan ölüme sebep olur. Şiddetli ishal olgularında 24 saat içinde canlı
ağırlığın %10-20’si kadar dışkı ile su kaybı gerçekleşir. Özgül bağışıklık şekillenmediğinden
mukozalara yerleşip çoğalan bakteriler mukoza engelini aşarak septisemik nitelikte
colibasillozu meydana getirir. Septisemik seyirli bu formda bakteri endotoksinleri hipoglisemi
ve laktik asidoza yol açarak kısa zamanda septisemik şoktan ölüme neden olur.
Koliseptisemiden kurtulan hayvanlarda arthritis, omphalophlebitis, panopthalmie ve
bronchopneumonia gibi hastalığın metastazik formları gelişebilir.

Şekil 307. İleum epitelleri yüzeyine atak yapmış bakteri (ok-solda), enterosit
yüzeyinde ve mikrovilluslarda bakteri (küçük resimde Cryptosporidium (ok)
trophozoiti) HE x 100, (Uranyl acetate and lead citrate x 6750) (Gunnings, R.F. ve ark.
2001)
E.coli bakterilerisinin ishal oluşturabilmesi için içerik pH’sının 6.5’den yukarı olması gerekir.
Nötr veya alkali ortamda ince bağırsak epitellerindeki reseptörlere uygun pilusları ile E.coli
bakterileri tutunarak bağırsak mukozasında geçirgenliği artırır ve ishal nedeniyle sıvı elektrolit
kaybına neden olur. Salgıladıkları enterotoksinler mukozada adenylcyclase enzim etkinliğini
artırarak alkali nitelikte bu içeriğin dışkıyı sulandırarak ishal oluşumuna yol açar. İshalin
şiddetine bağlı olarak hipovolemik şok şekillenir. Hipovolemik şok, metabolik asidoz ve koma
gelişerek ölüm ile sonuçlanır.
İnce bağırsak içeriğinde mevcut E.coli türlerinin mikroflora içinde dominant hale gelerek
mukoza yüzeyine kolonize olabilmelerini antagonisti olan Lactobacillus spp., Streptococcus
spp. ve diğer gram negatif bakteriler engeller. Süt yerine geçen ikame mama kullanımı ve
dengesiz beslenmenin ince bağırsaklar üzerinde yaptıkları motilite ve salgı değişiklikleri bu
yararlı bakterilerin yıkımına yol açarak E.coli ishal ve enterotoksemilerinin ortaya çıkmasına
zemin hazırlar.
Semptomlar: E.coli enfeksiyonlarına klinik olarak septisemik, enterotoksemik ve enteritis
şeklinde rastlanır. Her formun klinik semptomları farklıdır.
a. Septisemik form: Envaziyon yeteneğindeki E.coli suşları lenf sistemi yoluyla
dolaşıma katılarak septisemiye, perakut olgularda (6-96 saat) ani ölümlere neden olur.
İnkubasyon periyodu çok kısadır. Sağlıklı doğan buzağılar iki günlük olmadan belirgin
semptomlar şekillenmeden ölü bulunur. Septisemi döneminde ateş (febris), zayıf nabız,
yüzeysel solunum, mukozalarda hiperemi, nazolabial bölgede kuruma gibi septisemi

semptomları mevcut olup, birkaç saat sonra hipotermie gelişerek merme (nasolabial bölge),
kulak ucu, kuyruk gibi periferik kısımlar soğur. Nabız ve solunum yüzeyselleşerek en son
korneal refleks ortadan kalkar. Hayvan komaya girer ve ölür. Ölüm ile sonuçlanmayan
septisemi olgularında enteritis şekillendiği gibi (beyaz ishal), bronchopneumoni ile
nitelendirilen pulmoner form, eklemlerde yerleşen artriküler form (arthritis) ve göbek
kordonu yangısı ile karakterize omphalophlebitis gibi metastazik formlar gelişir. Arthritis ve
enteritis formları daha çok meydana gelir. Arthritis şeklinin öngörümü daima elverişsizdir.
b. Enterotoksemik form: Enterotoksemik E.coli enfeksiyonları besi durumu iyi, kondüsyonu
yerinde, 3-4 haftadan büyük buzağılarda sporadik olarak perakut (2-6 saat içinde) seyirlidir.
Bir enzootiden ziyade sporadik oluşu enteropatojenik E.coli (ETEC) suşlarının ince bağırsakta
çoğalarak endotoksin üretmelerinden ileri gelir. Ülkemizde bu formun oluşumunda %30-35
oranında K 99 piluslu E.coli suşlarının varlığı ortaya konmuştur. Mortalite oranı %100 olan bu
formda hipotermi, aritmi, yüzeysel solunum, tonik ve kolonik konvülziyonlarla hayvan yere
düşer ve hızlı gelişen koma sonucunda ölür. Opistotonus mevcut olup, şuur tamamen
körleşmiştir. Akşamdan sağlıklı olan buzağılar sabaha ölü bulunur.
c. Enteritis formu (Beyaz ishal): Subakut seyirli E.coli formu olup, beyaz ishal olarak bilinir.
Fakültatif patojen E.coli türlerinin içerikte aşırı üremeleri sonucunda toksin oluşmaksızın
villus epitel hücreleri yıkımı, döküntü hücreleri, bikarbonat ve sodyum iyonlarını içeren ishal
ile nitelendirilir. Bu form doğum sonrası 1-7 günlük buzağılarda görülürsede 2-14 gün
arasında hastalık gerçekleşebilir. En sık görülen beyaz ishal şeklidir. İştahsızlık, sulu yumuşak
kıvamda beyaz-sarı renkli dışkı pis kokuludur. Abdominal spazm hali mevcut olup, sık, sık
ıkınır (tenesmus). Perianal bölge, kuyruk ve arka bacaklar pis kokulu dışkı ile kirlenmiştir.
Günde 8-10 kez defekasyon yapar. Öyleki ilk günlerde su gibi olan dışkıyı altlıkta bulmak
mümkün olmayabilir. Zaman içinde dışkı mukus kapsar. Artık fazla su içermez. Bu klinik tablo
sağaltıma alınmaz ise, 4-5 gün içinde hipovolemik şoktan ölümle sonuçlanır. Mortalite %7080 oranındadır. İshalli buzağılarda bulbus oculi orbitaya çöker, deri turgoru kaybolur ve 24
saat içinde buzağı canlı ağırlığının %10'nunu kaybeder. Hayvanlar ileri derecede dehidre
oldukları halde su içmek istemezler. İlk 1-2 hafta içinde enteritis formuna yakalanan
buzağılarda ölüm %80 (hipovolemik şoktan) olup, daha ileri haftalarda bu oran düşer. İyileşen
buzağılar kendilerini zor toplar, cılız kalır ve iyi gelişemez.
Klinik ve laboratuvar tanı: Enteritis formunu dışkının rengine, şekline, ıkınmanın varlığına ve
gelişen hipovolemi semptomlarına bakarak tanımak mümkünsede, septisemik ve
enterotoksemik formlarının tanısı güçtür. Çünkü buzağılar çoğunlukla ölü bulunur (Otopsi
gerekir). Doğum sonu 3-5 gün içindeki ani ölümlerin septisemiden ileri geldiğini söylemek
yanlış olmaz. Etken izolasyonu ve serotip identifikasyonunun aşı seçiminde ve
hazırlanmasında önemi olduğundan, endemik seyreden veya her yıl yavru kaybına neden
olan işletmelerde bu yola başvurmak gerekir. Laboratuvara materyal olarak dışkı, kan veya iki
ucu bağlanmış bağırsak içeriği gönderilir. Dışkı ve ölen hayvanları iç organlarından izole edilen
patojen E.coli suşlarının spesifik tip serumları kullanılarak direkt floresan antikor tekniği ve
ELİSA yöntemiyle aranması esasına dayanır.
Enteritis formunda dehidrasyona bağlı olarak heamokonsantrasyon şekillenir (Htc: > %45).
Milimetreküp kanda total lökosit sayısı düşük veya normaldir. Septisemi olgularında
olgunlaşmamış lökosit, toksik nötrofiller, lökogramda sola kayış gibi hematolojik değişiklikler
bütün olgularda olmasa bile mevcuttur. Plazma fibrinojen konsantrasyonu >500 mg/dl’nin
üzerindedir (referans değer 200-1.400 mg/dl). Dehidrasyon şekillenmiş buzağılarda

hemakonsantrasyon nedeniyle serum protein konsantrasyonu yüksek çıkar. Serum globulin
konsantrasyonu <700 mg/dl’nin altındadır. Elektroforetik kan serumu muayenelerinde
hypogammaglobulinemie (IgG<1000 mg/dl) ve agammaglobulinemie saptanır. Dehidrasyona
bağlı kan değişiklikleri çok tipiktir. Dejeneratif sola kayma, metabolik asidoz (bikarbonat: <15
mEq/L) ve hipoglisemi gelişmiştir. Septisemik buzağıların bazılarında asidemi, bazılarında ise
alkalemia mevcuttur. Solunum sisteminden kaynaklanan septisemi olgularında respiratorik
asidoz, sindirim sisteminden kaynaklananlarda kompanze edilebilir metabolik asidoz
şekillenmiştir. Ancak bazı septisemi olgularında kan asit-baz denge bozukluğu bulunmayabilir.
Bu nedenle baz açığı (Base excese) –15 ile +7.8 mEq/L arasında (referans değer ±5 mEq/L)
değişebilir. Serum bikarbonat konsantrasyonu 10.4-34.5 mEq/L (referans aralık 22-26 mEq/L)
arasında dağılmıştır. Septisemi olgularında üremi (azotemia) şekillenmez. Sadece ileri
derecede dehidre buzağılarda serum üre-nitrojen (BUN) konsantrasyonu artar (referans
değer 7-20 mg/dl). Buna bağlı olarak serum kreatinin konsantrasyonu da yükselir (referans
değer 1.0-1.8 mg/dl). Serum glikoz konsantrasyonu normal sınırlar (27-120 mg/dl) içindedir.
Ayırıcı tanı: 21 (17) günden büyük buzağılarda coccidiosis unutulmamalıdır. Ancak,
buzağılarda E.coli enfeksiyon türlerinin ishal ile seyreden rota-coronavirus enfeksiyonları ve
cryptosporoidosis ile karışması mümkündür. Rota viruslar ilk üç hafta içinde, corona virus
enfeksiyonları 5 günlükten 8 haftalığa kadar olan buzağılarda görülür. Bu nedenle çok şiddetli
ishal ile nitelendirilen olgularda miks enfeksiyon olasılığı kuvvetlidir. Ender de olsa 21 günden
küçük buzağılarda Clostridium perfringens tip C’den ileri gelen enterotoksemi olguları gözden
uzak tutulmamalıdır (Tablo 104). Ayrıca IBR ve MD-VD kompleksi görülen ahırlarda buzağılar
arasında öldürücü ishallere rastlanır. Enterotoksemik formun danaların enterotoksemi etkeni
olan Clostridium perfringens tip C enterotoksemisi ile karışması mümkündür. İkisi arasında
ayırıcı tanı ancak laboratuvarda toksin izolasyonu yapılarak konur. Formlar arasındaki
farklılıklar tablo şeklinde verilmiştir (Tablo 103).
Tablo 103. Buzağı ishalleri ve nitelikleri
Etken
Gün
Dışkı değişikliği
E.coli (K99:
Enterotoksik)
Rotavirus

1-7 gün (<4 gün)

Beyaz-sarı

4-21 gün

Sulu kahve renkte

Coronavirus

4-21 gün

Sulu, sarı

Salmonella

7-28 gün

Sarı, kanlı ve pis kokulu

Cryptosporidiosis

7-28 gün

Sulu, kahve renkte

Cl.perfringens tip C

7-28 gün

Kanlı

Coccidia

>21 gün

Koyu kırmızı renkte ve
kanlı

Tablo 104. Formlar arası ayırıcı tanı
Septisemi

Enterotoksemi

Enteritis

5 günden küçük
olanlarda görülür

Ateş yoktur
Ani ölüm

Başlangıçta yüksek ateş
(↑)

Solunum sistemi
semptomları mevcut
değildir

Nötropeni ve
dejeneratif sola
kayma şekillenmez

Açık sarı-beyaz renkte,
pis kokulu ishal
mevcuttur

Emme refleksi
kaybolmuştur

Konvülziyon ve
opistotonus
mevcuttur
Yüzeysel venler
dolgundur

Kuyruk ve perianal
bölge dışkı ile bulaşıktır

6 saat içinde ölümle
sonuçlanır

Total protein: > 5 mg/dl
pH: < 7.15
Üre: > 50 mg/dl

Hipogammaglobulinemi
(IGg: <1000 mg/dl)

Özgü semptomlar
yoktur

Hipogammaglobulinemi
(IGg: <1000 mg/dl)

1-4 gün içinde ölümle
sonuçlanır

Cl.perfringens tip C
enterotoksemisi ile
karışır

Geçikmiş şekli 3-5 gün
içinde ölümle sonuçlanır

Taşikardi, zayıf nabız
ve yüzeysel solunum
mevcuttur
Laterolateral formda
yatar

Hipovolemi semptomları
belirgindir

Sağaltım: Neonatal devre enfeksiyonlarında uyulması gereken başlıca sağaltım yöntemleri
aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. Olanaklar ölçüsünde uygulanmalıdır. Özellikle
hipovolemi, sıvı-elektrolit dengenin düzenlenmesi ve asit-baz dengesinin tamponlanması
yönünden sistemik asidozun etiyoloji, patogenezi ve sağaltımı ile ilgili bölümden
yararlanılmasını öneririm.
a. İmmunbiyolojik sağaltım: Anadan temini mümkün olmayan pasif bağışıklığı sağlamak,
buzağılarda bağışıklık mekanizmasını uyarmak, belli E.coli suşlarına özgü antikor sağlamak,
genel direnci artırmak ve antibiyotiklerin etkisini kuvvetlendirmek için bu yola başvurulur.
Buzağı septisemi serumu kullanılarak yapılır. Patojen E.coli suşları ile hazırlanmış aşılarla
hiperimmun kılınmış ineklerden elde edilen serumlar hasta buzağılara 40-50 ml deri altı yolla
yapılır. Serumun içerdiği antikorların ahır patojen suşlara kalite ve kantite yönünden uygun
olması halinde buzağı septisemi serumundan başarılı sonuçlar alınır.
b. Ahıra has kolostrum serumları karışımı ve gammaglobulin preparatları: Büyük sığırcılık
işletmeleri için uygundur. O ahırda doğum yapmış yaşlı ineklerin kolostrumları ve peynir
mayası ile kazeini çöktürülmüş kolostrum serumları içine konservatif madde, antibiyotik
eklenerek buzdolabında saklanır. Kolostrum karışımları enteritis formunda her gün 50-150 ml
oral yolla içirilir. Kolostrum serumu karışımları ise septisemik formun sağaltımında 50-100 ml
deri altı yolla yapılır. Bu serumlar enteritis formunda oral yolla kullanılmalıdır.
c. Pasif transfer yetmezliği (IgG: >1600 mg/dl) saptandığında parenteral immunglobulin
enjeksiyonu yapılır.
d. Kemoterapi: Sistemik ve lokal etki sağlamak, ETEC sayısını azaltmak ve enterotoksin
salgılanmasını inhibe etmek amacıyla kullanılır. Bilinçsiz ve düşük dozda kullanılmaları

sonucunda resistanz E.coli türleri ortaya çıktığından antibiyogram sonuçlarına göre
kullanılmaları önerilir (zaman bulabilirsen). Patojen suşlarına etkili chlor ve oxytetrasiklinler,
ampicilline,
amoxycilline,
trimethopim+sulfonamid
kombinasyonları,
penisilline+streptomycine kombinasyonları, flumequine, gentamycine ve enrofloxacin
kullanılır. Ancak, oral yolla kullanılan neomycine, neomycine+tetracycline, colistin, polymixin
B, gentamycine ve ticlaton sistemik etki sağlamaz. Aksine bağırsaklardan emilmemeleri ve
etkinliklerini yitirmemeleri yönünden enteritis formunda oral yolla kullanılmamaları
önerilmektedir. Akut ishal olgularının sağaltımında kullanılan sıvı-elektrolit dengenin
tamamlanması ve asit-baz dengesinin tamponlanması, pasif bağışıklık, kolostrum ve korunma
konuları dehidrasyon ve parenteral sıvı sağaltımı başlıkları altında verilmiştir.
Otopsi: Septisemik E.coli formunda seröz ve muköz zarlarda peteşial kanamalar,
enterotoksemik formda ince bağırsaklarda hiperemi ve hemorajiler ile kanlı içerik yanında gaz
ile dolu oldukları görülür. Enteritis formunda ise kataral abomaso-enteritis, mezenteriel lenf
düğümlerinde büyümeler, mukoprulent ve hemorajik enteritis tablosu görülür. Histopatolojik
bakıda duodenum ve jejunum villus epitel hücrelerinin yangılandığı ve ileum epitel
hücrelerinde bölgesel hemorajik odakların şekillendiği ortaya konur. İleum epitel hücreleri
daha yaygın olarak enfeksiyona maruz kalmıştır.
2. Rota-Corona-Parvovirus Enteritisleri
Yeni doğan buzağı ishalleri doğum sonrası ilk günden itibaren yüksek ölüm nedeni olarak
değerlendirilir. %10 oranında ilk 4 hafta içinde öldükleri çalışmalar sonucunda ortaya
konmuştur.
Etiyoloji, patogenez: Yeni doğanların ishal ile seyreden hastalıklarından enfeksiyöz etkenler
olarak bakteriler, viruslar ve protozoa’lar sorumludur. Dünya çapında en çok bilinen etkenler
Rota-Corona-Parvoviruslar, Escherichia coli (ETEC) suşları ve cryptosporidie’lerdir (Tablo 103).
Bunlardan başka BVD-virusu, Calicivirus, Picorna benzeri viruslar, Salmonellalar,
Camphylobacter spp. türleride izole edilmiştir. Bu etkenlerin tek başına meydana getirdikleri
enfeksiyon ender olup, genellikle miks enfeksiyon şeklinde seyreder. Bu nedenle yeni
doğanların ishalleri multifaktöriyel olarak kabul edilir. Başta ince bağırsak mukozası olmak
üzere kalın bağırsak mukozasında patolojik değişikliğe neden olarak sindirim faaliyetlerinin ve
emilim kapasitesinin daralmasına yol açar. Diğer taraftan Mucosal Disease (MD-VD),
Enfeksiyöz bovine rhinotracheitis (IBR-IPV) ve Bovine adenoviruslar da buzağılarda ishale
sebep olur. Rota ve coronaviruslar bağırsak mukoza hücrelerinin farklılaşarak yenilenmesini
engeller ve villus atrofisine sebep olur. Rotaviruslar bu değişiklikleri ince bağırsaklarda,
coronaviruslar hem ince hem de kalın bağırsaklarda meydana getirir. Villus atrofisi sonucunda
gıda maddelerinin sindirimi için zorunlu olan enzimler ortadan kalkar.
Rotavirus’lar: İlk kez 1969 yılında ishalli buzağıların dışkısından izole edilmiştir. Reoviridae
ailesinin Rotavirus soyundan olan bu viruslar çift sarmallı RNA kapsar. Serolojik
karakterlerinin saptanmasında üç protein kullanılır. VP6 kapsid içi protein olup, rotavirusların
grup ve alt gruplarının karakterizasyonunu sağlar. VP7 ve VP4 kapsidin dışındadır ve G ve P
serotiplerini karakterize eder. G6 ve G10 izole edilen bovine rotavirusların serotipini belirler.
Diğer hayvan türlerinde ve insanlarda da hastalığa neden olan türleri mevcuttur. Üç aydan
küçük danalarda ishale neden olur. Ancak en çok görüldüğü zaman aralığı ilk bir haftadır.
Enfekte buzağılarda orta derecede dehidrasyon gelişmiş olmasına karşın, emme refleksi
yerindedir. Ender olarak kanlı ishale neden olur. Altı haftaya kadar olan buzağıların dışkıları

sulu karakterde olup, içinde mukus yer alır. Dışkının elektron mikroskopik muayenesinde
rotaviruslar identifiye edilir. Rotavirus genomu çift sarmallı RNA kapsar ve polyacrylamid jel
elektroforezde genomun karakteristik 11 segmenti saptanır.
Rotavirus ishallerinin inkubasyon periyodu 14-22 saat arasında değişir. Bu zaman içinde 65-70
nm büyüklükteki virus partikülleri mikrovilluslar tarafından absorbe edilir ve ince
bağırsakların proksimalindeki papillalara yerleşir (Şekil 308). Kript’ler rotaviruslar tarafından
istila edilmez. Rotavirus enfeksiyonu sonucunda kübik epitel hücreleri yıkıma maruz kalarak
yassı epitele dönüşür. Yassı epitellerin absorpsiyon yeteneği kübik epitellere oranla sınırlıdır.
Rotaviruslar derin dokulara girerek kapiller ve lenf damarlarına yerleşerek Lamina propria’da
eozinofil granulosit ve retikülum hücreleri infiltrasyonuna yol açar. L.propria hücrelerinde
karyopiknoz ve karyoreksis meydana gelir. İmmunfloresans yöntemi ile viruslar ortaya
konabilir. Rotaviruslar sadece ince bağırsak mukoza hücrelerinden izole edilmez.
Mezenteriyal lenf düğümleri ve akciğerden de izole edilebilir. PCR tekniği hayvan
rotaviruslarının saptanmasında veya karakterizasyonunda kullanılır. Rotavirus enfeksiyonu üç
haftalıktan küçük buzağıların önemli bir hastalığıdır. Viruslar çevrede uzun süre enfektif
özelliğini yitirmez ve birçok dezenfektana dirençlidir. Rotavirus ishalleri 5-15 günlük,
coronavirus ishalleri ise 5-30 günlük buzağılarda görülür. Rotavirus ishali 24 saatlik buzağıda
bile meydana gelebilir (Genellikle 30 gün içinde). Enfekte buzağılar depresse görünümde
olup, salivasyon, sulu ishal semptomları gösterir. Dışkı gri-sarı renktedir. İştahsızlık mevcuttur.
Ölüm oranı %50 düzeyindedir.
Coronavirus’lar: Bovine Coronavirus’lar ilk kez U.S.A.’da buzağıların önemli ishal etkeni
olarak ortaya konmuştur. Erişkin sığırların dışkısında bulunan ve 5-30 günlük buzağılarda
ishale neden olan patojen viruslardır. Coronavirus ishalleri dehidrasyona yol açarak ölüm ile
sonuçlanır. Rotaviruslar ile komplike olursa ölüm oranı daha da artar. İnkubasyon periyodu
19-24 saat arasında değişir. Rotavirusların tersine coronaviruslar bağırsak villuslarının
derinlerine kadar ilerleyerek kübik yapıdaki epitellerin yassı epitele dönüşmesine yol açar
(Şekil 308). Bu şekilde villus kript oranı azalır (normali 6:1 iken 2:1’e düşer). İnce bağırsak
bezlerinde yangısal eksudat ve epitellerde yassılaşma meydana gelir. L.propria’da birçok
hücre piknotik olup, çekirdeklerde karyoreksis mevcuttur. Bütün bağırsak hücrelerinde
floresans mikroskopik muayenede virus ortaya konabilir. Coronaviruslar kalın bağırsaklarda
da yerleştikleri için su rezorpsiyonunda azalmaya ve şiddetli ishale sebep olur. Lezyonlara
mezenteriyal lenf düğümlerinde de rastlanır. Coronavirus ishalinde buzağılar rotavirus
ishalinde olduğu gibi depresse değildir. Dışkı bol mukus içerir ve yumurta akına benzer. İshal
günlerce sürer. Ölüm oranı %1-25 arasında değişir. Makroskopik lezyonlar mevcut değildir.
Bağırsaklar sıvı dışkı ile doludur. Bazı işletmelerde rota ve coronavirus enfeksiyonları
beraberce seyreder.
Parvoviruslar: Rota ve Coronavirus enfeksiyonlarına kural olarak bağırsaklarda rastlanırken,
Parvovirus enfeksiyonlarına diğer organlarda da rastlanır. Bovine Parvoviruslar ilk kez 1961
yılında izole edilmiştir. Dünya çapında tanınmaktadır. 18-25 nm boyutlarındadır. Jejunum,
ileum ve sekum kriptlerinde yerleşerek bağırsak epitel hücrelerinin absorptif yeteneğini
zarara uğratır (Şekil 308). İmmunfloresans yöntemi ile ortaya konabilir. Bovine parvovirus ile
enfekte buzağılarda lenfosit, makrofaj, plazma hücreleri ve nötrofil granulosit infiltrasyonu
şekillenir. Virus bağırsak epitel hücrelerinde çoğalır. Bovine parvoviruslar yüksek patojeniteye
sahiptir. Bu nedenle bağırsak epitel hücrelerinde, lenf düğümlerinde ve diğer organlarda
yüksek titrede bulunur. Fötus lenfoid dokularda (lenf düğümleri, dalak, thymus gibi)

hiperplaziye neden olur. Sindirim sistemi dışında solunum sisteminde de yerleşerek
enfeksiyona yol açar.

Şekil 308. Bağırsaklarda Rota, Corona ve Parvovirus’ların yerleştiği bölgeler.
1. Villus, 2. Kriptler, 3. L.propria, 4. L.muscularis. ≡≡≡ Rota, ∕∕∕∕∕∕∕∕ Corona,
░░░ Parvovirus
3. Cryptosporidiosis
Yeni doğanların ishal ile seyreden hastalıkları (neonatal diare) ilk iki hafta içinde değişik
patojenlerden ileri gelir. Bu ishallerin çoğu virus ve bakterilerden kaynaklanan bulaşıcı
niteliktedir. Viruslardan Rota-Corona-Parvoviruslar, bakterilerden enterotoksik E.coli suşları
ve değişik serotipe sahip Salmonellar, parazitlerden Coccidie ve Cryptosporidie’ler bu
patojenlerin en önemlileridir. Cryptosporidium parvum insan ve hayvanların ince
bağırsaklarında yerleşen, dünya çapında yaygın bir protozoa olup, yeni doğmuş buzağıların
önemli enteropatojenidir. İnsan sağlığı açısından da önemlidir. Doğum sonrası ilk bir hafta
içinde karşılaşılan ishal olgularının etiyolojisini ortaya koymak son derece güç olduğu gibi,
korunma ve sağaltım önlemlerini almakta güçtür. Cryptosporidie’lerin bu dönem içinde
danalarda ishale neden olduğu ilk kez Panciera ve arkadaşları (1971) tarafından ortaya
konmuştur. Günümüzde ise cryptosporidie’lerin bağışıklık yanıtı eksik insanlarda (AIDS gibi)
zoonoz nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Avrupa ülkelerinde dana ishallerinden ülkeye
göre değişmekle beraber %10-80 oranında cryptosporidie’ler izole edilmektedir. Diğer
taraftan sağlıklı buzağıların dışkı analizlerinde %0-26 oranında oosist saptanmış olup,
asemptomatik olarak taşıdıkları kabul edilmektedir.
Etiyoloji: Cryptosporidie’ler koksidi grubundan bağırsak protozoonlarıdır. 1910-12 yıllarında
ilk kez ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalarda kriptosporidilerden ileri gelen ishal olgusu
oranları ülkeden, ülkeye ve ahırdan, ahıra değişmektedir. Ancak, Crytosporidium parvum’dan
ileri gelen yeni doğanlarda ishal olgularının oranı hayli yüksektir. Hiçbir klinik semptom
göstermedikleri halde yeni doğanların dışkılarında kriptosporidi oosist’lerini bulmak
mümkündür. Eimerina alt grubundan (Sporozoa) olup, yapısal olarak birbirinden farklı iki türü
mevcuttur. C.muris midede (apatojen) yerleşirken, C.parvum ince bağırsaklarda yerleşir ve
patojendir. Kriptosporidilerden kaynaklanan enfeksiyon ve klinik semptomlar 4 haftalığa
kadar olan buzağılarda görülür. Daha yaşlı danalarda ve ineklerde (%8) oosist’ler bulunmasına
karşın, hastalık meydana gelmez. Hastalığın zoonoz nitelikte olduğu, bulaşık sular ile
çocuklarda kolera benzeri ishale yol açtığı bildirilmektedir.

C.parvum’un gelişme siklusu, siklusun her aşaması jejunum’un son kısımları, ileum ve kısmen
kalın bağırsaklarda gerçekleşir (Şekil 309). Enfeksiyon oosistlerin oral yolla alınması ile başlar.
İleum’da 5.5 μm uzunlukta, muz benzeri sporozoitler serbest hale geçer. Sporozoitler
bağırsak epitel hücrelerine girerek 8 merozoit içeren tip I şizontları meydana getirir.
Merozoitler tekrar bağırsak epitellerine girerek 4 merozoitten ibaret şizont tip II’yi (gamet)
meydana getirir. Gamet aşamasında zigot oluşarak enfeksiyonun 3.-6. günleri arasında
oosistler dışkı ile atılmaya başlar. Bu oosistler farklı duvar kalınlığına sahiptir ve tekrar aynı
hayvanı enfekte eder (endojen otoenfeksiyon) veya dışkı ile atılır. Maksimum oosist atılma
günü 11. gün olup, buzağı boksları ve çevre oosistler ile bulaşır. Genç kediler ve kemiriciler
C.parvum oosistlerini saçtıkları gibi, dışkı ve enfekte hayvanlara konan karasinekler (Musca
domestica) oosistleri mekanik olarak taşır.

Şekil 309. Cryptosporidium spp.’nin şematik gelişme siklusu (Rommel ve ark. 2000)
Oosist’ler dış ortamda dirençlidir. 4˚C’de 6 ay, oda ısısında 4 ay süre ile enfeksiyon yeteneğini
yitirmez. Buna karşın 65˚C’de kısa sürede tahrip olur. Yeni doğanların enfeksiyonları bakım,
beslenme koşulları yetersizliği, iklime bağlı faktörler ve stres (nakil, ahır koşullarının

yetersizliği gibi) hallerinde ortaya çıkar. Bu arada yeni doğana ait bağışıklık yanıtı çok
önemlidir. Kolostrum almamış buzağıda immunglobulin G konsantrasyonu çok düşük
düzeydedir. Kolostrum ne kadar önce verilirse kolostral pasif transfer o ölçüde erken sağlanır.
Bu nedenle ilk 12 saat içinde 3.5-4 litre kolostrum verilmelidir. Kolostral antikorlar sadece
sistemik enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu değildir. Aynı zamanda lokal bağırsak
hastalıklarına karşı da koruyucudur. Anaları aşılayarak kolostral antikorların nitelik ve
niceliğini değiştirmek mümkündür.
Cryptosporidiosis genç, bağışıklık sistemi gelişmemiş veya baskılanmış buzağı ve danalarda
ishale neden olur. Yeni doğmuş buzağılar Crytosporidium parvum enfeksiyonuna çok
duyarlıdır. Soğuk veya rutubetli ortamlar, diğer enfeksiyonların varlığı hastalığın
yerleşmesinde dispozisyon faktörleridir. Her ne kadar öldürücü etkili cryptosporidiosis ishal,
letarji ve dehidrasyon sonucunda birkaç günlük buzağılarda görülür ise de, genellikle 2
haftalığın altındaki buzağılarda görülür. Parazitin bağırsak mukozasında meydana getirdiği
patolojik değişiklikler kalıcı değildir.
Patogenez: Bağırsak epitel hücreleri mikrovilluslarına yerleşen sporozoitler mukoza işlevine
zarar vererek, mukozada hiperemiye, kript hiperplazi ve atrofisine sebep olur (Şekil 310, 311).
Enzim aktivitesi zarar gördüğü için karbonhidrat ve proteinler yeterince parçalanamaz.
Rezorpsiyon yeteneğine sahip bağırsak yüzeyi daralır ve kötü emilim (malabsorpsiyon)
sendromu gerçekleşir. Doğum sonrası 4 hafta içinde sarı-yeşil renkte, çok su içeren, pis
kokulu ve canlı ağırlık kaybına neden olan ishal meydana gelir. 4 haftadan büyük buzağılarda
semptomlar ya hiç oluşmaz veya hafif derecededir. Bunun nedeni olarak bağırsak epitel
hücrelerinde gelişen direnç gösterilmektedir. Kriptosporidi enfeksiyonu E.coli veya viral
hastalıklar ile beraber seyrederse klinik tablo çok daha ağırlaşır.

Şekil 310. İleum kript’lerinde kriptosporidi’lerin değişik gelişme dönemleri
(Nagy, B., Pohlenz, J. 1982)

Şekil 311. Bağırsak epitellerine gömülmüş kriptosporidi’lerin EM görünüşü. Beyaz
odaklar etkenler, siyah çukurlar epitelde kraterler (solda) ve büyütülmüş görünüş
(Nagy, B., Pohlenz, J. 1982)

Şekil 312. Bağırsak epitel hücrelerinde kriptosporidie’lerin değişik gelişme
dönemlerinin (Trophozoit, Schizont) EM görünüşü (Nagy, B., Pohlenz, J. 1982)
Semptomlar: Cryptosporidie’lerden ileri gelen ishal buzağılarda genellikle ilk 1 hafta içinde
ortaya çıkar. Emme refleksi ortadan kalkar. Deri kıvrım süresi uzar. Bulbus oculi orbita’ya
çöker. Aşırı sıvı kaybı nedeniyle kısa zaman içinde (24-36 saat gibi) hipovolemi, eksikozis,
asidoz ve hipoglisemi gelişir. Genel depresse görünüm, güçsüzlük, iştahsızlık (anorexia) ve
ishal başlıca klinik semptomlardır. İşletmedeki bütün buzağılarda ishal görülmez. Bazılarında
doğumdan sonraki üç günden itibaren başlayan ishale neden olur. Kondisyonu yerinde 3-14
gün arasındaki buzağılarda emme refleksi yerinde olmasına karşın, sulu dışkı ile karakterize
ishal görülür. Zaman içinde emme refleksi zayıflar ve ölüme doğru refleks ortadan kalkar.
Vücut ısısı normal sınırlar içindedir. Uzun süre devam eden bu klinik tablo buzağıyı kaşeksiye
sürükler. Hastalık 2-11 gün kadar sürer. En çok buzağı kaybı bu dönem içinde gerçekleşir.
Zaman içinde danalar cryptosporidilere karşı bağışıklık kazanır ve bu bağışıklık yaşam boyu
devam eder. Bazı işletmelerde yoğun buzağı kaybına neden olur.
Tanı ve ayırıcı tanı: Dışkıda kriptosporidi oosistlerini saptanarak konur. Bağırsak mukozasının
histopatolojik bakısında kriptosporidilerin değişik gelişme dönemleri saptanarak kesin tanı
konur. Şüpheli olguların dışkı örneklerinden hazırlanan sürme preparatların Carbol fuchsin,
Giemsa veya Ziehl Neelsen ile boyanması sonucunda oosistler saptanabilir. Kriptosporidi
oosistleri koksidi oosistlerinden çok daha küçüktür. Giardia kistleri ve Cryptosporidium
oosistleri dışkılardan izole edilebilir. Ruminantlardan izole edilen Giardia türleri yapısal,
fenotip ve genotipik özellikleri yönünden insan türlerinden farklıdır. Danalarda
Cry.parvum’dan ileri gelen ishal olgularına rastlanmakla beraber, G.duodenalis’ten ileri gelen
ishal olguları tartışmalıdır. Giardia kistleri ve Cryptosporidium oosistleri dış ortamda oldukça

dayanıklıdır. Giardiosis 4 haftan büyük buzağılarda ishale neden olur. Coccidiosis, Rotacorona virus enfeksiyonları ve E.coli enteritisi ile karışır.
Sağaltım: Halofuginon lactate (Halocur) 60 μg/kg/gün dozunda 7 gün süre ile verilir. Oosist
saçılmasını önemli derecede düşürür. Ancak iki misli doz kanlı ishal oluşumu, gıda alımında
azalma, dehidrasyon ve apati gibi yan tesirlere neden olurken, üç misli doz ölüme sebep olur.
Allicin baz ürünleri kullanılan diğer ilaçlardır.
Kriptosporidi’ler düzerinde etkili diğer ilaç lasalocid sodyumdur. Oosist saçılmasını azaltmakla
beraber yüksek toksik özelliği ve rutin kullanımının güçlüğü nedeniyle artık
kullanılmamaktadır. Lasalocid toksikasyonunun semptomları apati, ayakta durmakta
zorlanma, kas titremeleri, salivasyonla beraber yutma güçlüğü, diş gıçırdatma, sinirsel kökenli
dil oynatma, mermenin (nasolabial bölge) mavi-menekşe renk alması ve aniden geriye doğru
yıkılarak ölüm şeklindedir. Lasaloid uygulandıktan dört gün sonra dışkı koyulaşmaya başlar ve
yapılan analizde oosistlere rastlanmaz.
Paromomycin sulphate (Syn. Aminosidine sulphate) Streptomyces chrestomyceticus
tarafından üretilen geniş spektrumlu bir antibiyotik olup, antiprotozoer etkinliğe sahiptir. Bazı
ülkelerde köpek Leishmaniasis’inin sağaltımında kullanılmaktadır. Paromomycin sulfat 100
mg/kg dozunda buzağılarda crytosporoidosis sağaltımında kullanılır. %10’luk paromomycin
sülfat (Aminosidina) toz şeklinde 10 gün süre ile verilir. Danalarda 100 mg/kg dozunda 11 gün
süre ile paromomycin uygulandığında koruyucu etki sağlanmış olur. Diğer taraftan coccidiosis
sağaltımında kullanılan koksidiostat decoquinate cryptosporoidosis olgularında oosist
saçılmasını ve klinik semptomların ortadan kalmasını sağlar. Fakat deneysel yolla
Cryptosporidium oosistleri verilerek enfekte edilen danalarda decoquinate’nin etkisiz olduğu
ortaya konmuştur. Antibiyotik ve antikoksidial ilaçlar etkisizdir.
Öngörüm: Genel durum bozukluğu şekillenmemiş, emme refleksi yerinde olan danalarda
semptomatik sağaltım önlemleri yeterlidir. Ek olarak lasalocid verilir. Bazı kaynaklar tek doz
15 mg/kg dozunda lasalocid-Na önermektedir. Ancak zehirlenme riski mevcut olduğu için,
ideal doz günlük 12 mg/kg şeklinde olmalıdır. Bu günlük doz ikiye bölünerek sabah 6 mg/kg,
akşam 6 mg/kg olarak uygulanır ve üç gün süre ile verilir. 10 mg/kg lasalocid dozu yetersizdir.
Lasalocid su içinde eritilerek verilir.
Korunma: Enfekte hayvanların ayrılması, sürüye dışarıdan hayvan getirilmemesi ve
dezenfeksiyon önlemlerine başvurulur. Oosistleri tahribi ancak buhar (>65˚) ile mümkündür.
Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu ile hasta danaların izolasyonu şarttır. Dezenfeksiyon
amacıyla 65˚C derecede buhar kullanılır. Diğer bütün dezenfektanlar oosistlere etkisizdir. Ahır
materyalleri, bakıcıların elbiseleri, süt ve su kapları ahırdan uzaklaştırılır. Yeni satın alınan
danalar cryptosporidi etkenlerini taşıyabilir.
Dehidrasyon
(Hipovolemi)
Yeni doğanlarda ve danalarda ishal ve ishale bağlı kayıp sadece sağaltım masrafları ve buzağı
kaybı açısından sorun teşkil etmez. Aynı zamanda veteriner hekimler açısından başarı
sağlayıp, sağlayamamak, zaman harçamak, parasal kayıp ve gelecek doğum sezonu
sonrasında benzer ishal olgularının tekrarı yönünden sorun teşkil eder. İshallerin etiyolojisini
araştırmak yanında organizma üzerinde meydana getirdiği sıvı ve elektrolit kayıpları da çok
önemlidir. Sıvı kayıpları dehidrasyona neden olur. Olguyu nesnel olarak değerlendirmeye
olanak sağlayan bulbus oculi’nin orbita’ya çökmesi, deri turgoru ve mukozaların

muayenesidir. Canlı ağırlığın %5’inden az sıvı kayıpları hafif derecede dehidrasyon olarak
değerlendirilir.
İshalli buzağılarda sıvı-elektrolit ve organik maddelerin bağırsaklardan emilimi azaldığı gibi,
dışkı ile ishal şeklinde sıvı normale oranla 30-40 kat daha fazla atılır. İshal nedeniyle hücre dışı
sıvı (ekstrasellüler) kaybı gerçekleşerek kan koyulaşır (hemokonsantrasyon). Hematokrit
değer yükselir (>%45) ve total protein değeri artar (>7.5 mg/dl). Dehidre buzağılarda ishal ile
sıvı kaybı alınan sıvı miktarından fazladır. Bu durumda kan volümü hızla düşer (hipovolemi).
Vücut kaslarında laktik asit üretimi artar. Böbreklerde glomeruler filtrasyon yeteneği (GFR↓)
düşer. Hipoksiye bağlı proksimal tubul epitelleri zedelendiği gibi sodyum pompası
aksadığından sodyum geri emilim oranı düşer. Renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) sistemi
uyarılarak böbrek damarlarında kasılma (vasoconstriction) gerçekleşerek glomeruler
filtrasyon oranı düşürülür. Bu şekilde oliguri (anuri), volümün devamının sağlanması ve
sodyum tutulması gerçekleştirilmeye çalışılır. Böbrekler vücut sıvılarında asit-baz dengesini
sağlayan esas organlardır. Böbrek yetersizliği olgularında kan pH değeri aside (acidemia)
kayar. İshalli buzağılarda sadece sıvı kaybı gerçekleşmez. Bağırsaklardan bikarbonat (alkali)
kaybedilerek memeli asit-baz tampon sistemi aksar. Organizma bikarbonatı normal pH değeri
için kullanana dek çok bikarbonat kaybedilir. pH düzenlenmesi o ölçüde güçleşir. Bikarbonat
sindirim sisteminde ve mide içeriğindeki asidik pH değerini nötralize etmek için ve ince
bağırsaklarda kullanılır. Tipik bikarbonat emilim yeri kalın bağırsaklardır. İshal olgularında ince
ve kalın bağırsaklardan yem maddelerinin geçiş hızı artar ve geriye emilimi aksar. Önemli
miktarda bikarbonat dışkı ile atılmış olur. Fetal asidozis (acidemia) buzağılarda ölüm
nedenidir. Yeni doğmuş buzağıda canlı ağırlığın %75-85’i sıvıdan ibaret olduğundan, ishal
şiddetine göre bir gün içinde canlı ağırlığın %5’i veya %10’nu kadar sıvı kaybı gerçekleşir. Eğer
ishalli bir buzağı yaşamını kaybederse enfeksiyondan değil, hipovolemik şoktandır.
Semptomlar: B.oculi’nin orbitaya çökmesi, deri turgorunda azalma, mukozalarda kuruluk,
kapiller dolum süresinde uzama, vücudun uç noktalarında soğuma (kulak uçu, ekstremiteler,
merme) şeklinde olup, bu semptomlar dehidrasyonun derecesi oranında artar. Periferik kan
basıncının düşmesi plazma volümündeki azalmadan ileri gelir. İshalli buzağılarda
dehidrasyonun derecesi belli zaman aralıklarında canlı ağırlıktaki azalma izlenerek yapılır. %510 veya %10’nun üzerindeki canlı ağırlık azalmaları ayakta durabilme, apati, reflekslerin
kontrolü, deri turgoru, iştahsızlık ve oliguri semptomlarına bakılarak değerlendirilir (Tablo
106). İleri derecede dehidrasyonda gözler orbitaya çökmüş, deri turgoru kaybolmuş, kas
tonusu ve refleksler azalmış, solunum sayısı artmış ve yüzeysel hale gelmiştir. Vücut ısısı
normalin altındadır. Hayvan ayakta duramaz.

Tablo 106. Buzağılarda dehidrasyonun derecelendirilmesi
Semptomlar

Sadece ishal

%
Dehidrasyo
n
5

Bulbus oculi’de hafif çökme, deri elastikiyetinde hafif
7
kaybolma. Fakat emme refleksi mevcut
Bulbus oculi orbitaya çökmüş, deri elastikiyeti kaybolmuş,
9
buzağı depresse görünümde
Bulbus oculi orbitaya iyice çökmüş, deri elastikiyeti kaybolmuş,
12
ayakta duramayan, depresse buzağı
Enoftalmi (enopthalmus): Dehidrasyonun derecelendirilmesi amacıyla yaralanılan bir
ölçüttür. B.oculi’nin orbita’ya çökmesi sadece akut ishal olgularında anlamlıdır. Kronik seyirli
ishal olgularında ve hastalıklarda canlı ağırlık kaybı ve retrobulber yağ dokunun azalması
nedeniyle anlamlı değildir (Tablo 107).
Tablo 107. Dehidrasyonun gelişimi
Dehidrasy
Klinik semptomlar
on (%)
0
Enopthalmus şekillenmez. Servikal deri turgor süresi < 2 saniye
2

Enopthalmus 1 mm, deri turgoru 3 sn, mukozal membranlar
kuru

4

Enopthalmus 2 mm, deri turgoru 4 sn

6

Enopthalmus 3 mm, deri turgoru 5 sn

8

Enopthalmus 4 mm, deri turgoru 6 sn, ekstremiteler soğuk

10

Enopthalmus 6 mm, deri turgoru 7 sn, ekstremiteler soğuk

12

Enopthalmus 7 mm, deri turgoru >8 sn, perifer soğuk

>14

Enopthalmus >8 mm, deri turgoru >10 sn, ekstremiteler soğuk,
mukoza membranlar beyaz renkte

Kalp sıklığı: Aritmi veya bradıkardi (<100 atım/dak.) şekillenmiş olabilir. Hayvan LL
pozisyonda yatar. Mental yapısı kapalı, komadaki ishalli buzağıda kalp sıklığı 100-140
atım/dakika arasında değişir (elverişsiz öngörüm).
Hipotermi: Buzağılarda normal vücut ısısı 38.5-39.5°C arasında değişir. <37.5°C’den itibaren
hipotermi başlar.
Kan muayeneleri: Dehidrasyon olgularında hematokrit değer, hemoglobin konsantrasyonu,
üre, kreatinin, total protein, sıvı ve elektrolit kayıpları şekillendiği için sodyum, potasyum ve
klor miktarları saptanır.

Tablo 108. Klinik semptomlara göre dehidrasyonun derecelendirilmesi
Dehidrasyon
Enopthalmia
Deri
(%)
turgoru
(sn)
0
<1

Muköz
membranlar
Nemli

1-5

-

1-4

Nemli

6-8

Hafif çöker

5-10

Yapışkan

9-10

< 0.5 cm

11-15

-

11-12

0.5-1 cm

16-45

Kuru

Hematokrit değer: Dehidrasyon derecesini belirlemede kullanılan önemli değişkendir.
Hipovolemi olgularında plazma kaybı şekillendiği için orantısal poliglobulie (rölatif poliglobuli)
şekillenir. Sağlıklı buzağılarda hematokrit değerde (%35-40) ±3% oranındaki değişiklik
fizyolojik olarak normal ve >50% öngörüm açısından elverişsiz kabul edilir. Ancak buzağılarda
ilk 0-6 saat içinde hematokrit değerde ± 6 (%38), 13-36 saat içinde ± 7 (%37) ve 37-72 saat
içinde ± 7 (%34) oranındaki azalma ileri derecede dehidrasyon belirtisi olarak değerlendirilir
(Tablo 109). Hematokrit değer ile beraber ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonu
(MCHC) değerinin ölçülmesi isotonik ve hipotonik dehidrasyonun ayırıcı tanısında kullanılır.
Hafif derecede ishalli buzağılarda isotonik, orta ve ileri derecede ishalli buzağılarda hipotonik
dehidrasyon gerçekleşir. Doğum sonrası ilk dakikalar içinde hematokrit değerde artış (%43±7)
intrauterin dönem sonrasında oksijen gereksiniminde artış ve doğum esnasında yaşanan
hipoksi nedeniyle eritrosit depolarındaki hareketlilikten kaynaklanır.
Tablo 109. Buzağılarda normal hematokrit değer ve hemoglobin miktarı
Doğumdan hemen sonra

24-26 saat
sonra

Hematokrit değer (%)

± 7 %43

± 6 %36

Hb miktarı (mmol/L)

7.32±1.31

6.66±1.10

Üre ve kreatinin: Plazma volümünde azalma hematokrit değer ve üre konsantrasyonu ile
doğrudan ilişkilidir. Hematokit değer ve üre konsantrasyonu arasında belirgin ilişki olduğu
ortaya konmuştur. Özellikle kan üre konsantrasyonu buzağıların ishal olgularında 3 kat ve
ölüm öncesi dönemde 9 kat arttığı ortaya konmuştur. Bu durumdan sadece hipovolemi değil,
protein katabolizması sorumlu tutulmaktadır. Dehidrasyonun derecesini saptamada ve
özellikle eksikozis’in yorumlanmasında hematokrit ve üre değişkenlerinden beraberce
yararlanılır. Klinik dehidrasyon verileri olan gözlerin orbita’ya çökmesi, deri turgoru,
hematokrit değer, Hb miktarı ile saptamanın yanıltıcı olabileceği, en güvenilir ölçüt olarak
serum üre düzeyinin saptanması önerilmektedir. Akut enteritisli buzağılar üzerinde yapılan
çalışmalarda plazma volüm kaybı ile serum üre konsantrasyonunda artış arasında paralellik
ortaya konmuştur. İshalli buzağılarda hemokonsantrasyon nedeniyle üre ve kreatinin

değerleri de artar. Kan üre değerinin (20-40 mg/dl, üre-nitrojen: 2.8-8.8 mmol/L)
homeostatik olarak ayarlanması mümkün değildir. Çünkü üre değeri ancak protein alımına,
endojen katabolik faaliyetlere ve böbrek hastalıklarına (prerenal, renal, postrenal) bağlı
olarak değişikliğe uğrar. Yeni doğanlarda kreatinin değeri prenatal dönem ile ilgili olarak
doğum sonrası 2-3 gün süre ile yüksektir. Buna karşın üre değeri yüksek değildir. Ancak ileri
derecede ishalli buzağılarda üre değeri en fazla 3 ve kreatinin değeri 1.5 kat artar.
Üre/kreatinin oranı ishalli buzağıların tanısında kullanılan diğer bir değişkendir.
Total protein: Değerlendirilmesi gereken diğer bir değişkendir. Ancak yeni doğanlarda total
protein değerinin yorumlanmasında kolostrum alımından, protein sentezinden ve protein
kaybından ileri gelen farklılıklar söz konusudur (Bkz. İmmunglobulinler. Yeni Doğanların İç
Hastalıkları. S: 138). Hematokrit ve hemoglobin değerlerinde dalak kontraksiyonuna (splenik
kontraksiyon) bağlı değişiklik meydana geldiği için total protein değerini saptamak daha
anlamlıdır. Hipovoleminin derecesini saptamada plazma protein konsantrasyonun ölçümü
daha belirleyicidir. Çünkü buzağılarda latent demir eksikliği anemisi mevcut olduğundan
hematokrit değer ölçümünden daha doğru sonuç verir. Düzenli ve yeterli kolostrum alan
buzağılarda serum total protein konsantrasyonu 6 g/dl olarak kabul edilmektedir. Total
protein değeri ile ilişkili aşağıdaki formül geliştirilmiştir.
Hipovolemi (%) = 5.46 x Total protein (g/dl) - 31.5
Glikoz: Yeni doğan buzağı hipoglisemiktir (Glikoz = 50.6 mg/dl = 2.22 mmol/L). Doğum
esnasında ve ilk bir saat içinde enerji gereksinimi amacıyla glikojen rezervleri kullanılmaya
başlar. İshalli buzağılarda bağırsaklardan bikarbonat kaybı, asit bileşiklerin böbrekler
tarafından atılması ve hidrojen iyon artışı nedeniyle kompanze edilebilir metabolik ve
respiratorik asidoz şekillenir. İshale bağlı olarak oluşan hipovolemi ve şok, doku hipoksisine
sebep olarak anaerobik glikolizise yol açar. Sonuçta laktik asit açığa çıkar.
Süt emme döneminde olan buzağılarda kan glikoz düzeyi 99.2-162.1 mg/dl (4.4-6.9 mmol/L)
arasında değişir. 39.6 mg/dl (2.22 mmol/L) değerinin altı hipoglisemi olarak kabul edilir.
Zaten yeni doğmuş bir buzağıda hipoglisemik tablo (kan glikoz değeri <2.22 mmol/L) söz
konusudur. Doğum esnasında ve ilk bir saat içinde enerji gereksinimi amacıyla glikojen
depoları kullanılmaya başlar. 10 günden küçük, akut ishalli buzağıların %50'sinde hipoglisemi
geliştiği ortaya konmuştur. Hipoglisemi glikoz rezervlerinin tükenmesine neden olan
iştahsızlık, kötü sindirim veya emilim, glikoz tüketiminde artış (Ör. Soğuk, ıslak kalma), emme
refleksinin ortadan kalkması ve periferik glikoz tüketiminin artmasına (insülin) bağlı olarak
meydana gelerek negatif enerji dengesi gerçekleşir. Daha yaşlı buzağılarda glikoz toleransı
daha yüksek düzeyde olmasına karşın, yeni doğmuş buzağılarda anabolik metabolizma
faaliyetleri üç kat daha yüksektir. Yeni doğanlarda yağ dokunun bulunmaması ve
glikoneogenezin sınırlı olması nedeniyle enerji rezervi sınırlıdır. Hipoglisemi birçok gün
enerjiden fakir beslenmeye bağlı olarakta meydana gelir. İnce bağırsaklarda villus atrofisi,
sindirim enzimlerinin noksanlığı veya bağırsak florasının oral antibiyotik kullanımı sonucunda
tahribine bağlı olarak glikoz emilim oranı düşer. Süt emme döneminde olan ishalli buzağılarda
kural süt içindeki besleyici maddelerden yararlanılmadığı şeklindedir. Hipoglisemi nedeniyle
dokuların oksijene olan gereksinimi artar. Glikozun anaerobik oksidasyonu aksar ve periferik
kanamalar şekillenir. Laktat konsantrasyonu artar ve endotoksik şok gelişir. Dolayısıyla
glikozdan etkili olarak yararlanılamaz. Üç haftalığa kadar olan ve en az 24 saatten beri ishal
görülen buzağılarda hipoglisemi şekillenmiştir. Hipogliseminin semptomları şoka çok benzer.
Ayakta duramama, güçsüzlük yanında koma veya opistotonus gibi nörolojik bulgular,

dehidrasyon, bulbus oculi'nin orbita'ya çökmesi (enopthalmus), emme refleksinin yetersizliği,
letarji ve hipotermi olarak sıralanır. 46 mg/dl (2 mmol/L)’nin altına düştüğünde beyin doku
metabolik bozukluklarına bağlı kramplar, opistotonus ve nystagmus görülür ve hipoglisemik
şok gelişir. İshal olgularında plazma glikoz düzeyi düştüğünden negatif enerji dengesi gelişir.
Bir günden daha uzun süreli kötü emilim ve enerjiden fakir diyet içecekleri ile beslenme
sonucunda da enerji eksikliği gelişir. Buzağılar 48 saat, kuzu ve oğlaklar 12-24 saat içinde ciddi
hipoglisemiye girer. Bu süre içinde olgularda belirgin dehidrasyon gelişmez. Parenteral enerji
gereksinimi hemen karşılanmalıdır.
Tablo 110. Glisemi
57.5 mg/dl
Uygun kan glikozu
(> 2.5 mmol/L)
23-57.5 mg/dl
Hipoglisemi olgusu
(1-2.5 mmol/L)
< 23 mg/dl
İleri derece hipoglisemi
(< 1 mmol/L)
olgusu
İdrar değişiklikleri: Dehidrasyon nedeniyle böbreklerde kanlanma (perfüzyon) ve buna
doğrudan bağlı olarak glomeruler filtrasyon hızı (GFR ↓) düşer ve ADH yoğunluğu artarak
oliguri gelişir. Böbreklerde sodyum tutulması gerçekleşir. Bu şekilde hücre dışı sıvı volümü
dolaylı olarak artırılmış olur. Oliguri kan basıncındaki düşüşe ve hipovolemiye yanıt olarak
ortaya çıkar. Böbreklerde kanlanma uzun süreli ise, prerenal böbrek yetersizliği gelişir.
İşlevsel düşüşler sonucunda günlük idrar miktarında azalma (oliguri) gerçekleşir. Yeni doğmuş
bir buzağıda idrar az miktarda konsantre olup, dansitesi 1.005-1.012 arasında değişir. Dehidre
buzağılarda ise dansite 1.040-1.045 arasında değişir. Yoğunluğun saptanmasında önemli olan
nokta idrarda çözünebilenlerin miktarı olduğu için dansitenin osmometre ile değil
refraktometre (Leica VET 360) ile ölçülmesi zorunludur. Yeni doğan buzağıda ilk bir hafta
içinde idrar pH değeri 6.89-7.09 (alkali) arasında iken, ikinci haftadan itibaren 7.5-8.5 (alkali)
arasında değişir.
7. Sıvı- Elektrolit Denge Değişiklikleri
Organizmadaki total sıvı yüzde (%) olarak ifade edilir ve evcil erişkinlerde bu oran %45 ile %75
arasında değişir. Yeni doğanlarda sıvı oranı en yüksek düzeydedir. Total vücut sıvılarının
yüzdesi yaş ve yağ oranına bağlı olduğundan yaşlı hayvanlarda büyük yağ depoları nedeniyle
sıvı yüzdesi genç hayvanlardan düşüktür. Bu konuda bazı örnekler vermek gerekirse yeni
doğmuş bir buzağıda total sıvı yüzdesi %85 iken, doğum sonrası 5-7 haftalar arasında %75’e
ve 2-3 aylarda %70’e kadar düşer. Organizma total sıvı miktarı intrasellüler (İSB) ve
ekstrasellüler boşluk (ESB) olmak üzere iki ayrı kompartımanda dolaşır. Buzağılarda total
sıvının bu iki boşluk arasında dağılımı %50, %50 iken, erişkin sığırlarda 2/3 veya 1/3
şeklindedir. Ekstrasellüler boşluk interstitium, kan plazması ve epitelial lümenden ibarettir.
Her bir sıvı boşluğu değişik membranlar tarafından birbirinden ayrıldığı için sıvılar birbirinden
bağımsızdır. Ekstrasellüler boşlukta başta sodyum (Na+), klor (Cl-) ve çok az miktarda da
bikarbonat (HCO 3 ) iyonları yer alır. İntrasellüler boşlukta ise potasyum konsantrasyonu
sodyum konsantrasyonundan daima yüksektir. İntra ve ekstrasellüler boşluklar arasında iyon
değişimi iyon pompası yoluyla (Ör. Na+/K+-ATPase) sağlanır. Organizmanın sıvı gereksinimi
gıda maddelerinin bileşimine, iklime, yaşa ve bedensel etkinliğe göre değişir. Diğer taraftan
kimyasal reaksiyonlardan açığa çıkan su da organizma tarafından kullanılır. Organizmadaki su

başta idrar olmak üzere solunum havası, deri (dış ortam ısısına, rutubete, bedensel etkinliğe
ve vücut ısısına) ve dışkı yolu ile atılır. Suyun atılması büyük oranda böbrekler tarafından
gerçekleşir. Bu atılımda plazma ozmolalitesi, volümü, sodyum ve potasyum konsantrasyonları
yanında, hormonal etkiler (antidiüretik hormon, aldosteron, atriopeptin) de rol oynar.
İshalli buzağıda canlı ağırlığın %13-18’i kadar sıvı kaybı sonucunda hipovolemik şoktan ölüm
(exitus letalis) gerçekleşir. Bu esnada dışkı ve dışkıdaki su miktarı 20-30 kat kadar artar. Dışkı
miktarı normalin 40 katına kadar ulaşabilir. 12 saat içinde sıvı kaybı 100 ml/kg miktarına
ulaşır. İshalin günlerce devam etmesi sonucu negatif sıvı ve elektrolit dengesi gerçekleşir.
Klinik olarak sağlıklı buzağılarda kan plazma volümü 66 ml/kg düzeyinde iken, 3 günden beri
ishalli buzağıda 55 ml/kg düzeyine düşer. Çok kısa bir zaman içinde (12 saat-3 gün) hızla
hipovolemi gelişir. Ancak hipovoleminin derecesi hastalığın süresi ve ishalin şiddetine
doğrudan bağlıdır. Organizmada sıvı kayıplarını kompanze etmek için birçok mekanizma
devreye girer. Dehidrasyonun renal yolla kompenzasyonu idrardaki sıvı miktarını %38
oranında azaltılarak sağlanabilir. Kalsiyum ve sodyum içeren sıvıların uygulanması idrar ile
elektrolit atılmasını %54-63 oranında etkiler. Hipotonik dehidrasyon ekstrasellüler boşluktaki
sıvı miktarını azaltırken, intrasellüler boşlukta da ozmotik basınç düşer.
7.2. Asit-Baz Dengesi
Metabolik asidoz yeni doğmuş buzağı ishal olgularının önemli komplikasyonudur. İshalli
buzağılarda sıvı-elektrolit kaybı nedeniyle metabolik asidoz (H+ iyon konsantrasyonunda
artış), bikarbonat iyon (HCO 3 -) miktarında azalma ve daha ileri dönemde eksikozis gelişir. İleri
derecede ishalli, aktüel bikarbonat ve baz değerlerinde azalma meydan gelmiş buzağılarda
öngörüm elverişsizdir. Ancak ishal olgularında metabolik asidozun derecesi ile hipovoleminin
şiddeti arasında ilişki mevcut değildir. Metabolik asidoz nedeni ishal ile bikarbonat kaybı
yanında hemokonsantrasyon nedeniyle düşen GFR, renal perfüzyonun azalması sonucunda
üre ve kreatinin gibi azot metabolizması artıkları ve hidrojen iyon tutulmasındaki artıştır.
Diğer bir metabolik asidoz nedeni hipovolemiye bağlı anaerob glikoliz nedeniyle L-laktatın
artışıdır (laktik asidoz). Laktik asit üretimindeki artış periferik kanlanmanın azalması nedeniyle
dokuların oksijensiz kalmasına bağlı anaerobik glikolizis ve karaciğerde laktik asit
tüketiminindeki düşüş ile sonuçlanır. Ayrıca dışkı ile bikarbonat kaybı gerçekleşir. İshal
olgularında sindirilmemiş sütün fermentasyonu sonucunda D-laktat artışı ve emilimi
gerçekleştiğinden metabolik asidozun diğer bir nedeni olarak gösterilmektedir. Sağlıklı 1-15
gün arasında değişen buzağılarda arteriyel kan pH değeri 7.33±0.035 olarak ölçülmüştür.
7.3. Hipovolemik Şok
Hipovolemi kesin veya göreceli olabilir ve şok olgularında hipovolemik şok şeklinde
sık gerçekleşir. Hemorajik şokta hipovolemi nedenidir. Çünkü intravasküler kan volümünde
belirgin azalma söz konusudur. Hemoperitoneum dalak veya karaciğer neoplazmalarından,
pıhtılaşma bozukluklarından, mide-bağırsak sistemindeki kanamalardan, epistaksis ve
arterlerin veya diğer büyük kan damarlarının yırtılmasından ileri gelir. Nonhemorajik şok ise
göreceli hipovolemi ile ilişkilidir. Çünkü direkt olarak intravasküler boşluktan kan kaybı söz
konusu değildir. Nonhemorajik şok olgularında öncelik plazma hacim kaybı, ya da venöz
boşluklarda kan birikimi nedendir. Mutlak veya nispi hipovolemi olgularından ileri gelir.
Hipovolemi mutlak (absolute hypovolemia-hemoraji) veya görecelidir (rölatif). Mutlak
hipovolemi damar yıkımı, kusma, ishal, diabetes insipidus nedeniyle aşırı miktarda sıvı veya
kan kaybına bağlı olarak gelişir. Canlı ağırlığın %10'nundan daha küçük sıvı kayıpları

herhangibir şok semptomuna neden olmaz. Nabız sayısı ve kan basıncında değişiklik mevcut
değildir. İntravasküler sıvının %20 oranında azalması sonucunda akut şok gelişir. Kan basıncı
düşerken, kalbin sıklığı artar.
Hemorajik şok (akut kan kaybı) mutlak hipovolemi nedeni olup, intravasküler kan volümü
azalır. Dalak veya hepatik neoplazmalardan ileri gelen hemorajilere bağlı hemoperitoneum
olguları, pıhtılaşma bozuklukları (antikoagulant etkili rodentisid-fare zehirlenmesi ve
trombositopeni), mide-bağırsak kanamaları, burun kanaması (epistaxis), arter ve diğer büyük
damarların traumaya bağlı yırtılması (laserasyon) sonucunda hipovolemik şok gelişir.
Hemorajik olmayan şok (non-hemorrhagic) direkt intravasküler boşluktan kan kaybı dışındaki
nisbi hipovolemi olgularıdır. Anafilaktik şok ise, immunglobulin E ile ilişkili vazoaktif
maddelerin salgılanmasından ileri gelen, yoğun vazodilatasyon ve dolaşımdaki kanın %60-80
oranında periferde göllenmesinden ileri gelir. Rölatif hipovolemi olgularında periferik direnç
gelişir ve damarlardaki sıvı volümü azalır. Venöz dönüş azaldığı için kardiyak çıkışta azalır.
Dolayısıyla kan basıncı düşer.
Canlı ağırlığın %15’i ve üzerindeki sıvı kayıpları hipovolemik şoktan ölüme neden olur (Tablo
111). Şok olgularında nabız hızlı (>140/dak) ve zayıf olup, mukozalarda kuruma, bulbus
oculi’de orbita'ya ileri derecede çökme (>8 mm), kapiller dolum süresinde uzama, deri
turgorunda kaybolma, vücudun uç kısımlarında soğuma, günlük idrar miktarında azalma
yanında emme refleksi mevcut değildir. Laterolateral pozisyonda yatar (elverişsiz öngörüm
açısından önemli ölçüt) ve baş ve boynu geriye atmıştır. İshalli buzağılarda bağırsaklar yoluyla
bikarbonat kaybı, asit bileşiklerin böbrekler tarafından atılması ve hidrojen iyon artışı
nedeniyle kompanze edilebilir nitelikte metabolik asidoz gelişir. İshale bağlı olarak oluşan
hipovolemi ve şok, doku hipoksisine sebep olarak anaerobik glikolizise yol açar. Sonuçta laktik
asit (laktat) açığa çıkar.
Tablo 111. Dehidrasyon tanısında kullanılan değişkenler ve klinik semptomlar
Dehidrasyon
C
Laboratuv
Klinik
Derecesi
.
ar
semptomlar ve
bulguları
A
baz açığı (-BE)
.
(
m
l
/
k
g
)
Çok az
<
Yem
Semptom mevcut
dehidrasyon
tüketimi
değildir
5
değişmez
0
Hafif veya orta
5
Yem
Kapiller dolum
derecede
0
tüketimi
zamanı uzar (> 2-3
dehidrasyon
azalmış,
sn)
7
Bulbus
Hematokrit değer
0
oculi
artar (↑)

Orta ve ileri
derecede
dehidrasyon

8
0
1
0
0

İleri derecede
dehidrasyon

>
1
0
0

orbitaya
çökmüş,
deri
elastikiyeti
uzamıştr

(Ör. % 43-50)
Metabolik asidoz
şekillenir
(Buzağıda
BE= -5 ile -10
mmol/L)

Deri
kıvrımı > 2
sn içinde
kaybolur
B.oculi
derin
çöker
Yem
tüketimi
durmuştur
Şok
semptoml
arı
(Taşikardi,
zayıf ve
hızlı nabız,
normalden
düşük
vücut ısısı,
soğuk
ekstremite
ler ve
nefropati)
Eksikoz ve
şok
semptoml
arı
mevcuttur

Kapiller dolum
zamanı uzar (> 3
sn)
Htc artar (% 5057)
Plazma
ozmolalitesi düşer
Metabolik asidoz
şekillenir
(Buzağıda:-BE
değeri=
-10 ile -15
mmol/L)
Solunum sayısı
artar
Hiperkaliemi
(> 5.5 mmol/L)
(Kusma hariç)
Plazma üre ve
kreatinin değeri
artar

Kapiller dolum
süresi uzar (> 5
sn)
Hematokrit değer
artar (> %57)
Plazma protein
değeri artar (> 95
g/L)
(Buzağıda:-BE
değeri=
-12 ile -25
mmol/L)

. Sıvı-Elektrolit Dengesizlik
Tüm vücut sıvılarının (total body fluids) dağılımı yüzde olarak ifade edilir. Erişkin evcil
hayvanlarda bu oran %60-70 ve yeni doğanlarda %75-85 arasında değişir. Bu nedenle yeni

doğanlarda sıvı oranı en yüksek düzeydedir. Sıvıların dolaştığı boşluklar iso-osmolar nitelikte
olup, su denge sağlanıncaya kadar hareket eder.
Total Vücut Sıvısı = Hücre Dışı Sıvı (1/3) + Hücre İçi Sıvı (2/3)
Hücre Dışı Sıvı = İnterstisyel Sıvı (Hücre dışı sıvının ¾’ü) + Plazma (1/4 intravasküler)
Tüm vücut sıvılarının yüzde dağılımı yaş ve yağ oranına bağlı olduğundan ve yaşlı hayvanlarda
büyük yağ depoları nedeniyle dağılım genç hayvanlardan düşüktür. Bu konuda bazı örnekler
vermek gerekirse yeni doğmuş bir buzağıda tüm sıvı yüzdesi %85 iken, doğum sonrası 5-7
haftalar arasında %75’e, 2-3 aylar arasında %70’e kadar düşer. Tüm vücut sıvıları hücre içi ve
hücre dışı boşluk olmak üzere iki ayrı bölümde dolaşır. Buzağılarda tüm vücut sıvısının bu iki
boşluk arasında dağılımı %50, %50 iken, erişkin sığırlarda 1/3 (hücre dışı sıvı) ve 2/3 (hücre içi
sıvı) oranlarında dağılır. Yeni doğanlarda bu oran yüksek olduğu için 0.6 katsayısı ile canlı
ağırlık (0.6 x C.A.) çarpılmalıdır.
Hücre dışı boşluk interstisyum, plazma ve epitelial lümenden ibarettir. Her bir sıvı boşluğu
değişik membranlar tarafından birbirinden ayrıldığı için sıvılar birbirinden bağımsızdır. Hücre
dışı boşlukta başta sodyum (Na+) ve ilişkili anyonu klor (Cl-) ve çok az miktarda da bikarbonat
(HCO 3 ) iyonları yer alır. Hücre içi boşlukta ise potasyum konsantrasyonu sodyum
konsantrasyonundan daima yüksektir. Hücre içi ve hücre dışı boşluklar arasında iyon değişimi
iyon pompası yoluyla (Ör. Na+/K+-ATPase) sağlanır. Organizmanın sıvı gereksinimi gıda
maddelerinin bileşimine, iklime, yaşa ve bedensel etkinliğe göre değişir. Diğer taraftan
kimyasal tepkimeler sonucunda açığa çıkan su da organizma tarafından kullanılır. Su başta
dışkı ve idrar olmak üzere solunum havası (evoporasyon), deri (dış ortam ısısına, rutubete,
bedensel etkinliğe ve vücut ısısına) ile atılır. Suyun atılması büyük oranda böbrekler
tarafından gerçekleştirilir. Bu atılımda plazma ozmolalitesi, volümü, sodyum ve potasyum
konsantrasyonları yanında, hormonal etkilerde (ADH, aldosteron ve atriopeptinler) rol oynar.
Memelilerde sıvı-elektrolitler, normal hücre ve organ işlevleri yanında, kan pH değerinin
>7.35-7.45 arasında tutan asit-baz dengesini sağlamak için zorunludur. Sıvı-elektrolit ve asitbaz (kan pH) dengeleri mineral, tuz ve gıda maddeleri ile tamamlanır. Bazı hastalıklar sıvıelektrolit ve asit-baz denge bozukluğu nedeniyle ölümle sonuçlanır. Bu nedenle sıvı ve
elektrolit sağaltımı (rehidrasyon, elektrolitleri tamamlama ve asit-baz dengesinin
tamponlanması) normal fizyolojik etkinlik için zorunludur. Sıvı ve elektrolit dengeyi
sağlamaktan amaç tablo halinde verilmiştir
Oral Sıvı Sağaltımı
Buzağı ishallerinde bağırsaklar yolu ile sıvı ve elektrolitlerin kaybı yaşamı tehdit edici
boyutlardadır. İleri derecede sulu bir ishal halinde 24 saat içinde dışkı ile kaybedilen sıvı
miktarı yaklaşık 4 (7) litre kadar olup, yaşamsal öneme sahip tuz, sıvı ve enerji kayıplarına yol
açar. Kaybolan sıvının yerine konması, elektrolit dengenin sağlanması, enerji gereksiniminin
karşılanması ve alkaliler ile asidozun tamponlanması zorunludur. Oral elektrolit çözeltileri tuz,
sıvı ve enerji gereksinimini karşılayabilir. Dehidrasyon oranının canlı ağırlığın %8'ini aşmadığı
ishal olgularında oral rehidrasyon çözeltileri yeterlidir. Dehidre bir buzağıya günde 3-4 kez 1
veya 2 litre oral rehidrasyon çözeltisi verilir. Ancak dışkı pH değeri asit ve dışkılarında glikoz
mevcut buzağılarda oral rehidrasyon içecekleri kullanılmaz. Süt veya süt yerine geçen ikame
mamalar kullanılıyor ise, elektrolitler sütü pıhtılaştırdığı için 2 saat sonra verilir. Ozmolaritesi
izotonik (300 mosm/kg) ve hipertonik (700 mosm/kg) arasında olmalıdır. Villuslardaki
osmolarite yaklaşık 600 mosm/kg düzeyinde olup, villus yıkımı gerçekleşmiş buzağılarda
hipertonik çözeltiler verilmez. Buzağı süt emmiyor ise hiperozmotik oral çözeltiler

verilmelidir. Süt emiyor ise izo-ozmotik oral elektrolit ve enerji çözeltileri verilir. Oral
elektrolit çözeltilerinin hipotermiyi onarmak macıyla 39-40°C’ye kadar ısıtılmaları zorunludur.
Elektrolitler bozulan sıvı-elektrolit dengeyi onarırken, propionat, sitrat ve asetat gibi
bikarbonat (HCO 3 ) öncülleri metabolik asidozu tamponlar. Bikarbonat ön maddeleri
(propionate, acetate, citrate ve lactade) gastrik asiditeyi bastırmadıkları ve enteritise neden
olmadıkları için metabolik asidozda doğrudan bikarbonat kullanımından daha etkilidir. Oral
elektrolit çözeltileri bikarbonat yerine asetat (40-80 mEq/L) veya propionat kapsar. Asetat
içeren çözeltiler hafif ve orta derecede asidozu tamponlar. Süt ile beraber verilebilir.
Abomazal pH derecesini yükseltmez ve sütün pıhtılaşmasını engellemez. Buna karşın şiddetli
asidoz (pH: ≤7.2 ve BE: ≥-10 mmol/L) olgularında bikarbonat içeren sıvıların oral yolla
verilmesi daha etkili olur. Ancak bikarbonat çözeltileri süt ile beraber verilmez. En az 1-2 saat
ara olmalıdır. Mide-bağırsak kanalında stazis (ileus) olgularında oral sıvı sağaltımı yapılmaz.
Oral sıvı sağaltımında idame ve tamamlama sıvıları 24 saat üzerinde hesaplanarak 2-4 saat
aralıklara bölünür. Şişe veya orogastrik entübasyon yöntemi ile verilir. Sistemik asidozun
derecesine (pH, -BE, TCO 2 veya HCO 3 ) ve elektrolit kaybının şiddetine göre sıvı seçilir. İshalli
buzağılarda asidoz geliştiğinden oral yolla alkalize edici ürünler bikarbonat veya metabolize
edilebilir bazlar (citrate veya acetate) kullanılır.
İshal sağaltımında vücutta en kullanılışlı enerji kaynağı olan glikoz (veya glycine) ve
elektrolitleri içeren bazı oral izotonik elektrolit çözeltileri (Baymix, Lectade-A+B, Antidium
Toz) piyasaya sürülmüştür. Lectade glycine, citric acid, potassium citrate,
potassiumdihydrogen fosfat ve sodyum chlorid kapsarken, Baymix, sodyum, potasyum,
klorür, propiyonat, asetat, sitrat ve dekstroz içerir. Hasta olduğu halde emme refleksi yerinde
olanlarda kullanımı endikedir. Fiyatının düşük oluşu, kolay uygulanması, riskten yoksun oluşu
ve etkinliği nedeniyle yararlanılır. Rehidrasyon çözeltileri (10 kg=1 litre) erken verildiğinde
etkilidir. 6-8 saat sonra tekrarlamak gerekir. Bileşimlerindeki dekstroz (glycine) enerji açığını
giderirken, sodyum, potasyum gibi katyonlar ishal nedeniyle bozulan sıvı-elektrolit dengeyi,
propiyonat, sitrat ve asetat gibi bikarbonat (HCO 3 ) öncülleri metabolik asidozu tamponlar.
Bikarbonat prekursörleri gastrik asiditeyi bastırmadıkları ve enteritise neden olmadıkları için
metabolik asidozda direkt bikarbonat kullanımından daha etkilidir. Oral elektrolit çözeltileri
hiçbir zaman süt yerine geçmez. Süt ile beslemeye katkı amacıyla kullanılır. Sütün besleyici
etkisi nedeniyle 24-48 saatten fazla ara verilmez. Süt verilmesi canlı ağırlık kaybını engeller.
Mide-bağırsak enzimlerinin etkinliğinin sürekliliğini sağlar. Hasar görmüş villus epitellerinin
onarılması için gerekli proteinleri kapsar. Ancak süt ve oral elektrolit çözeltileri karıştırılmaz.
Bazı çalışmalarda 1:1 oranında süt ve çözelti karışımı kullanıldığı halde herhangibir pıhtılaşma
komplikasyonu şekillenmediği bildirilmektedir.
Emme refleksi yerinde, orta derecede ishale sahip (<8 % dehidrasyon), ayakta durabilen ve
vücudun uç noktaları (kulak, ekstremite uç noktaları, kuyruk, nasolabial bölge) soğumamış
buzağılarda oral rehidrasyon içecekleri yeterlidir. Ancak hekimliğimizde kural enteritis
nedeniyle kaybedilen sıvıların parenteral olarak sağlanmasıdır. İshal görülen ve süt emme
refleksi yerinde olmayan süt emme döneminde veya daha yaşlı olan buzağılarda ileri
derecede dehidrasyon (deri turgoru uzamış, bulbus oculi orbita’ya çökmüş, dışkı sulu ve
mukozalı), ayakta durmakta zorlanan, periferik dokuları soğumuş, BE değeri ≤ 8 mmol/L ve
hematokrit değeri >40% olanlarda enfüzyon sağaltımı zorunludur. Ekonomik ve klinik
nedenlerden dolayı parenteral sıvı sağaltımı birkaç gün süre ile uygulanır. Uzun süreli damar
içi enfüzyon tekniği (24 saat süre ile) laboratuvar kontrolleri yapılarak (monitörizasyon)

uygulanır. Emme refleksi yerinde ve oral yolla sağaltım uygulanan buzağılarda uzun süreli
enfüzyon sağaltımı yapılmaz. Ayakta durabilen ve emme refleksi yerinde olan buzağılara
serum takılmaz. Oral elektrolit eriyikleri ve süt ile beslenir. İlk gün 2.5 litre süt 3-4 öğün
halinde, bir sonraki gün 3.5 litre süt ve daha sonraki gün 4 litre süt verilir. Her bir uygulamada
özefageal tüp ile 2 litre 4 veya 6 kez uygulanır. Buzağı midesi 4.5 litre kadar hacme sahiptir.
Diğer önemli husus asit-baz dengesinin onarılmasıdır. Bu durumda komple elektrolit
tamamlama en iyisidir. Elektrolit çözeltileri bikarbonat içermez. 2-4 çorba kaşığı toz
bikarbonat 2 litre ılık su içinde eritilerek ileri derecede asidotik buzağılara özefageal tüple
verilir. Orta ve ileri derecede ishalli buzağılar yeterli beslenemez. Enerji kaynağına gereksinim
duyarlar. Mısır şurubu, şeker veya diğer yüksek enerjili kaynaklardan yararlanılır. Süt yerine
geçen ikame mamalar yararlıdır. Ama asidozu tamponlayan madde (bikarbonat) kapsamaz.
Bikarbonat mide asidini nötralize etmek için kullanılır. İshalli buzağıda bikarbonat ile süt
yerine geçen ikame mamalar beraberce kullanılmaz. Aralarında en az 2 saatlik zaman farkı
olmak zorundadır.
İshalli buzağıya öncelikle yağsız süt verilir. 15-20 dakika sonra oral rehidrasyon eriyiği sıvı
dengesini sağlamak amacıyla verilebilir. Eğer oral rehidrasyon içeceğini isteyerek emmiyor
ise, özefageal tüp ile verilir. 3-4 kez küçük porsiyonlar halinde günlük uygulanır. Ne tür
elektrolit çözeltisi kullanılmalı sorusuna yanıt buzağılı sağım yapılan işletmelerde asetat ve
propionat içeren eriyikler şeklindedir. Oral sıvı sağaltımına karşın 6-12 saat sonra ayakta
duramayan ve emme refleksi zayıf veya yerinde olmayan olgularda, dışkıda kan içeren, 36
saat içinde anasına dönmeyenlerde mutlak hekime başvurulur. Oral yolla sıvı ve elektrolit
çözeltilerinin verilmesi emme refleksi yerinde olanlarda şişe ile mümkündür. Progastrik tüp
uygulama yurt dışında yaygın olarak kullanılır. Ülkemizde yoktur. Tüp dilin üzerinden
özefagusa yerleştirilerek pompa ile sıvı verilir. Tüpü trachea yoluyla akciğer yerleştirmek
olasılığı mevcuttur. Ağız yolu ile sıvı tamamlama erken yapıldığında sıvı ve elektrolit sağaltımı
başarılı sonuçlar sağlar. Özefagus sondası ile günde 4 veya 6 kez her biri 2 litre sıvı verilir.
Ortalama buzağı midesi 4.55 litre kadardır. Sindirim sistemindeki asidik pH içeriği nötralize
etmek için bikarbonat kullanılır. Ancak ishal ile atıldığından damar içi yol tercih edilir. %12
oranında dehidre buzağıda hipovolemik şok gelişir. Bu nedenle olguları %6 dehidrasyon
oranının altında yakalamak gerekir. Şiddetli ishal olgularında büyük buzağılarda 2-4 çorba
kaşığı kabartma tozu 2 litre ılık suda verilir. Enerji kaynağı olarak mısır şurubu, şeker veya hızlı
dönüşen enerji kaynaklarından yararlanılır.
Süt İçen Rumen Sendromu
(Ruminal drinking, dysfunction of the oesophageal groove,
Pansentrinken Syndrome)
1982-1985 aralığından beri süt emen buzağılarda Pansentrinken sendromu bilinmektedir. İlk
kez Hollandalı Van Bruinessen-Kapsenberg ve ark. ve sonra Breukink ve ark. (1986) bu
sendromu tanımlamışlardır. Bu durum kronik rumen asidozu olgusu (Chronic Indigestion)
olup, buzağılarda stres faktörlerinin etkisi altında meydana gelir. Esas neden sulcus
oesophagicus’un işlev yetersizliğidir. İşlev yetersizliği birincil hastalık nedeni olup, genellikle
yeni doğanları ishaline veya göbek kordonu yangısına bağlı olarak meydana gelir.
Karbonhidrattan zengin süt, süt tozu, diyet veya tamamlayıcı içecekler rumen ve retikulum
boşluğunda bakterilerin etkisi ile fermente olarak içerik pH’sını düşürür. Sonuçta aşırı oranda
lokal mukoza değişiklikleri ve içme arzusunun olmaması şeklinde genel durum bozukluğu

ortaya çıkar. Uzun zaman bu hastalık rumen lavajı ile sağaltılır görüşü egemendi. Son yıllarda
lavaj ile rumen pH’sının normalle döndürülemediği anlaşıldı.
Sulcus oesophagicus ruminantlarda özefagus ile abomasum’u birbirine bağlayan, sütün ön
midelere uğramaksızın bezli mide olan abomasuma geçmesini sağlayan ve reflektorik olarak
oluşan bir kanaldır. Bu kanalın retikulum’da oluşan kısmı sulcus reticuli, omasum’da oluşan
kısmı sulcus omasi ve abomasum’da oluşan kısmı sulcus abomasi adını alır. Sulcus
oesophagicus’un iki yan kenarları labium dexter ve labium sinister adını alır ve retikulumdan
başlar. Cardia bu kanalın dorsalinde kalır. Sağ retikulum duvarı boyunca spiral tarzda ilerleyen
sulcus oesophagicus retikulum omazum açıklığını sol ventralden geçerek abomasuma ulaşır.
Üst larenks sinirlerinin sensibl kolları sentral sinir sistemini uyararak N.vagus’un abdominal
dorsal kollarına emir vererek sulcus oesophagicus oluşumuna sebep olur. Sulcus
oesophagicus’un önce transversal, sonra longitudinal kasları kasılarak içeriği abomasuma
ulaştırır. Korku ve ağrı refleks oluşumunu engeller. Oluşumu için gerekli refleksin
engellenmesi, süt içici rumen sendromuna ve rumen asidozuna sebep olur. Bu durum yeni
doğanların ishaline veya ilk hafta içinde meydana gelen diğer hastalıklara bağlı olarak
gerçekleşir.
Buzağılarda fizyolojik rumen içeriği 4. haftaya kadar sulu, açık sarıdan, açık kahverengiye
kadar değişen renkte ve ekşi kokuludur. Buzağı yaşlandıkça gıda alımına bağlı olarak renk
daha da koyulaşır ve zeytinyağı kıvamını alır. pH değeri 6.0-7.3 arasında değişir. Yeni
doğanlarda bu değer 7.0 olup, 5’in altına düştüğünde asidoz söz konusudur. Rumen içeriği
klor miktarı 20-110 mmol/L arasında değişir. Rumende az miktarda süt patolojik olarak
değerlendirilmez. Sağlıklı buzağıların ilk hafta içinde içtiklerinin %10’u rumende kalabilir ve en
geç üç saat içinde rumeni terk eder. Buzağılarda süt içen rumen sendromu (Pansentrinker)
büyük miktarda içeceğin ön midelerde toplanması olup, genel durum bozukluğuna sebep
olur. Ancak başta rumen olmak üzere ön midelerde toplanan bu içerik tam süt, süt tozu, diyet
içecekleri veya elektrolit çözeltileride olabilir. Pansentrinken’li buzağıların rumen içeriği süte
veya peynire benzer görünüş ve yapıda olup, pH: 6.0’nın altındadır.
Süt içen rumen sendromu akut formda doğum sonrası ilk iki hafta içinde süt emen
buzağılarda, daha yaşlı olanlarda ise kronik formda seyreder. Kronik form beslenme
hatalarından ileri gelir ise de, genel nedenler arasında sayılan yeni doğanların ishali, doğum
sonrası emme zayıflığı ve bronchopneumonie gibi hastalıklara bağlı olarakta meydana gelir.
Bu hayvanlarda ileri derecede genel durum bozukluğu şekillenir.
Etiyoloji: Sıvı içecekler çeşitli nedenlerle rumen ve retikulum boşluğunda toplanır.
a. Sulcus oesophagicus refleksinde bozukluk: Bu durum değişik birincil hastalık
nedenidir. Yeni doğanların ishalleri, akciğer hastalıkları veya diğer genel durum bozukluğu
sulcus oesophagicus oluşumunu engeller. Genel olarak kabul edilen inanış sulcus
oesophagicus’un olumsuz olarak etkileneceği şeklindedir.
b. Zorla içirme: Sonda veya şişe kullanılarak zorla süt veya süt yerine geçen mama
içirme işlemi esnasında sulcus oesophagicus oluşmamakta ve süt doğrudan rumende
toplanmaktadır. Zorla içirme işlemi emme refleksi zayıf olan bütün buzağılarda başvurulan bir
yöntemdir. Ancak, ayrılması gereken durum yeni doğanların ishalleri gibi birincil
hastalıklardır. Emme refleksinde zayıflık doğum travması, neonatal asfeksi sendromu,
teratojenik oluşumlar, konjenital defektler veya emme işleminde rol oynayan kasların
distrofisine (myodystrophie) bağlı olarak meydana gelir.
c. Abomaso-ruminal refluks: Doğum sonrası ilk iki hafta içindeki buzağılarda her

öğünde 1.5-2.0 litreden fazla süt verildiğinde abomaso-ruminal refluks meydana gelir. Bunun
nedeni abomasum’un dolma kapasitesinin aşılması neticesinde sütün ön midelere geçişidir.
Ancak, bazı araştırmacılar öğün başı 2.5 litre süt vererek yaptıkları radyolojik muayenelerde
abomaso-ruminal refluks oluşturamamışlardır.
d. Diğer nedenler: Rumenin bakteriler tarafından istilası içecekler ile daha ilk günden
itibaren fermentasyon olayları şeklinde başlar. Kolay sindirilebilir karbonhidratlar uçucu yağ
asitlerini ve süt asidini meydana getirerek rumen pH’sını belirgin olarak düşürür. Oral
rehidrasyon çözeltilerinin intraruminal olarak verilmesi de pH değerini düşürür.
Ascaridiosis
(Toxocara vitilorum)
Etiyoloji: Buzağı ve genç ruminantların (6 aya kadar) ince bağırsaklarında yaşayan nematoda
sınıfından Neoascaris (Toxocara) vitulorum’un ergin erkekleri 20-25 cm, ergin dişileri 25-30
cm uzunlukta olup, sayısal olarak aşırı olduklarında kataral enteritise neden olur. 6 aydan
küçük danalarda sorun teşkil eder. Daha yaşlı danalar parazite dirençlidir. Erişkinleri sığırların
bağırsağında bulunan en büyük nematoddur. Dişiler 30 cm uzunlukta, pembe renkte ve
kalındır. İç organları çıplak gözle görülebilir. Altı aydan sonra direnç geliştiği için bu yaştan
büyük olanlarda parazite rastlanmaz. İneklerde larvalar dokulara giderek inhibe olur.
Gebeliğin son dönemlerinde hareketlenen inhibe olmuş larvalar kolostrum ile buzağılara
bulaşır. Larvaların süt ile atılışı bir ay kadar sürer. Süt emme dönemindeki buzağılarda
parazitin erişkin hale gelmesi için 3-4 haftaya gereksinim vardır. Ancak 3 haftadan itibaren
dışkıda yumurta görülebilir.
Yaşam döngüsü: Buzağılar doğrudan parazit yumurtaları ile de enfekte olur. Dışkı ile atılan
askarid yumurtaları dış ortamda uygun ısı ve rutubette üç hafta içinde envaziyon yeteneği
kazanır. Yem, su, yalama gibi olaylarla bu yumurtalar doğrudan alınabildiği gibi, askarid
larvaları kolostral yolla (galaktojen bulaşma-dolaylı) da alınır. İnce bağırsaklarda açılan
yumurtalardan veya kolostral yolla alınan larvalar ince bağırsak mukozasını delerek vena
porta yolu ile karaciğere, oradan da kan dolaşımı ile akciğerlere ulaşır. Akciğerlerde gömlek
değiştirerek bronşlar ve trachea yoluyla yutularak tekrar bağırsaklara ulaşarak erişkin askarid
haline geçer. N.vitilorum’un larval göçü 4-5 haftada tamamlanır. Kolostral yolla alınan
N.vitilorum larvaları 3-4 hafta içinde erişkin nematod haline gelir. Bu larval göç süreleri göz
önüne alındığında yeni doğmuş bir buzağıda en az 35-38 gün sonra erişkin parazitlere dışkı ve
bağırsaklarda rastlanır.
Semptomlar: İnce bağırsaklarda mevcut az miktarda askarid sorun teşkil etmez. Çok sayıda
olduklarında anemi, gelişmede gerilik ve kataral enteritis tablosuna yol açar. Aşırı miktarda
askarid toksini epilepsi benzeri nöbetlere (epileptoid nöbetler) yol açar. Diğer taraftan sayıca
fazla askarid bağırsaklarda ve ductus choledochus’ta tıkanmaya (obstruction) neden olabilir.
Askaritli danaların solunum havasında, barındırıldıkları ahırda sarımsak, eter veya asetona
benzer koku (bütirik asit kokusu) alınır.
Tanı: Dışkıda makroskopik olarak askaridleri görmek mümkündür. Kesin tanı flotasyon
yöntemi ile dışkıda kalın kabuklu, etrafı albumin tabakası ile çevrili, oval görünüşte ve tek
blastomerli askarid yumurtalarının saptanması ile yapılır (Şekil 325).
Sağaltım: Nematod’lara karşı kullanılan değişik ilaçlar danaların askaridiozisinde de etkilidir.
Larval göç nedeniyle kullanılan ilaçlar üç hafta sonra tekrarlanmalıdır (Tablo 130).
Tablo 130. Askarid sağaltımı

Etken madde

Doz ve kullanım şekli

Piperazin citrate ve
adipate
Fenbendazole

200-300 mg/kg, per os

Levamisole

5 mg/kg, per os

Trichlophone (neguvon
poudre)
Thiabendazole

25-50 mg/kg, per os

İvermectin

0.2 mg/kg, SC

Doramectin

0.2 mg/kg, SC

7.5-10 mg/kg, per os

100 mg/kg, per os

Köpek ve Kedide Parenteral Sıvı Sağaltımı
Canlı ağırlık kaybındaki yüzde değişim ortaya konarak dehidrasyon göreceli olarak
derecelendirilebilir. Dehidre olgularda hayvan türüne ve hastalık çeşidine göre hangi sıvının,
ne miktarda, hangi hızda, ne yolla ve ne kadar süre verileceği önemlidir. Bu nedenle dehidre
köpek ve kedilerde fiziksel klinik muayene yöntemleri yanında hematolojik, biyokimyasal kan
muayeneleri yanında kan gaz ve elektrolitlerin analizi yapılır.
Oral yolla sıvı tamamlama su içebilen ve kusmayan köpek ve kediler için uygundur. Oral
rehidrasyon çözeltileri sodyum, glikoz veya diğer küçük organik molekülleri kapsayan ve ishal
olguları için hazırlanmış içeceklerdir. Zaten köpekler için hazırlanmış olanlar mevcut değildir.
Kusma mevcut ise kullanılmaz. Bu nedenlerle klinikte buzağılarda olduğu gibi yararlanılmaz.
Hayvan isteği ile içebildiği sürece (ad libitum) parenteral sıvı sağaltımına gerek yoktur. Deri
altı çözelti uygulamaları <5% canlı ağırlık kayıplarında ancak izotonik sıvılar ile mümkündür.
Buna karşın %5-10 veya >%10 olgularında parenteral sıvı sağaltımı zorunludur. Çünkü
hipovolemik şok veya endotoksemik şok gelişmiştir.
Tablo 82. Dehidrasyonun canlı ağırlıkla ilişkisi (Köpek ve kedi)
Dehid
Semptomlar
rasyo
n
yüzde
si (%)
<5
Klinik olarak ortaya konamaz
5-6:
Hafif
dehidr
asyon
6-8:
Orta
derec

Deri elastikiyeti hafif derecede kaybolur

Deri elastikiyeti belirgin olarak azalır. Kapiller
dolum süresi uzar (>2-3 saniye). Mukozalar kuru

e
dehidr
asyon
8-10:
İleri
derec
ede
dehidr
asyon

görünür ve bulbus oculi hafifçe orbita’ya çöker

10-12:
Exitus
letalis
>12

İleri derecede şok semptomları mevcuttur ve ölüm
ile sonuçlanır

Deri elastikiyeti ileri derecede kaybolur. Deride
kıvrım kaybolmaz. Kapiller dolum zamanı üç
saniyenin üzerindedir. Mukozalar çok kuru olup,
ekstremiteler, kulak uçları ve nasolabial bölge
soğuktur. Taşikardi, zayıf nabız gibi şok belirtileri
mevcuttur

Geriye dönüşü olmayan hipovolemik şok

Deli İnek Hastalığı
(Bovine spongiforme encephalopathie-BSE,
Bovine spongiose encephalopathie, Mad cow disease)
İlerleyici nitelikte, öldürücü, nörolojik belirtilerle nitelendirilen koyunların scrapie hastalığına
benzeyen erişkin sığır hastalığıdır. İlk kez 1986 yılında İngiltere’de ortaya konmuş olup, Kuzey
İrlanda, Kanada, Danimarka, Almanya, İsviçre, Fransa ve İrlanda Cumhuriyetinde
saptanmıştır. Hastalığın şu ana kadar Türkiye’de varlığını bildiren bir çalışma yoktur. Deneysel
olarak domuz, koyun, keçi, sığır, mink ve Macaque maymunlarına nakledilmiştir.
İngiltere’deki salgın döneminde hayvanat bahçelerindeki felidae (puma, aslan, kaplan, çakal),
bizon ve ankole ineğinde, Norveç’te bir kedide ortaya konmuştur. Kedilerin enfekte sığır
ürünleri ile hastalandıkları kabul edilmektedir.
Spongioform encephalopathie’lerin etiyolojisi: İnsan ve hayvanlarda spongioform
encephalopathie’ye neden olan hastalıklar klinik ve patolojik bulgulara göre süngerimsi
beyin hastalıkları olarak isimlendirilir ve her zaman ölümle sonuçlanan sentral sinir
sisteminin dejeneratif hastalıklarıdır (Tablo 65).

Tablo 65. Spongioform encephalopathie formları
İnsanlarda

Hayvanlarda

Kuru disease
(Papuva Yeni Gine yerlilerinde)

Bovine spongioforme encephalopathie (BSE):
22 (24) aydan büyük sığır, Afrika ceylanı,
Nyala

Creutzfeld-Jacob disease (CJD):

Scrapie

İnsan ve maymunlarda
spongiose
encephalopathie
Gertsmann-StrausslerScheineker (GSS) sendromu.
İnsan

(Ovine spongioforme encephalopathie-OSE).
Koyun-keçi
Chronic Wasting Disease (CWD), kronik
zayıflama hastalığı: Yabani geyik, antilop
Feline spongioform encephalopathie (FSE):
Kedilerde
Transmissible mink encephalopathie (TME):
Mink

Bu hastalıklarda şekillenen sentral sinir sistemi semptomları hücrelerde ve hücreler
arasını dolduran dokuda vakuol oluşumu, sinir hücrelerinin ölümü, destekleyici hücrelerde
artış, büyüme ve plaklar halinde protein nitelikte maddenin birikmesidir. İnsanların Kuru
hastalığı ile koyunların scrapie hastalığının birbirine benzediği çok eskiden beri bilinmektedir.
Sığırlarda BSE yeni saptanan bir encephalopati olarak kabul edilmektedir. CWD ve TME ilgili
hayvan türlerinin scrapie’si olarak kabul edilir. Creutzfeld-Jacob disease, Kuru ve GerstmannStraussler sendromu uzun süreli inkubasyon periyoduna sahip, dementia (bunama), tremor
ve körlük ile nitelendirilen insan hastalıklarıdır. Bu hastalıklar genetik ve enfeksiyöz nitelikte
olup, kornea nakli gibi operasyonlarla nakledilebilmektedir. Kuru ise, Papua Yeni Gine‘de
kanibalismus (yamyamlık)’a bağlı olarak insanlarda meydana gelen bir hastalıktır. Kuru
hastalığının CJD’nin sporadik formu olduğu kabul edilmektedir. Gerstmann-Straussler
sendromu ise otosomal ressesiv bir gen tarafından nakledilen kalıtsal bir hastalıktır.
Etiyoloji: Bovine spongioform ensefalopati ilk kez 1986 yılında sığırlarda saptanan, birkaç yıl
içinde İngiltere’de ekonomik kayıplara sebep olan ve sığırcılığı tehdit eden bir hastalıktır.
1986 yılında İngiltere’de sentral sinir sistemi semptomları ile nitelendirilen sığır hastalığı
ortaya çıkmış ve yapılan histopatolojik muayenelerde bu hastalığa spongioform
encephalopathie’nin neden olduğu ortaya konmuştur. İngilizce kaynaklarda hastalık “Mad
Cow Disease” olarak isimlendirilmektedir. Sığırların deli inek hastalığı ile benzer histopatolojik
değişikliklere neden olan koyun ve keçilerin Scrapie hastalığı (Traberkrankheit) bu hastalıktan
önce bilinmekte idi. Scrapie etiyolojisi üzerinde 1988 yılında yapılan çalışmalarda sorumlu
ajanların bovine spongioform ensefalopatiye neden oldukları ortaya kondu. Scrapie ile
enfekte koyun ve keçilerin et ve kemik unlarından hazırlanan sığır yemlerinin hastalığı
bulaştırdıkları saptandı (Tablo 66). Diğer taraftan BSE benzeri scrapie hastalığı antilop ve
kedilerde de ortaya konmuştur. Enfekte sığırların etlerini tüketen insanlarda da BSE’ye
benzer Creutzfeld-Jakob disease meydana geldiği için önem arz etmektedir. Hastalık aynı
zamanda diğer ülke sığır populasyonları için risk teşkil eder.
Tablo 66. Doğal yolla enfekte koyun ve keçilerde enfekte dokular (Kimberlin 1990)
Enfeksiyöz
Beyin doku: Cortex, corpus striatum, diencephalon, medulla
itesi
oblongata, cerebellum. M.spinalis ve lenf düğümlerinin hepsi
yüksek
dokular
Orta
N.opticus, böbrek üstü bezi, distal kolon, hipofiz, burun
derecede
mukozası, thymus, serebrospinal sıvı, pankreas, akciğer,
enfekte
karaciğer, kemik iliği
dokular

Enfekte
Kalp, böbrekler, meme dokusu, testisler, epididymis, iskelet
olmayan
kasları, uterus, kan doku, tükürük bezleri, süt ve dışkı
dokular
BSE’nin ilk klinik belirtilerine 1986 yılında rastlanmış, izleyen yıllarda ayda ortalama 250 adet
hayvanın hastalandığı görülmüştür. Yapılan çalışmalarda scrapie ile enfekte koyunların
karkaslarının et, et-kemik unu şeklinde konsantre yem olarak sığır beslemede kullanıldıkları
ortaya konarak hastalığın bu yolla süt ineklerine geçtiği ortaya konmuştur. Özellikle yüksek
süt verimli ineklerde ve yavrularında aşırı miktarda et, et-kemik unu kullanılan işletmelerde
hastalığın yaygın olarak görülmesi bu savı doğrulayan dağılıma sebep olmuştur. BSE’de ırka
bağlı dağılım farklılığı mevcut değildir. Hastalığın 3-4 yıl gibi uzun inkubasyon periyoduna
sahip olması erişkin sığırlarda görülme nedenidir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda
inkubasyon periyodu 2.5 yaşa kadar düşmüştür. İnkubasyon süreleri göz önüne alındığında
İngiltere’de ortaya çıkan deli inek hastalığının 1980’li yıllarda başlamış olması gerekir.
Scrapie’li koyunların kadavralarından hazırlanan et ve et-kemik ununun antiloplarda
kullanılması sonucunda da BSE meydana gelmiştir. Nitekim enfekte sığırların beyin dokuları
ile beslenen farelerde hastalık deneysel olarak meydana getirilmiştir.
BSE’de önemli olan husus hastalığın endemik nitelikte olup, olmadığıdır. Bu hastalık
koyunlarda yüksek enfeksiyözite orana sahip olduğu gibi, horizontal olarak sürü içinde
bulaşır. Enfekte koyunların sentral sinir sisteminde (beyin, omur ilik, periferik sinirler) ve
lenforetiküler sisteminde (dalak, lenf düğümleri ve thymus) enfeksiyon titresi yüksektir. Bu
nedenle 1988’den beri ruminantların scrapie’li koyun ve keçilerden elde edilen et, et-kemik
unları ile beslenmesi ve İngiltere’den benzer ürünlerin ithalatı yasaklandı. Sadece 6 aydan
küçük hayvanlarda risk olmadığı bildirilmektedir.

