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KANATLI HAYVAN HASTALIKLARINDA TANI 

YÖNTEMLERİ 

 Nekropsinin amacı doku ve organların 

incelenmesiyle ölüm sebebinin 

belirlenmesi ve mikrobiyolojik, serolojik, 

histopatolojik veya hayvan inokulasyonu 

testleri için en iyi örnekleri elde etmektir.  
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Olayın Geçmişi  

 Ortamın durumu, olaylar, klinik belirtiler, hayvan 
sahipleri, çalışanlar, sürü geçmişi gözlenmeli ve 
hatırlanmalıdır. 

 Yumurta üretimi, yem tüketimi, yem 
formülasyonu, vücut ağırlığı, aydınlatma 
programı, gaga kesimi uygulamaları, rutin ilaç 
uygulaması ve kullanılan aşılar, yaş, hastalığın 
bir önceki geçmişi, çiftliğin yerleşimi gibi 
management faktörler tanıda dikkate alınmalıdır. 
Klinik belirtilerin süresi, hasta ve ölen hayvan 
sayısı, ölüm zamanı ve öldüğü yer önemli ip 
uçları olabilir. 
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Dış Muayene 

 Ektoparazitler yönünden muayene edilmelidir.  

 Canlı hayvanların genel durumu ve bütün 
anormal durumlar dikkatli olarak not edilmelidir.  

 İnkoordinasyon, tremor, paralitik durumlar, 
bacak problemleri, depresyon, körlük ve 
solunum bozukluklarını gözlemek önemlidir. 

 Tümör, apse, deri değişiklikleri, gaga durumu, 
kannibalizm, yaralanma, ishal, burun akıntısı, 
dehidrasyon ve vücut durumu yönünden de 
incelenmelidir.  
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Kan Örnekleri  

 Kan örneği kanat venası, jugular vena 

veya kalpten alınabilir . 

 Enjektör iğnesi sağ kanat venası içine 

yerleştirilir.  

 İğne kan akımının tersi yönde 

batırılmalıdır. 
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Nekropsi İçin Kanatlı Hayvanların 

Ötenazisi 

 Servikal Dislokasyon (insancıl bir metottur, 
Bu teknik agonal kusma ve solunum 
yollarına kursak içeriğinin aspire edilmesini 
önler.    

 Elektrik Akımı (Elektrik kablolarının 
uçlarında bulunan kıskaçlar ağız ile 
kloakaya tutturulur . Kablolar 110 volta 
bağlanır ve elektrik akımı uygulanır  

 Diğer Yöntemler (ötenazim solüsyonun 
İ.V. enjeksiyon ile , CO2 ile dolu bir 
odacığa ) 
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Nekropside Alınması Gereken 

Önlemler 

 Zoonoz bir hastalık (clamydiosis, erysipelas 

veya at ensefalitis ) şüphesi varsa tedbir 

alınmalıdır. 

 Karkas ve nekropsi masasının yüzeyi bir 

dezenfektanla ıslatılmalıdır.  

 Lastik eldiven giyilmeli, burun maskesi 

takılmalıdır.  

 Rutin nekropsilerde enterotom, makaslar, bıçak 

ve bistüri kullanılır. Ayrıca bunlara ilave olarak 

steril şırıngalar, iğneler, tüpler ve petri kapları 

kullanılır. 
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Nekropsi Tekniği 

 Kadavraya sırt üstü pozisyon verilir, bacaklar 
sırta (dorsale) doğru bastırılır, bacak ile deri 
arasındaki deri kesilir.  

 Masa üzerinde düz uzanması için koksa eklemi 
dezartiküle edilir.  

 Deri omurga ile kloaka arasındaki orta noktada 
önceki iki ensizyon arasından kesilir.  

 Kesit kenarı boyun dahil vücudun ventral bölgesi 
açığa çıkacak şekilde lateral ve dorsale doğru 
yüzülür.  
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Nekropsi Tekniği-2 

 Daha sonrada her iki yöndeki göğüs 

kasları kesilir.  

 Kemik makasları kaburgalar ile korakoid 

ve klavikula kemiklerini kesmek için 

kullanılır.  

 Sternum ve bağlı yapılar vücuttan 

uzaklaştırılır  

 Bu işlemden sonra organlar tam olarak 

açığa çıkar ve incelemeler için çıkarılabilir. 
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Nekropsi  

 Karaciğer, dalak ve böbreklerde büyüme olup 

olmadığı değerlendirilir.  

 Hepatomegalinin net göstergesi yuvarlaklaşmış 

karaciğer kenarlarıdır.  

 Barsak yangı, eksudat, parazit, yabancı cisim, 

tümör ve apse açısından muayene edilir.  

 Sinirler, kemik, kemik iliği ve eklemler incelenir.  

 Kostakondral bağlantılar palpe edilmeli, büyüme 

açısından muayene edilmelidir.  
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 Uzun kemikler longitudinal olarak kesilmeli 

ve anormal kalsifikasyon açısından 

muayene edilmelidir.  

 Tibiotarsus veya metatarsusun sertliği 

beslenme yetersizliğinin kontrolü için 

kemik bükülerek veya kırılarak kontrol 

edilmelidir (Sağlıklı bir kemik kırıldığı zaman çatırtı 

sesi duyulur. Vit.D veya mineraller yönünden yoksun bir 

tavuğun kemikleri kırılmaksızın eğilebilir.) 
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Kafatasının Açılıp Beyinin 
Çıkarılması  

 Baş atlanto-occipital eklemden dezartiküle 
edilerek vücuttan ayrılır ve daha sonra alt 
mandibula uzaklaştırılır.  

 Kafa üzerindeki deri yüzüldükten sonra, makasla 
occipital kemikten başlayarak kafatası kemiği 
kesilip, uzaklaştırılır.  

 Beyin biri bakteriyolojik muayene ve hayvan 
inokulasyonu için (Ör. Avian ensefalomyelitis 
süpheli), diğeri ise histopatolojik muayene için 
(Ör.Vit.E eksikliği) uzunlamasına iki eşit parçaya 
bölünür. 
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Histopatolojik Muayene İçin Doku 
Örneklerinin Toplanması  

 Doku parçaları ölümden hemen sonra 
alınmalıdır (özellikle beyin ve böbrek dokuları). 

  Örnekler fikzatiflerin dokuya çabuk nüfuzu için 
küçük olmalı ve doku hacminin 10 misli 
miktarında %10 luk formalinde tespit edilmelidir.  

 Akciğer dokusu içinde hava olduğu için fikzatif 
solüsyonunun üzerinde yüzer. İyi bir tespit için 
dokunun üzeri formalinli pamukla kapatılmalıdır. 

  Kemik dokusu dekalsifiye edilmelidir (eşit 
oranda %8 HCl ile %8’lik formik asiti 
karıştırarak).  

 Göz incelenecekse bütün olarak çıkarılmalıdır.  
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Nekropside Diğer İncelemeler  
 Coccidia (kazıntılardan taze smirler hazırlanır. 

Mikroskopta oosit ve merozoitler açısından 
muayene edilir.) 

 Diğer protozoonlar (Lezyonlu alanlardan 
smirler hazırlanır, mikroskopta histomonas ve 

trikomonas açısından muayene edilir.) 

 Mantar (Lezyonlu bölgelerden kazıntı alınıp 
smir hazırlanır ve %20 lik sodyum veya 
potasyum hidroksitte 15 dakika bekletildikten 
sonra mantar hifalarının varlığı açısından  
mikroskopta büyük büyütmede incelenir.) 

 Kampilobakter (Safradan taze smirler 
hazırlanıp, karanlık saha veya faz kontras 
mikroskopta incelenir. ) 
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 Bakteriyemi ve kan parazitleri (Kan frotileri 

Giemsa, Gram, Wright veya diğer yöntemler ile 

boyandıktan sonra mikroskopta incelenir.)  

 Eksudatlar (İnfeksiyöz korizadan şüphe 

ediliyorsa, burun veya sinus eksudatından smirler 

hazırlanır, Giemsa veya Gram ile boyandıktan 

sonra mikroskopta incelenir.) 

 Apseler (Apseden lam üzerine smirler 

hazırlanır,havada kurutulur veya alevden geçirilir, 

Gram ve asit-fast ile boyanıp mikroskopta 

incelenir. ) 
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Nekropsi Materyalinin İmhası  

 Zoonoz bir hastalıktan şüphe ediliyorsa 

karkas yakılarak imha edilmelidir.  

 Benzer tedbirler virulent kanatlı hayvan 

patojenleri ile enfekte karkasların imhası 

için de uygulanmalıdır.  

 Nekropsi yeri, aletler, eldivenler 

temizlenmeli, yıkanmalı ve dezenfekte 

edilmelidir. 
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Haberleşme  

 Otopsi raporu hazırlanmalıdır. 

 Raporda komplike bilimsel ve tıbbi terimler 

minimum düzeyde kullanılmalıdır. 

 Raporda nekropsi bulguları, laboratuar bulguları 

(histopatolojik, serolojik, bakteriyolojik), tanı 

(geçici veya kesin), sonuç ve öneriler bölümlerini 

içermelidir.  

 Sürü sahibi, işletme müdürü veya servis 

çalışanları nekropsi biter bitmez telefonla aranıp, 

bilgilendirilmeli ve başlangıç testleri önerilmelidir. 



KANATLI 

HAYVANLARIN 

BAKTERİYEL 

HASTALIKLARI 
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PULLORUM HASTALIĞI VE 

TAVUK TİFOSU 

 Pullorum hastalığı (PD) Salmonella 
pullorum tarafından, Kanatlı Tifosu (FT) 
Salmonella gallinarum tarafından 
oluşturulur.  

 Her iki hastalıkta tavuk ve hindileri etkiler. 
Ancak bıldırcın, sülün ve ördekler de 
hastalığa karşı duyarlıdır.  

 Transovarian yolla yumurta ile geçiş 
gösterirler. Kontamine yem, su, altlık 
bulaşmada önemli rol oynar.  
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PULLORUM HASTALIĞI VE 

TAVUK TİFOSU-2 

 Klinik olarak civciv ve hindi palazlarında 

iştahsızlık, zayıflama, solunum güçlüğü, 

beyaz renkte bir ishal görülür. 

 Körlük, artritis ve topallık görülebilir.  

 Piliç ve yetişkin kanatlı hayvanlarda 

durgunluk, iştahsizlık, sarımsı-yeşil renkte 

ishal ve dahidrasyon belli başlı klinik 

belirtilerdir. 
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Makroskobik Lezyonlar 

(Civcivlerde)  
 Perakut pullorum ve tavuk tifosu olgularında 

makroskobik bulgu görülmez.  

 Akut olaylarda, karaciğer, dalak ve böbreklerde 
konjesyon ve büyüme görülür. 

 Karaciğerde 2-4 mm çapında beyaz renkte 
odaklara rastlanır.  

 Sarı kesesi içeriği krem renginde ve kazeöz 
kıvamdadır.  

 Solunum problemi olan hayvanlarda marek 
hastalığına benzer şekilde akciğer, kalp kası ve 
pankreasta  beyaz noduller görülebilir.  
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Makroskobik Lezyonlar 

(Civcivlerde) 

 Kalp lezyonları nedeniyle karaciğerde 

kronik pasif hiperemi ve asites meydana 

gelebilir.  

 Perikard kesesinde seröz veya fibrinli 

eksudat bulunabilir.  

 Eklemlerde şişme, periton boşluğunda 

eksudat, barsak duvarında kalınlaşma ve 

ön göz kamarasında eksudat görülebilir. 
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Pullorum hastalığı. A. Akciğerlerde 

gri-beyaz renkte nekrotik odaklar, 

civciv. B. Tarsometatarsal 

eklemlerde synovitis, civciv. C. 

Ooforitis. Dejenere folliküller, tavuk.  

A 
B 

C 
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Tavuk tifosu. A. Solda normal, sağ tarafta bronz görünümde karaciğer 

ve dalakta şiddetli hiperemi. B. İkterus nedeniyle akciğerlerin sarı- 

kahverenginde görünüşü. 

B A 
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Makroskobik Lezyonlar 

(Yetişkin Tavuklarda) 

 Tavuklarda pullorum lezyonlarına minimal 
düzeyde rastlanır.  

 Kronik PD ve FT olgularında ovaryumda 
kistik, farklı renkli ve şekilsiz folliküller 
dikkati çeker.  

 Yumurtalıkta bir sapla ovaryuma bağlı, 
içlerinde yağımsı kazeöz içerik bulanan 
kalın kapsüllü dejenere folliküller görülür.  

 Oviduktta kazeöz eksudat bulunur.  
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Makroskobik Lezyonlar 

(Yetişkin Tavuklarda) 

 Ovaryum ve ovidukttaki fonksiyon bozukluğu 
sonucu abdominal yumurtlama meydana gelir.  

 Ovidukttan gelen eksudat ve abdominal 
yumurtlama nedeniyle fibrinli peritonitis ve iç 
organlarda yapışmalar görülür.  

 Bazen perihepatitis ve asites oluşur. 

 Perikarditis 

 Testislerde beyaz odaklar ve noduller görülür.  

 Pankreas, akciğer ve hava keselerinde kazeöz 
granulomlara rastlanır. 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Perakut PD ve FT olgularında, karaciğer, dalak 

ve böbreklerde hiperemi  

 Akut ve subakut olgularda, karaciğerde 

multifokal nekroz, fibrin birikimi ve heterofil 

infiltrasyonu  

 Kronik olgularda, özellikte kalpte büyük 

nodullerin olduğu olaylarda karaciğerde fibrozis 

ve kronik pasif hiperemi  

 Dalakta hiperemi, fibrin eksudasyonu ve 

retiküloendotelyal hücre hiperplazisi  
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 Civcivlerde sekumda mukoza ve 

submukozada yangı, nekroz, lümende ise 

fibrin ve heterofillerle karışmış halde 

nekrotik doku birikimi  

 Kalpte, histiyositlerin meydana getirdiği 

noduller  

 Benzer hücre infiltrasyonlarına pankreas 

ve bezli midede de rastlanabilir  

 Bu noduller makroskobik olarak marek ve 

lenfoid löykoz ile karıştırılabilir. 
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 Ovaryumda fibrinosuppuratif veya 

pyogranulomatöz yangı 

 Erkek hayvanlarda seminifer tubullerde 

dejenerasyon, nekroz ve yangısel hücre 

infiltrasyonu  

 Diğer lezyonlar kataral bronşitis, kataral 

enteritis, akciğer ve böbreklerde 

intersitisyel yangıdır.  
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PARATİFO ENFEKSİYONLARI 

(PT) 

 S.gallinarum ve S.pullorum dışında kalan, 

başta S.typhimurium ve S.enteritidis olmak 

üzere diğer hareketli salmonella türleri 

tarafından meydana getirilen hastalıklardır.  

 Genç kanatlılar (tavuk, hindi, güvercin, 

ördek ve diğer kuşlar) erginlere oranla 

daha duyarlıdır  

 Enfeksiyonlar kontamine gıdaların sindirim 

yoluyla alınmasıyla meydana gelir.  
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 PT enfeksiyonlarının tipik belirtileri 

gözlerde kapanma, kanatlarda düşüklük 

ve tüylerde bozulma şeklindedir.  

 Sulu ishal sıklıkla gözlenen belirtiler 

arasında olup, dehidrasyona ve tavuğun 

arkasının kirlenmesine neden olur.  

 Körlük ve topallık PT enfeksiyonlarında 

karşılaşılabilen diğer bulgulardır. 
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Patolojik Lezyonlar  

 Şiddetli enteritis  

 Sekum içeriği peynirimsi bir görünüm alır.  

 Dalak ve karaciğer şişkin ve konjesyonlu olup, 
hemorajik ve nekrotik odaklara sahiptir.  

 Böbrekler bazen büyür ve konjesyonludur.  

 fibrinopurulent perihepatitis ve perikarditis 
görülür  

 Yumurta kesesinde absorbe olmamış, koagule 
sarı materyal bulunabilir.  

 Hypopion, panoftalmitis, purulent artritis, seröz 
tiflitis, hava kesesi yangısı ve omfalitis ara sıra 
gözlenen diğer lezyonlardır.  
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Paratifo enfeksiyonu. A.  

Karaciğerde fokal nekroz 

odakları, civciv. B. 

Perikarditis,civciv. 

B 

A 
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Paratifo enfeksiyonu. A. 

Akut tiflitis, sekum, civciv. 

B. Sekum lümeninde 

yangısel eksudat, civciv.  

B 

A 
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Paratifo enfeksiyonu. A. 

Karaciğerde nekroz odağı, 

civciv. B. Sekum lümeninde 

eozinofilik görünümde 

yangısel eksudat ve 

mukozada kalınlaşma,ördek. 

C. Akut purulent meningitis, 

serebellum, civciv. 

B 

C 

A 
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Patojenez  

 Salmonellalar barsak kanalı boyunca 
intestinal epitel hücrelerine invaze olur, 
etkenlerin barsak epitellerine 
yerleşmesiyle patolojik değişiklikler 
meydana gelir.  

 İntestinal epiteller nekroze olur ve şiddetli 
ishal şekillenir.  

 Heterofil ve makrofaj infiltrasyonları oluşur. 
Etkenler birkaç saat içinde iç organlara 
yayılarak, karaciğer ve dalak gibi bir çok 
organda çoğalır.  
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KANATLI MİKOPLAZMA ENFEKSİYONLARI 

MYCOPLASMA GALLİSEPTİCUM ENFEKSİYONU  

 M.gallisepticum (MG) enfeksiyonu tavukların 
“Kronik Solunum Yolu Enfeksiyonu” (Kronik 
Respiratory Disease-CRD), hindilerin ise 
“enfeksiyöz sinüzitisi” olarak bilinmektedir.  

 Hastalığın bulaşmasında hayvanların hastalarla 
teması önemlidir. Ayrıca hayvanlar damlacık 
enfeksiyonu şeklinde de etkeni direkt olarak 
alabilirler.  

 Bulaşma en çok kontamine ekipman aracılığı ile 
meydana gelir.  

 MG enfeksiyonu tavuk ve hindilerde yumurta 
yoluyla aktarılır (vertikal bulaşma).  
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 Erişkin tavuk sürülerinde en belirgin klinik 
semptom tracheal hırıltı, burun akıntısı, 
öksürük, aksırık, solunum güçlüğü ve yem 
tüketiminin azalmasına bağlı olarak 
şekillenen kilo kaybıdır.  

 Yumurtacı tavuklarda yumurta verimi 
düşer.  

 Broyler sürülerde hastalık genellikle 4-8 
haftalıklarda görülür.  

 Hindilerde paranazal sinuslar şişkin, 
gözlerden köpüklü yaş gelebilir.  

 Sinusların şişmesi nedeniyle yüz şişer ve 
gözler kapanır.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Burun,  paranazal sinuslar, trachea ve 
akciğerlerde kataral yangı görülür.  

 Sinüzitis, hindilerde çok belirgin olmakla beraber 
tavuklarda da gözlenir. Hava keselerinde sıklıkla 
kazeöz eksudat bulunur.  

 Fibrinli veya fibrinopurulent perihepatitis ve 
kronik fibrinli perikarditis görülür.  

 Keratokonjuktivitisli yumurtacı tavuklarda yüz ve 
göz kapaklarında ödem vardır.  

 Salpingitis olgularında oviduktta eksudat görülür 
ve bu durum yumurta veriminde düşmeye neden 
olur. 
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Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu. A. 

İnfraorbital sinuslarda şişme, hindi. B. 

İnfraorbital sinusta eksudat, hindi. 

A B 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Solunum yolu mukozasında mononükleer 

hücre infiltrasyonu ve müköz bezlerde 

hiperplazi nedeniyle kalınlaşma görülür.  

 Submukozadaki lenf follikülleri 

hiperplaziktir.  

 Akciğerde pnömoni alanları ve lenf 

folliküllerinde hiperplaziye ilave olarak 

granulomatöz lezyonlar da bulunabilir.  
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M.gallisepticum enfeksiyonu. A. 

Hava kesesi yangısı ve pnömoni. 

B. Pnömoni, yangısel hücre 

infiltrasyonu. 

A 

B 
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 Keratokonjuktivitis olgularında göz 

kapaklarında ödem, şiddetli hücre 

infiltrasyonu ve epitelde hiperplazi görülür.  

 Ensefalitisli olgularda beyinde perivaskuler 

hücre infiltrasyonu, fibrinoid vaskulitis, 

fokal nekroz ve meningitis dikkati çeker. 

  Ovidukt yangısında ise epitel hiperplazisi 

ve lenfoplazmositer infiltrasyon nedeniyle 

mukozada belirgin kalınlaşma gözlenir.  
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Patojenez  

 Etken vücuda doğal üst solunum yolları ve 

konjuktivadan girer ve kan yoluyla diğer 

organlara yayılır.  

 Böylelikle vücudun bir çok yerinde akut veya 

kronik enfeksiyon meydana getirir.  

 Özellikle kolibasilloz ile komplike 

enfeksiyonlarda hastalık daha şiddetli seyreder.  

 Ayrıca immunosupresyon ve elverişsiz çevre 

koşulları enfeksiyonun şiddetli seyretmesinde rol 

oynar. 
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MYCOPLASMA MELEAGRİDİS 

ENFEKSİYONU 

 Mycoplasma meleagridis (MM) hindilerde 

büyümenin gecikmesi ile karakterize  hava 

kesesi yangısına neden olan bir bakteridir.  

 Enfeksiyon genellikle 3-4 haftalık genç 

hindilerde görülür.Tavuklar dirençlidir.  

 Bulaşma , genellikle solunum sistemi ve 

yumurta ile olmaktadır.  



46 

 Klinik belirti olarak yüz şişer, burundan 

akıntı gelir ve hırıltılı bir solunum gözlenir.  

 Bazı olgularda tarsometatarsal kemikte 

eğilip bükülme,kısalma ve ayak altı 

ekleminde şişme görülür.  

 Erişkin hindilerde hastalık sakin bir şekilde 

geçer, klinik belirtiler pek belirgin değildir. 
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Makroskobik Lezyonlar  

 Hava kesesi duvarında kalınlaşma, kese 

yüzeyinde sarı renkte eksudat ve lümende 

kazeöz materyal görülür.  

 İskelet lezyonları genellikle şiddetli hava 

kesesi yangısıyla ilişkilidir.  

 Deneysel enfeksiyonda sternal bursitis, 

sinovitis ve asites görülür. 
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M. meleagridis enfeksiyonu, hindi. 

A. Kondrodistrofi nedeniyle 

tarsometatarsal eklemlerde şiddetli 

deformasyon. B. Kondrodistrofi, 

tarsometatarsusta kısalma ve 

proksimalde yassılaşma. C. 

Abdominal hava keselerinde 

kazeöz eksudat. 

A B 

C 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Hava kesesi yangısında heterofil ve 

lenfosit infiltrasyonu ile değişen miktarda 

fibrin görülür. 

  Şiddetli olgularda epitel hücrelerinde 

nekroz oluşur.  

 Mononükleer hücre infiltrasyonu ve fibrin 

akciğer lezyonlarının belirgin özelliğidir.   

 Diğer organlarda belirgin lezyona 

rastlanmaz.  
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MYCOPLASMA SYNOVİAE 

ENFEKSİYONU  

 Mycoplasma synoviae genç piliç ve 

hindilerde sinovyal membranaların 

yangısına (tenosinovitis) neden olan bir 

bakteridir.  

 Etken tavuk ve hindilere vertikal yolla 

(yumurta yoluyla) bulaşır.  

 Horizontal bulaşma ticari ve damızlık 

sürülerde çok çabuk şekillenir.  
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 Klinik semptomlara hastaların ancak %10’unda 

rastlanır.  

 Hastalığın ilk döneminde kanatlarda düşme, 

topallık, büyümede gerileme gözlenir.  

 Daha sonraki dönemde ise eklemlerde şişkinlik 

belirginleşir, dehidrasyon, dışkının yeşil renge 

dönmesi ve dışkıda ürik asit kristallerinin 

görülmesi dikkat çekicidir.  

 Özellikle kış aylarında, hava kesesi yangısına 

bağlı hırıltılı soluma ve kesimde ağırlık kayıpları 

şekillenir.  

 Yumurtacı tavuklarda yumurta veriminde ve 

kalitesinde bozulma meydana gelir.  
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Makroskobik Lezyonlar 

(Tavuklarda)  

 Hastalığın erken devresinde, tendo kılıfları ve 

eklemlerin sinovya keselerinde krem-gri renkli, 

vizköz eksudat ile birlikte hepatosplenomegali 

görülür.  

 Böbrekler genellikle şişkin, benekli ve solgundur.  

 Hastalığın ilerlemesiyle tendo kılıfları ve 

eklemlerde kazeöz eksudat bulunur.  

 Eklem yüzeylerinde incelme meydana gelir.  

 Hastalığın solunum formunda hava kesesi 

yangısı şekillenir.  
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Mycoplasma synoviae enfeksiyonu. A. Subkutanöz bursitis, sternum, 

piliç. B. Ayak tabanı ekleminde şişme, broyler. 

A B 
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M. synoviae enfeksiyonu. A. Akut enfeksiyonda ayak tabanı 

ekleminde yangısel eksudat. B. Kronik enfeksiyonda koyu sarı-

portakal renginde yangısel eksudat.   

A B 
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Makroskobik Lezyonlar 

(Hindilerde)  

 Eklemlerde şişkinlik tavuklardaki gibi 

belirgin değildir. 

 Fakat eklemler açıldığında fibrinopurulent 

eksudat görülür.  

 Solunum yolu lezyonları değişkenlik 

gösterir. 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Tendo kılıfları ve eklemlerde heterofil 

infiltrasyonu ve fibrin vardır.  

 Sinovyal membran hiperplastiktir ve villöz 

oluşumlar dikkati çeker.  

 Sinovya altında lenfosit ve makrofaj 

infiltrasyonu görülür.  
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M. synoviae enfeksiyonu. A. 

Gastrocnemius tendosunda 

yangısel eksudat, hindi.B. 

Sinovyal membranda purulent 

eksudat.  

A 

B 
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 Hava keselerinde hafif olgularda hiperemi, 

ödem ve heterofil infiltrasyonu vardır.  

 Şiddetli olgularda ise epitelde hiperplazi, 

diffuz mononükleer hücre infiltrasyonu ve 

kazeöz nekroz görülür.  

 Dalakta retiküloendotelyal hücre 

hiperplazisi, kalp, karaciğer ve kaslı 

midede lenfosit infiltrasyonu, timus ve 

b.Fabriciusta atrofi dikkati çekebilir. 
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STREPTOKOK ENFEKSİYONU 

 Streptococcus zooepidemicus’un neden 

olduğu akut hastalık splenomegali, 

hepatomegali, böbreklerde büyüme, deri 

altı dokusunda konjesyon ve peritonitis ile 

karakterizedir.  

 Deri altı dokusunda ve perikard kesesinde 

kanlı sıvı görülebilir.  
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Karaciğer sinuzoidlerinde genişleme, 

parankiminde çok sayıda nekroz odakları, 

heterofil infiltrasyonu ve tromboz dikkati 

çeker.  

 Kronik streptokok enfeksiyonlarında fibröz 

artritis, tenosinovitis, osteomyelitis, 

salpingitis, fibrinöz perikarditis ve 

perihepatitis, nekrotik myokarditis ve 

valvuler endokarditis gözlenir.  
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 Endokarditiste kapak yüzeylerinde sarı, 

beyaz veya pembe renkte, küçük 

kabartılara rastlanır. 

 Lezyonlara mitral kapakta sık, aorta ve 

sağ atrioventriküler kapakta seyrek 

rastlanır.  

 Myokarditiste kanama alanları (özellikle 

kapakların tabanında) dikkati çeker.  

 Dalak, karaciğer, kalp, akciğer, böbrek ve 

beyinde infarktlar kapsula altından 

parankime doğru uzanır.  
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Streptokok enfeksiyonu. Valvuler 

endokarditis. 
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Streptokok enfeksiyonu. Barsakta hemorajik infarktüs. 
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 Valvuler lezyonlar fibrin, bakteriler, 

heterofiller, makrofajlar ve fibroblastlardan 

ibarettir. 

  Kapakların fibröz bölümünde histiyositlere 

bol miktarda rastlanır.  

 Endokarditis ile ilişkili diğer lezyonlar 

serebral vaskulitis ve infarktus, 

leptomeningitis, glomerulonefritis ve 

akciğer damarlarında tromboz 

oluşumlarıdır.  

 Karaciğerdeki nekroz alanlarında bakteri 

kümeleri ve heterofillere rastlanır.  
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STAFİLOKOK ENFEKSİYONU 

 Staphylococcus aureus’un neden olduğu 

kemik, eklem lezyonlar ve septisemi ile 

karakterize bir hastalıktır. 
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Makroskobik Lezyonlar  

 Osteomyelitis olgularında kemiklerde 
fokal, sarı renkte kazeöz eksudat alanları 
veya erime bölgelerine rastlanır.  

 Lezyonlar genellikle proksimal tibiotarsus 
ve proksimal femurda görülür.  

 Daha seyrek olarak da proksimal 
tarsometatarsus, distal femur, distal 
tibiotarsus, proksimal humerus, kaburga 
ve vertebralarda görülebilir  
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 Etkilenen hayvanların nekropsisinde 
koksafemoral eklem dezartiküle edilirken 
femur başı kolayca yerinden ayrılır (Femur 
başı nekrozu).  

 Artritis, poliartritis ve sinovitise sıkça 
rastlanır. Hasta eklemler şiş ve yangısel 
eksudatla doludur. 

 Septisemik stafilokok enfeksiyonlarında 
ise karaciğer, dalak, böbrekler ve 
akciğerde hiperemi ve nekroz görülür.  

 Gangrenli dermatitis formunda deri altında 
koyu renkli, nemli alanlar ve gaz oluşumu 
vardır.  
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Stafilokok enfeksiyonu. A. 

Tenosinovitis, broyler. B. Eklem ve 

tendo kılıflarında purulent 

eksudat.C. Kronik stafilokokal 

artritis, tibiotarsal eklem 

kıkırdağında erozyonlar, broyler. 

D. Osteomyelitis, hindi. 

A B 

C D 
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Stafilokok enfeksiyonu. A. Karaciğerde nekrotik odaklar, hindi. 

B. Böbreğin ön lobunda belirgin şişme, broyler. 

A 

B 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Etkilenen dokularda nekroz, çok sayıda 

Gram(+) bakteri kolonileri ve heterofil 

lökositler görülür.  

 Uzun süren olaylarda granulomatöz 

odaklar meydana gelir.  
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Stafilokok enfeksiyonu. A. 

Karaciğerde bazofilik bakteri kolonileri 

ve nekrotik odaklar. B. Karaciğerde 

küçük büyütmede bazofilik bakteri 

kolonileri. C. Karaciğerde yoğun 

heterofil lökosit infiltrasyonu. 

A B 

C 
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Stafilokok enfeksiyonu. A. 

Osteomyelitis, bakteri 

kümeleri ve hücre 

infiltrasyonu. B. 

Myokardiyomda septik 

emboli. C. Böbrekte ürat 

birikimi nedeniyle distal 

tubullerde dilatasyon. 

A B 

C 
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KLOSTRİDİUM ENFEKSİYONLARI  

ÜLSERATİF ENTERİTİS (Bıldırcın 

Hastalığı) 

 Ülseratif enteritis tavuk, hindi ve 

bıldırcınlarda Clostridium colinum’un 

neden olduğu şiddetli mortalite ve ani 

ölümle karakterize akut bakteriyel bir 

enfeksiyondur.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Bıldırcınlarda akut lezyonlar duodenumda 

belirgin hemorajik enteritis ile 

karakterizedir.  

 Kanama odakları barsak serozasından da 

görülebilir.  

 Barsak mukozasında görülen ülserler 

bazen barsağı delerek peritonitise neden 

olurlar.  

 Erken devrede görülen lezyonlar 

hemorajik kenarlı, küçük sarı odaklarla 

karakterizedir.  
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 Ülserler zamanla büyür ve hemorajik 

kenar kaybolur.  

 Geniş ülserlerin üzeri nekrotik, difterik bir 

kitleyle örtülüdür.  

 Sekumdaki ülserlerin ortası çukur olup, 

içinde koyu renkli bir nekrotik kitle vardır.  

 Ülserler sekumu delerek, peritonitis ve 

barsakta yapışmalara neden olurlar. 

 Karaciğerde değişen büyüklükte, düzensiz 

şekilli, sarı renkte alanlar görülür. Dalak 

konjeste ve hemorajiktir.  
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Ülseratif enteritis 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Mukoza epitellerinde dökülme, barsak 
duvarında hiperemi, ödem ve lenfosit 
infiltrasyonu görülür.  

 Barsak lümeninde dökülmüş epiteller, 
eritrositler ve mukoza parçaları bulunur.  

 Yeni şekillenen ülserlerde submukozaya 
kadar uzanan hemorajik ve nekrotik 
alanlar görülür.  

 Nekrotik alanlarda lenfosit ve granulosit 
infiltrasyonu ile Gram(+) bakteri 
kümelerine rastlanır.  
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 Eski ülserlerin yakınındaki küçük kan 

damarlarında ve karaciğerde trombusler 

görülür. 

  Karaciğerde fokal koagulasyon nekrozu 

odakları ve hafif yangısel reaksiyon ile 

Gram(+) bakteri kümeleri dikkati çekebilir. 
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Ülseratif enteritis. A. İnce barsakta kenarları hemorajik erken 

devredeki ülserler. B. Üzeri nekrotik kitle ile örtülü ileri devrede 

ülserler. C. Ülserde nekrotik doku ve yangısel eksudat. D. 

Nekrotik doku içinde bazofilik bakteri kümeleri.  
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NEKROTİK ENTERİTİS  

 Cl.perfringens Tip A (α toksin) ve Tip C (β 

toksin)  tarafından meydana getirilen 

bakteriyel bir enfeksiyondur.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Doğal enfeksiyonlarda makroskobik 
lezyonlara ince barsakların özellikle 
jejunum ve ileum bölümlerinde rastlanır.  

 Bunun dışında sekumda da görülebilir.  

 Barsaklar gazla dolup, genişler.  

 Mukozada sarı-yeşil renkte 
psöydomembranlar dikkati çeker.  

 Mukozada kanamalara rastlanabilir, ancak 
belirgin bir bulgu değildir.  
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Nekrotik enteritis. A. Barsak 

mukozasında soluk görünüm, 

broyler. B. İnce barsağın serozal 

yüzeyinde benekli görünüm. C. 

İlerlemiş bir olguda barsak 

mukozasında nekrotik 

değişiklikler. 

A B 

C 
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Nekrotik enteritis. A. 

Böbreklerde büyüme ve 

solgun görünüm. B. 

Karaciğerde şiddetli 

konjesyon. 

A 

B 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Doğal enfeksiyonlarda barsak 

mukozasında şiddetli nekroz, bol miktarda 

fibrin kitlesi ve hücre yıkım ürünlerinin 

oluşumu ile karakterizedir.  

 Başlangıçta lezyonlar villusların uç 

kısımlarında ortaya çıkar ve epitellerin 

şişmesi, bakteri kümeleri ve koagulasyon 

nekrozu ile karakterize olur.  
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 Nekrotik odakların çevresinde heterofil 
infiltrasyonu görülür.  

 Lezyonlar villusların uç kısımlarından 
kriptlere doğru ilerler.  

 Nekroz submukoza ve kas tabakasına 
kadar uzanabilir.  

 Nekrotik kitle içinde çok sayıda büyük 
basillere rastlanır. Hastalığı atlatan 
hayvanlarda kript epitellerinde 
proliferasyon oluşur.  

 Villuslar kısalır ve yassılaşır.  

 Olguların çoğunda barsakta koksidia 
etkenlerine de rastlanır.  
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Nekrotik enteritis. A. İnce 

barsaktan hazırlanan smirde bol 

miktarda basiller. B. İnce barsak 

mukozasında nekroz. C. İnce 

barsak mukozasında nekroz ve 

bol miktarda bakteri kümeleri. 

A B 

C 
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Nekrotik enteritis. Karaciğerde apse odakları ve bakteri kümeleri. 
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GANGRENLİ DERMATİTİS  

 Cl.septicum ve Cl.perfringens tarafından 

meydana getirilir.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Göğüs, kanatlar, karın ve bacak derisinde 

koyu renkli, nemli alanlar görülür.  

 Deri altında kanlı ödem ve gaz vardır.  

 Kaslar gri renkli olup, kas iplikleri arasında 

ödem ve gaz oluşumuna rastlanır.  
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Gangrenli dermatitis. A. 

Kanat derisi üzerinde 

yara, broyler. B. Deri 

altında jelatinöz ve kanlı 

eksudat.  

A 

B 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Deri altında çok sayıda, büyük, bazofilik 

basiller veya küçük kok şekilli bakterilerle 

birlikte ödem ve gaz oluşumu ile 

karakterizedir.  

 Kaslarda şiddetli hiperemi, kanama ve 

nekroz görülür.  
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Gangrenli dermatitis. A. 

Akciğerde gangren ve 

organdan hazırlanan 

smirde çok sayıda 

Gram-pozitif koklar. B. 

Akciğerde nekroz 

alanında stafilokok 

kümeleri. 

A 

B 
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KOLİBASİLLOZİS 

 Omfalitis, şişkin baş sendromu (swollen 

head syndrome-SHS), ishal, 

salpingitis/peritonitis, koliseptisemi, 

panoftalmitis ve koligranuloma 

hastalıklarını kapsayan, tamamen yada 

kısmen Escherichia coli’nin neden olduğu 

lokalize veya sistemik bir enfeksiyondur.  
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 Kolibasillozis savunma sisteminin 

bozulduğu yada karşı koyamadığı 

durumlarda ortaya çıkar. 

 Genellikle sindirim yoluyla bulaşır . 

 gençler daha duyarlı olup, ölümlere de 

bunlar arasında fazlaca rastlanır.  

 Enfeksiyon tavuk, hindi, kaz, ördek ve 

diğer kanatlılarda  görülür.  
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Omfalitis  

 Göbeğin yangısıdır. 

 Etkilenen civcivlerde göbekte kızarıklık, ödem, 
şişkinlik ve küçük apseler ile karakterize akut 
yangısel değişiklikler görülür.  

 Karın şişkin, kan damarları hiperemiktir.  

 Şiddetli olgularda, karın duvarı ıslak ve kanlıdır.  

 Sarı kesesi damarları hiperemiktir. 

 Sarının miktarı, rengi ve kokusu anormaldir.  

  perikarditis görülebilir. 

 Sarı kesesi duvarında heterofil, makrofaj ve dev 
hücreleri ile bakteriler görülür.  
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A B 

C 

Kolibasillozis. Omfalitis. A ve B. 

Yangısel eksudat birikimi nedeniyle 

karında şişme. C. Deri altı 

dokusunda belirgin hiperemi.  
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A B 

Kolibasillozis. Omfalitis. A. Sarı kesesinde şiddetli hiperemi. B. Sarı 

kesesinde purulent eksudat. 
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Şişkin Baş Sendromu (SHS)  

 Baş ve göz çevresi deri altı dokusunun akut 
veya subakut yangısıdır.  

 Baştaki şişkinlikler üst solunum yolu viral 
enfeksiyonlarından sonra (pneumovirus, İB 
virus) genellikle E.coli’ye bağlı olarak deri altında 
yangısal eksudat birikimine bağlı olarak 
meydana gelir.  

 Bakterilerin giriş yolu konjuktiva, sinuslar veya 
burun mukozasıdır.  

 Mikroskobik olarak, baş kemiklerinde, orta 
kulakta ve yüz derisinde fibrinoheterofilik yangı 
ve heterofilik granulomlar görülür. 
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Kolibasillozis. Şişkin baş 

sendromu. A. Baş derisi 

altında purulent eksudat, 

broyler. B. Kafa kemiğindeki 

hava boşluklarında purulent 

eksudat. 

A 

B 
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İshal  

 Barsaklar soluk renkte olup, özellikle 

sekum sıvı ve gaz birikimi nedeniyle 

genişlemiştir.  

 Barsak duvarı ödemli olup, içerik yeşilimsi 

renktedir. 
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Salpingitis/Peritonitis (Yetişkin 

hayvanlarda)  

 yumurtacı tavuklarda mortalitenin en 

önemli sebeplerinden biridir.  

 Enfeksiyon bakterinin kloakadan ovidukta 

yayılmasıyla meydana gelir.  

 Yoğun yumurta üretimine bağlı olarak 

artan östrojen aktivitesinin yumurta kanalı 

ile kloaka arasındaki  sfinkteri gevşetmesi 

sonucu salpingitis meydana gelir.  
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 Ovidukt genişler, lümende ise kazeöz 

içerik bulunur.  

 Kazeöz eksudatın merkezinde yumurta, 

kabuk ve membranlar vardır.  

 Yangı ovidukt duvarından peritona 

yayılarak peritonitis meydana gelebilir.  

 Petitonitis yumurta sarısının karın 

boşluğuna düşmesiyle de (abdominal 

yumurtlama) meydana gelebilir.  

 Mikroskobik incelemede ovidukt 

mukozasında multifokal veya diffuz 

heterofil infiltrasyonu  görülür.  
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Kolibasillozis. A. 

salpingitis. B. Peritonitis. 

A 

B 
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Koli septisemisi. A. Salpingitis. 

B. Yumurta kanalında yangısel 

eksudat ve kabuklu yumurtanın 

meydana getirdiği soğan 

şeklinde tabakalı görünüm.  

A 

B 
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Salpingitis. A. Ovidukt 

içindeki eksudatın tabakalı 

görünümü ve mor renkte 

bakteri kümeleri. B. Ovidukt 

içindeki eksudatta mor 

renkte fibrin iplikleri. 

A 

B 
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Koliseptisemi  

 E.coli’nin kan dolaşımına girmesi sonucu 
meydana gelir.  

 Etkenin virulensi ve konakçının direnci 
hastalığın ve lezyonların şiddetini belirler.  

 Hastalığın devreleri akut septisemi, subakut 
poliserözitis ve kronik granulomatöz yangıdır.  

 Koliseptisemi lezyonları tipik olmasına rağmen, 
benzer lezyonlar ve septisemi diğer bakteriler 
tarafından da meydana getirilebilir.  

 Nekropside koliseptiseminin karakteristik 
özelliği dokunun hava ile temasta yeşil renk 
almasıdır.  
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 Perikard kesesi mat renkte, epikard ödemli 
ve hafif renkli bir eksudatla kaplıdır.  

 Perikard kesesinde fibrinli eksudat vardır.  

 Mikroskobik incelemede, epikardiumda 
yoğun heterofil lökosit ve makrofaj 
infiltrasyonu görülür.  

 Myokard tabakasında lenfosit ve plazma 
hücresi infiltrasyonu dikkati çeker.  

 İyileşen hayvanlarda perikardta 
yapışmalar ve kronik pasif hiperemiye 
bağlı olarak karaciğerde fibrozis şekillenir. 
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Koli septisemisi. A. 

Karaciğer üzerinde ve 

perikardiyumda fibrinli 

eksudat. B. Dalakta şiddetli 

konjesyon. C. Synovitis. 

Eklem boşluğunda 

purulent eksudat. 

A B 

C 
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Koli septisemisi. A. Karaciğer üzerinde fibrinli eksudat. B. Dalak 

parankiminde fibrin kitlesi. 

A B 
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Koli septisemisi. A. 

Karaciğer sinuzoidleri 

içinde mikrotrombüs 

oluşumu (HE boyama). B. 

PTAH boyama. 

A 

B 
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Panoftalmitis  

 Seyrek görülür.  

 Etkilenen hayvanlarda unilateral hypopion 
dikkati çeker.  

 Göz mat ve şişkindir.  

 Gözde fibrinopurulent eksudat ve çok 
sayıda bakteri kolonileri görülür.  

 Yangı zamanla granulomatöz forma döner. 
Retinada değişen derecelerde ayrılma, 
atrofi ve lenste erime görülebilir.  
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Koligranuloma  
 Kolibasillozisin seyrek görülen bir formudur.  

 Duodenum, sekum, mezenteryum ve 
karaciğerde çok sayıda granulomlar görülür.  

 Serozal yüzeylerdeki granulomlar löykozdaki 
tümörlere benzer.  

 Hastalığın erken devresinde, karaciğerde 
koagulasyon nekrozu dikkati çeker.  

 Nekrotik odakların çevresi heterofil lökositler ve 
dev hücreleriyle kuşatılmıştır.  

 Heterofilik granulomlar zamanla diğer dokularda 
da görülür.  
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Koli granuloma. A. 

Sekum üzerinde çok 

sayıda granulomlar. B. 

Granulomun kesit yüzü. 

A 

B 
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TÜBERKÜLOZ 

 Mycobacterium avium tarafından meydana 

getirilen kronik, bulaşıcı bir hastalıktır.  

 Tavuklarda tüberkülozun insidensi düşük 

seviyededir.  

 Hastalık hayvanat bahçelerindeki kanatlı  

hayvanlarda ölüme neden olan  önemli bir 

problemdir.  

 Sindirim ve solunum yoluyla bulaşır. 
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Klinik Belirtiler 

 Hastalık kronik seyreder. 

 Hasta hayvanlarda tedrici olarak 

zayıflama, yüzde küçülme, göğüs 

kaslarında incelme ve yeşilimsi renkte 

ishal görülür.  

 Hayvanların iştahları normal olmasına 

karşın, vücut ağırlığında azalma meydana 

gelir.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Dalak, karaciğer ve barsakta değişen 

büyüklükte, düzensiz şekilli gri-sarı veya 

grimsi-beyaz noduller görülür.  

 Karaciğer ve dalağın yaygın tutulumunda 

ruptur sonucu öldürücü kanama meydana 

gelebilir. 

 Nodüller sert kıvamlıdır. Kireçlenmeye 

nadir rastlanır.  
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Makroskobik Lezyonlar 

 Nodullere kesit yapıldığında değişen 
sayıda küçük sarı odaklar veya fibröz 
kapsülle kuşatılmış, yumuşak sarı renkte 
kazeöz merkezli tek bir yapı şeklindedir.  

 Barsaklarda serozal yüzeyden çıkıntı 
yapan, küçük sert kıvamlı noduller 
görülebilir.  

 Lezyonlara akciğerde karaciğer ve 
dalaktan daha az sıklıkta rastlanır.  

 Granulomlara kemik iliğinde sıkça rastlanır 
ve bakteriyemi sonucu meydana gelir.  
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Tüberküloz. A. Karaciğer, dalak ve barsakta sarımsı renkte nodüller. 

B. Femur kemiğine ait kemik iliğinde sarımsı renkte granulom. 

A 

B 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Merkezde kazeifikasyon nekrozunun yer 
aldığı çok sayıda granulomlar görülür. 

 Granulomlar bol sitoplazmalı (epiteloid 
makrofajlar) çok sayıda makrofajların 
birikiminden ibarettir.  

 Epiteloid makrofaj toplulukları 
granulomların  içerisine doğru yayılır ve 
çok çekirdekli dev hücreleri meydana 
getirirler.  

 Büyük nodullerde granulomun merkezinde 
koagulasyon veya kazeifikasyon nekrozu 
vardır.  
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Granulomların çevresinde fibrosit, 
fibroblast ve kollagen ipliklerden ibaret 
fibröz kapsül meydana gelir.  

 Tüberküllerin merkezinde çok sayıda asit-
fast bakteriler yer alır.  

 Kanatlı hayvanlarda memeli hayvanların 
aksine kalsifikasyona nadiren rastlanır.  

 Karaciğer,  dalak ve böbrekteki 
lezyonlarda parankimde amiloid birikimi 
gözlenebilir.  
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Tüberküloz. A. Karaciğerde epiteloid 

hücrelerin meydana getirdiği genç 

tüberkül. B. Karaciğerde eski bir 

tüberküloz granulomu. C. Kırmızı 

renkte asit-fast bakteriler (Ziehl-

Neelsen boyama). 

A B 

C 
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Tüberküloz. A. Dev hücresi. B. 

Dev hücresi ve pembe renkte 

amiloid birikimi (HE boyama). C. 

Polarize mikroskopta amiloidin 

görünümü. 

C 

B A 
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KANATLI KOLERASI 

 Kanatlı pastörellozisi veya kanatlıların 

hemorajik septisemi hastalığı olarak da 

adlandırılmaktadır.  

 Evcil ve yabani kanatlı hayvanlarda 

yüksek mortalite ile seyreden Pasteurella 
multocida’nın neden olduğu bulaşıcı ve  

septisemik bir hastalıktır.  
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 Bulaşma sindirim, solunum, deri ve 

konjunktiva yoluyla olabilir.  

 Etken, sağlıklı hayvanların yutak, larinks 

ve sindirim sisteminde fakültatif patojen 

olarak bulunur.  

 Doğal direncin kırıldığı hallerde etken 

üreyerek dokuları istila edip, hastalığa 

neden olur.  
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Klinik Belirtiler 

 Perakut, akut (septisemik) ve kronik 
(lokalize) seyir gösterir.  

 Perakut formda klinik belirti görülmeksizin 
ölümlerle sonuçlanır. 

  Akut formda, durgunluk, iştaksızlık, 
tüylerde kabarma, uyuklama gibi genel 
belirtilerin yanı sıra, yeşil renkte ishal, ibik 
ve sakallarda morarma gibi tipik belirtiler 
gösterirler.  

 Kronik formda, hastalar uzun süre 
yaşayabilir. Ölüm oranı düşüktür.  
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Makroskobik ve Mikroskobik 

Lezyonlar  
    Akut Formda  

 Postmortem lezyonlar damar bozukluklarıyla 

ilişkilidir. 

 Karın organlarında belirgin bir hiperemi vardır.  

 Hiperemik damarlarda çok sayıda bakteri 

gözlenebilir.  

 Bir çok organda peteşiyel ve ekimotik kanamalar 

görülür. Akciğer, abdominal yağ dokusu, barsak 

mukozası ve epikardiumda kanamalara sıkça 

rastlanır. 

 Perikard kesesi ve periton boşluğunda sıvı birikimi 

vardır.  
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Makroskobik ve Mikroskobik 

Lezyonlar 

 Karaciğerde şişkinlik, çok sayıda fokal 

nekroz odakları ve heterofil infiltrasyonu 

dikkati çeker. Heterofil infiltrasyonuna 

akciğer ve diğer dokularda da rastlanabilir. 

 Yumurta tavuklarında ovaryum follikülleri 

gevşek ve sönük görünümdedir.  

 Sarı materyali karın boşluğuna düşebilir. 

İmmatür folliküller ve stroma hiperemiktir.  
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Makroskobik ve Mikroskobik 

Lezyonlar 
   Kronik Formda  

 Lokalize enfeksiyonla karakterizedir.  

 Kronik form genellikle irinlidir ve bir çok 

organı etkiler. 

 Solunum yolları,sinuslar ve konjuktivada 

enfeksiyon oluşabilir.  

 Fasial ödem gözlenebilir. 

 Lokalize enfeksiyona eklemler, ayak 

tabanı, periton boşluğu ve oviduktta da 

rastlanabilir. 
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Makroskobik ve Mikroskobik 

Lezyonlar 

 Orta kulak ve kafa kemiklerindeki 
enfeksiyon nedeniyle tortikollis meydana 
gelir.  

 Kafa kemikleri, orta kulak ve 
meninkslerdeki enfeksiyona bağlı olarak 
ölüm oluşabilir.  

 Kafa kemiklerindeki hava boşluklarında 
kazeöz eksudat bulunur.  

 Hava boşluklarında nekrotik heterofillerin 
çevresinde çok çekirdekli dev hücrelerine 
rastlanır.  
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Kanatlı kolerası. A. Sakallarda 

şişme, broyler damızlık. B. 

Sakalın kesit yüzünde purulent 

eksudat, broyler damızlık. C. 

Septisemik formda ağızda kanlı 

mukus, hindi. 

A B 

C 
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Kanatlı kolerası, purulent sinüzitis 
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Kanatlı kolerası. A. Purulent 

pleuropneumonia, hindi. B. Şekil 

A’daki akciğerin kesit yüzü. C. 

Purulent artritis, tarsometatarsal 

eklem, broyler 

A B 

C 
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Kanatlı kolerası. A. Akut nekrotik 

pnömoni, parabronşta 

fibrinopurulent eksudat ve 

bazofilik bakteri kümeleri. B. 

Akciğerde bazofilik 

mikroorganizmalar (P. multocida). 

C. Kafa kemiğindeki hava 

boşluğunda purulent eksudat. 

A B 

C 



134 

İNFEKSİYÖZ KORİZA 

 Tavuklarda Haemophilus 
paragallinarum’un neden olduğu  akut 

solunum yolu enfeksiyonudur.  

 İnfraorbital sinusların şişmesi, 

konjunktivitis, seröz ve purulent burun 

akıntısı ile karakterizedir.  

 Kış mevsiminde salgınlar halinde görülür.  

 Solunum ve sindirim yoluyla bulaşır.  
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Klinik Belirtiler 

 Sinus ve yüz şişer. 

 Burun deliklerinden müköz veya 

mukopurulent akıntı gelir.  

 Şiddetli konjunktivitis nedeniyle gözler 

kapanır. Buna bağlı olarak yeme ve içme 

engellendiği için hayvanlar gittikçe 

zayıflarlar.  

 Tavuklarda solunum güçlüğü ve yumurta 

veriminde azalma şekillenir.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Burun boşluğu ve sinus mukozalarında 

akut kataral yangı görülür.  

 Kataral konjuktivitis, yüz ve sakallarda 

subkutan ödem oluşur.  

 Hava kesesi yangısı ve pnömoni gibi tipik 

bulgulara nadir rastlanır.  
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Burun boşluğu, infraorbital sinuslar ve 
trachea mukozası epitellerinde hiperplazi, 
propria mukozada hiperemi, ödem ve 
heterofil infiltrasyonu görülür.  

 Bronşlarda heterofil infiltrasyonu, hava 
kapilları epitellerinde şişme, hiperplazi ve 
heterofil infiltrasyonu ile karakterize akut 
kataral bronkopnömoni dikkati çeker.  

 Ayrıca, burun mukozasında mast hücresi 
infiltrasyonu gözlenebilir.  
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Ayırıcı Tanı  

 Hastalık CRD, kronik kolera, çiçek ve 

SHS’den ayırt edilmelidir.  

 Bu hastalıklarda da benzer klinik belirtiler 

görülür.  

 H.paragallinarum enfeksiyonu genellikle 

miks enfeksiyon şeklinde görülür.  



KANATLI  

HAYVANLARIN 

 VİRAL  

HASTALIKLARI 
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AVİAN ENCEPHALOMYELİTİS 

(Epidemik Tremor) 

 Etkeni Picornavirus’tur. 

 Hastalık sindirim yoluyla bulaşır ve 1-2 haftalık 
civcivlerde görülür.  

 İnkoordinasyon, baş ve boyunda titremeler 
vardır. 

 Klinik belirtilerin görüldüğü bazı hayvanlar 
iyileşebilir ve belirtiler tümüyle ortadan kalkabilir.  

 İyileşenlerde lenste matlaşma nedeniyle körlük 
gelişebilir.  

 Yetişkin tavuklarda sinirsel belirtiler görülmez. 
Yumurta veriminde azalma (%5-10) meydana 
gelir. 
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Makroskobik Lezyonlar  

 Civcivlerde lenfosit infiltrasyonu nedeniyle 

bezli midenin kas tabakasında beyaz 

odaklar görülür.  

 Yetişkin tavuklarda klinik olarak gözün 

lensinde matlaşma dışında makroskobik 

bulgu görülmez. 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Merkezi Sinir Sisteminde dissemine 
nonpurulent ensefalomyelitis ve 
ganglioneuritis görülür.  

 Perivasküler hücre infiltrasyonuna beyincik 
hariç beyin ve m.spinalisin tüm 
bölümlerinde rastlanır. Küçük lenfosit 
infiltrasyonu perivaskuler cuffing meydana 
getirir.  

 Beyinciğin moleküler tabakasında, beyin 
kökü, orta beyin ve optik loblarda diffuz 
veya fokal gliozis gözlenir.  
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Orta beyindeki iki nukleusta (n.rodentus ve 
n.ovoidalis) hafif şiddette mikrogliozis 
patognomoniktir.  

 Orta beyin ve m. oblongata’daki 
nukleuslardaki nöronlarda santral 
kromatolizis görülür.  

 Nöronofaji 

 İç organlarda (bezli mide, pankreas, 
myokardiyum) lenf folliküllerinde hiperplazi 
dikkati çeker.  
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Avian encephalomyelitis. A. Klinik 

görünüm. B. Beyindeki nöronlarda  

santral kromatoliz. C. Nöronda 

santral kromatoliz ve gliozis. 

A B 

C 
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Avian encephalomyelitis. A. 

Serebellumun moleküler 

tabakasında fokal gliozis. B. 

Pankreasta lenf folliküllerinde 

artış. C. Lenf follikülünün büyük 

büyütmede görünümü.  

A B 

C 
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Patojenez  

 Civcivler ağız yoluyla virusu aldıktan sonra, 
sindirim kanalında özellikle de duodenumda 
primer enfeksiyon gelişir.  

 Daha sonra pankreas ve iç organlar ile santral 
sinir sistemi enfeksiyonu meydana gelir.  

 Sindirim kanalında enfeksiyon kas 
tabakasında, pankreas enfeksiyonu ise hem 
ekzokrin hem de endokrin kısımda gelişir.  

 Virus sinir sisteminde purkinje hücrelerinde ve 
beyinciğin moleküler tabakasında replike olur.  

 Virusa bu hücrelerde bol miktarda rastlanır.  
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Ayırıcı Tanı  

 Histopatolojik incelemede gliozis, 

perivaskuler lenfosit infiltrasyonu, nöron 

dejenerasyonu, bazı iç organlardaki lenf 

folliküllerinde hiperplazi hastalığın tanısı 

için yeterli bulgulardır.  

 AE diğer benzer klinik bulgular meydana 

getiren hastalıklarla (Newcastle, 

encephalomalasi, Marek hastalığı) 

karıştırılmamalıdır.  
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Ayırıcı Tanı 

 Newcastle da periferal kromatoliz görülür, 

bezli midenin kas tabakasında ve 

pankreasta lenfosit odaklarına  

rastlanmaz.  

 Encephalomalasi dejeneratif lezyonlar 

görülür. 

 Marek hastalığında görülen perifer sinir 

lezyonları ve iç organlarda lenfomatozis 

AE’de görülmez. 
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ÇİÇEK HASTALIĞI 

 Hastalık deri ve difterik olmak üzere iki formda görülür.  

 Deri formu ibik, sakal, göz kapakları ve vücudun diğer 
tüysüz kısımlarında nodullerin oluşması ile karakterizedir.  

 Göz lezyonları hayvanın yem yemesini ve su içmesini 
olumsuz yönde etkiler.  

 Difterik formda ağız, özefagus veya trachea mukozasında 
sarı renkte difterik lezyonlar oluşur.  

 Ağız kenarları, dil, farinks ve tracheanın üst kısmındaki 
lezyonlar yem yeme, su içme ve solunumu olumsuz yönde 
etkiler.  

 Yumurtacı hayvanlarda hastalık yavaş seyreder ve yumurta 
veriminde azalma görülür.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Deri formunda karakteristik lezyonlar 
başlangıçta beyaz renkte küçük sonradan 
büyüyen ve sarı renge dönen nodüllerin 
oluşumuna neden olan epidermis ve kıl 
folliküllerinde lokal hiperplazidir.  

 Lezyonlar birbiriyle birleşerek kabarık 
kitlelere dönüşür ve gri koyu kahverengi 
renge döner.  

 1-2 hafta sonra da epitelde dejenerasyon 
ve dökülme ile kabuk meydana gelir.  
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Çiçek hastalığı. Deri formu. A. İbikte 

noduler lezyonlar. B. Kafa derisi 

üzerinde noduller, hindi. C. Göz ve 

burun deliği üzerinde kabuk ile örtülü 

noduller.  

B 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Difterik formda, ağız, özefagus, dil ve tracheanın 

üst bölümlerinde beyaz nodüller veya sarı renkte 

kabartılar görülür.  

 Nodüller büyüyüp birbiriyle birleşerek sarı renkte 

peynirimsi, nekrotik, psöydodifterik veya difterik 

membranlar meydana gelir.  

 Bazı olgularda kanatlı çiçeği enfeksiyonu deri, 

difterik, sistemik ve neoplastik formda görülebilir.  

 Sistemik ve neoplastik formda iç organlarda 

küçük, soluk renkte noduller dikkati çeker.  

 Bu tip olgularda tanı lezyonların histopatolojik 

incelenmesi ile konabilir.  
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Çiçek hastalığı. Difterik form. A. Ağızda sarı renkte kabarık lezyonlar. 

B. Larinks lümeninde sarı renkte difterik kitle. 

A B 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Deri ve difterik formda en önemli özellik yangısel 

değişikliklere bağlı olarak epitellerde hipertrofi ve 

hiperplazidir.  

 Enfekte hücrelerde eozinofilik sitoplazmik 

inklüzyon cisimcikleri (Bollinger cisimcikleri) 

görülür.  

 Trachea mukozasında histopatolojik değişiklikler 

mukus salgılayan hücrelerde hipertrofi ve 

hiperplazi epitellerde hipertrofi ve eozinofilik 

sitoplazmik inklüzyon cisimcikleridir.  
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Çiçek hastalığı. A. 

Proliferatif tracheitis. B ve 

D. Epitellerde 

intrasitoplazmik eozinofilik 

inklüzyon cisimcikleri. C. 

İntrasitoplazmik inklüzyon 

cisimcikleri (Toluidin blue 

boyama).  A 

B C D 
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Ayırıcı Tanı 
 Difterik formda görülen lezyonların benzeri 

Enfeksiyöz Laringotracheitis’te (ILT) de 

görülebilir. 

 ILT’de inklüzyonların intranükleer olması çiçek 

hastalığından ayırımı sağlar.  

 Civcivlerde pantotenik asit veya biotin eksikliği 

veya T-2 toksin zehirlenmesi  çiçek hastalığı ile 

karışabilir.  

 Güvercinlerde difterik form Trichomonas gallinae 

‘nin meydana getirdiği lezyonlar ile karışabilir.  

 Trichomonas enfeksiyonu yayma preparatların 

(smir) mikroskobik incelenmesi ile ayırt edilebilir. 
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İNFLUENZA (Kanatlı Vebası, Kuş 

Gribi)  

                              Klinik Belirtiler 

 Hafif Patojenik İnfluenza Virusları: Öksürük, 

aksırık, göz yaşı akıntısı gözlenebilir. Yumurtacı 

tavuklarda verim azalır. Yem ve su tüketiminde 

azalma ve ishal tespit edilebilir. 

 Şiddetli Patojenik İnfluenza Virusları: Baş ve 

boyunda titreme, tortikollis, opistotonus gibi 

sinirsel belirtiler görülür. Yem ve su tüketimi 

azalır. Yumurta verimi düşer. Solunum 

belirtilerine  daha az rastlanır. 
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Makroskobik Lezyonlar 

 
           Hafif Patojen Suşlarla Enfeksiyonda; 

 Solunum yollarında kataral, fibrinli, seröz-fibrinli, 

mukopurulunt veya fibrinopurulent yangı  

 Tracheadaki eksudat solunum yollarını tıkayarak 

asfeksiye neden olabilir.  

 Karın boşluğunda fibrinli yangı ve yumurta 

peritonitis 

 Hindilerde kataral-fibrinli enteritis  

 Yumurta tavuklarında oviduktta eksudat 

bulunabilir  
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Makroskobik Lezyonlar 
       Şiddetli Patojen Suşlarla Enfeksiyonda; 

 Deri ve iç organlarda ödemli, hemorajik ve 
nekrotik lezyonlar  

 Tavuklarda kafada, yüzde, boyunun üst 
kısımlarında ve ayaklarda subkutan ödem 
nedeniyle şişkinlikler, peteşiyel veya ekimotik 
kanamalar görülür.  

 Sakal ve ibik gibi vücudun tüysüz kısımlarında 
nekroz alanları, kanamalar ve syanoz  

 İç organların serozal ve mukozal yüzeylerinde 
kanama ve nekrozlar görülür. 

 Akciğerler hiperemik ve hemorajik, b.fabricius ve 
timus genellikle atrofiktir. 
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İnfluenza. Şiddetli patojen virus ile enfeksiyon. A. İbik ve 

sakallarda nekroz odakları ve kanamalar. B. Sakallarda 

şiddetli ödem ve kanamalar. C. Akciğerlerde ödem ve 

pnömoni. D. Epikardiyal yağ dokusunda peteşiyel kanamalar. 
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İnfluenza. Şiddetli patojen virus ile enfeksiyon. E. İbik ve 

sakallarda şiddetli nekroz. F. İbik ve sakallarda şiddetli ödem. G. 

Deri altında kanama alanları. H. Bezli midede peteşiyel 

kanamalar.  
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Mikroskobik Lezyonlar 

               Hafif Patojen Suşlarla Enfeksiyonda; 

 Heterofilik ve lenfositik tracheitis, bronchitis ve 
pnömoni  

 Saha olgularında tavuklarda nefrozis ve nefritis 
görülebilir.  

 Hindilerde asiner nekroz ile birlikte pankreatitis  

 Ölen hayvanlarda b.fabricius, dalak ve timusta 
lenfositlerde nekroz  

 Viral antijene lenfositlerde nadir rastlanırken, 
nekrotik solunum yolu epitellerinde, böbrek tubul 
epitellerinde ve pankreasta asiner epitellerde sık 
olarak rastlanır. 
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Mikroskobik Lezyonlar 

             Şiddetli Patojen Suşlarla Enfeksiyonda; 

 Histopatolojik lezyonlar birçok organda nekroz 
ve yangı ile karakterizedir.  

 Fokal gliozis, nöron nekrozu ve nöronofaji ile 
karakterize lenfositik meningoensefalitis  

 Kalpte lenfohistiyositer yangı ile birlikte 
multifokal nekroza  

 Vücudun tüysüz deri kısımları, dermis ve 
hipodermisteki kapillar ve küçük kan 
damarlarında çok sayıda mirkotrombüsler 
(vaskulitis, ödem ve kapillar endotel hücrelerinde 
nekroz ile birlikte) 

 Epidermiste vezikül oluşumları 
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Patogenez 

 Virus     solunum ve sindirim kanalı 
epitellerinde replikasyon       submukoza      
kapillar damar     endotel       hematojen 
yayılma         lezyonların oluşumu 

 1) Hücre, doku ve organlarda direkt virus 
replikasyonu 

 2) Sitokin gibi mediatörlerin üretiminde 
indirekt etki  

 3) Damar trombozuna bağlı işemi 
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ENFEKSİYÖZ BRONŞİTİS 

                          Civcivlerde 

 Solunum güçlüğü, hapşırma, öksürük, tracheal 

hırıltı ve burun akıntısı gibi karakteristik belirtiler  

 Yem tüketimi ve camlı ağırlık kazancı azalır  

 Broylerlerde nefropatik suşla oluşan 

enfeksiyonda solunum güçlüğü ortadan 

kalktıktan sonra, durgunluk tüylerde karışıklık, 

ishal ve su içmede artış  
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                 Yumurtacı tavuklarda  

 

 Solunum belirtilerinin yanı sıra yumurta 
verimi ve yumurta kalitesinde azalma  

 Yumuşak kabuklu şekilsiz yumurta  

 Yumurta akı (albumin) ince ve sulu 
görünüşte  

 Ovidukt lezyonlarının şiddeti yetişkin 
hayvanlardaki enfeksiyonda daha hafif 
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İnfeksiyöz bronşitis. A. Yumurta kabuğunun pürüzlü 

görünümü. B. İnce ve sulu yumurta akı. 

A B 
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Makroskobik Lezyonlar  

 Burun boşluğu, sinüslar ve tracheada 

seröz, kataral veya kazeöz eksudat  

 Hava keselerinde matlaşma veya sarı 

kazeöz eksudat  

 Tracheanın alt bölümlerinde veya 

bronşlarda kazeöz plak  

 Nefropatik enfeksiyonlarda tubullerde ve 

üratla genişleyen üreterler ile birlikte 

böbreklerde soluk renk ve büyüme  
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Trachea mukozasında ödem,silialarda 
kayıp, epitellerde yuvarlaklaşma ve şişme  

 Enfeksiyonun erken devresinde hafif 
heterofil ve lenfosit infiltrasyonu  

 İleri devrede lamina propriada yoğun 
lenfoid hücre infiltrasyonu  

 Hava kesesi epitellerinde deskuamasyon, 
fibrinli eksudat, fibroblast proliferasyonu ve 
epitel hücrelerinde rejenerasyon  
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İnfeksiyöz bronşitis. A. Akut 

tracheitis, lümende müköz 

eksudat. B. Akut nefritis, 

böbreklerde büyüme ve 

solgun görünüm. C. Trachea 

mukozasında yoğun lenfosit 

infiltrasyonu.  

A B 

C 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Böbreklerde intersitisyel nefritis  

 Tubul epitellerinde granuler dejenerasyon, 
vakuolizasyon ve deskuamasyona  

 Böbrek intersitisyumunda heterofil, lenfosit 
ve plazma hücresi infiltrasyonu 

 Tubullerde atrofi 

 Üreterlerde ürat birikimi ve taş oluşumu 

 Yetişkin tavuklarda oviduktta ödem ve 
yangısel hücre infiltrasyonu 
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GUMBORO (ENFEKSİYÖZ 

BURSAL HASTALIK) 
 Hastalık genellikle 6 haftalığa kadar olan civcivleri etkiler.  

 Akut form ani ölüm, kısa seyir ve özellikle b.Fabricius ve 
diğer lenfoid organlarda lenfosit tahribatı ile 
karakterizedir.  

 Daha hafif form genç civcivlerde immun cevabı olumsuz 
yönde etkiler.  

 Etkilenen hayvanlarda durgunluk, beyaz renkte sulu 
ishal, iştahsızlık, tüylerde kabarma, harekette isteksizlik, 
gözlerde kapanma ve ölüm görülür.  

 Hafif form gelişme geriliği, başka hastalıklara yakalanma 
oranında artış ve aşıya karşı immun cevabın azalması 
dışında klinik bulgu görülmez.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Dehidrasyon, pektoral ve bacak kaslarında 
kanamalar 

 B. Fabricius'ta başlangıçta hiperemi ve 
ödem nedeniyle büyüme, ileri devrede 
atrofi nedeniyle küçülme görülür. 

 B. Fabricius krem renginde olup, serozal 
yüzeyinde sarı renkli jelatinöz sıvı ve 
uzunlamasına belirgin çizgilenme vardır. 

 Atrofik olgularda organ gri renktedir. 
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Makroskobik Lezyonlar 

 B. Fabriciusta nekrotik odakların yanı sıra  

mukozada peteşiyel ve ekimotik 

kanamalar görülür. Bazen b. Fabricius 

içinde pıhtılaşmış kan gözlenebilir.  

 Dalakta hafif büyüme, yüzeyinde küçük gri 

odaklar dikkati çeker.  

 Bazen bezli ve kaslı mide sınırındaki 

mukozada kanamalar görülebilir. 
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Gumboro hastalığı. A. Bursa 

Fabriciusta kanama. B. 

Bursa Fabriciusta büyüme. 

C. Bursa Fabriciusta 

hiperemi ve ödem. 

A 
B 

C 
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Gumboro hastalığı. A. 

Bursal kese lümeninde 

purulent eksudat. B. Bursa 

Fabriciusta kanama. C. 

Bacak kaslarında kanama. 

A B 

C 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Lenf folliküllerinde lenfositlerde 

dejenerasyon ve nekroz  

 Hiperemi, ödem, kanama ve heterofil 

infiltrasyonu 

 Lenf folliküllerinin meduller bölgesinde 

kistik boşluklar 

 İnterfolliküler bağ dokuda artış 
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Gumboro hastalığı. A. Lenfosit kaybı nedeniyle organın soluk renkte 

boyanması. B. Normal bursa Fabricius. C. Bursal folliküllerde yaygın 

kanamalar.  

A B C 
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Gumboro hastalığı. A. 

İnterfolliküler alanda ödem ve 

heterofil lökosit infiltrasyonu. 

B. Lenfositlerde nekroz ve 

heterofil lökosit infiltrasyonu. 

A 

B 
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Gumboro hastalığı. A. Lenfositlerde nekroz. B. Follikülde kistik oluşum. C. 

İnterfolliküler bağ dokuda artış ve bursal epitelde hiperplazi. 

A B C 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Dalakta retikuloendotelyal hücre (R.E.H) 

hiperplazisi, lenfositlerde nekroz 

 Böbrekte multifokal heterofil infiltrasyonu 

 Karaciğerde hafif şiddette perivaskuler 

monosit infiltrasyonu  
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Patojenez  

Virus (sindirim yolu)        barsak epitelleri 

Lenfosit ve makrofajlar        1.viremi   

Karaciğer        2.viremi        b. Fabricius 



183 

İNFEKSİYÖZ 

LARİNGOTRACHEİTİS 

 Laringotracheitis virusu tavuklarda solunum yolu 

enfeksiyonuna neden olur.  

 Klinik belirtiler burun akıntısı, solunum güçlüğü 

ve öksürükle karakterizedir. Solunum güçlüğü 

bulunan hayvanlar öksürükle kanlı mukus 

çıkarırlar.  

 Hafif olgularda ise gözlerde sulanma yumurta 

veriminde azalma, burun akıntısı, infraorbital 

sinuslarda şişme ve konjuktivitis görülür.  
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Makroskobik Lezyonlar  

 Hafif formda; konjuktivitis, sinuzitis ve 

mukoid tracheitis görülür.  

 Şiddetli formda; dejenerasyon, nekroz ve 

kanama dikkati çeker.  

 Difterik değişiklikler sık görülür ve trachea 

boyunca uzanabilir. Bazı olgularda, 

trachea lümeninde şiddetli kanama 

görülür.  
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İnfeksiyöz Laringotracheitis. 

A. Larinks ve trachea 

lümeninde kan pıhtıları. B. 

Trachea lümeninde fibrinli ve 

kanlı eksudat. C. Tracheada 

fibrin kitleleri. 

A B 

C 
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Mikroskobik Lezyonlar  

 Erken mikroskobik lezyonlar trachea 
mukozasında goblet hücrelerinde kayıp ve 
mukozada yangısal hücre 
infiltrasyonundan ibarettir. 

 Hastalık ilerledikçe epitel hücreleri şişer, 
silialar kaybolur ve ödemli hale gelir.  

 Çok çekirdekli hücreler (sinsityal hücreler) 
şekillenir, 2-3 gün sonra mukoza ve 
submukozaya lenfosit, histiyosit ve plazma 
hücreleri göç eder.  



187 

Mikroskobik Lezyonlar 

 Daha sonra, mukozada hücre yıkımı ve 
dökülme şekillenir. Mukoza ince bir tabaka 
haline gelir.  

 Epitel dökülmesinin şiddetli olduğu 
olgularda kan damarlarının rupturu sonucu 
kanama meydana gelir.  

 Enfeksiyonun erken dönemlerinde (1-5 
gün) epitel hücrelerinde intranükleer 
inklüzyon cisimciklerine rastlanır.  
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İnfeksiyöz Laringotracheitis. A. Tracheada fibrinli eksudat. B. Sinsityal hücre 

ve intranükleer inklüzyon cisimcikleri. 

A B 
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Patojenez  

 Virus larinks ve trachea epitelleri ile 

konjuktiva, sinuslar, hava keseleri ve 

akciğerlerde replike olur.  

 LTV suşları bu dokularda oldukça yüksek 

bir sitolitik etkiye sahiptir ve şiddetli epitel 

yıkımı ve kanamaya sebep olur.  

 Virus tracheada ve trachea salgılarında 6-

8 gün kadar bulunabilir. 
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NEWCASTLE (NC) HASTALIĞI  

 Newcastle hastalığı virus suşları klinik 

bulgular göz önüne alınarak sınıflandırılır. 

 Hastalığın şiddetini belirleyen faktörler 

konakçının türü, yaşı, immun durumu, 

başka patojenlerin varlığı, çevresel 

faktörler, virusun giriş yolu ve dozudur.  
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NEWCASTLE (NC) HASTALIĞI 

 Tavuklarda çok virulent NC virusu (VVND) 

patotipi ile meydana gelen salgınlar durgunluk, 

solunum artışı ve halsizlik ile başlayıp, felçler ve 

ölümle sonuçlanır. 

 Göz çevresi ve kafada ödem görülebilir.  

 Enfeksiyonun erken dönemlerinde yeşil renkte 

ishal ortaya çıkar.  

 Ölümden önce kaslarda titreme, tortikollis, kanat 

ve bacaklarda felç ve opistotonus dikkati çeker.  



192 

NEWCASTLE (NC) HASTALIĞI 

 Nörotropik velojenik formunda, aniden ortaya 

çıkan şiddetli solunum yolu hastalığını 1-2 sonra 

sinirsel belirtiler izler. Yumurta üretimi düşer. 

İshal genellikle görülmez. Mortalite %100’e 

ulaşabilir.  

 Mezojenik suşlar genellikle solunum yolu 

hastalığına neden olur. Yetişkin tavuklarda 

yumurta üretimi birkaç haftalık bir düşme 

gösterebilir. Sinirsel belirtiler nadir görülür. 

Mortalite genellikle düşüktür. 
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NEWCASTLE (NC) HASTALIĞI 

 Lentojenik viruslar genellikle erginlerde hastalık 
meydana getirmezler.  

 Genç hayvanlarda ciddi solunum yolu hastalığı 
görülebilir.  

 Özellikle La Sota suşları bir veya daha fazla 
mikroorganizma enfeksiyonu ile komplike olursa 
mortalite şekillenir.  

 Broylerler bu virusla kesime yakın olarak enfekte 
olurlar veya aşılanırlarsa koliseptisemi veya 
hava kesesi yangısı ortaya çıkabilir. 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Klinik bulgular ve organlardaki 

makroskobik bulgular virusun fenotipi ve 

suşuna bağlıdır.  

 Proventrikulusta, sekum ve ince 

bağırsaklarda kanamalar görülür. 

 Kanamalar sekal tonsiller ve peyer plakları 

gibi lenfoid dokular ve barsak duvarının 

nekrozu sonucu şekillenir. 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Santral sinir sisteminde makroskobik bir 
bulgu görülmez. 

 Trachea mukozasında konjesyon ve 
hemoraji gözlenebilir. 

 Hava kesesi yangısı hafif(mild) suşlarla 
enfeksiyonda görülebilir. 

 Karın boşluğunda yumurta sarısı dikkati 
çekebilir.  

 Ovaryum follikülleri gevşek ve dejeneratiftir. 
Diğer reproduktif organlarda kanama 
görülebilir. 
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Newcastle hastalığı. A. Fasial ödem. B. Göz kapağında 

hiperemi, kanama ve konjuktivitis. C-D. Dalakta 

multifokal nekrozlar.  
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Newcastle hastalığı. E-F. İnce barsakta lenfoid dokuda kanama ve 

nekroz. G. Sekal tonsilde büyüme ve nekroz. H. Fibrinli peritonitis. 
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Newcastle hastalığı. I. Yumurta folliküllerinde kanama. J. Bezli mide 

mukozasında peteşiyel kanamalar. 



199 

Newcastle hastalığı. Bezli mide mukozasında peteşiyel kanamalar. 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Sinir Sistemi: Nöron dejenerasyonu, gliozis, 
perivaskuler lenfosit infiltrasyonu ile 
karakterize nonpurulent ensefalomyelitis ve 
endotel hücrelerinde hipertrofidir.  

 Damar Sistemi: Konjesyon, ödem ve 
kanama. Ayrıca, mediada hidropik 
dejenerasyon, kapillar ve arteriollerde 
hyalinizasyon, küçük damarlarda hyalin 
trombozlar ve damar endotellerinde nekroz 
görülebilir. 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Lenfoid Sistem: Lenfoid dokuda kayıp, 

mononükleer fagositik hücre hiperplazisi,  

dalak ve timusta kortikal bölgelerde ve 

germinal merkezlerde lenfositlerde fokal 

vakuolizasyon ve yıkım görülebilir.  

 Bursa fabricius’un meduller bölgesinde 

lenfositlerde belirgin dejenerasyon 

gözlenir. 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Sindirim Kanalı: Sindirim kanalında kanamalar 

ve mukozanın lenfoid dokusunda nekroz 

gözlenir.  

 Solunum Yolları: Tracheada hiperemi, ödem ve 

yoğun lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu 

görülebilir.  

 Enfeksiyonun 6. gününden sonra akciğerlerde 

parabronşiyollerde hiperemi, ödem, kanama ve 

eritrofagositozis gözlenebilir. 



203 

Mikroskobik Lezyonlar 

 Genital Sistem: Yumurta folliküllerinde atrofi, 

yangısal hücre infiltrasyonu ve lenfoid 

agregatların oluşumu dikkati çeker. Benzer 

lenfoid hücre birikimlerine oviduktta da 

rastlanabilir.  

 Diğer Organlar: Karaciğerde fokal nekroz 

odakları, safra kesesi ve kalpte kanamalar 

görülebilir.  

 Pankreasta lenfosit infiltrasyonu şekillenir. İbik 

ve sakallarda hiperemi ve peteşiyel kanamalara 

rastlanır. Konjuktivada kanamalar görülebilir.  
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Newcastle hastalığı. A. Trachea 

mukozasında şiddetli ödem ve 

hücre infiltrasyonu. B. Beyinciğin 

moleküler tabakasında gliozis. C. 

Beyinde perivaskuler lenfosit 

infiltrasyonu. 

A B 

C 

B 
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YUMURTA VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ 

SENDROMU (EDS) 

 İnce,  yumuşak kabuklu veya kabuksuz 
yumurtalar görülür.  

 Yumurtalar zımpara kağıdına benzer şekilde 
pürüzlü bir yapıya sahiptir. 

 Yumurta veriminde çok hızlı bir düşme meydana 
gelir ve bu durum birkaç hafta kadar devam eder. 
Hasta hayvanlar 4-10 hafta içinde iyileşir. 

 Yumurta verimi %40 oranında azalır. İnfertilite 
şekillenmez. Bazen yumurta akı sulu bir 
görünümde olabilir. Etkilenen hayvanlarda 
ovidukttaki salgı artışına bağlı olarak ishal 
meydana gelebilir. 
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Yumurta verim düşüklüğü sendromu. İnce 

kabuklu, pürüzlü ve düzensiz şekilli 

yumurtalar. 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Doğal EDS olgularında inaktif ovaryum ve 

atrofik ovidukt görülür.  

 EDS virusu ile deneysel enfeksiyonda, 9-

14. günlerde uterus mukoza kıvrımlarında 

eksudat gözlenir. Dalakta hafif büyüme, 

yumurta ve ovaryumda şekil bozukluğu, 

karın boşluğunda yumurta tespit edilebilir.  
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Ovidukt bez epitellerinde  intranükleer 

inklüzyon cisimcikleri görülür.  

 Lamina propria ve epitelde heterofillerle 

birlikte makrofaj, lenfosit ve plazma 

hücrelerinden oluşan yangısal reaksiyon 

şekillenir. Enfeksiyonun 3. gününden 

sonra inklüzyon görülmez, ancak viral 

antijene 1 hafta boyunca rastlanabilir.  
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 Patojenez 

 Ağız yoluyla meydana getirilen deneysel 
enfeksiyonda viremi şekillenmez. 
İnokulasyondan 3-4 gün sonra virus 
lenfoid dokularda replike olur.  

 Genellikle oviduktun infundibulumu 
etkilenir. Virus replikasyonu 7-20. günler 
arasında infundibulum ve oviduktun diğer 
bölümlerinde saptanabilir. 

 Replikasyona bağlı olarak bezlerde 
yangısal değişiklikler ve anormal kabuklu 
yumurta şekillenir. 
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MAREK HASTALIĞI 

 Hastalık 4 formda görülür. 

 Klasik Form: Sinirsel belirtilerle 
karakterizedir. Bacak ve kanatlarda kısmi 
veya total paraliz şekillenir. Tortikollis ve  
kursak genişlemesi dikkati çekebilir. 

 Akut Form: Viseral organlarda lenfoma 
oluşumu vardır. İnsidens %10-30 arasında 
olup, bazen %70’i bulabilir. Ölümler 
aylarca devam eder.   
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Marek hastalığı. Sağ bacakta kısmi felç 

tablosu. 
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MAREK HASTALIĞI 

  Akut Sitolitik Hastalık: Çok virulent Marek 

Hastalığı virusu suşlarıyla enfeksiyonda, 

lenfoid organlarda atrofi ile karakterize 

olup, genellikle 10-14 günlük hayvanlarda 

yüksek mortalite meydana getirir. Bu 

nedenle bu form “ erken mortalite 
sendromu” olarak da isimlendirilmektedir.  
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MAREK HASTALIĞI 

  Geçici Paraliz: Seyrek görülür ve 5-18 

haftalık yaşlarda ortaya çıkar. Etkilenen 

hayvanlarda ataksi, boyun, kanat ve 

bacaklarda felçler meydana gelir. Belirtiler 

24-48 saat içinde ortadan kalkar ve beyin 

ödemi ile ilişkilidir. Bazen ölüm meydana 

gelebilir.  
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Makroskobik Lezyonlar 

 Sinirler: Şiddetli olgularda perifer sinirlerde 

çizgilenme yapısı kaybolur, gri veya sarı 

renk ve ödem görülür. Sınırlı veya diffuz 

büyümede sinir normalin 2-3 misli kalınlığa 

ulaşabilir. Lezyonlar genellikle hafif ve 

unilateral olduğu için her iki sinir muayene 

edilmelidir.  
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Marek hastalığı. A. Sol taraftaki brachial pleksüste kalınlaşma ve mat görünüm. 

B. Normal siyatik sinirin görünümü.  

A 

B 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Viseral Organlar: Gonadlarda (özellikle ovaryum), 

akciğer, kalp, mezenteryum, böbrek, karaciğer, dalak, 

b.Fabricius, timus, pankreas, bezli mide, barsak, iris, 

iskelet kası ve deri gibi birçok doku ve organda tümör 

görülür.  

 Organlar normalin birkaç katına kadar büyür ve beyaz 

gri renkte görülür. Lezyonlar değişen büyüklükte fokal, 

noduller şeklinde de görülebilir. 

 Karaciğere kaba granuler bir görünüm, ovaryum 

karnabahar görünümü alır. Bezli mide kalınlaşır. Kalp 

soluk renkte olup, akciğerler sert kıvamda hissedilir.  
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Marek hastalığı. A. Dalakta büyüme ve ruptur sonucu kanama, broyler. 

B. Karaciğerde büyüme. 

A B 
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Marek hastalığı. Bezli midede kalınlaşma. 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Deri: Tüy folliküllerinde çok sayıda ve 
birbiriyle birleşmiş noduller görülür. 
Lezyonlar sınırlı, beyaz renkte noduller ile 
karakterizedir. 

 Göz: İrisin pigmentasyonu kaybolur (gri 
göz) ve pupilla düzensiz bir görünüm alır. 
Konjuktivada multifokal kanama ve korneal 
ödem gözlenebilir. Göz lezyonlarına 
olguların %5-100 arasında rastlanır. 
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Marek hastalığı. A. 

Karaciğerin kesit yüzünde 

gri-beyaz renkte odaklar. B. 

Deride tüy folliküllerinde 

noduller.  

A 

B 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Sinirler: Pleomorfik lenfositler, bazen de 

demyelinasyon ve schwann hücre 

proliferasyonu (neoplastik tip-Tip A).  

 Ödem, bazen de demyelinasyon ve 

schwann hücre proliferasyonu ile birlikte 

hafif veya orta şiddette lenfosit, plazma 

hücresi ve makrofaj infiltrasyonu (yangısel 

tip- Tip B).  
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Marek hastalığı. A. Syatik sinirde 

lenfosit infiltrasyonu. B. Plazma 

hücresi infiltrasyonu. C. 

Demyelinasyon ve hücre 

infiltrasyonu.   

A B 

C 
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Marek hastalığı. A. Perifer 

sinirde şiddetli lenfoid hücre 

infiltrasyonu. B. Çizgili kas 

dokusunda pleomorfik, 

neoplastik hücre birikimi. B. 

Ortadaki büyük hücre marek 

hastalığı hücresi (dejenere 

lenfoblast). 

A 

B 



224 

Mikroskobik Lezyonlar 

 Beyin: Perivaskuler lenfosit infiltrasyonu ve 

gliozis  

 Viseral Organlar: Organlardaki lezyonlar 

proliferatiftir. Diffuz şekilde lenfosit, 

lenfoblast, aktive olmuş ve primitif 

retikulum hücresi infiltrasyonu görülür. 

Nadiren plazma hücresi ve makrofajlara 

da rastlanır.  
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Deri: Tüy folliküllerinin çevresinde ve dermiste 
perivaskuler infiltrasyon ile az sayıda plazma 
hücresi ve histiyositlere rastlanabilir. Tüy follikülü 
epitellerinde intranükleer inklüzyonlar görülebilir.  

 Göz: İris ve göz kaslarında mononükleer 
infiltrasyonlar görülür. Lezyonlara seyrek olarak 
kornea, konjuktiva ve göz sinirinde de 
rastlanabilir. Korneada yangısal değişiklikler, 
ödem ve intranükleer inklüzyon cisimcikleri 
görülebilir.  

 Transient Paraliz: Beyinde ödem, vaskulitis, 
perivasküler lenfosit infiltrasyonu ve gliozis 
görülür.  
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Marek hastalığı. A. Çizgili kas iplikleri arasında pleomorfik hücre 

infiltrasyonu. B. İnce barsak villusunda lenfoid hücre infiltrasyonu. 

A 
B 
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Tablo 2. Marek Hastalığı (MH) ve Lenfoid Löykozisin (LL) Ayırıcı Tanısında Önemli  

Makroskobik ve Mikroskobik Özellikler 

 
Özellik Marek Hastalığı                               Lenfoid Löykozis                         

1. Yaş    16 haftalıktan küçük                           16 haftalıktan büyük 

2. Klinik belirti                            genellikle paraliz                                spesifik değil 

3.İnsidens   %5 den fazla                                       nadiren %5 in üzerinde 

4. Makroskobik   lezyonlar 

  sinirler     genellikle var                                       yok 

  b.Fabricius                   diffuz yüme veya atrofik                      noduler tümörler 

  proventrikulus, deri ve kas 

tümörleri 

olabilir genellikle yok 

5. Mikroskobik  lezyonlar 

   sinirler                         sıklıla var                                              yok 

   karaciğer tümörleri     çoğunlukla perivaskuler                       genellikle fokal veya diffuz 

  dalak tümörleri           genellikle diffuz                                   çoğunlukla fokal 

  b.Fabricius                    interfolliküler ve/veya lenf folliküllerinde artofi 

                     

intrafolliküler 

 deri ve tüy   folliküllerinde           

lenfoid proliferasyon     

                   

genellikle var                                        genellikle yok 

   MSS                             lezyon görülebilir                                    genellikle yok 

6. Sitoloji      pleomorfik (lenfosit, lenfoblast, retikulum hüc.) 

                              

uniform (lenfoblastlar) 

7. Neoplastik lenfoid hücre 

proliferasyonu 

   

T lenfosit                                                  B lenfosit 
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Patojenez 

    Enfeksiyonun oluşumunda 4 devre vardır. 

1) Primer olarak dejeneratif değişikliklere yol 

açan erken produktif virus enfeksiyonu. 

2) Latent enfeksiyon 

3) İmmunosupresyona neden olan ikinci 

sitolitik produktif enfeksiyon 

4) Lenfomaya neden olan proliferatif devre 
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Patojenez 

   Virus       solunum yolu       bursa 

Fabriciusta erken sitolitik enfeksiyon       T 

lenfositlerde enfeksiyon        6-7 gün sonra 

latent enfeksiyon       viremi       ikinci 

sitolitik enfeksiyon enfeksiyon ( tüy follikül 

epitellerinde)        latent olarak enfekte T 

lenfositler transformasyon       viseral 

organlarda lenfomatöz lezyonlar 
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KANATLI HAYVANLARIN LEUKOZİS/SARKOMA 

GRUP ENFEKSİYONLARI 

                         Klinik Belirtiler 
 Genellikle spesifik değil. 

 Karında büyüme (lenfoid löykozis) 

 Tüy folliküllerinde kanama (eritroblastozis ve 
myeloblastozis) 

 Baş, boyun ve bacak kemiklerinde şişlikler 
(myelomatozis) 

 Siyatik sinire basınç yaparak bacak felci 
(böbrekteki tümörler)  

 Bacak kemiklerinde uniform veya düzensiz 
kalınlaşmalar (osteopetrozis) 
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Lenfoid Löykozis (LL) 
Makroskobik Lezyonlar 

 LL 4 aylık veya daha büyük tavuklarda 

görülür. 

 Bir çok organda tümör oluşumu vardır. 

 Tümörler yumuşak kıvamlı, düz ve parlak 

yapıda olup, kesit yüzleri gri krem beyazı 

renktedir.  

 Tümörler milier, noduler veya diffuz 

yapıdadır.  
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Lenfoid löykozis. A. Karaciğerde 

ileri derecede büyüme. B. Böbrekler 

ve bursa Fabriciusta büyüme. C. 

Karaciğerde gri-beyaz renkte 

noduller ve bursa Fabriciusta 

büyüme. 

A B 

C 
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Lenfoid Löykozis (LL) 
Mikroskobik Lezyonlar 

 Bursa Fabricius’ta folliküler tümör gelişimi 
vardır.  

 Tümörler lenfoblastlardan ibarettir.  

 Tümör hücreleri bazofilik sitoplazmalı ve 
veziküler çekirdekli olup, tek veya daha 
fazla sayıda asidofilik çekirdekçiğe 
sahiptir.  

 Sitoplazma bol miktarda RNA içerir ve 
Metil Green Pironin ile kırmızı renge 
boyanır.  
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Lenfoid löykozis. A. Bursa 

Fabriciusta lendoid dokuda 

proliferasyon. B. Karaciğerde 

neoplastik hücre infiltrasyonu. C. 

Lenfoblastlarda proliferasyon ve 

mitotik figürler. 

A B 

C 
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Eritroblastozis 
Makroskobik Lezyonlar 

 3-6 aylık hayvanlarda görülür. 

 Karaciğer ve dalakta büyüme görülür.  

 Organlar vişne kırmızısı renkte, yumuşak 

ve gevrek kıvamlıdır.  

 Kemik iliği hiperplastik olup kırmızı 

renktedir. Kaslarda, deri altında ve 

organlarda kanama görülür.  

 Karaciğer ve dalakta tromboz, infarktus ve 

ruptur görülebilir.  
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Eritroblastozis 
Mikroskobik Lezyonlar 

 Kemik iliği sinuzoidleri eritroblastlarla doludur.  

 Karaciğer sinuzoidlerinde, dalağın kırmızı 
pulpasında bol miktarda eritroblastlara 
rastlanır.  

 Sinuzoidler genişleyerek, parankimi basınç 
atrofisine uğratır.  

 Ekstrameduller eritropoiezis görülür.  

 Tümör eritroblastlardan meydana gelir.  

 Tümör hücreleri büyük yuvarlak çekirdekli ve 
bazofilik sitoplazmalıdır. 
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Eritroid löykozis. A. 

Karaciğer büyük ve vişne 

kırmızısı renkte. B. 

Karaciğer sinuzoidlerinde 

bazofilik eritroblastlar. 

A 

B 
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Myeloblastozis 
Makroskobik Lezyonlar 

 Yetişkin tavuklarda görülür. 

 Karaciğer büyük ve sert kıvamlı olup, diffuz 

gri renkli infiltrasyonlar nedeniyle benekli 

görünüştedir.  

 Dalak ve böbreklerde diffuz infiltrasyonlar 

nedeniyle büyüme görülebilir.  

 Kemik iliği sarı gri renktedir. 
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Myeloblastozis 
Mikroskobik Lezyonlar 

 Karaciğerde yoğun intravaskuler ve 
ekstravaskuler myeloblast birikimleri 
şekillenir.  

 Dalakta infiltrasyona kırmızı pulpada 
rastlanır.  

 Myeloblastlar hafif bazofilik sitoplazmalı ve 
1-4 adet çekirdekçik içeren büyük çekirdekli 
hücrelerdir.  

 İnfiltrasyonlarda myelositlere de 
rastlanabilir ve bu hücrelerin 
sitoplazmalarında granuller vardır. 
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Myelositomatozis 
Makroskobik Lezyonlar 

 Lezyonlara iç organların yanı sıra periostla 
ilişkili olarak kemik yüzeylerinde rastlanır.  

 Myelositomlara sıklıkla kostakondral 
eklemlerde, sternumun iç kısmında, 
pelviste, çene ve burun kemiklerinde 
rastlanır. 

 Kafa kemikleri sıklıkla etkilenir.  

 Tümörler noduler ve multiple olup, krem 
renginde, yumuşak ve gevrek kıvamlıdır.  
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Myeloid löykozis. A. Sternum 

ve kaburgalar üzerinde krem 

renginde noduller. B. 

Sternumun iç yüzünde tümöral 

kitle. C. Kafa üzerinde tümöral 

kitle. 

A 

B 

C 
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Myelositomatozis 
Mikroskobik Lezyonlar 

 Tümör myelositlerden meydana gelir. 

 Hücrelerin sitoplazmasında asidofilik granüller 
vardır.  

 Granuller May-Grunwald-Giemsa ile parlak 
kırmızıya boyanır.  

 Karaciğerde neoplastik myelosit infiltrasyonları 
kan damarlarının çevresinde ve parankimde yer 
alır.  

 Dalakta ise tümör hücrelerine kırmızı pulpada 
rastlanır. Kemik iliğinde ekstrasinuziodal 
myelopoietik alanlar neoplastik myelositler 
tarafından işgal edilir. 
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Myeloid löykozis. Çizgili kas iplikleri arasında 

sitoplazmalarında eozinofilik granüller içeren myelositler. 
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Özellik               Lenfoid Löykozis                        Eritroid Löykozis                    Myeloid Löykozis                      Myeloid Löykozis 

                                                                                  (Eritroblastozis)                        (Myeloblastozis)                        (Myelositomatozis) 

Karaciğer           Büyük oranda büyümüş,              Orta derecede büyümüş,          Büyük oranda büyümüş,             Sarı-beyaz noduller   

                           Diffuz, milier veya nodular           diffuz infiltrasyonlar, kiraz         diffuz infiltrasyonlar,                    veya diffuz tümörler 

                           Tümörler, orta sertlikte                 kırmızısı renkte, yumuşak        granuler yüzeyli, sert 

Dalak                 Genellikle büyümüş, diffuz,          Çoğunlukla büyümüş, kiraz       Çoğunlukla büyümüş, diffuz       Genellikle noduler  

                           Milier, veya noduler tümörler,      kırmızısı renkte, düz, çok           tümörler, benekli, düz,               veya diffuz tümörler 

                           Yumuşak                                     yumuşak                                     yumuşak 

 b. Fabricius        Genellikle büyümüş,                     Değişiklik yok                            Bazen tümörlü                            Değişiklik yok   

                           noduler tümörler   

Kemik iliği           Sıklıkla tümörlü,                           Yarı sıvı, kiraz kırmızı               Diffuz, kırmızı-gri,                       Genellikle diffuz,  

                           Diffuz veya fokal                           renkte                                        renkte tümör inf.                         Sarımsı gri tümör inf. 

Kan                     Nadiren lenfoblastik                     Eritroblastik löykemi,                 Myeloblastik löykemi                  Myelositik löykemi 

                            Löykemi                                       İmmatür eritrositler,                     

                                                                                 anemi  

Sitoloji ve              Lenfoblastlar, başlıca                  Eritroblastlar, intravaskuler       İntra- ve ekstraselüler                 İntra- ve ekstraselüler   

Histopatoloji          ekstravaskuler inf.                                                                         Yerleşimli myeloblastlar              yerleşimli myelositler 

Makroskobik         Böbrek, ovaryum                         Böbrek, kaslarda kanama         Böbrek, ovaryum                         Böbrek, ovaryum, tümör,      

lezyon görülen                                                                                                            timus, sternum, kafatası gibi  

diğer organlar                                                                                                              kemik yüzeyleri 

    Löykozislerin Ayırıcı Tanısında Başlıca Makroskobik ve Mikroskobik Özellikler  
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Hemangiom 

Makroskobik Lezyonlar  

 Deri ve iç organlarda rastlanır.  

 Tümör kanla dolu kistik kitleler veya solid 
tümörler olarak görülür.  

 Tümör endotel hücreleriyle döşenmiş, 
kanla dolu genişlemiş boşluklardan 
ibarettir.  

 Genellikle birden çok sayıda olup, tümörde 
ölümcül kanamayla sonuçlanan ruptur 
meydana gelebilir. 
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Hemangiom 
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Hemangiom 
Mikroskobik Lezyonlar 

 Kavernöz form endotel hücrelerinden 

ibaret, ince duvarlı, genişlemiş kanla dolu 

boşluklar ile karakterizedir. 

 Kapillar form solid kitlelerden ibaret olup, 

kan damarı yarıklarından ve kapillar 

boşluklardan ibarettir.  
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Nefrom ve Nefroblastom 

Makroskobik Lezyonlar  

 Nefroblastom, adenom veya 
adenokarsinom şeklinde görülür. 

 Nefroblastomlar küçük, pembe gri renkli 
noduller veya büyük, sarımsı gri renkli 
lobullü kitleler şeklinde görülür.  

 Büyük tümörler her iki böbreği etkiler ve 
genellikle kistik yapıdadırlar.  

 Adenom ve adenokarsinomların görünümü 
nefroblastomlara benzer. 
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Nefrom ve Nefroblastom 
Mikroskobik Lezyonlar 

 Epitelyal ve mezenşimal elementlerde 
neoplastik proliferasyon vardır.  

 Epitelyal yapılarda genişlemiş tubuller, 
bozulmuş tubullerin oluşturduğu düzensiz 
kitleler ve tubullerde disorganizasyon 
görülür.  

 Keratinize olmuş çok katlı yassı epitelyal 
yapılar (epitel incileri), kıkırdak ve kemik 
doku bulunabilir.  
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Nefroblastoma. A. Böbreğin 

ön lobunda neoplastik kitle. 

B. İndiferensiye tümör 

hücreleri ve tubuluslar. C. 

Epitellerde keratinizasyon. 

A B 

C 
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Fibrosarkom ve Diğer Bağ Doku 
Tümörleri 

 Fibrom, fibrosarkom, mikzom,  

mikzosarkom, osteom, osteosarkom, 

kondrom ve kondrosarkom şeklinde 

görülürler.  

 Benign tümörler yavaş büyür, sınırlıdır ve 

noninfiltratiftir. Malign olanlar ise hızlı 

büyürler, çevre dokulara infiltre olur ve 

metastaz yaparlar.  
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Fibrosarkom 
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Osteopetrozis 
Makroskobik Lezyonlar 

 Tibia ve/veya tarsometatarsusta görülür. 

 Lezyonlar bilateral ve simetriktir.  

 Periost kalınlaşır, anormal kemik 

süngerimsi yapıda olup, başlangıçta kolay 

kesilir.  

 Dalak, b.Fabricius ve timusta atrofi 

şekillenir.  



254 

Osteopetrozis. A. Metatarsal kemikte 

kalınlaşma. B. Metatarsal kemiğin enine 

kesiti. Korteksin kalınlığında artış. 
A 

B 
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Osteopetrozis 
Mikroskobik Lezyonlar 

 Osteoblast artışı sonu periost kalınlaşır. 

 Havers kanalları ve lakunlarda artış 

meydana gelir.  

 Osteositler büyük, eozinofilik ve çok 

sayıdadır.  

 Yeni kemik bazofilik ve fibröz yapıdadır. 
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Diğer Tümörler 

 

 Granuloza hücre tümörü, seminom, 

pankreas adenokarsinomu, yassı hücreli 

kanser, karaciğer karsinomu ve 

mezotelyomlar meydana gelebilir. 



KANATLI 

HAYVANLARIN 

MİKOTİK 

HASTALIKLARI 
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ASPERGİLLOZİS  

 Klinik belirtiler belirgin olmamakla beraber 

solunum güçlüğü görülebilir. 

 Uyuşukluk, iştahsızlık, zayıflama, su 

tüketiminde artış, ateş ve ishal görülebilir. 

 Özefagus lezyonlu hayvanlarda disfaji 

dikkati çeker. 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Hindilerde hava keseleri üzerinde beyaz milier 

odaklar görülür.  

 Hava keseleri matlaşıp, kalınlaşır ve 1-5 mm 

çapında ortası kabarık veya çukur (göbekli) 

granulomlar meydana gelir.  

 Akciğerlerde beyaz kazeöz noduller görülür.  

 İlerlemiş olgularda hava keselerinde kazeöz 

lezyonların yüzeyinde mantar etkenleri sporladır 

ve yeşilimsi gri renkte görülür.  
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Aspergillozis. A. Akciğerde çok sayıda granulom oluşumu. B. Hava 

keselerinde küçük noduller. 

A B 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Tracheada kazeöz plaklar görülebilir. 

 Trachea duvarı kalınlaşır.  

 Beyinde beyaz sarı renkte sınırları belirgin 

alanlar gözlenebilir.  

 Şiddetli akciğer aspergillozisinde akut cor 

pulmonale’ye bağlı olarak asites 

görülebilir.  
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Mikroskobik Lezyonlar 
 Hava keselerinde yoğun hücre (heterofil, dev 

hücresi) infiltrasyonu vardır. 

 Merkezde nekroz ve heterofil lökositler ile 
nekrotik merkezi kuşatan epiteloid makrofajlar 
ve lenfositlerden oluşan granulomlar görülür. 

 Çoğunlukla nekroz alanlarında septalı mantar 
hifaları dikkati çeker. 

 Subakut ve kronik devrede granulomlar fibröz 
bağ doku tarafından kuşatılır. 

 Gridley mantar boyası ile boyanan kesitlerde 
nekrotik alanlar içinde mantar etkenleri görülür.  
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Aspergillozis. A. Akciğerde 

granülomatöz odaklar. B. 

Akciğerdeki granülomatöz 

odakta bazofilik septalı A. 

fumigatus hifaları. C. Mantar 

hifaları ve dev hücreler. 

C 

B A 
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KANDİDİAZİS  

 Candida albicans tarafından meydana 

getirilen sporadik bir mantar enfeksiyonudur.  

 Kandidiazis fırsatçı endojen bir mikozis olup, 

konakçının savunma mekanizmasının 

bozulması sonucu şekillenir. 

 Etkilenen civcivlerde gelişme geriliği, 

uyuşukluk ve tüylerde karışıklık gibi 

nonspesifik belirtiler görülür. 

 Genç hayvanlar yaşlılardan daha duyarlıdır.  
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Makroskobik Lezyonlar 

 Kursakta mukozasında kalınlaşma ile 
beyazımsı, kabarık, yuvarlak oluşumlar 
görülür. 

 Mukozada kolayca soyulabilen lor benzeri 
psöydomembranöz nekrotik kitlelere 
rastlanır. 

 Ağız ve özafagus difterik ve erozyonludur. 

 Proventrikulus nekrotik eksudatla kaplı 
olabilir.  
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Kandidiazis. Kursak mukozasında beyazımsı renkte, 

kabarık psöydomembran oluşumu, hindi palazı. 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Ağız, kursak ve özafagus mukozasında nekrotik 
hücreler, yangı hücreleri, bakteri kümeleri ve 
candida etkenlerinden ibaret bir kabuk görülür. 

 Doku kesitlerinde miselyum ve maya formuyla 
birlikte bulunur.  

 Maya bezeri hücreler oval şekilli olup, 3-6 
mikron çapındadır.  

 Miselyumlar hifa ve psöydohifalardan ibarettir. 
Psöydohifalar mekik şekilli zincirler şeklinde 
görülür. Hifalar paralel kenarlı, septalı ve 3-5 
mikron genişliktedir.  
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Doku kesitlerinde etkenleri saptamak için PAS 

ve Gomori’nin methamine gümüş boyaları 

kullanılır.  

 Miselyumlar hifa ve psöydohifalardan ibarettir. 

Psöydohifalar mekik şekilli zincirler şeklinde 

görülür. Hifalar paralel kenarlı, septalı ve 3-5 

mikron genişliktedir. Doku kesitlerinde etkenleri 

saptamak için PAS ve Gomori’nin methamine 

gümüş boyaları kullanılır.  
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Kandidiazis. A. Gram( +) maya 

hücreleri. B. Koyu pembe renkte 

psöydohifalar (PAS boyama). C. 

Kursak mukozasına invaze olmuş 

psöydohifalar (PAS).   

A B 

C 
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DERMATOFİTOZİS (FAVUS)  

 Microsporum gallinae adlı bir mantar 

tarafından meydana getirilen, zoonoz 

karakterli sporadik karakterde bir deri 

hastalığıdır.  

 Tavuklarda ibik ve baş derisi üzerinde 

kabuklanma ve tüy dökülmesi görülür.  
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Lezyonlara epidermiste rastlanır. 

 Deri yüzeyi heterofil lökositler, mantar miselleri 
ve hiperkeratozis nedeniyle kalınlaşmış görülür. 

 Akantozis ve hidropik dejenerasyon görülebilir.  

 Lenfohistiyositik ve heterofilik epidermitis ve 
dermatitis görülür.  

 Tüy folliküllerinin keratinize kısmında mantar 
misellerine rastlanır.  

 Mantar boyaları ile boyanan doku kesitlerinde 
etkenler branş, septalı hifalar şeklinde görülür.  

 



KANATLI 

HAYVANLARIN 

PARAZİTER 

HASTALIKLARI 
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TAVUKLARDA KOKSİDİOZİS 

E. acervulina enfeksiyonu 

 Lezyonlar ince barsakların serozal 

yüzeyinden görülebilir.  

 Barsak mukozası başlangıçta incedir ve 

transversal olarak düzenlenmiş uzun 

beyaz plaklarla kaplı olabilir.  

 Barsaklar soluk renkte olup, sulu içerik 

bulunur.  
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 Mikroskobik olarak villus epitellerinde oval 

şekilli gametositler görülür.  

 Orta ve şiddetli enfeksiyonlarda villusların 

uç kısmında kopma, erime ve mukozada 

kalınlaşmaya rastlanır. 

 Bazı hücrelerde birden çok sayıda parazit 

bulunabilir.  
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E. brunetti enfeksiyonu 

 İnce barsakların alt kesimlerinde 
mukozada küçük peteşiyel kanamalar, 
mukozada hafif kalınlaşma ve 
koagulasyon nekrozları dikkati çeker.  

 Barsak içinde mukoza parçaları ve 
pıhtılaşmış kan görülür.  

 Mukozada şiddetli hücre infiltrasyonuna 
rastlanır. Villusların uç kısmında kopma 
dikkati çeker.  

 Şiddetli olgularda villuslar tümüyle 
epitelden yoksun hale gelir ve sadece 
bazal membranla örtülüdürler.  
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E. maxima enfeksiyonu  

 İnce barsakta sarı portakal renginde, 
mukuslu, kanlı bir sıvı bulunur. 

 Barsak mukozası hiperemik ve ödemli 
olup, barsak duvarı kalınlaşır.  

 Villusların uç kısmında mikroskobik 
kanamalar meydana gelir.  

 Barsaklar gevşektir ve sıvı ile doludur.  

 Mikroskobik incelemede mukozada ödem, 
hücre infiltrasyonu ve şizont, makro- ve 
mikrogametler görülür. 
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Koksidiozis. A. E. acervulina. İnce 

barsak epitelinde parazitler. B. E. 

brunetti. İnce barsak lümeninde nekrotik 

kitle. C. E. maxima. İnce barsakta 

portakal sarısı-kahverenginde müköz 

içerik.  

A B 

C 
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Koksidiozis. İnce barsak epitellerinde parazitler.E. acervulina. 
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E. necatrix enfeksiyonu  

 E. necatrix ve E.tenella tavuklarda en 
patojenik türlerdir. Doğal enfeksiyonlarda 
%25 mortalite görülebilir.  

 Barsaklar şiddetli dilate durumda olup, 
mukoza kalınlaşmıştır.  

 Lümen kan ve mukoza parçaları ile 
doludur.  

 Mikroskobik olarak ince barsaklarda 
propria mukoza ve submukozada şizont ve 
gametositlere bol miktarda rastlanır.  
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Koksidiozis. A. E. necatrix. Serozal 

yüzeyde peteşiyel kanamalar. B. 

İnce barsak lümeninde büyük kan 

pıhtısı. C. Kript lümeninde çok 

sayıda oosit. 

A B 

C 
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E.tenella enfeksiyonu (sekal 

koksidiozis) 

 Sekum lümende kan ve mukoza parçaları 

birikimi nedeniyle genişler.  

 Sekum duvarı ödem, hücre infiltrasyonu ve 

daha sonra da bağ doku artışı nedeniyle 

kalınlaşır.  

 Mikroskobik olarak, fokal kanama odakları, 

heterofil infiltrasyonları ve nekroz görülür. 
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Koksidiozis. A. E. tenella. 

Kanama nedeniyle sekumda 

genişleme. B. Sekum 

lümeninde hemorajik eksudat. 

C. Sekumdaki kanama 

nedeniyle göğüs kaslarında 

solgun görünüm. 

A 

B 

C 
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HİNDİLERDE KOKSİDİOZİS 

 Yaygın görülmekle birlikte lezyonlar 

tavuklardaki gibi belirgin değildir.  

 Klinik olarak tipik bulgular sulu ve 

sümüksü ishal, tüylerde karışıklık ve 

iştahsızlıktır.  

 Hastalık çabuk iyileşir, otopside lezyonlara 

rastlanmayabilir.  
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E. adenoides enfeksiyonu 

 Barsaklarda hiperemi, ödem, peteşiyel 
kanamalar ve mukus sekresyonu 
görülebilir.  

 Sekumda kazeöz materyal bulunur.  

 Barsak serozası soluk ve ödemlidir. İnce 
barsak ve sekum submukozasında 
heterofil infiltrasyonu görülür.  

 Villusların uç kısmındaki epitellerde ve 
bazen de bezlerde değişiklikler görülür.  
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E. dispersa enfeksiyonu 

 Duodenumda ödem, hiperemi, mukus 

nedeniyle dilatasyon görülür. 

 Villus epitellerinde nekroz şekillenir, ancak 

bezlerde değişiklik meydana gelmez.  
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E.meleagridis enfeksiyonu 

 Sekumda sarı-beyaz renkte kazeöz 

odaklar görülür.  

 Sekum mukozası kalınlaşır, sekumun 

genişleyen kısmında kanamalar görülebilir.  

 Mikroskobik olarak, ödem ve lenfosit 

infiltrasyonuna rastlanır.  
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KAZLARDA KOKSİDİOZİS 

 Kazlarda E. truncata böbrek koksidiozu, 

E.anseris ise barsak koksidiozu meydana 

getirir.  

 Böbrek koksidiozu genç kazlarda böbrek 

yetmezliğine bağlı olarak yüksek oranda 

mortaliteye neden olur.  
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E. truncata enfeksiyonu 

 Klinik olarak durgunluk, iştahsızlık, 

halsizlik ve beyaz renkte ishal görülür.  

 Böbrekler büyür ve gri-sarı veya gri-kırmızı 

renkte görülür. Toplu iğne başı 

büyüklüğünde gri-beyaz odaklar ve 

peteşiyel kanamalar görülür.  

 Fokal olarak eozinofil infiltrasyonu ve 

nekroza rastlanır.  
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E.anseris  enfeksiyonu 

 İnce barsaklar kırmızı kahverengi sıvı ile 

dolup genişler.  

 İnce barsakta kataral enteritis görülür. 

Beyaz renkte büyük noduller veya fibrinli 

difterik nekrotik enteritis bulunabilir.  

 Psöydomembranların altında oositler ve 

gelişme evreleri görülür.  
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KRİPTOSPORİDİOZİS  

 Tavuk ve hindilerde görülür ve genellikle 

sindirim yoluyla meydana gelir.  

 Etken (Cryptosporidium bailei) b.fabricius 

ve kloaka epitellerine yerleşir. Solunum 

yoluyla olan enfeksiyon oositlerin solunum 

yoluyla alınmasıyla meydana gelir.  

 Barsak formu genellikle hafif seyreder. 

Klinik bulgulara pek rastlanmaz.  
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 Solunum yolu enfeksiyonunda öksürük, 

hapşırık ve solunum güçlüğü dikkati çeker. 

 Hava kesesi yangısı ve pnömoni 

gözlenebilir. Hava keselerinde gri beyaz 

renkte eksudat vardır. 

 İlerlemiş olgularda hava keselerinde 

kalınlaşma ve içinde beyaz renkte kazeöz 

eksudat bulunur.  
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 Mikroskobik olarak, epitellerde hiperplazi, 
submukozada heterofil ve mononükleer 
hücre infiltrasyonu, silialarda kayıp ve 
solunum yollarında müköz eksudat 
görülür.  

 İntestinal (kloaka ve b.Fabricius) 
kriptosporidioziste makroskobik lezyon 
görülmez.  

 C.bailei ile oluşan solunum yolu 
enfeksiyonunda E.coli gibi sekonder 
enfeksiyonlara karşı predispozisyon 
meydana gelir.  
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Kriptosporidiozis. A. Bursa 

Fabriciusta epitellerin yüzeyinde 

küçük bazofilik etkenler (PAS), 

broyler. B.Haidenhain’s demirli 

hematoksilen boyası ile etkenlerin 

görünümü.  

A 

B 
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HİSTOMONİAZİS 

 Tavuk ve hindilerde Histomonas 
meleagridis adlı bir protozoon tarafından 
meydana getirilen sekumda ülserleşme ve 
karaciğerde nekrotik odakların gelişimi ile 
karakterize (enterohepatitis, karabaş )bir 
hastalıktır.  

 Hastalıkta klinik olarak sarı renkte 
dışkılama, gözlerde kapanma ve 
iştahsızlık görülür.  
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Makroskobik Lezyonlar 

 Sekum duvarı hiperemik ve kalındır.  

 Sekumun lümeninde seröz veya hemorajik 

eksudat vardır. Mukoza üzerinde kazeöz 

veya peynirimsi görünümde eksudat 

görülür. 

 Sekumda ülserler dikkati çeker. Sekum 

perforasyonu sonucu yaygın peritonitis 

meydana gelebilir. 
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Makroskobik Lezyonlar 

 Karaciğerde 1 cm çapında çevresi kabarık, 

ortası çökük nekroz odakları görülür.  

 Şiddetli olaylarda lezyonlar küçük çapta ve 

çok sayıdadır.  

 Bazen akciğer, böbrek, dalak ve 

mezenteryumda beyaz yuvarlak nekroz 

odaklarına rastlanır. 
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Histomoniazis. Sekum ve karaciğer lezyonları, tavuk. 
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Sekum duvarında hiperemi, heterofil, 
lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu vardır.  

 Propria mukoza ve muskularis mukozada 
lakunlar içinde soluk renkte, hafif 
boyanmış oval cisimcikler görülür.  

 Sekum lümeninde dökülmüş epiteller, 
fibrin, eritrosit ve lökositler görülür.  

 Hastalık ilerledikçe (12-16.günde) dev 
hücreleri ortaya çıkar. Koagulasyon 
nekrozu muskuler tabaka ve serozaya 
kadar yayılabilir.  
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Mikroskobik Lezyonlar 

 Karaciğerde portal damarların yakınlarında 
heterofil, lenfosit ve monosit infiltrasyonu 
şekillenir. 

 Lezyonların merkezindeki hepatositler 
nekroze olurken, lezyonların periferinde 
lakunlar içinde parazitler görülür.  

 İyileşme ile sonuçlanan olgularda bağ 
doku artışı ve rejenere hepatositler dikkati 
çeker.  
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Histomoniazis. A.Karaciğerde 

nekroz odakları ile birlikte 

sekumda eksudat nedeniyle 

genişleme. B. Sekumun 

transversal kesiti. Lümende 

kazeöz eksudat. C. 

Karaciğerde çok sayıda 

pembe renkte, yuvarlak PAS 

(+) etkenler. 

A B 

C 



GELİŞİM, METABOLİK VE 

DİĞER NONENFEKSİYÖZ 

HASTALIKLAR 
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DİSKONDOPLAZİ 

 Uzun kemiklerin büyüme plağında 

avaskuler, anormal kıkırdak oluşumu ile 

karakterize bir metabolik hastalıktır. 

 Tibia, femur, proksimal tarsometatarsus ve 

proksimal humerusta görülür. 

 Hasta piliçlerde tibiada şişkinlik, 

deformasyon, topallık ve kemik kırılması 

gibi klinik belirtiler görülür. 
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Patolojik Lezyonlar 

 Büyüme plağında kalınlaşma ve epifiz 
plağının distal ucundan metafizin içerisine 
doğru uzanan opak bir kıkırdak kitlesi 
oluşumu ile karakterizedir.  

 Kıkırdak kitlesi mineralize olmayıp, esnek 
kıvamda ve kan damarlarından yoksundur.  

 Histolojik epifiz plağında hipertrofik olmayan 
ve tam olarak olgunlaşmamış kondrosit 
birikiminden ibarettir. 

 Anormal kıkırdak dokusunda dejenere ve 
nekrotik kondrositler görülür.  
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Diskondroplazi. A. Tibianın 

proksimalinde şiddetli 

deformasyon. B. Proksimal 

tibiada anormal kıkırdak plağı. C. 

Epifizden metafizin içine doğru 

uzanan kıkırdak kitlesi.  

A B 

C 
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Diskondroplazi. A. Metafizde kıkırdak kitlesi. B. Proksimal tibiada 

metafizde kıkırdak kitlesi. 

A B 
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Diskondroplazi. A. Proksimal tibiada 

soluk pembe renkte boyanmış 

kıkırdak dokusu. B. Metafizde 

diskondroplazik kıkırdak. C. 

Eozinofilik çekirdekli nekrotik kıkırdak 

hücreleri. 

A B 

C 
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DERİN PEKTORAL KAS 

MYOPATİSİ 

 Hastalıkta genel durum bozulmaz ve lezyonlara 

genellikle kesimden sonra etin işlenmesi 

esnasında rastlanır.  

 Derin pektoral kaslar soluk renkte, ödemli,  

şişkindir.  

 Nekrotik kas yeşil renkte, kuru ve gevrek 

kıvamda görülür.  

 Mikroskobik olarak kas ipliklerinde nekroz ile 

nekrotik dokunun çevresinde heterofil, makrofaj, 

dev hücreleri ve kronik olgularda fibröz kapsül 

bulunur.  
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Derin pektoral kas myopatisi. 

Broyler. A. Yeşilimsi sarı renkte 

nekroz. B. Yeşil renkte kuru ve 

gevrek kıvamlı nekrotik kas 

dokusu. C. Nekrotik kasın 

pişirildikten sonra görünümü. 

A B 

C 
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Derin pektoral kas myopatisi. 

A. Sternumda nekrotik kas 

parçaları, hindi. B. Soluk 

eozinofik renkte boyanmış 

nekrotik kas dokusu.   

A 

B 
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BROYLERDE ASİTES SENDROMU 

VE SAĞ VENTRİKÜL YETMEZLİĞİ  

 Hipoksiye bağlı olarak pulmoner 

hipertansiyon sonucu meydana gelir. 

 Hipoksi kalp atımında artışa, polisitemi, 

hemoglobin ve hematokrit artışına neden 

olur.  

 Kandaki bu değişiklikler kanın vizkozitesini 

arttırır ve kanın akciğer kapillarlarından 

geçişi zorlaşır.  
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 Broylerler hızlı büyüdükleri için daha fazla 

oksijene gereksinim duyarlar.  

 Bu durum asitese duyarlılığı arttırmaktadır. 

Ayrıca, vücut ağırlığına göre akciğerlerin 

küçük olması ve kan-gaz bariyerinin kalın 

olması gibi faktörler de broylerleri 

hipoksiye karşı duyarlılığı arttırır. 

 Akciğerlerde kan akımında direnç artıştı 

pulmoner hipertansiyon, sağ ventrikül 

yetmezliği ve asitese neden olur.  
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Klinik Belirtiler ve Patolojik Lezyonlar 

 Etkilenen hayvanlarda karın şişkin olup, 

solunum güçlüğü vardır. 

 Karın boşluğunda fibrin pıhtıları bulunan veya 

fibrin içermeyen saman sarısı renkte sıvı birikimi 

vardır.  

 Sağ kalpte dilatasyon görülür.  

 Hidroperikardiyum görülebilir.  

 Karaciğer konjesyonlu veya benekli olup, yüzeyi 

düzensizdir.  

 Akciğerler konjeste ve ödemlidir.  
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Asites sendromu. A. Şiddetli 

asites ve kaslarda belirgin 

konjesyon. B. Kısmen 

pıhtılaşmış asites sıvısı. 

Karaciğer küçük ve lobları 

kütleşmiş. C. Vena cava 

caudaliste şiddetli dilatasyon. 

A B 

C 
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 Myokardiyumda ödem, fokal kanamalar ve 
heterofil infiltrasyonu görülür.  

 Karaciğerde hepatositlerde nekroz, 
sinuziodlerde genişleme ve kapsülada 
fibrozis dikkati çeker.  

 Akciğerlerde hiperemi, ödem, hemoraji, 
parabronşiyal düz kaslarda hipertrofi 
görülür.  

 Böbreklerde glomeruluslarda hiperemi, 
bazal membranda kalınlaşma ve lenfosit 
odaklarına rastlanır.  
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Asites sendromu. Kalbin tranversal kesiti. A. Sağ kalp dilatasyonu (üsteki), 

normal (alttaki). B. Kronik bir olguda karaciğerde küçülme, solgun görünüm 

ve loblarda kütleşme. 

A B 
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Asites sendromu. A. Akciğerde konjesyon ve ödem(Masson’s 

trichrome boyama). B. Kronik bir olguda karaciğer yüzeyinde 

fibrin birikimi ve venöz damarlarda dilatasyon (Martius scarlet 

blue boyası). 

A B 
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BROYLERLERDE ANİ ÖLÜM 

SENDROMU (SDS)  

 Hastalık kalp krizi veya çatlama olarak da 

bilinmektedir.  

 Ani ölümle karakterize olup, insidensi 

%0.5-4 arasında değişmektedir.  
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Klinik Belirtiler ve Patolojik Lezyonlar 

 Genellikle 2-3. haftalarda olmak üzere 1-8 
haftalıklarda görülür.  

 Etkilenen hayvanlar ölümden birkaç dakika 
öncesine kadar herhangi bir belirti 
göstermezler.  

 Hayvanlar konvulziyon ve kuvvetli kanat 
çırpma ile karakterize ani gelişen krizle acı 
bir şekilde bağırırlar.  

 Çoğu hayvan sırt üstü yatar vaziyette ölür.  
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 Karaciğer büyük, soluk renkte ve gevrek 

kıvamda olup, safra kesesi boştur.  

 Böbrekler soluk renkte, akciğerler konjeste 

ve ödemlidir.  

 Kalp ventrikülleri kontraktedir.  

 Tiroid, timus ve dalak hiperemik olup, 

böbreklerde kanama görülebilir.  

 Mikroskobik lezyonlar spesifik değildir.  
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Ani Ölüm Sendromu. A. Normal 

görünümlü bir karkas. B. 

Akciğerde konjesyon. C. Şekil 

B’deki broylerin akciğerinde 

konjesyon ve ödem tablosu. 

B 

A C 
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Ani Ölüm Sendromu. A. 

Kaburgalar arasında kanlı 

seröz sıvı. B. Akciğerde bir 

parabronşun lümeninde ödem 

sıvısı.  

A 

B 
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Etiyoloji ve Patojenez 

 
 Ani ölüm akut kalp aritmisi ve ventriküler 

fibrillasyon ile ilişkilidir.  

 Genetik, beslenme ve çevre faktörleri 

hastalığın insidensini etkileyebilir. 

 Bazı ırklar (Arbor Acres, Avian Farm, 

Cobb-500, Hubbard, ISA ve Ross ) 

hastalığa daha duyarlıdır.  

 Mısıra nazaran buğday ağırlıklı rasyonlarla 

beslenenlerde daha çok görülür.  

 Kümes yoğunluğu SDS oluşumunu arttırır.  
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YAĞLI KARACİĞER – KANAMA 

SENDROMU  

 Yumurtacı tavuklarda görülür.  

 Genellikle yaz aylarında ve yüksek enerjili 

yemle beslenenlerde ortaya çıkar.  

 Mortalite %5’i geçmez. 

 Tavuklar aşırı kiloludur. 

 Ölen tavukların karın boşluğunda 

karaciğerden orijin alan ve karaciğeri 

kısmen saran kan pıhtısı görülür.  
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 Karaciğer büyük, soluk ve gevrektir.  

 Karında büyük yağ kitlesi vardır. 

 Ovaryum aktif olup, genellikle oviduktta 

yumurta bulunur.  

 Mikroskobik incelemede hepatositlerde 

yağlanma, karaciğerde değişen boyutlarda 

kanama ve hematomlar görülür.  
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Yağlı karaciğer-kanama sendromu. A. 

Karaciğerin sağ lobunda ruptur 

sonucu oluşmuş büyük kan kitlesi. B. 

Sarı renkteki karaciğerin üzerinde 

büyük kan pıhtısı. C. Değişen 

derecelerde yağlı karaciğerlerin 

görünümü.  

A 

B 

C 
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Yağlı karaciğer-kanama sendromu. Karaciğerde sarı renkte yağlanma. 



327 

GUT HASTALIĞI 

 Gut hastalığı kanda ürik asit artışına yol 
açan şiddetli böbrek bozukluğunun bir 
sonucu olarak meydana gelir.  

 Ürik asit veya ürat viseral organlarda 
birikirse viseral gut, eklemler çevresinde 
birikirse artiküler gut olmak üzere iki 
formda görülür.  

 Hastalığın iki formunda etiyoloji, patojenez 
ve morfoloji birbirinden farklıdır. 



328 

Viseral Gut (Viseral ürat birikimi)  

 Kalp, karaciğer, mezenteryum, hava keseleri ve 

peritonun seröz yüzeylerinde ve böbreklerde 

ürat presipitasyonu ile karakterizedir.  

 Seröz zarlardaki birikimler tebeşir tozu serpilmiş 

gibi görünür. 

 Viseral gut genellikle üriner yetmezliğe bağlı 

olarak şekillenir. Üreterlerin tıkanması, böbrek 

tahribatı ve dehidrasyon üriner yetmezliğe yol 

açar.  
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Viseral gut. A. Karaciğerin 

yüzeyinde ürat kristastalleri. B. 

Eklem içinde ürat birikimi. 

A 

B 
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Artiküler Gut 

 Eklemlerde şişkinlik ve topallık ile 
karakterizedir.  

 Özellikle ayak eklemlerinde ürat birikimi 
şekillenir.  

 Bu durum eklemlerde büyüme ve 
ayaklarda deformasyona neden olur.  

 Eklemler açıldığında periartiküler doku 
ürat birikimi nedeniyle beyaz renkte 
görülür.  
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Gut hastalığı. A. Karaciğerin kesit 

yüzünde çok sayıda, küçük, ürat 

granulomları. B. Artiküler 

gut.Eklemlerde şişme. C. Ürat 

granulomunun mikroskobik 

görünümü.Karaciğer. 

A B 

C 
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Artiküler gut 
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Viseral Gut ile Artiküler Gut Arasındaki Farklılıklar 

 
Viseral gut  Artiküler gut 

1.Başlangıç Genellikle akuttur, fakat kronik de 

olabilir 

Genellikle kroniktir 

2. Görülme 

sıklığı 
Sık görülür Nadir veya sporadik 

görülür 

3. Yaş 5 günlük veya yukarı yaşlarda 

görülür 

4-5 ay veya üstü yaşlarda 

görülür 

4. Cinsiyet Hem erkek hem de dişiler duyarlıdır Çoğunlukla erkekler 

duyarlıdır 

5. Makroskobik   

lezyonlar 

Böbrek Genellikle etkilenir.Beyaz renkte, 

tebeşir tozu görünümünde 

presipitatlar görülür  

Makroskobik olarak 

normaldir.Dehidre 

hayvanlarda ürat 

presipitatları görülebilir 

Yumuşak 

dokular 
Genellikle karaciğer, myokard, 

dalak, perikard, hava keseleri, 

mezenteryum gibi viseral organlar 

etkilenir  

Sinovya dışında yumuşak 

dokular nadiren etkilenir, 

bununla birlikte ibik, 

sakal ve trachea 

etkilenebilir 

Eklemler Şiddetli olgularda kas yüzeyleri, 

tendoların sinovyal kılıfları ve 

eklemlerde lezyonlar görülür  

Özellikle ayak eklemleri 

çevresindeki yumuşak 

dokularda lezyonlar 

görülür.Ayrıca, bacak, 

kanat ve çene 

eklemlerinde de rastlanır 
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6. Mikroskobik 

lezyonlar 
Genellikle sinovya ve viseral yüzeylerde 

yangısel reaksiyon görülmez. Böbreklerde 

tofus’lar etrafında yangısel reaksiyon 

görülür 

Sinovya ve diğer dokularda 

granulomatöz yangı görülür 

7. Patojenez Genellikle ürat ekskresyonundaki 

yetmezliğe bağlı olarak şekillenir (böbrek 

yetmezliği) 

Böbrek tubulleri tarafından 

ürat sekresyonundaki 

metabolik bir defektten 

dolayı meydana gelir 

8. Sebepleri 1. Dehidrasyon 

2. Nefrotoksisite; kalsiyum, mikotoksinler 

(okratoksin, oosporin, aflatoksin), bazı 

antibiyotikler, ağır metal (kurşun), etilen 

glikol 

3. Enfeksiyöz etkenler; nefrotropik İBV ve 

avian nefritis virus (tavuklarda), 

poliomavirus, Salmonella sp., Yersinia sp., 

Clamydia psitacci, Eimeria truncata, 

microsporidia, cryptosporidia, Aspergillus 

sp. 

4. Vit.A eksikliği 

5. Urolithiasis 

6. Tümörler (lenfoma, primer böbrek 

tümörleri) 

7. İmmun aracılı glomerulonefritis 

8. Anomaliler 

9. Diğer sebepler 

a. Genetik 

b. Rasyonda yüksek protein 

c. Diğer sebepler 
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UROLİTHİASİS 

 Yumurtacı tavuklarda görülür.  

 Bir veya her iki böbrekte şiddetli atrofi, taş 

oluşumu nedeniyle üreterlerde genişleme 

ve viseral gut ile karakterizedir.  

 Nefrojenik IB virusu, yemde Ca/P oranında 

değişme (aşırı Ca), su kısıtlaması veya 

susuz kalma urolithiasise neden olur.  
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Patolojik Lezyonlar 

 Etkilenen hayvanlarda böbreklerde atrofi, 

ve üreterlerde genişleme görülür.  

 Böbrek atrofisi genellikle unilateraldir ve 

ön lopta daha şiddetlidir. Kontrolateral 

loblar büyüyebilir (kompenzatorik 

hipertrofi).  

 Atrofik loblardaki üreterler mukus ve taş 

oluşumu nedeniyle genişler. 
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 Taşlar kalsiyum soydun ürat kristallerinden 

meydana gelmiştir.  

 Etkilenen böbreklerde mikroskobik olarak, 

üreterin kollarında ve tubullerde 

dilatasyon, epitellerde dejenerasyon ve 

dökülme, hücre yıkım ürünleri, ürat 

kristalleri ve değişen derecelerde fibrozis 

görülür. 
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Ürolitiazis. A. Üreterlerde mukus ve 

taş nedeniyle genişleme. B. Sağ 

üreterde taş oluşumu ve böbrekte 

hipertrofi. Sol böbrek tamamen 

atrofik. Perikardiyumda ürat 

birikimleri. C. Solda atrofik, sağda 

hipertrofik böbrek. 

A B 

C 
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Ürolitiazis. A. Üreter lümeninde 

taş oluşumu. B. Kloakada iki 

adet küçük taş. 

A 

B 
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Ürolitiazis. A. Böbrek tubullerinde 

genişleme ve yangısel hücre 

birikimi. B. Böbrek korteksinde fokal 

nekroz ve tubuluslarda dilatasyon. 

A 

B 



TOKSİKASYONLAR 
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MİKOTOKSİKOZİS’LER 
AFLATOKSİKOZİS 

 Aflatoksinler Aspergillus flavus, A. 
parasiticus ve Penicillium puberulum 

tarafında oluşturulur. 

 B1, B2, G1 ve G2 olmak üzere 4 tipi 

vardır. Aflatoksin B1 en toksik olanıdır ve 

tüm hayvanlarda karaciğere toksik etkilidir.  
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 Ördeklerde iştahsızlık, gelişmede gerileme, 

bacak ve ayaklarda morarma ve topallık görülür.  

 Otopside karaciğer ve böbrekler soluk renkte ve 

büyük olarak görülürler.   

 Kronik olgularda hidroperikardiyum, asites, 

karaciğerde noduler görünüm, safra kesesinde 

genişleme ve kanamalar görülür.  

 Mikroskobik olarak hepatositlerde yağlanma, 

safra kanallarında proliferasyon, yaygın 

fibrozisin yanı sıra pankreas ve böbreklerde 

vaskuler ve dejeneratif lezyonlara rastlanır.  
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 Hindilerde iştahsızlık, hareketlerde azalma, 
durgunluk, anemi ve ölüm görülür.  

 Nekropside, karaciğer ve böbrekler konjeste, 
koyu kırmızı veya sarı renkte, büyük ve sert 
kıvamlıdır. Safra kesesi dolgun, duodenum 
kataral içerikle doludur.  

 Mikroskobik olarak hepatositlerde 
vakuolizasyon, karyomegali, fokal nekroz 
görülür.  

 Kronik olgularda karaciğer epitellerinde 
rejenerasyon, safra kanallarında proliferasyon, 
kalp, böbrek ve barsaklarda dejeneratif 
lezyonlar dikkati çeker.  
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 Tavuklarda aflatoksikozis ördek ve 

hindilerdeki lezyonlara benzer.  

 Tavuklarda aflatoksikoziste koksidiyoz, 

Marek hastalığı, salmonellozis ve gumboro 

hastalığına karşı duyarlılık artar. Bu 

hastalıklar daha şiddetli seyreder. 

Aşılamaya karşı oluşan cevap azalır. 

İmmunosupresyon b.Fabricius, timus ve 

dalaktaki atrofi sonucu meydana gelir. 
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Aflatoksikozis. A. Hepatositlerde 

yağlanma., B. Safra kanallarında 

proliferasyon. 

A 

B 
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OKRATOKSİKOZİS 

 Okratoksinler Penicillium viridicatum ve 

Aspergillus ochraceous tarafından 

meydana getirilir. A, B, C ve D olmak 

üzere 4 tipi vardır. Okratoksin A en toksik 

olanıdır.  

 Okratoksikozis kontamine pelet yemlerin 

alınmasıyla meydana gelir.  
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 Broylerlerde akut okratoksikoziste 

karaciğer, pankreas ve böbrekler soluk 

renkte görülür.  

 Böbrekler şişkin olup, üreterlerde beyaz 

renkte ürat birikimi ve viseral gut 

lezyonlarına rastlanır.  

 Mikroskobik olarak böbreklerde tubuler 

nefrozis, tubullerde ürat birikimi ve 

heterofil infiltrasyonu dikkati çeker.  
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 Subakut zehirlenmede karaciğer ve 
böbreklerin ağırlığı artar, buna karşın 
lenfoid organların ağırlığında azalma 
şekillenir.  

 Mikroskobik olarak tubullerde dilatasyon 
ve ürat birikimleri dikkat çekicidir.  

 Böbreğin büyüdüğü olgularda tubul 
epitellerinde hiperplazi ve intersitisyel 
yangı görülür.  

 Kronik olaylarda mikroskobik lezyonlar 
hafif şiddette olup, böbrek 
fonksiyonlarında azalma meydana gelir.  
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 Kronik olaylarda mikroskobik lezyonlar 

hafif şiddette olup, böbrek 

fonksiyonlarında azalma meydana gelir.  

 Okratoksikozis timus atrofisi ile ilişkili 

olarak immunosupresyona neden olur.  
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CİTRİNİN ZEHİRLENMESİ 

 Citrinin mısır, pirinç ve diğer hububatların 

doğal kontaminantı olup, birçok Penicillium 
ve Aspergillus türü mantarlar tarafından 

meydana getirilir. 

 Citrinin böbrekler üzerine toksik etkilidir. 

Kanatlı hayvanlarda diürezis’e neden olur.  
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 Doğal zehirlenme olgularında broylerlerde 

ağırlık artışında azalma ve sulu dışkılama 

görülür.  

 Nekropside, böbrekler şişkin olup, kassel 

midede renk değişimi ve çatlamalar 

meydana gelir.  

 Mikroskobik incelemede, böbrekteki tubul 

epitellerinde dejenerasyon ve piknoz 

dikkati çeker. Kassel midede mikotik 

ventrikulitis görülür. 
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OOSPORİN ZEHİRLENMESİ 

 Oosporin Chaetomium spp. tarafından 
meydana getirilen, kanatlı hayvanlarda gut 
hastalığı ve yüksek mortaliteye neden olan 
bir toksindir.  

 Klinik olarak sulu dışkılama ve su 
tüketiminde artış meydana gelir.  

 Akut zehirlenmede dehidrasyon, 
böbreklerde büyüme ve yaygın viseral gut 
tablosu görülür. 
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 Karaciğer benekli görünüşte olup, fokal 
nekrozlar vardır.  

 Safra kesesi genişler.  

 Bezli mide mukozasında eksudat ve 
nekrozlar dikkati çeker.  

 Kaslı mide ve barsak içeriği yeşil renktedir. 
Subakut zehirlenmede, eklemlerde ürat 
birikimleri vardır. 

 Mikroskobik incelemede proksimal 
tubullerde nefroz, ürat kristalleri 
çevresinde granulom oluşumu görülür.  
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İLAÇ ZEHİRLENMELERİ  
SULFANAMİD ZEHİRLENMESİ 

 Sulfanamidler kanatlı hayvanlarda 

koksidiyozun tedavisi ve profilaksisinde 

kullanılır.  

 Suda iyi erimediklerinden tedavi dozunda 

uygulansalar bile bazı hayvanlarda 

zehirlenmeler meydana gelir.  

 Sulfanamid zehirlenmesinin en önemli 

göstergesi hemorajik sendrom’dur.  
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 Kemik iliği depresyonu ve 

trombositopeniye ilave olarak lenfoid 

sistem ve immun fonksiyonlar deprese 

olur.  

 Etkilenen hayvanlarda durgunluk ve 

gelişme geriliği meydana gelir.  

 Kahverengi yumurtalarda renkte açılma 

vardır.  
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 Nekropside deri, kaslar ve iç organlarda 

kanamalar görülür.  

 Barsak kanalı boyunca peteşiyel ve 

ekimotik kanamalar dikkati çeker. 

Sekumda kan bulunur. Karaciğer büyük, 

soluk kırmızı renkte veya ikteriktir.  

 Myokardta ekimotik kanamalar meydana 

gelir. Timus ve b. Fabricius atrofiktir.  
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 Mikroskobik incelemede, karaciğer, dalak, 

akciğer ve böbreklerde dev hücreler 

tarafından kuşatılmış kazeöz nekroz 

odakları görülür. Nekrotik odakların 

çevresinde lenfosit ve heterofil 

infiltrasyonu vardır.  

 Dalakta bol miktarda hemosiderin yüklü 

makrofajlara rastlanır.  

 Akciğerde konjesyon ve ödem, b. 

Fabriciusta lenfositlerde nekroz görülür.  
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NİTROFURAN ZEHİRLENMESİ  

 Nitrofuran koksidiyozun tedavi ve 
profilaksisinde kullanılır. İki hafta boyunca 
150-200 mg/kg dozda ilaç alan tavuklarda 
zehirlenme oluşur.  

 Nekropside kataral enteritis, böbrek, 
menings ve kafa kemiklerinde hiperemi 
dikkati çeker.  

 Furazolidon sağ ve sol ventrikül duvarında 
incelme ve ventriküllerde dilatasyon ile 
karakterize kardiyomyopatiye neden olur.  
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 Kardiyomyopatiye bağlı olarak akciğer, 

karaciğer ve diğer iç organlarda konjesyon 

meydana gelir. 

 Mikroskobik olarak, kalpte ödem, kas 

ipliklerinde incelme, multifokal myositolizis 

ve bağ dokuda artış görülür.  

 Kalp kası enzim düzeyindeki değişmeler 

doku değişikliklerine ve sonuçta kalp 

yetmezliğine sebep olur. 



BESLENME 

HASTALIKLARI 
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Vitamin A eksikliğinde gözlenen 
patolojik değişiklikler  

 Lezyonlara öncelikle farinksteki müköz bezlerde 
rastlanır.  

 Bez epitelleri keratinize epitele dönüşerek, 
müköz bezlerin kanallarını tıkar, salgı materyali 
ve nekrotik kitleyle kanallar genişler.  

 Burun mukozasında skuamöz metaplazi 
şekillenir. Burun mukozasında, ağızda, farinkste, 
özefagus ve kursakta 1-2 mm büyüklüğünde 
beyaz noduller görülür.  

 Lezyonlar zamanla genişleyerek, mukozal 
yüzeyden dışa doğru kabarık, ortası çökük 
noduller meydana gelir.  
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Vit. A eksikliği, özefagusta noduler lezyonlar, tavuk. 
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 Mikroskobik olarak solunum yolu 
epitellerinde silialarda kayıp ve atrofi 
görülür.  

 Hücre çekirdeklerinde karyoreksis 
belirgindir.  

 Dejenere ve atrofik hücreler 
psöydomembran meydana getirirler. 

 Daha sonra epitel altında silindirik ve 
poligonal hücreler şekillenir.  

 Bu hücreler prolifere olarak, solunum 
yolları ve bez epitelleri çok katlı yassı 
keratinize epitele dönüşür.  
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Vitamin D eksikliğinde gözlenen 
patolojik değişiklikler  

 Karakteristik değişikliklere kemiklerde ve 
paratiroid bezinde rastlanır.  

 Paratiroid bezi hipertrofi ve hiperplazi sonu 
büyür.  

 Kemikler yumuşar ve kolay kırılır. 
Kostakondral eklemler kalınlaşır.  

 Sternum yana doğru kıvrılır. Gaga 
yumuşaktır. 

 Civciv ve hindi palazlarında kaburgalarda 
eğilme görülür  
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 Vit.D eksikliğinde epifiz plağında 

kalınlaşma ve kemiklerde yumuşama 

meydana gelir.  

 Epifiz plağındaki kalınlaşma hipertrofik 

kondrositlerin birikiminden kaynaklanır. 

 Kıkırdak ve kemik gelişimdeki hata sonucu 

kemikler sünger manzarası alıp, kolay 

kırılgan hale gelir.  
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Vitamin D eksikliği. Raşitizm. 

A. Genel görünüm. B. Gagada 

yumuşama. C. Kostaların 

kıkırdağında kalınlaşma sonu 

tesbih tanesi şeklinde 

görünüm.  

A B 

C 
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Vitamin D eksikliği. A. Paratiroid 

bezinde büyüme. B ve C. 

Kıkırdağın kemik dokuya 

dönüşümünde yetersizlik. 

Trabeküller düzensiz.   

A B 

C 
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Hipervitaminozis D  

 Barsaklardan Ca emilimi artar, 

kemiklerden kalsiyum mobilize olur.  

 Bunun sonucunda yumuşak dokularda 

kireçlenme, hücre dejenerasyonu ve yangı 

meydana gelir.  

 Broyler civcivlere paratiroid bezlerinde bağ 

doku artışı sonucu bezde atrofi şekillenir. 

 Kalsiyum aorta kapaklarında, böbrek 

tubullerinde, kan damarı endotellerinde 

birikir.  
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Vitamin E eksikliğinde gözlenen 
patolojik değişiklikler 

 Vitamin E eksikliği civcivlerde 

ensefalomalazi, eksudatif diatez, muskuler 

distrofi’ye neden olur.  
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 Ensefalomalazi  

 Ataksi, parezi, inkoordinasyon ve ölümle 

karakterize bir hastalıktır.  

 Civcivlerde genellikle 15-30. günlerde 

olmak üzere 7-56. günler arasında görülür.  

 Hastalıkta en sık etkilenen organlar beyin, 

beyincik ve medulla oblongata’dır.  
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 Beyincik şişkin ve yumuşak olup, 

meninksler ödemlidir.  

 Beyinciğin yüzeyinde küçük kanamalar 

görülebilir.  

 Beyincik kıvrımları düzleşir.  

 Klinik belirtiler görüldükten 1-2 gün sonra 

nekrotik odaklar yeşil-sarı bir görünüm alır.  
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Ensefalomalazi. A-B.Klinik görünüm. 

C. Beyincikte kanama.  

B A 

C 
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 Mikroskobik olarak, dolaşım bozukluğu 

(işemik nekroz), demyelinasyon ve nöron 

dejenerasyonu görülür.  

 Kapillar damarlarda tromboz görülebilir.  

 Purkinje hücreleri ve motor nöronlarda 

dejenerasyon vardır. Hücreler küçük, 

hiperkromatik ve tipik olarak üçgen 

şeklinde görülürler.  

 Periferal kromatoliz tespit edilebilir.  
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Ensefalomalazi. Beyincik. A. Kanama. B. Fokal nekroz. 

A B 
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Eksudatif Diatez  

 Kapillar damarlarda permiabilite artışı 

sonu şekillenen deri altı ödemi ile 

karakterizedir.  

 Göğüs ve bacaklardaki deri altında vizköz 

kıvamda, yeşil-mavi renkte, hafif kanlı bir 

sıvı birikimi görülür.  

 Perikardiyumda genişleme ve ani ölüm 

görülebilir.  
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Muskuler Distrofi  

 Göğüs kaslarında çizgi şeklinde açık renkli 

kas ipliklerinin meydana gelmesiyle 

karakterizedir.  

 Mikroskobik incelemede kas hücrelerinde 

hyalin dejenerasyonu görülür.  

 Kas dokuda ödem, kanama ve heterofil 

infiltrasyonu görülür.  

 Lezyonlara kalp kasında da rastlanabilir.  
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Vitamin K 

 Protrombin sentezinde gerekli bir 

vitamindir.  

 Protrombin kan pıhtılaşmasında gerekli 

olduğu için Vit.K eksikliğinde kanın 

pıhtılaşma zamanı uzar ve yaralanma 

sonucu ölümle sonuçlanan kanama 

meydana gelir.  

 Etkilenen hayvanlarda göğüs, bacaklar, 

kanatlar ve karın boşluğunda geniş 

kanama alanları görülür.  
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Vitamin K eksikliği, Kaslarda yaygın kanamalar. 
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Tiamin (Vitamin B1)  

 Karbonhidrat metabolizmasında gerekli bir 

vitamindir. Tiamin eksikliği şiddetli açlık, 

polinöritis ve ölüme neden olur.  

 Polinöritis tiamin eksik yemle beslenen 

civcivlerde 2 hafta, tavuklarda ise 3 hafta 

içinde ortaya çıkar.  

 Açlık sonu kilo kaybı, tüylerde kabarma ve 

bacaklarda zayıflık meydana gelir.  



381 

 Adrenal bezde hipertrofi görülür. Mide, 

barsaklar ve genital organlarda atrofi 

dikkati çeker. 

 Mikroskobik olarak, duodenumdaki 

kriptlerde dilatasyon tespit edilebilir.  

 Kript epitellerinde mitoz azalır. Dilate 

kriptlerde nekrotik hücreler görülür.  

 Ekzokrin pankreasta epitellerde 

sitoplazmik vakuolizasyon gözlenir. 
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Riboflavin (Vitamin B2)  

 Riboflavin eksikliği civciv ve hindi 

palazlarında kıvrık tırnak paralizi ile 

karakterizedir.  

 Kıvrık parmak paralizi yetersiz riboflavin 

içeren yemlerle beslenen civciv ve hindi 

palazlarında 3 hafta içinde ortaya çıkabilir.  

 Hayvanların gelişmeleri yavaşlar, gittikçe 

zayıflayarak ölürler.  

 Etkilenen civcivlerde 1-2 hafta içinde ishal 

görülür. 
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 Hayvanlarda en tipik belirti parmak 

uçlarının içe doğru kıvrılmasıdır.  

 Nekropside siyatik ve brachial sinirlerde 

şişme ve yumuşama şekillenir.  

 Etkilenen sinirler 4-5 misli kalınlaşır.  

 Mikroskobik olarak aksonlarda şişme ve 

parçalanma dikkati çeker.  

 M.spinaliste myelin dejenerasyonu, gliozis 

ve kromatoliz görülür.  
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Riboflavin eksikliği. Parmaklarda içe doğru kıvrılma.  
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Riboflavin eksikliği. A. Syatik sinirde ödem ve şişkinlik. B. Syatik sinirde 

Schwann hücresi proliferasyonu. 

A B 
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ESANSİYEL İNORGANİK 

ELEMENTLER  

Kalsiyum ve Fosfor Eksikliği  

 Ca ve P’un kullanımı rasyondaki Vit.D 

miktarına bağlıdır.  

 Vit.D eksikliğinde kemikteki Ca ve P 

yoğunluğu azalır, yumurta kabuğundaki 

miktarı azalır. Eksikliğinde civciv ve 

piliçlerde raşitizm ortaya çıkar.  



387 

 Yumurta tavuklarında yumurta verimi 

azalır, yumurta kabuğu incelir.  

 Rasyonda Ca miktarı normalin üstünde 

olursa nefrozis ve viseral gut ortaya çıkar, 

urolitiazis meydana gelir.  
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Magnezyum  

 Mg eksikliğinde civcivlerin gelişimi 

yavaşlar. İleri devrede konvulziyon, koma 

ve ölüm meydana gelir.  

 Şiddetli Mg eksikliğinde hipomagnezemi 

ve hipokalsemi ortaya çıkar.  

 Tibiada Mg azalır, Ca miktarı artar. 

Kemiğin korteks kısmı ve trabeküller 

kalınlaşır.  

 Epifiz plağı normaldir. 
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Sodyum ve Klor (Tuz) 

 Sodyum yönünden eksik rasyonla 
beslenen hayvanlarda gelişme yavaşlar, 
kemikler yumuşar, korneada 
keratinizasyon şekillenir.  

 Gonadların aktivasyonu azalır, plazma ve 
sıvı miktarı azalır, kalp atımı yavaşlar, 
subkutan dokunun elastikiyeti azalır, 
böbrek üstü bezi fonksiyonları bozulur, şok 
ve ölüm şekillenir.  

 Klor eksikliğinde sinirsel bozukluklar 
şekillenir.  
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Tuz zehirlenmesi  

 Rasyonda tuz miktarı normalin üzerinde 

olursa toksik etki meydana gelir.  

 4g/kg doz öldürücü dozdur. 

 Kaslarda zayıflama, konvulziyon ve ölüm 

görülür. Gastrointestinal kanalda kas, 

karaciğer ve akciğerlerde kanamalar 

oluşur.  

 Broylerlerde asites sendromu ortaya çıkar.  
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Potasyum (K) 

 Kalp kasının kasılmasında önemli rol 

oynar.  

 Etkilenen hayvanlarda tetani ve ölüm 

şekillenir.  

 Bitkisel yemler K yönünden fakirdir.  

 Broylerlerde bu tip rasyonla beslenenlerde 

plazma K konsantrasyonu düşer, ani ölüm 

sendromu insidensinde artma görülür.  
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Mangenez (Mn)  

 Büyüme, üreme ve kondrodistrofinin 
önlenmesinde kullanılır.  

 Normal kemik oluşumu için gereklidir.  

 Mn eksikliğinde endokondral kemik 
gelişimi bozulur. Epifiz plağındaki hücreler 
düzensiz bir hal alır ve ekstraselüler 
matriks azalır.  

 Mn yönünden fakir rasyonla beslenen 
tavuklardan elde edilen yumurtaların 
kuluçka sonrası civcivlerde ataksi görülür. 
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Bakır (Cu) 

 Hemoglobin sentezi için gereklidir. 

 Eksikliğinde civcivlerde anemi şekillenir, 

tüylerde pigmentasyon azalır.  

 Elastin zayıflayarak aortada ruptura neden 

olur.  

 Yumurta tavuklarında yumurta üretimi 

azalır, kabuk kalitesi düşer ve şekilsiz 

yumurtalar meydana gelir.  
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Selenyum (Se) 

 Genç tavuklarda eksudatif diatez, hindi 
palazlarında ise ventriküler myopati 
gelişmesini önler.  

 Eksikliğinde ördeklerde kalp ve iskelet 
kaslarında nekroz şekillenir.  

 Hidroperikardiyum ve asites meydana gelir.  

 Vit.E ve Se bu hastalıkların önlenmesinde 
önemli role sahiptir. Civcivlerde şiddetli Se 
eksikliğinde gelişme geriliği, yağ sindiriminde 
bozulma, pankreasta atrofi ve fibrozis 
görülür.  
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Persiste sağ ovidukt. A. Sağ oviduktta kist oluşumu nedeniyle karında şişme. 

B. Sağ oviduktta kistik dilatasyon. 

A 

B 
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İç yumurtlama. Magnumda daralma sonucu yumurtaların 

oviduktta toplanması veya karın boşluğuna düşmesi.  
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             Ovidukt prolapsusu. 
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Kanibalizm.Kloakanın görünümü. 


