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ÖZET 

Sönmez, K. (2007). Tayların Trakeal Sıvaplarında Rhodococcus Equi’nin 

İmmunositokimyasal Yöntemlerle Saptanması ve Akciğerdeki Histopatolojik 

Değişikliklerin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner 

Fakültesi, Patoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

  

Trakeal yıkamaların (TY) Rhodococcus equi (R. equi) enfeksiyonunun tanısında ve 

etkenin izolasyonunda önemi çok büyüktür. Bu çalışmanın başlıca amaçı R. equi şüpheli ve 

sağlıklı hayvanlardan TY örnekleri toplanarak, etkenin immunositokimyasal (ISK) yöntemlerle 

tespitini sağlamak ve bu yöntemin tanı için kullanılan diğer bir yöntem olan ELISA testi ile 

karşılaştırılıp değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Diğer bir amacı ise R. equi enfeksiyonundan 

şüpheli ölü hayvanların akciğerlerinde şekillenen lezyonların incelenmesi, immunositokimyasal 

boyanmalar ile doku içerisinde R. equi etkenlerinin tespit edilmesidir.Bu amaçla Bursa ve 

İstanbul çevresindeki bazı haralarda yaşayan, 1-5 aylık 54 adet sağlıklı (Kontrol grubu), 56 adet 

R. equi enfeksiyonu şüpheli (Çalışma grubu) taydan nazotrakeal yöntemle toplanan TY sıvıları 

ve kan örnekleri alındı. TY sıvıları MAb 10G5 kullanılarak ISK yöntemleri ile işaretlendi ve 

kan örnekleri ELISA ile incelendi. Histopatolojik ve immunohistokimyasal (IHK) 

değerlendirmeler için araştırma süresince ölen bir hayvandan alınan dokular ve Anabilim 

Dalımıza gönderilen, formolde tespit edilmiş-parafinle bloklanmış, R. equi enfeksiyonu şüpheli 

taylara (n=8) ait doku örnekleri incelendi. Sonuç olarak canlı taylardan alınan TY’lardan 

hazırlanan preparatlarda ilk kez ISK yöntemleriyle R. equi etkenleri gösterildi. ELISA sonuçları 

Kontrol grubundaki tayların %66,7’sinde (36 tay) pozitif ve %33,3’ünde (18 tay) negatif, 

Çalışma grubundaki tayların %66,1’inde (37 tay) pozitif ve %33,9’unda (19 tay) negatifti. ISK 

açıdan kontrol grubundaki tayların %70,4’ü (38 tay) pozitif ve %29,6’sı (16 tay) negatif olarak, 

Çalışma grubundaki tayların %73,2’si (41 tay) pozitif ve %26,8’i (15 tay) negatif olarak 

boyandı. TY’den hazırlanan hücre blokları sayesinde bir örnekten çok sayıda IHK boyama 

yapılabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca akciğerlerde saptanan histopatolojik lezyonlarda IHK ile 

R. equi etkenin kolaylıkla tespit edilebildiği gösterildi. Yapılan literatür taramalarına göre, 

akciğer lezyonlarının yanı sıra tayların karaciğer, dalak ve timus dokularında ilk kez olarak 

etken tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: Tay, trakeal yıkama, immunositokimya, ELISA, hücre bloğu.  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-479/25062004  
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ABSTRACT 

Sonmez, K. (2007). Immunocytochemical Detection of Rhodococcus Equi in the 

Tracheal Washes of Foals and Investigation of Histopathologic Alterations in the 

Lungs.  Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Veterinary 

Pathology. PhD Thesis. İstanbul.   

 

The role of tracheal washes (TW) in the diagnosis and the isolation of 

Rhodococcus equi are of major importance. The first objective of this study was to 

establish a procedure for the immunocytochemical (ICC) detection of R. equi agents in 

TW of foals suspected of R. equi infection and evaluate the value of this procedure by 

comparing its results with ELISA. The second aim was to analyze the lesions observed 

in the lungs of foals which died suspected of R. equi infection  and 

immunohistochemically determine the R. equi agents in tissue sections with same 

antibody used in ICC. With those purposes TW and blood samples were collected from 

54 healthy (Control Group) and 56 R. equi suspected (Suspected Group) foals, which 

live in studs around Bursa and Istanbul. Preparations from TW were stained with ICC, 

Diff-quick, Gram Stains and extracted blood sera were analyzed with ELISA. For 

demonstration of Rhodococcus equi Mab10G is used in TW and tissue samples. To our 

knowledge for the first time R. equi agents are demonstrated with ICC in TW obtained 

from live foals. ELISA results were 66,7 % (36 foals) positive and 33,3% (18 foals) negative 

in Control Group, 66,1% (37 foals) positive and 33,9% (19 foals) negative in Suspected Group. 

Immunocytochemically; 70,4% (38 foals) stained positive and 29,6% (16 foals) stained 

negative in Control Group, 73,2% (41 foals) stained positive and 26,8% (15 foals) stained 

negative in Suspected Group. It was shown that repeated immunohistochemical (IHC) 

staining can be performed to a sample taken from an animal by using cell blocks. 

Also,besides lung lesions, R. equi agents were determined in liver, spleen and thymus 

tissues for the first time with IHC.  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 Ülkemizde son yirmi yılda yarış atı yetiştiriciliği konusunda belirgin bir gelişme 

gözlenmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, önemli miktarda yatırım yapılarak kurulan 

ve özelliği olan atların yetiştirildiği haralarda, enfeksiyonlarla ilgili olumsuzluklar da 

zaman zaman meydana gelmektedir. Günümüzde Rhodococcus equi enfeksiyonu birçok 

harada önemli bir sorundur. Bu etken taylarda ölüme yol açan sebepler içinde en başta 

gelenlerden biridir ve hastalık genellikle semptom göstermeden sinsi olarak ilerler. 

Hastalık teşhis edilip taylar iyileştirilse bile bazen daha sonraki performanslarında 

düşüşler izlenebilir (Kane 2005).  

 Rhodococcus equi (R. equi) sahada oldukça iyi bilinen bakteriyel bir patojendir. 

Her ne kadar enfeksiyonun daha küçük yaşlarda geliştiği düşünülse de klinik bulgular 1-

6 aylık hayvanlarda izlenir, yetişkin atlar hastalığa dirençlidir (Martens ve ark. 1988; 

Kane 2005). Enfeksiyon taylarda önemli kronik granülamatöz pnömonilere ve akciğer 

apselerine yol açar (Martens ve ark. 1988; Prescott 1991; Hondalus 1997). 

 R. equi’nin tedavisinde standart eritromisin+rifampin kompleks ilaç tedavisi 

kullanılmaktadır. Bu yöntem pahalı olduğundan, taylarda eritromisin+rifampin’e karşı 

direnç gittikçe arttığından ve hastalığın tedavisi için erken tanı çok önemli olduğundan 

hastalığın erken döneminde etkilenen tayları identifiye edecek bir yöntem saptanması R. 

equi enfeksiyonlarının endemik olarak izlendiği çiftliklerde oldukça büyük ekonomik 

yararları beraberinde getirecektir (Hines ve Hietala 1996; Prescott ve ark. 1997).  

Canlı hayvanlarda R. equi etkenlerinin tanısı için trakeal örneklerden yapılan 

bakteriyolojik, sitolojik ve serolojik testler en güvenilir yöntemlerdir (Hillidge 1986; 

Prescott 1991; Giguére ve Prescott 1997; Anzai ve ark. 1997; Hashikura ve ark. 2000). 

Tanı için en uygun model trakeal yıkamalardan bakteriyel kültürlerin hazırlanması veya 

bu örneklerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) tekniği ile incelenmesidir (Sellon ve 

ark. 2001; Heidmann ve ark. 2006). PCR’ın oldukça duyarlı ve özgül sonuçlar verdiği 

bildirilmiştir (Sellon ve ark. 2001) fakat bu teknik yaygın olarak kullanılamamaktadır 

ve oldukça pahalı bir yöntemdir.   

 Beşeri hekimlikte ince uçlu aspirasyon biyopsileri, tuşe preparatlar, efüzyonlar 

ve bronşial yıkamalar gibi klinik örneklerden hazırlanan sitolojik preparatlarda tanı 
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amacıyla immunositokimyasal yöntemler sıkça kullanılmıştır (Szpak ve ark. 1984; 

Olson ve ark. 1986; Chess ve Hajdu 1986; Heyderman ve Brown 1986; Johnston ve ark. 

1987; Flint 1993; Sherman ve ark. 1994). Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu 

hastalıkta taylarda tanı amacıyla, canlı taylardan toplanan trakeal yıkama örnekleriyle 

yapılan herhangi bir immunohistokimyasal çalışmaya rastlanmamıştır. Sadece Szeredi 

ve ark. (2001) ölü tayların otopsileri esnasında hayvanların trake ve trakeal bifurkasyon 

mukozalarının yüzeyini kaplayan eksudattan ve lezyonlu organlardan hazırladıkları 

sürme preparatları immunositokimyasal yöntemlerle boyamalarından iyi sonuçlar 

aldıklarını bildirmiştir. Bu çalışmada, insanlardakine benzer şekilde taylardan 

hazırlanan trakeal yıkamalarda immunositokimyasal metodların kullanılıp 

kullanılmayacağını, trakeal yıkamalar sonucunda toplanan örneklerde, tuşe preparatlara 

oranla daha az etken toplanabileceği halde immunositokimyasal yöntemlerin bu 

etkenlerin tespitinde etkili olup olmadığını araştırmak ve bu yöntemin kullanılabilirliği 

değerlendirilmek istenildi. 

 Çalışmamızdaki amaç, tanıda oldukça önemli bir yeri olan trakeal yıkamalardan 

hazırlanan örneklerde, hastalığın teşhisinde rutin olarak kolayca kullanılan Diff-Quick 

ve Gram boyamaların tanı bakımından değerinin incelenmesi, PCR’a oranla daha ucuz 

bir yöntem olan immunositokimyasal boyamaların diyagnostik değerinin araştırılması 

ve ölen hayvanların akciğer dokusunda R. equi etkeninin oluşturduğu lezyonların 

histolopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemlerle incelenmesidir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Etkenin Sınıflandırılması (Taksonomi) 

İlk kez 1923 yılında Magnusson tarafından piyogranülamatöz pnömoni tanısı 

konulan taylardan izole edilen suşun Corynebacterium equi olarak adlandırılması 

önerilmiştir (Prescott 1987; Goodfellow 1987). Daha önceleri Corynebacterium equi 

olarak bilinen R. equi, nümerik taksonomi, genetik, kimya ve ekoloji çalışmaları 

sonuçlarına dayanılarak bu cinse transfer edilmiştir (Timoney ve ark. 1988 pp.255-258). 

Cins adı olarak “Rhodococcus“ ilk olarak 1891 yılında Zopf tarafından kullanılmıştır ve 

1977 yılında Nocardia, Corynebacterium ve Mycobacterium cinslerine benzeyen fakat 

bu cinslere girmeyen “rhodochrous” kompleksine yerleştirmek için tekrar 

değerlendirilip tanımlanmıştır (Bell ve ark. 1998).  Rhodococcus cinsi Actinomycetales 

takımının Mycobactericeae ailesine (Corynebacterium, Mycobacterium ve Nocardia ile 

beraber) dahildir ve bu takım ortak özellik olarak kırmızı bir pigment üreten toprak-

ilişkili dokuz türden oluşur (Prescott ve Muckle 1986 pp. 38-41). Rhodococcus cinsi 

“nocardioform actinomycetes” olarak adlandırılan filogenetik gruba dahildirler. Bu grup 

içerisindeki bütün actinomycetes’ler oldukça farklı morfolojiler gösteren hareketsiz, 

aerobik, Gram-pozitif, katalaz-pozitif organizmalardır. Nocardioform actinomycetes’ler 

en iyi şekilde kimyasal kriterlerle tanımlanırlar, hücre duvarlarında mikolik asit 

(tüberkülostearik asit) bulunan tek cinstirler, ana duvar karbonhidratları arabinoz ve 

galaktozdur. (Goodfellow 1987; Embley ve Stackebrandt 1994, Kaynak: Bell ve 

ark.1998 p.196). 

Tablo 2-1: Rhodococcus equi’nin taksonomik konumu (Entrez Genomes 2006). 

Üst Alem (Superkingdom) Bacteria 

Şube (Phylum) Actinobacteria 

Sınıf (Class) Actinobacteria 

Alt Sınıf (Subclass) Actinobacteridae 

Takım (Order) Actinomycetales 

Alt Takım (Suborder) Corynebacterinae 

Aile (Family) Mycobactericeae 

Cins (Genus) Rhodococcus 

Tür (Species) Rhodococcus equi 
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Rhodococcus türleri arasında sadece R. equi’nin hayvanlarda purulent pnömoni, 

mezenterik lenfadenit, taylarda artrit, domuz ve sığırların servikal lenf nodüllerinde 

tüberküloz benzeri lezyonlar gibi lezyonlar oluşturduğu bildirilmiştir (Timoney ve ark. 

1988 pp.255-258). 

2.2. Etiyoloji 

R. equi morfolojik olarak basilden kok formuna doğru değişen farklı yapılar 

gösteren oldukça büyük (1-5 µm) bir organizmadır. Genellikle katı besi yerinde kok 

formunda, sıvı besi yerinde ise basil yapısındadır. Sıvı besi yerlerinde bazen kısa 

zincirler yapar. Özellikle sütte üretilen kültürlerde metakromatik granüller gösterilebilir 

(Timoney ve ark. 1988 pp.255-258; Prescott 1991).  

R. equi Gram-pozitif bir bakteridir, değişik derecelerde asit-fast özellik gösterir 

ve bütün boyalarla boyanabilir. Spor yapısı oluşturmaz. Her durumda lamelli 

polisakkarit bir kapsülü vardır ve zorunlu aerobtur, optimal olarak 28-30 °C’de yaşar 

(Goodfellow 1987; Timoney ve ark. 1988 pp.255-258; Weinstock ve Arthur 2002).  

Sıradan besi yerlerinde kolayca ürer. İlk başta oluşan kolonileri beyaz renktedir, 

fakat daha sonraları gül pembesi renk alırlar. Eski kültürler belirgin derecede 

pembemsidirler (Timoney ve ark. 1988 pp.255-258; Perez ve ark. 2002). 

Corynebacterium equi izolasyonu için ayırıcı bir besi yeri Woolcock ve ark. tarafından 

1979 yılında bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre C.equi NANAT olarak adlandırılan besi 

yerinde en iyi şekilde izole edilmiştir (Woolcock ve ark. 1979).     

R. equi katalaz, üreaz ve nitrataz pozitif ve genellikle sitokrom-C-negatiftir 

(Tablo 2.2). Herhangi bir karbonhidratı fermente etmez, nitratı düşürür, indol 

oluşturmaz ve hemolitik değildir. Yine de organizmanın ürettiği fosfolipidaz C  ve 

kolesterol oksidaz (equi faktör), Corynebacterium pseudotuberculosis (ovis)’in 

fosfolipidaz D’si, Staphylococcus aureus’un beta toksini ve Listeria monocytogenes’in 

hemolizini ile sinerjik olarak etkileşelerek koyun, sığır veya tavşan eritrositlerini 

tamamen hemolize eder. Bu olgu R. equi’nin hızlı identifikasyonu için kullanılan olası 

testlerin temeli olmuştur (Bernheimer ve ark. 1980; Prescott ve ark. 1982; Timoney ve 

ark. 1988 pp.255-258; Biberstein 1991 pp. 165-173; McGowan ve Mangano 1991). 

R. equi’nin polisakkarit kapsülü farklı antijenik yapılarda bulunur. Prescott bir 

seri 97 Kuzey Amerika suşunda yedi kapsüler serotip tespit etmiştir. Japonya ve Kuzey 
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Amerika’da daha fazla sayıda suş ile yapılan başka çalışmalarda çok fazla miktarda 

serotip açığa çıkarılmıştır. Atların, domuzların ve sığırların sıcak asitlerle ekstrakte 

edilen antijenleri Bruner ve Edwards tarafından incelenmiş ve türe özgü oldukları 

gösterilmiştir. Suşların çoğunluğunun dört gruba ait oldukları ve bu grupların en az 14 

serolojik grup oluşturduğu gösterilmiştir. Bu gruplarının antijenlerinin kapsüler antijen 

olduğu düşünülmüştür. Kısrakların genital sistemi, aborte at fötusları, pnömonili taylar 

ve domuzların submaksillar lenf yumrularından yapılan kültürler sonucunda üretilen R. 

equi türleri aynı serolojik gruba aittir (Timoney ve ark. 1988 pp.255-258). 

Kuzey Amerika’da suşların yaklaşık %60’ı kapsüler serotip 1 ve %26’sı 

kapsüler serotip 2 grubuna girer. Japonya’da taylar arasında serotip 3 grubuna 

çoğunlukla rastlanır (Timoney ve ark. 1988 pp.255-258). 

2.3. Epidemioloji 

Magnusson tarafından İsveç’in güneyindeki tayların purulent pnömonisinin 

nedeni olarak ilk kez tanımlandıktan hemen sonra Avustralya, Amerika ve 

Hindistan’daki taylarda saptanmıştır (Timoney ve ark. 1988 pp.255-258). Hastalık 

tayların bulunduğu her yerde saptanabilir (Rooney 1966, Kaynak Prescott 1991 p.22). 

Taylarda ölüme yol açan sebepler içinde en önemli etkenlerden biridir ve hastalık 

genellikle semptom göstermeden sinsi olarak ilerler. Hastalık teşhis edilip taylar 

iyileştirilse bile bazen daha sonraki performanslarında düşüşler izlenebilir (Kane 2005) 

Etken, doğal olarak toprakta bulunur ve genellikle sıcak-kuru havalarda dışkı ile 

kontamine olmuş tozların solunum yolu ile alınması sonucu enfeksiyon oluşur 

(Hondalus 1997; Meijer ve Prescott 2004; Kane 2005; Hiedmann ve ark. 2006). 

Gelişimi için optimal sıcaklık 37°C’dir fakat 20°C’de neredeyse aynı oranda gelişebilir 

(Takai ve ark. 1986b; Prescott 1987). Enfekte at çiftliklerindeki toprak yüzeyinde fazla 

sayıda R. equi bulunur (Takai ve ark. 1986c). Organizmaya toprakta ve organizmayı 

içeren toprak alanlarda otlayan herbivorların bağırsak içeriğinde ve dışkısında sıkça 

rastlanır. Dışkı içerisinde, organik asitlerin gelişimine yardımcı olması ve sıcak 

havaların etkisiyle organizma hızla ürer ve bundan dolayı çevredeki R. equi sayısı fekal 

kontaminasyon yolu ile artmış olur (Hughes ve Sulaiman 1987; Timoney ve ark. 1988 

pp.255-258, Kane 2005). R. equi’nin herbivor dışkısında çoğalma hızı şaşırtıcı şekilde 

yüksek olabilir. Örneğin Barton ve Hughes (1984) Avustralya bahar dönemi ısılarında 

(gün içinde 15-37 °C, gece 5-9 °C) 14 gün tutulan at dışkısında R. equi’nin 10.000 kat 
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çoğaldığını bildirmişlerdir. Zorunlu bir aerob olduğu için (Goodfellow 1987; Bell ve 

ark. 1998) R. equi ’nin herbivorların kalın bağırsaklarının anaerobik ortamında 

çoğalması olası değildir (Barton ve Hughes 1984) ve bu nedenle bağırsağın normal 

florasında bulunması mümkün değildir. Yine de daha aerobik olan ince bağırsak 

florasında çoğalabilir (Takai ve ark. 1986b). Her ne kadar erişkin herbivorların 

bağırsaklarında çoğaldığına dair direkt bir kanıt bulunmasa da, mikroorganizma tayların 

bağırsaklarında yaşamlarının ilk sekiz haftası boyunca çoğalır (Takai ve ark. 1986c). Bu 

durum büyük olasılıkla yetişkin tarzda bağırsak florasının geliştiği 12 haftalık yaşta 

ortadan kalkar (Takai ve ark. 1986c; Hughes ve Sulaiman 1987). Yetişkin herbivorların 

bağırsaklarında organizmanın çokça bulunmasının nedeni büyük olasılıkla R. equi ile 

kontamine olan yemlerin tüketilmesi ile oluşmaktadır (Barton ve Hughes 1984). 

Organizma otlayan hayvanlar arasında ve bunların çevresinde bol miktarda 

bulunur. Sığır, geyik, keçi, at, domuz ve koyunlar dahil olmak üzere birçok herbivor 

veya omnivorun dışkısından/bağırsaklarından ve vahşi kuşların büyük çoğunluğunun 

dışkılarından, nadir olarak ta tavukların dışkılarından  izole edilmiştir. Bunun aksine 

organizma köpeklerin dışkısında çok nadir olarak izole edilmiştir ve kedilerden izole 

edilememiştir (Carman ve Hodges 1987). 

R. equi bir şekilde ısıya dirençlidir, ancak 1 saat süre ile 60°C ısıya maruz 

kaldığında ölür. Aynı zamanda uç noktalardaki pH değerleri, %0.01’lik sodyum azit, 

%0.5’lik formaldehit, güneş ışığı ve kurutulmaya karşı direnç gösterir (Timoney ve ark. 

1988 pp.255-258; Hughes ve Sulaiman 1987; Biberstein ve ark. 1991 pp. 165-173).  

Eritromisin ve gentamisine oldukça duyarlıdır, genellikle kloramfenikol, 

tetrasiklin ve trimetoprim türü sulfanamitlerden de etkilenir fakat β-laktam türü 

antibiyotiklere karşı dirençlidirler (Biberstein ve ark. 1991 pp. 165-173).   

Her ne kadar bazı araştırmacılar akciğer lezyonlarının oluşmasında primer 

nedenin bağırsak lezyonları olduğunu belirtmiş olsalar da, taylarda akciğer 

enfeksiyonun solunum yoluyla oluştuğu düşünülmektedir (Timoney ve ark. 1988 

pp.255-258, Karadaş ve ark. 1997). Sütten kesilen midillilerde deneysel olarak 

oluşturulan bağırsak enfeksiyonların sonucunda her zaman akciğer lezyonları 

oluşmamış, bu da oluşan akciğer lezyonlarının bağırsak yoluyla şekillenmediğini 

destekleyen bir bulgudur (Timoney ve ark. 1988 pp.255-258).  
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Enfeksiyon solunum, sindirim veya göbek kordonu veya mukoz membranlar 

yoluyla kongenital olarak bulaşır (Biberstein 1991 pp. 165-173, Takai ve ark. 1995; 

Weinstock ve Arthur 2002). Organizmanın genç tayların solunum sistemine 

yerleşmesini sağlayan koşullar ve faktörler hala tam olarak anlaşılamamıştır (Timoney 

ve ark. 1988 pp.255-258). Taylarda R. equi pnömonisinin gelişmesine neden olabilecek 

iç ve dış faktörlerin; a) yetersiz immünolojik kapasite veya yanıt b) çok miktarda etken 

ile inokülasyon c) parazitler, virüsler veya diğer mikroorganizmalarla birlikte seyreden 

enfeksiyonlar d) strese neden olan çevresel faktörler olabileceği düşünülmektedir 

(Martens ve ark. 1988).  

R. equi enfeksiyonları bazı çiftliklerde endemik, bazılarında sporodik olarak 

izlenebilirken diğer bazı çiftliklerde dikkat çekmeyebilir (Zink 1984; Prescott 1987; 

Meijer ve Prescott 2004). Epidemiolojideki bu farklılığa rağmen birçok atta hastalık 

immünolojik olarak saptanabilir (Prescott ve ark. 1980; Takai ve ark. 1985), yine de 

hastalığın endemik olarak seyrettiği çiftliklerde en yüksek seviyelerde antikor saptanır 

(Skalka 1987). Genç taylar düşük sayıda etken ile enfeksiyonu atlatabilirken, çok sayıda 

veya sürekli etken ile temas bu hayvanlarda, antikor eksikliği yada hücresel immun 

mekanizmaların tam olarak gelişememesi sonucu hastalığa predispozisyon oluşmasını 

sağlar (Hietala ve Ardans 1987b).         

2.4. Virülens ve Hastalığın Oluşum Mekanizması 

Genç tayların R. equi pnömonisine karşı duyarlılıklarının nedeni tam olarak 

açıklanamamıştır, fakat bu durumun solunum yolunun çok miktarda bakteriyle 

etkilendiği esnada maternal antikorların düşüş döneminde olması ve hücresel bağışıklık 

mekanizmalarının tam olmaması gibi bir çok faktörün kombinasyonu ile ilişkili 

olabileceği düşünülmektedir (Yager 1987; Prescott 1991). Deneysel olarak enfekte 

edilen fare ve taylarla yapılan çalışmalarla R. equi izolatları arasında varyasyonlar 

identifiye edilmiştir. Magnusson tarafından izole edilen suşlar (ATCC 6939, NCTC 

1621) taylarda pnömoni oluşturmazlar (Takai ve ark. 1986a) fakat fareler için virülenttir 

(Nakazawa ve ark. 1983). Deneysel enfeksiyonlardan elde edilen verilere göre klinik 

izolatların çevresel izolatlardan daha patojenik olduğu saptanmıştır (Bowles ve ark. 

1987).  

Virülens-ilişkili antijenlerin ve virülens plazmitlerinin saptanmasıyla R. equi 

suşlarının klasifiye edilmesi sağlanmıştır (Takai ve ark. 1991b; Tkachuk-Saad ve 
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Prescott (1991) R. equi türleri için virülens ilişkili plazmitler ilk olarak 1991 yılında 

Tkachuk-Saad ve J. Prescott tarafından , antijen ise Takai ve ark. tarafından (1991a) 

tanımlanmıştır. Bu bulgular ışığında R. equi için en az 3 düzeyde virülens idenfiye 

edilmiştir: virülent, orta derecede virülent, avirülent (Takai 1997). Virülent R. equi 

suşları 15-17-kilodalton (kDa) boyutunda virulans-ilişkili antijenlerin (VapA) ve 80-90 

kilobaz (kb) arasında değişen hacimdeki virülens plazmitin varlığı ile tanımlanır (Takai 

ve ark 1991a; Takai ve ark. 1991b; Tkachuk-Saad ve Prescott 1991) ve bu suşlara 

genellikle tayların akciğer yada bağırsak lezyonlarında rastlanır. Orta derecedeki 

virülens 20-kDa’luk virulans-ilişkili antijenlerin (VapB) ve 79-100 kb’lik virülens 

plazmitin varlığı ile tanımlanır ve genellikle domuzların submaksillar lenf 

yumrularından izole edilir (Takai ve ark. 1996; Takai 1997). Bunların tam tersi olarak 

avirülent R. equi suşlarında hem virülens-ilişkili antijenler hem de plazmit DNA’sı 

bulunmaz ve topraktan bol miktarda izole edilebilir (Takai 1997).   

Virülensı etkileyen faktörlerden, olası adaylar arasında, organizmanın 

fagositozunu inhibe ettiği düşünülen kapsüler polisakkaritler, kolesterol oksidaz ve 

fosfolipaz C (equi faktör) vardır. Kolesterol oksidaz R. equi tarafından bolca üretilir 

(Bernheimer ve ark. 1980; Timoney ve ark. 1988 pp.255-258; Biberstein ve ark. 1991 

pp. 165-173; Hondalus 1997).  Equi faktörlerin kombine etkisi R. equi’e membranolitik 

bir etki sağlayabilir (Bernheimer ve ark. 1980). R. equi ile enfekte makrofajlarda 

spesifik olmayan lizozomal granül kaybı ile birlikte ileri derecede vakuolizasyon ve 

ölüm şekillenebilir (Hietala ve Ardans 1987b, Zink ve ark. 1987). Fagozom-lizozom 

füzyonunun mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Fagozom-lizozom füzyonunu, 

lizozomal membranı değiştirerek önleyen bazı maddeler tanımlanmıştır.  Sulfatitler 

(virülent olan M. Tuberculosis’in duvarında bulunan fakat avirülent olanlarda 

bulunmayan komponent) ve suramin (yapısal olarak sulfatitlere benzeyen 

lizozomotropik ilaç) gibi polianyonik moleküller fagozom-lizozom füzyonunun 

potansiyel inhibitörleridir (Goren 1977, Kaynak: Zink ve ark. 1987 p.302). Taylarla 

yapılan elektron mikroskobik çalışmalar sonucunda canlı veya ölü R. equi etkenlerinin 

tayların alveolar makrofajları tarafından fagosite edildikten sonra alveolar makrofajlarda 

fagozom-lizozom füzyonuna dair herhangi bir bulgu saptanamamıştır. R. equi 

genişlemiş fagozomlar içerisinde yaşamını sürdürmüş ve çoğalmıştır. 24 saatlik bir 

beklemeden sonra fagosite edilen bakterilerin %75’inin yapısının bozulmadığı 

saptanmış ve canlı R. equi’leri fagosite eden makrofajların geri dönüşümsüz olarak 
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hasar gördüğü ve hücre içindeki bakterilerin çevreye dağıldığı izlenmiştir. Bu bulgular 

sonucunda R. equi’nin bilinmeyen mekanizmalar (muhtemelen Mycobacterium’lara 

benzer duvar yapısı nedeniyle) sonucunda fagozom-lizozom füzyonunu inhibe ederek 

alveolar makrofajlar içerisinde yaşamını sürdürüp, çoğalabildiği ve canlı R. equi’lerin 

hücre ölümün hızlandıran bir madde sentezlemiş olabileceği veya Rhodococcus equi 

tarafından sentezlenen equi faktörlerin lizozomal membranlar üzerine etkisinin canli R. 

equi‘lerin alveolar makrofajlar tarafından alınmasından sonra gelişen hücresel 

dejenerasyona yol açmış olabileceği sonucuna varılmıştır (Zink ve ark. 1987). 

Solunum yoluyla vücuda giren mikroorganizmalara karşı konağın hücresel 

savunmasında iki ana hücre tipi; alveolar makrofajlar ve nötrofil lökositler ilk immun 

yanıtı oluştururlar. Bakteriyel pnömoniye karşı yeterli savunma solunum sisteminin 

fagositik hücrelerin yeterli miktarda olması, bakterinin spesifik antikorlarla 

opzonizasyonu, bakterinin fagosite edilmesi ve fagositozlar tarafından bakterinin hücre 

içinde öldürülmesi ile mümkündür (Hietala ve Ardans 1987b; Martens ve ark. 1988). 

Hastalığın patogenezisinin temelini R. equi’nin makrofajlar içinde yaşamını sürdürmesi 

ve organizma ile yüklü bu makrofajların zaman içinde ölmesi oluşturur (Zink ve ark. 

1987; Hietala ve Ardans 1987b; Martens ve ark. 1988; Biberstein ve ark. 1991 pp. 165-

173; Hondalus 1997; Meijer ve Prescott 2004). 17-kDa’luk virülens ilişkili plazmit 

içeren R. equi klinik izolatı, makrofajlar içerinde yaşama ve çoğalma yeteğine sahiptir. 

Fakat avirülent olan ve plazmit içermeyen suş makrofajlarda çok az olarak çoğalır, bu 

nedenle plazmit-içeren bakteriyel virülens faktörleri R. equi’nin konak 

makrofajlarındaki çoğalma yeteneğinden kaynaklanabilir (Hondalus ve Mosser 1994; 

Lopez ve ark. 2002). Makrofajlarda fagozom-lizozom füzyonunun artması R. equi’nin 

opzonizasyonu ile sağlanabilir. In vitro olarak R. equi spesifik antikorlar R. equi’nin 

normal fagositik hücre fonksiyonunu bloke etmesine engel olurlar (Hietala ve Ardans 

1987b).    

Martens ve ark. (1988) erişkin atlar ve taylardaki nötrofillerin bakterisidal 

kapasitesini araştırmış, bazı taylarda nötrofil lökositlerin fonksiyonal olarak gelişmemiş 

olabileceklerini ve bundan dolayı R. equi’yi elimine etmekte yetersiz kaldıklarını 

bildirmişlerdir. Yine bu çalışmada aynı yaşlardaki (<1 hafta) tayların nötrofillerinin 

bakterileri öldürme oranları arasında çok büyük farklılıklar izlenmesi sonucunda bu 

farkın çalışmalarında kullandıkları modelle açıklanamadığını, bakterisidal kapasiteler 
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arasında bu farkın nötrofil lökositlerin heterojenik özellikleri ile ilişkili olabileceğini 

bildirmişlerdir. Hietala ve Ardens (1987a) tayların Rhodococcus equi enfeksiyonunda 

nötrofillerin oluşturdukları yanıtı in vitro bakterisidal ve kemilüminesans (CL) testlerle 

incelemişler ve tayların nötrofillerinin R. equi’yi fagosite etme ve öldürme 

yeteneklerinin olduğunu yine de bu etkilerinin spesifik antikorun ve daha az önemli 

olarak da komplementin opzizonizasyonun olduğu durumlarda çok daha etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Yine aynı çalışma sonucunda R. equi’nin fagositozunun ve 

öldürülmesinin aktif hücresel bağışıklığın yanı sıra humoral konak faktörlerine de bağlı 

olduğunu ve bazı tayların enfeksiyona daha duyarlı olmasının daha önce bildirilen 

doğuştan gelen hasarlı nötrofil fonksiyonundan değil de, bu fagositik hücrelerin antikor 

veya komplement gibi yeterli humoral faktörlerinin eksikliğinden dolayı etkin olarak 

organizmaları fagosite etme ve/veya öldürme  yeteneklerinin olmamasından 

kaynaklanabileceğiniği söylemişlerdir. 

2.5. Klinik Bulgular 

Akciğer bütün hayvan türlerinde R. equi’den en çok etkilenen organdır, fakat 

bağırsaklarda ülserasyon ve ağır bağırsak enfeksiyonlarını takiben lenfadenitis tabloları 

da izlenebilir (Johnson ve ark. 1983a, Kaynak: Takai ve ark. 1995 pp. 106; Johnson ve 

ark. 1983b, Kaynak: Takai ve ark. 1995 p. 106; Meijer ve Prescott 2004; Giguére ve 

Jacks 2005). Geniş enfeksiyon odaklarından köken alan etken yayılarak derideki 

yaraları da enfekte edebilir, örneğin akciğerdeki apseler bütün vücutta apselere neden 

olabilir. Hastalık 4 aylıktan küçük taylarda önemli kronik granülamatöz pnömonilere ve 

akciğer apselerine yol açar, ayrıca domuzların servikal lenf yumrularında sıkça izole 

edilir ve her ne kadar nadir olarak görülse de birçok memeli hayvanda değişik sebepler 

sonucu oluşan immun suppresyon olgularından sonra, enfeksiyon oluşabilir (Prescott 

1991; Meijer ve Prescott 2004).   

2.5.1. Taylar 

Taylar, bronşial ve mezenterik lenf düğümlerinin yanı sıra akciğerde çok sayıda 

geniş apse oluşumları izlenen irinli R. equi bronkopnömonisinin doğal olarak izlendiği, 

tek hayvan türüdür. Hastalığa yakalanan hayvanlarda enfeksiyondan haftalar veya aylar 

sonra bile klinik bulgular gözlenmeyebilir (Hondalus 1997; Heidmann ve ark. 2006). 

Taylar 6 aylık yaşa kadar hastalıktan etkilenebilirler; birçok klinik vaka 2 aylık yaşta 

gelişir (Zink ve ark. 1984). Taylar viral enfeksiyonlar (Adenovirüs, Rinovirüs 
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enfeksiyonları, rhinopnömonitis equi (EHV-1), at influenzası v.b.) sonucu hastalığa 

predispoze olabilirler (Rooney 1966, Kaynak Prescott 1991 p.22). Taylarda pnömoni 

veya diğer değişikliklerin oluşmasını etkileyen faktörler (a) enfektif doz, (b) enfektif 

suşun virülensı, (c) yeterli immun yanıtın gelişememesidir (Hines ve Hietala 1996). 

Hastalık hayvanlarda; apselerle ilişkili suppuratif pnömoni ile karakterize 

pnömoni tipi, lenfadenitis ve abdominal apselerlerin izlendiği ülserli enteritis ile 

karakterize enteritis tipi ve hem pnömoni hem de enteritis ile karakterize miks tip olmak 

üzere 3 tip klinik tablo gösterir: (Zink 1984; Takai ve ark. 1995). R. equi 

pnömonilerinde enfekte balgamın yutulması sonucunda ülseratif enteritis ve 

granülamatöz mezenterik lenfadenitis ile karakterize, miks tip oluşabilir. Nadiren, bu 

bulgular akciğer bozuklukları oluşmadan da izlenebilir (Timoney ve ark. 1988 pp.255-

258; Prescott 1991). Etkenin intratrakeal veya intragastrik inokulasyonu pnömoni ve 

enteritis oluşmasına neden olur, fakat her iki durumda da enteritis tipinin solunum yolu 

enfeksiyonunu takiben geliştiği düşünülmektedir (Johnson ve ark. 1983a, Kaynak: 

Takai ve ark. 1995 pp. 106; Johnson ve ark. 1983a, Kaynak: Takai ve ark. 1995 p. 106). 

Mortalite yüksektir (%64). Lenfadenitise sıkça rastlanır ve lenf yumruları apseleşebilir, 

ruam’ın aksine baş bölgesi lenf yumrularında lezyonlara nadiren rastlanır (Timoney ve 

ark. 1988 pp.255-258).  

Çok sayıda ve geniş akciğer apseleri izlenen kronik progresif enfeksiyonun ilk 

bulguları yüksek ateş (41◦C’ye kadar), bronşlardan gelen veziküler sesler ve 

alveollerden gelen hırıltı sesleri, öksürük ile beraber solunum sıklığında artış, taşikardi, 

bazen çift taraflı nazal akıntı ve durgunluktur (Falcon ve ark. 1985; Ainsworth ve ark. 

1998). Akciğer apseleri ilerledikçe tayların solunumu sıklaşır ve soluk hareketleri ve 

derinliği yüzeyselleşir. Tedavi edilmeyen hayvanlarda kronik hastalık önüne 

geçilemeyecek  şekilde ilerler ve hayvan asfeksi sonucunda ölür (Zink 1984; Bell ve 

ark. 1998). Hastalığın kronik formu görülen taylarda, Rhodococcus equi’nin kolon 

mukozasına invazyonu sonucu ciddi diareler oluşabilir (Zink 1984; Timoney ve ark. 

1988 pp.255-258; Meijer ve Prescott 2004; Giguére ve Jacks 2005;).  Nadiren, akciğer 

hasarı oluşmadan enteritis oluşabilir (Prescott 1991, Takai ve ark. 1995). Etkilenen 

hayvanların üçte birinde irinli olmayan, kronik, aktif sinovitis ile karakterize eklem 

şişkinlikleri bildirilse de, taylarda R. equi pnömonisinin patognomik bir bulgusu yoktur 

(Timoney ve ark. 1988 pp.255-258; Giguére ve Jacks 2005).  
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Genellikle 2-4 haftalık yaşta total alyuvar sayısı ve parçalı çekirdekli lökosit 

sayıları düşük olan taylarda pnömoni oluşma olasılığı daha yüksektir (Chaffin ve ark. 

2004). Pnömoni tablosu gösteren taylarda total lökosit sayılarında artış izlenir. Bu 

artışın çoğunluğunu nötrofil lökositler oluşturur. Plazma fibrinojen değerleri akciğer 

hasarı ile ilişkili olan seviyelere kadar yükselmiştir (Falcon ve ark. 1985; Hillidge 1986; 

Takai ve ark. 1995). Hastalık nadiren ani başlayan solunum bozukluğu ve 24-48 saat 

içinde gerçekleşen ölümler ile karakterize akut formda seyreder. Bazı vakalarda bu olay 

akciğerin çok sayıda organizmaya ani ve başa çıkılmayacak bir şekilde maruz kalması 

ile ilişkilendirilir (Prescott 1991).  

Radyolojik olarak hastalığın akut döneminde, daha çok, belirgin düzeyde 

intersitisyal değişiklikler gelişir. Hastalık kronikleştikçe nodüler veya oyuklar tarzında 

değişik yoğunluklarda bölgesel konsadilasyon alanları izlenir. Özellikle ciddi şekilde 

hasta olan taylarda bu lezyonlara ek olarak lenfoadenopati gelişir. Bazı durumlarda da 

pleural effüzyonlarda gözlenir (Falcon ve ark. 1985; Heidmann ve ark. 2006). 

Hastalığın tanısı için günümüzde ultrason kullanımı giderek artmaktadır. 

Taşınabilir ultrasonlar anormaliklerin yerleşim yerleri hakkında daha kesin bilgiler 

sağlayarak tedavi esnasında lezyonlarda oluşan değişikliklerin daha doğru olarak 

gözlenmesine neden olur (Heidmann ve ark. 2006).  

R. equi, akciğer apselerinden intervertebral veya diğer eklemlere (uzun 

kemiklerde bulunanlar gibi) yayılarak topallık gibi semptomlara sebep olabilir veya göz 

dahil diğer vücut kısımlarına yayılarak lokal enfeksiyonlar oluşturabilir (Zink 1984; 

Desjardins ve Vachon 1990; Firth ve ark. 1993; Ainsworth ve ark.1998; Meijer ve 

Prescott 2004; Giguére ve Jacks 2005; Heidmann ve ark. 2006).  

Dorothy ve ark. R. equi enfeksiyonu geçirip ölmüş veya hastalığı atlatmış 115 

tayla yaptıkları retrospektif çalışmaları sonucunda, ilk muayeneler esnasında ileri  

derecede taşikardi veya solunum stresi izlenen veya 1 (normal) -4 (ciddi bozukluklar) 

arası skorlama yaptıkları radyolojik bulgulardan skorları ≥3 taylarda ölümlerin çok daha 

fazla izlendiğini bildirmişler, fakat değerlendirdikleri diğer klinik veya laboratuar 

bulguların (topallık, eklemlerde şişlik, diare, polimikrobiyal pnömoni, hasta kalma 

süreleri, yaşları, vücut ısısı, solunum sıklığı (soluk/dakika), eritrosit, total protein, 

alyuvar sayısı, nötrofil, trombosit, fibrinojen miktarları) hayvanların yaşama şansları 

hakkında ayırıcı sonuç göstermediğini bildirmişlerdir (Ainsworth ve ark. 1998). 
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Freestone ve ark. (1989) yayınladıkları bir vaka çalışmasında, ilk bakıda, akciğer 

seslerinde anormallik, öksürük, taşikardi, ataksi ve sinirsel semptomlar (kısa dönemli 

yüzeysel bir depresyonu takiben hiçbir etken olmamasına karşın birden başlayan 

heyecen belirtileri) gibi bulgular görülen 10 haftalık bir tayda yaptıkları laboratuvar 

testleri (tam kan sayımı, serumkimyasal profilinin saptanması, torasik röntgen, sitolojik 

ve bakteriyolojik olarak değerlendirilen transtrakeal yıkamalar) sonucunda, R. equi 

tespit etmişlerdir. Hastalık ilerledikçe karaciğer enzim değerlerinin sürekli artması 

nedeniyle incelenen karaciğer ultrasonu ve aldıkları  biyopsi materyalinin histopatolojik 

incelemesi sonucunda ilk kez olarak R. equi ile ilişkili hepatitis ve kolangitis ve bununla 

ilişkili hepatoensefalopati tablosu bildirmişlerdir.  

2.5.2. Yetişkin Atlar 

Yetişkin atlarda R. equi nedeniyle hastalık oluşumuna nadir olarak rastlanır. 

Hastalık taylarda izlenen enfeksiyona benzer bir şekilde, fakat sporodik olarak izlenir, 

özellikle akciğer, kolon ve bu organlarla ilişkili lenf yumrularını tutar veya çok nadir 

olarak yara enfeksiyonu olarak izlenir (Zink 1984). Bir vakada yetişkin bir atta izlenen 

akciğer apselerinin oluşum nedeni olarak kaynağı bilinmeyen sonradan kazanılmış 

kombine immun yetersizlik bildirilmiştir (Freestone ve ark. 1987). 1990 ve 1995 

yıllarında ikisi de 6 yaşında olan 2 atta gebeliğin geç dönemlerinde (7 ve 8. aylar) 

şekillenen abortun etkeni olarak R. equi tespit edilmiştir ve bu hayvanlarda abort öncesi 

herhangi bir klinik semptom veya abort sonrasında bir komplikasyon izlenmediği 

bildirilmiştir (Szeredi ve ark. 2006).   

2.5.3. Diğer Hayvan Türleri 

R. equi insan ve atlar dışında bir çok türde izole edilmiştir (Timoney ve ark. 

1988 pp.255-258; Prescott 1991), fakat submaksillar lenfadenit şekillenen ve belirgin 

bir istisna olan domuzlar dışında, diğer hayvan türleri enfeksiyon nadir olarak değişik 

sebepler sonucunda şekillenen immun yetersizlik nedeniyle oluşabilir. Bu konak 

türlerinde de akciğer apselerine dönüşen granülamatöz pnömoni, lenfadenitis (genellikle 

mezenterik, bronşial veya servikal lenf düğümlerinde), yara enfeksiyonları ve vücudun 

değişik kısınlarında şekillenen apse oluşumları izlenir (Prescott 1991, Hondalus 1997; 

Meijer ve Prescott 2004). 

Elliott ve ark. 1986 yılında İngiltere’de bir  ev kedisinin her iki ön bacağında  

piyogranülamatöz bir lezyon şeklinde izlenen R. equi enfeksiyonundan ve bundan 8 
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hafta sonra bu kedi ile aynı dönemde yatar hasta olarak bulunan diğer bir kedi de R. 

equi sonucu gelişen irinli deri yangıları ve lenfadenit olgularını bildirmiş ve 

enfeksiyonun taylar dışındaki diğer hayvanlar arasındaki bulaşıcı etkisini belirtmiştir. 

Kediler hakkında bildirilen raporlarda piyogranülamatöz deri enfeksiyonlarının 

çoğunlukla ön bacakların alt kısımlarına yerleştiği bildirilmiştir, klinik olarak içlerinden 

bazen irin bazen de irin ile karışık kan gelen gergin şişlikler, bazı durumlarda orta 

derecede topallık bildirilmiştir (Elliot ve ark. 1986; Fairley R.A. ve Fairley M. 1999).  

Yine Takai ve ark. (Takai ve ark. 2003) R. equi sonucunda kedi ve köpeklerde 

yara enfeksiyonu, deri altı apseleri, vajinit, hepatit, osteomyelit, myozit ve eklem 

enfeksiyonları gibi akciğer dışına yerleşen lezyonların daha çok izlendiğini 

belirtmişlerdir. Aynı çalışmada kedilerden yapılan izolasyonların çoğunluğunu Vap A 

proteini içeren virülent organizmalar identifiye edilirken köpeklerden yapılan 

izolasyonların sadece bir tanesinde bu virülent organizma identifiye edilmiş diğer izole 

edilen örneklerin avirülent suşlar olduğu bildirilmiştir. Yine bir başka vaka çalışmasında 

3 aylık dişi basenji ırkı bir köpekte R. equi ilişkili piyogranülamatöz yapıdaki çoklu 

organ hasarı bildirilmiş ve elde edilen izolatın virülens ilişkili plazmitten (Vap A) 

yoksun olduğu gösterilmiştir (Cantor ve ark. 1998).  

Sığırlarda domuzda olduğu gibi, organizma, lenf düğümlerinde izlenen 

granülomlardan izole edilebilir. Keçilerde R. equi,  pnömoni, plörit ve lenfadenitlerin 

yanı sıra yaygın pnömoni ve hepatik apselerin nedeni olarak bildirilmiştir (Davis ve ark. 

1999). 

Taylar dışında, diğer hayvanlarda doğal olarak izlenen hayvan yada insan 

enfeksiyonuna benzer pnömonik tablolar deneysel olarak geliştirilememiştir (Bowles ve 

ark. 1987; Prescott 1991; Hondalus 1997). 

2.5.4. İnsan 

İnsanlarda enfeksiyonun izlenmesinde en önemli risk faktörü hücresel bağışıklık 

sistemlerinin zayıflamasıdır (Timoney ve ark. 1988 pp.255-258; Perez ve ark. 2002). 

Kronik alkolizm, Sonradan Kazanılmış İmmun Yetersizlik Sendromu (AIDS) veya 

tümör tedavileri sırasında gelişen veya organ nakilleri sonrasında nakledilen organların 

reddinin engellenmesi için oluşturulan immun supresyon nedeniyle insanlarda 

Rhodococcus equi enfeksiyonları izlenmektedir (Jones ve ark. 1983; Perez ve ark. 2002; 

Heidmann ve ark. 2006). Jordan S. Ve ark. (1988) R. equi etkeni sağlıklı insanları çok 
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nadir olarak enfekte ettiği için İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü (HIV) pozitif olan 

hastalarda bu enfeksiyonun izlenmesinin AIDS hastalığının tanısı için yeterli 

olabileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir (Weingarten ve ark. 1988).   

Hastaların yaklaşık üçte birinde çiftlik hayvanlarıyla ve hayvanların dışkıları ile 

temas bildirilmiştir (Jones ve ark. 1983; Timoney ve ark. 1988 pp.255-258; Biberstein 

1991 pp. 165-173;). Carman ve Hodges (1987) yaptıkları bir çalışmada halk parklarının 

asfalt, çimento veya tahta banklarındaki kuş dışkılarını toplayıp NANAT besi yeri 

kullanarak R. equi izolasyonu yönünden incelemiş ve bu kanatlı dışkılarının özellikle 

savunma sistemi zayıf olan insanların R. equi  enfeksiyonlarının kaynağı olabileceğini 

belirtmiştir.       

Yetişkinlerde hastalık daima bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda 

izlenir ve kavite oluşumlarının izlendiği pnömoni, plöyral effüzyonlar, amfizem, 

bakteriyemi, osteomyelit, akciğer, beyin ve derialtı dokularda apse oluşumları, menenjit 

bildirilmiştir (Barton ve Hughes 1984; LeBar ve Pensler 1986; Weingarten ve ark. 

1988; Timoney ve ark. 1988 pp.255-258; McGowan ve Mangano 1991;  Biberstein 

1991 pp. 165-173; Fischer ve ark. 1998; Gildenberg ve ark. 2000; Perez ve ark. 2002; 

Weinstock ve Arthur 2002; Heidmann ve ark. 2006). McGowan ve ark. (1991) 

yaptıkları bir vaka çalışmasının sonucunda her ne kadar çocuklar arasında sınırlı sayıda 

vaka bildirilse de Rhodococcus equi ‘nin pediatrik patojen olarak önemli olabileceğini 

belirtmişler ve yetişkinlerle karşılaştırıldığında hastalığın bağışıklık sistemi baskılanmış 

çocuklarda ciddi bakteriyemiden pnömoniye kadar değişen tablolar gösterdiğini bunun 

yanı sıra herhangi bir bağışıklık sistemi hastalığı bulunmayan sağlıklı çocuklarda ateş 

ve taşipne veya yüzeysel yara enfeksiyonlarına (Müler ve ark. 1988; Ebersole ve 

Paturzo 1988; Takai ve ark. 1994b; Martino ve ark. 2000) neden olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Hastalığın genellikle izlenen pnömonik tablosunda hastalarda kilo kaybı, 

kırgınlık, dispnea ve non-prodüktif bir öksürük ile birlikte birkaç günlük veya birkaç 

haftalık ateş tablosu izlenir, bazı vakalarda kanlı yada irinli öksürük tablosu 

bildirilmiştir. Hastalar genellikle göğüs ağrısından şikayet ederler (Jones ve ark. 1983; 

LeBar ve Pensler 1986; Weingarten ve ark. 1988; McGowan ve Mangano 1991; Donisi 

ve ark. 1996; Perez ve ark. 2002). Hastalarda en sık rastlanan radyolojik bulgular 

oyuklar tarzındaki lezyonlardır, bunu akciğerdeki konsalidasyon alanları izler. Az 



 

 

16 

sayıda vakada baskın lezyonlar plöral effüzyonlar şeklinde gözlenmiştir (Jones ve ark. 

1983; LeBar ve Pensler 1986).  

Rhodococcus, Nocardia, Mycobacterium ve Corynebacterium’larla bir çok ortak 

özellikleri olan bir cinstir, bu nedenle tanıda patojenik olmayan Corynebacterium 

(diphtheroid) türleri ve Mycobacterium’larla karıştırılabilir. Hastalarda izlenen klinik 

semptomlar aynı zamanda tüberküloz veya mantar enfeksiyonlarıyla ilişkili 

enfeksiyonlar için de karakteristiktir bu nedenle her ne kadar AIDS hastalarında 

zayıflamış immun yanıt immünolojik testlerin değerini azaltsa da, uygun deri testleri 

veya mikrobiyolojik tanı yöntemleri kullanılarak ayrım yapılmalıdır (Jones ve ark. 

1983; Ebersole ve Paturzo 1988; Weingarten ve ark. 1988; McGowan ve Mangano 

1991; Weinstock ve Arthur 2002).    

HIV ile enfekte hastalarda R. equi enfeksiyonu nedeniyle ölüm oranı (%54.5), 

HIV ile enfekte olmayan hastalara (%20) oranla çok daha yüksektir (Donisi A. Ve ark. 

1996, Kaynak: Weinstock ve Arthur 2002 p. 1382).   

2.6. Patolojik Bulgular 

2.6.1. Nekropsi Bulguları 

Akut hastalık sonucu ölen taylarda nekropside toraks açıldığında akciğerlerin 

sönmemiş olduğu gözlenir. Akciğerler koyu kırmızı renktedir ve parankimde çok sayıda 

küçük çapta (1-2cm çapında) nodüler lezyonlar izlenir. Kronik hastalıklar sonucu 

izlenen lezyonlar akciğerin her yerine yayılan, boyutları 6 cm çapına kadar ulaşabilen 

çok sayıda apse oluşumudur ve bununla beraber bronşial lenf nodülleride etkilenmiştir.  

Apselerin kesit yüzünde krem renkli, koyu kıvamda eksudat izlenir, bazıları kazeifiye 

olmuş olabilir. Apse oluşumları arasında kalan parankim dokusu koyu kırmızı renktedir 

ve konsalide olmuş olarak izlenir. Etkilenen lenf yumrularının boyutu normalden 8 kat 

büyük olabilir ve kazeifiye içeriği saran kalın fibröz duvarları vardır (Falcon ve ark. 

1985; Yager 1987; Hondalus 1997, Karadaş ve ark. 1997).  

Enfekte tayların neredeyse yarıya yakınında ülserli enteritis izlenir. Enteritis 

tablosu izlenen taylarda bağırsak mukozasında nekrozlar ve sindirim sisteminde 

kalınlaşmalar gözlenebilir (Heidmann 2006), ilerleyen lezyonlar sonucunda 

bağırsaklarda ülserasyon ve ağır bağırsak enfeksiyonlarını takiben lenfadenitis tabloları 

da izlenebilir (Johnson ve ark. 1983a, Kaynak: Takai ve ark. 1995 p. 106.). 
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Her ne kadar hastalığın pnömonik formu taylarda en çok izlenilen tablo olsa da 

etken taylarda internal apselerle beraber izlenen plöyrit tablolarından ve kısrakların bazı 

uterus enfeksiyonlarından da izole edilmiştir (Bruner and Edward 1939, Kaynak: 

Timoney ve ark. 1988 p. 257).  

R. equi ‘nin neden olduğu, gebeliğin ileri dönemlerinde izlenen abortlarda, 

fötüsların karaciğerinin ikterik ve büyümüş görüntüde olduğu, akciğerlerinin tamamen 

konsalide olduğu ve kesit yüzlerinden gri-beyaz renkli purulent eksudat geldiği, bronşial 

lenf düğümlerinin büyümüş olduğu ve ödemli görüntüde izlendiği bildirilmiştir (Szeredi 

ve ark. 2006). 

2.6.2. Histopatolojik Bulgular 

Erken akciğer lezyonları alveolar boşlukların çok sayıda fagositik hücre ile dolu 

olması ile karakterizedir. Bu hücrelerin büyük kısmını sık sık çok çekirdekli dev 

hücreler formunda izlenen büyük makrofajlar ve nötrofil lökositler oluşturur. Bu 

makrofaj ve dev hücrelerin, daha az olmak üzere de nötrofil lökositlerin içerisinde bol 

miktarda R. equi etkeni bulunur, bu hücrelerin dışındaki hücrelerde etkenlere nadir 

olarak rastlanır. Alveoller arasındaki septumda bir değişiklik yoktur (Timoney ve ark. 

1988 pp.255-258; Biberstein ve Zee 1991 pp. 165-173; Wada ve ark. 1997, Karadaş ve 

ark. 1997). Makrofajların yıkımlanması, akciğerde fokal nekrotik lezyonların oluşması 

ve  parankimin yıkımlanması ile aynı döneme denk gelir. Bazı deneysel ve doğal oluşan 

olgularda kazeöz nekroz en çok rastlanan bulgudur (Wada ve ark. 1997), fakat doğal 

olarak oluşan enfeksiyonların çoğunda lezyonlar kazeözden daha çok irinli yapıdadır 

(Zink 1984). 

Bağırsaklarda, ülserli alanların oluşması ile yok olan Peyer Plaklarında 

akciğerde anlatılana benzer şekilde piyogranülamatöz bir oluşum başlar. Akciğerde 

olduğu gibi enfeksiyon bölgesel lenf düğümlerine yayılır ve bunlar ileri derece büyümüş 

olarak izlenir (Wada ve ark. 1997; Hondalus 1997). Enfeksiyon sırasında oluşan 

bakteriyemiye rağmen karaciğer ve dalakta nadiren lezyon izlenmesi nedeniyle 

vücuttaki sabit doku makrofajlarının R. equi etkenini, alveolar makrofajlardan daha iyi 

bir şekilde yıkımladığı düşünülmektedir (Yager 1987). Diğer bölgelerdeki makrofajlarla 

karşılaştırıldığında immun yanıtın oluşturulması için gerekli destekleyici fonksiyonun 

sağlanmasında alveolar makrofajlar daha az etkilidirler (Mbawuike ve Herscowitz 

1988). 
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R.equi’nin neden olduğu abortlarda fötusların organlarında histopatolojik 

incelemelerde alveoller içinde çok sayıda nötrofil lökosit, makrofaj ve çok çekirdekli 

dev hücreler ile karakterize piyogranülomatöz pnömoni, alveol epitellerlerinde 

multifokal nekrozlar görülür. Perivasküler, peribronşial, intralobüller ve subplöyral bağ 

dokuların ödemli görüntüde olduğu, fibroz bağ dokunun arttığı ve yine bağ doku 

içerisinde çok sayıda makrofaj izlendiği bildirilmiştir.  Hayvanların bir tanesinde bazı 

damarlarda fibrinöz trombozların izlendiği rapor edilmiştir. Lenfoid dokularda 

karakteristik olarak orta derecede lenfoid tükenme ve karaciğerdde ortadan-yoğuna 

kadar değişen derecelerde megakaryositlerin izlenmesi ile karakterize kemik iliği dışı 

kan yapımı bulguları bildirilmiştir. Yine karaciğerin kapsülünde orta derecede fibröz 

karakterde bir kalınlaşma rapor edilmiştir (Szeredi ve ark. 2006). 

2.7. İmmun Yanıt Mekanizması  

R. equi enfeksiyonunda etkenin akciğerlerden temizlenmesinde esas olarak 

hücresel mekanizmaların görev aldığı düşünülmektedir (Ellenberger ve ark. 1984a; 

Yager ve ark. 1991; Nordmann ve ark. 1992; Hines ve ark. 2001; Giguére ve Jacks 

2005). Enfeksiyonun akciğerlerden temizlenme süresi, buna bağlı olarak gelişen 

lezyonlar ve fagositik hücre yanıtındaki değişiklikler etkenin dozuna, suşuna ve 

enfeksiyonun vücuda giriş yoluna bağlı olarak değişir (Takai ve ark. 1987; Bowles ve 

ark. 1989; Nordmann ve ark. 1993; Hines ve ark. 1997; Giguére ve Jacks 2005). 

Organizma alveolar makrofajlar içerisinde yaşamını  sürdürebildiği için bazı 

araştırmacılar etkenin lenfatik doku ve makrofajlar içerisine girebilen fakültatif, hücre 

içi bir parazit olduğu düşünmektedirler (Martens ve ark. 1988; Chirino-Trejo ve 

Prescott 1987a; Biberstein 1991 pp. 165-173). Etkenin makrofajlarda yaşamını 

sürdürebilmesi için virülent plazmitin varlığı gereklidir (Giguére ve Prescott 1998; 

Byrne ve ark. 2001; Lopez ve ark. 2002; Giguére ve Jacks 2005). 

Farelerde R. equi-makrofaj etkileşimlerinin erken döneminde VapA veya diğer 

plasmid ilişkili ürünler sitokinlerin indüksiyonu için gerekli değildir. R. equi’nin 

kapsüler polisakkaritleri, peptidoglikanları, lipoglikanları, hücre duvarında bulunan 

organik asitleri veya hücre dışında üretilen ürünlerinin bu sitokinlerin indüksiyonundan 

sorumlu olabileceğini bildirmiştir (Hondalus 1997; Giguére ve Prescott 1998; Patton ve 

ark. 2005). 
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Araç Benzeri Reseptörler (Toll Like Receptors-TLR)’lerin keşfiyle mikrop veya 

mikrobiyal ürünlerin doğal immun yanıtı başlatma, sitokin salınımını aktive etme 

mekanizmaları da aydınlanmıştır (Darrah ve ark. 2004).  TLR’ler deri veya bağırsak 

mukozası gibi fiziksel bariyerleri aşan mikropları fark ederek, hücresel immun yanıtı 

aktive eden tip I membran yüzeyi proteinleridir (Wikimedia Foundation 2006). Yerleşik 

makrofajların aktivasyonu mikrobiyel enfeksiyona karşı en erken şekillenen hücresel 

konak yanıtlarındandır ve immun yanıtın düzenlenmesinde, yangısal işlemin başlatılıp 

ilerletilmesinde makrofaj kaynaklı sitokinler anahtar rol oynar. (Giguére ve Prescott 

1998; Darrah ve ark. 2004). Komplementin aktivasyonunda alternatif yol değişik hücre 

yüzeyi komplementleri ile aktive edilir. Aktivasyon sonucunda serum C3 komponenti 

hidrolize edilerek C3a ve C3b’ye ayrılır. C3b yabancı yüzey elemanlarına (bakteriyel 

hücrelerin veya viral partiküllerin yüzeyinde bulunanlar gibi) bağlanır. Bakterinin 

yüzeyine bağlanan komplementler bakterilerin makrofajlara bağlanmasına yani 

opzanizasyona aracılık eden ilk olaydır. Bakterilerin tanınmasında en önemli makrofaj 

reseptörü membran-saldırı kompleksi (Membrane-attack complex-1/Mac-1)’dir. R. 

equi’nin tutulması için tek bir lökosit komplement reseptörü; Mac-1 (CR3/CD11b) 

yeterlidir (Hondalus ve ark. 1993; Kuby 1993).  Makrofajların R. equi ile enfeksiyonu 

Nuclear Factor kappa B (NF-kB)’nin hızlı translokasyonu ve bunun sonucunda Tümör 

Nekroz Faktörü (TNF)-α, Interlökin (IL)-12 ve Nitrik Oksit (NO) gibi yangısal 

sitokinlerin üretilmesine neden olur (Darrah ve ark. 2004).  

Optimal fagositik hücre fonksiyonu yeterli opsonin (komplement ve antikor) 

varlığına bağlıdır (Zink ve ark. 1985; Hietala ve Ardans 1987b; Zink ve ark. 1987;  

Martens ve ark. 1988; Bowles ve ark. 1989). R. equi’nin antikorlar ile opsonizasyonu 

nötrofil ve makrofajların etkeni öldürme yeteneklerini arttırır (Giguére ve Jacks 2005). 

Yeni doğanlarda fagositleri olumsuz yönde etkileyen faktörler; opsoninlerin ve 

fibrinonektinlerin yetersizliği ve baskılayıcı faktörlerin varlığıdır. Yeni doğan taylar 

doğumdan sonra gammaglobulinemiktir ve immunoglobulinlerin kolostrum yoluyla 

pasif olarak transferine ihtiyaç duyarlar Fibrinonektin fagositoz yapan hücrelerin bakteri 

bağlayıcı kapasitesini arttırır ve antikor ve komplement varlığında fagositozu arttırır 

(Martens ve ark. 1988; Takai ve ark 1989). Deneysel çalışmalar sonucunda, akciğer 

enfeksiyonu oluşturulan komplement sistemi olmayan A/J farelerinde de, etken 

akciğerlerden tamamen temizlendiği için, R. equi’nin akciğerden temizlenebilmesi için 
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komplementin gerekli olmadığı, daha erken dönemde akciğer hasarının önlenebilmesi 

için komplementin bulunması gerektiği bildirilmiştir (Yager ve ark. 1991).  

Yetişkin atlarda R. equi etkeninin solunum yoluyla verilmesiyle, deneysel olarak 

oluşturulan enfeksiyon sonucunda, bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvılarında, baskın 

olarak izlenen hücreler CD4+ (T-helper) ve CD8+ (sitotoksik T hücreleri/CTL) T-

lenfositlerdir. CD4+ ve CD8+ T hücreleri, makrofajları aktive eden İnterferon-γ 

(IFNγ)’yı salgılar (Hines ve ark. 2001; Lopez ve ark. 2002; Giguére ve Jacks 2005). R. 

equi’nin akciğerlerden temizlenmesi için IFNγ ve CD4+ T hücreleri gereklidir (Kanaly 

ve ark. 1995; Giguére ve Jacks 2005).  Yeni doğan tayların potansiyel yardımcı T 

hücrelerinin Tip-1 (Th1) yanıtı olan IFNγ geni ve IFNγ proteini üretme yetenekleri 

oldukça azdır. Bu yetersizlik hem dolaşımdaki hem de akciğerdeki lenfositlerde 

izlenmiştir. Bununla beraber IFNγ geninin ve IFNγ proteinin üretimi ilk 6 aylık yaşam 

boyunca devamlı olarak, 1 yıl içinde yetişkinlerin seviyesine ulaşır. Bu bulgular tayların 

doğuştan Th1 ilişkili hücresel bağışıklık geliştirme yeteneklerinin olmadığını ve 

bununda tayların hücre içi patojenlere karşı duyarlılıklarını arttırdığını göstermektedir 

(Patton ve ark. 2005; Giguére ve Jacks 2005; Breathnach ve ark. 2006). Periferik kan 

örneklerinde CD4+ : CD8+ oranları <3 olan taylarda R. equi pnömonisi oluşma olasılığı 

daha yüksektir (Chaffin ve ark. 2004). R. equi’nin virülens ilişkili plazmiti VapA IFNγ 

üretimini belirgin olarak stimüle eder, bu da VapA’nın atlarda akciğerdeki koruyucu T-

lenfosit yanıtında hedef olan antijen olduğunu doğrular (Lopez ve ark. 2002; Giguére ve 

Jacks 2005). Akciğer granulomlarının oluşması için Th2 sitokinlerinin (IL-4, IL-5, IL-9 

ve IL-13) salınımının yükselmesi ve Th1 sitokinlerinin (IFNγ, IL-2, TNF-β) salınımın 

azalması gerekmektedir (Nordmann ve ark. 1992; Kanaly ve ark. 1995; Meijer ve 

Prescott 2004; Patton ve ark. 2005; Giguére ve Jacks 2005). Neonatal taylarda 

enfeksiyon ile doğal olarak temas sonucunda daha çok Th2 tipinde yanıt gelişir (Patton 

ve ark. 2005; Giguére ve Jacks 2005). 

Sıçanlarda enfeksiyonun akciğerden temizlenmesinde öncelikle dayanıklı 

alveolar makrofajlar tarafından yürülen ve genç nötrofil lökositler tarafından 

desteklenen, ilk temizleme aşaması izlenir. İkinci olarak dolaşımdaki monositlerin 

bölgeye toplanması ve 2-3 gün boyunca ilk 24-48 saat içerisinde hayatta kalan bakteri 

popülasyonunda azalma gözlenir ve son aşama olarak spesifik hücresel immun 

mekanizmalar tarafından aktive edilmiş alveolar makrofajların bölgeye gelmesi ile 
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bakteriler tamamen temizlenir. Burada aktive edilmemiş alveolar makrofajlar tarafından 

yapılan ilk temizleme işlemine  karşı etkenin dirençli olduğu, çok sayıda etkenin ilk 24-

48 saat içerisinde hayatta kalması ile izlenir (Bowles ve ark. 1989).  

Farelerle in vitro olarak, R. equi etkeni normal yapışık dalak hücrelerinden TNF-

α salınımı stimüle eder. İzlenen bu TNF-α üretimi büyük olasılıkla makrofajların 

aktivasyonunu sağlar. Bu TNF-α üretimi doza-bağımlıdır ve canlı bakterilere karşı 

oluşan bu salınım öldürülen bakterilere karşı gelişen salınıma oranla çok daha yüksektir. 

Timus fonksiyonları iyi olan R. equi ile enfekte edilmiş farelere, IFNγ, TNF-α ve 

IFNγ+TNF-α’ya karşı gelişen antikorlar uygulanmış ve  uygulama sonucunda bütün 

antikorların farelerin R. equi etkenini temizleme yeteneklerini belirgin olarak 

kaybettikleri saptanmıştır (Nordmann ve ark. 1993). 

Sıçanların peritonal makrofajlarıyla hazırlanan kültürlerle yapılan bir çalışma 

sonucunda hem virülent VapA suşun hemde avirülent R. equi suşlarının benzer düzeyde 

sitokin salınımına neden olduğu bildirilmiştir (Giguére ve Prescott 1998). Taylarda, R. 

equi’nin virülent ve avirülent suşlarının intratrakeal yol ile verilmesiyle oluşturulan bir 

çalışmada, oluşan enfeksiyon sonucunda IFNγ ve IL-12 seviyeleri arasında bir fark 

izlenmediği, fakat virülent suşla enfekte edilen hayvanlarda akciğer dokusunda  çok 

daha yüksek seviyelerde IL-1β, IL-10, IL-12 ve TNF-α seviyeri saptandığı bildirilmiş 

ve virülent R. equi’nin doğal konağı olan taylarda sitokin yanıtı oluşturduğu 

gösterilmiştir, virülent suşun etkisi ile CD4+ T lenfositlerde IFNγ mRNA üretiminin 

düşmesinin taylarda R. equi sonucu oluşan hastalıkların patogenezinde önemli 

olabileceği bildirilmiştir (Giguére ve ark. 1999)   

Yine yetişkinlerde akciğer enfeksiyonu sonucunda, immunoglobulin G (IgG) 

titrelerinde immunoglobulin M (IgM) titrelerinde benzer artış gözlenmeden belirgin bir 

artış izlenir, bu da bu hayvanların primer bir immun reaksiyon oluşturmak yerine, 

koruyucu bir hatırlama yanıtı geliştirdiği düşüncesini ispatlamaktadır (Lopez ve ark. 

2002, Patton ve ark. 2005). Yeni doğan taylarda ELISA ile anti-R. equi IgM’lerin 

saptanabildiği için, taylarda erken yaşlarda R. equi’ye karşı ilk yanıt olarak bu 

antikorların sentezlendiği düşünülmektedir (Takai ve ark. 1986a). 
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2.8. Laboratuvar Tanı 

2.8.1. Biyokimyasal Tanı 

Rhodococcus equi’nin biyokimyasal tanısında kullanılan testler ve sonuçları 

Tablo 2.2 ‘de verilmiştir. 

Tablo 2-2: Rhodococcus equi’nin identifikasyonunda kullanılan biyokimyasal testler 
(Jones ve ark. 1983; McGowan ve Mangano 1991).  

Test, substrat veya morfoloji Sonuç 
Katalaz + 

Oksidaz - 

Üreaz + 

Klinger Demir Agar Alk-Alk * 

Hidrojen sülfit üretimi + 

Lipaz + 

Christensen’in üresi değişken 

İndol - 

Ornitin, lizin ve arjinin dekarboksilaz - 

Nitrat redüksiyon değişken 

Sitrat kullanımı - 

Voges Proskauer - 

Metil kırmızısı - 

Adenin dekompazisyon + 

Fenilalanin deaminaz - 

Jelatin hidroliz - 

Aesculin hidroliz - 

%6,5’luk NaCL’de büyüme - 

ONPG* - 

Karbonhidrat fermentasyon değişken, genellikle - 

Hareketlilik - 

Kısmen asit fast (modifiye Kinyouns)  değişken 

Koyun kanlı agarında β-hemolizis - 

Pigment 
Pembeden turuncu-pembeye değişen 

renklerde 
*Alk-Alk: alkalin-alkalin, ONPG: O-nitrofenil-β-D-galakto-piranozit 
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2.8.2. Serolojik Testler 

2.8.2.1. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

Doğal yolla oluşan veya deneysel oluşturulan Rhodococcus equi 

enfeksiyonlarında, tayların kan serumunda oluşan antikorların tespit etmek için ELISA 

yönteminin elverişli olduğu ve kullanılabileceği bildirilmiştir (Takai ve ark. 1985).   

2.8.2.2. Koloni Blot Test  

1994 yılında Takai ve ark. hastalığın teşhisi için Rhodococcus equi ‘nin 

virülens-ilişkili antijenlere bağlanabilen 15-17-kDa hacmindeki antijenleri ayırt eden 

monoklonal antikoru (MAb 10G5) kullanarak, koloni blot testini kullanmışlar ve 

çalışmalarının sonucunda virülens-ilişkili antijenler için spesifik monoklonal antikor 

kullanılarak yapılan koloni blot testinin hızlı ve güvenilir sonuçlar verdiğini 

bildirmişlerdir (Takai ve ark. 1994a). 

2.8.3.  PCR (Polymerase Chain Reaction-Polimeraz Zincir Reaksiyonu)  

Sellon ve ark. 2001 yılında R. equi teşhisi için kullanılan PCR, Agar-jel 

immunodifüzyon (AGID), mikrobiyolojik kültür yöntemlerini kan, burun svabı, serum 

ve trakeal yıkama örneklerinde karşılaştırmışlar ve Rhodococcus equi’nin virülens 

plazmiti olan VapA’yı ayırt eden PCR tekniğinin trakeal yıkamalarda %100 duyarlı, 

%90,6 özgül olduğunu, trakeal yıkamalardan yapılan standart mikrobiyolojik kültürlerin 

%57,1 duyarlı, %93,8 özgül, serolojik testlerin ise %62,5 duyarlı, %75,9 özgül 

olduğunu bildirmişlerdir (Sellon ve ark. 2001). Yine bir başka çalışmada trakeal 

yıkamalara VapA’nın yapısal geneni tespit etmek üzere yapılan PCR metodunun sadece 

R. equi etkenini saptamadığını aynı zamanda virülensını da doğruladığı bildirilmiş, 

fakat aynı çalışmada bu metodun bakteriyel kültürlere oranla daha az duyarlı olduğu 

belirtilmiştir (Anzai ve ark. 1997). 

2.8.4. Trakeal Yıkamalar 

Atlarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının incelenmesi için trakeal yıkamalar 

sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu amaçla iki çeşit trakeal örnek toplama yöntemi 

uygulanmaktadır. Birinci yöntemde (nazotrakeal) yumuşak silikon bir sonda  atların 

burun deliklerinden girilerek nazofarenskten geçtikten sonra sonda trakeaya entübe 

edilir (Anzai ve ark. 1997; Hashikura ve ark. 2000). İkince yöntemde (Transtrakeal) ise, 
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boynun alt kısmında yapılan bir ensizyonla kanül/trokar yardımı ile sonda trakea içine 

intübe edilir (Hashikura ve ark. 2000). 

Nazotrakeal yöntemde atın burnu ve başı yukarda tutularak tüp bir nostrilden 

sokularak yavaşça trakeaya doğru itilir. Tüp omurgaların altına kadar entübe edildikten 

sonra 50 ml’lik bir enjektör ile 20ml kadar steril normal saline solüsyonu kataterden 

içeri akıtılarak işlem bittikten sonra hemen geri çekilir bu sırada trake yatay tutularak 

baş aşağı doğru eğilir. 10ml örnek toplanana kadar işlem tekrarlanır (Anzai ve ark. 

1997; Hashikura ve ark. 2000). 

Transtrakeal yöntemde servikal trakeanın alt 1/3’lük kısmı sabitlenip aseptik 

olarak temizlendikten sonra 2 trakeal halka arasına  ve daha sonra da deri 

ensizyonundaki 1 cm’lik kalınlığa 0.5 ml lokal anestezik subkutan olarak enjekte edilir. 

14 gauge’lik bir kanül veya bir trokar yumuşak dokudan 2 trakeal kıkırdak arasındaki 

lumene yerleştirilir. 60cm uzunluğunda 16 gauge’lik bir katater kanülden geçirilerek 30-

40 cm kadar omurgaların alt kısmına kadar ittirilir. Kataterin dış ucuna orta büyüklükte 

50ml’lik, 20-30 ml steril normal salin içeren bir enjektör yerleştirilir. Daha sonra saline 

enjekte edilip hemen geri çekilir. Erişkin atlarda gerekiyorsa işlem enjektör 

değiştirilerek 3-4 kez tekrarlanabilir (Beech 1981; Hashikura ve ark. 2000). 

Birinci yöntemde uygulanan nazotrakeal entübasyon bir endoskop yardımı ile 

veya körlemesine yapılabilir (Darien ve ark. 1990; Hashikura ve ark. 2000). 

Körlemesine yapılan nazotrakeal yöntemin transtrakeal yönteme göre bir dezavantajı 

sondanın üst solunum yolundan geçerken buradaki florayı alt solunum yollarına 

taşıması veya bu flora ile kontamine olmasıdır. Böylelikle toplanan örnekte de 

kontaminasyon oluşmaktadır (Hashikura ve ark. 2000; Hewson ve Viel 2002). 

Endoskop yöntemiyle yapılan uygulamalarda kontaminasyon riski ortadan kaldırılabilir 

fakat bu yöntem oldukça pahalı bir yöntemdir, taylarda kullanımı zordur ve kullanılan 

kataterin çapı daha küçük olduğu için daha az miktarda örnek toplanır (Katherine ve 

ark. 1984; Hashikura ve ark. 2000). Transtrakeal olarak isimlendirilen ikinci yöntem ise 

invazive bir yöntem olduğu için, mediastinal anfizem, lokal enfeksiyonlar, trakeal 

kanama, trakeanın kıkırdak halkalarında hasarlar gibi komplikasyonlara neden olabilir 

(Beech 1981; Hashikura ve ark. 2000). Nazotrakeal uygulamalar güvenli bir şekilde bir 

klinisyen tarafında saha ortamında kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Aynı tayda çok sayıda 

uygulama yapılabilir, daha büyük çapta bir katater kullanıldığından daha fazla miktarda 



 

 

25 

sıvı toplanabilir ve yapılan testler sonucunda transtrakeal yöntemlerle toplanan 

örneklerle benzer sonuçlar verdiği gösterilmiştir (Hashikura ve ark. 2000). 

Toplanan örnekler ilk olarak makroskopik bir incelemeden geçirilmelidir. Bu 

amaçla alınan sıvının rengi, berraklığı ve çökelti durumu kontrol edilir. Normal bir 

aspirasyon sıvısı berrak veya az miktarda bulanık olmalıdır. BAL sıvısının üzerinde az 

miktarda köpüklü bir sıvı bulunması alveollerden örnek toplandığını belirtir. Egzersiz 

sonucu oluşan pulmonar kanamaların bulunduğu atlarda, sıvı pembe veya kırmızı renkte 

izlenir, uzun süreli kanamaların bulunduğu durumlarda ise hemosiderin varlığına bağlı 

olarak kahverengi kısımlar izlenebilir. Çökelti, hava lümenleri ve alveoller içerisindeki 

mukus ve hücreselliği gösterir (Hewson ve Viel 2002).  

Aspire edilen sıvı amaca bağlı olarak serum tüplerinde toplanabilir veya sitolojik 

incelemeler amacıyla hücresel yapıyı korumak için etilendiamintetraasetik asit (EDTA) 

içeren tüplere konulabilir. Sitolojik işlemler için alınan örnekler, sellüler morfolojinin 

bozulmasını ve bakteriyel proliferasyonu önlemek için, hemen işleme sokulmalıdır. 

Örnek toplandıktan sonra oda sıcaklığında en fazla 8 saat sonra işlenmelidir. Bu süre, 

eğer toplanan örnekler buzdolabında (+4ºC) saklanırsa 24 saate kadar uzatılabilir. 

Sahada örnek toplandıktan sonra santrifüj edilerek hemen smear hazırlanması en doğru 

yöntem olacaktır. Kuruyan preparatlar sitolojik inceleme için oda ısında saklanabilir 

(Pickles ve ark. 2001, Kaynak: Hewson ve Viel 2002).  

Patolojik incelemelerde hücre sayımını kolaylaştırmak için santrifüje edilmiş 

preparatlar hazırlanması önemlidir. Yüksek hızlı santrifüjler düşük hızda olanlara oranla 

daha az hücre hasarına neden olurlar. Santrifüj sonrasında tüpün alt kısmında ve üstünde 

topaklar oluşacaktır. Üst kısımdaki topakların çökeltilmesini sağlamak için tüp yavaşça 

çevirilerek ve hafifçe parmakla vurularak dinlenmeye bırakılır. Bu konsantre örnekten 

damlalar alınıp lam üzerine yerleştirilip yayılarak smearlar hazırlanır ve havada 

kurutulur (Hewson ve Viel 2002). Immunohistokimyasal çalışmalar için örneklerden 

Silan/Poly-L-Lysin’li lamlar kullanılarak smear hazırlanır. Oda ısısında aseton ile 10 

dakika fikse edilir. İmmun boyama daha sonra yapılacaksa preparatlar -20 ºC’de 

saklanabilir (L.Szeredi ve ark. 2001).  

Hazırlanan preparatlar, rutin olarak, hücreselliğin incelenmesi için May 

Grünwald Giemsa, Diff-Quick ve Hematoksilen-Eozin (H.E.) ile boyanabilir. Genel 

olarak bir örnekten 6-8 preparat hazırlanmalıdır. Preparatlar bakteriyel identifikasyon 
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için Gram boyama, metakromatik (mast hücre) granüllerinin izlenmesi için Toludine 

Blue ve hemosiderin izlenmesi için Perl’s Pursian blue ile boyanabilir. Daha sonra 

preparatlar bir lamel ile kapatılarak incelenir. Lamel ile kapatılan preparatlar çok uzun 

süreler saklanabilir buda yapılan tedavinin gelişimini incelemek için kullanışlıdır 

(Hewson ve Viel 2002).   

Sitolojik incelemelerde normal atların trakeal yıkamalarında değişik miktarlarda 

epitel hücreleri, makrofajlar, nötrofiller, eozinofiller ve mononükleer hücreler 

izlenebilir. Atların solunum sistemden elde edilen hücresel sonuçları Mair ve ark. 

(1987) tablo halinde vermiştir (Tablo 2.3).  

 

Tablo 2-3: Atların solunum sisteminden elde edilen lavaj sıvılarındaki hücrelerin yaklaşık 
miktarları (yüzde ortalama±standart sapma)-“Mair ve ark. 1987”den. 

 Epitel Hücresi Yassı Hücre Makrofaj Lenfosit Nötrofil Eozinofil Mast Hücresi 

Burun lavajı 
(n=42) 

80.9±12.7 14.4±11.9 2.3±2.0 1.5±1.4 0.9±0.8 0 0 

Trakeal lavaj 
(n=42) 

49.1±11.5 0.3±0.6 43.0±10.7 2.2±2.4 4.6±4.9 0.7±0.4 0.1±0.2 

Transtrakeal lavaj 
(n=15) 

19.8±6.1 0 65.0±13.7 7.4±3.8 6.4±5.5 1.2±1.4 0.2±0.4 

Bronşiyal lavaj 
(n=42)  

32.5±10.9 0.1±0.4 55.5±12.9 3.4±2.6 8.4±5.9 0 0.1±0.3 

Bronko-alveolar lavaj 
(n=10) 

14.3±13.4 0 70.3±15.2 7.6±3.9 6.2±5.0 1.0±1.4 0.6±1.4 

 

2.8.4.1. Trakeal Yıkamalarda Rastlanan Hücresel Olmayan Oluşumlar  

Değişik nitelikte ve miktardaki mukus iplikçikleri, Curschmann’ın spiralleri 

(terminal hava yollarında oluşan mukus tıkaç atıkları), mantar sporları  ve hücre içi ve 

dışı bakteriler gibi Bronko-alveoler lavaj (BAL) sıvısının hücresel olmayan oluşumları 

bütün sıvının hacmine oranla dikkatle incelenmelidir. Curschmann’ın spiralleri küçük 

bronşiollerden köken alırlar ve fazla miktarda mukus üretilen kronik hastalıklarda ve 

astımsal reaksiyonlarda görülürler (Hewson ve Viel 2002). Mantar ve bitkisel 

materyallere trakeal yıkamalarda sıkça rastlanır. Bu bildirilenler dışında kıl, 

tanımlanamayan filament yapıları ve pigmentli debris izlenebilir. Nadiren uyuz 

etkenleri, küçük larvalar veya yumurta benzeri yapılar gözlenebilir (Katherine ve ark. 

1984).   



 

 

27 

2.8.4.2. Trakeal Yıkamalarda Rastlanan Hücreler 

Epitel Hücreleri 

Normal atların %75’inde siliyalı epitel hücreler toplam hücre hacminin belirgin 

bir kısmını oluştururlar. Bu hücreler yoğun tabakalar halinde gözlenirler ve eozinofilik 

uçlarındaki belirgin silia plaklarıyla diğer hücrelerden ayrılırlar. Çekirdek bazala 

yerleşmiştir ve sitoplazma homojenik görüntüdedir (Katherine ve ark. 1984). Bunların 

yoğun tabakalar halinde gözlenmesinin en önemli nedenlerinin biri örnek toplama 

sırasında oluşan travmalardır. Bunun yanı sıra tek tek bulunan hasar görmemiş 

hücrelerin sayısındaki artış, solunum sisteminin viral enfeksiyonlarında çokça görülür. 

Viral enfeksiyonların en karakteristik görüntüsü bu hücrelerin tüm siliyar tabakalarını 

kaybetmeleri, çekirdeklerinin piknotik görünüm alması ve bazen bazal hücre 

kısımlarında görülen intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleridir. Akut enfeksiyonun 

kronikleştiği durumlarda da, bu hücrelerin silialarını kaybettiği görülür fakat tüm siliya 

tabakasının kaybı çoğunlukla viral enfeksiyonlarda izlenir (Hewson ve Viel 2002). 

Aspirasyonlarda nadir olarak goblet hücrelerine rastlanabilir. Boyutları ve 

şekilleri sitoplazma içindeki salgısal vakuol sayılarına bağlı olarak farklılıklar gösterir. 

Çekirdek genellikle hücrenin kenarında bulunur. Şekilleri ovalden kolumnar yapılara 

kadar değişiklik gösterir, siliaları bulunmaz (Katherine ve ark. 1984).  

Genel olarak, alınan aspirasyonlarda birkaç tane süperfisyal ve intermediate 

tarzda yassı epitel hücresi görülür. Bunlar farenks, larenks, tükürük ve burun 

mukozalarından gelebilir ve çoğunlukla birkaç bakteri ile örtülmüşlerdir. Tek başlarına 

veya gruplar halinde bulunurlar ve çekirdekleri piknotik görüntüdedir veya 

çekirdeksizdirler. Çok sayıda gözlenen yassı epiteller, alınan örneğin üst solunum 

yollarından geçerken kontamine olduğunu düşündürür (Katherine ve ark. 1984).     

Alveolar Makrofajlar 

Bütün atların aspiratlarında bol miktarda bulunurlar. Yuvarlak-oval yapıda 

içinde çoğunlukla fagosite edilmiş materyal (eritrositler, apopitotik hücreler, mantar 

sporları, hemosiderin, polen parçacıkları, vb.) veya vakuoller bulunan bol sitoplazmalı 

hücrelerdir. Çekirdekleri yuvarlak yada böbrek şeklindedir, santral yada periferal 

yerleşim gösterir. Boyutunun 4 katına kadar genişleyebilirler ve bu durumda dev 

makrofajlar olarak adlandırılırlar. Vakuollü sitoplazmalar anormal olarak kabul edilmez 
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fakat hücrenin yapısını bozan ve çekirdeğin yerini değiştiren büyük vakuollere 

genellikle pulmonar hastalıkların belirtisi olan diğer bulgular gözlendiğinde rastlanır 

(Katherine ve ark. 1984). 

Hemosiderofajlar sitoplazmasında hemosiderin granülü içeren makrofajlardır. 

Sitoplazma vakuolleri içinde yeşil-kahverengi pigmentler şeklinde izlenirler. 

Nekropsilerde, BAL’da Hemosiderofajlar bulunması ve pulmonar hemoraji arasında 

doğru orantı saptanmıştır. Yoğun egzersiz yapan atların %90’ında  Hemosiderofajlar 

aylar boyunca izlenebilir. Ayrıca tekrarlanan pulmonar hemoraji gözlenen yarış 

atlarında hemosiderin yüklü çok çekirdekli dev hücrelere çok miktarda rastlanır 

(Hewson ve Viel 2002).  

Mantar sporları alveoller makrofajlar içinde en çok rastlanan eksojen 

materyallerdir. Makrofajlarda intrasellüler olarak lif veya polen gibi materyallere çok az 

sayıda rastlanır. Sitoplazmadaki siyah granüller karbon veya melanin olarak 

değerlendirilir. Yeni oluşan kanamalarda bazı makrofajların sitoplazmasında eritrositler 

görübilir (Katherine ve ark. 1984). Trakeada bol miktarda yangısal eksudat bulunan 

atlarda makrofajlar içinde piknotik hücre artıkları izlenebilir. Bazı yangısal durumlarda 

da makrofajların bütün olarak bir nötrofili fagosite ettiği görülebilir. 

Tayların BAL’larında yetişkin atlarınkine oranla çok daha fazla sayıda alveolar 

makrofaj bulunur ve bu miktar atın yaşı ilerledikçe azalır (Balson ve ark. 1997). 

Nötrofil lökositler 

Bunlar mukus parçacıkları içine gömülü, artık çevresine birikmiş veya kolumnar 

şekilde paketlenmiş olarak izlenirler. Çekirdekleri çok parçalıdır (Katherine ve ark. 

1984). Bütün yıkamalarda nötrofillere rastlanır. Her ne kadar bakteriyel enfeksiyonlar 

artan nötrofil miktarlarıyla birlikte düşünülse de günümüzde enfeksiyöz olmayan 

yangısal hava yolları hastalıklarında da nötrofil artışı oluştuğu kabul edilmiştir. Bu 

nedenle nötrofil artışının bakteriyel etiolojiye bağlı olup olmadığı dikkatle 

incelenmelidir. Septik pnömonilerde nötrofiller de karyolizis, segmentasyon kaybı veya 

karyoreksis gibi dejeneratif bozukluk belirtileri görülür. Bunun yanı sıra enfeksiyöz 

olmayan durumlarda nötrofiller yapılarını oldukça iyi korurlar; bunlarda bazen yoğun 

çekirdek yoğunlaşması ve sitoplazmanın minimale inmesi olarak izlenen nötrofil 

apoptozları gözlenir (Hewson ve Viel 2002; Katherine ve ark. 1984). 



 

 

29 

Lenfositler 

 Morfolojik olarak, çok yoğun koyu renkli yuvarlak çekirdeklere ve minimal 

düzeyde sitoplazmaya sahip hücrelerdir. Klinik olarak normal olan atların BAL’larında 

değişik oranlarda büyük-tipte lenfositler izlenir. Bu farklılıklar boyama prosedürleri ve 

hayvanların bulunduğu çevresel koşullara da bağlı olarak gelişir (Hewson ve Viel 

2002). Yetişkin atların BAL’larında taylarındakine oranla çok daha fazla sayıda lenfosit 

bulunur. Erken yaştaki taylarda CD4+ ve CD8+ lenfositlerin oranı oldukça düşüktür, 

tayın yaşı büyüdükçe bu oran artar. Bu bulgular tayların genç yaşta bazı patojenlere 

karşı daha duyarlı olmalarının nedeni olarak düşünülebilir (Balson ve ark. 1997).  

Mast Hücreleri 

Mast hücreleri sitoplazmalarında çok sayıda metakromatik granüller içeren 

değişik boyutlardaki hücrelerdir. Hava yollarının aşırı reaksiyonunda ve BAL toplama 

tekniklerine bağlı olarak bu hücrelerde değişik derecelerde degranülasyanlar izlenebilir 

(Hewson ve Viel 2002). Atlarda Tip-I aşırı duyarlılık reaksiyonları durumlarında 

sayıları artar (Smith ve ark. 2002).  

Eozinofiller 

Atlarda kolayca tanımlanabilen sitoplazmalarında çok sayıda asidofilik granüller 

içeren parçalı çekirdekli hücrelerdir. Yırtılmış ve dağılmış eozinofil granüllere çok fazla 

sayıda eozinofil yoksa nadiren rastlanır. Çalıştırılan atlarda %5-7 kadar görülebilir. Çok 

sayıda eozinofil görülmesi akciğer parazitlerini düşündürür.Tipik olarak artan mast 

hücre durumlarında eozinofil sayılarında da artış gözlenir. Her ne kadar insanlarda 

eozinofil sayısında ki artış astım tablosuyla özleştirilse de atlarda bu rolü tam olarak 

açıklanamamıştır ve atlarda alerjik yangısal cevapta biriken ve salınan belirli sitokinler 

hakkında daha çok çalışma yapılması gerekmektedir (Hewson ve Viel 2002 Katherine 

ve ark. 1984). 

2.8.5. İmmunohistokimyasal Çalışmalar (IHK) 

Tayların akciğer ve bağırsak lezyonlarında hastalığın etkeni R. equi’nin 

immunohistokimyasal yöntemlerle saptanması için birçok çalışma yapılmıştır (Ishino ve 

ark. 1992; Madarame ve ark. 1996; Mariotti ve ark. 2000; Szeredi ve ark. 2001).  
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Ishino ve ark. (1992) streptavidin biyotin yöntemini kullanarak 10 taydan elde 

edilen dokuları R. equi’nin CE-220 suşuna karşı hazırlanmış anti- R. equi tavşan 

serumu, anti-BCG tavşan serumu, anti-lyzozim tavşan serumu, anti-α1-AT tavşan 

serumu, anti-α1-ACT, anti-equine IgM tavşan serumu, anti-IgG keçi serumu veya anti 

anti-equine IgA tavşan serumu kullanarak immunohistokimyasal yöntemlerle etkeni ve 

makrofajlar içindeki lizozomal enzimleri saptamışlar. Çalışmalarının sonucunda anti-R. 

equi tavşan serumuyla boyanmanın Gram boyamalarından daha spesik olduğunu, anti-

BCG ile yapılan boyanmanın anti-R. equi tavşan serumuyla boyanmaya benzer sonuçlar 

verdiğini ve bunun R. equi’nin Mycobacterium’lara benzer yüzey elemanlarından 

kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. Ayrıca makrofajların sitoplazmalarında lizozomal 

enzimlerin varlığını saptadıkları halde R. equi etkenlerinin sağlam olduğunu 

göstermişler ve bununda R. equi’nin Mycobacterium’lara benzer yüzey elemanlarının 

lizozomlara karşı dirençli olabileceği veya fagositler içindeki lizozomal enzimlere karşı 

oluşturmuş olabilecekleri bir etkiden kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. Yine 

lezyonlar içerisinde IgM, IgG ve IgA’ların varlığını göstererek her ne kadar daha az 

olsada humoral yanıtın bakteriyel sindirimde bir rol aldığını göstermişlerdir (Ishino ve 

ark. 1992). 

R. equi’nin 15-17-kD’luk antijenlerine karşı spesifik monoklonal antikor (Mab 

10G5) ile çalışmalar yapılmıştır.  Bu çalışmaların sonucunda araştırmacılar Mab10G5 

ile yapılan immunohistokimyasal testlerin yüksek derecede duyarlı ve özgül olduğunu, 

hem hücre içi hemde hücre dışı antijenleri saptadığını ve daha da önemlisi saptanan 

antijenin virülens ilişkili olduğunu ve sadece formol ile tespit edilmiş dokuların 

bulunduğu, bakteriyolojik ekimlerin yapılamadığı durumlarda Mab 10G5 ile yapılan 

immunohistokimyasal boyamaların diagnostik değeri olabileceğini bildirmişlerdir  

(Madarame ve ark. 1996; Mariotti ve ark. 2000). 

Yine, Szeredi ve ark. 2001 yılında tavşanlardan elde ettikleri anti-ATCC 33701 

antikoru ile tayların nekropsilerinde lezyonlu organlardan hazırladıkları tuşe preparatları 

ve bu hayvanların trakeal eksudatlarından hazırladıkları sürme preparatları 

immunohistokimyasal olarak boyamışlar ve bu yöntemin, etkenin saptanması için hızlı 

bir metot olduğunu, duyarlılığının bakteriyolojik taramalara denk, hatta bazen daha 

yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca immunositolojik yöntemlerin trakeal 

sıvaplardan  hazırlanan preparatlarda başarılı olarak çalıştığını göstermişler, canlı 
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hayvanlardan da hazırlanan trakeal aspirasyon preparatlarının immunositokimyasal 

yöntemlerle incelenmesinin tanı için olası bir yöntem olarak kullanılabileceğini ve bu 

konuda ileride başka çalışmalar yapılması gerektiğini bildirmişlerdir (Szeredi ve ark. 

2001).   

2.9. Proflaksi Çalışmaları 

Deneysel olarak canlı R. equi ile oral olarak immunize edilen taylarda, 

intratrakeal inokulasyonlar sonucunda klinik bulgular izlenmemiştir (Chirino-Trejo ve 

ark. 1987b). Yine taylarla yapılan bazı çalışmalarda bakterilerin opzonizasyonu, immun 

serum ile arttırılarak tayların alveolar makrofajlarının in vitro olarak öldürme 

aktiviteleri arttırılmıştır (Zink ve ark. 1987; Hietala ve Ardans 1987a). 

Taylarda canlı organizmalarla yapılan aşılamalar bir derece koruma sağlamış, 

fakat ölü organizmalarla yapılan aşılama koruma sağlamamıştır (Nordmann ve ark. 

1992; Varga ve ark. 1997) yine immun serum, immun plazma, kolostrum antikorları  ile 

bağışıklık sağlanamamıştır (Martens ve ark. 1989; Varga ve ark. 1997). 

R. equi antijenleri ile immunize edilen donör atlardan elde edilen hiperimmun 

serumun uygulanması ile enzootik olarak etkilenlenen çiftliklerde Rhodococccus equi 

pnömonisi etkili bir şekilde kontrol edilmektedir. Serum uygulaması antigen ile 

immunize edilmiş kısrakların taylarına genellikle 2-3 ve 21-25 günlük yaşlarda veya 

sadece 21-25 günlük yaşta bir kez yapılır (Prescott ve ark. 1997; Becu ve ark. 1997).  

2.10. Tedavi 

Tedavide eritromisin, azitromisin, fluorokinolonlar, klindamisin, 

trimetoprim/sulfametakzol, kloramfenikol veya rifampin gibi makrofajlar içerisinde 

yoğunlaşabilen antibiyotikler (Prokesch ve Hand 1982; Perez ve ark. 2002) ve 

sinerjektik etki sağlayacak bir ilaç kullanılmalıdır (LeBar ve Pensler 1986).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Taylar 

Çalışmada Bursa ve İstanbul çevresinde bulunan haralarda yaşayan, 1-5 aylık 54 

adet R.equi semptomları taşımayan, sağlıklı (Kontrol grubu), 56 adet R. equi 

enfeksiyonu şüpheli (Çalışma grubu) taylardan örnekler toplandı. Histopatolojik 

değerlendirmeler için araştırma süresince ölen bir taydan alınan dokular ve Anabilim 

Dalımıza gönderilen, formolde tespit edilmiş-parafinle bloklanmış, R. equi enfeksiyonu 

şüpheli taylara (n=8) ait doku örnekleri incelendi. (Tablo 3.1). 

Haralarda günlük olarak iki kez (sabah ve akşamüzeri) ateşleri ölçülen 

hayvanlardan, vücut ısıları yükselmiş olarak saptanan tayların genel muayenesi 

yapıldıktan sonra, kan örnekleri hara laboratuvarında incelendi. Genel muayene de 

hırıltı solunum, solunum sıklığı ve derinliğinde artış izlenen hayvanların göğüs boşluğu 

ultrason ile tarantı.  

Nazotrakeal örnekler toplanırken, taylardan bir iki gün süren yüksek ateş (>38,5 

°C), burun akıntısı, solunum sıklığı (dakikada >30 soluk) ve derinliğinde artış, hırıltılı 

solunum, öksürük, ishal, fibrinojen değerlerinde artış (>400 mg/dl), süt emmeme, kan 

değerlerinde yükselme, durgunluk ve ultrasonda apse gibi bulgulardan bir veya birkaç 

tanesi saptananlar R. equi enfeksiyonu  şüpheli olarak kabul edildi. 

Kontrol grubundan 4 numaralı tayda 11 gün, 14 numaralı tayda 3 gün ve 36 

numaralı tayda 7 gün sonra klinik semptomlar izlendiği için bu hayvanlardan tekrar 

örnek alınarak, bu hayvanlar çalışma grubuna sırasıyla 29, 32 ve 28 numaralar olarak 

kaydedildi. 
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Tablo 3-1: Trakeal yıkama örnekleri toplanan hayvanların numaraları, yaşları ve 
cinsiyetleri 

Şüpheli taylar (Çalışma Grubu) Sağlıklı Taylar (Kontrol Grubu) 

Numara Yaş (ay) Cinsiyet Numara Yaş (ay) Cinsiyet 

Ç1 5 Dişi K1 3,5 erkek 

Ç2 2,5 Dişi K2 3 dişi 

Ç3 3 Dişi K3 3,5 erkek 

Ç4 3 Erkek *K4 3,5 dişi 

Ç5 3 Dişi K5 3,5 dişi 
Ç6 3 Erkek K6 3,5 dişi 

Ç7 3,5 Dişi K7 3,5 dişi 

Ç8 1,5 Dişi K8 3,5 erkek 

Ç9 1,5 Erkek K9 3 dişi 

Ç10 1,5 Erkek K10 3,5 erkek 

Ç11 1,5 Dişi K11 3 erkek 
Ç12 1,5 Erkek K12 3,5 dişi 

Ç13 1,5 Dişi K13 3 dişi 

Ç14 1,5 Dişi *K14 3 erkek 

Ç15 1,5 Dişi K15 3 erkek 

Ç16 1,5 Erkek K16 3 dişi 

Ç17 1,5 Dişi K17 3 erkek 
Ç18 1,5 Dişi K18 3 dişi 

Ç19 1,5 Erkek K19 3 erkek 

Ç20 1,5 Erkek K20 3 dişi 

Ç21 1,5 Erkek K21 3,5 dişi 

Ç22 1,5 Dişi K22 3 erkek 
Ç23 1,5 Erkek K23 3 erkek 

Ç24 1,5 Erkek K24 1,5 erkek 

Ç25 2 Erkek K25 1,5 dişi 

Ç26 2 Erkek K26 1,5 dişi 

Ç27 2 Erkek K27 1,5 dişi 

*Ç28 2 Dişi K28 1,5 erkek 
*Ç29 3,5 Dişi K29 1,5 dişi 

Ç30 3,5 Erkek K30 2,5 erkek 

Ç31 3,5 Dişi K31 2,5 dişi 

*Ç32 3 Erkek K32 2 erkek 

Ç33 2 Dişi K33 2,5 erkek 

Ç34 3 Dişi K34 2 dişi 
Ç35 3 Erkek K35 2 dişi 

Ç36 3 Erkek *K36 2 dişi 

Ç37 3 Erkek K37 2 erkek 

Ç38 3 Dişi K38 2,5 dişi 

Ç39 3 Dişi K39 2,5 dişi 

Ç40 2 Dişi K40 3 erkek 
Ç41 2 Dişi K41 3 dişi 

Ç42 2 Erkek K42 3 erkek 

Ç43 2 Erkek K43 3 erkek 

Ç44 2 Dişi K44 3 dişi 

Ç45 2 Erkek K45 3 erkek 

Ç46 2 Erkek K46 3 dişi 
Ç47 2 Erkek K47 3,5 dişi 

Ç48 2 Dişi K48 3 dişi 

Ç49 3 Erkek K49 3 erkek 

Ç50 3 Erkek K50 3 dişi 

Ç51 3 Dişi K51 3 dişi 
Ç52 3 Erkek K52 3 erkek 

Ç53 2 Dişi K53 3 erkek 

Ç54 1,5 Dişi K54 3 erkek 

Ç55 1,5 Erkek    

Ç56 3 Erkek    

* kontrol grubu için örnek alınan ve daha sonra klinik semptomlar izlendiği için çalışma grubu için tekrar örnek 
alınan hayvanlar. 

 



 

 

34 

3.2.  Nazotrakeal yıkamaların toplanması 

Nazotrakeal sıvıların toplanması amacıyla sonda olarak; iç çapı 0,5 cm olan, 

yumuşak plastikten yapılmış, tek kullanımlık oksijen bağlantı hortumları kullanıldı 

(Bıçakçılar Ref #: 565 1505 1). 

Numune alınacak tay 2 kişi tarafından zapt edildikten sonra, katater tayın sağ 

burun deliğinden geçirilerek işlemin daha kolay yapılması için, hayvanın başı ve boynu 

yukarıda tutularak yavaşça trakeye doğru ilerletildi. Hayvanın öksürmesini takiben 

katater omurların altına doğru bir miktar daha itildi ve 50 ml’lik enjektör ile 20 ml steril 

serum fizyolojik (%0,9 izotonik sodyum klorür, Biosel) ve 30 ml hava (nonsteril) 

katater içerisine boşaltılarak hayvanın başı ve boynu aşağı doğru eğilip boşaltılan sıvı 

hızla geri çekildi. Ardından toplanan örnek steril tüplere aktarıldı.  

3.3. Kan serumlarının toplanması 

Nazotrakeal yıkama yapılan bütün hayvanların V. jugularis’inden kırmızı 

kapaklı venojet tüplerine örnekler alındı. Örnekler hemen 4000 devirde 10 dakika 

santrifüj edilip (Nüve, CN 180), ayrılan kan serumları mikropipet yardımıyla ependorf 

tüplerine toplanarak ELISA uygulamaları yapılana kadar  -18°C’de saklandı. 

3.4. ELISA 

Taylardan alınan kan serumları ELISA yöntemi ile değerlendirildi (ELISA 

yöntemi Pendik Veteriner Kontrol ve Araştıma Enstitüsü Serolojik Teşhis Laboratuvarı 

tarafından yapıldı). Bu test için kullanılan ticari kit (Instituto de Virologia, C.I.C.V.y A., 

INTA-Castelar, Buenas Aires, Argentina); Virülens ilişkili protein antijenleri (VapA), 

equi faktörleri (Kolesterol oksidaz, fosfolipazlar), somatik proteinler ve kapsüler 

polisakkaritlerin antijenleri gibi çok çeşitli antijenler içeriyordu. 

3.4.1. ELISA Prosedürü 

ELISA prosedürü ve kullanılan solüsyonlar ELISA kiti içinden çıkan data sheet 

dorultusunda yapıldı. 

 

1. 1/1.000 dilüsyonundaki 100 µl antijen ile 96 kuyucuklu tablalar kaplandı (Negatif 

kontrol için antijen yerine aynı dilüsyonda bakteri bulunmayan kültür süpernatantı 

kullanıldı). 
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2. 1 saat 37 °C’de nem çemberinde 1 saat inkübe edildi. 

3. PBS ile 2 kez yıkandı. 

4. 200 µl/kuyucuk yağsız süt ile 37°C’ de 1 saat bloklama işlemi yapıldı. 

5. PBS ile 2 kez yıkandı. 

6. Farklı 96 kuyucuklu doku kültürü tablalarında, her bir kan örneğinden PBS ile 4 

katlı dilüsyonlar  hazırlandı (başlangıç dilüsyonu 1:160). Her bir dilüsyondan 100 µl 

pozitif negatif olarak kaplanmış kuyucuklara sırayla aktarıldı. 

7. 1 saat 37 °C’de nem çemberinde 1 saat inkübe edildi. 

8. PBS ile 4 kez yıkandı. 

9. Her bir kuyucuğa 1:5.000 (PBS) dilüsyonunda konjugat (Anti-horse IgG (H+L)) 

eklendi. 

10. 1 saat 37 °C’de nem çemberinde 1 saat inkübe edildi. 

11. PBS ile 4 kez yıkandı. 

12. Her bir kuyucuğa 100 µl. taze olarak hazırlanmış substrat solüsyonu eklendi. 

13. Oda ısında 16 (12-20) dakika inkübe edildi.  

14. Reaksiyon her kuyucuğa 50 µl %5’lik SDS eklenerek durduruldu. 

3.5. Nazotrakeal örneklerden preparat hazırlanması ve boyanması 

Tüpler içerisindeki nazotrakeal yıkama örnekleri 4000 devirlik santrifüjde 10 

dakika santrifüj edildikten sonra örnekler port-tüpte 1-2 dakika dinlenmeye bırakılarak 

çökeltinin dibe toplanması sağlandı. Ardından çökeltinin üzerindeki fazla sıvı 

uzaklaştırıldıktan sonra mikropipet yardımıyla tüpün dibinden 5 µ’luk örnekler alınarak 

normal lamlara Diff-Quick boyamaları için 2 adet, Gram boyamaları için 2 adet ve 

silanlı lamlara (Histobond, Ref. No: 08 100 00) immunositokimyasal (ISK) boyamalar 

için 3 adet froti hazırlandı.      

ISK boyamalar için yapılan frotiler kurutulmadan, 10 dakika  aseton (%100) 

içerisinde fiske edildikten sonra boyamaların yapılacağı güne kadar kapaklı lam 

saklama kutularında -18°C’de saklandı. 
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Diff-Quick ve Gram boyamaları için hazırlanan preparatlar yarım saat kadar 

havada kurutulduktan sonra ticari boya setleri (Diff-Quick, Bio Optica, 04-090805/L, 

Gram Boyası, Merck, 1.0160.0001) kullanılarak boyandı.  

3.6. Hücre bloklarının hazırlanması 

Hücre blokları, Kung ve ark. (1990) tarafından anlatılan yöntem kullanılarak 

hazırlandı. Frotiler hazırlandıktan sonra tüpün dibinde kalan çökeltinin üzerine 

fikzasyon amacıyla 2 ml kadar %7,5’lik tamponlu formaldehit eklendi, eşit fikzasyon 

sağlamak için tüpler hafifçe çalkalandı  ve 4-6 saat bekletildi. Fikzasyondan sonra tüpler 

tekrar santrifüj edilip üst kısımdaki kalan formaldehit çözeltisi uzaklaştırıldı. Daha 

sonra çökeltinin üzerine %2’lik sıcak bakteriyolojik agar dökülüp, hafifçe çalkalanarak 

içerik ependorf tüplerine alındı. Tüpler ters çevrilip donmaya bırakıldı. Agar donduktan 

sonra ependorf tüplerinin alt kısmı kesildi. Buradan hafifçe ittirilerek donmuş agar 

kitleleri ependorf tüpünlerinden çıkartıldı ve filtre kağıtlarına sarıldıktan sonra 

kasetlenip doku takip cihazında yerleştirilerek rutin işlemlerden geçirildi.  

3.7. Doku Takibi ve Parafin Bloklardan Kesit Hazırlanışı 

Çalışma süresince ölen hayvanlardan (n=1) alınan doku örnekleri %10’luk 

tamponlu formol çözeltisinde 24 saat tespit edilip, kasetlendi. Kasetlenen doku ve hücre 

bloğu örnekleri rutin doku takip işlemlerinden geçirildi ve tüm örneklerden Rotary 

Mikrotomuyla 2–3 µm kalınlığında seri kesitler alındı. Çalışmanın deneysel 

aşamasından önce histopatolojik incelemesi yapılmış ve R. equi enfeksiyonu şüphesi ile 

öldüğü düşünülen hayvanlardan alınan Anabilim Dalı arşivine ait diğer parafin 

bloklardan (8 adet)  IHK için aynı şekilde seri kesitler alındı. Her olguya ait kesitlerden 

bir örnek, ışık mikroskobunda değerlendirilmek üzere H.E. ile boyanırken, diğerleri 

immunohistokimyasal işaretleme için Poly-L-Lysine (PLL, Innovex, Kat. No.CUS801) 

kaplı lamlara alınarak oda sıcaklığında saklandı.  

İmmunohistokimyasal prosedür uygulanacak tüm kesitler bir gece önceden 

65°C’lik etüvde bekletilerek kuru olarak parafin giderme işlemi yapıldı. 

3.8. İmmunohistokimyasal boyamalar 

Doku örneklerinden ve hücre bloklarından PLL kaplı lamlara alınan parafin 

kesitler, silanlı lamlara hazırlanmış frotiler Rhodococcus equi ‘nin virülens-ilişkili 

antijenleri olan 15-17-kDa hacmindeki antijenleri ayırt eden monoklonal antikor (MAb 
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10G5) ile streptavidin-biyotin peroksidaz tekniği kullanılarak immunohistokimyasal 

olarak işaretlendi (MAb 10G5,Japonya Kitasato Üniversitesi, Veteriner Hekimlik ve 

Hayvan Bilimleri Okulu, Hayvan Hijyeni Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Shinji Takai 

tarafından sağlanmıştır). Hazırlanan frotilerin immunositokimyasal yöntemlerde tanı 

için yeterli olmadığı durumlarda, hücre bloklarından kesitler hazırlanıp değerlendirildi. 

Konsantre olan primer antikorların sulandırılması amacıyla çok yüksek dilüsyonlarda 

fosfatlı tampon çözeltisi (PBS), düşük dilüsyonlarda Antikor Sulandırıcısı (ZYMED, 

Ref/Cat No: 00-3118) kullanıldı. Doku kesitleri, hücre blokları ve frotiler için en iyi 

sonuçlar sırasıyla 1:400, 1:500 ve 1:20.000 oranındaki dilüsyonlar kullanılarak elde 

edildi. 

İmmun boyamalar için DAKO LSAB2 kiti (Code K0673) ve reaksiyonun 

renklendirilmesi amacıyla ile işaretlenen preparatlarda kromojen olarak 3-amino–9-

etilkarbazol (AEC), (LabVision, USA, Kat No. TA–125-HA) kullanıldı. Kromojen 

olarak DAB yerine AEC kullanılmasının nedeni, 3, 3’-diaminobenzidin (DAB)’ın açığa 

çıkardığı rengin solunum yollarında rastlanabilen toz, pigment gibi maddelerle benzer 

bir renk oluşturması, AEC ile ayrımın daha kolay yapılabilmesidir.   

Doku kesitlerinden hazırlanan preparatlara, enzim ön işlemi aşamasında 

antijenlerin açığa çıkarılması amacıyla, mikrodalga fırın (Arçelik, MD55I) kullanılarak 

orta yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 70°C) sitratlı tampon çözeltisi uygulandı, hücre 

bloklarından hazırlanan kesitler Proteinaz K (ZYMED, Ref/Cat No: 00-3011) çözeltisi 

ile inkübe edildi. Hazırlanan frotiler, formaldehit ile fikse edilmediği için ve hücrelerin 

korunması, dökülmesinin önlenmesi amacıyla antijen açığa çıkarma işlemi 

uygulanmadı. 

Boya prosedürü boyunca yıkama solüsyonu olarak fosfatlı tampon çözeltisi 

(PBS) kullanıldı. Zemin boyaması için Mayer Hematoksilen (BDH, England. Kat No. 

350604T) kullanıldı. Son olarak preparatlar çeşme suyu ile yıkandıktan sonra, AEC ile 

uyumlu su bazlı bir yapıştırıcı (ScyTek, Ref: AML060) ile kapatıldı.  
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3.8.1. Sitolojik Preparat için İmmunositokimyasal İşaretleme Protokolü  

1. Preparatların ısısının oda ısına getirilmesi 

2. Dehidrasyon 

 % 100’lük Alkol ................................................................... 2 x 3 dakika 

 % 96’lık Alkol ...................................................................... 2 x 3 dakika 

 % 80’lik Alkol ...................................................................... 3 dakika 

 % 70’lik Alkol ...................................................................... 3 dakika 

 Distile su ............................................................................... 2 x 3 dakika 

3. UV block ile Proteinlerin Bloke Edilmesi .............................. 7 dakika  

4. Primer Antikor (PBS ile 1:20.000) inkübasyon ...................... 1 saat  

5. PBS ile yıkama ........................................................................ 3 x 3 dakika  

6. Sekunder Antikor (Link) ile inkübasyon................................. 20 dakika 

7. PBS ile yıkama ........................................................................ 3 x 3 dakika 

8. Endojen Peroksidaz Aktivitesinin Bloke Edilmesi 

 %3’ lük H2O2    (distile su) ...................................................... 20 dakika 

9. PBS ile yıkama ....................................................................... 3 x 3 dakika 

10. Streptavidin Biyotin HRP ile inkübasyon ............................ 20 dakika 

11. PBS ile yıkama ...................................................................... 3 x 3 dakika    

12. Kromojen (AEC) inkübasyon ................................................ 20 dakika 

13. Distile su ile yıkama ............................................................. 2 x 5 dakika 

14. Hematoksilen ile fon boyanması .......................................... 3 dakika 

15. Akar su altında yıkama ........................................................ 15 dakika  

16. Distile su ile yıkama ............................................................. 5 dakika 

17. Frotilerin su bazlı yapışkan ile kapatılması. 
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3.8.2. Hücre blokları ve Doku Kesitleri için İmmunohistokimyasal İşaretleme 
Protokolü 

1. Parafinin giderilmesi ve dehidrasyon 

 Ksilol ....................................................................... 3 x 30 dakika 

 % 100’lük Alkol ..................................................... 2 x 3 dakika 

 % 96’lık Alkol ........................................................ 2 x 3 dakika 

 % 80’lik Alkol ........................................................ 3 dakika 

 % 70’lik Alkol ......................................................... 3 dakika 

 Distile su .................................................................. 2 x 3 dakika 

2. Antijenlerin açığa çıkarılması  

� Hücre blokları için Proteinaz K ile inkübasyon ...... 20 dakika 

� Doku kesitleri için Mikrodalga Fırında, Medium High 

derecesinde (yaklaşık 70°C), Sitratlı Tampon Çözeltisi 

içerisinde, dokuların kurumasının engellenmesi için aralarda 

buharlaşan sıvı yerine yenisi eklenerek 

ısıtma....................................................................... 4 x 5 dakika 

Aynı solüsyon içerisinde soğutma .......................... 20 dakika 

3. PBS ile yıkama ................................................................ 3 x 3 dakika 

4. UV block ile Proteinlerin Bloke Edilmesi ....................... 7 dakika  

5. Primer Antikor ile inkübasyon ......................................... Gece boyunca 4°C’de  

� Hücre Blokları için dilüsyon 1:500 (antikor sulandırıcı) 

� Doku kesitleri için dilüsyon 1:400 (antikor sulandırıcı)  

6. PBS ile yıkama ................................................................ 3 x 3 dakika  

7. Sekunder Antikor (Link) ile inkübasyon.......................... 20 dakika 

8. PBS ile yıkama ............................................................... 3 x 3 dakika 

9. Endojen Peroksidaz Aktivitesinin Bloke Edilmesi 

 %3’ lük H2O2    (distile su) ......................................... 20 dakika 
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10. PBS ile yıkama .............................................................. 3 x 3 dakika  

11. Streptavidin Biyotin HRP ile inkübasyon ...................... 20 dakika 

12. PBS ile yıkama ............................................................... 3 x 3 dakika    

13. Kromojen (AEC) inkübasyon ........................................ 30 dakika 

14. Distile su ile yıkama ....................................................... 2 x 5 dakika 

15. Hematoksilen ile fon boyanması ................................... 3 dakika 

16. Akar su altında yıkama ................................................... 15 dakika  

17. Distile su ile yıkama ....................................................... 5 dakika 

18. Preparatların su bazlı yapışkan ile kapatılması. 

3.8.3. Kontrol dokularının boyanması 

3.8.3.1. Pozitif Kontrol 

Pozitif kontrol olarak  trakeal yıkama sıvısı ve nekropsi işlemleri sırasında 

akciğer lezyonlarından yapılan sıvapların bakteriyel ekimlerinde (Ekimler İstanbul 

Üninersitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapılmıştır) R. equi 

üretilen ve kan serumundan yapılan ELISA sonucu R. equi pozitif olan, 2 aylık taydan 

alınan trakeal yıkama sıvılarından yapılan frotiler, nekropsi esnasında akciğer 

lezyonlarından hazırlanan tuşe preparatlar ve akciğer dokuları kullanıldı. 

3.8.3.2. Negatif Kontrol 

Pozitif kontrol olarak kullanılan hayvanın trakeal yıkamaları ve dokularından 

hazırlanan frotiler ve doku kesitleri, immun boyamaları esnasında primer antikorun 

uygulandığı aşamada primer antikor yerine PBS ile inkube edilerek negatif kontroller 

oluşturuldu. Boyama protokolü bu aşama dışında aynı şekilde uygulandı. Negatif 

kontrollerin hiçbirinde pozitiflik izlenmedi. 

3.8.4. İmmunreaksiyonların Değerlendirilmesi 

Pozitif kontrollerin ve negatif kontrollerin işaretlenmesine bakıldıktan sonra; 

ISK ve IHK ile işaretlenen örnekler, Olympus BX50F4 ışık mikroskobuyla, farklı 

alanları taranarak immunreaksiyonun varlığı veya yokluğuna göre negatif ve pozitif 

olarak değerlendirildi. ISK örneklerinde pozitifliğin kabulü için alveolar makrofajlar 

içerisindeki etkenlerin boyanması şart kabul edildi.  
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3.9. İstatiksel değerlendirmeler 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) paket programı kullanılarak, 

çalışma ve kontrol grubunun ELISA ve ISK sonuçları arasındaki değerlendirmeler khi-

kare yöntemiyle değerlendirildi. Ayrıca Medikal Testlerinin Değerlendirilmesi Yöntemi 

(Özdamar 1999 pp. 411-415) kullanılarak, ISK yönteminin ELISA yöntemine göre 

duyarlıklık, özgüllük, pozitif tanımlama, negatif tanımlar ve doğruluk oranları 

hesaplandı. 
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4. BULGULAR 

4.1. Klinik Bulgular 

R. equi şüpheli taylarda durgunluk, anneyi emmede isteksizlik, burun akıntısı, 

40°C’nin üzerine çıkan ateş, hırıltılı solunum ve solunum sayısında ve derinliğinde artış 

izlendi. Bu bulguların izlendiği hayvanlardan alınan kan örneklerinde akyuvar ve 

nötrofil lökosit değerleri yüksek bulundu ve fibrinojen değerleri 400 mg/dl’nin üzerinde 

saptandı. Bazı hayvanlarda yüksek ateş ve solunum bozukluklarının yanı sıra ve tek 

başına inatçı diareler izlendi. Belirgin öksürük izlenen bazı hayvanlarda röntgen ve 

ultrason incelemelerinde akciğerde apse oluşumları saptandı.  

Çalışma grubuna ait hayvanlarda gözlenen klinik bulgular Tablo 4.1’de 

verilmiştir.   

4.2. Nekropsi Bulguları 

Çalışma sırasında ölen, 2 aylık bir tayın (Ç41) sistemik nekropsisi yapıldı.  

Nekropside hayvanda belirgin kaşeksi, deri altı dokusu ve mukozalarda açık sarı renkli 

görünüm ve bütün lenf yumrularında büyüme saptandı.   

Göğüs kafesi açıldığında; perikartta 5-10 ml kadar sarı renkli seröz karakterde 

sıvı saptandı. Akciğerlerde koyu kırmızı renkte görünüm, yer yer koyu renkli, sert 

kıvamda konsalidasyon alanları gözlendi. Akciğer üzerinde çok sayıda, 1-2 mm 

çapından 2-3cm çapına kadar değişen boyutlarda, boz renkli odaklar izlendi (Şekil 1). 

Bu odakların kesit yüzülerinin sarı renkli olduğu ve odakların orta kısmında bulunan 

içeriğin püre kıvamında olduğu ve bıçağın yüzeyine bulaştığı saptandı (Şekil 2).  

Bağırsakların sarımtrak renkli, sulu bir içerik ile dolu olduğu ve mukozaların 

kalınlaştığı gözlendi. 

 Diğer organlarda önemli makroskobik bulgulara rastlanmadı.  
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Tablo 4-1: Çalışma grubu hayvanlarına ait klinik bulgular. 

Tay No Klinik Bulgular Tay No Klinik Bulgular 

Ç1 
Burun akıntısı, halsizlik, öksürük ve yüksek ateş. 

Ç29 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve lenfosit değerlerinde artış. 

Ç2 
Yüksek ateş, akciğerlerden gelen yaş hırıltı sesler, nötrofil lökosit sayısında artış. 

Ç30 
Yüksek ateş,  halsizlik, solunum sayısında artış ve hırıltılı. 

Ç3 
Yüksek ateş, öksürük 

Ç31 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış,solunum sayısında artış. 

Ç4 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç32 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit, lenfosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç5 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç33 
Yüksek ateş, burun akıntısı, solunum sayısında artış ve hırıltılı 

Ç6 
Süt emmiyor, yüksek ateş, nötrofil lökosit değerlerinde artış. 

Ç34 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç7 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit ve fibroblast değerlerinde artış. 

Ç35 
yüksek ateş, süt emmiyor, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç8 
Yüksek ateş, halsizlik, öksürük. 

Ç36 
Sürekli 40°C ateş, süt emmiyor. 

Ç9 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç37 
Yüksek ateş, ishal 

Ç10 
Yüksek ateş, solunum sayısında artış ve hırıltılı 

Ç38 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç11 
Yüksek ateş, burun akıntısı 

Ç39 
15 gündür devam eden inatçı bir ishal. 

Ç12 
Burun akıntısı, halsizlik 

Ç40 
Yüksek ateş, öksürük 

Ç13 
Yüksek ateş, burun akıntısı, halsizlik 

Ç41 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış, ultrasonda apse görüntüsü 

Ç14 
Yüksek atış, solunum sayısında artış ve hırıltılı solunum 

Ç42 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış, ultrasonda apse görüntüsü 

Ç15 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit, lenfosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç43 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç16 
Yüksek ateş, burun akıntısı,  halsizlik 

Ç44 
Yüksek ateş, öksürük. 

Ç17 
Yüksek ateş, solunum sayısında artış ve hırıltılı, nötrofil lökosit değerlerinde artış 

Ç45 
Yüksek ateş, öksürük 

Ç18 
Yüksek ateş, öksürük, süt emmiyor. 

Ç46 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç19 
Yüksek ateş,  halsizlik, burun akıntısı 

Ç47 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış, ultrasonda apse görüntüsü 

Ç20 
Yüksek ateş, ishal, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç48 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış, ultrasonda apse görüntüsü 

Ç21 
Yüksek ateş, ishal, öksürük. 

Ç49 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit ve lenfosit değerlerinde artış. 

Ç22 
Yüksek ateş, ishal, halsizlik, süt emmiyor. 

Ç50 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit, lenfosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç23 
Yüksek ateş, ishal, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış 

Ç51 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit, lenfosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç24 
Yüksek ateş, solunum sayısında artış 

Ç52 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit, lenfosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç25 
Yüksek ateş, nötrofil lökosit ve lenfosit değerlerinde artış. 

Ç53 
Yüksek ateş, öksürük, halsizlik. 

Ç26 
Yüksek ateş, solunum sayısında artış ve hırıltılı,  halsizlik 

Ç54 
Yüksek ateş, öksürük, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış, ultrasonda apse görüntüsü 

Ç27 
Hırıltılı solunum, yüksek ateş, nötrofil lökosit ve fibrinojen değerlerinde artış. 

Ç55 
Yüksek ateş, hırıltılı solunum, öksürük 

Ç28 
Yüksek ateş, öksürük 

Ç56 
Yüksek ateş, burun akıntısı, halsizlik. 

*Ç: Çalışma grubu
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Tablo 4-2: Histopatolojik olarak incelen hayvanlara ait bilgiler. 

 Ç41 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Yaş 2 ay 4 ay 3 ay 8 ay 2 ay 5 ay 4 ay 3 ay 9 yaş 

Cinsiyet Dişi Erkek Dişi Dişi ? Erkek Erkek Dişi Dişi 

Klinik Bulgular 

Yüksek ateş (≥40°C),sık ve 

derin solunum, öksürük, 

ultrasonda apse görüntüleri. 

? ? ? ? 
Burun akıntısı, genel durumu 

iyi, antibiyotik tedavisinde. 
? ? 

Yüksek ateş (40°C), kalp atım 

saysında artış (dakikada 60), 

bağırsak peristaltiğinde durgunluk, 

hızlı ve derin solunum, yem 

yemede isteksizlik, ileri derecede 

dehidrasyon ve terleme 

İncelen Dokular 
Ak., K., D., T, L.Y., K.C., P, 

Böb., Bağ., M, K.İ. 
Akc. 

Ak., K., D., 

T., L.Y., 

K.C., Böb., 

Bağ.. 

Ak., K., D., 

L.Y., K.C., 

Böb., Bağ. 

Ak., K., 

D., K.C., 

Böb. 

Ak., K., D., K.C., Böb. 

K., D., 

K.C., Böb., 

Bağ. 

Ak., K., 

D., K.C., 

Böb. 

Ak., Dia. 

Ç: Çalışma grubu, A: Anabilim Dalı Arşivi, ?: Bilinmeyen veri. 

Ak.: Akciğer, K.: Kalp, D.: Dalak, T.: Timus, L.Y.: Lenf yumrusu, K.C.: Karaciğer, P.: Pankreas, Böb.: Böbrek, Bağ.: Bağırsak, M.: Mide, K.İ.: Kemik iliği, Dia.: Diyafram.  
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4.3. Histopatolojik Bulgular 

Ölen ve nekropsisi yapılan bir hayvan (Ç41) ve daha önce histopatolojik olarak 

R. equi şüpheli olarak tanımlanmış hayvanlara (Arşiv) ait klinik bulgular ve bilgiler 

Tablo 4.2‘de ve bu hayvanlara ait bireysel histopatolojik bulgular Tablo 4.3’de 

verilmiştir. 

Hayvanların akciğer kesitlerinde; değişik derecelerde hiperemi, plöyra ve 

intraseptal dokularda ödem ve orta derecede yangısal hücre infiltrasyonları gözlendi 

(Şekil 3). Bronş ve daha belirgin olarak bronşiol epitelleri lumene dökülmüştü. Bazı 

bronşiollerin duvarlarında nekrozlar izlendi. Alveol duvarlarında yaygın kollateral 

hiperemi vardı (Şekil 3). Bazı büyük damarların lumeninde nötrofil lökositlerin sayıca 

fazla izlendiği yangısal hücreler saptandı. Alveol ve bronşiyol lumenlerinde pembe 

ödem sıvısı ve nekrotik kitlelerin yanısıra, alveolar makrofajlar, nötrofil lökositler ve 

bakteriler izlendi (Şekil 4). Bazı hayvanlarda mononükleer hücre infiltrasyonları daha 

belirgindi. Çok fazla sayıda olmasa da, neredeyse her hayvanda alveoller içerisinde dev 

hücreler gözlendi (Şekil 4). Bazı alanlarda çok sayıda alveol duvarlarında nekrozlar 

izlendi (Şekil 4). Bu bulguların çok ileri derece olduğu hayvanlarda bazı alanlarda 

akciğer parankiminin yerini histiyositik hücreler, fibrosit ve fibroblastların oluşturduğu 

bağ doku doldurmaya başladığı gözlendi (Şekil 5). 

Kalbin histolojik görüntüsü genellikle korunmuştu. Üç hayvanda (%37,5) kas 

lifleri arasında az sayıda eritrosit ve mononükleer yangı hücresi infiltrasyonları 

infiltrasyonları saptandı.  

Histopatolojik bulguların izlendiği karaciğer dokularında en belirgin bulgular,  

parankim dejenerasyonu, ödem (Şekil 6) ve kiernan aralığı çevresinde değişik 

miktarlarda mononükleer hücre infiltrasyonlarıydı (Şekil 7). Bir hayvanda (%14,3) 

geniş kanama alanları ve çok sayıda, odaklar tarzında nekrotik alanlar izlendi (Şekil 6). 

Karaciğer dokusu olan 6 hayvandan 4’ünde (%66,7) hafiften orta dereceye değişen 

düzeyde safra kanallarının sayısında artış ve epitellerinde hiperplazi gözlendi (Şekil 7).  

Bağırsak kesitleri incelenen dört hayvanın iki tanesinde peyer plaklarının 

merkezinde ve musküler katta 4 hayvandan 2’sinde (%50) kanama alanları izlendi 

(Şekil 8). Bütün hayvanlarda epitel katı dökülmüştü ve yer yer villuslarda mukoza 

katına kadar ilerleyen atrofiler gözlendi. Mukoza katında bezler arasında çok sayıda 

mononükleer hücre infiltrasyonları vardı. İki hayvanda (%50) bez sayılarında azalma, 
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46
bir hayvanda (%25) ise bezlerin tamamen kaybolduğu, bezlerin yerini bağ dokusunun 

aldığı saptandı. Genel olarak peyer plakları hiperplastik görünümde izlendi (Şekil 8). 

Dalakta bazı kesitlerde geniş kanama alanları saptandı. Lenfoid odaklar atrofik 

görüntüdeydi. Bazı lenfoid odakların merkezleri boşalmış, lenfositlerin yerini retiküler 

hücreler doldurmuştu. Yer yer bu alanlarda pembe renkli hyalinizasyon gözlendi (Şekil 

9). Bazı kesitlerde lenfoid odaklardaki hücrelerde çok sayıda karyoreksiz ve karyoşizis 

izlendi (Şekil 9). Beyaz pulpa ve kırmızı pulpada yangısal hücre infiltrasyonları 

gözlendi. Yine bazı hayvanlarda retiküler doku hiperlastik görüntüdeydi. Bir hayvanda 

(%14,3) kırmızı pulpada çok sayıda siderosit izlendi.  

Timusta izlenen en belirgin bulgular hiperemi, geniş kanama alanları ve 

korteksdeki lenfoid odaklarda hiperplazi saptandı. 

Lenf yumrularında lenfoid odakların genişlediği, ortalarının boşaldığı, bu 

alanları endotel hücrelerinin doldurduğu ve sinüzoidlerin makrofaj ve plazma 

hücrelerinden zengin yangı hücreleri ile doldurduğu görüldü (Şekil 10). 

Böbrekler genellikle histolojik yapılarını korumuştu. Bazı hayvanlarda 

glomeruler yumaklarda atrofi ve loblanma, Bowmann boşluğunda pembe renkli, 

şekilsiz, proteinöz yapıda birikimler izlendi. İki hayvanda (%28,6) intertubuler 

alanlarda tek tük mononükleer yangı hücreleri  ve nötrofil lökositler izlendi.  

 Sadece bir hayvandan alınan diyaframa ait kesitlerde ileri derecede kalınlaşma, 

damarlaşma, fibrin oluşumları ile karakterize psöydomembran yapıları ve bunların 

içerisinde çok sayıda nötrofil lökosit infiltrasyonları saptandı.  

Yukarıda bildirilen organlar dışındaki mide, pankreas, kemik iliğinine ait 

kesitlerin hiçbirinde fark edilebilecek düzeyde herhangi bir lezyona rastlanmadı. 

Hayvanlara göre histopatolojik bulgular ve bulguların yoğunlukları Tablo 4.3’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4-3: Histopatolojik bulgular.  

  Ç41 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Akciğer 
                  

Plöyra ve intraseptal dokularda ödem   
+ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ 

Plöyrada yangısal hücre infiltrasyonları ve fibrozis 
- - - +++ + ++ ++ + 

İnterseptal alanlarda yangısal hücre infiltrasyonları 
++ + - +++ + ++ +++ +++ 

Damarlarda hiperemi 
+++ ++ - + ++ +++ - +++ 

Kanama alanları 
- - - + + +++ - +++ 

Bronş epitellerinde deskuamasyon 
- + + +++ - - ++ +++ 

Bronşiol epitellerinde deskuamasyon 
+ +++ ++ +++ - ++ +++ +++ 

Bronşiol duvarlarında  nekroz 
+ ++ + +++ - + ++ +++ 

Kollateral hiperemi 
+++ ++ +++ + ++ ++ + +++ 

Alveollerde ödem ve nekrotik kitle 
+++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ 

Alveollerde alveolar makrofajlar 
+++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ 

Alveollerde mononükleer hücre infiltrasyonları 
+++ ++ +++ + - ++ +++ ++ 

Alveollerde nötrofil lökositler 
++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ 

Alveollerde dev hücre 
++ + ++ + + - ++ ++ 

Alveol duvarlarında nekroz 
+ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Odaklar  tarzında lenfosit infiltrasyonları 
++ ++ - - - ++ + + 

İnteralveolar dokuda fibrozis 
+ +++ ++ +++ - + +++ +++ 

Damarlarda trombotik kitleler 
- +++ - +++ - ++ - +++ 

Alveoller içerisinde fibrin oluşumları 
- - - ++ - - - +++ 

Gangren 
- - - ++ - - - +++ 

Mononükleer hücrelerde karyoreksiz ve karyoşizis 
++ - - - - ++ 

D
O

K
U

S
U

 Y
O

K
 

- - 

+: az miktarda, ++: orta derecede, +++: yoğun, -: yok.      
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Tablo 4.3: Histopatolojik bulgular (devamı).         
 

         
  Ç41 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Kalp 
                

Hiperemi 
- - - - - - +++ - 

Epikart altında kanama 
- - - - - ++ - - 

Kas lifleri arasında eritrositler  - - - - - - + - 

Kas lifleri arasında yangısal hücre infiltrasyonları - - + - + - - + 

Nekroz 
- - - - - - - - 

Yağlanma 
- - - - - - - - 

Ödem 
- - - - - ++ - + 

D
O

K
U

S
U

 Y
O

K
 

 
         

Dalak 
            

Kanama 
- + - + - - 

Lenfoid odaklarda hiperplazi 
- - - - - + 

Lenfoid odaklarda atrofi 
++ +++ +++ ++ ++ - 

Lenfoid odaklarda hyalinizasyon 
++ +++ ++ ++ + - 

Nekroz 
- + + - - - 

Beyaz pulpada yangısal hücre infiltrasyonları 
- ++ +++ - - - 

Beyaz pulpada karyorektik hücreler 
- - - - +++ - 

Sinüzoidlerde hiperplazi 
- - - - ++ - 

Kırmızı pulpada yangısal hücre infiltrasyonları 
++ ++ +++ + + +++ 

Siderozis 
- 

D
O

K
U

S
U

 Y
O

K
 

- - - 

 
D

O
K

U
S

U
 Y

O
K

 

+ ++ 

 
D

O
K

U
S

U
 Y

O
K
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Tablo 4.3: Histopatolojik bulgular (devamı).         
 

         
  Ç41 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Timus 
      

Hiperemi 
- - - 

Kanama 
+++ +++ + 

Lenfoid odaklarda hiperplazi 
++ 

 
D

O
K

U
S

U
 

Y
O

K
 

+++ 

 
D

O
K

U
S

U
 

Y
O

K
 

 
D

O
K

U
S

U
 

Y
O

K
 

 
D

O
K

U
S

U
 

Y
O

K
 

++ 

 
D

O
K

U
S

U
 

Y
O

K
 

 
D

O
K

U
S

U
 

Y
O

K
 

 
         

Lenf Yumruları 
      

Kanama 
- + - 

Lenfoid odaklarda hiperplazi 
++ +++ - 

Lenfoid odaklarda atrofi 
- - +++ 

Lenfoid odaklarda nekroz 
- - - 

Sinuslarda yangısal hücre infiltrasyonları 
+++ 

 
D

O
K

U
S

U
 Y

O
K

 

++ +++ 

 
D

O
K

U
S

U
 Y

O
K

 

 
D

O
K

U
S

U
 Y

O
K

 

 
D

O
K

U
S

U
 Y

O
K

 

 
D

O
K

U
S

U
 Y

O
K
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Karaciğer 
            

Kanama 
- + - + +++ + 

Ödem 
- - - + + +++ 

Damarlarda trombotik kitleler 
- - ++ + - ++ 

Parankim dejenerasyonu 
- + + + +++ ++ 

Nekroz 
- - - - + +++ 

Odaklar  tarzında yangısal hücre infiltrasyonları 
- ++ - - - +++ 

Kiernanlar çevresinde yangısal hücre infiltrasyonları 
- + ++ ++ +++ +++ 

Safra kanallarında hiperplazi 
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Tablo 4.3: Histopatolojik bulgular (devamı).         
 

         
 Ç41 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Böbrek 
            

Hiperemi 
++ ++ - - - - 

Tubuluslarda dilatasyon 
- + - - - - 

Tubulus epitellerinde dejenerasyon 
- - - - + +++ 

Tubulus epitellerinde nekroz 
- - - - - + 

İntertubuler alanlarda mononükleer hücre infiltrasyonları 
- - - + - - 

İntertubuler alanlarda nötrofil lökosit infiltrasyonları 
- - + - - - 

Bowman kapsülünde kalınlaşma 
- - - - + - 

Glomerüler yumaklarda atrofi 
- +++ - - - +++ 

Glomerüler yumaklarda loblanma 
+ ++ - ++ + + 

Bowmann boşluğunda proteinöz madde birikimi 
- 

D
O

K
U

S
U

 Y
O

K
 

- ++ - 

D
O

K
U

S
U

 Y
O

K
 

- ++ 

D
O

K
U

S
U

 Y
O

K
 

 
         

Bağırsak 
        

Hiperemi 
+++ ++ ++ ++ 

Kanama 
++ - - ++ 

Epitellerinde deskuamasyon 
++ +++ +++ +++ 

Villuslarda atrofi 
+ ++ ++ +++ 

Bezler arasında eozinofil lökosit infiltrasyonları 
- ++ - - 

Bezler arasında mononükleer hücre infiltrasyonları 
+++ +++ +++ +++ 

Bezler arasında nötrofil lökosit infiltrasyonları 
++ + + - 

Bezlerde atrofi 
- + + +++ 

Lenfoid odaklarda hiperplazi 
- +++ ++ +++ 

Fibrozis 
- 

D
O
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U

S
U

 Y
O
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- + 
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4.4. Trakeal Yıkama Yönteminin Bulguları 

Nazotrakeal örneklerin toplanması esnasında en iyi örnekler sonda boyu 2 

aylıktan küçük taylar için 120 cm, 2-4 aylık taylar için 130 cm ve dört aylıktan büyük 

taylar için 140 cm olarak kullanıldığında toplanıldı.  

4.5. Trakeal Yıkamaların Makroskobik Bulguları  

Toplanan sıvılar makroskobik olarak hafif bulanık görüntüdeydi ve üzerlerinde 

köpük tabakası izlendi. Nadiren sıvılar içerisinde saman, yem gibi burun boşluğundan 

gelen bulaşık maddeler izlendi. Burun akıntısı ve ateş izlenen hayvanlarda toplanan 

sıvıların bazen müköz kıvamda olduğu gözlendi.  

4.6. Sitolojik Bulgular 

Sitolojik preparatlarda saptanan en yoğun hücreler; siliyalı ve siliasız epitel 

hücreleri, yüzeyi bakteri kaplı yassı epitel hücreleri (Şekil 11, 12), nötrofil lökositler, 

alveolar makrofajlar ve lenfositlerdi (Şekil 13,14). Epitel hücrelerini genellikle burun 

mukozasından geldiğini düşündüğümüz ve çoğunlukla kitleler halinde izlenen, kübik 

epiteller (Şekil 12) ve sağlam veya dejeneratif görüntüdeki siliyalı (Şekil 11) veya 

siliasız kolumnar epitellerin oluşturduğu gözlendi  

Az sayıda hayvanda gözlenmesine rağmen bazı preparatlarda saptanan diğer 

önemli oluşumlardan biriside dev hücrelerdi (Şekil 13).    

Nötrofil lökosit, epitel hücreleri veya debrisin çok yoğun izlendiği preparatlarda 

bu hücrelerin altında veya arasında kalan diğer hücrelerin ve oluşumların kalitatif 

değerlendirilmesi mümkün olmadığından bu hücrelerin yoğunluğu düşük olarak 

belirtildi.  

Sitolojik preparatlarda, sadece üç hayvanda monositler (Şekil 13) ve bir 

hayvanda eozinofil lökositler (Şekil 14) görüldü. Bu hücreler preparatlarda nadir olarak 

saptanan hücrelerdi.  

Yapılan trakeal yıkamalarda serbest halde yada alveolar makrofajlar içerisinde 

eritrositlere (hemosiderofaj) rastlanmadı.  

Hücreler dışında izlenen diğer oluşumlardan en belirgin olanı, debris olarak 

adlandırdığımız, nekrotik çekirdekler içeren, pembe renkli, yoğun birikimlerdi (Şekil 

15). Ayrıca yine pembe renkte boyanan ve ipliksi yapılar şeklinde izlenen mukus 
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yapısıda sıkça izlenen bir bulgudur . Bazen mukus içerisinde mavi-mor renkte boyanmış 

spiral, halka şeklinde veya kitleler halinde Curschmann yapıları gözlendi (Şekil 16).  

Hazırlanan preparatlarda yassı epitellerin yüzeyinde, makrofajlar ve mikrofajlar 

içerisinde ve serbest olarak çok sayıda bakteri gözlendi (Şekil 17). Bu bakterilerin Gram 

boyasıyla yapılan değerlendirmelerinde bütün preparatlarda, hem Gram (+), hemde 

Gram (-) boyanmalar izlendi (Şekil 18). Bazı bakterilerin uzun zincir yapıları 

oluşturduğu görüldü (Şekil 20). 

Yine preparatlarda hücresel oluşumlar dışında en çok izlenen yapılar, 

muhtemelen burun içeriğinden gelen; mayalar, mantarlar ve koyu renkli toz 

birikimleriydi (Şekil 19, 20, 21). Kesin olarak isim konulamasa da, bir hayvanın (Ç8) 

trakeal sıvısında morfolojik olarak, “Coccidioides immitis” olarak düşündüğümüz 

mantar sporları görüldü (Şekil 19). 

Nadir olarak izlenen diğer oluşumlarda biri de parazitlerdi. Morfolojik olarak 

sadece bir hayvanın (K54) preparatında mikrofilarya yapısı (Şekil 19) ve başka bir 

hayvanın (K4) preparatında Histoplasma benzeri yapılar izlendi (Şekil 20).    

Trakeal yıkamalardan hazırlanan ve Diff-Quick boyası ile boyanan preparatlarda 

izlenen hücreler ve yoğunlukları Tablo 4.4 ve 4.5’de verilmiştir. 
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Tablo 4-4: R. equi enfeksiyonu şüpheli (Çalışma grubu) taylarda izlenen sitolojik bulguların değerlendirilmesi.  

Tay No N. L. Lenfo. Al. Mak. Dev Hücre Epi. S.  Epi. Bakteri Yüklü Yassı Epi. Mukus Debris Mikrofaji Diğer 

1 +++ + + - +++ +++ + +++ - - - 

2 +++ - ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ - 

3 + - +++ ++ ++ ++ - + ++ - - 

4 ++ + + - ++ ++ +++ ++ ++ - - 

5 + - +++ + ++ ++ + ++ +++ ++ - 

6 ++ + + - ++ + ++ ++ + - - 

7 + ++ + - ++ + +++ +++ ++ - - 

8 ++ - ++ ++ ++ + + + +++ - Mono. (+) 

9 ++ - + - ++ ++ + ++ +++ - - 

10 + + ++ - ++ + + + - - - 

11 - - + - ++ +++ + + - - - 

12 + + + - ++ ++ +++ ++ +++ - - 

13 - + ++ - +++ +++ - + +++ - - 

14 - ++ ++ - +++ +++ - +++ ++ - - 

15 + ++ + - ++ + + ++ ++ +++ Mono. (++) 

16 - + + - ++ ++ - ++ ++ - - 

17 + + + - ++ ++ ++ - - - - 

18 + + ++ - ++ ++ ++ ++ ++ - - 

19 - + ++ - ++ + ++ ++ ++ - - 

20 ++ ++ + - +++ ++ ++ + + - - 

21 ++ ++ ++ + +++ +++ +++ + + - - 

22 + ++ +++ + +++ +++ ++ ++ ++ + - 

23 + +++ ++ - ++ ++ ++ +++ +++ - - 

24 + + ++ + ++ ++ + + + - - 

25 ++ ++ + - + + +++ ++ +++ - - 

26 ++ ++ + - ++ + +++ ++ ++ - - 

27 +++ + ++ - +++ +++ + ++ +++ - - 

28 + ++ ++ - +++ + +++ + + - - 

29 - - ++ ++ +++ +++ - ++ ++ - - 

30 +++ - +++ - ++ ++ + + ++ + - 

31 + + ++ - +++ ++ - ++ +++ - - 

32 +++ ++ +++ ++ + + + +++ +++ ++ Mono. (+), E. L. (++) 

33 ++ + ++ ++ +++ ++ + ++ ++ - - 

34 ++ ++ ++ + ++ ++ + ++ +++ - - 

35 + ++ +++ +++ ++ ++ + ++ ++ - - 

36 + ++ + - +++ +++ +++ +++ +++ - - 

37 - + + - + + +++ - - - - 

38 + ++ +++ ++ ++ + + ++ ++ - - 

39 +++ + +++ - ++ ++ + + + - - 

40 + ++ ++ - +++ +++ ++ ++ +++ - - 

41 +++ - + - + + + +++ +++ - - 

42 - - - - + - +++ - + - - 

43 - - + - + + +++ ++ ++ - - 

44 + +++ ++ - ++ ++ +++ +++ ++ - - 

45 - ++ ++ - +++ ++ ++ +++ ++ - - 

46 ++ ++ +++ - ++ ++ +++ ++ ++ - - 

47 + ++ ++ - ++ ++ ++ ++ + - - 

48 + ++ + - +++ +++ +++ ++ +++ - - 

49 ++ + + - +++ + +++ + ++ - - 

50 ++ - +++ - ++ +++ + + - - - 

51 - ++ ++ - ++ + - - - - - 

52 ++ + ++ - ++ + ++ ++ + - - 

53 + + + - +++ ++ +++ + ++ - - 

54 ++ + ++ - +++ ++ + ++ +++ - - 

55 + + ++ - +++ ++ + ++ + - - 

56 ++ + ++ - +++ ++ ++ ++ + - - 

N.L.: Nötrofil Lökosit, Al. Mak.: Alveolar Makrofaj, Epi.: Epitel, S. Epi.: Siliyalı Epitel, Mono.: Monosit, E.L.: Eozinofil Lökosit, -: yok, +: tek tük, ++: orta derecede, +++: çok yoğun.  
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Tablo 4-5: Sağlıklı (Kontrol Grubu) taylarda izlenen sitolojik bulguların değerlendirilmesi. 

Tay No N. L. Lenfo. Al. Mak. Dev Hücre Epi. S.  Epi. Bakteri Yüklü Yassı Epi. Mukus Debris Mikrofaji Diğer 

1 +++ - ++ - ++ + +++ ++ ++ - - 

2 +++ + + - +++ + ++ ++ +++ +++ - 

3 + - ++ ++ ++ + + + + - - 

4 + +++ + - ++ + ++ +++ + +++ - 

5 + + + - +++ +++ + + ++ - - 

6 + + +++ ++ ++ ++ + +++ + - - 

7 ++ + ++ - ++ ++ +++ ++ + - - 

8 + - ++ - ++ + + + + - - 

9 ++ + ++ + ++ + ++ - +++ ++ - 

10 ++ - + - ++ + +++ ++ ++ +++ - 

11 ++ - ++ - +++ ++ ++ + + - - 

12 ++ - +++ - + ++ + ++ ++ - - 

13 + ++ ++ - ++ + ++ ++ ++ - - 

14 +++ - +++ + ++ ++ + ++ +++ ++ - 

15 ++ - + - ++ ++ +++ +++ +++ - - 

16 +++ - + - + + + +++ ++ - - 

17 ++ - + - ++ +++ ++ + - - - 

18 +++ - ++ ++ ++ ++ + ++ +++ + - 

19 +++ + ++ - ++ ++ + ++ + - - 

20 + - + - ++ +++ ++ + - - - 

21 ++ + + - ++ +++ +++ + ++ - - 

22 ++ + +++ - ++ ++ ++ ++ +++ - - 

23 - ++ + - ++ ++ +++ +++ +++ - - 

24 + ++ +++ + +++ + + ++ + - - 

25 +++ + +++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ - - 

26 +++ + ++ + + ++ + - ++ - - 

27 ++ - + - ++ + + + + + - 

28 +++ - ++ +++ ++ ++ + ++ + - - 

29 + ++ ++ - +++ ++ + + ++ - - 

30 ++ + + - +++ + +++ ++ ++ - - 

31 - - - - +++ +++ + ++ ++ - - 

32 ++ + ++ + +++ ++ + ++ ++ ++ - 

33 - ++ ++ - ++ ++ - + + - - 

34 + + +++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ - - 

35 +++ + +++ - +++ +++ +++ +++ +++ - - 

36 + ++ ++ + +++ +++ + + + - - 

37 +++ + ++ + ++ ++ + ++ +++ - - 

38 - + + - ++ ++ +++ + + - - 

39 ++ + + - +++ + +++ + ++ - - 

40 +++ ++ ++ + +++ +++ ++ +++ ++ - - 

41 +++ + + + ++ + ++ ++ ++ + - 

42 + ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ - - 

43 +++ + ++ - +++ ++ +++ ++ +++ - - 

44 + ++ ++ - +++ +++ ++ +++ ++ - - 

45 +++ + +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ + - 

46 +++ + ++ - ++ + + + +++ - - 

47 +++ + ++ - +++ ++ + + +++ - - 

48 + + ++ - +++ ++ + ++ + - - 

49 +++ + - - ++ + + ++ + - - 

50 ++ - + - +++ ++ +++ + + - - 

51 ++ + + - +++ + +++ ++ + - - 

52 +++ + ++ - ++ ++ + - ++ +++ - 

53 - + + - +++ + + + + - - 

54 +++ + + - ++ + +++ +++ ++ - - 

N.L.: Nötrofil Lökosit, Al. Mak.: Alveolar Makrofaj, Epi.: Epitel, S. Epi.: Siliyalı Epitel, Mono.: Monosit, E.L.: Eozinofil Lökosit,  -: yok, +: tek tük, ++: orta derecede, +++: çok yoğun. 
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4.7. ELISA Bulguları 

ELISA sonuçları Kontrol grubundaki tayların %66,7’sinde (36 tay) pozitif ve 

%33,3’ünde (18 tay) negatif, Çalışma grubundaki tayların %66,1’inde (37 tay) pozitif 

ve %33,9’unda (19 tay) negatifti.  

Çalışmada kullanılan negatif ve pozitif kontrol serumların, çalışma ve kontrol 

grubuna ait tayların kan serumlarından elde edilen ELISA bulguları Tablo 4.6, 4.7 ve 

4.8’de özetlenmiştir.   

Tablo 4-6: Kullanılan pozitif ve negatif  kontrol serumları için saptanan ELISA değerleri. 

Kontrol Serumları P OD N OD O OD 

POZİTİF 1,268 0,262 1,006 

NEGATİF 0,309 0,135 0,174 

* P OD: Pozitif Optik Dansite, N OD: Negatif Optik Dansite, O OD: Ortalama Optik Dansite.  

Tablo 4-7: R. equi enfeksiyonu şüpheli (Çalışma grubu) tayların kan serumlarından elde 
edilen ELISA sonuçları. 

Tay No P OD N OD O OD Dilüsyon  PP Sonuç 

Ç1 0,298 0,181 0,117 1/160 12,3548 pozitif 

Ç2 0,424 0,133 0,291 1/160 28,92644 pozitif 

Ç3 0,206 0,104 0,102 1/160 10,13917 negatif 

Ç4 0,286 0,14 0,146 1/160 19,57105 pozitif 

Ç5 0,152 0,108 0,044 1/160 6,241135 negatif 

Ç6 0,343 0,118 0,225 1/160 30,16086 pozitif 

Ç7 0,73 0,217 0,513 1/160 54,17107 pozitif 

Ç8 0,255 0,109 0,146 1/160 14,51292 pozitif 

Ç9 0,275 0,152 0,123 1/160 17,44681 pozitif 

Ç10 0,294 0,116 0,178 1/160 23,86059 pozitif 

Ç11 0,23 0,154 0,076 1/160 10,78014 negatif 

Ç12 0,207 0,12 0,087 1/160 11,6622 negatif 

Ç13 0,191 0,108 0,083 1/160 11,12601 negatif 

Ç14 0,276 0,15 0,126 1/160 16,89008 pozitif 

Ç15 0,296 0,12 0,176 1/160 24,96454 pozitif 

Ç16 0,151 0,126 0,025 1/160 3,546099 negatif 

Ç17 0,494 0,333 0,161 1/160 21,58177 pozitif 

Ç18 0,231 0,113 0,118 1/160 15,81769 pozitif 

Ç19 0,162 0,111 0,051 1/160 6,836461 negatif 

Ç20 0,272 0,126 0,146 1/160 14,51292 pozitif 

Ç21 0,301 0,162 0,139 1/160 14,67793 pozitif 

Ç22 0,222 0,152 0,07 1/160 6,95825 Negatif 
* P OD: Pozitif Optik Dansite, N OD: Negatif Optik Dansite, O OD: Ortalama Optik Dansite, PP: pozitiflik yüzdesi. 
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Tablo 4.7: R. equi enfeksiyonu şüpheli (Çalışma grubu) tayların kan serumlarından elde 
edilen ELISA sonuçları (devamı). 

Tay No P OD N OD O OD Dilüsyon  PP Sonuç 

Ç23 0,536 0,149 0,387 1/160 54,89362 pozitif 

Ç24 0,308 0,15 0,158 1/160 22,41135 pozitif 

Ç25 0,291 0,112 0,179 1/160 17,79324 pozitif 

Ç26 0,146 0,108 0,038 1/160 5,093834 negatif 

Ç27 0,321 0,155 0,166 1/160 23,5461 pozitif 

Ç28 0,268 0,109 0,159 1/160 22,55319 pozitif 

Ç29 0,225 0,129 0,096 1/160 12,86863 pozitif 

Ç30 0,669 0,156 0,513 1/160 50,99404 pozitif 

Ç31 0,39 0,166 0,224 1/160 31,77305 pozitif 

Ç32 0,248 0,133 0,115 1/160 16,31206 pozitif 

Ç33 0,356 0,125 0,231 1/160 30,96515 pozitif 

Ç34 0,212 0,144 0,068 1/160 7,18057 negatif 

Ç35 0,392 0,139 0,253 1/160 35,88652 pozitif 

Ç36 0,629 0,093 0,536 1/160 71,84987 pozitif 

Ç37 0,189 0,123 0,066 1/160 8,847185 negatif 

Ç38 0,674 0,13 0,544 1/160 77,16312 pozitif 

Ç39 0,339 0,141 0,198 1/160 28,08511 pozitif 

Ç40 0,15 0,099 0,051 1/160 6,836461 negatif 

Ç41 0,213 0,106 0,107 1/160 14,34316 pozitif 

Ç42 0,516 0,289 0,227 1/160 23,97043 pozitif 

Ç43 0,148 0,103 0,045 1/160 6,032172 negatif 

Ç44 0,214 0,108 0,106 1/160 15,03546 pozitif 

Ç45 0,372 0,272 0,1 1/160 10,55966 negatif 

Ç46 0,223 0,118 0,105 1/160 10,43738 negatif 

Ç47 0,679 0,274 0,405 1/160 57,44681 pozitif 

Ç48 0,217 0,123 0,094 1/160 12,60054 pozitif 

Ç49 0,525 0,229 0,296 1/160 31,2566 pozitif 

Ç50 0,351 0,127 0,224 1/160 31,77305 pozitif 

Ç51 0,331 0,163 0,168 1/160 17,74023 pozitif 

Ç52 0,192 0,112 0,08 1/160 7,952286 negatif 

Ç53 0,142 0,097 0,045 1/160 6,032172 negatif 

Ç54 0,299 0,124 0,175 1/160 24,8227 pozitif 

Ç55 0,149 0,11 0,039 1/160 5,227882 negatif 

Ç56 0,149 0,142 0,007 1/160 0,938338 negatif 

* P OD: Pozitif Optik Dansite, N OD: Negatif Optik Dansite, O OD: Ortalama Optik Dansite, PP: pozitiflik yüzdesi.  

Tablo 4-8: Sağlıklı (Kontrol Grubu) tayların kan serumlarından elde edilen ELISA 
sonuçları. 

Tay No P OD N OD O OD Dilüsyon  PP Sonuç 

K1 0,299 0,124 0,175 1/160 13,13673 pozitif 

K2 0,325 0,155 0,17 1/160 16,89861 pozitif 

K3 0,152 0,113 0,039 1/160 5,227882 negatif 

K4 0,247 0,126 0,121 1/160 16,21984 pozitif 

K5 0,376 0,193 0,183 1/160 25,95745 pozitif 

K6 0,28 0,3 -0,02 1/160 -1,98807 negatif 

K7 0,199 0,11 0,089 1/160 8,846918 negatif 
* P OD: Pozitif Optik Dansite, N OD: Negatif Optik Dansite, O OD: Ortalama Optik Dansite, PP: pozitiflik yüzdesi.  
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Tablo 4.8: Sağlıklı (Kontrol Grubu) tayların kan serumlarından elde edilen ELISA 
sonuçları (devamı). 

Tay No P OD N OD O OD Dilüsyon  PP Sonuç 

K8 0,381 0,165 0,216 1/160 22,80887 pozitif 

K9 0,518 0,129 0,389 1/160 52,14477 pozitif 

K10 0,574 0,195 0,379 1/160 40,02112 pozitif 

K11 0,369 0,363 0,006 1/160 0,80429 negatif 

K12 0,248 0,127 0,121 1/160 16,21984 pozitif 

K13 0,226 0,125 0,101 1/160 13,53887 pozitif 

K14 0,318 0,139 0,179 1/160 25,39007 pozitif 

K15 0,341 0,127 0,214 1/160 21,27237 pozitif 

K16 0,276 0,168 0,108 1/160 11,40444 negatif 

K17 0,269 0,162 0,107 1/160 11,29884 negatif 

K18 0,191 0,103 0,088 1/160 8,747515 negatif 

K19 0,476 0,153 0,323 1/160 43,29759 pozitif 

K20 0,29 0,18 0,11 1/160 15,60284 pozitif 

K21 0,24 0,095 0,145 1/160 19,437 pozitif 

K22 0,146 0,109 0,037 1/160 4,959786 negatif 

K23 0,52 0,125 0,395 1/160 56,02837 pozitif 

K24 0,555 0,315 0,24 1/160 40,14184 pozitif 

K25 0,148 0,122 0,026 1/160 3,485255 negatif 

K26 0,291 0,136 0,155 1/160 21,98582 pozitif 

K27 0,466 0,277 0,189 1/160 19,95776 pozitif 

K28 0,252 0,123 0,129 1/160 18,29787 pozitif 

K29 0,304 0,184 0,12 1/160 12,67159 pozitif 

K30 0,179 0,12 0,059 1/160 7,908847 negatif 

K31 0,22 0,135 0,085 1/160 12,05674 pozitif 

K32 0,141 0,107 0,034 1/160 4,557641 negatif 

K33 0,359 0,121 0,238 1/160 31,90349 pozitif 

K34 0,502 0,16 0,342 1/160 48,51064 pozitif 

K35 0,167 0,107 0,06 1/160 8,042895 negatif 

K36 0,158 0,094 0,064 1/160 8,579088 negatif 

K37 0,209 0,118 0,091 1/160 12,9078 pozitif 

K38 0,21 0,147 0,063 1/160 6,652587 negatif 

K39 0,22 0,142 0,078 1/160 8,236536 negatif 

K40 0,434 0,309 0,125 1/160 13,19958 pozitif 

K41 0,353 0,132 0,221 1/160 31,34752 pozitif 

K42 0,28 0,145 0,135 1/160 19,14894 pozitif 

K43 0,486 0,202 0,284 1/160 28,23062 pozitif 

K44 0,181 0,123 0,058 1/160 8,22695 negatif 

K45 0,446 0,19 0,256 1/160 36,31206 pozitif 

K46 0,254 0,14 0,114 1/160 16,17021 pozitif 

K47 0,287 0,229 0,058 1/160 8,22695 negatif 

K48 0,363 0,175 0,188 1/160 18,68787 pozitif 

K49 0,374 0,119 0,255 1/160 34,18231 pozitif 

K50 0,356 0,138 0,218 1/160 30,92199 pozitif 

K51 0,349 0,115 0,234 1/160 31,36729 pozitif 

K52 0,183 0,112 0,071 1/160 9,517426 negatif 

K53 0,544 0,231 0,313 1/160 33,0574 pozitif 

K54 0,632 0,367 0,265 1/160 27,9831 pozitif 

* P OD: Pozitif Optik Dansite, N OD: Negatif Optik Dansite, O OD: Ortalama Optik Dansite, PP: pozitiflik yüzdesi. 
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4.8. İmmunohistokimyasal Bulgular 

4.8.1. Doku Kesitleri 

Akciğerin immunohistokimyasal yöntemlerle boyanması işlemi esnasında her 

boyamada boyama sepetine eklenen negatif kontrol dokularında herhangi bir boyanma 

izlenmedi (Şekil 22).  

Boyanma yapılan hayvanlardan bir tanesi hariç (A1) diğer hepsinde akciğer 

kesitlerinde pozitif boyanma saptandı (%87,5). Akciğer dokularında lokal olarak, 

alveollar makrofajlarda çok sayıda, daha az olarak nötrofil lökositler ve dev hücreler 

içerisinde pozitif boyanmalar görüldü (Şekil 23, 24, 25). Ayrıca fibrozisin şekillenmeye 

başladığı alanlarda epiteloidler, fibroblastların ve damar endotellerinin pozitif boyandığı 

saptandı (Şekil 26). 

A8 numaralı hayvanın akciğerinde ve diyafram kesitinde, sadece fibroblastlar ve 

damar endotellerinde pozitif boyanmalar saptandı (Şekil 26).  

Bağırsak kesitlerinin immunohistokimyasal tekniklerle boyanması sonucunda 

hem pozitif hem de negatif kontrol dokularında salgı epitelleri her zaman kromojen ile 

pozitif olarak boyandığı için boyanmalardaki pozitifliğinin tespiti için bu bulgular göz 

ardı edildi. Sadece iki hayvanda (%50), barsak lumeninde ve lumene bakan yüzey 

üzerindeki içerikte, ve bazen de makrofajlar içinde pozitif boyanmalar saptandı (Şekil 

27).  

Sadece bir hayvanın (A6) karaciğerinde, hepatositler ve Kufferin yıldız hücreleri 

içinde pozitif boyanma saptandı (%14.3) (Şekil 28).  

Lenfoid organlarda bazı alanlarda tek tük endotel hücrelerin pozitif olarak 

boyandığı gözlendi (Şekil 29). Yine timus ve dalakta bazı damar endotellerinin pozitif  

boyandığı belirlendi (Şekil 30). 

Yukarıda verilen organlar dışındaki mide, pankreas, kemik iliğinine ait kesitlerin 

hiçbirinde pozitif boyanma saptanmadı.  

4.8.2. Hücre Bloğu Kesitleri 

Tanı için frotilerin yetersiz kaldığı durumlarda hazırlanan hücre bloklarından 

kesitler alınarak immunohistokimyasal boyamalar yapıldı. Yapılan boyamalarda negatif 

kontrol kesitlerinde herhangi bir pozitif boyanma izlenmedi (Şekil 31). Negatif 
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kontroller dışındaki diğer kesitlerde alveolar makrofajlar ve nötrofil lökositler içerisinde 

değişik yoğunluklarda pozitif boyanmalar kolaylıkla saptandı (Şekil 31). 

4.9. İmmunositokimyasal Bulgular 

Çalışma ve kontrol grubunu oluşturan taylardan hazırlanan preparatlara yapılan 

boyamalar sonucunda alveolar makrofajlar, nötrofil lökositler, dev hücrelerin 

sitoplazmalarında, yassı epitellerin yüzeyindeki bakterilerde pozitif boyanma saptandı 

(Şekil 32, 33, 34). Bakteri yüklü yassı epitel hücrelerinde her zaman, değişik 

yoğunluklarda, pozitif boyanmalar saptandı. Ancak incelenen örneğin pozitif kabul 

edilmesi için, bu boyanmaların yanında daima alveolar makrofajlar içerisindeki pozitif 

boyanmalara (Şekil 33) bakıldı.  

Çok sayıda alveolar makrofajın sitoplazmasının boyandığı ve boyanmaların çok 

güçlü olduğu preparatlarda mukusta da kırmızı renkte boyanmalar saptandı (Şekil 33). 

Bu bulgu sadece çok sayıda hücre içi boyanmanın olduğu preparatlarda izlendi. 

Boyamalar esnasında sepete konulan negatif kontrol preparatlarında pozitif 

boyanmalar saptanmadı (Şekil 32). 

Bu değerlendirmeler sonucunda kontrol grubundaki tayların %70,4’ü (38 tay) 

pozitif ve %29,6’sı (16 tay) negatif olarak, çalışma grubundaki tayların %73,2’si (41 

tay) pozitif ve %26,8’i (15 tay) negatif olarak boyandı. 

Hayvanlarda saptanan immunositokimyasal sonuçlarla beraber ELISA sonuçları 

Tablo 4.9 ve 4.10’da verilmiştir. 
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Tablo 4-9: R. equi enfeksiyonu şüpheli (Çalışma grubu) taylardan elde edilen ISK ve 
ELISA sonuçları. 

Tay No ISK ELISA Tay No ISK ELISA 

Ç1 pozitif pozitif Ç29 negatif pozitif 

Ç2 pozitif pozitif Ç30 pozitif pozitif 

Ç3 negatif negatif Ç31 pozitif pozitif 

Ç4 pozitif pozitif Ç32 pozitif pozitif 

Ç5 pozitif negatif Ç33 pozitif pozitif 

Ç6 pozitif pozitif Ç34 pozitif negatif 

Ç7 pozitif pozitif Ç35 pozitif pozitif 

Ç8 pozitif pozitif Ç36 pozitif pozitif 

Ç9 pozitif pozitif Ç37 negatif negatif 

Ç10 pozitif pozitif Ç38 pozitif pozitif 

Ç11 negatif negatif Ç39 pozitif pozitif 

Ç12 negatif negatif Ç40 negatif negatif 

Ç13 negatif negatif Ç41 pozitif pozitif 

Ç14 pozitif pozitif Ç42 pozitif pozitif 

Ç15 pozitif pozitif Ç43 negatif negatif 

Ç16 negatif negatif Ç44 pozitif pozitif 

Ç17 pozitif pozitif Ç45 negatif negatif 

Ç18 pozitif pozitif Ç46 negatif negatif 

Ç19 negatif negatif Ç47 pozitif pozitif 

Ç20 pozitif pozitif Ç48 pozitif pozitif 

Ç21 pozitif pozitif Ç49 pozitif pozitif 

Ç22 pozitif negatif Ç50 pozitif pozitif 

Ç23 pozitif pozitif Ç51 pozitif pozitif 

Ç24 pozitif pozitif Ç52 negatif negatif 

Ç25 pozitif pozitif Ç53 pozitif negatif 

Ç26 pozitif negatif Ç54 pozitif pozitif 

Ç27 pozitif pozitif Ç55 pozitif negatif 

Ç28 negatif pozitif Ç56 negatif negatif 
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Tablo 4-10: Sağlıklı (Kontrol Grubu) taylardan elde edilen ISK ve ELISA sonuçları. 

Tay No ISK ELISA Tay No ISK ELISA 

K1 pozitif pozitif K28 pozitif pozitif 

K2 pozitif pozitif K29 pozitif pozitif 

K3 negatif negatif K30 pozitif negatif 

K4 pozitif pozitif K31 pozitif pozitif 

K5 pozitif pozitif K32 pozitif negatif 

K6 negatif negatif K33 pozitif pozitif 

K7 pozitif negatif K34 pozitif pozitif 

K8 pozitif pozitif K35 pozitif negatif 

K9 pozitif pozitif K36 pozitif negatif 

K10 negatif pozitif K37 pozitif pozitif 

K11 negatif negatif K38 negatif negatif 

K12 pozitif pozitif K39 pozitif negatif 

K13 pozitif pozitif K40 negatif pozitif 

K14 pozitif pozitif K41 pozitif pozitif 

K15 negatif pozitif K42 pozitif pozitif 

K16 negatif negatif K43 pozitif pozitif 

K17 negatif negatif K44 pozitif negatif 

K18 pozitif negatif K45 pozitif pozitif 

K19 pozitif pozitif K46 pozitif pozitif 

K20 pozitif pozitif K47 negatif negatif 

K21 pozitif pozitif K48 negatif pozitif 

K22 negatif negatif K49 pozitif pozitif 

K23 negatif pozitif K50 negatif pozitif 

K24 pozitif pozitif K51 pozitif pozitif 

K25 pozitif negatif K52 negatif negatif 

K26 pozitif pozitif K53 negatif pozitif 

K27 pozitif pozitif K54 pozitif pozitif 
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4.10. İstatiksel Bulgular 

SPSS programı kullanılarak, ISK ve ELISA’dan elde edilen sonuçlara göre 

yapılan Khi-kare testleri sonucunda, hem ISK sonuçları hemde ELISA sonuçları 

bakımından, Çalışma ve Kontrol grubu arasındaki farkın önemsiz (P>0,05) olduğu 

saptandı. 

Bu bulgunun sonucunda tayların grupları göz ardı edilerek yapılan khi-kare testi 

sonucunda elde edilen ISK ve ELISA sonuçları arasındaki fark önemsiz (P>0,05) 

bulundu. 

Medikal Tanı Testlerinin Güveninirliğinin Araştırılması yöntemi kullanılarak 

ELISA sonuçlarına göre ISK’nin duyarlılık oranının %87,67, özgüllük oranının %59,46, 

pozititif tanımlama oranının %81,01, negatif tanımlama oranının %70,97 ve doğruluk 

oranının %78,18 olduğu saptandı. 

 

Tablo 4-11. Gruplara bakılmaksızın ELISA ve ICC sonuçlarının karşılaştırılması  

 ELISA Sonuçları (Hayvan Sayısı) 

 + - Toplam 

+ 64 15 79 

- 9 22 31 

IS
K

 S
on

uç
la

rı
 (

H
ay

va
n 

S
ay

ıs
ı)

 

Toplam 73 37 110 
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5. ŞEKİLLER 

 

Şekil 1. Akciğer (Ç41). A. 1-2 mm çaplarında (ok) çok sayıda boz renkli odaklar. B. Geniş odak (ok).  

 

Şekil 2. Akciğer (Ç41). Akciğerdeki lezyonların kesit yüzü. 
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Şekil 3. Akciğer. H&E. A. Akciğerde kollateral hiperemi  ve intersitisyal alanlarda ödem  ve yangısal hücre infiltrasyonları 
(Ç41), (Bar=100µm). B. Alveoller içerisinde ödem ve nekrotik birikimler (A5), alveol duvarlarında nekroz (ok) 
(A3), (Bar =50 µm). 

 

Şekil 4. Akciğer. H&E. A,C. Alveoller içerisinde dev hücreler (ok) ve yangısal hücreler (Ç41), (Bar=10µm). B,D. Alveol 
duvarlarında nekroz (ok) ve alveolar lumenlerde nötrofil lökosit infiltrasyonları (A3), (Bar=10µm).  
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Şekil 5. Akciğer (A8). H&E. Parankim dokusunda fibrosis (A8), (Bar = 50µm). 

 

Şekil 6. Karaciğer (A6). H&E. A. Karaciğerde kanama alanları (Bar=200µm). B. Karaciğerde ödem, parankim 
dejenerasyonu (Bar=20µm). 



 

 

66 

 

Şekil 7. Karaciğer (A6). H&E. A. Kiernan aralıklarında ve çevresinde izlenen nekrotik alanlar ve yangısal hücre 
infiltrasyonları (Bar = 50µm). B. Safra kanallarında hiperplazi (Bar = 20µm). 

 

Şekil 8. Bağırsak. H&E. A. Peyer plaklarında hiperplazi (A2), (Bar = 100µm). B. Peyer plakları ve musküler katta kanama 
alanları (A6), (Bar = 200µm) 
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Şekil 9. Dalak (A3). H&E: A. Lenfoid odakların merkezinde boşalma ve bunun yerini alan hyalin oluşumları (ok) (Bar = 100 
µm). B. Lenfoid merkezlerdeki lenfositlerde karyapiknoz, karyoreksiz (Bar = 10µm). 

 

Şekil 10. Lenf Yumrusu (A3). H&E. A. Germinal merkezlerde boşalma (Bar = 100µm). B. Sinüsler içerisinde yangısal hücre 
infiltrasyonları (Bar = 100µm). 
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Şekil 11. Trakeal Yıkama. Diff-Quick. A. Siliyalı epitel hücreleri (K20), (Bar, A = 50µm, B=25µm). B. Kitleler halinde 
dökülmüş epitel hücreleri (K44), (Bar = 50µm).  

 

Şekil 12. Trakeal Yıkama (K29). Diff-Quick. A. Yüzeyi bakteri kaplı yassı epitel hücreleri (Bar = 50µm). B. Kitleler halinde 
dökülmüş epitel hücreleri (Bar = 50µm). 
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Şekil 13. Trakeal Yıkama (K35). Diff-Quick. A,B. Dev hücre (ok) ve alveolar makrofajlar (ok ucu) (Bar = 50µm). C. 
Monositler (ok ucu) ve nötrofil lökositler (ok) (Bar = 50µm).  D. Alveolar makrofajlar (ok ucu) ve nötrofil 
lökositler (ok) (Bar = 25µm). 

 

Şekil 14. Trakeal Yıkama (Ç32). Diff-Quick. A. Alveolar makrofaj (ince ok) ve eozinofil lökosit (kalın ok) (Bar = 20µm). B. 
Lenfosit (ok) (Bar = 20µm).  
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Şekil 15. Trakeal Yıkama (K14). Diff-Quick. A-B. Debris yapısı (Bar = 100µm). 

 

Şekil 16. Trakeal Yıkama (Ç9). Diff-Quick. A-D. Değişik formlarda Curschmann spiralleri (Bar = 100µm).  
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Şekil 17. Trakeal Yıkama (K52). Diff-Quick. A, B, C.  Nötrofil lökositlerde mikrofaji  (Bar, A=30µm, B-C = 20µm). D. Siliyar 
katmanını kaybetmiş bir kolumnar epitel hücresi, dev hücre ve nötrofil lökositler (ok) içerisinde bakteriler (Bar 
=20µm). 

 

Şekil 18. Trakeal Yıkama. Gram Boyası. A-D (Ç4, Ç23, Ç23, K33). Bakterilerde Gram (+) ve Gram (-) boyanmalar. (Bar = 
10µm). 
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Şekil 19. Trakeal Yıkama. Diff-Quick. A. Mikrofilarya (K54), (Bar = 10µm). B. Coccidioides immitis benzeri sporlar (Ç8), 
(Bar = 10 µm). 

 

Şekil 20. Trakeal Yıkama. Diff-Quick (K33). A. Mantar  hifaları  (Bar = 10µm). B. Histoplazma benzeri oluşum (K4), (Bar = 
10µm). 
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Şekil 21. Trakeal Yıkama. Diff-Quick. A. Bakteri zinciri (K20) (Bar=20µm). B. Mayalar (ok) (K49), (Bar=50µm). 

 

Şekil 22. Akciğer (Ç41). İmmunohistokimya. Aynı kesitte negatif ve pozitif boyanma (Bar=200µm) 
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Şekil 23. Akciğer (Ç41). Immunohistokimya. A. Yaygın pozitif boyanma (Bar = 300µm). B. Alveolar makrofajlarda 
intrasitoplazmik pozitif boyanma (Bar = 30µm). 

 

Şekil 24. Akciğer (Ç41). İmmunohistokimya A. Alveolar makrofajlarda intrasitoplazmik pozitif boyanmalar (ok) (Bar 
=10µm). B. Nötrofil lökositlerde intrasitoplazmik pozitif boyanmalar (ok) (Bar = 10µm). 
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Şekil 25. Akciğer (A3). İmmunohistokimya. Dev hücre ve alveolar makrofajlarda intrasitoplazmik pozitif boyanma (Bar = 
30µm).  

 

Şekil 26. Akciğer ve diyafram (A8). İmmunohistokimya. A. Damar endotellerinde intrasitoplazmik pozitif boyanma (Bar = 
100µm). B. Damar endotelleri ve makrofajlarda intrasitoplazmik pozitif boyanma (Bar = 20µm). C. Damar 
endotelleri ve fibroblastlarda intrasitoplazmik pozitif boyanma (Bar = 10µm). D. Fibroblastlarda intrasitoplazmik 
pozitif boyanma (Bar = 10µm).  
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Şekil 27. Bağırsak. İmmunohistokimya (A3). Lumende dökülmüş epiteller arasında serbest halde ve makrofajlar içerisinde 
etkenler (Bar, A=100µm, B=200µm). 

 

Şekil 28. Karaciğer (A6). İmmunohistokimya. A. pozitif boyanma (Bar = 50µm). B. Kuppferin yıldız hücrelerinde ve 
hepatositlerde pozitif boyanma (Bar = 25µm). 
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Şekil 29. Dalak. İmmunohistokimya (Ç41). A-B. Endotel hücrelerinde intrasitoplazmik pozitif boyanma (Bar, A=100µm, 
B=10µm). Timus. İmmunohistokimya. C-D. Makrofajlar ve damar endotellerinde intrasitoplazmik pozitif 
boyanma (Bar=100µm). 

 

Şekil 30. Timus. İmmunohistokimya (A2). A-B. Makrofajlar ve damar endotellerinde intrasitoplazmik pozitif boyanma 
(Bar=100µm). 
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Şekil 31. Trakeal yıkama (K16). Hücre bloğu. İmmunohistokimya. Pozitif boyanmalar ve negatif kontrol preparatı (Bar, 
A=50µm, B,C=200µm, D=10µm). 

 

Şekil 32. Trakeal yıkamalar. İmmunositokimya. A.0 Negatif kontrol preparatı (Bar = 20µm). B. ISK negatif preparatta yassı 
epiteller üzerinde boyanma izlenen az sayıda bakteri (Bar = 10µm). 
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Şekil 33. Trakeal yıkama. İmmunositokimya. A-D (K45,Ç2, K29 ,K3). Alveolar makrofajlarda değişik yoğunluklarda 
intrasitoplazmik pozitif boyanmalar (Bar: A-C =50µm, D =100µm). 

 

Şekil 34. . Trakeal yıkama. İmmunositokimya (Ç2). A. Nötrofil lökositlerde intrasitoplazmik pozitif boyanma (Bar = 10µm). 
B: Dev hücrede intrasitoplazmik pozitif boyanma (Bar = 25µm). 
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6.  TARTIŞMA 

Rhodococcus equi 1-6 aylık taylarda en sık saptanan patojenlerden biridir,  

taylarda ölüme yol açan sebepler içinde en önemli etkenlerden biridir ve bu etkene bağlı 

olarak gelişen hastalık genellikle semptom göstermeden sinsi olarak ilerler (Prescott 

1991; Martens ve ark. 1998; Kane 2005). Hastalığın tedavisinde erken tanı çok 

önemlidir (Hines ve Hietala 1996; Prescott ve ark. 1997). 

Çalışmamızın temelini oluşturan trakeal yıkamaların R. equi’nin tanısındaki 

önemi daha öncede bir çok yazar tarafından belirtilmiştir (Hillidge 1986; Prescott 1991; 

Anzai ve ark. 1997; Giguére ve Prescott 1997; Hashikura ve ark. 2000). Anzai ve ark. 

(1997) klinik bulgular, röntgen, ELISA, dışkılardan yapılan bakteriyel kültür ile trakeal 

aspirasyonlardan yapılan bakteriyel kültürlerin sonuçlarını karşılaştırdıkları 

çalışmalarında trakeal aspirasyonların diğer bütün yöntemlerden daha iyi sonuç 

verdiğini bildirmişlerdir. Yine Sellon ve ark. (2001) trakeal yıkamalara uygulanan PCR 

yönteminin R. equi tanısında, bakteriyolojik kültür sonuçları ve serolojik yöntemlere 

oranla çok daha  duyarlı ve özgül bir test olduğunu bildirmiştir.  

Taylardan trakeal yıkama örneklerinin toplanması için transtrakeal ve 

nazotrekeal olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Yine nazotrakeal yöntemde kendi 

arasında endoskop yardımıyla yapılan ve körlemesine yapılan olmak üzere 2 farklı 

biçimde uygulanır. Çalışmamızda örnek toplanması için körlemesine yapılan 

nazotrakeal yöntemi seçmemizin nedeni, bu metodun saha ortamında kolayca 

kullanılabilmesi, fazla ekipmana ihtiyaç duyulmaması ve örnek toplama işleminden 

sonra taylarda herhangi bir reaksiyon şekillenmemesiydi. İşlem çok kısa bir sürede 

tamamlandığından, tayların anesteziye toleransı bireylere göre çok değişik olduğundan 

ve ayılma sırasında aşırı heyecan gösterdikleri ve kendilerine zarar verdikleri için örnek 

toplanırken herhangi bir sedasyon kullanılmayıp, uygulama mümkün olduğunca çabuk 

tamamlandı. Örnekler toplandıktan sonra, tayların sağlık durumlarında herhangi bir 

değişiklik saptanmadı. Taylardan nazotrakeal yıkama örnekleri toplanırken Hashikura 

ve ark. (2000) çalışmalarında bildirilen yöntem kullanıldı. Fakat bu çalışmada bildirilen 

90 cm uzunluğunda sonda kullanıldığı zaman, İngiliz ırkı taylarda sondanın ucu 

omurların altındaki trakeanın akciğere girdiği alana kadar yetişemediğinden, verilen sıvı 

toplanamadı. Bu farklılığın çalışmamızda kullanılan İngiliz tayların anatomik 
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farklılıklarından veya hayvanlara herhangi bir sedasyon uygulamadığımız için sondanın 

burun ve trake dışında kalan kısmının işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi 

için daha uzun bırakılmış olabileceğinden kaynaklandığını düşündük. Sonda boyu 

uzatılınca bu sorun ortadan kalktı ve verilen sıvının en az yarısı hızlı ve kolayca 

toplandı. Fakat hayvanların yaşları ilerledikçe sonda boyunun daha uzun tutulması 

gerekti. Yaptığımız çalışmalar esnasında sonda boyu 2 aylıktan küçük taylar için 120 

cm, 2-4 aylık taylar için 130 cm ve dört aylıktan büyük taylar için 140 cm olarak 

kullanıldığında trakeal yıkama örnekleri rahatlıkla toplandı.  

Çalışma ve kontrol grupları için seçilen hayvanların ayrımı için literatürde 

belirtildiği gibi (Falcon ve ark. 1985; Ainsworth ve ark. 1998); yüksek ateş, bronşlardan 

gelen veziküler sesler ve alveollerden gelen hırıltı sesleri, öksürük, solunum sıklığında 

artış, taşikardi, burun akıntısı ve durgunluk gibi klinik semptomlar göz önünde tutuldu. 

Fakat, çalışma ve kontrol gruplarının ISK ve ELISA sonuçları arasında saptanan farkın 

istatiksel yönden önemsiz olması (P>0.05), kontrol grubu için örnek alınan 

hayvanlardan, hem ELISA hemde ISK boyamaları sonucunda %60’ınından fazlasında 

pozitiflik saptanması, bize hastalığın tanısı için klinik bulguların yetersiz olduğunu 

gösterdi. Bu bulgu hastalığa yakalanan hayvanlarda enfeksiyondan haftalar veya aylar 

sonra bile, klinik bulguların gözlenemeyebileceğini bildiren yazarların bulgularıyla 

uyumludur (Hondalus 1997; Heidmann ve ark. 2006). Ayrıca bulgularımız çalışmaları 

sonucunda, klinik semptomlar ve ELISA titreleri arasında bir ilişki saptayamayan 

Ellenberger ve arkadaşlarının (1984b) sonuçlarıyla uyumludur. 

Erken tanı için kullanıdığımız bu yöntemin değerlendirilmesi için referans 

olarak tayların kan serumlarının ELISA yöntemi ile incelenmesi sonucunda elde edilen 

sonuçları kullandık. Referans olarak ELISA yöntemini kullanmamızın nedeni; Takai ve 

ark. (1985) çalışmalarında taylarda ELISA’nın R. equi enfeksiyonun erken teşhisi için 

kullanışlı bir yöntem olduğunu bildirmiş olmasıydı. ELISA yöntemi referans olarak 

alındığında ISK ile saptanan sonuçlara göre ISK yönteminin duyarlılık oranının %87,67 

ve doğruluk oranının %78,18 gibi oldukça yüksek olduğu saptandı. Fakat gerçekten 

hasta olmayan hayvanları ayırabilme yeteneğini belirten özgüllük oranı %59,46 gibi 

düşük bir oran olarak belirlendi. Bu bulgu ışığında ELISA sonuçları negatif, ISK 

sonuçları pozitif olan hayvanlara (15 tay) baktığımızda; bu hayvanlardan bir tanesinin 

(K36) kontrol grubu hayvanlardan biri olup daha sonra klinik semptom gösterdiği için 
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R. equi şüpheli Çalışma grubuna da (Ç28) eklenen hayvanlardan biri olduğunu ve bu 

hayvanın ilk ELISA sonucu negatifken, 7 gün sonra alınan kan serumundan yapılan 

ELISA sonucunun pozitif olduğu saptandı. Her ne kadar bir hayvanda saptansa da bu 

bulgu bize bazı vakalarda ISK sonuçlarının ELISA sonuçlarına göre hastalığın 

teşhisinde daha erken sonuçlar verebileceğini düşündürdü. Bu nedenle kontrol grubunda 

olupta, çalışma  grubu için tekrar örnek alınan tayların sonuçlarına baktığımızda bu 

hayvanların ilk ELISA sonuçlarında 3 tanesinden sadece birinin negatif, ilk ISK 

sonuçlarında hepsinin pozitif olduğunu ve bu hayvanlardan daha sonra alınan kan 

örneklerinden yapılan ELISA sonuçlarının 3’ününde pozitif fakat ISK sonuçlarından 

sadece bir tanesinin pozitif olarak kaldığını gördük. ISK sonucu pozitif olarak kalan 

hayvanda (K14 daha sonra Ç32) ikinci örnek toplama işlemi 3 gün, diğer iki hayvanda 

(K4 daha sonra Ç29 ve K36 ve daha sonra Ç28) ise örnekler sırasıyla 11 ve 7 gün sonra 

toplanmıştı. Bu bulgu bize bu hayvanlarda etkenin bu zaman zarfında akciğerlerden 

temizlenmiş olabileceği, fakat etkene karşı oluşan antikorların genel kan dolaşımında 

hala saptanabilir durumda olabileceğini düşündürdü. Bu düşünce deneysel olarak 

subkutan veya intranazal olarak enfekte edilen yetişkin midillilerde enfeksiyonu takiben 

11. günde ELISA ile antikor titrelerinin saptanabildiğini bildiren literatür ile 

desteklenebilir (Ellenberger ve ark. 1984b).  

Toplanan örneklerden hazırlanan frotilerin incelenmesi sonucunda Gram 

boyama yapılan bütün frotilerde hem serbest olarak hemde yassı epiteller üzerinde 

Gram (+) ve Gram (-) olarak boyanan çok sayıda etken saptandı. Bu bulgu daha önce 

diğer yazarlar (Hashikura ve ark. 2000; Hewson ve Viel 2002) tarafından belirtilen, 

nazotrakeal örnek toplama yönteminin bir dezavantajı olarak bildirilen 

kontaminasyonun göstergesiydi. Bu kontaminasyon nedeniyle Gram boyama 

yönteminin nazotrakeal yıkamalarda ayırıcı tanı için kullanışlı olmadığı fakat trakeal 

yıkamalar içerisindeki etkenlerin gösterilmesi için yeterli olduğu sonucuna varıldı.  

Diff-quick ile boyanan sitolojik preparatların incelenmesi sonucunda çalışma ve 

kontrol grupları arasında belirgin farklıklar saptanmadı. Daha önce de belirttiğimiz gibi 

Çalışma ve Kontrol grubu hayvanlarının ELISA ve ISK sonuçları arasında istatiksel 

olarak bir fark olmaması (P>0.05), sitolojik bulgularımız sonucunda da gözlendi.  

Örnek toplanan hayvanlardan 27 tanesinin frotilerinde çok yoğun nötrofil lökosit 

infitrasyonları saptandı. Bu hayvanlardan 20 tanesinin (%74,07) hem ELISA hemde 
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ISK sonuçları pozitifti. Bu bulgu bize her ne kadar ayırıcı olmasa da trakeal 

yıkamalardan hazırlanan sitolojik preparatlarda yoğun nötrofil lökosit infiltrasyonlarının 

izlenmesinin R. equi enfeksiyonunu düşündürebileceğini gösterdi. Yine çok yoğun 

lenfosit infiltrasyonları izlenen sadece 3 hayvanın (K4-3,5 aylık, Ç23-1,5 aylık, Ç44-2 

aylık) 3’ünde de ELISA ve ISK sonuçları pozitif olarak saptandı. Ayrıca bu hayvanların 

preparatlarında tek tük nötrofil lökositler gözlendi. Bu bulgu bize R. equi enfeksiyonları 

sonucunda akciğerlerde nötrofil lökositlerin yanısıra lenfositlerinde önemli bir rol 

oynadığını, bu hayvanların değişik yaş gruplarında olması bu hücresel yanıtın hayvanın 

bireysel immun yeteneklerine bağlı olarak gelişmiş olabileceğini düşündürdü.  

Hem ELISA hemde ISK sonuçları negatif olarak saptanan 21 hayvanın sadece 3 

tanesinde (%14,29) yoğun, 6 tanesinde (%28,58) orta derecedeki yoğunlukta yangısal 

hücreler izlendi. Bu sonuçlar bize sitolojik olarak frotilerinde yoğun yangısal hücre 

izlenmeyen hayvanlarda R. equi enfeksiyonu şüphesinin oldukça düşük olduğunu 

gösterdi. Çalışmamızda kullanılan sitolojik değerlendirme sonuçları kantitatif değil 

kalitatif olarak yapılmıştır. Yine preparat hazırlanmasında tüpün dibinde toplanan 

çökeltiden rastgele 4 froti hazırlanmıştır. Daha önce yapılan bir çok kantitatif çalışmada 

trakeal yıkamalardan sitosantrifüj gibi aletler kullanılarak hücresel oluşumlar ayrılmış 

ve değişik hücre sayma yöntemleri veya hemositometreler kullanılarak trakeal 

yıkamalardaki hücresellik saptanmıştır (Zink ve Johnson 1984; Mair ve ark. 1987; 

Moore ve ark. 1995; Thompson ve ark. 1996). Bu çalışmalar sonucunda sağlıklı atların 

trakeal yıkamalarında değişik miktarlarda nötrofil lökosit ve lenfosit bulunabileceği 

bildirilmiştir (Zink ve Johnson 1984; Mair ve ark. 1987). Bu hücreler bizim 

çalışmamızda saptadığımız az sayıda veya orta derecedeki yangısal hücreler olabilir. 

Bizim çalışmamızda değerlendirmeler kalitatif olarak ve trakeal yıkama solüsyonları 

içerisinden rastgele seçilmiş bir kısım hücreden yapıldığı için kesin sonuçların elde 

edilmesi olası değildir, tahmini sonuçlar vermektedir. Yine de bu sonuçlar ışığında 

yukarıda anlatılan verilere dayanılarak yoğun yangısel hücre infiltrasyonlarının kesin 

olmasa da, R. equi enfeksiyonu şüphesini düşündürdüğünü söylemek yanlış 

olmayacaktır.    

Sitolojik olarak hastalığın ayırıcı tanısı olabileceğini düşündüğümüz dev hücre 

yapıları hem çalışma hemde kontrol grubu hayvanlarının frotilerinden sadece 29 

tanesinde saptandı ve bu hayvanlardan 16 tanesinde (%55,17) hem ELISA hemde ISK 
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sonuçları pozitif olarak saptandı. Bu oranın oldukça düşük olması frotilerde izlenen dev 

hücrelerin R. equi’nin belirleyici bir bulgusu olamayacağını düşündürdü.  

L. Szeredi ve ark. (2001) yaptıkları çalışmada R. equi şüpheli olarak ölmüş 

taylardan aldıkları parafine gömülmüş dokuların kesitlerini, kriostat kesitlerini ve 

sitolojik kesitlerini immunohistokimyasal olarak aynı yöntemle boyadıklarını ve 

boyama sonucunda doku kesitleri ve sitolojik preparatların aynı prosedür ile 

boyandığını bildirmişlerdi. 

Çalışmamızda doku kesitleri, hücre blokları ve sitolojik preparatlar aynı yöntem 

ile boyandığında, negatif kontrol preparatlarında görülmese de, hücre bloklarında 

hücreler arası oluşumlarda, sitolojik preparatlarda arka fonda ve mukus üzerinde ileri 

derece de boyanmalar saptandı. Bu nedenle preparatlarda pozitifliğin daha kolay 

saptanması, oluşan boyanmaların fon boyanmalarından kolayca ayırt edilebilmesi için 

değişik dilüsyonlar denemesine karar verdik. Yaptığımız denemeler sonucunda sitolojik 

preparatlarda 1:20.000 ve hücre bloklarında 1:500 oranında sulandırılmış antikor 

dilüsyonları kullandığımız zaman oluşan fon boyanmaları ortadan kalktı. Bu 

dilüsyonlardan daha yüksek dilüsyonlar denendiğinde pozitif kontrol preparatlarındaki 

gözlenen boyanmalar saptanmadı.  

Yine aynı şekilde hücre blokları veya sitolojik preparatlara epitopların açığa 

çıkarılması için ısı ile sitrat buffer uygulanması, alınan kesitlerin yada sitolojik 

preparatlardaki hücrelerin lam yüzeyinden dökülesine neden oldu. Bu nedenle bu 

preparatlara epitop açığa çıkarma işlemlerini uygulamamayı düşündük. Bu basamağın 

çıkarılması sitolojik preparatlarda iyi sonuçlar verirken, hücre bloğu dokularında antikor 

boyanmasının çok zayıf olarak şekillenmesine neden oldu. Bunun sonucunda 

formaldehit ile fikse edilmiş olan  hücre bloğu kesitlerine epitop açığa çıkarma 

işleminin uygulanması gerektiğine, fakat ısı ile muamele yerine kesitlere daha az zarar 

verecek olan enzim ile müdahele yönteminin uygulanması gerektiği sonucuna varıldı. 

Boyama işlemi esnasında hücre bloğundan alınan kesitlerde epitopun açığa çıkarılması 

amacıyla Proteinaz K ile inkübasyon uygulanması antikor boyanmasının iyi bir şekilde 

saptanmasını sağladı.  

Çalışmamızda izlenen makroskobik ve mikroskobik değişiklikler taylardaki R. 

equi enfeksiyonunda daha önce bildirilen değişiklerle (Timoney ve ark. 1988 pp.255-

258; Biberstein ve Zee 1991 pp. 165-173; Wada ve ark. 1997; Hondalus 1997) 
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uyumluydu. Bu bulguların yanı sıra çalışmamızda akciğer dokusu kesitlerinde 

intraseptal alanlarda da değişiklikler izlendi. Akciğer dokusu incelen hayvanların 

hepsinde plöyra ve intraseptal alanlarda ödem izlendi. Ayrıca bir hayvan (A2) hariç 

hepsinde intraseptal alanlarda yangısal hücre infiltrasyonları saptandı. Yine bu 

yazarlardan farklı olarak bazı hayvanlarda nötrofil lökositlerin yanısıra izlenen lenfosit 

infiltrasyonlarının oldukça göze çarpan bir bulgu olduğunu saptadık. Bu bulgulardaki 

farklılıklarından daha önce Martens ve ark. (1988) tarafından bildirilen; immünolojik 

kapasite veya yanıtlardaki farklılıklar veya strese neden olan çevresel faktörler gibi 

değişik nedenlerden oluşabileceğini düşünüyoruz. 

Hayvanın yaşı ve akciğerde izlenen histopatolojik bulgular her ne kadar R. equi 

enfeksiyonunu düşündürse de, A1 numaralı tayda akciğer dokularında pozitif 

boyanmanın izlenmemesi, düşük bir ihtimal olsa da histopatolojik bulguların kesin tanı 

için yeterli olmadığını gösterdi. 

Çalışmamızda özellikle bir hayvanda karaciğerde izlenen bulgular Freestone ve 

ark. (1989) tarafından anlatılan bulgularla benzerlik gösteriyordu. Her ne kadar bu 

çalışmada nekropsi yapılmamış olsa da, yapılan laboratuvar testler sonucunda 

araştırmacılar R. equi etkenini tespit etmiş, karaciğer ultrasonu ve karaciğerden aldıkları 

biyopsi materyalinin histopatolojik incelemeleri sonucunda taylarda ilk kez olarak R. 

equi ilişkili hepatitis ve kolangitis tablosunu bildirmişlerdi. Yine Karadaş ve ark. (1997) 

iki arap tayı ile yaptıkları çalışmalarında nekropsisi yapılan her iki hayvanda 

mikroskobik incelemede karaciğerde subkapsüler kanama, sentrilobüler nekroz ve 

mononükleer hücre infiltrasyonları izlendiklerini bildirmiştir. Bu literatürler, 

çalışmamızdaki histopatolojik bulguları ve immunohistokimyasal boyamalar sonucu 

karaciğerde saptadığımız pozitif boyanmayı (A6) doğrulamaktadır. Yine aynı hayvanda 

bağırsakta izlenen şiddetli lezyonlar ve pozitif immunohistokimyasal boyanmalar bize 

hayvanda enteritis tipinde bir klinik tablo oluşmuş olabileceğini ve enfeksiyonun safra 

kanalları yoluyla bağırsaktan karaciğere taşınmış olabileceğini düşündürdü. Her ne 

kadar hayvanda izlenen klinik semptomlar bilinmese de, vakada akciğerden doku örneği 

gönderilmemesi, akciğerde makroskobik olarak bir bulgu izlenmediğini ve 

enfeksiyonun miks tipte bir enfeksiyon olmadığını düşündürdü.  

Freestone ve ark. (1987) erişkin atlardaki immun yetersizlik sonucu R. equi 

pnömonilerinin oluşabileceğini bildirmişlerdi. 8 yaşındaki, A8 numaralı hayvanda 
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akciğer ve diyafram kesitlerinde izlenen pozitif boyanma bu hayvanda da immun 

yetersizlik sonucu R. equi pnömonisinin gelişmiş olabileceğini düşündürdü. Bu 

hayvanda akciğer bulgularının yanı sıra, diyaframda izlenen histopatolojik değişiklikler 

bize hayvanda oluşan plöyrapnömoni sonucunda şekillenen immun yetersizliğe bağlı 

olarak R. equi pnömonisinin şekillenmiş olabileceğini düşündürdü.  

Aynı hayvanda ve fibrozisin izlendiği diğer hayvanlara ait akciğer kesitleri, 

dalak ve timus kesitlerinde damar endotelleri ve fibroblastlar içerisinde pozitif 

boyanmanın izlenmesi vücuttaki sabit doku makrofajlarının R. equi etkenini, alveolar 

makrofajlardan daha iyi bir şekilde yıkımladığı düşüncesini (Yager 1987) 

doğrulamaktadır. Aynı şekilde her ne kadar az olsa da lenf yumruları, dalak ve timusta 

izlenen pozitif boyanmalar enfeksiyon etkenin bu bölgelere taşındığını ve etkeninin bu 

organlardaki mononükleer hücreler ve doku makrofajları tarafından tanınarak, 

yıkımlandığını göstermektedir. 

Mide kemik iliği veya böbrekte histopatolojik olarak şiddetli lezyonların 

izlenmemesi ve bu organlarda immunohistokimyasal olarak pozitif boyanmanın 

saptanmaması enfeksiyonun bu organlara taşınmadığını veya hayvanların enfeksiyonun 

yayılmasına neden olacak kadar uzun süre hasta olmadığını, akut dönemlerde ölümlerin 

şekillendiğini düşündürdü. Ayrıca mide de histopatolojik olarak lezyon izlenmemesi ve 

pozitif boyanmaların saptanamamasının nedeni etkenin bu organın düşük pH ve O2 

düzeyinde organa yerleşecek veya lezyonlar oluşturacak kadar uzun süre 

yaşayamamasından kaynaklanıyor olabilir.  

İmmunositokimyasal boyamalar sonucunda bütün hayvanlarda , negatif kontrol 

preparatları dışında, yassı epitel hücrelerinin yüzeyindeki bakterilerde bazı hayvanlarda 

az sayıda olsa da daima pozitif boyanmaların izlenmesi, enfeksiyonun örnek toplanan 

ortamlarda hava yolu ile alındığını, fakat her hayvanda hastalık oluşturmadığını 

düşündürdü. Bunun nedeninin yine hayvanların immunolojik kapasitesi ve immun 

yanıtlarında izelenen faklılıklar olabileceğini düşündük.  

ISK boyamaları sonucunda elde ettiğimiz bulgular Szeredi ve ark. (2001) trake 

mukozasını kaplayan eksudatlardan hazırladıkları sürme preparatlar ve lezyonlu 

organların yüzeyinden yaptıkları tuşe preparatların boyanması sonucu elde ettikleri 

bulgularla uyumluydu. Yaptığımız ISK boyamaları sonucunda çok sayıda alveolar 
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makrofaj içerisinde değişik yoğunluklarda ve bazı nötrofil lökositler ve dev hücrelerde 

boyamalar saptadık. 

İnsan hekimliğinde sitolojik örneklerin tekrarlı olarak kullanılabilmesi için 

kullanılan bir yöntem olan hücre blokları, çalışmamızda immun boyama için sitolojik 

preparatların yetersiz kaldığı, yada prosedür hataları sonucunda preparatların ISK 

yöntemleri ile değerlendirilemedikleri durumlarda kullanıldı. Trakeal yıkamalardan 

sadece 3 preparat hazırladığımız için, boyamalar esnasında yapılan hatalar, preparat 

yüzeyinden hücrelerin dökülmesi veya yapılan frotilerde yetersiz hücre izlenmesi 

durumlarında hücre blokları oldukça kullanışlıydı. Bu bloklardan alınan kesitlerden 

hazırlanan preparatların boyanması sonucunda elde edilen bulgular, sitolojik 

preparatların boyanması sonucunda elde edilen bulgulara benzerdi.  

Çalışmamız sonucunda, ELISA ve ISK sonuçları arasındaki farkın önemsiz 

(P>0,05) olduğu saptandığından, tayların trakeal yıkamalarından yapılan ISK 

boyamalarının R. equi’nin teşhisinde ELISA’ya alternatif olarak bir yöntem olarak 

kullanılabileceğini düşündük. Ayrıca her ne kadar sadece bir hayvanda gösterilebilse de 

ISK yönteminin ELISA’ya oranla daha erken bir sonuç vermesi, trakeal yıkamalara 

uygulanan ISK yönteminin ELISA’nın aksine genel kan dolaşımında değilde, solunum 

sistemi yolu ile gelen etkenlerin yerleştiği akciğerde gelişen reaksiyonları ortaya 

koyması nedeniyle,  daha kullanışlı olabileceğini düşündük.  

Örnek toplarken kullandığımız, sahada çok kolay uygulanabilen, körlemesine 

yapılan nazotrakeal yöntem her ne kadar üst solunum yolları ile kontaminasyona neden 

olsa da burada kullandığımız antikor gibi virülent R. equi etkenlerini tespit eden 

antikorların kullanılması ve enfeksiyonun pozitif olarak kabul edilmesi için alveolar 

makrofajlar içindeki boyanmanın saptanması, nazotrakeal yöntemin dezavantajlarını 

ortadan kaldırmaktadır. Bunun sonucu olarak bu boyama için kullanılan örnekler, 

endoskop veya diğer aletlere gerek duyulmadan sahada çalışan herhangi bir veteriner 

hekim tarafından kolayca toplanıp en kısa sürede incelenmek için gönderilebilir.  

Trakeal yıkamalardan yapılacak bakteriyel kültürlerin ve PCR testlerinin değeri 

birçok kez belirtilmiştir (Hillidge 1986; Prescott 1991; Anzai ve ark. 1997; Giguére ve 

Prescott 1997; Hashikura ve ark. 2000; Sellon ve ark. 2001). Trakeal yıkamalardan 

hazırlanacak bakteriyel kültürlerde, tipik R. equi kolonilerin üretilmesi 2 veya daha 

fazla gün, ve bu üreyen kültürlerin R. equi olarak doğrulanması ve virülensının 
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saptanması yine birkaç gün almaktadır (Anzai ve ark. 1997). Çalışmada kullanılan 

yöntem ile virülent R. equi antikoru kullanılarak boyama işlemleri bir gün içerisinde 

tamamlandığı için çok daha hızlı ve kesin sonuç elde etmek mümkün olmaktadır. 

Ayrıca yöntemin maliyeti çok düşüktür ve günümüzde neredeyse hemen her patoloji 

laboratuvarında kolayca uygulanabilir. Oysa PCR yönteminin kullanımı 

immunohistokimyasal yöntemlerin kullanımı kadar yaygın değildir ve maliyeti oldukça 

yüksek olmaktadır. Maliyet bir iki hayvan için fazla bir sorun yaratmazken, birçok 

hayvanın bakıldığı kalabalık haralarda teşhis yöntemi olarak seçilebilmesi için oldukça 

pahalı bir metodur. 

Sitolojik olarak hazırlanan preparatların incelenmesi sonucunda kalitatif olarak 

R. equi enfeksiyonun teşhisinin yapılamayacağını, fakat taylarda trakeal yıkamalardan 

hazırlanan sitolojik preparatlarda çok yoğun yangı hücrelerinin izlenmesinin, R. equi 

enfeksiyonunu düşündürebileceğini saptadık. 

Histopatolojik olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, her ne kadar spesifik 

olmasa da H.E. ile boyanan akciğer kesitlerinde izlenen bulguların R. equi 

enfeksiyonunu gösterebileceğini ve bunun kesin olarak tanımlanması için etkenlerin 

IHK yöntemleriyle akciğer dokusunda kolayca saptanabileceğini gördük. Ayrıca 

yaptığımız literatür taramaları sonucunda, bildiğimiz kadarıyla ilk kez IHK olarak 

taylarda karaciğer, dalak ve timus dokusunda R. equi etkenlerini tespit etmiş olduk.  

Sonuç olarak: 

� Kullanılan nazotrakeal yöntemin sahada kolayca uygulanabilecek, ucuz bir 

yöntem olduğunu,  

� Trakeal yıkamalardan hazırlanan sürme preparatlara ISK yöntemlerinin 

uygulanabileceğini, 

� Trakeal yıkamalardan hazırlanan sürme preparatlara uygulanan ISK metodlar ile 

hızlı, ucuz ve kesin sonuçlar almanın mümkün olduğunu, 

� Diff-quick ve Gram boyaları ile boyanmış sitolojik preparatlardan R. equi 

teşhisinin mümkün olmadığını,  

� Histopatolojik incelemeler sonucunda saptanan bulguların R. equi 

enfeksiyonunu düşündürebileceğini, 
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� Trakeal yıkamalardan hazırlanan hücre bloklarınının sürme preparatlarının 

yetersiz kaldığı durumlarda veya çok sayıda boyama yapılması gerektiğinde 

oldukça kullanışlı bir yöntem olduğunu saptadık.  

� Taylarda akciğer, bağırsak ve lenf yumruları dışında karaciğer, dalak ve 

timusta’da etkenin IHK metodlarıyla saptanabileceğini ilk kez olarak göstermiş 

olduk. 

� Trakeal yıkamalarda ISK’nin değerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, çok duyarlı 

ve özgül bir yöntem olan trakeal yıkamalara da yapılacak PCR uygulaması ile 

elde edilecek sonuçların, ISK sonuçları ile karşılaştırılıp değerlendirilmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. 
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