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ÖZET 

 

Yüzbaşıoğlu Öztürk, G. (2010). Güvercinlerde Paramyxovirus-1 (PPMV-1) 
Enfeksiyonu’nun histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Teşhisi. İstanbul Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner fakültesi, Patoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

 

 Pigeon Paramiksovirus-1 (pPMV-1) klasik Newcastle hastalığının etkeni olarak 
kabul edilen avian Paramiksovirus-1 (aPMV-1)’in serolojik olarak küçük farklılıklar 
gösteren bir varyantıdır. Bu çalışmanın başlıca amacı, İstanbul ve çevresinde bulunan 
güvercin populasyonunda hastalığın varlığını ve sıklığını belirlemek, hastalıkta gelişen 
başlıca mikroskobik lezyonları saptamak, immunohistokimyasal yöntemler ile etkeni 
tespit ederek kesin teşhis yapmak ve hastalığın patogenezisi hakkında daha detaylı bilgi 
edinebilmektir. Bu amaçla, İstanbul ilçelerindeki farklı güvercin kümeslerinden, 37 adet 
pPMV-1 enfeksiyonu şüpheli güvercinden serum örnekleri toplandı. Histopatolojik 
inceleme için, ELISA sonuçları pozitif çıkan kümeslerde araştırma süresince ölen 
güvercinlere yapılan nekropsiler sonucu alınan (n=74) ve Anabilim Dalı arşivinde 
bulunan pPMV-1 enfeksiyonu şüpheli güvercinlere ait doku örnekleri (n=4) incelendi. 
Histopatolojik incelemesi yapılan dokular MAb 617/161 kullanılarak 
immunohistokimyasal olarak işaretlendi. ELISA’da %89,18 pozitif, %5,4 şüpheli, %5,4 
negatif iken İHK’da %60,25 oranında pozitif boyanmalar böbrek, karaciğer başta olmak 
üzere değişik organlarda özellikle lenfoid hücrelerde intrasitoplazmik olarak izlendi. 
Sonuç olarak, enfeksiyonun İstanbul ve çevresinde yaşayan güvercinlerde varlığı 
gösterilmiş ve hastalığın kesin teşhisi için böbrek, pankreas, dalak, karaciğer gibi 
organlarda yapılacak İHK boyamaları ile mononükler lenfoid hücreler ve makrofaj 
sitoplazmalarında antijenin gösterilmesi ile yapılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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ABSTRACT 

Yüzbaşıoğlu Öztürk, G. (2010). Histopathological and Immonohistochemical detection 
of Paramixovirus-1 (PPMV-1) in organs of pigeons. Istanbul University, Institute of 
Health Sciences, Department of Veterinary Pathology. PhD Thesis. Istanbul.  

 

Pigeon Paramyxovirus-1 is a variant of Avian Paramyxovirus-1, known as the 
causative agent of conventional Newcastle Disease (ND), with subtle serologic 
diversity. The main objective of the study is to determine the occurrence, frequency and 
the primary histopathological lesions of ND in the pigeons and to demonstrate the agent 
immunohistochemically so as to reach a definite diagnosis and elucidate the 
pathogenesis of the disease, as well. Sera were collected for ELISA from thirty-seven 
pigeons with suspicion of pPMV-1 infection, housed at different flocks in various 
districts of Istanbul. Histological evaluation was carried out with tissue specimens, 
obtained from necropsy of pigeons (n=74), which died during the research, from flocks 
known to be positive by ELISA and tissue blocks of routinely submitted cases (n=4) 
with suspicion of pPMV-1 infection. Tissue samples were immunohistochemically 
stained with MAb 617/161. Ratios of positive, suspicious and negative cases by ELISA 
were shown to be 89.18%, 5.4% and 5.4 %, respectively, whereas positive cytoplasmic 
reaction by immunohistochemistry was demonstrated in 60.25% of all cases, 
particularly in lymphoid cells of kidney and liver. It was concluded that infection did 
occur in pigeon flocks in Istanbul and the vicinity and immunohistochemistry was 
considered to be a useful tool in reaching a definite diagnosis by immunostaining of 
antigenic particles in lymphoid cells and macrophages localised especially in kidney, 
liver, pancreas and the spleen. 

 

Key Words: Pigeon, pPMV-1, Newcastle Disease, Immunohistochemistry, ELISA 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Newcastle Hastalığı (ND) ve güvercinlerdeki adı ile pPMV-1 enfeksiyonu tüm 

dünya da, şiddetli enfeksiyon oluşturması, yüksek mortalite ile seyretmesi ve 

oluşturduğu ekonomik etki nedeni ile ticari tavukçuluk, güvercinler ve diğer kanatlıların 

en önemli hastalıklarından biri olarak kabul edilmektedir (Alexander 1995b; Aldous ve 

Alexander 2001). Güvercinlerde enfeksiyon oluşturan pigeon Paramiksovirus-1 

(pPMV-1), klasik Newcastle hastalığının etkeni olarak kabul edilen avian 

Paramiksovirus-1 (aPMV-1)’in serolojik olarak küçük farklılıklar gösteren bir 

varyantıdır (Collins ve ark. 1993; 1994; 1996). 

Güvercin yetiştiricili ğinin profesyonel olarak yapıldığı çeşitli ülkelerde 

güvercinlerde pPMV-1 enfeksiyonunun varlığı ve enfeksiyonun zaman zaman ciddi 

kayıplara neden olduğu bildirilmiştir (Wilson 1984; Lister ve ark. 1986; Alexander 

1995a; Aldous ve Alexander 2001). Türkiye’de de pPMV-1 enfeksiyonunun 

güvercinlerde varlığı yapılan serolojik çalışmalar ve virus izolasyonu ile gösterilmiştir 

(Öncel ve ark. 1997; Çöven ve ark 1999). Ülkemizde güvercin yetiştiricili ği genellikle 

hobi amaçlı yapıldığından hastalık olguları üzerinde pek durulmamakta ve dolayısı ile 

hastalık sebebi ve süreci tam olarak araştırılamamakta, ayrıca güvercinler için mecburi 

aşı programı olmadığından düzenli aşı uygulamaları da yapılmamaktadır. Türkiye’deki 

evcil güvercin sayısı ve yetiştiricilik yapan kişilerin sayı ve konumları tam olarak 

bilinmemekle beraber bu sayının tahmin edilenden yüksek olduğu sanılmaktadır. Bu 

yetiştiricilerin birbirleri ile yakın ilişkide olduğu ve Avrupa ülkelerinden güvercin 

getirdikleri tespit edilmiştir (Mutlu 1997; Çöven ve ark. 1999).  

Güvercinlerde hastalığın görülmesi , tüm diğer kanatlılar açısından hastalığın 

yayılması ve epidemiyolojisi için büyük önem taşımaktadır. Özellikle sağlıklı 

görünümde olan güvercinlerden Newcastle hastalığı etkeninin izole edilmesi, bu 

kuşların yoğun olarak kanatlı yetiştiricili ği yapılan bölgelerde enfeksiyonun rezervuarı 

olarak görev yapabilecekleri için epizootiyolojik açıdan önem taşımaktadır. Aşılama ile 

büyük ölçüde kontrol altında tutulabilen Newcastle hastalığının yabani kanatlılarda 

bulunması hastalık riskinin tavukçuluk endüstrisinde de her an var olduğunu 

göstermektedir (Çöven ve ark. 1999). 
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Kuşlarda sorun oluşturan diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlar pPMV-1 (NDV) 

enfeksiyonu ile birlikte seyredebilir. Bu yüzden makroskobik ve mikroskobik tanı 

güvenli sonuçlar vermeyebilir. Virus izolasyonu ya da serolojiye alternatif olarak 

immunohistokimya (İHK) tekniği de rutin olarak kullanılabilecek bir teşhis yöntemidir. 

Bu teknik, çeşitli antijenlerin identifiye edilmesi için kullanılan bir yöntemdir ve formol 

ile fikse edilmiş, parafine gömülmüş dokulara uygulanabileceğinden taze doku ya da 

serum bulunmadığı durumlarda bile kesin diagnozu sağlar. 

Güvercinlerde pPMV-1 hastalığında viral antijen ile histopatolojik lezyonların 

ili şkisi konusunda araştırmalar sınırlıdır. Ülkemizde de enfeksiyon varlığı serolojik 

olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, serolojik bulgular ile histopatolojik ve 

immunohistokimyasal bulguların bir arada bildirildiği makaleye rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada amaç, güvercin yetiştiricili ği için tehdit oluşturan ve ticari 

tavukculukta da büyük ekonomik kayıplara neden olabilen Paramiksovirus 

enfeksiyonunun İstanbul ilçeleri ve çevre bölgelerdeki güvercin populasyonunda 

varlığını ve sıklığını belirlemek, hastalıkta gelişen mikroskobik lezyonları saptamak ve 

immunperoksidaz yöntemi ile de etkeni tespit ederek kesin teşhisi yapmak ve hastalığın 

patogenezisi hakkında daha detaylı bilgi edinebilmektir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Etkenin Sınıflandırılması (Taksonomi) 

Paramiksoviruslar, Mononegavirales takımında, Paramiksoviridae ailesinde 

Paramiksovirinae alt ailesi altında Avulavirus cinsinde sınıflandırılmıştır (Leeuw ve 

Peeters 1999; Mayo 2002a; 2002b). Paramiksoviridae ailesi ile beraber Rhabdo-, Filo-, 

ve Bornaviridae virus aileleri Mononegavirales takımını oluştururlar. Paramiksoviridae 

ailesi Paramiksovirinae ve Pnömovirinae olmak üzere iki alt aileye ayrılır. 

Paramiksoviridae virus ailesinde bulunan avian paramiksoviruslar değişik serotipleri, 

çok sayıda suşları, geniş konakçı spektrumu ve farklı patojenite özellikleri olan bir virus 

grubudur (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

İlk kez 1926 yılında Doyle tarafından hasta kuşlardan izole edilen NDV, 

Paramiksovirus (PMV) cinsinin prototipini oluşturur ve uzun yıllar kuşları enfekte eden 

tek Paramiksovirus olarak kabul edilmiştir (Alexander 1988a pp. 1-10). Bu cinsin 

serolojik olarak farklı bir üyesi 1956 yılında tavuklardan (Bankowski ve ark. 1960) ve 

bir diğeri 1967 yılında hindilerden (Tumova ve ark. 1979) izole edilmiştir. Günümüzde, 

Paramiksovirusların serolojik olarak bilinen dokuz farklı serotipi bulunur ve bunlar 

PMV-1 (NDV) den PMV-9’a kadar sıralanır. PMV-1, 2 ve PMV-3 serotipleri önemli 

kanatlı patojenleridir (Alexander 1990). Avian Paramiksovirusların prototipleri ve 

konakçı spektrumu tablo 2.1’de gösterilmiştir.  

1983/84 yıllarında, monoklonal antikorlar ile yapılan detaylı komparatif 

çalışmalar , PMV-1 grubunda farklı suşların oluşmasına ve hasta güvercinlerden 

izole edilen NDV izolatlarının pigeon Paramiksovirus-1 (güvercin paramiksovirus, 

pPMV-1) olarak bilinen farklı bir serogrup olarak s ınıflandırılmasına neden 

olmuştur (Meulemans ve ark. 1986; Collins ve ark. 1993; 1994; 1996; Leeuw ve 

Peeters 1999). Güvercin paramiksovirus-1 (pPMV-1)’in taksonomik konumu tablo 

2.2’de verilmiştir. Güvercin paramiksovirusu PMV-1 grubundadır ancak tavuklardan 

izole edilen aPMV-1 izolatlarından serolojik ve biyokimyasal farklılıklar 

göstermektedir. aPMV-1 ve pPMV-1 izolatları geniş ölçüde çapraz reaksiyon verirler, 

ancak poliklonal tavuk ya da güvercin antiserumu kullanılarak yapılan 

Hemaglutinasyon- Inhibisyon (HI) testi ile gösterilebilen küçük antijenik farklılıklar 

içerirler. Monoklonal antikorlar pPMV-1 ve aPMV-1 izolatlarını kesin olarak ayırt 
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etmek için kullanılmışlardır (Bioncifiori ve Fiorini 1983; Alexander ve ark. 1984a; 

Meulemans ve ark 1986; Collins ve ark. 1989). Monoklonal antikorlar ile 

gerçekleştirilen araştırmalar, faklılığın Hemaglutinin-Neurominidaz antijenlerinde yer 

aldığını, Nukleoprotein ve Fusion antijen yapısında farklılık olmadığını göstermektedir 

(Pearson ve ark. 1987, Alexander ve ark. 1985a; 1987). Güvercin izolatları, diğer kümes 

hayvanları izolatlarından, Ulster 2C’nin HN-1 epitopuna karşı oluşan monoklonal 

antikorlar ile hemaglutinasyonlarının inhibe olmaması sonucu kolaylıkla ayrılabilirler 

Russell ve Alexander (1983), NDV izolatlarını, Ulster 2C’nin HN-1, HN-2, F, POL, NP 

ve 424 (enfekte hücre sitoplazmasında bulunan ve identifiye edilemeyen bir protein) 

epitoplarına karşı oluşturulan monoklonal antikorlar ile bağlanma profillerine göre 

A’dan H’ye kadar 8 alt gruba ayırmışlardır. Daha sonra, HN-1epitopuna karşı oluşan üç 

monoklonal antikorun hiç birisi ile reaksiyon vermeyen güvercin izolatları P grubunu ve 

Amerika’da su kuşlarından izole edilen üç izolat L grubunu oluşturmuşlardır (Russell 

1988 pp 131-146; Collins ve ark. 1989). On farklı monoklonal antikor ile enfekte 

Madine- Darby sığır böbrek epiteli hücre kültüründe (MDBK) immunperoksidaz 

yöntemi ile tanımlanan NDV grupları tablo 2.3’de verilmiştir. 

 

Tablo 2-1: Avian paramiksovirusların prototipleri v e konakçı spektrumu (Alexander 
1988c pp 11-22) 

Prototip virus suşu  Genel Konakçılar   Diğer konakçılar 

APMV-1   çok sayıda     

APMV-2   hindi,ötücü kuşlar   tavuk, papağangiller, 

APMV-3   hindi     yok 

APMV-3   papağangiller,ötücü kuşlar  bilinmiyor 

APMV-4   ördek     kaz 

APMV-5   muhabbet kuşu   bilinmiyor 

APMV-6   ördek     kaz, hindi 

APMV-7   güvercin,kumru   hindi,deve k. 

APMV-8   ördek ve kaz    bilinmiyor 

APMV-9   ördek     bilinmiyor 
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Tablo 2-2: Güvercin paramiksovirus-1'in taksonomik konumu (ICTV dB Picture Gallery 
2008) 

Üst alem(superkingdom)   Virus 

Takım (Order)     Mononegavirales 

Aile (Family)     Paramiksoviridae 

Alt Aile (Subfamily)    Paramiksovirinae 

Cins (Genus)     Avulavirus 

Tür (Species)     Pigeon Paramiksovirus-1 

 

Tablo 2-3: On farklı monoklonal antikorun MDBK hücr elerine bağlanma profillerine 
göre NDV'nin sınıflandırılması (Russell 1988 pp 131-146) 

Grup Özellikleri Örnek Bağlanan Mab lar  Bağlanmayan Mab lar 

A Visserotropik velojenik, 1970-74 

panzootik 

Essex’70 14, 32, 86, 38, 479 445,481,688,424,161 

B Diğer visserotropik,velojenik 1970 önce, 

1972 sonrası  

Herts’33 14, 32, 86, 481 ,38, 

479 

445,688,424,161 

C1 Velojenik ötücü kuşlar & Ortadoğu 

izolatları 

Küveyt 256 14, 32, 86, 481, 38, 

424, 479 

445,688,161 

C2 Lentojenik, ördek izolatları 1092/81 14, 32, 86, 481, 38, 

424, 479 

445,688,161 

D Nöyrotropik velojenik USA izolatları GB Teksas 14, 32, 86, 445, 38, 

688, 424, 479 

481,161 

E Lentojenik, aşı suşu Hitchner B1 14, 32, 86, 38, 488, 

424, 479 

445,481,161 

F Lentojenik, çeşitli F strain 14,32, 86, 445, 481, 

38, 688, 424, 479 

161 

G Lentojenik, su kuşları ötücü kuşlar, 

kümes hyv.-bütün dünya da 

Ulster 2C 14, 32, 86, 445, 481, 

38, 688, 424, 479 

161 

H Lentojenik su kuşları, bütün dünya da MC110 481, 38, 424, 479 14, 32, 86, 445, 688, 

161 

L Lentojenik, su kuşları-USA Loon/83 14, 32, 86, 481, 38,3 

688, 424, 479 

445, 161 

P ‘’Mezojenik’’, pigeon PMV-1, tavuk, 

güvercin ve  diğer türler, bütün dünya da 

561/83 481, 38, 479, 161 14, 32, 86, 445, 688, 

424, 161 
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2.2. Etiyoloji 

Mononegavirales takımındaki tüm viruslar helikal simetrili nükleokapsid, zarf ve 

tek sarmallı negatif polariteli ribonükleik asit genomuna sahiptir. Viral genom yapısal 

ve yapısal olmayan proteinleri kodlar. Elektron mikroskobik incelemede virus 

partikülleri pleomorfik görünümdedir (ICTVdB Picture Gallery 2002; Alexander ve 

Senne 2008 pp.76-92). 

2.2.1. Paramiksovirusların Genel Özellikleri 

2.2.1.1. Morfoloji 

Virionlar zarf, nükleokapsid ve matriks proteinden oluşur. Yaşam çemberi 

sürecinde virionlar ekstraselüler bir faz geçirirler. Virus kapsülü zarflıdır ve konak 

hücrenin membranını geçerken olgunlaşır. Kapsül, yuvarlaktan polimorfiğe değişen 

çeşitli şekillerde görülebilir. Virionların çapı 150-400 nm, uzunluğu 1000-10000 nm 

arasında değişir. Zarf yüzey çıkıntıları (surface projections) taşır. Rubuloviruslarda zarf 

iki fonksiyonel yüzey glikoproteini içerir. Yüzey çıkıntıları homo-oligomerlerdir ve 

belirgin olarak farklı bölgelerde yerleşirler. Hemaglutinin-Neurominidaz (HN) ve 

Füzyon (F) glikoproteinleri yüzeyi eşit biçimde kaplarlar. HN protein hedef hücre yüzey 

reseptörlerine tutunmada, F protein ise hücre ve viral membranların erimesinde görev 

alır. Nükleokapsid elips şeklindedir ve helikal simetri gösterir, filamentözdür ve 

uzunluğu cinse göre değişmekle birlikte 600-800 nm, genişliği 13-18 nm arasındadır 

(Peeples 1988 pp. 45-78; Lamb ve ark. 2005; Alexander ve Senne 2008 pp.76-92).  

Nükleik Asit: Paramiksovirusların genomu tek sarmallı, segmentsiz, negatif RNA’dan 

oluşur. Genom genellikle monomerik ya da multiploiddir. Genom tek başına enfeksiyöz 

değildir. Virionlar bazen genomun pozitif tek sarmallı kopyasını içerebilir. Genom 

15200-15900 nükleotid uzunluğundadır. RNA genomu, nukleokapsid protein (NP), 

Nukleokapsid ile ilişkili protein (NAP ya da P), polimeraz protein (L), Matriks ya da 

membrane protein (M), Fusion protein (F) ve Hemaglutinin-neurominidaz (HN) olmak 

üzere altı farklı protein kodlayan altı genden oluşur (Alexander 1988c; Lamb ve ark., 

2005; Alexander ve Senne 2008 pp 76-92). 
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2.2.1.2. Fiziksel ve Fizikokimyasal Özellikleri 

Virionların moleküler kütle ağırlığı 500x106 dır. NDV ve diğer 

paramiksovirusların enfektivitesi, fiziksel ve kimyasal yöntemler ile önlenebilir. 

Virionlar; ısı, radyasyon, okside edici ajanlar ve çeşitli kimyasal ajanlar (lipid 

solventler, non iyonik deterjanlar, formaldehit) ile muameleye duyarlıdır (Lamb ve ark. 

2005; Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

2.2.1.3. Biyolojik Özellikleri  

Hemaglutinasyon Aktivitesi: Paramiksovirusların eritrositleri aglutine etmesi, 

HN proteininin eritrosit yüzeyindeki reseptörlere bağlanması sonucu gerçekleşir. Bu 

özellik hastalığın teşhisinde geniş biçimde kullanılır. NDV tüm amfibi, sürüngen ve 

kanatlı eritrositlerini aglutine edebilir (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

Neurominidaz Aktivitesi:  Neurominidaz enzimi aynı zamanda HN molekülünün 

bir parçasıdır. Bu enzimin asıl etkisi bilinmemekle beraber, neurominidazın virus 

reseptörlerinin konakçı hücreden ayrılmasında ve böylece serbest virus partiküllerinin 

tekrar yapışması ve kümelenmesinin önlenmesinde görev aldığı düşünülmektedir 

(Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

Hücre Erimesi ve Hemolizis: Paramiksoviruslar eritrositlerin hemolizisine ya da 

aynı mekanizma ile diğer hücrelerin erimesine neden olabilir. Replikasyon sırasında 

reseptörlere bağlanma sonrası virus membranı ile hücre membranları kaynaşır ve bu 

kaynaşma iki ya da daha fazla hücreyi içerebilir. Virus membran fuzyonu genellikle 

eritrositlerde lizise neden olur (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

2.2.1.4. Virus Replikasyonu 

Replikasyon, genel olarak tüm negatif sarmallı viruslarda olduğu gibi ve spesifik 

olarak avulaviruslarda olduğu gibidir (Lamb ve ark. 2005). Paramiksovirusların yaşam 

çemberi şekil 2-1’de gösterilmiştir. İlk önce konak hücre reseptörlerine HN polipeptid 

aracılığı ile bağlanma gerçekleşir. F protein virus partiküllerinin konak hücre 

membranına penetrasyonunu ve hücre membranının erimesini sağlar. Böylece 

nükleokapsid kompleksi konak hücre içerisine girer. Hücre içi virus replikasyonu 

tamamen sitoplazmada gerçekleşir. Virus genomu negative polariteye sahip olduğundan 

viral RNA aracılı RNA polimeraz, messenger RNA gibi davranıp hücre mekanizmasını 

kullanarak protein ve viral genomun oluşmasını sağlayacak olan pozitif polariteye sahip 
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genomu oluşturur. Enfekte hücre içerisinde sentezlenen viral proteinler hücre 

membranına taşınır. Konak hücre membranının modifiye alanlarında nukleokapsidin 

oluşumundan sonra virus partikülleri hücre yüzeyinden tomurcuklanarak ayrılır 

(Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). Paramiksovirusların yaşam çemberi şekil 2.1’de 

şematik olarak verilmiştir. 

 

Şekil 2-1: Paramiksovirusların yaşam çemberi (Alexander ve Senne 2008 pp. 76-92) 

2.3. Epidemiyoloji 

Newcastle hastalığı (ND) tavuklarda ilk kez 1926 yılında güneybatı Asya’da tespit 

edilmiş, buradan Asya ve Avrupa’ya yayılmıştır. Bu ilk salgından sonra, en az dört  ND 

panzootisi oluştuğu öne sürülmüştür (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). İlk salgının 

tüm dünyaya yayılması 30 yıldan fazla sürmüştür ve 1960’ların başlarında bir çok 

ülkede hala önemli salgınlar oluşturduğu bildirilmiştir. İkinci panzooti 1960’lı yılların 

sonlarında Orta Doğu’dan başlayarak 1973 yılına kadar tüm dünyaya yayılmıştır. Bu 

epizootiden sorumlu virusun, ithalatı yapılan ötücü kuşlar ile ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir. Üçüncü panzootinin başlangıcı ve yayılması kesin olarak bilinmemesine 

rağmen, 1970’li yıllarda aşıların evrensel olarak yaygın biçimde kullanılması ve bu 

aşıların çoğu vakada virusun replikasyonu ve yayılmasına izin vermesi muhtemel sebep 

olarak düşünülmektedir. Dördüncü ND panzootisi, uzun yıllar hastalığın kaynağı olarak 

önemsenmeyen, başlıca güvercin ve kumruları etkilemiştir. 1970’li yılların başlarında 
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ishal ve sinirsel semptomlar gösteren güvercinlerden, tavuklarda da epizootilere sebep 

olan, klasik velojenik PMV-1(NDV) suşundan farksız bir paramiksovirus suşu izole 

edildiği bildirilmi ştir (Vindevogel ve Duchatel 1988 pp. 184-196). 1980 yılında ise 

klasik lentojenik PMV-1, yalnız solunum semptomları gösteren güvercinlerden izole 

edilmiştir (Bioncifiori ve Fioroni 1983). 1970’li yılların sonlarında Orta Doğu’da bazı 

araştırıcılar, güvercinlerde şiddetli seyreden bir hastalıktan, kontagiyöz paralizis 

(Mohammed ve ark.1978) ya da viral ensefalomiyelitis (Al Falluji ve ark. 1979) olarak 

bahsetmiş ve virus Herpesviridae ailesinin yeni bir üyesi olarak adlandırılmıştır. 1981 

yılında izole edilen virusun, eldeki bilgilere göre güvercinlerde hastalık oluşturan PMV-

1 virusunun bilinen ilk izolatı olabileceği bildirilmi ştir. Virus muhtemelen 

Mezopotamya bölgesinden batıya doğru diğer ülkelere yayılmış ve 1982 yılı ilk 

baharında Nil bölgesinde hasta güvercinlerde PMV-1 enfeksiyonu serolojik olarak 

gösterilmiştir. Hemen hemen aynı zamanda Sudan ve Italya da da yarış güvercinlerinde 

enfeksiyon gözlenmiştir ve daha sonra hastalık tüm Avrupa’ya hızlı biçimde yayılmıştır 

(Kaleta ve ark. 1985). 

İlk kez 1982-1983 yıllarında Avrupa ülkelerinde, tavukların nöyrotropik formuna 

benzeyen semptomlar ile seyreden, ancak solunum semptomları gözlenmeyen , sadece 

kanat ve/veya bacaklarda tek ya da çift taraflı lokomotor bozukluklar ve tortikollis gibi 

sinirsel semptomlar, sulu dışkılama gibi klinik bulgular ile seyreden şiddetli bir 

enfeksiyon, güvercinlerde bildirilmiştir. Etiyolojik ajanın hemaglutinasyon yapan 

Paramiksovirus tip-1 grubuna ait olduğu, ancak bilinen Newcastle hastalığı virusundan 

farklı olduğu monoklonal antikorlar yardımı ile gösterilmiştir (Alexander ve ark. 1985a; 

1987; Pearson ve ark. 1987). 

Klasik aPMV-1 suşlarının güvercinlerde doğal enfeksiyon oluşturduğu literatürde 

bildirildi ği gibi (Vindevogel ve ark 1982; McFerran ve McCracken 1988; Mubarak ve 

ark. 2001, Kaynak: Mushtaq ve ark 2006) bazı pPMV-1 variant suşlarının da tavuklar 

için patojen olduğu bilinmektedir. NDV’unun tavuklardan güvercinlere, pPMV-1 

enfeksiyonunun da güvercinlerden, özellikle immunsupresif ve NDV’ye karşı yetersiz 

düzeyde bağışık olan tavuklara taşınabildiği ispatlanmıştır (Alexander ve Parsons 1984; 

Alexander ve ark 1984a; 1985b; 1987; Gelb ve ark 1987; Shirai ve ark. 1988; Collins ve 

ark. 1989; Çöven ve ark. 1989; Mutlu 1997; Alexander 2001; Kommers ve ark 2001; 

2002). pPMV-1 izolatlarının tavuklarda biyolojik karakteri ve patojenitesi genellikle 

ND’nin nöyrotropik formuna benzer (Pearson ve ark. 1987; Shirai ve ark. 1986; 1988). 
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1981 yılında İtalya’da güvercinlerden izole edilen suş ile, 1983-1984 yıllarında Belçika, 

Fransa ve Almanya’daki salgınlardan izole edilen ‘güvercin’ suşlarının, tavuklar için 

mezojenik karakterde oldukları saptanmıştır (Meulemans ve ark. 1986; Pearson ve ark. 

1987; Vindevogel ve Duchatel 1988 pp. 184-196). Vindevogel ve arkadaşları (1982), 

solunum semptomları gösteren hasta güvercinlerden lentojenik aPMV-1 suşlarını izole 

ettiklerini bildirmişlerdir. Alexander ve ark. (1985a) İngiltere, İsveç, Çekoslovakya, 

Portekiz, Fransa, Almanya,  Belçika, Japonya, İtalya, İsviçre, İsrail, Danimarka ve 

Macaristan’da enfekte güvercinlerden 1982-83 yıllarında izole edilen virusların 

birbirinden farksız olduklarını göstererek bu virusları pPMV-1 olarak identifiye 

etmişlerdir. 1984 yılında pPMV-1, İngiltere’de sokak güvercin populasyonundan ticari 

tavuklara bulaşmış ve 23’den fazla salgına neden olmuştur. pPMV-1 ile enfekte 

güvercinlerin dışkıları ve karkasları ile kontamine olan, Liverpool limanlarındaki yem 

depolarının hastalığın kaynağı olduğu öne sürülmüştür (Alexander ve ark 1984c; 

1984d). Yapılan moleküler epidemiyolojik çalışmalar sonucunda, son yirmi yıldır 

güvercinlerde panzooti oluşturan, aynı zamanda tavuklarda da hastalık oluşturan 

virusun tek bir serotip olduğu bildirilmiştir (Aldous ve ark. 2004).  

NDV ile enfekte çoğu kuşta, çok sayıda virus dışkı ile atılır. Dışkının direkt ya da 

indirekt olarak alınması sonucu enfeksiyon oluşur. NDV’nin avirulent enterik formu ve 

güvercin varyantında bulaşma bu yolla olur. NDV’nin kanatlı dışkısında uzun sure 

enfektivitesini koruduğu bilinmektedir (Alexander ve ark. 1984d; Lumeij ve Stam 1985; 

Marlier ve Vindevogel 2006). Yapılan deneysel çalışmalarda 3 haftalık tavuklarda, 

enfektif virusun bukkal boşluğa verilmesi yolu ile enfeksiyonun oluşması için vNDV 

dozunun en az 104 EID50 olması gerektiği gösterilmiştir. Bu miktar yaklaşık 1 gram 

dışkı ile eşittir (Alexander ve ark. 2006). Hastalığın Avrupa’da yarış güvercinlerinde 

hızla yayılmasının sebebi muhtemelen güvercin yarışlarında kuşların teması ve bu 

kuşların yoğun biçimde alış-verişinin yapılmasıdır. Çok sayıda vahşi kuşun da NDV’ye 

duyarlı olduğu gösterilmiştir (Alexander 1988a pp.1-10; 1995b; 2001). Enfeksiyonun 

göçmen kuşlar ile taşınabileceği ve bazı mutasyonal değişiklikler sonucu direkt ya da 

indirekt yollar ile güvercin populasyonuna bulaşmış olabileceği de öne sürülmektedir 

(Alexander ve ark. 1985a). Enfeksiyonun inkubasyon periyodu oldukça uzundur ve 

virusun dışkı ile saçılması enfeksiyonun bitiminden 2 gün sonra başlar. Bu yüzden 

asemptomatik hasta güvercinler hastalığın yayılmasında büyük rol oynarlar (Kissi ve 

Lominiczi 1988; Tangredi 1988).  
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Güvercinlerde hastalığın varlığı 25 yıl boyunca tespit edilmiştir. Şu anda bildirilen 

vaka sayısı azalmış olsada tüm Avrupada ve diğer ülkelerde enfeksiyonun enzootiler 

şeklinde  bulunduğu ve ticari tavukçuluk için tehdit oluşturduğu bilinmektedir 

(Alexander ve ark 1986a; Alexander 2001).  

Türkiye’de, tavuklarda ND 1940’lı yıllardan beri bildirilmektedir. Güvercin 

yetiştiricili ğinde de bu hastalık zaman zaman salgınlar tarzında görülmekte ve ciddi 

kayıplar oluşturmaktadır. Bu konuda 1988-1991 yılları arasında Ege bölgesinde, 1991-

1993 yılları arasında Güney Marmara bölgesinde ve 1997 yıllarında İzmir ve Manisa 

illeri ve çevresinde seroepidemiyolojik çalışmalar ve virus izolasyonu ile güvercin, 

tavuk ve hindilerde Paramyxovirus-1 enfeksiyonunun varlığı gösterilmiştir (Öncel ve 

ark. 1997; Çöven ve ark 1999). 

Etkenin konakçı spektrumu evcil güvercinlerin (Columba livia var. domestica) 

yanında, yabani güvercinleri de (Streptopelia, Polumbus polumbus) içermekle birlikte, 

farklı kuş türlerinden de izole edilmiştir. Enfeksiyona özellikle ND’ye karşı yetersiz 

bağışık ve immun supresif tavuklar duyarlıdır.  Eldeki literatur bilgilerine göre, evcil 

kuş türlerine ek olarak deneysel ya da doğal olarak NDV, 50 kuş takımından 27 sinde 

en az 241 kuş türünü de enfekte eder. Aynı cins içerisinde bulunan farklı türlerle oluşan 

enfeksiyonlarda bile klinik bulguların şiddetinde oluşan farklılığın dikkat çekici olduğu 

bildirilmi ştir. Aynı zamanda belirli bir suş ile oluşan hastalık, konakçıya göre de 

farklılıklar gösterebilir. ND viruslarının sürüngenlerden insana kadar başka hayvanları 

da enfekte edebildiği bildirilmi ştir (Kaleta ve Baldauf 1988 pp 197-246). 

2.4. Hastalığın Oluşum Mekanizması 

Beard ve Hanson (1984), tavuklarda görülen klinik semptomlara göre NDV’yi 5 

patotipe ayırmıştır: 1) Viscerotropik velojenik suşlar, 2) Neurotropik velojenik suşlar 3) 

Mesojenik suşlar 4) Lentojenik suşlar 5) Asemptomatik enterik suşlar. Güvercinlerden 

elde edilen NDV izolatlarının patotiplendirilmesinin klasik lentojenik, mezojenik ve 

velojenik kriterlerine göre yapılması diğer NDV izolatlarına göre çok daha zordur. 

Örneğin birçok NDV izolatı lentojenik suşlara benzer MDT değerine sahip iken ICPI 

değeri mezojenik suşlara benzer ve aynı zamanda bu suş güvercinlerde şiddetli 

enfeksiyon ve yüksek mortaliteye sebep olabilir (Shirai ve ark 1986; Kommers ve ark. 

2001; Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 
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Biancifiori ve Fioroni (1983) pPMV-1 izolatlarının diğer NDV izolatlarına benzer 

şekilde HA titrelerinin 640 veya daha yüksek olduğunu bildirmiştir. King’e göre (1996), 

güvercin izolatlarının hemaglutinasyon titresi 640’dan çok düşük ve çoğunun HA titresi 

16, en yüksek 128’dir. 

‘Office International des Epizooties’ (OIE) , İntraserebral patojenite indeksi 

(ICPI) değeri 0,7’den büyük olan veya fusion cleavage konumunda çoklu (multiple) 

bazik aminoasit içeren NDV izolatlarını ihbarı mecburi hastalıklar içerisinde A 

grubunda sınıflandırmıştır (OIE 2009). Fusion cleavage konumunda çoklu aminoasit 

terimi, 112-117 pozisyonunda en az 3 arjinin (R) ya da lizin (K) varlığını ifade eder. 

NDV replikasyonunda ilk basamak HN proteini aracılığı ile oluşan, virusun konak 

hücre reseptörlerine tutunmasıdır. F proteini aracılığı ile virus ve hücre membranları erir 

ve böylece nükleokapsid kompleksi hücre içerisine girer. Virus replikasyonu tamamen 

hücre içerisinde gerçekleşir. ND virusu enfekte hücrede replike olduğunda virus 

partikülleri inaktif Fusion glikoprotein (F0) olarak oluşur. Bu proteinin fonksiyonel 

olabilmesi için öncü  proteinin F1 ve F2  olmak üzere iki peptide ayrılması gerekir. Eğer 

ayrılma gerçekleşmez ise enfektif olmayan virus partikülleri oluşur. Bu ayrılmaya 

konak hücre proteazları aracılık eder. Cleavage alanındaki yapı virulens ile 

korelasyonludur ve virusun konakcının hangi dokularında aktive olacağını belirler. 

Cleavage alanında çoklu basic aminoasit varlığı virulent aPMV-1 suşlarının F0 

proteininin tüm dokularda bulunabilen proteazlar ile yıkımlanabileceği anlamına gelir 

ve genellikle ölümcül sistemik enfeksiyon ile sonuçlanır. Tek arjinin taşıyan düşük 

virulanslı viruslarda ise enfeksiyon, başlıca solunum sistemi ve intestinal kanal olmak 

üzere tripsin benzeri enzim taşıyan doku ve organlar ile sınırlıdır. Sonuç olarak düşük 

patojeniteli PMV-1 suşları dışkı ile çok miktarda atılırlar (Nagai ve ark. 1976a; 1976b; 

Rott ve Klenk 1988; Collins ve ark. 1989;1993;1994; Alexander ve Senne 2008 pp.76-

92). 

Panda ve arkadaşlarına göre (2004), F protein cleavage alanından başka viral 

faktörlerde virusun invivo çoğalması ve yayılmasında rol oynar. Çoğu pPMV-1 

izolatının karakterizasyonu sonucu, bir çok güvercin izolatının F2/F1 cleavage alanında 

benzer amino asit dizilimine sahip olduğu ve buna göre tavuklar için virulent olarak 

tanımlandıkları bildirilmiştir (Glickman ve ark. 1988; Rott ve Klenk 1988; Collins ve 

ark. 1989). Alexander ve Parsons (1984), yaptıkları çalışmalarda, tavuklarda parenteral 

yolla yapılan pasaj denemeleri sonucu pPMV-1 suşunun tavuklar için virulensinin 
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arttığını ortaya koymuşlardır. Ancak virulensdeki bu değişikli ğin nedeninin cleavage 

alanındaki varyasyonlar ile ilişkili olmadığı bildirilmi ştir (Collins ve ark. 1994). 

NDV enfeksiyonunda patogenezis bir çok faktöre göre değişiklik gösterebilir. 

Bunlardan en önemlileri virusun virulansı ve tropizmidir. Diğer faktörler ise hayvanın 

yaşı, immunite durumu, enfeksiyon yolu, enfektif dozun miktarı ve tür farklılıklarıdır. 

Hastalığa en duyarlı hayvanlar tavuklar iken, ördekler, tavuklar için çok patojen suşlar 

ile enfekte olduklarında bile çok az klinik bulgu gösterir ya da hiç klinik bulgu 

göstermezler (McFerran ve Mc Cracken 1988 pp.161-183). Paramiksoviruslar ile oluşan 

doğal enfeksiyonların akut seyretmesinin sebebi virusun, konakcıda hızla çoğalması ve 

yayılmasıdır (Rott 1978). Newcastle hastalığı virusu, duyarlı tavuklara inokule 

edildiğinde, inokulasyon yerinden hızla yayılarak 48 saat içerisinde 14 farklı dokuda ve 

72 saat içerisinde tüm dokularda teşhis edilebilir düzeye ulaşır (Adsell ve Hanson 1960; 

Brown ve ark 1999). Brown ve arkadaşları (1999), viscerotropik velojenik NDV suşları 

ile enfekte kuşlarda NDV’nin replikasyonu ve yayılmasında makrofajların rolü 

olduğunu göstermişlerdir. Başka bir çalışmada, in vitro olarak tavuk makrofajlarının 

NDV’nin replikasyonu ve büyümesini desteklediği, ve virus partikülleri apopitotik 

makrofaj sitoplazmalarında gösterilmiştir (Lam 1996a). Ayrıca lenfositlerin de in vivo 

ve in vitro olarak NDV’nin replikasyon alanlarından olabileceği bildirilmi ştir (Lam 

1996b; Kommers ve ark. 2003).  

Güvercinlerde paramiksovirus enfeksiyonunun patogenezisi ile ilgili çalışmalar 

sınırlıdır. Güvercinlerde pPMV-1 nöyrotropik ve visserotropik olarak tanımlanmıştır 

(Lumeij ve Stam 1985; Shirai ve ark. 1988). Bulaşma muhtemelen tavuklarda olduğu 

gibi aerojenik ya da oral yol ile olur ve virus, tipik olarak böbrekler ve/veya sentral sinir 

sistemine yayılır. Böbreklerde viral replikasyonu takiben interstisyal nefritis gelişir ve 

bu medullar nefronlarda kan akışının azalması ve kortikal nefronlarda ise kan akışının 

artması ile sonuçlanır. Kanatlıların kortikal nefronlarında Henle kulbu bulunmadığından 

suyu etkin biçimde geri ememez. Bu nedenle paramiksovirusun böbreklerde 

replikasyonu güvercinlerde poliüri ve bunu takip eden polidipsiye neden olur. Sentral 

sinir sisteminde replikasyon, demyelinizasyon ve perivaskulitise yol açar ve bu 

lezyonlar sinirsel semptomlar ile ilişkilidir (De Herdt ve Devriese 2000 pp 312-338).  
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2.5. Klinik Bulgular 

pPMV-1 (NDV) enfeksiyonu sonucu oluşan klinik bulgular enfektif virusa bağlı 

olarak çok çeşitlilik gösterir. Ek olarak, konakçı kuşun türü, immun durumu, yaşı, 

çevresel faktörler ve diğer enfeksiyöz ajanların varlığı görülen klinik bulguları etkiler. 

Bazı koşullarda yüksek virulanslı bir virus ile enfeksiyon sonucu herhangi bir klinik 

semptom gözlenmeden ani ölümler oluşabilir. Sonuç olarak NDV ile enfekte kuşlarda 

görülen klinik bulguların hiçbirisi patognomik değildir. Klinik hastalık, subklinik 

enfeksiyondan, kısa sürede oluşan ve yüksek mortalite ile seyreden hastalığa kadar 

değişebilir (Kaleta ve Baldauf 1988 pp.197-246; Alexander ve Senne 2008 pp.76-92; 

OIE 2009). 

2.5.1. Güvercinlerde Klinik Bulgular 

Güvercinlerde paramiksovirus enfeksiyonu tipik olarak yaz sonu ve sonbaharda 

(Ağustos-Kasım ayları ) görülür (De Herdt ve Devriese 2000 pp 312-338.; Marlier ve 

Vindevogel 2006). Doğal enfeksiyonlarda klinik bulguların 1-3 hafta sonra oluştuğu 

bildirilmi ştir. Ortalama inkubasyon periyodu 10-12 gündür ve dışkı ile virusun 

saçılması enfeksiyondan 2 gün sonra başlar. Deneysel enfeksiyonlarda klinik hastalığın 

oluşturulamaması ve virusun enfeksiyon sonrası 28. günde izolasyonunun 

yapılabilmesi, hastalığın kümesde yavaş yayılması ile ilişkilendirilmiştir (Alexander ve 

ark. 1984b; Pearson ve ark. 1987). Asemptomatik güvercinler enfeksiyonun 

yayılmasında önemli rol oynarlar (Alexander ve ark. 1984b; Alexander ve Parsons 

1984; Lumeij ve Stam 1985; Kissi ve Lomniczi 1988; Tangredi 1985; 1988b; Cross 

1991; Wakamatsu ve ark. 2006). Enfekte bir kümeste yeni vakalar görülmesi, 

enfeksiyonun ilk teşhisinden 5-8 hafta sonra olabilir (De Herdt ve Devriese 2000 

pp.312-338.; Donoley 2006). 

Enfekte kümesde görülen ilk bulgu genellikle yeşil renkli ve sulu dışkılamadır 

(poliüri). Duyarlı hayvanların %20-70’inde görülen bu semptoma polidipsi eşlik eder. 

Polidipsi, akut dönemde daha belirgindir (Barton ve ark. 1992; Tangredi 1985; 1988; 

Eisa ve Omer 1984; Alexander ve ark 1984; 1985a; Shaheen 2005;). Poliüri ve polidipsi 

6-8 hafta sürebilir ve bu aşamada enfeksiyon sonucu ölmeyen güvercinler 

enfeksiyondan iyileşirler ise de poliüri’nin sürekli görülebileceği de bildirilmiştir. Aşırı 

poliüriye rağmen güvercinlerin genel durumu bozulmayabilir, çünkü intestinal kanal 

normal absorbsiyon kapasitesine devam eder. Ayrıca proksimal tubuller ve 
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glomeruluslarda lezyon oluşmadığından kan ürik asit seviyesi normaldir (Lumeij ve 

Stam 1985; De Herdt ve Devriese 2000 pp 312-338). Bu ilk bulguları takiben etkilenen 

hayvanlarda sinirsel bulgular görülebilir. Oluşan sinirsel bulgular başlıca, ataksi, baş ve 

boyunda oluşan tremorlar, başın hafifce yana bükülmesinden 360o tersi pozisyonda 

tutulmasına kadar değişik derecelerde görülebilen tortikollis, bir tarafına yatma, 

kanatlarda titremeler ve kısmi ya da total paralizisdir. Etkilenen güvercinlerde görülen 

tipik bulgu yerden yem tanesini alamamasıdır. Tavuklarda ND için karakteristik olan 

dispnea güvercinlerde gözlenmez. Bazı güvercinlerde sinirsel bulgular oluşmadan 

sadece sulu dışkılama ve polidipsi oluşabileceği gibi bunun tersininde mümkün olduğu 

bildirilmi ştir. pPMV-1 suşları ile enfekte güvercinlerde diyare ve solunum sistemi 

semptomları oluşmaz ve bu yönüyle tavukların ND’ sinden ayrılırlar (Lumeij ve Stam 

1985; Vindevogel ve Duchatel 1988; Barton ve ark. 1992; De Herdt ve Devriese 2000 

pp 312-338; Shaheen ve ark 2005). Barbezange ve Jestin (2003) deneysel olarak enfekte 

edilen güvercinlerde enfeksiyon sonrası 4. günde aktivite düşüklüğü ve depresyon, 15- 

24. günlerde sulu dışkılama ve baş ve kanatlarda düşme, koordinasyon kaybı ve 

tortikollis gibi sinirsel bulguların oluştuğunu bildirmişlerdir. 

Vindevogel ve arkadaşları (1982), güvercinlerde La Sota suşu ile deneysel olarak 

oluşturdukları enfeksiyonda tüm güvercinlerde solunum sistemi semptomları ve 

bazılarında konjunktivitis oluştuğunu bildirmiştir. Daha az sıklıkla görülen diğer 

bulgular unilateral blepharedema, yumurta deformasyonu, embriyo ölümleridir. El 

Mubarak ve arkadaşları (1990), inokulasyon yoluna bağlı olmaksızın, güvercinlerde 

deneysel olarak oluşturulan enfeksiyonda görülen klinik semptomların doğal 

enfeksiyonlarda oluşanlar ile benzer olduğunu bildirmişlerdir. 

Etkilenen kümeslerde kesin mortalite ve morbidite oranlarının belirlenmesi oldukça 

güçtür. Vakaların çoğunda enfeksiyon farkedildiğinde klinik bulgu gösteren hayvan 

oranı %20’den az iken kayıtlı morbidite oranı %20-80 arasındadır. Güvercin 

besleyenlerin hasta güvercinleri ayırıp ötenazi etmesi sebebi ile mortalite oranı 

genellikle düşük gözükür. Ayrıca yetişkin hayvanlarda, aylarca sürebilen poliüri 

görülmesine rağmen mortalite oranı oldukça düşüktür ve tam ya da kısmi iyileşme 

görülebilir (Alexander ve ark 1984b; Lumeij ve Stam 1985). Yetişkinlerin tersine 

yavrularda mortalite oranının oldukça yüksek olduğu bildirilmiştir. Yavrularda 

malnutrasyon ve renal hasar mortalite oranının artmasına neden olur (Donoley 2006).  
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Hastalığın diğer bir karakteristik yan etkisi tüyler ile ilgilidir. Hastalık seyri tüy 

değiştirme dönemine denk gelen güvercinlerde tüm tüylerin döküldüğü ve yeni tüylerin 

2-3 cm uzunluğunda olduğu ve kısmi gelişen bazal tüylerin daha sonra hemen hemen 

eski halini aldığı bildirilmi ştir. Etkilenen tüyler normallerine göre hafif kısadır ve uç 

kısımları girintili çıkıntılıdır. Bu durum hastalığın asıl klinik semptomları kaybolduktan 

uzun sure sonra enfeksiyonun görünür bir bulgusu olarak kalır (Lemahieu ve ark. 1985; 

De Herdt ve Devriese 2000 pp 312-338).  

pPMV-1 enfeksiyonu benzer klinik semptomlar ile seyreden diğer hastalıklardan 

ayrılmalıdır. Bu hastalıklardan en önemlilerinden birisi Salmonellozis’dir. 

Güvercinlerde Salmonellozis enterik, artrik ve nörolojik olmak üzere farklı formlarda 

gözlenebilir. Enterik formda dışkı yeşilimsi renkte ve mukoid görünümde iken pPMV-1 

enfeksiyonunda sulu dışkılama görülür. Ayrıca Salmonellozis’de kusma da sık gözlenen 

semptomlardandır. Nöyrolojik formda ise semptomlar pPMV-1 enfeksiyonundan 

ayrılamaz. Ayırıcı tanıda toksikasyonlar, parazit invazyonları (askarid, sestod), 

ornithozis ve salmonellozis gibi hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Birçok 

gastrointestinal hastalıkta poliüri, diare ile beraber görülen bir semptomdur. 

Trikomoniazis yavrularda mortaliteye sebep olan etkenlerden birisidir. Nematod 

enfestasyonları ve coccidiozis de yetişkinlerde ishal sebeplerindendir. Güvercin Herpes 

Virus (PHV) enfeksiyonu ve Avian Encephalomyelitis’in de güvercinlerde nörolojik 

bulgular oluşturduğu ve ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gerektiği 

bildirilmi ştir. (Mohammed ve ark. 1978; Lumeij ve Stam 1985; Toplu ve Alcigir 2004; 

Marlier ve Vindevogel 2006; Amann ve ark. 2006). Yavru güvercinlerde poliüriye 

sebep olan ve göz önünde bulundurulması gereken belli başlı etkiler şunlardır: 

Paramiksovirus enfeksiyonu, yavrularda yem değişiklikleri, yüksek oranda mineral 

alımı, stress, gastrointestinal hastalıklar, karaciğer hastalıkları (Salmonellozis, 

Chlamydia enfeksiyonları, toksikasyonlar), parazit enfestasyonları (Lumeij ve Stam 

1985). 

2.5.2. Tavuklarda Klinik Bulgular 

Tavuklarda deneysel NDV enfeksiyonunda oluşan klinik bulgulara ve MDT 

zamanına göre, NDV suşları beş farklı gruba ayrılmıştır (Beard ve Hanson 1984 pp 452-

470). 
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1. Vicserotropik Velojenik Suşlar (VVND): İntestinal kanalda hemorajik lezyonlar 

ile karakterize yüksek virulanslı hastalık oluştururlar. 

2. Nöyrotropik Velojenik Suşlar: Solunum ve sinirsel semptomları takiben yüksek 

mortalite ile seyreden hastalık oluştururlar. 

3. Mesojenik Suşlar: Solunum ve sinirsel semptomlar ve düşük mortalite ile 

seyreder. 

4. Lentojenik Suşlar: Solunum sisteminde hafif ya da belirsiz enfeksiyona neden 

olurlar. 

5. Asemptomatik Enterik Suşlar: Belirsiz intestinal kanal enfeksiyonuna neden 

olurlar. 

Tavuklarda, lentojenik suşlar hafif ya da belirsiz solunum sistemi enfeksiyonuna 

neden olur. Mezojenik suşlar düşük mortalite ile seyreden akut solunum yolu 

enfeksiyonu ve bazı kuşlarda nörolojik bulgular ile ilişkilidir. Velojenik suşlar, yüksek 

mortalite ile seyreden, solunum ve sinirsel semptomlar oluşturan nöyrotropik velojenik 

ve özellikle gastrointestinal sistemde nekro-hemorojik lezyonlar ve akut ölümler ile 

karakterize olan visserotropik velojenik suşlar olmak üzere ikiye ayrılır (Alexander ve 

Allan 1974). 1970-1973 yıllarında, İngiltere ve İrlanda da tavuklarda VVND suşları ile 

oluşan panzootilerde ileri düzeyde solunum semptomlarının oluştuğu bildirilmesine 

rağmen diğer ülkelerde solunum semptomlarının oluşmadığı bildirilmi ştir. Bu tip VND 

genellikle göz çevresi ve başta ödem, enfeksiyonun erken safhalarında ölüm oluşmayan 

hayvanlarda yeşil renkli ishal ve ölüm oluşmadan önce kaslarda titremeler, tortikollis, 

kanat ve bacaklarda paraliz ve opistotonus gözlenebilir. Duyarlı kümeslerde mortalite 

oranı %100’e ulaşabileceği bildirilmi ştir (McFerran ve Mc Cracken 1988 pp.161-183; 

Ojok ve Brown 1996). ND’nin Neurotropik velojenik formunda birden ortaya çıkan 

şiddetli solunum bulgularını takiben 1-2 gün sonra sinirsel bulgular oluşur. Yumurta 

üretimi belirgin olarak düşer ve genellikle ishal yoktur. Morbidite oranı %100’e 

ulaşırken mortalite oranı genellikle daha düşüktür ancak yavrularda %90’a ulaşabilir. 

Mezojenik suşlar genellikle sahada solunum sistemi bulgularına yol açar. Lentojenik 

suşlar genellikle yetişkinlerde enfeksiyon oluşturmaz ancak yavrularda şiddetli solunum 

sistemi problemleri görülebilir. Lentojenik suşlar, immunite sağlamak amacı ile ticari 

tavukculukta canlı aşı olarak kullanılırlar (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

Kommers ve arkadaşları (2001;2002), altı farklı güvercin izolatı ile deneysel 

olarak enfekte ettikleri iki haftalık piliçlerde, inokulasyon sonrası 5-6 gün sonra 
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depresyon ve tremor, paralizis ve dizler üzerinde yürüme gibi sinirsel bulguların 

gözlendiğini, ayrıca sinirsel semptom gözlenmeyen 4 piliçte ise beyinde histopatolojik 

lezyonların oluştuğunu bildirmişlerdir. King (1996), güvercin izolatlarının tavuklarda 

pasajı sonucu oluşturduğu enfeksiyonda paralizisi de içeren ileri düzeyde klinik 

bulguların oluştuğunu bildirmiştir. 

2.5.3. Diğer Hayvanlarda Klinik Bulgular 

Farklı kuş türlerinde ND, oluşan klinik bulgular yönünden çok çeşitlilik gösterir. 

Klinik bulguların şiddeti, aynı cins içinde farklı türlerde bile çeşitlilik gösterebilir. Pet 

ve serbest yaşayan diğer kuşlarda gözlenen klinik bulguların, genel olarak evcil 

tavuklarda gözlenenler ile paralellik gösterdiği ve tavuklarda oluşan hastalığın tüm 

formları diğer kuşlarda da gözlenebileceği bildirilmi ştir. Ötücü kuşlar, papağanlar, 

güvercinler ve deve kuşları enfeksiyona en duyarlı olan türler iken penguen, baykuş, 

kartal, şahin, leylek ve serçeler daha az duyarlıdır (Kaleta ve Baldauf 1988 pp 197-246). 

Bu bilgi, bahsedilen türlerin, yakın zamanda oluşan NDV salgınlarında etkilendiklerinin 

gösterilmesi ile desteklenmiştir (Alexander 2001). Genel olarak hindiler enfeksiyona 

tavuklar kadar duyarlıdır ancak oluşan klinik bulguların şiddeti daha azdır. Ördek ve 

kazlar, tavuklar için çok virulent olan NDV suşlarına bile dirençli kabul edilir. Ancak 

ördeklerde NDV ile oluşan şiddetli enfeksiyon bildirilmiştir Sülünlerde virulent NDV 

suşları ile oluşan enfeksiyonda, inkoordinasyon, depresyon, yem yiyememe ve başta 

titremeler gibi sinirsel bulgular yanında yumurta üretiminde düşüş, sulu beyaz/yeşil 

ishal gibi  klinik bulgular oluştuğu bildirilmiştir (Aldous ve Alexander 2008). 1999 

yılında Kanada’da, NDV izole edilen 25 karabatakta merkezi sinir sistemi 

disfonksiyonu ile ilişkili klinik semptomlar gözlendiği bildirilmi ştir (Kuiken ve ark. 

1999). 

2.6. Patolojik Bulgular 

2.6.1. Nekropsi Bulguları 

Klinik semptomlara benzer biçimde pPMV-1(NDV) ile enfekte kuşlarda oluşan 

makroskobik lezyonlar ve etkilenen organlar, enfektif virusun suşu ve patotipi ile 

konakçı hayvan ve diğer faktörlere göre değişir. Hastalığın hiçbir formunda herhangi bir 

patognomik lezyon oluşmadığı gibi klinik olarak hasta hayvanlarda makroskobik lezyon 

gözlenmeyebilir (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). Genel olarak virulent ND sebebi 



 19

ile ölen güvercin kadavraları dehidre durumdadır (De Herdt ve Devriese 2000 pp 312-

338). El Mubarak ve arkadaşları (1990), güvercinlerde farklı yollar ile oluşturulan 

deneysel enfeksiyonda oluşan makroskobik bulgular arasında belirgin farklılık 

olmadığını ve başlıca bulguların özellikle karaciğer, böbrek, dalak ve pankreas gibi 

visseral organlarda gözlenen hemoraji ve ödem olduğunu bildirmiştir. Bildirilen diğer 

makroskobik lezyonlar, beyin damarlarında hiperemi ve subdural kanamalar, 

pankreasda solgun alanlar ile yer yer küçük fokal nekroz odakları ve kaslarda 

dehidrasyondur. Karaciğerde yağlı değişim tablosu, dalakda belirgin büyüme, yaygın 

myokardial nekroz, seröz hava kesesi yangısı, trakeada mukus artışı, akciğerlerde 

konjesyon ve ödem, yutakta ülserasyon ve hemoraji ve intestinal kanalda hemorajiler 

çeşitli çalışmalarda gözlenen diğer makroskobik bulgulardır (Pearson ve ark. 1986; Al 

Afaleq ve ark. 1993; Zanetti ve ark. 2001). Genel olarak sentral sinir sisteminde 

makroskobik lezyon gözlenmez (Mc Ferran ve McCracken 1988 pp 161-183). Ancak El 

Mubarak ve arkadaşları (1990), deneysel olarak oluşturdukları pPMV-1 enfeksiyonunda 

beyin yüzeyindeki damarlarda değişikliklerin göze çarptığını ve subdural kanamaların 

oluştuğunu bildirmiştir. 

2.6.2. Histopatolojik Bulgular 

pPMV-1 (NDV) enfeksiyonunda histopatolojik bulgular da, klinik bulgular ve 

makroskobik lezyonlar gibi çeşitlilik gösterir ve benzer parametreler tarafından 

etkilenir. Virusun suşu ve konakçı hayvan yanında, enfeksiyon yolu da histopatolojik 

bulgular üzerinde etkili olabilir (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). Beard ve 

Easterday (1967), aerosol yoldan lentojenik ve velojenik virus suşları ile enfekte edilen 

tavuklarda trakeada aynı lezyonların oluştuğunu göstermişlerdir. Shirai ve arkadaşları 

(1988), güvercinlerden izole edilen suşlar ile deneysel olarak enfekte edilen tavuklarda 

nonpurulent ensefalitis ve lenfoid dokuda nekroz ya da atrofi gibi güvercinler ile benzer 

histopatolojik bulguların oluştuğunu bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada ise pPMV-1 

izolatlarının, tavuklarda özellikle beyinde ve güvercinlerden farklı olarak kalpde 

lezyonlar oluşturduğu bildirilmiştir (Kommers ve ark. 2001; 2002). NDV 

enfeksiyonunda oluşan histopatolojik değişiklikler bir çok makalede virulent patotip ile 

ili şkilendirilmiş ve bir çok rapor ve literatür özetinde enfeksiyon sırasında oluşan 

histopatolojik değişiklikler çeşitli organlara göre tanımlanmıştır (Beard ve Easterday 

1967; Wilczynski ve ark. 1977; McFerran ve McCracken 1988 pp.161-183). 
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Güvercinlerde nörolojik semptomların prevalansının yüksek olması pPMV-1 suşlarının 

güvercinler için nöyrotropik olduğunu gösterir. Richter ve Kösters 1983 yılında 

güvercin enfeksiyonunu visserotropik ve nöyrotropik paramiksovirus enfeksiyonu 

olarak tanımlamıştır (Lumeij ve Stam 1985). pPMV-1 ile deneysel olarak enfekte edilen 

tavuklarda, beyinde, nöyropil ve meninkslerde yaygın vaskulitis ile küçük gliosis 

odakları, solunum sisteminde larinks ve proksimal trakeada lenfositik infiltrasyonlar 

gözlendiği bildirilmi ştir. Aynı çalışmada dalakda, periarteriolar alanlarda makrofaj artışı 

ve periferde lenfosit hiperplazisi sonucu beyaz pulpalarda genişleme bildirilmiştir 

(Kommers ve ark. 2002; Toro ve ark. 2005). 

pPMV-1 (NDV) enfeksiyonunda oluşan lezyonlar birbiri ile bağlantılı dört olay 

ile ili şkilidi: 1) eritrositlerin intravasküler aglutinasyonu ve lizisi ile bunu takip eden 

splenik eritrofagositozis 2) dalak, bursa, timus ve intestinal lenfoid dokuda diffuz 

lenfoid nekroz 3) İntersitisyel dokuda değişik derecelerde hiperemi, ödem ve 

hemorajiler 4) beyin, kalp, karaciğer, akciğer ve böbrek gibi parankimal organlarda 

oluşan fokal nekrozlar (Cheville ve Beard 1972). 

Güvercinlerde görülen başlıca histopatolojik bulgular ise nonpurulent 

ensefalomyelitis, lenfoid dokularda nekroz ve atrofi, interstisyel nefritis, splenitis, 

hepatitis ve enteritistir (Bioncifiori ve Fioroni 1983; Alexander ve ark. 1984b; Maeda ve 

ark. 1987). 

2.6.2.1. Sinir Sisteminde Görülen Histopatolojik Bulgular 

Santral sinir sisteminde görülen lezyonlar hafif düzeyden ileri düzeye değişen 

non-purulent meningoensefalomyelitis ve nöyronal dejenerasyondur. Görülen ilk 

histopatolojik bulgu damarlarda meydana gelen değişiklikler ile ilgilidir. Viral 

replikasyonun olduğu bölgelerde yangısal hücre infiltrasyonları gözlenir. Bazı 

literatürlerde (El Mubarak ve ark. 1990; Al Afaleq ve ark 1993), sentral sinir sisteminde 

beyaz maddede vakuolizasyon bildirilmesine rağmen, bazı literatürlerde de (Wilczynski 

ve ark. 1977) myelin yıkımı gözlenmediği bildirilmi ştir. Beyincikteki değişiklikler 

öncelikle beyaz maddede ortaya çıkar, damarlar çevresinde birkaç sıra kalınlığa 

ulaşabilen lenfoid hücre infiltrasyonları ve damar endotellerinde piknoz gözlenir. 

Moleküler katta fokal mononükleer hücre infiltrasyonları ve pürkinje hücrelerinde 

nekrotik değişiklikler belirgindir. Pürkinje hücrelerinde kromatolizis görülmesine 

rağmen nöyronofajiye nadiren rastlanır. Bu aşamada beyincikte beyaz maddede 
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perivasküler infiltrasyon görülen damar sayısı artmıştır ve mononükleer ve plazma 

hücre infiltrasyonları serebellumun moleküler katında ve dentate nukleus bölgesindeki 

damarlar çevresinde de gözlenmeye başlar. Benzer yangısal ve nöyronal değişiklikler 

serebrum, beyin kökü ve spinal kordda da gözlenir. Motor sinir hücrelerinde dejeneratif 

değişiklikler genellikle optik lob, medulla oblangata ve spinal kordda gözlenir (Maeda 

ve ark. 1987).  

Nöyrovirulent NDV suşu ile deneysel olarak enfekte edilen tavuklarda, 

histopatolojik inceleme sonucu sentral sinir sisteminde en çok serebellumun etkilendiği, 

bunun dışında lezyonların medulla, orta beyin, beyin kökü, spinal kord ve daha az 

oranda beyinde gözlendiği bildirilmi ştir. Beyin lezyonlarının enfeksiyondan 20 gün 

sonra maksimum yoğunluğa ulaştığı ve otuzuncu günde beyin parankimindeki selüler 

infiltrasyonun yüksek oranda azaldığı, ancak fokal gliozis alanlarına rastlandığı 

bildirilmi ştir. Aynı çalışmada, bu aşamada proliferatif vaskulitis lezyonlarının belirgin 

hale geldiği ve bu lezyonların öncelikle beyinciğin moleküler katında sınırlı olduğu 

ancak beynin diğer kısımlarındaki damarlarda da benzer değişiklikler gözlendiği 

bildirilmi ştir. Vaskuler değişiklikler, damar duvarlarının kollegenöz kalınlaşması ve 

küçük damar duvarlarında aşırı hücresellik ile karakterizedir. Beyin parankiminde 

etkilenen damarlar çevresinde, çok sayıda plazma hücresi ve mononükleer hücreler 

gözlenmiş ve vaskulitis tablosunun enfeksiyondan sonra 200 gün kadar gözlendiği ve 

ayrıca meninkslerde bir kaç mononükleer hücre de içeren serofibrinöz eksudat varlığı ve 

meningeal duvar kalınlığının bazı alanlarda 5-6 hücre katına çıkabildiği bildirilmi ştir. 

Yine bu çalışmada, viral antijen, vasküler endotelial hücreler, nöyronlar (özellikle 

pürkinje hücreleri) ve glial hücreler içerisinde gösterilmiştir.  (Wilczynski ve ark. 1977). 

Sinir sisteminde gözlenen histopatolojik bulguların hiçbirisi patognomik 

değildir. Ancak endotelial hücre hipertrofisi diğer enfeksiyonlarda nadiren 

gözlendiğinden dikkate alınması gerektiği bildirilmi ştir (McFerran ve McCracken 

1988). 

2.6.2.2. Vasküler Sistemde Görülen Histopatolojik Bulgular 

Damarlarda gözlenen değişiklikler; media katında hidropik dejenerasyon, 

kapillar damarlarda ve arteriollerde hyalinizasyon, küçük damarlarda hyalin trombozları 

ve damar endotellerinde nekrotik değişikliklerdir. Bir çok organda kan damarlarındaki 

değişiklikler ile ilgili olarak konjesyon, ödem ve hemoraji gözlenir (Maeda ve ark. 
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1987). El Mubarak ve arkadaşları (1990), pPMV-1 ile deneysel olarak enfekte edilen 

güvercinlerde, damar endotellerinde hiperplazi ile birlikte vaskulitis gözlemlediklerini 

bildirmişlerdir. 

2.6.2.3. Lenfoid Organlarda Görülen Histopatolojik Bulgular 

Güvercinlerde doğal oluşan enfeksiyonlarda, lenfopoietik sistemde lenfoid 

dokunun kaybı sonucu oluşan regresiv değişiklikler, dalak ve timusda kortikal alanlar 

ve germinal merkezlerde fokal vakuolizasyonlar ve lenfosit yıkımı, bursa Fabricius’da 

medullada belirgin lenfosit dejenerasyonu, dalakda, sentral arterler ve beyaz pulpada 

lenfoid dokuda nekroz veya atrofi, kırmızı pulpa ve lenfoid dokuda vakuollü 

makrofajlar ile retikulum hücrelerinde vakuolizasyon ve hücre debrisleri gözlendiği 

bildirilmi ştir. Ayrıca bursa Fabricius ve timusda hem korteks hem medullada lenfoid 

dokunun nekrotik ya da atrofik olduğu, retikulum hücrelerinin vakuollü olduğu ve 

lezyonlu dokularda hücre yıkıntılarını fagosite ettikleri gözlendiği bildirilmi ştir (Maeda 

ve ark. 1987; Zanetti ve ark. 2001). Tavuklarda lentojenik NDV suşu ile oluşturulan 

enfeksiyonda, lenforetiküler sistemde yeni germinal merkezlerin oluştuğu, dalak ve 

bursa Fabriciusda hem medulla hem de korteksde, bölge makrofajları olarak belirtilen 

TBM makrofajları (Tingible Body Macrophage,TBM) ve mitotik figürlerde artış ile 

germinal merkezlerde dendritik hücre hipertrofisi gözlendiği bildirilmi ştir (Hamid ve 

ark. 1990). Güvercinlerde doğal enfeksiyonda, dalakda hiperplastik lezyonlar gözlenmiş 

ve bu grupdaki güvercinlerin enfeksiyonun iyileşme döneminde olabileceği öne 

sürülmüştür (Maeda ve ark. 1987). 

2.6.2.4. Parankimal Organlarda Görülen Histopatolojik Bulgul ar 

Böbrek: Böbreklerde gözlenen başlıca değişiklikler hafiften orta düzeye değişen 

intersitisyel nefritis ve intertubuler alanlarda gözlenen lenfoid ve/veya heterofil lökosit 

infiltrasyonlarıdır (Maeda ve ark. 1987; El Mubarak ve ark. 1990; Johnston ve Key 

1992; Zanetti ve ark. 2001). Bir çalışmada, pPMV-1 izolasyonu yapılan güvercinlerde 

gözlenen en belirgin histopatolojik bulgunun lenfoplazmasitik hücreler ile karakterize 

intersitisyel nefritis olduğu ve intertubuler alanlarda lenfosit, plazma hücreleri ile az 

oranda heterofil lökosit infiltrasyonu ve buna bağlı olarak tubular atrofinin geliştiği 

bildirilmi ştir. Dejenere tubul epitellerinin vakuollü görünümde olduğu ve 

sitoplazmalarında eozinofilik granüller gözlenir (Zanetti ve ark 2000). Bu bulgulara 
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hemoraji ve kan damarlarında konjesyon da eşlik edebilir. Bazı vakalarda eksudatif 

veya proliferatif glomerulitis gözlendiği bildirilmi ştir (El Mubarak ve ark. 1990). 

Karaciğer: Nekrotik hepatitis ve yağlı değişim gözlenen başlıca 

değişikliklerdir. Sinuzoidlerde dilatasyon ile hepatositlerde nekrotik değişiklikler ve 

hepatositlerde atrofi bildirilmiştir. Hemoraji ile beraber fokal nekroz alanları ve 

multifokal lenfoid hücre infiltrasyonları gözlendiği bildirilmi ştir. Ayrıca kupffer 

hücrelerinin şiştiği ve eritrositleri fagosite ettiği belirtilmiştir (Tangredi 1985; El 

Mubarak ve ark. 1990; Zanetti ve ark. 2001). 

Pankreas: Asinus epitellerinde farklı düzeylerde vakuolizasyon ve ödem ile 

retiküler hücre proliferasyonları, mikronekrozlar ve daha az oranda da adacık 

hücrelerinde dejenerasyonlar gözlendiği bildirilmi ştir (El Mubarak ve ark.1990; Zanetti 

ve ark. 2001). Erken dönemde ise ekzokrin pankreasda bezler arasında fokal lenfoid 

hücre infiltrasyonlarının gözlenebileceği belirtilmiştir (Johnston ve Key 1992).  

Bağırsaklar:  Multifokal lenfoid infiltrasyonlar ile beraber; genellikle koksidial 

ve nematoid enfestasyonlarla beraber gözlenen akut nekrotize enterokolitis ve mukozal 

ve intraluminal hemorajiler bildirilmiştir (Zanetti ve ark. 2001). Maeda ve arkadaşları 

(1987), doğal enfeksiyonlarda, koksidial ve nematoid enfeksiyonlar ile birlikte 

enteritisin de sıklıkla rastlanan bir bulgu olduğunu bildirmişlerdir. 

Kalp:  Fibrinöz perikarditis ve hafif düzeyde seröz myokarditis ile myokardial 

dejenerasyon gözlendiği ve oluşan lezyonlar tavuklarda oluşanlar kadar şiddetli 

olmadığı açıklanmıştır (El Mubarak ve ark. 1990; Al Afaleq ve ark. 1993). 

Akciğer: Generalize konjesyon ve eritrositlerin parabronşiolar alanları 

doldurması ile karakterize hemorajik alanların gözlendiği bildirilmi ştir (Tangredi 1988; 

Zanetti ve ark. 2001)  

2.7. Hastalığın Teşhisi 

ND için klinik bulgular ve lezyonların hiç birisi patognomik olarak 

değerlendirilemez ve bu hastalıkta virus suşu, konakçı durumu ve diğer faktörlere göre 

farklı klinik tablolar oluşabileceğinden bu bulgular sadece NDV enfeksiyonu için 

tahmini değer taşır (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). Bu nedenle hastalığın kesin 

teşhisi için organ ve dokularda hastalık etkeninin (antijen) gösterilmesi gerekmektedir.  
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2.7.1. Özgün Antikorlar ile İşaretlemeye Dayalı Yöntemler 

2.7.1.1. İmmunokimyasal Yöntemler 

Uygulama prensipleri bakımından birbirine çok benzeyen bu teknikler arasında 

Floresan Antikor Tekniği (FAT), İndirekt Floresan Antikor Tekniği (IFA) ve 

İmmunoenzimatik (Immunperoksidaz) teknikler yer alır. İmmunoenzimatik tekniklerde 

spesifik antikorlar FAT ve IFA tekniklerinde kullanılan floresan bir madde yerine bazı 

enzimler (Alkalin Fosfotaz- AP, Horseradish Peroksidaz- HRP gibi) ile konjuge edilir 

ve oluşan antijen antikor bağlanması uygun bir substrat (3-amino-9-etilkarbazol-AEC 

veya 3,3’ Diaminobenzidin tetrahidroklorid-DAB vb.) yardımı ile görünür hale getirilir. 

İmmunoenzimatik tekniklerin de en az immunofloresan teknikler kadar hassas oldukları 

ve bu teknikler gibi direkt veya indirekt olarak uygulanabildikleri bildirilmiştir 

(Campbell 1988; De Lellis 1981). Immunoenzimatik teknikler, Immunofloresan 

teknikler ile karşılaştırıldığında formaldehit ile fikse edilip parafine gömülen dokular 

üzerinde uygulanabilme, kalıcı preparatlar elde edilme, aydınlık saha ışık mikroskopları 

altında incelenebilme gibi önemli avantajlara sahiptir (Can 1996).  

Antijenler ile spesifik antikorlar arasındaki bağlanmayı daha özgün ve daha 

yoğun bir halde gösterebilmek amacı ile direkt ya da indirekt enzim teknikleri dışında, 

Avidin-Biyotin Kompleks (Avidin Biotin Complex-ABC), Streptavidin-Biyotin 

Peroksidaz (SAP) gibi enzimle işaretli biyotin tekniklerinin yanısıra, peroksidaz-

antiperoksidaz (PAP), Alkali Fosfotaz- Anti Alkali Fosfotaz (APAAP) gibi enzim-

antienzim kompleksi metodlarının da geliştirilmi ş olduğu bildirilmektedir (Naish 1989; 

Can 1996).  

Streptavidin-Biyotin Peroksidaz Metodu: Streptomyces avidinii’den elde 

edilen bir protein olan streptavidinin suda çözünebilen bir vitamin olan biyotin’e 

bağlanma prensibine dayanır. Streptavidin ve biyotin bir enzim ile işaretlenerek 

streptavidin-biyotin kompleksi halinde biraraya getirilir ancak streptavidinin 1 adet 

biyotin bağlayan bölgesi açıkta kalır. Bu bölge sekonder antikor üzerindeki biyotin ile 

bağlanır. Sterptavidin-biyotin kompleksine bağlı olan enzimin substratı ve kromojeni 

uygulandığında söz konusu doku antijeni görünür hale gelir. Enzim olarak genellikle 

peroksidaz kullanılır (Can 1996). 
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2.7.1.2. İmmunohistokimyasal Bulgular  

İmmunohistokimyasal işaretlemenin tavuk dokularında APMV-1 ve PPMV-1 

enfeksiyonunun tespiti için kullanıldığı çoğu kez bildirilmiştir (Ojok ve Brown 1996; 

Brown ve ark. 1999; Kommers ve ark. 2001,2002; Wakamatsu ve ark.2006). Bazı 

deneysel çalışmalarda farklı pPMV-1 izolatları ile enfekte tavuk dokularında viral 

antijen, beyin, lenfoid organlar ve kalpde gösterilmiştir. (Ojok ve Brown 1996; Brown 

ve ark. 1999; Kommers ve ark. 2001,2002; Wakamatsu ve ark.2006). Pozitif reaksiyon 

hücre sitoplazmasında sınırlı, koyu kahverengi, ince tanecikler şeklinde gözlenir 

(Hamid ve ark. 1990; Pearson ve ark. 1992; Piacenti ve ark. 2006). Viral protein 

beyinde pürkinje hücreleri, serebral nöyronlar ve glial hücre sitoplazmalarında, kalpde 

kas hücreleri sarkoplazmalarında ve yangı hücreleri sitoplazmalarında enfeksiyon 

sonrası 5. ve 10. günlerde gösterilmiştir (Kommers ve ark. 2002). Lockaby ve 

arkadaşları (1993), NDV inokule edilen SPF tavuklarda viral antijenin solunum 

epitelinde, ABC metodu ile sınırlı sürelerde (enfeksiyon sonrası 5-7 gün) 

gösterilebildiğini ve bu hayvanların muhtemelen hastalığın akut döneminde olduğunu 

bildirmişlerdir. Aynı çalışmada monoklonal primer antikorlar ile yapılan 

immunperoksidaz yönteminin sensitivitesi düşük olsa da, spesifik boyanma sağlaması 

nedeni ile tavuklarda spontan ND vakalarının teşhisinde değeri olduğunu bildirilmiştir. 

Viral antijen varlığı tavuklarda, vasküler endotelial hücreler, nöyronlar (özellikle 

pürkinje hücreleri) ve glial hücreler içerisinde enfeksiyon sonrası 3-5. günlerde 

gösterilmiş, ancak enfeksiyondan 6-9 gün sonra viral antijenin sentral sinir sisteminde 

saptanılamadığı belirtilmiştir (Wilczynski ve ark. 1977). Hamid ve arkadaşları (1990), 

deneysel olarak enfekte edilen tavuklarda viral antijenin indirekt immunoperoksidaz 

yöntemi ile sekal tonsil, dalak ve akciğerlerde lenforetiküler hücreler, makrofajlar ve 

epitel hücreleri sitoplazmalarında enfeksiyon sonrası 28. güne kadar gösterildiğini 

bildirmişlerdir. 

Deneysel olarak California suşu ile enfekte edilen güvercinlerde, beyin ve 

akciğerde histopatolojik lezyonlar oluşmasına rağmen tüm dokuların İHK olarak negatif 

olduğu ve tavuk ve hindilere göre güvercinlerin California END suşuna en az duyarlı 

oldukları gösterilmişdir (Wakamatsu ve ark. 2006). 
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2.7.2. Virus İzolasyonu 

Virus izolasyonunda, klinik semptomlar gözardı edilerek solunum ya da 

sindirim kanalından alınan örnekler, kloakal swab ya da dışkı ve trakeal swablar 

kullanılır. Nekropsi sırasında alınacak diğer örnekler, organlarda gözlenen belirgin 

makroskobik bulgular ile ilşkili olmalıdır (Alexander 1988b) 

2.7.2.1. Embriyolu Tavuk Yumurtası 

Tüm avian paramiksoviruslar embriyolu tavuk yumurtasında replike olurlar. 

NDV suş ve izolatları tavuk embriyolarını öldürme kapasitesi ve zamanı açısından 

değişiklik gösterir (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). pPMV-1 genomunun serebral 

hemisferlerde embriyolu tavuk yumurtası yöntemi ile uzun süre izole edilebildiği ve 

bunun pPMV-1 enfeksiyonunda nöyrolojik bulguları ile paralellik göstereceği 

vurgulanmıştır (Barbenza ve Jestin 2002). 

2.7.2.2. Hücre Kültürleri 

NDV virus suşları çok sayıda farklı hücrede replike olabilirler. Sitopatik etkiler 

(CPE) genellikle hücrede sinsitia oluşması ve bunu takip eden hücre ölümüdür. Tavuk 

embriyosunda plak oluşumu sadece velojenik ve mezojenik viruslarda görülür. 

NDV’nin çoğu hücre kültüründe zayıf büyümesinden dolayı hücre kültürü sistemleri 

pratik olarak kullanılmamaktadır (Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

2.7.3. Virus Karakterizasyonu 

NDV izolatlarının virulansının belirlemesinde kullanılan metodlar intraserebral 

patojenite indeksi (ICPI) ve/veya İntravenöz patojenite indeksi (IVPI) ile embriyolu 

yumurtada ortalama ölüm zamanı (MDT)’nın belirlenmesidir (Alexander ve Senne 2008 

pp.76-92). Güvercin izolatları için ICPI değerinin 0,83-1,80 arasında değiştiği 

bildirilmi ştir (Alexander ve Parsons 1984; Alexander ve ark. 1985a; Kaleta ve ark. 

1985; Meulemans ve ark. 1986). Tavuklar dışında diğer kanatlılara adapte olan 

izolatların potansiyel virulansları geleneksel patojenite testleri ile gösterilemez 

(Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 
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2.7.4. Serolojik Testler 

2.7.4.1. Hemaglutinasyon ve Hemaglutinasyon İNDibisyon 

Özellikle tavuklar dışında diğer türlerin serum örnekleri incelendiğinde tavuk 

eritrositleri ile spesifik olmayan aglutinasyon oluşabileceğinden ya da düşük titreler 

elde edilebileceğinden duyarlılığı düşüktür (Kouwenhoven. 1993; Alexander ve Senne 

2008 pp.76-92). 

2.7.4.2. ELISA 

Yapılan çalışmalarda klinik bulgu göstermeyen güvercinlerde yapılan serolojik 

taramalarda antikor titresi saptanmış ve bu sürülerden lentojenik suşların izole edildiği  

bildirilmi ştir (Çöven ve ark. 1999). Deneysel enfeksiyonlarda tavuklarda, serumda 

ELISA ile tespit edilebilecek düzeyde antikor oluşması için 10 gün süre geçmesi 

gerektiği bildirilmi ştir (Lockaby ve ark. 1993). 

2.7.5. Moleküler Teknikler 

RT-PCR: Barbezange ve Jestin (2002; 2003), pPMV-1’in teşhisi için kullanılan RT-

nested PCR tekniğinin enfeksiyonun erken döneminde virus izolasyonu kadar duyarlı 

olduğunu ve geç dönemde virus izolasyonuna göre duyarlılığın daha yüksek olduğunu 

ve akciğerler, sekal tonsil, dalak, böbrek ve beyin dokularının çalışma süresi olan 31 

gün boyunca pozitif olduğunu, duodenum, jejenum, ileumi karaciğer, pankreas ve 

trakea dokularında daha az sıklıkta pozitiflik saptandığını bildirmişlerdir. Ayrıca, aynı 

çalışmada, yeşil ve sulu dışkılama ile pPMV-1’in sindirim organlarında bulunması 

durumunun birbirleri ile ilişkili olabileceği bildirilmi ştir (Barbezange ve Jestin 2003). 

İnsitu Hibriditasyon: Dokuda, spesifik DNA ya da RNA dizilerinin lokalize edilmesi 

prensibine dayanır. RNA ISH (hibridizasyon histokimya) doku kesitlerinde mRNA’nın 

ve diğer kopyaların lokalizasyonunun belirlenmesinde kullanılır. Çeşitli makalelerde, 

güvercin, tavuk ve hindi dokularında dokularında, deneysel ve doğal NDV 

enfeksiyonunun teşhisinde insitu hibriditasyon tekniğinin immunohistokimyasal 

tekniklere göre sensitivitesi ve spesifitesinin daha yüksek olduğu ve daha erken 

dönemde teşhise olanak sağladığı bildirilmi ştir (Brown ve ark. 1999; Kommers ve ark. 

2002; Wakamatsu ve ark. 2006). 
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2.8. Profilaksi 

Önceleri ticari tavukculuk için geliştirilen standart canlı veya inaktif aşıların 

ND’na karşı güvercinlerde yeterli düzeyde koruma sağladığı öne sürülmüştür. Ancak 

lentojenik NDV suşları güvercinler için virulent olabileceğinden ve inokulasyon sonrası 

3-7 gün dışkı ile virus saçılımı gözlendiğinden, güvercinler için inaktif aşılar tercih 

edilmiştir (Vindevogel ve ark. 1982). İngiltere’de Ulster 2C suşundan hazırlanan yağlı 

emulsiyon aşı 1983 yılında lisans almıştır. Aynı yıl LaSota suşundan hazırlanan sulu 

süspansiyon aşı geliştirilmi ştir (Vindevogel ve ark. 1984; Vindevogel ve Duchatel 

1985). Duchatel ve Vindevogel (1986) LaSota veya Terumu suşlarından hazırlanan 

inaktif sulu süspansiyon aşıların tek dozda iyi koruma sağladığını ancak yağlı 

emulsiyon aşılar ile 4 hafta aralıklar ile iki doz uygulaması yapılması gerektiğini 

bildirmiştir. Alexander ve arkadaşları (Alexander ve ark. 1986b), NDV-B1 aşısının 4 

hafta ara ile 2 doz uygulandığında güvercinlerde immun yanıtı zayıf biçimde uyardığını 

ve IV olarak virus enjekte edilen güvercinlerde düşük düzeyde koruma sağladığını 

bildirmiştir. Ticari tavukçuluk için hazırlanan atenue ve canlı aşılar hafif düzeyde 

immunite sağladığından ve özellikle yağlı-emulsiyon  aşılar enjeksiyon alanında kronik 

enfeksiyon, toksik şok, ve birçok güvercinde latent olarak bulunan herpes virus 

enfeksiyonunun reaktivasyonu gibi yan etkilere sebep olabileceğinden tercih 

edilmemesi gerektiği bildirilmi ştir (Vindevogel ve Duchatel 1993). Ayrıca aşılama, 

kuşları NDV enfeksiyonunun daha şiddetli etkilerine karşı korusada, virulansı yüksek 

suşların aşılı hayvanları enfekte edebileceği, replike olabileceği ve klinik semptom 

göstermeyen kuşların doku ve organlarında bulunup ekskrete edilebileceği bildirilmi ştir. 

Klinik olarak normal, aşılı hayvanlar ya da bu hayvanların dışkıları ile temas, aşısız 

hayvanlar için tehdit oluşturmaktadır (Alexander 1995a, 2001). 

Hollanda, Danimarka’da tüm evcil güvercinler için, Almanya’da yarışlara 

katılacak güvercinler için aşılama mecburi tutulmaktadır (Alexander 1995a). Türkiye’de 

güvervcinler için bilinen mecburi aşılama programı bulunmamaktadır. 

2.9. Tedavi  

NDV için bilinen herhangi bir spesifik tedavi yöntemi bulunmamaktadır. 

Semptomatik tedavi ile sinirsel semptom gösteren güvercinlerin eski performanslarına 

dönebildiklerini bildiren raporlar bulunmaktadır (Alexander ve ark. 1986b; Vindevogel 

ve Duchatel 1988 pp184-196). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Güvercinler 

Çalışmada İstanbul ili farklı ilçelerinde bulunan 30 kümese hastalığın kontrolü 

amacı ile gidildi. Bu kümeslerde yaşayan, pPMV-1 enfeksiyonunun klinik bulguları 

gözlenen ve NDV’ye karşı aşılanmadığı bildirilen , farklı yaşlarda 37 adet pPMV-1 

enfeksiyonu şüpheli güvercinden ve enfeksiyona ilgili klinik bulgu görülmeyen ve 

aşılanmamış, sağlıklı görünümde güvercinler bulunan bir kümesde 10 adet güvercinden 

sağlıklı kontrol olarak serum örnekleri toplandı. Histopatolojik inceleme için, ELISA 

sonuçları pozitif çıkan kümeslerde araştırma süresince ölen güvercinlere yapılan 

nekropsiler sonucu alınan doku örnekleri (n=74) ve Anabilim Dalımıza gönderilen, 

pPMV-1 enfeksiyonu şüpheli güvercinlere ait doku örnekleri (n= 4) incelendi. ELISA 

sonuçlarına göre kontrol grubuna ait iki güvercin (K4 ve K7) ELISA sonuçları pozitif 

bulunduğundan çalışma grubuna (H89 ve H90) dahil edilmiştir. Böylece çalışma 

grubunda toplam 80 hayvana ait doku örnekleri incelenmiştir. Kümeslere göre çalışma 

grubunun dağılımı ve çalışma grubundaki hayvanların yaş, cinsiyet, numara ve kümes 

numaraları sırası ile tablo 3-1 ve Tablo 3-2’de gösterilmiştir. 

3.2. Kan Serumlarının Toplanması 

Çalışmada, güvercin yetiştiricili ğinin yoğun olarak yapıldığı ilçelerde bulunan 

pPMV-1 enfeksiyonuna benzer klinik semptomlar gözlenen 13 farklı kümesde, 37 adet 

klinik semptom gözlenen, ve klinik semptom gözlenmeyen bir kümesde 10 adet 

(kontrol grubu) güvercinden kanat altı venası yolu ile alınan serum örnekleri kapaklı 

venojet tüplere alınarak, 4000 devirde 10 dakika santrifüj (Nüve, CN 180) edildi. 

Ayrılan kan serumları mikropipet yardımı ile ependorf tüplerine toplanarak ELISA 

uygulanacak tarihe kadar -18oC’de saklandı. Anabilim Dalı arşivine ait olan ve deney 

grubuna katılan 4 adet güvercinin kan serumları bulunmadığından ELISA ile 

değerlendirilmesi yapılamamıştır. Her kümesden en az 2 adet hayvana ait kan serumu 

ELISA ile değerlendirilmiştir. 
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Tablo 3-1: Kümeslere göre çalışma grubunun dağılımı 

Kümes No Kümes Sahibi Kümesin Bulunduğu İlçe Çalışma Grubu No 

1 Recep Aydın Avcılar 1, 2,.5,.8, 9,.63 

2 Mahmutbey Güvercin Sevenler Der. Yenibosna 3, 4, 61, 62, 64, 65 

3 Cem Hamzaoğlu Küçükçekmece 10, 11, 12, 13 

4 Hakan Kömürcü Firuzköy 14, 15, 16, 17, 20, 21 

5 Çağdaş Kulak Zeytinburnu 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44 

6 Şaban Beykoz Sefaköy 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33 

7 Hasret Yılmaz Gaziosmanpaşa 34, 35, 36, 37, 38, 42, 46 

8 Ahmet Köse Avcılar 39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51 

9 Salih Algan Gaziosmanpaşa 54, 56, 57, 66, 67, 68 

10 Haldun Öçel Bahçelievler 58, 59, 60 

11 Ahmet Ülkü Büyükçekmece 52,53,69,70,71,72 

12 Anabilm Dalına gelen şüpheli güvercinler - 74,83,84,88 

13 Özkan İmrak Sarıyer 73, 85,86,87 
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Tablo 3-2: Hasta grubundaki hayvanların yaş, cinsiyet, numara ve kümes numaraları 

No Kümes No Yaş Cinsi No Kümes No Yaş Cinsiyet 

H1 1 2 yaş Dişi H41 8 >1 yaş Erkek 

H2 1 1 yaş erkek H42 7 4 ay Dişi 

H3 2 4 ay Dişi H43 8 3 yaş Dişi 

H4 2 2 yaş erkek H44 7 2 yaş Erkek 

H5 1 10 ay Dişi H46 5 >1 yaş Erkek 

H6 5 >1 yaş erkek H47 8 3 ay Dişi 

H7 5 >1 yaş erkek H48 8 4 ay Erkek 

H8 1 1,5 yaş Dişi H49 8 4 ay Dişi 

H9 1 1,5 yaş erkek H50 8 6 ay Erkek 

H10 3 1 yaş erkek H51 8 3 ay Dişi 

H11 3 2 yaş Dişi H52 11 <1 yaş Dişi 

H12 3 2 yaş erkek H53 11 8 ay Erkek 

H13 3 2 yaş Dişi H54 9 1 yaş Dişi 

H14 4 6 ay erkek H56 9 8 ay Erkek 

H15 4 6 ay erkek H57 9 1 yaş Erkek 

H16 4 8 ay erkek H58 10 3 ay Dişi 

H17 4 8 ay erkek H59 10 3 ay Dişi 

H18 6 2,5 yaş erkek H60 10 3 ay Erkek 

H19 6 2 yaş erkek H61 2 5 yaş Dişi 

H20 4 8 ay Dişi H62 2 2 yaş Erkek 

H21 4 1 yaş Dişi H63 1 8 ay Erkek 

H22 5 >1 yaş erkek H64 2 1 yaş Dişi 

H23 5 >1 yaş erkek H65 2 3 yaş Dişi 

H24 5 >1 yaş erkek H66 9 4 ay Erkek 

H25 5 >1 yaş erkek H67 9 8 ay Dişi 

H26 5 >1 yaş Dişi H68 9 4 ay Erkek 

H27 5 >1 yaş erkek H69 11 1 yaş Erkek 

H28 6 4 ay erkek H70 11 6 ay Erkek 

H29 6 6 ay Dişi H71 11 1 yaş Erkek 

H30 6 4 ay erkek H72 11 1 yaş Dişi 

H31 6 6 ay Dişi H73 13 4 ay Erkek 

H32 6 >1 yaş erkek H74 12 <1 yaş Dişi 

H33 6 6 ay erkek H83 12 6 ay Dişi 

H34 7 6 ay erkek H84 12 8 ay Erkek 

H35 7 4 ay Dişi H85 13 4 ay Dişi 

H36 7 4 ay erkek H86 13 2 ay Dişi 

H37 7 1 yaş erkek H87 13 4 ay Dişi 

H38 7 6 ay erkek H88 12 ? ? 

H39 8 >1 yaş erkek H89 - ? ? 

H40 8 >1 yaş erkek H90 - ? ? 
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3.3. ELISA 

Güvercinlerden alınan kan serumları ELISA yöntemi ile değerlendirildi. (ELISA 

yöntemi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

ELISA laboratuvarında yapıldı). ELISA prosedürü ve kullanılan solüsyonlar kullanılan 

ticari kite ait (Svanova Biotech AB, Uppsala, Sweden Katolog No. 10-1500-02 ) ürün 

bilgi katoloğu (data sheet) doğrultusunda, aşağıda bildirildiği gibi yapıldı. 

1. İlk dört kuyucuğa 100 µl pozitif kontrol solüsyonu ve sonraki 4 kuyucuğa 100µl 

Negatif kontrol solüsyonu eklendi. 

2. Her kuyucuğa,  100 µl dilue edilmiş serum (200 µl PBS+50µl serum).eklendi. 

3. Oda ısısında 30 dakika inkube edildi. 

4. PBS ile 3 kez yıkandı. 

5. Her kuyucuğa 100 µl HRP Konjugat eklendi. 

6. Oda ısısında 30 dakika inkube edildi. 

7. PBS ile 3 kez yıkandı 

8. Her kuyucuğa 100 µl substrat solüsyonu eklendi. 

9. Oda ısısında 10 dakika inkube edildi. 

10. Her kuyucuğa 50 µl stop solüsyonu eklenerek reaksiyon durduruldu. 

11. Optical Dansite (OD) 450 nm ‘de ölçüldü. 

3.3.1. Percent Inhibition (PI) Değerinin Hesaplanması ve Değerlendirilmesi: 

PI= (ODneg. kont..-ODörnek/poz.kont. )x100 ̸ ODneg. kont. 

PI > 40  pozitif 

PI 30-40 şüpheli 

PI < 30  negatif 

3.4. Doku Takibi ve Parafin Bloklardan Kesit Hazırlanışı 

Çalışma süresince ölen hayvanlardan alınan doku örnekleri %10’luk tamponlu 

formaldehit çözeltisinde 24 saat tespit edildikten sonra kasetlendi. Kasetlenen doku 

bloğu örnekleri rutin doku takip işlemlerinden geçirildi ve tüm örneklerden Rotary 

Mikrotomu (Leica, RM 2135) ile 3-5 µm kalınlığında seri kesitler alındı. Anabilim Dalı 
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arşivine ait, çalışmanın materyal toplama aşamasından önce histopatolojik incelemesi 

yapılmış ve pPMV-1 enfeksiyonu şüphesi ile öldüğü düşünülen 12 adet güvercin 

dokularından hazırlanmış parafin bloklardan immunohistokimya için aynı şekilde seri 

kesitler alındı. Her olguya ait kesitlerden birer örnek, ışık mikroskobunda 

değerlendirilmek üzere Hematoksilen-Eozin ile boyanırken, birer örnekte 

immunohistokimyasal işaretleme amacı ile Poly-L-Lysine ile (PLL) kaplı lamlara 

alınarak oda sıcaklığında saklandı. 

3.5. İmmunohistokimyasal Boyamalar 

Doku örneklerinden PLL kaplı lamlara alınan parafin kesitler pigeon panzootic 

PMV-1 izolatları için spesifik olan HN proteinine karşı geliştirilmi ş monoklonal antikor 

(MAB 617/166) ile (sulandırma oranı:1:500) streptavidin-biyotin peroksidaz tekniği 

kullanılarak immunohistokimyasal olarak işaretlendi. (MAb 617/161, Dr. Manvell Ruth 

(Veterinary Laboratories Agency- Weybridge, İngiltere) tarafından sağlanmıştır.)  

İmmun boyamalar için Lab Vision LP Value Large Volume Detection System (Katolog 

No. TL-125-HLS) ve reaksiyonun renklendirilmesi amacı ile kromojen olarak 3,3’ –

Diaminobenzidine (DAB), (Lab Vision , Katolog No. TA-125-HDX) kullanıldı. 

3.5.1. Doku Kesitleri İçin İmmunohistokimyasal İşaretleme Protokolü 

1. Parafinin Giderilmesi ve dehidrasyon 

Ksilol………………………………………………………….3x30 dakika 

Alkol %100’lük………………………………………………2x3 dakika 

Alkol %96’lık………………………………………………...2x3 dakika 

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

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

Distile Su……………………………………………………..5 dakika 

PBS (pH 7.4)………………………………………………...2x3 dakika 

2. Antijenlerin açığa çıkarılması 

 Mikrodalga fırında Medium High derecede (yaklaşık 70oC), sitratlı tampon 

çözeltisi içerisinde kaynatma………………………………………….3x5 dakika 
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 Aynı solüsyon içerisinde soğutma………………………..20 dakika (oda 

ısısında) 

3 PBS+Tween20……………………………………………………..2x3 dakika 

4. Endojen Peroksidaz aktivitesinin bloke edilmesi 

 %3’lük H2O2................................................................................20 dakika 

5.PBS+Tween20………………………………………………………2x3 dakika 

6. UV blok ile proteinlerin bloke edilmesi…………………………....7 dakika 

7. Primer antikor ile inkubasyon………………………………….+4oC ‘de 1 gece 

inkubasyon (dilusyon 1:500) 

8.PBS+Tween20………………………………………………………………….2x3 

dakika 

9. Sekunder antikor (link) ile inkubasyon……………………….……20 dakika 

10.PBS+Tween20………………………………………………………2x3 dakika 

11. Streptavidin Biyotin HRP ile inkubasyon………………….…….30 dakika 

12.PBS+Tween20………………………………………………………2x3 dakika 

13. Kromojen (DAB) ile inkubasyon…………………………………5 dakika 

14. Distile su…………………………………………………………..2x2 dakika 

15. Hematoksilen……………………………………………………...4 dakika 

16.Akar su altında yıkama…………………………………………….Mavi renk oluşana 

kadar 

17. Alkol %96’lık……………………………………………………..2x3 dakika 

Alkol %100’lük……………………………………………………….2x3 dakika 

18. Ksilol 

19.Gliserin-Jelatin çözeltisi ile yapıştırma. 
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3.5.2. Kontrol Dokularının Boyanması 

3.5.2.1. Pozitif Kontrol 

Pozitif kontrol olarak klinik semptom gözlenen ve ELISA sonucu pozitif olan 

güvercin (H42 ve H85) dokuları kullanıldı.  

3.5.2.2. Negatif Kontrol 

Pozitif kontrol olarak kullanılan hayvanların doku kesitleri, immun boyama 

esnasında primer antikor uygulandığı aşamada primer antikor yerine PBS ile inkube 

edilerek negatif kontroller oluşturuldu. Bu aşama dışında boyama protokolü aynı şekilde 

uygulandı. Negatif kontrol dokularında pozitiflik izlenmedi.  

3.5.3. İmmunreaksiyonların Değerlendirilmesi 

Pozitif ve negatif kontrol dokuların işaretlenmesine bakıldıktan sonra; İHK ile 

işaretlenen doku örnekleri, Olympus BX50F4 ışık mikroskobu ile, bütün alanlar 

taranarak hücre sitoplazmalarında immunreaksiyonun varlığı veya yokluğuna göre 

pozitif ya da negatif olarak değerlendirildi.  

3.6. İstatistiksel Değerlendirmeler 

Medikal Testlerin Değerlendirilmesi Yöntemi (Özdamar 1987 pp. 411-415) 

kullanılarak, ELISA yönteminin İHK yöntemine göre duyarlılık, özgüllük, pozitif 

tanımlama, negatif tanımlar ve doğruluk oranları hesaplandı. Ayrıca Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) paket programı kullanılarak, İHK’da pozitif boyanan 

organlar arasındaki değerlendirmeler khi-kare yöntemi ile değerlendirildi. 

3.7. Görüntüleme Teknikleri 

Fotoğraflar, Olympus BX51 ışık mikroskobunda DP2-BSW programı ile alınmış 

ve MacroMedia Fireworks 8 programı ile geliştirilmi ştir. 
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4. BULGULAR 

4.1. Klinik Bulgular 

Hastalık yönünden kontrol edilen 30 kümesden 12 tanesinde (%40) pPMV-1 

enfeksiyonuna ilgili bulgulara rastlandı. Kümeslerde genellikle hijyen kurallarına 

uyulmadığı ve hayvanların yetersiz havalanan ortamlarda ve dezenfeksiyon açısından 

elverişsiz kümeslerde barındırıldığı ve kümes sahiplerinin bakım, besleme, hastalıktan 

koruma ve hijyen konularında bilgisiz oldukları tespit edildi. 

pPMV-1 enfeksiyonu şüpheli kümeslerde, ilk hastalık semptomlarının genellikle 

aktivitede azalma, anoreksi, durgunluk ve tüylerin kabarık hal alması olduğu kaydedildi. 

Sulu ve yeşil dışkılama (Şekil 5-1) ve bunu takip eden polidipsinin genellikle yaklaşık 7 

ile 10 gün sonra ortaya çıktığı saptandı. Sinirsel semptomların, yeşil renkli olan sulu 

dışkılamayı takiben ve daha çok genç hayvanlarda ortaya çıktığı gözlendi. Yetişkinlerde 

ise hastalığın, sinirsel semptomlar oluşmadan da seyredebildiği saptandı. En sık tespit 

edilen sinirsel bulgular genellikle koordinasyon kaybı, kanat ve başda titremeler ve 

tortikollis idi (Şekil 5-2A ve 5-2C). Kümes sahiplerinin verdiği bilgilere göre, bir 

hayvanda semptomlar gözlenmeye başlandıktan sonra kümesdeki diğer hayvanlarda 

genellikle 2-3 hafta içinde hastalık semptomları gözlendiği ve morbidite oranının 

yüksek olduğu saptandı. Mortalitenin genç hayvanlarda daha yüksek olduğu saptandı.  

4.2. Nekropsi Bulguları 

Nekropsisi yapılan çoğu kuşun genel kondisyonu iyi durumda iken bazılarında 

hafif-orta düzeyde dehidrasyon saptandı. Tüm kuşların kloaka çevresi ve kuyruk 

bölgesinin yeşil renkli, sulu dışkı ile bulaşık olduğu görüldü (Şekil 5-2B). Özellikle 

tortikollis gözlenen güvercinlerin kursaklarının boş olduğu saptandı. 

Nekropsilerde, genel olarak, organlarda hiperemi dışında önemli bir bulguya 

rastlanmadı. Hiperemi özellikle böbrek, karaciğer ve pankreasda yoğun olarak gözlendi 

(Şekil 3). Beyin yüzeyindeki damarların da çoğunlukla dolgun olduğu izlendi. Çoğu 

hayvanda karaciğerde hiperemi ve bazı hayvanlarda boz beyaz odaklar ile bazılarında 

yağlanmayı gösteren cam macunu rengine dönüşüm izlendi. Bazı hayvanların 

pankreaslarında beyaz renkli, küçük odaklar gözlendi. Nekropsilerde sıklıkla rastlanan 
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diğer makroskobik bulgular, çoğunlukla karaciğer ve akciğerde, daha az oranda böbrek 

ve dalakda gözlenen kazeifiye nodüller, bağırsak duvarında kalınlaşma ve yoğun askarit 

enfestasyonu, bezli midede kanama, dalak ve pankreas yüzeyinde boz-beyaz nekroz 

odakları ile bazı güvercinlerde gözlenen böbrek atrofisi idi. Bazı güvercinlerde dalağın 

büyüdüğü (splenomegali) ve yoğun biçimde konjesyone olduğu gözlendi. 1 yaşın 

üzerindeki hayvanlarda b.Fabricius ve timus dokularının atrofik olduğu gözlendi. Bazı 

hayvanlarda değişik organlarda saptanan kazeifiye nodüllerin, bunlara uygulanan Ziehl- 

Nielsen boyamasıyla, odaklarda bol miktarda asido-rezistans bakterinin görülmesiyle, 

tüberküloz nodülleri olduğu saptandı.  

Çalışma grubuna ait hayvanlarda gözlenen klinik semptomlar ve nekropsi 

bulguları Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

4.3. Histopatolojik Bulgular 

En belirgin histopatolojik bulgular böbrek, pankreas, beyin ve karaciğer 

dokularında gözlendi. Klinik semptom gözlenen hayvanların bazılarında (%14,77) 

histolojik olarak pPMV-1 enfeksiyonunda bildirilenlere benzer lezyonlar gözlenmedi.  

Akciğer: Çoğu akciğer kesitinde respiratorik kapillarların değişik derecelerde 

dolu olduğu (%57,77) ve bazı kesitlerde respiratorik kapillarlar çevresinde multifokal 

lenfositik ve histiositik hücre infiltrasyonları (%31,11) görüldü. 

Kalp:  Kalbin histolojik görüntüsünün genellikle korunmuş olduğu ve bazı 

hayvanlarda (%8,88) myokardial iplikciklerde dejeneratif değişikliklerle beraber 

mononükleer yangısal hücre infiltrasyonları saptandı. 

Karaciğer: Karaciğer dokusunda gözlenen en belirgin bulgular hayvanların 

çoğunda gözlenen sinuzoidal dilatasyon ve yoğun konjesyon (%67) yanında yaygın 

parankim dejenerasyonu ve hepatositlerde vakuolizasyonlar (%79,26), odaksal tarzda 

mononükleer yangısal hücre infiltrasyonları (%73,17) (Şekil 5-4), ile hepatositlerde 

multifokal nekrozlar (%48,78) idi. Karaciğerde sıklıkla gözlenen diğer histolojik 

değişiklikler; damarlarda trombotik kitle oluşumları, hemosiderozis ve  safra 

pigmentasyonu idi. Bazı hayvanların (%8,88) karaciğerleri, geniş kazeöz nekroz alanları 

nedeni ile değerlendirilememiştir. 

Böbrek: Böbreklerde izlenen başlıca değişiklik, hafifden orta düzeye değişen 

intersitisyel nefritis idi. İntersitisyel alanlarda odaksal tarzda ve yaygın mononükleer 
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yangısal hücre infiltrasyonu (%77,5) ve bazı hayvanlarda buna eşlik eden heterofil 

lökosit infiltrasyonları (%20) gözlendi (Şekil 5-5A, 5B, 5-6A, 6B). Mononükleer 

hücreler genellikle lenfositler ve plazma hücrelerinden oluşmakla beraber yer yer az 

sayıda monosit ve makrofaj da gözlendi. Tubul epitellerinde hafif düzeyde dejeneratif 

değişiklikten nekroza kadar değişen lezyonlar (%70), hayvanların çoğunda yoğun 

hiperemi (%78,88), yer yer subkapsular (%13,33) ve intersitisyel alanlarda (%27,77) 

hemorajiler saptandı. 

İnce bağırsak: Lamina propriada, özellikle bezler arasında mononükleer 

yangısal hücre infiltrasyonu (Şekil 5-7) ve lamina epitelialis’de dökülme ile karakterize 

akut kataral enterit tablosu (%75,5) ince bağırsakda sıklıkla gözlenen değişiklik idi. 

Koksidiyozis, sestod ve nematod enfestasyonları sıklıkla gözlendi. 

Pankreas: Pankreasda histolojik yapı genellikle korunmuş olsa da bazı 

hayvanlarda asinar yapılarda dejeneratif değişiklikler ve vakuolizasyonlar (%28,75) 

izlendi (Şekil 5-8A, 8B, 5-9). İzlenen diğer histolojik lezyonlar, multifokal lenfoid 

hücre infiltrasyonları (%57,5) (Şekil 5-10A, 10B) ve nekroz odakları (%30) idi (Şekil 5-

8A). 

Lenfoid Organlar:  Lenfoid organlardaki bulguların konjesyon, hemoraji ve 

lenfoid tükenmeden (%41,25) oluştuğu ve lenfoid atrofi alanlarının fibrinöz materyal ve 

hemoraji ile doldurulduğu gözlendi. Dalak genel olarak normal yapı ve paternini 

korumakla birlikte bazı hayvanlarda lenfoid folliküllerin genişlediği ve sekonder 

folliküllerin oluştuğu (%25) izlendi (Şekil 5-11). Folliküllerdeki genişlemenin 

genellikle lenfoid hücre proliferasyonuna bağlı oluştuğu gözlendi. Dalakda yoğun 

hemosiderozis sıklıkla karşılaşılan histolojik bulgulardandı. Timus (%5) ve bursa 

Fabriciusdaki (%32,5) lezyonlar genellikle lenfoid tükenme ile karakterize iken, bazı 

hayvanlarda bursa Fabricius’da yoğun lenfoid nekroz gözlendi. 

Merkezi Sinir Sistemi: Hasta grubunda bulunan toplam 80 hayvandan 64’ünde 

(%80) sinir sisteminde histolojik lezyon gözlendi. Bunlardan 9 tanesinde (%11,25) 

sadece hiperemi izlendi (Şekil 5-13). Beyin ve beyincikde en sık gözlenen hiperemi 

dışında, beyaz maddede yaygın ve yoğun demyelinizasyon (%68,75) olduğu gözlendi 

(Şekil 5-12, 14A, 14B). Bazı güvercinlerde beyin içi hemorajilere rastlandı. Nöyronal 

dejenerasyon ve nöyronofaji (%45) (Şekil 5-12 ve 5-15, 5-16), beyin ve beyincikde 

gözlenen fokal gliozis (%17,5) alanları (Şekil 5-17) ve damarlar çevresinde çoğunlukla 
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lenfositlerden oluşan infiltrasyon (%17,50) (Şekil 5-18A, 5-18B, 5-20A) daha az oranda 

gözlendi. Etkilenen damarların genellikle küçük kapillarlar oldukları izlendi. Bazı 

hayvanlarda leptomeningeal lenfohistiositik infiltrasyon (%13,33) (Şekil 5-19) ve çoğu 

hayvanda vasküler konjesyon ve hafif perivaskuler ödem izlendi. Damar endotellerinde 

proliferatif değişikliklere 9 hayvanda (%11,25) rastlandı (Şekil 5-20B). 

Yukarıda bahsedilen organlar dışında incelenen, hava keseleri, trakea, bezli ve 

kaslı mide gibi organlara ve kemik dokusuna ait kesitlerin hiçbirisinde belirgin bir 

histolojik bulguya rastlanmamıştır. 

Hasta grubundaki hayvanlarda merkezi sinir sistemi, lenfoid dokular ile 

karaciğer, böbrek ve pankreasda gözlenen histopatolojik bulgular ve derecelendirilmesi 

sırası ile tablo 4.2 ve tablo 4.3’de gösterilmiştir. 

Tablo 4-1: Hasta grubundaki hayvanlara ait klinik semptomlar ve nekropsi bulguları 

H1 Sulu dışkılama, polidipsi, uçmada isteksizlik, denge kaybı. 

Akciğer, pankreas ve böbreklerde yoğun hiperemi, kalpte soluk 

bölgeler, dalakda büyüme 

H9 
Sulu ve yeşil dışkılama, tortikollis. Böbrek ve 

pankreasta hiperemi, karaciğerde siyanotik görüntü. 

Bağırsaklarda askarit enfestasyonu. Beyinde hiperemi, 

dalakda büyüme 

H2 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, denge kaybı. Beyin 

hiperemik, kalpte renk değişiklikleri, akciğerler şişkin görünümde, 

karaciğerde granulomlar, dalakda büyüme 

H10 Yeşil ve sulu dışkılama, uçmada isteksizlik, tortikollis. 

Karaciğer ve akciğer hiperemik, kursak dolu, böbrek ve 

pankreasta yoğun hiperemi, beyin damarları dolu, 

bağırsak duvarları kalınlaşmış ve yoğun askarit enf. 

H3 Yeşil, sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis. Böbreklerde yoğun 

hiperemi, bezli mide ve pankreasta kanama odakları, bağırsak 

duvarında kalınlaşma. 

H11 Yeşil ve sulu dışkılama, kronik zayıflama, uzun süreli 

tortikollis. Karaciğer büyümüş, yüzeyinde cok sayıda 

kistlik ve kazeöz nodül, akciğerde kazeöz nodül, kursak 

dolu, pankreasta kanama odakları, böbrek hiperemik. 

H4 Yeşil, sulu dışkılama, polidipsi. Böbrek ve pankreasta hafif 

düzeyde hiperemi, beyin damarları dolgun, bağırsaklarda askarit 

enfestasyonu. 

H12 Yeşil ve sulu dışkılama, kronik zayıflama. Karaciğer 

gevrek, kalp apeksi yuvarlaklaşmış, pankreasta peteşial 

kanamalar, böbrekler hiperemik. Akciğer yüzeyinde 

küçük kazeifiye nodüller. 

H5 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, denge kaybı. Bezli mide ve 

bağırsak mukozasında kataral eksudat, kalpte renk değişiklikleri. 

H13 Sulu dışkılama, uçmada isteksizlik. Genel durum 

kaşektik, dalak atrofik, pankreasa peteşial kanamalar, 

böbrekler hiperemik. 

H6 Sulu dışkılama, kronik zayıflama. Besi durumu kaşektik, kalpte 

renk değişiklikleri, beyin ve pankreas hiperemik, karaciğer şişkin . 

H14 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis. Beyin damarları 

dolgun, akciğer ve karaciğerde tüberküller, pankreas ve 

böbrekte yoğun hiperemi . 

H7 Sulu dışkılama, kronik zayıflama. Tüm organlarda yaygın 

kazeifiye odaklar. 

H15 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, kaşeksi  

H8 Sulu ve yeşil dışkılama, polidipsi, denge kaybı. Akciğer, böbrek 

ve bağırsaklarda hafif hiperemi. Bağırsaklarda askarit 

enfestasyonu. 

H16 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis. Beyinde peteşial 

kanama odakları, pankreasta kanama, böbrekler 

büyümüş ve solgun, karaciğerde renk değişiklikleri. 
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H17 Sulu dışkılama, baş ve kanatllarda tremorlar. Beyin damarları 

dolgun, pankreasta jelatinöz infiltrasyon ve kanama odakları, 

karaciğerde konjesyon, bağırsaklarda kazeifiye odaklar. 

H31 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, başta tremorlar. 

Genel olarak tüm organlar konjesyone görünümde. 

H18 Yeşil, sulu dışkılama, denge kaybı. Beyin ve pankreas hiperemik, 

karaciğerde renk değişiklikleri, bağırsak duvarları kalınlaşmış 

durumda. 

H32 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, başta tremorlar. 

Beyin, akciğer hiperemik görünümde, karaciğerin 

kenarları kütleşmiş, pankreasta beyaz odaklar 

H19 Yeşil, sulu dışkılama, tortikollis. Genel durum kaşektik, 

karaciğerde kazeöz nodüller, bağırsaklarda parazit enfestasyonu. 

H33 Sulu dışkılama, polidipsi tortikollis, başta tremorlar, 

uçmada isteksizlik. Organlar genel olarak hiperemik ve 

ödematöz. 

H20 Sulu dışkılama, baş ve kanatlarda tremorlar.Beyin ve pankreasta 

yoğun hiperemi, karaciğerde renk değişimleri, akciğerlerde 

kanama. 

H34 Sulu dışkılama, polidipsi. Beyin ve pankreas hiperemik, 

dalak üzerinde lenfoid odaklar belirginleşmiş, böbrek 

yüzeyinde peteşial kanamalar. 

H21 Sulu dışkılama, tortikollis, başta tremorlar. Beyinde damarlar 

dolgun, pankreas hiperemik, karaciğer konjesyone. 

H35 Sulu dışkılama, polidipsi. Böbrek, beyin ve pankreasta 

belirgin hiperemi. 

H22 Yeşil ve sulu dışkılama, polidipsi. Genel durumu kaşektik, 

organlarda yaygın kazeöz odaklar  

H36 Sulu dışkılama, polidipsi, uçmada isteksizlik, tortikollis. 

Böbreklerde yoğun hiperemi, karaciğer ve pankreas 

hiperemik, beyinde apse, bezli midede mukus, bağırsak 

duvarı kalınlaşmış. 

H23 Yeşil ve sulu dışkılama, kronik zayıflama. Genel durumu kaşektik, 

organlarda yaygın kazeöz odaklar 

H37 Sulu dışkılama, polidipsi, kanatlarda tek taraflı felç, 

tremor. Genel hiperemi tablosu, tüm organlarda yaygın 

tüberkeller. 

H24 Yeşil ve sulu dışkılama, kronik zayıflama .Genel durumu kaşektik 

, organlarda yaygın kazeöz odaklar 

H38 Sulu dışkılama, polidipsi. Beyin ve pankreas hiperemik, 

kalpte ve karaciğerde alacalı görünüm , böbrek 

üreterlerinde kalınlaşma. 

H25 Yeşil ve sulu dışkılama, kronik zayıflama .Genel durumu kaşektik 

, organlarda yaygın kazeöz odaklar 

H39 Yeşil ve sulu dışkılama, kronik zayıflama. Tüm 

organlarda yaygın kazeifiye odaklar. 

H26 Yeşil ve sulu dışkılama, kronik zayıflama .Genel durumu kaşektik 

, organlarda yaygın kazeöz odaklar 

H40 Yeşil ve sulu dışkılama, kronik zayıflama. Tüm 

organlarda yaygın kazeifiye odaklar. Bağırsak 

mukozasında müköz eksudat. 

H27 Yeşil ve sulu dışkılama, tortikollis, kronik zayıflama .Beyinde 

hiperemi, pankreasta ve böbrekte peteşial kanamalar,bağırsak 

mukozasında seröz eksudat. 

H42 Sulu dışkılama, polidipsi, uçmada isteksizlik, tortikollis. 

Tüm organlar konjesyone görünümde, dalak üzerinde 

lenfoid odaklar belirginleşmiş 

H28 Sulu dışkılama, polidipsi tortikollis, başta tremorlar. Akciğer,dalak 

ve karaciğerde kazeifiye kitleler, akciğer gögüs duvarına yapışık, 

kalpte aurikula üzerinde peteşial kanamalar. 

H43 Yeşil ve sulu dışkılama, polidipsi, kronik zayıflama. 

Tüm organlarda yaygın kazeifiye odaklar, bağırsakta 

parazit enfestasyonu. 

H29 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, başta tremorlar. Tüm 

organlarda hiperemi, böbrek üreterleri belirginleşmiş, pankreasta 

kamama odakları 

H44 Sulu dışkılama, polidipsi, kronik zayıflama. Genel 

durumu kaşektik, organlarda yaygın kazeöz odaklar, 

akciğerler şişkin görünümde. 
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H30 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, başta tremorlar. Beyinde 

hiperemi, akciğerler şişkin, böbrek ve pankreasta peteşial 

kanamalar. 

H46 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis. Karaciğer ve 

akciğerde kazeöz nodüller kursak dolu, böbrek, 

pankreas ve beyinde yoğun hiperemi, yoğun askarit 

enfestasyonu.  

H47 Yeşil ve sulu dışkılama, kanatlarda tremorlar, tortikollis. Tüm 

organlarda konjesyon, kalp ve pankreasta renk değişimleri. 

H62 Yeşil, sulu dışkılama, polidipsi. Beyin ve pankreasta 

hiperemi, mide ve bağırsak mukozasında seröz eksudat, 

akciğerler şişkin görünümde. 

H48 Yeşil ve sulu dışkılama, kanatlarda tremorlar, tortikollis. Beyin ve 

pankreasta hiperemi, karaciğer cam macunu renginde. 

H63 Sulu dışkılama, uçmada isteksizlik, tortikollis, denge 

kaybı. Akciğer ve trakea hiperemik, karaciğerde fokal 

odaklar. 

H49 Yeşil ve sulu dışkılama, kanatlarda tremorlar, tortikollis. Trakea 

ve akciğer hiperemik, karaciğer konjesyone, bağırsaklarda askarit 

enfestasyonu. 

H64 Yeşil, sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis. Akciğer ve 

trakea kanamalı, pankreas ve beyinde hiperemi, 

karaciğer cam macunu renginde, dalak üzerinde lenfoid 

odaklar belirginleşmiş 

H50 Sulu dışkılama, tortikollis, baş ve kanatlarda tremorlar. Beyinde 

damarlar dolgun, pankreasta peteşiyal kanamalar, karaciğer 

konjesyone. 

H65 Yeşil, sulu dışkılama, denge kaybı. Kalpte renk 

değişiklikleri, pankreas, mide ve bağırsaklarda 

hiperemi,karaciğerde kazeöz odaklar. 

H51 Sulu dışkılama, tortikollis, baş ve kanatlarda tremorlar. Beyin 

hiperemik, perikartta matlaşma, akciğerler şişkin durumda, 

bağırsak ve bezli mide lümeninde mukoid eksudat, dalakda 

büyüme 

H66 Yeşil ve sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, baş ve 

kanatlarda tremorlar. Tüm organlar hiperemik, dalak 

büyümüş durumda. 

H52 Sulu dışkılama, polidipsi, tüylerde karışıklık, kafasını uzatıp 

tutma, tortikollis. Tüm organlarda yaygın kazeifiye nodüller 

saptandı. 

H67 Yeşil ve sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, yem 

yiyememe. Beyin, pankreas ve böbrekler hiperemik 

durumda, akciğerler şişkin, kalpte perikard kalınlaşmış 

durumda 

H53 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis. Tüm organlarda yaygın 

kazeifiye nodüller saptandı. 

H68 Yeşil ve sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, yem 

yiyememe. Beyin, böbrek ve akciğerde belirgin 

hiperemi, kalpte renk değişimi, bağırsaklar şişkin 

durumda 

H54 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, yem yiyememe, kanatlarda 

tremorlar. Tüm organlar hiperemik, karaciğerde küçük nekroz 

odakları 

H69 Sulu dışkılama, polidipsi, tüylerde karışıklık, kafasını 

uzatıp tutma, tortikollis. Beyin, böbrek, karaciğer 

konjesyone, pankreas ödemli görünümde. 

H56 Yeşil ve sulu dışkılama, tortikollis, baş ve kanatlarda tremorlar 

Karaciğer yüzeyinde çok sayıda boz beyaz odaklar, böbrek ve 

pankreasta yoğun hiperemi 

H70 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis. Beyin ve 

pankreasta hafif düzeyde hiperemi, böbrekler 

konjesyone durumda. 

H57 Sulu dışkılama, polidipsi. Genel durumu kaşektik. Beyinde 

hiperemi, karaciğerde konjesyon, akciğerde nohut büyüklüğünde 

nekrotik kitle. 

H71 Sulu dışkılama, polidipsi, tüylerde karışıklık, kafasını 

uzatıp tutma, tortikollis, pankreas hafif hipermik, böbrek 

ve karaciğerde fokal renk değişimleri 

H58 Yeşil ve sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, yem yiyememe. 

Akciğer, beyin ve pankreas hiperemik, karaciğer cam macunu 

renginde, böbrekler konjesyone 

H72 Sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis. Böbrek ve 

karaciğer konjesyone, trakea, akciğer ve pankreas hafif 

hiperemik durumda. 

H59 Yeşil ve sulu dışkılama, tortikollis, baş ve kanatlarda tremorlar, 

denge kaybı. Beyin, böbrek, karaciğer konjesyone, pankreas 

ödemli görünümde. 

H73 Halsizlik, iştahsızlık, tortikollis ve akut ölüm. Akciğer, 

karaciğer ve bağırsaklarda konjesyon, böbrekler 

büyümüş, yer yer solgun odaklar. 
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H60 Yeşil ve sulu dışkılama, polidipsi, tortikollis, yem yiyememe. 

Önemli bir makroskobik bulguya rastalanmamıştır. 

H74 Sulu ve yeşil dışkılama, polidipsi, kursaklarda 

şişme.Beyin, böbrek ve karaciğerde damarlar dolgun, 

pankreasta renk değişimleri, perikartta kalınlaşma 

H61 Yeşil, sulu dışkılama, polidipsi. Beyin hiperemik, akciğer ve 

trakeada damarlar dolgun, pankreasta peteşial kanamalar. 

Karaciğer gevrek, dalak üzerinde lenfoid odaklar belirginleşmiş 

H83 Sulu dışkılama, tortikollis, ayakların geri bükülmesi. 

Önemli makroskobik bulgu saptanamamıştır. 

H84 Sulu dışkılama, tortikollis. Önemli makroskobik bulgu 

saptanamamıştır. 

H87 Halsizlik, iştahsızlık, tortikollis. Önemli makroskobik 

bulgu saptanamamıştır. 

H85 Halsizlik, iştahsızlık, tortikollis. Önemli makroskobik bulgu 

saptanamamıştır. 

H88 İshal ve polidipsi sonucu kısa sürede ölüm, Dalak 

üzerinde lenfoid odaklar belirginleşmiş, Beyin ve 

pankreas hiperemik. 
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Tablo 4-2: Merkezi sinir sistemi ve lenfoid organlarda gözlenen histopatolojik bulgular 

 Merkezi Sinir Sistemi Lenfoid organlar 

 H D ND

ve 

NF

FG PLI EP LHİ Lenfoid nekroz Lenfoid atrofi  Lenfoiddokuda hiperplazi 

D b.F T S.t D b.F T S.t D b.F T S.t 

H1 ++ ++ + - - - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H2 ++ ++ ++ ++ + - + - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H3 + - - - - - - - - - - + + - - - - - - 

H4 ++ ++ - - - - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H5 + ++ ++ - - - - - - - - - - - - - - - - 

H6 - - - - - - - - yok yok - - yok yok - - yok yok - 

H7 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H8 ++ ++ - - - - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H9 + - - - - - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H10 ++ - - - + - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H11 + + + + + - - - yok yok - + yok yok - - yok yok - 

H12 + + + - + - - - yok yok - + yok yok - - yok yok - 

H13 + + + - - - - - yok yok - ++ yok yok - - yok yok - 

H14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H16 ++ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H18 - - - - - - - - yok yok - - yok yok - - yok yok - 

H19 + + + - - - - - yok yok - - yok yok - - yok yok - 

H20 ++ ++ + - - - - - - - - - - - - - - - - 

H21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H22 ++ ++ + - - - - - yok yok - + yok yok - - yok yok - 

H23 ++ ++ + - - - - - yok yok - + yok yok - - yok yok - 

H24 + ++ ++ - - - - - yok yok - ++ yok yok - - yok yok - 

H25 + ++ ++ - - - - - yok yok - ++ yok yok - - yok yok - 

H26 + ++ ++ - - - - - yok yok - ++ yok yok - - yok yok - 

H27 + ++ ++ - + - - - yok yok - ++ yok yok - - yok yok - 

H28 ++ + + - - - - - - - - + + - - - - - - 

H29 + + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H30 ++ - - - - - - - - - - ++ ++ - - - - - - 

H31 + + - - - - - - - - - ++ ++ - - - - - - 

H32 + + - - - - - - - - - ++ ++ - - - - - - 

H33 + + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H34 + + - - - + - - - - - - + - - ++ - - - 

H35 - - - - - - - - - + - + + + - - - - - 

H36 - + + + - - - - - - - - - - - - - - - 

H37 + + + - - - - - - - - - - - - + - - - 

H38 + ++ ++ - - - - - - - - - - - - - - - - 

H39 - - - - - - - - yok yok - - yok yok - - yok yok - 

H40 - - - - - - - - yok yok - - yok yok - - yok yok - 

H41 - - - - - - - - yok yok - - yok yok - - yok yok - 

H42 + + + + + + + - - - - - - - - ++ - - - 
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 Merkezi Sinir Sistemi Lenfoid organlar 

 H D ND 

ve 

NF 

FG PLI EP. L.H.İ. Lenfoid nekroz Lenfoid atrofi  Lenfoid dokuda  hiperplazi 

D bF T S.t D b.F T S.t D b.F T S.t 

H43 ++ - - - - - - - yok yok - - yok yok - ++ yok yok - 

H44 ++ ++ ++ - - - + - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H46 ++ ++ + - - - + - yok yok - - yok yok - - yok yok - 

H47 ++ + - - - - - - - - - ++ ++ - - - - - - 

H48 ++ ++ - - - - - - - - - ++ ++ - - - - - - 

H49 + ++ + + - - - - - - - - - - - - - - - 

H50 + + ++ + - - - - - - - - - - - - - - - 

H51 + + + + + + - - - - - - ++ ++ - ++ - - - 

H52 - - - - - - - - - - - ++ + - - - - - - 

H53 + ++ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H54 ++ + + + ++ ++ - - yok yok - - yok yok - ++ yok yok - 

H56 - + - ++ ++ ++ - - - - - ++ - - - - - - - 

H57 ++ ++ + - - - - - - - - ++ - - - - - - - 

H58 +++ + + - - - + - - - - ++ - - - - - - - 

H59 + - + +++ +++ + - - - - - ++ - - - - - - - 

H60 +++ + + - - - + - - - - ++ - - - - - - - 

H61 + ++ - - - - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H62 ++ ++ - - - - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H63 + + + + + + + - - - - - - - - - - - - 

H64 + + + - - - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H65 + ++ - - - - - - yok yok - - yok yok - + yok yok - 

H66 + ++ + - ++ ++ - - - - - - - - - - - - - 

H67 ++ ++ + - - - - - - - - ++ - - - - - - - 

H68 + ++ - - - ++ ++ - - - - ++ + - - - - - - 

H69 ++ - - - - - - - - - - ++ ++ - - - - - - 

H70 - - - - - - - - - - - ++ + - - - - - - 

H71 - - - - - - - - - - - ++ + - - - - - - 

H72 - + - - - - - - - - - ++ ++ - - - - - - 

H73 ++ - - - - - - - - - - ++ ++ - - - - - - 

H74 ++ + - - - - + - - - - - - - - - - - - 

H83 +++ + + - - - + - - - - ++ - - - - - - - 

H84 +++ + + - - - + - - - - ++ - - - - - - - 

H85 ++ ++ + + + - + - - - - - + - - ++ - - - 

H86 + ++ ++ ++ - - - - - - - - - - - ++ - - - 

H87 ++ ++ + - + - ++ - - - - - - - - ++ - - - 

H88 ++ ++ ++ ++ - - ++ - - - - - - - - ++ - - - 

H89 ++ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H: Hiperemi; D: Demyelinizasyon; N.D ve NFJ.: Nöyronal dejenerasyon ve nöyronofaji, FG: Fokla Gliozis; P.L.I.: 

Perivasküler lenfosit infiltrasyonu, End. Prlf.: endothelial hücre proliferasyonu, L.H.İ.: Leptomeningeal hücre 

infiltrasyonu, D: dalak, b.F: bursa Fabricius, T: timus, s.t. sekal tonsil -: yok, +: hafif, ++: orta, +++: şiddetli, yok: 

dokusu bulunamadı. 
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Tablo 4-3: Karaciğer, böbrek ve pankreasda gözlenen histopatolojik bulgular  

 Karaciğer Böbrek Pankreas 

 

 

Hip,- 

SD 

PD/

VD. 

M.H.İ. Multifokal 

nekroz 

Hiperemi Tubuler 

yıkım 

İntertubuler 

M.H.İ. 

Glomerulitis AEV Nekroz MHİ RHP 

H1 +++ ++ + + + - ++ - - - + - 

H2 +++ ++ ++ ++ ++ +++ + - + + + - 

H3 ++ ++ + + +++ ++ ++ + - - + - 

H4 - ++ ++ + ++ + ++ + - + + - 

H5 + +++ ++ - - - + - - - + - 

H6 ++ +++ - - ++ +++ - - - - - - 

H7 ++ +++ - ++ ++ +++ + - - - - - 

H8 +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ + - - - 

H9 - - + - + + ++ + - - - - 

H10 +++ +++ +++ ++ ++ ++ + ++ + - ++ - 

H11 D    + +++ ++ ++ - + + - 

H12 D    + +++ - + - - - - 

H13 ++ + + - +++ - + - - - - - 

H14 - +++ - +++ ++ - - - - - - - 

H15 - +++ - +++ + - - - - - - - 

H16 ++ ++ + + - + + + - + + - 

H17 ++ ++ + - - + + - - - + - 

H18 + +++ + +++ - - - + - - - - 

H19 D    ++ +++ +++ - - - - - 

H20 ++ ++ + +++ + ++ +++ + - - - - 

H21 - +++ - +++ ++ - - - - - - - 

H22 ++ +++ ++ +++ ++ + ++ - - - + - 

H23 + +++ + ++ ++ +++ + - + - + - 

H24 ++ +++ + ++ ++ ++ - - - - - - 

H25 ++ +++ + ++ ++ ++ - - - + + - 

H26 ++ +++ + ++ ++ ++ + + - - + - 

H27 ++ +++ + ++ ++ ++ ++ + - - ++ - 

H28 +++ ++ - +++ ++ ++ - + - - - - 

H29 +++ + + - ++ ++ + - - ++ + - 

H30 ++ + - +++ +++ ++ - ++ - + ++ - 

H31 + - - - ++ - - - - - - - 

H32 + + + - + + + - - - - - 

H33 ++ ++ + - + - + - + - - - 

H34 ++ ++ + - + + +++ + - - + - 

H35 ++ ++ ++ + + + +++ + - - + - 

H36 +++ +++ ++ ++ + ++ +++ ++ + - + - 

H37 D    - ++ + - + - + - 

H38 ++ ++ + ++ ++ - ++ - + - + - 

H39 - - - - - - - - - - - - 

H40 - - - - + + - - - - - - 

H41 - - - - + + - - - - - - 

H42 + + + - + + +++ - - + + - 



 46

 Karaciğer Böbrek Pankreas 

 

 

Hip.- 

SD 

PD/

VD 

M.H.İ. Multifokal 

nekroz 

Hiperemi Tubuler 

yıkım 

İntertubuler 

M.H.İ. 

Glomerulitis A.E.V. Nekroz MHİ 

 

RHP 

H43 D    + + + - - - + - 

H44 D    + + ++ - - ++ ++ - 

H46 D    + + ++ - - ++ ++ - 

H47 ++ +++ ++ ++ + +++ +++ + +++ +++ +++ - 

H48 +++ +++ ++ - ++ +++ +++ - - - + - 

H49 ++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ + + ++ - 

H50 ++ ++ +++ + +++ +++ +++ + - - + - 

H51 - - ++ - + ++ +++ ++ - - + - 

H52 D    - - + - - - - - 

H53 + + + - + + + - - - - - 

H54 +++ ++ + ++ ++ + +++ + + + + - 

H56 +++ +++ +++ +++ + + +++ + ++ + ++ - 

H57 + + + - + ++ ++ + ++ - - - 

H58 +++ +++ +++ +++ + +++ +++ ++ - +++ +++ - 

H59 + ++ + +++ + ++ +++ - ++ + + - 

H60 + ++ + +++ + ++ +++ - ++ + + - 

H61 ++ +++ + - + +++ + - - + + - 

H62 ++ +++ + - + +++ + - - + + - 

H63 +++ ++ + ++ ++ ++ +++ - ++ ++ ++ - 

H64 + +++ + - - +++ - ++ - - +++ - 

H65 + +++ + ++ + - - - - - - - 

H66 - ++ ++ - + + +++ - - - ++ - 

H67 - +++ ++ ++ + + ++ - ++ ++ +++ - 

H68 - ++ + - + ++ +++ ++ + - ++ - 

H69 ++ +++ ++ ++ ++ +++ + ++ ++ + - - 

H70 - + ++ - + - ++ + - - ++ - 

H71 - + ++ - + - ++ + - - ++ - 

H72 ++ ++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ - - - - 

H73 +++ ++ ++ ++ + ++ +++ ++ - - - - 

H74 +++ - - - ++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ - 

H83 +++ +++ +++ +++ + +++ +++ ++ - +++ +++ - 

H84 + ++ + +++ + ++ +++ - ++ + + - 

H85 - +++ ++ - ++ ++ +++ - - - - - 

H86 - +++ ++ - ++ ++ +++ - - - ++ - 

H87 - +++ ++ - ++ ++ +++ - - - - - 

H88 ++ ++ ++ - ++ ++ +++ - ++ ++ ++ - 

H89 ++ ++ ++ - - - - - - - - - 

H90 ++ ++ ++ - - - - - - - - - 

Hip.- S.D.: Hiperemi- sinusoidal dilatasyon , PD/VD: Parankim dejenerasyonu/ vacuolar dejenerasyon, M.H.İ: Mononükleer hücre 

infiltrasyonu, A. E. V: Asinus epitellerinde vakuolizasyon, R.H.P.: Retiküler hücre proliferasyonu, D: değerlendirilmedi, -: yok, +: 

hafif , ++: orta, +++: şiddetli, 
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4.4. İmmunohistokimyasal Bulgular 

Dokuların immunohistokimyasal yöntemler ile boyanması işlemi sırasında her 

boyamada boyama sepetine eklenen negatif kontrol dokularında herhangi bir boyanma 

izlenmedi (Şekil 5-21A, 21B ve 5-22A, 22B). 

İHK prosedürü sırasında antijenlerin açığa çıkarılması amacı ile sitrat buffer 

içerisinde mikrodalga fırında kaynatmanın, enzim ile (tripsin) yapılan metoda göre daha 

etkili olduğu saptandı. 

Hasta grubunda bulunan ve klinik semptom gösteren 78 hayvanın 47 tanesinde 

(%60,25) değişik organlarda pozitif boyanmalar izlendi. Kontrol grubunda bulunan ve 

ELISA sonuçları pozitif olan iki hayvanda da (H89, H90) pozitif boyanma izlendi. 

Hasta grubundaki hayvanların ELISA ve İHK sonuçlarına göre değerlendirilmesi Şekil 

4-1’de gösterilmiştir.  

Pozitif boyanma, lenfosit, retikulosit ve makrofajların sitoplazmalarına lokalize 

biçimde, kahverengi, ince granüller şeklinde izlendi. Pozitif boyanmalar sıklıkla, 

karaciğer, böbrek, pankreas, bağırsak, dalak, b. Fabricius dokularında gözlendi. Bu 

dokular dışında 9 hayvanda (H1, H22, H23, H25, H26, H27, H60, H85, H86) bezli mide 

dokusunda, 6 hayvanda (H3, H22, H32, H33, H50, H85) kemik iliğinde (Şekil 5-38), 3 

hayvanda (H1, H37, H86) ovaryum (Şekil5-42A ve 42B), 4 hayvanda (H34, H70, H86, 

H87) sekal tonsil (Şekil 5-36, 5-37A, 37B), 4 hayvanda (H1, H24, H86, H88) beyin 

(Şekil 5-40, 5-41A), 2 hayvanda (H24 ve H88) beyincik (Şekil 5-41B), 2 hayvanda 

(H35, H69) timus (Şekil 5-35), dokusunda ve 1 hayvanda (H19) kalp dokusunda pozitif 

boyanmalar izlendi. 

Böbrek (Şekil 5-23A, 23B, 5-24, 5-25) ve pankreasda (Şekil 5-26A, 26B, 5-27) 

pozitif boyanmalara genellikle odaksal infiltrasyon alanlarında ve lenfoid hücre 

sitoplazmalarında rastlandı. Karaciğerde, mononükleer hücreler ve kuppfer’in yıldız 

hücreleri sitoplazmalarında pozitif boyanmalara rastlanırken (Şekil 5-28, 5-29), dalakda 

çoğunlukla lenfoid merkezler çevresindeki hücrelerde (Şekil 5-31, 5-32A, 32B), bursa 

Fabrisius’da inter ve intrafolliküler alanlarda (Şekil 5-33, 5-34), timus’da medulla 

bölgesinde mononükleer hücre sitoplazmalarında (Şekil 5-35), bağırsak’da propria 

mukoza’da bezler arasında mononükleer hücre sitoplazmalarında (Şekil 5-39) pozitif 

boyanmalar gözlendi. Beyin (Şekil 5-40, 5-41A) ve beyincikde (Şekil 5-41B) pozitif 
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reaksiyon gliozis alanında izlendi. İHK’da organlara göre pozitif boyanma oranları 

Şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

H&E boyamalarda hemosiderin ve safra pigmenti gözlenen dalak ve karaciğer 

dokularında, immunohistokimyasal boyamalarda makrofaj sitoplazmalarında ve serbest 

biçimde, granüler görünümde kahverengi boyanmalar gözlendi (Şekil 5-30). 

4.5. ELISA Bulguları 

Çalışmada kullanılan negatif ve pozitif kontrol serumların, hasta ve kontrol 

grubuna ait güvercinlerin kan serumlarından elde edilen ELISA bulguları Tablo 4.4, 4.5, 

ve tablo 4.6’de özetlenmiştir. Toplam 37 hayvana ait kan serumunun 33 (%89,18) 

tanesinin pozitif, 2 (%5,4) tanesinin negatif ve 2 (%5,4) tanesinin de şüpheli olduğu 

saptandı. 

Tablo 4-4: Pozitif ve negatif kontrol serumları için saptanan ELISA değerleri 

Kontrol Serumları O OD 

POZİTİF 0,3015 

NEGATİF 1,2435 

*O OD: Ortalama Optik Dansite 
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Tablo 4-5: Güvercin paramiksovirus-1 enfeksiyonu şüpheli (hasta grubu) güvercinlerin 
kan serumlarından elde edilen ELISA sonuçları 

       No O OD PI Sonuç 

H3 0,6045 51,38 Pozitif 

H4 0,473 62 Pozitif 

H5 0,657 47,2 Pozitif 

H6 0,895 28 Negatif 

H9 0,878 29,4 Negatif 

H10 0,753 39,4 Şüpheli 

H11 0,5295 57,4 Pozitif 

H12 0,737 40,7 Şüpheli 

H13 0,459 63,08 Pozitif 

H16 0,3955 68,2 Pozitif 

H17 0,6295 49,4 Pozitif 

H18 0,592 52,4 Pozitif 

H27 0,531 57,3 Pozitif 

H30 0,401 67,7 Pozitif 

H31 0,573 53,9 Pozitif 

H33 0,392 68,5 Pozitif 

H35 0,5595 55 Pozitif 

H36 0,883 28,9 Negatif 

H37 0,5185 58,3 Pozitif 

H38 0,4445 64,2 Pozitif 

H39 0,453 63,6 Pozitif 

H42 0,4315 65,3 Pozitif 

H43 0,59 52,5 Pozitif 

H44 0,5435 56,3 Pozitif 

H51 0,5115 58,9 Pozitif 

H52 0,4355 65 Pozitif 

H58 0,5955 52,1 Pozitif 

H59 0,6565 47,2 Pozitif 

H60 0,556 55,3 Pozitif 

H63 0,5205 58,1 Pozitif 

H65 0,566 54,4 Pozitif 

H66 0,5985 51,9 Pozitif 

H67 0,437 64,8 Pozitif 

H68 0,4155 66,6 Pozitif 

H71 0,657 47,2 Pozitif 

      H85 1400 81,43 Pozitif 

      H86 1450 80,76 Pozitif 

      H87 1780 76,39 Pozitif 

*O OD: Ortalama Optik Dansite, P.I.: Percent Inhibition 
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Tablo 4-6: Sağlıklı (kontrol grubu) güvercinlerin kan serumlarınd an elde edilen ELISA 
sonuçları 

Kontrol Serumları O OD 

POZİTİF 1370 

NEGATİF 7540 

 

 No O OD PI Sonuç 

K1 7110 5,70 Negatif 

K2 6500 13,79 Negatif 

K3 9270 22,90 Negatif 

K4 2040 72,9 Pozitif 

K5 7040 6,63 Negatif 

K6 7380 2,12 Negatif 

K7 4140 45 Pozitif 

K8 6780 17,3 Negatif 

K9 6800 9,8 Negatif 

K10 8850 17,3 Negatif 

*O OD: Ortalama Optik Dansite, P.I.: Percent Inhibition 

Hasta grubundaki hayvanların bulundukları kümeslere göre klinik, histopatolojik, 

immunohistokimyasal ve ELISA sonuçları tablo 4-7 - 4-19’da gösterilmiştir. Hasta 

grubundaki hayvanların histopatolojik derecelendirilmesi tüm organlarda gözlenen 

histolojik bulguların şiddetine göre yapılmıştır. 

Tablo 4-7: Kümes no 1 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H1 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H2 Pozitif Pozitif (+++) Negatif Yok 

H5 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

H8 Pozitif Pozitif (++) Negatif Yok 

H9 Pozitif Pozitif (+) Negatif Negatif 

H63 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Pozitif 
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Tablo 4-8: Kümes no 2 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H3 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

H4 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

H61 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Yok 

H62 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Yok 

H64 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Yok 

H65 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Pozitif 

Tablo 4-9: Kümes no 3 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H10 Pozitif Pozitif (++) Negatif Şüpheli 

H11 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Pozitif 

H12 Pozitif Pozitif (+) Negatif Şüpheli 

H13 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Pozitif 

Tablo 4-10: Kümes no 4 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H14 Pozitif Negatif Negatif Yok 

H15 Pozitif Negatif Negatif Yok 

H16 Pozitif Negatif Negatif Pozitif 

H17 Pozitif Negatif Negatif Pozitif 

H20 Pozitif Pozitif (++) Negatif Yok 

H21 Pozitif Negatif Negatif Yok 

Tablo 4-11: Kümes no 5 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H6 Pozitif Negatif Negatif Negatif 

H7 Pozitif Negatif Negatif Yok 

H22 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H23 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H24 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H25 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H26 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H27 Pozitif Pozitif (+++) Pozitif Pozitif 

H44 Pozitif Pozitif (+) Negatif Pozitif 
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Tablo 4-12: Kümes no 6 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H18 Pozitif Negatif Negatif Pozitif 

H19 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H28 Pozitif Negatif Negatif Yok 

H29 Pozitif Pozitif (+) Negatif Yok 

H30 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

H31 Pozitif Negatif Negatif Pozitif 

H32 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H33 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

Tablo 4-13: Kümes no 7 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H34 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H35 Pozitif Pozitif (++) Pozitif  Pozitif 

H36 Pozitif Pozitif (++) Negatif Negatif 

H37 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

H38 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

H42 Pozitif Pozitif (+++) Pozitif Pozitif 

H46 Pozitif Negatif Negatif Yok 

Tablo 4-14: Kümes no 8 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H39 Pozitif Negatif Negatif Pozitif 

H40 Pozitif Negatif Negatif Yok 

H41 Pozitif Negatif Negatif Yok 

H43 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Pozitif 

H47 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H48 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H49 Pozitif Pozitif (++) Negatif Yok 

H50 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H51 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

Tablo 4-15: Kümes no 9 

No Klinik Bulgul ar Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H54 Pozitif Pozitif (++) Negatif Yok 

H56 Pozitif Pozitif (++) Negatif Yok 

H57 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H66 Pozitif Pozitif (+++) Pozitif Pozitif 

H67 Pozitif Pozitif (+++) Pozitif Pozitif 

H68 Pozitif Pozitif  (+++) Pozitif Pozitif 
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Tablo 4-16: Kümes no 10 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H58 Pozitif Pozitif (+++) Pozitif Pozitif 

H59 Pozitif Pozitif (+++) Pozitif Pozitif 

H60 Pozitif Pozitif (+++) Pozitif Pozitif 

Tablo 4-17: Kümes no 11 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H52 Pozitif Negatif Negatif Pozitif 

H53 Pozitif Negatif Negatif Yok 

H69 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H70 Pozitif Pozitif (+) Negatif Yok 

H71 Pozitif Pozitif (+) Pozitif Pozitif 

H72 Pozitif Pozitif (+) Negatif Yok 

Tablo 4-18: Kümes no 12 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H74 Yok Pozitif (++) Negatif Yok 

H83 Yok Pozitif (++) Pozitif Yok 

H84 Yok Pozitif (+++) Pozitif Yok 

H88 Yok Pozitif (+++) Pozitif Yok 

Tablo 4-19: Kümes no 13 

No Klinik Bulgular  Histopatoloji  İmmunohistokimya ELISA  

H73 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Yok 

H85 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

H86 Pozitif Pozitif (++) Pozitif Pozitif 

H87 Pozitif Pozitif (+++) Pozitif Pozitif 

+: hafif, ++: orta, +++. şiddetli düzeyde 

4.6. İstatistiksel Bulgular 

SPSS programı kullanılarak İHK’dan elde edilen sonuçlara göre yapılan Khi-kare 

testleri sonucunda, organlar arasında pozitif boyanma açısından farkın önemli olduğu 

(P<0,05) ayrıca ELISA sonuçları bakımından hasta ve kontrol grupları arasında yüksek 

düzeyde önemli (P<0,01) fark olduğu saptandı. 

Medikal testlerin güvenilirliğinin Araştırılması yöntemi kullanılarak İHK 

sonuçlarına göre ELISA’nın duyarlılık oranının 1, özgüllük oranının %38,46 pozitif 

tanımlama oranının %75,75, negatif tanımlama oranının 0, doğruluk oranının %78,94 

olduğu saptandı. 
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Tablo 4-20: Gruplara bakılmaksızın ELISA ve İHK sonuçlarının karşılaştırılması 

 ELISA Sonuçları (Hayvan Sayısı) 

İHK  

Sonuçları 

(hayvan 

Sayısı) 

 + - Yok Şüpheli toplam 

+ 28 0 21 - 49 

- 6 3 20 2 31 

Toplam 34 3 41 2 80 

 

 

72%

15%

8%
5%

ELISA(+) IHK(+) ELISA(+) IHK(-)

ELISA(-) IHK(-) ELISA(şüpheli)IHK(-)
 

Şekil 4-1: Hasta grubundaki hayvanların ELISA ve İHK sonuçlarına göre 
değerlendirilmesi 
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Şekil 4-2: İHK'de organlara göre pozitif boyanma oranları 
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5. ŞEKİLLER 

 

Şekil 5-1: (H3) Yeşil ve sulu dışkı örneği. 

 

Şekil 5-2: A. (H64) Tortikollis, B. (H13) dışkı ile bulaşık kuyruk bölgesi, C. (H86) 
Tortikollis. 
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Şekil 5-3: (H3) Böbreklerde yoğun hiperemi ve pankreasda peteşiyal kanama odakları. 

 

Şekil 5-4: Karaciğer. H&E. (H50) Pasif konjesyon ve odaksal tarzda mononükleer 
yangısal hücre infiltrasyonları. 
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Şekil 5-5: Böbrek. H&E. A ve B. (H3) İntertubuler alanlarda mononükleer yangısal hücre 
infiltrasyonları. 

 

Şekil 5-6: Böbrek. H&E. A. (H11) ve B(H63) İntertubuler alanlarda yaygın mononükleer 
hücre ve heterofil lökosit infiltrasyonu. 
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Şekil 5-7: Bağırsak. H&E. (H50) Propria mukozada interglandular alanlarda lenfoid 
hücre infiltrasyonları. 

 

Şekil 5-8: Pankreas. H&E. (H88) A. Asinus epitellerinde vakuolizasyonlar (siyah oklar). ve 
nekroz odağı (turuncu ok). B. Asinus epitellerinde vakuolizasyonlar (oklar). 
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Şekil 5-9: Pankreas. H&E. (H69). Asinus epitellerinde vakuolizasyonlar. 

 

 

Şekil 5-10: Pankreas. H&E. A. (H63) ve B(H58). İntersitisyel alanlarda lenfoid hücre 
infiltrasyonu. 
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Şekil 5-11: Dalak. H&E. (H51). Sekonder follikül oluşumları ve lenfoid hiperplazi. 

 

 

Şekil 5-12: Beyin. H&E. (H24). Demyelinizasyon ve nöyronofaji (oklar). 
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Şekil 5-13: Beyin. H&E. (H85). Hiperemi. 

 

 

Şekil 5-14: Beyin. H&E. A. (H5) ve B. (H88). Demyelinizasyon (ok). 
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Şekil 5-15: Beyin. H&E. (H5). Nöyronal dejenerasyon ve nöyronofaji (oklar). 

 

 

Şekil 5-16: Beyin. H&E. (H50). Nöyronofaji (ok). 
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Şekil 5-17: Beyin. H&E. (H59) Fokal gliozis. 

 

 

Şekil 5-18: A. Beyincik. H&E. (H85). Perivasküler lenfoid hücre infiltrasyonu (ok) B. 
Beyin. H&E. (H59). Perivasküler lenfoid hücre infiltrasyonu (ok). 



 65

 

Şekil 5-19: Beyin. H&E. (H87). Leptomeningeal lenfohistiyositik infiltrasyon. 

 

 

Şekil 5-20: A. Beyin. H&E. (H85). Perivasküler lenfoid hücre infiltrasyonu (ok). B. Beyin. 
H&E. (H66). Endotelial hiperplazi. 
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Şekil 5-21: Böbrek. İHK. A. Pozitif Kontrol. İ;ntertubuler alanda mononükleer hücre 
sitoplazmalarında pozitif boyanma. B. Negatif Kontrol. 

 

Şekil 5-22: Bağırsak. İHK. A. Pozitif kontrol. Propria mukoza'da bezler arasında 
mononükleer yangısal hücre sitoplazmalarında pozitif boyanma (oklar). B. 
Negatif control. 
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Şekil 5-23: Böbrek. İHK. A. (H26). Odaksal infiltrasyon alanında mononükleer hücre 
sitoplazmalarında pozitif boyanma (oklar). B. (H61). İntertubuler alanda 
mononükleer hücre sitoplazmalarında pozitif boyanma (oklar). 

 

Şekil 5-24: Böbrek. İHK. (H88) A ve B. İnfiltrasyon alanında lenfoid hücre 
sitoplazmalarına lokalize pozitif boyanma (oklar). 
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Şekil 5-25: Böbrek. İHK. (H32). Mononükleer hücre sitoplazmalarında yaygın pozitif 
boyanma (oklar). 

 

 

Şekil 5-26: Pankreas. İHK. A. (H88) ve B. (H86). Odaksal infiltrasyon alanında 
mononükleer hücre sitoplazmalarında pozitif boyanma (oklar). 
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Şekil 5-27: Pankreas. İHK. (H25). İnfiltrasyon alanında mononükleer hücre 
sitoplazmalarında yaygın pozitif boyanma. 

 

Şekil 5-28: Karaciğer. İHK. (H37). İnfiltrasyon alanında mononükleer hücre 
sitoplazmaları ve Kupffer yıldız hücreleri sitoplazmalarında pozitif boyanma 
(oklar). 
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Şekil 5-29: Karaciğer. İHK. (H60). Odaksal infiltrasyon alanında pozitif boyanma (oklar). 

 

 

Şekil 5-30: Dalak. İHK. (H37). Lenfoid follikül çevresinde pozitif boyanma (siyah oklar) ve 
hemosiderin pigmenti (turuncu ok). 
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Şekil 5-31: Dalak. İHK. (H83). Beyaz pulpada lenfoid hücre sitoplazmalarında pozitif 
boyanma (oklar). 

 

 

Şekil 5-32: Dalak. İHK. A. (H3) ve B. (H25). Lenfoid hücre sitoplazmalarında pozitif 
boyanmalar (oklar). 
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Şekil 5-33: bursa Fabricius. İHK. (H34). İnterfolliküler alanlarda pozitif boyanma (oklar). 

 

 

Şekil 5-34: bursa Fabricius. İHK. (H85). İnter ve intrafolliküler alanlarda pozitif boyanma 
(oklar). 
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Şekil 5-35: Timus. İHK. (H35). Medullada lenfoid hücre sitoplazmalarında pozitif 
boyanma (oklar). 

 

 

Şekil 5-36: Sekal tonsil. İHK. (H86). Folliküler alanlarda lenfoid hücre sitoplazmalarında 
pozitif boyanma (oklar). 
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Şekil 5-37: Sekal tonsil. İHK. A. (H86) ve B. (H34). Lenfoid hücre sitoplazmalarında 
pozitif boyanma (oklar). 

 

 

Şekil 5-38: Kemik iliği. İHK. A. (H50) ve B. (H3). Lenfoid prekürsör hücre 
sitoplazmalarında pozitif boyanma (oklar). 
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Şekil 5-39: Bağırsak. İHK. (H86). Propria mukoza'da bezler arasında infiltrasyon 
alanlarında pozitif boyanma (oklar). 

 

 

Şekil 5-40: Beyin. İHK. (H86). Fokal gliozis alanında glial hücre sitoplazmalarında pozitif 
boyanma (oklar). 
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Şekil 5-41: Beyin. İHK. A. (H88) ve B(H86). Glial hücre sitoplazmalarında pozitif 
boyanma (oklar). 

 

 

Şekil 5-42: Ovaryum. İHK. (H86). A. ve B. İnterfolliküler alanda lenfoid hücre 
sitoplazmalarında pozitif boyanma (oklar). 
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6. TARTI ŞMA 

Newcastle Hastalığı (ND) ve güvercinlerdeki adı ile pigeon Paramiksovirus 

(pPMV-1) enfeksiyonu, tüm dünya da, şiddetli enfeksiyon oluşturması, yüksek 

mortalite ile seyretmesi ve oluşturduğu ekonomik etki nedeni ile ticari tavukçuluk ve 

güvercinler ile beraber diğer kanatlıların en önemli hastalıklarından birisi olarak kabul 

edilmektedir (Alexander 1995; Aldous ve Alexander 2001). Veteriner literatürde 

ND’nın tavuklarda etkileri konusunda bir çok makale bulunmasına karşı pPMV-1 

(NDV) enfeksiyonunun güvercinlerde etkileri ile ilgili az sayıda belge bulunmaktadır.  

Güvercin ve tavuklarda paramiksovirus enfeksiyonunun tanısı yaygın olarak 

virus izolasyonu ve HI testi ile yapılmaktadır. Bu metodlar yavaş, pahalı ve bazen 

yanıltıcı olabileceğinden yetersiz kalabilmektedir (Alexander ve Parsons 1984; 

Alexander ve ark. 1985a; Kaleta ve ark. 1985; Meulemans ve ark. 1986,Kouwenhoven. 

1993). MAb ile yapılan İHK tekniği erken dönemde dokularda antijenin gösterilmesini 

sağladığı gibi daha hızlı ve ucuz bir metod olduğundan geleneksel metodlara alternatif 

teşhis yöntemi olarak kullanılabileceği bildirilmi ştir (Lockaby ve ark. 1993). 

Bu çalışmada, doğal olarak pPMV-1 ile enfekte olduğu düşünülen güvercinlerde 

gözlenen klinik, serolojik ve patolojik bulgular ile İHK bulguları tartışılmıştır.  

Güvercinlerde yeşil ve sulu dışkılama ve sinirsel semptomların en sık gözlenen 

sebeplerinden birisinin pPMV-1 (NDV) enfeksiyonu olduğu literatürlerde (Erickson ve 

ark. 1980; Alexander ve Parsons 1984; Eisa ve Omer 1984; Barton ve ark. 1992), 

belirtilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda, hasta ve kontrol gruplarının ayırımı için daha 

önceki çalışmalarda bildirilen (Alexander ve ark. 1984b; Maeda ve ark. 1987; Barton ve 

ark. 1992 ); yeşil ve sulu dışkılama, polidipsi, kanat ve bacaklarda felç ve tortikollis gibi 

klinik semptomlar göz önünde tutuldu. Benzer klinik bulguların değişik enfeksiyonlarda 

da oluşabildiği bildirilmi ştir (Mohammed ve ark. 1978; Lumeij ve Stam 1985; Toplu ve 

Alcigir 2004; Marlier ve Vindevogel 2005; Amann ve ark. 2006). Çalışmamızda, 

yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen klinik semptomları gösteren ve çalışma 

grubuna katılan güvercinlerin bazılarında hastalığa ilgili histolojik lezyonlar gözlenmedi 

ve İHK olarak da pozitiflik izlenmedi. Ayrıca, kontrol grubunda bulunan ve sağlıklı 

olduğu düşünülen iki hayvanda ise klinik semptom gözlenmemesine karşın ELISA ve 

İHK sonuçlarının pozitif olduğu saptandı. Bu nedenle paramiksovirus enfeksiyonunda 
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sadece klinik semptomlara dayandırılan teşhisin yanıltıcı olabileceği sonucuna 

varılmıştır. Güvercinlerde pPMV-1 etkeni nöyrotropik ve visserotropik olarak 

tanımlanmıştır (Lumeij ve Stam 1985; Shirai ve ark. 1988). Çalışmamızda da, hasta 

grubunda nöyrolojik bulguların yüksek oranda gözlenmesi, pPMV-1 virusunun 

tanımlanan nöyrotropik özelliği ile uyumluluk göstermektedir. 

Etkilenen kümeslerde morbidite ve mortalitenin belirlenmesi kümes sahiplerinin 

genellikle, hasta hayvanları ötenazi yoluna gitmeleri nedeni ile oldukça güçtür 

(Alexander ve ark 1984b; Lumeij ve Stam 1985). Hastalık yönünden incelenen 

kümeslerde benzer problemler ile karşılaşılmış, ancak mortalitenin genç hayvanlarda 

daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Eisa ve Omer (1984) ve Maeda ve ark. (1987) güvercinlerde, doğal 

enfeksiyonlarda doku ve organlarda makroskobik bulgu oluşmadığını bildirirken, 

Pearson ve ark. (1987) sindirim sistemi ve pankreasda, El Mubarak ve ark. (1990) 

beyinde hemorajiler ve akut vakalarda dehidrasyonun varlığından bahsetmişlerdir. 

Çalışmamızda ise, yapılan nekropsilerin çoğunluğunda belirgin makroskobik bulguya 

rastlanmadı. Ancak El Mubarak ve ark. (1990)’nın deneysel oluşturdukları 

enfeksiyonlarında bildirdiği kataral enteritis, çalışmada da paraziter enfestasyonlar ile 

beraber sıklıkla gözlenen bulgu olduğu gözlendi. 

Çalışmamızda histolojik değişikliklere en belirgin olarak genellikle böbrek, 

pankreas ve karaciğerde rastlandı. Böbreklerde gözlenen histolojik bulgular Barton ve 

ark. (1992) ve Shaheen ve ark.’nın (2005) bildirdiği bulgular ile korrelasyonlu ve 

başlıca intersitisyel nefritisden oluştuğu saptandı. Lenfoplazmasitik intersitisyel 

nefritisin İHK’da pozitif sonuç alınan tüm hayvanlarda gözlenmesi ve infiltrasyon 

alanlarında pozitif reaksiyonun varlığı, enfeksiyon etkeninin güvercinlerde böbreklere 

afinitesinin olduğunu göstermektedir. Bu düşünce bir çok literatür ile desteklenmektedir 

(Maeda ve ark. 1987; El Mubarak ve ark. 1990; Johnston ve Key 1992; Zanetti ve ark. 

2001). Karaciğerlerde sıklıkla gözlenen hafif dejeneratif değişiklikler ve intersitisyel 

mononükleer hücre infiltrasyonu Fisher (1986 Kaynak: Shaheen ve ark. 2005)’ın 

sonuçları ile uyumlu bulunmuştur. 

pPMV-1 enfeksiyonunda pankreasda, asinus epitellerinde farklı düzeylerde 

vakuolizasyonlar, odaksal tarzda mononükleer hücre infiltrasyonları ve nekrozlar ile 

adacık hücrelerinde nekroz ve retiküler hücre proliferasyonları gözlendiği bildirilmi ştir 
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(El Mubarak ve ark.1990; Johnston ve Key 1992; Zanetti ve ark. 2001). Çalışmada, bu 

araştırmacıların bildirdiği adacık hücrelerinde nekroz ve retiküler hücre 

proliferasyonlarına rastlanmamıştır ancak diğer bulgular yukarıda bildirilenler ile 

uyumludur. 

Santral sinir sisteminde perivasküler lenfosit infiltrasyonu, damar duvarlarında 

ve perivasküler alanlarda lenfoid hücre infiltrasyonu, fokal gliozis ya da lokalize lenfoid 

hücre proliferasyonu, endotelial hücre proliferasyonu ile birlikte trombozis, hiperemi, 

nöyronofaji ve pürkinje hücrelerinde görülen dejeneratif değişiklikler, doğal oluşan ve 

deneysel oluşturulan pPMV-1 enfeksiyonlarında sıklıkla bildirilen (Wilczynski 1977; 

Maeda ve ark. 1986; Mubarak ve ark. 1990; Shaheen ve ark. 2005; Wakamatsu ve ark. 

2006) histolojik değişikliklerdir. Wilczynski (1977), tavuklarda NDV’nin solunum yolu 

ile enfeksiyonu takiben choroid pleksus ve beyin damar endotellerine ulaştığı ve viral 

antijenin enfeksiyondan 4-8 gün sonra nöyronlarda tespit edilebileceği, bu süreden 

sonra sentral sinir sisteminde mikroskobik lezyonlar gözlenmeye başlandığını 

bildirmiştir. Bazı literatürlerde (El Mubarak ve ark. 1990; Al Afaleq ve ark 1993), 

sentral sinir sisteminde beyaz maddede vakuolizasyon bildirilmesine rağmen bazı 

literatürlerde de (Wilczynski 1977) myelin yıkımı gözlenmediği bildirilmi ştir. 

Çalışmamızda sinir sisteminde gözlenen histolojik lezyonların yüksek oranda hiperemi, 

demyelinizasyon, nöyronal dejenerasyon ve daha az olarak gliozis, perivasküler lenfoid 

hücre infiltrasyonu ve damar endotellerinde proliferatif değişikliklerden oluştuğu 

gözlendi. İHK’da pozitiflik izlenen beyin ve beyincik dokularında, viral antijenin 

gliozis, nöyronal nekroz ve perivasküler infiltrasyon alanları ile uyumlu olduğu 

gözlendi. Nöyrolojik bulguların, incelenen hayvanların %45’inde gözlenen nöyronal 

dejenerasyon ve nöyronofaji ile %68,75’inde gözlenen demyelinizasyona bağlı oluşmuş 

olabilecekleri düşünülmektedir. 

Lenfoid organlarda gözlenen başlıca değişikliklerin konjesyon, hemoraji ve 

lenfoid tükenmeden oluştuğunu bildirilmiştir (Maeda ve ark. 1987; Banerjee ve ark. 

1994; Zanetti ve ark. 2001). Çalışmamızda oldukça yüksek oranda izlenen lenfoid 

atrofi, sıklıkla dalak dokusunda izlenmiştir. Güvercinlerde doğal enfeksiyonda, dalakda 

hiperplastik lezyonlar gözlenmiş ve bu grupdaki güvercinlerin enfeksiyonun iyileşme 

döneminde olabileceği öne sürülmüştür (Maeda ve ark. 1987). Mubarak ve ark. (2001) 

ile Shaheen ve ark. (2005) da dalakda hiperplastik lezyonların varlığından bahsetmiştir. 
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Çalışmamızda histolojik olarak lenfoid hiperplazi saptanan 20 hayvana ait dalak 

dokusunun 14 tanesi İHK’da pozitif iken 6 tanesinin negatif olduğu gözlendi. 

Güvercinlerde bildirilen diğer pPMV-1 enfeksiyonlarında (Vindevogel ve 

Duchatel 1988 pp. 184-246;) olduğu gibi çalışmamızda da solunum sistemi ile ilgili 

histolojik bulguya rastlanmadı.  

Güvercinlerde pPMV-1 (NDV) enfeksiyonunun teşhisinde, ELISA yöntemi ile 

yapılan serolojik incelemelerin yeri olduğu literatürlerde bildirilmektedir (Yeisley 1994; 

Toro ve ark. 2005). Bu yöntem ile yapılan bir çalışmada, (Yeisley 1994) bazı 

güvercinlerde hastalığa ilgili klinik semptom olmamasına rağmen, antikor titresinde 

pozitiflik saptandığı bildirilmi ştir. Benzer şekilde çalışmamızda da klinik semptom 

göstermediği için kontrol grubunda değerlendirilen 2 hayvanın kan serumlarında ELISA 

pozitif saptanmış ve bunlara ait dokularda İHK’da da pozitiflik izlenmiştir. Ayrıca, 

klinik semptom gösteren ve ELISA pozitif fakat İHK sonuçları negatif olan 6 hayvanın 

akut enfeksiyon dönemini geçirdikleri ve kronik dönemde oldukları, diğer bazı 

literatürlerde (Lumeij ve Stam 1985; Barton ve ark. 1992) bildirilen, enfeksiyonun 

kalıcı olabilen sinirsel semptomlarını gösterdiklerinden serumlarında pozitiflik 

saptandığı, fakat enfeksiyon kronikleştiği için dokuda antijen yoğunluğunun düşmesine 

bağlı olarak İHK sonuçlarının negatif olduğu veya bu hayvanlarda doku tespitinin iyi 

olmamasından dolayı antijen bağlanma alanlarının degrede olması nedeniyle İHK 

bulgularının negatif olduğu sonucuna varılmıştır.  

İmmunohistokimyasal tekniklerin, tavuklardaki değişik enfeksiyonların kesin 

teşhis ve patogenezis çalışmalarında kullanıldığı daha önce çoğu kez bildirilmiştir (Naqi 

1990; Lockaby ve ark. 1993; Ojok ve Brown 1996). Literatür taramalarına göre 

güvercin dokularında pPMV-1’in teşhisi amacı ile İHK’nın kullanıldığı çalışmalar 

oldukça sınırlıdır (Wakamatsu ve ark. 2006). Doğal gelişen ve deneysel oluşturulan 

pPMV-1 enfeksiyonlarında viral antijene en sık beyin, böbrek, karaciğer, pankreas ve 

dalak dokularında rastlandığı bildirilmi ştir (Shirai ve ark. 1987; Kommers ve ark. 2002; 

Wakamatsu ve ark. 2006). Daha önceki çalışmalarda bildirilen bulgulara paralel olarak 

çalışmamızda İHK’da pozitiflik izlenen hayvanlarda viral antijen en sık böbrek, dalak, 

karaciğer ve pankreas dokularında saptanırken, farklı olarak bağırsak, ovaryum ve 

kemik iliğinde viral antijen mononükleer hücre sitoplazmalarında gösterilmiştir. 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) paket programı kullanılarak, İHK’da 
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pozitif boyanan organlar arasındaki değerlendirmeler khi-kare yöntemi ile 

değerlendirildi. Buna göre, İHK’da en çok boyanma gözlenen böbrek, pankreas, 

karaciğer ve bağırsak dokuları ile diğer dokular arasındaki farkın P<0,05 düzeyinde 

önemli olduğu saptanmıştır.  

Hasta grubuna dahil edilen enfeksiyon şüpheli 80 güvercinin 49’unda (%61,25) 

pozitif boyanma saptanmıştır. Bunların 21’i yetişkin güvercinler iken 28’i yavru 

güvercin idi. Elde edilen İHK sonuçları, enfeksiyonun İstanbul ve çevresi bölgelerde 

yaşayan sürülerde oldukça yüksek bir oranda varlığını göstermektedir. Ayrıca pPMV-1 

etkeninin güvercinlerde herhangi bir yaş dönemi gözetmeden, hem gençlerde, hem de 

ergin hayvanlarda enfeksiyon oluşturabildiğini ortaya koymaktadır. Çalışmamızda, 

güvercin izolatları için spesifik, HI antijenine karşı geliştirilmi ş monoklonal antikor 

(MAb 617/161) kullanılmıştır (Alexander ve ark. 1987; Collins ve ark. 1989). 

Tavuklarda enfeksiyon oluşturan klasik NDV suşlarının da güvercinlerde enfeksiyon 

oluşturabildiği bildirilmi ştir (Vindevogel ve ark 1982; Alexander 1988a; Mubarak ve 

ark. 2001, Kaynak: Mushtaq ve ark 2006). İHK’da farklı NDV suşlarına karşı 

geliştirilen poliklonal antikor kullanılması daha fazla pozitif reaksiyon izlenmesini 

sağlayabilirdi. Ancak poliklonal antikor kullanıldığında diğer avian paramiksoviruslar 

(özellikle APMV-3) ile çapraz-reaksiyon oluşabileceği göz önünde tutulmuştur (Collins 

ve ark. 1989). Ayrıca, Vindevogel ve Duchatel (1988), enfekte güvercinlerde pPMV-

1’in beyin ve bağırsak dokusunda 3-5 haftadan daha uzun süre izolasyonunun 

yapılamadığını ancak nöyrolojik bozuklukların 2-6 ay boyunca gözlemlenebileceğini 

bildirmişlerdir. Buna göre çalışmamızda klinik semptom gösterdiği için hasta grubuna 

dahil edilen, ancak İHK’de negatif sonuç alınan güvercinlerde, bu hayvanlar antijen 

taşımadıkları halde, hastalığın kalıcı olabilen semptomlarının gözlendiği 

düşünülmektedir. 

Çalışma grubundaki tüm hayvanların ELISA sonuçları ‘Medikal Tanı 

Testlerinin Güvenilirliği’ yöntemi kullanılarak (Özdamar 1987 pp. 411-415) istatistiksel 

olarak değerlendirildi. Bu yöntemin değerlendirilmesi için referans olarak İHK 

sonuçları kullanıldı.  

Karabatak ve tavuklarda, böbrek dokusunda NDV antijeni, İHK ile hem korteks 

hem medullada tubular epitelial hücreler içerisinde gösterilmiştir (Jungherr ve ark. 

1946; Banerjee ve ark. 1994; Kuiken ve ark. 1999). NDV antijeninin nekrotik tubulus 
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epitellerinde ve intersitisyel infiltrasyon alanlarında mononükleer hücre 

sitoplazmalarında da gözlendiği karabataklarda (Banerjee ve ark. 1994), güvercinlerde 

(Barton ve ark. 1992), hindilerde (Al-Sheikhy ve Carson 1975) ve tavuklarda (Jungherr 

ve ark. 1946) bildirilmiştir. Ojok ve Brown (1996), tavuklarda viscerotropik velojenik 

NDV suşu ile oluşturulan deneysel enfeksiyonda epitelial hücrelerde boyanma 

gözlenmediğini, viral antijenin yalnız mononükleer hücrelerde lokalize olduğunu 

bildirmişlerdir. Hamid ve ark. (1990) da benzer biçimde viral antijenin makrofaj ve 

retiküler hücre sitoplazmalarında gözlendiğini bildirmişlerdir. Çalışmada İHK ile 

pozitiflik saptanan dokuların hiç birisinde epitelial hücreler içerisinde pozitif boyanma 

gözlenmedi. Viral antijen başlıca, mononükleer fagositik sistem hücreleri ve arasıra 

lenfosit sitoplazmalarında gözlendi. NDV suşları arasında organ dileksiyonu ve antijen 

sunumu bakımından çeşitlilik olduğu bildirilmiştir (Nagai ve ark. 1976a; 1976b; Rott ve 

Klenk 1988; Collins ve ark. 1989;1993;1994; Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

Ancak mononükleer fagositik sistem hücreleri en çok etkilenen hücreler olarak 

gözlendiğinden bu hücrelerin yoğun olarak bulunduğu dokuların immunohistokimyasal 

olarak incelenmesinin enfeksiyonun daha hızlı ve kolay teşhisinde yardımcı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Barbezange ve Jestin (2003), yeşil ve sulu dışkılama ile pPMV-1’in sindirim 

organlarında bulunması durumunun birbirleri ile ilişkili olabileceğini bildirilmi şlerdir. 

Bir çok literatürde (Barton ve ark. 1992; Shaheen 2005; Tangredi 1985; 1988; Eisa ve 

Omer 1984; Alexander ve ark 1984; 1985a), güvercinlerde pPMV-1 enfeksiyonunda 

görülen sulu dışkılamanın böbreklerde oluşan hasara bağlı oluştuğu bildirilmiştir. 

Çalışmamızda, incelenen bağırsaklarda yüksek oranda kataral enterit tablosunun 

izlenmesi ve İHK’da bağırsak dokusunda yoğun olarak (%42,85) pozitif boyanma 

izlenmesi, pPMV-1’in patogenezisinde sindirim organlarının da rolü olduğunu 

düşündürmüştür. 

Histolojik olarak hemosiderin ya da safra pigmenti gözlenen dalak ve karaciğer 

dokularında, bu pigmentlerin İHK’da pozitif boyanma ile karıştırılabileceği, bu yüzden 

İHK preparatlarının H&E ile boyanan preparatlarla beraber değerlendirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Ayrıca, pigmentlerin hücre içerisinde bulunabildiği gibi serbest halde 

de gözlenebileceği ve pozitif reaksiyona göre daha sarı renkli ve granüler görünümde 

oldukları saptanmıştır. 
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Birden çok hayvanda karaciğer, akciğer, dalak gibi değişik organlarda generalize 

tüberküloz nodülleri saptanan hayvanların dokularında da genellikle İHK’da pozitif 

boyanmalar izlendi. Buna göre pPMV-1 enfeksiyonunun güvercinlerde 

immunsupresyon yaratarak Coli, Stafilokok gibi literatürlerde bildirilen (Alexander ve 

Parsons 1984; Toro ve ark. 2005) klasik bakteriyel enfeksiyonlar yanında tuberküloz 

gibi kronik bakteriyel enfeksiyonlara da zemin hazırladığı söylenebilir.  

Seroloji, histopatoloji ve İHK’nın karşılaştırılması sonucu tüm metodların 

teşhisde yardımcı olabileceği, ancak kesin teşhis için hepsinin kombinasyon halinde 

kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Histopatolojik inceleme sırasında lezyonlar 

sınırlı bir alana yerleşmiş olabileceğinden çok sayıda alan taranarak inceleme 

yapılmalıdır. Diğer etkenlere bağlı gelişen lezyonların ayırımı için İHK kullanılabilir. 

Ancak bu metodların hiçbirisi patojenitenin belirlenmesi için elverişli değildir 

(Alexander ve Senne 2008 pp.76-92). 

İstanbul ilçeleri ve çevresinde bulunan güvercin kümeslerinde pPMV-1 

enfeksiyonunun oldukça yaygın biçimde bulunduğu ancak güvercin besleyenlerin 

genellikle pPMV-1 enfeksiyonu ve oluşturduğu klinik semptomlar konusunda bilgi 

sahibi olmadığı saptandı. Ayrıca, kümes sahipleri tarafından aşılama ve kontrol 

önlemlerine yönelik herhangi bir faaliyet yapılmadığı gözlendi. Güvercinlerde bu 

hastalığın kontrol altına alınması, bir çok ülkede olduğu gibi, bizde de itlaf uygulanması 

uygun olmadığından oldukça zor görünmektedir. 

pPMV-1 enfeksiyonu 1970-1974 yılları arasında Avrupa ülkeleri, Amerika ve 

diğer ülkelerde salgınlar halinde seyretmiş ve günümüzde spontan vakalar şeklinde 

halen bildirilmektedir. Son yıllarda güvercinlerde sıklıkla gözlenen pPMV-1 

enfeksiyonları bu hayvanların vektör rolü oynaması nedeni ile kanatlı sektörünü de 

tehdit etmektedir. Bu nedenle hastalığın epizootiyolojisinde rolü olduğu bildirilen 

güvercinlerin kontrol altına alınması için kümes sahiplerinin bilgilendirilmesi ve gerekli 

karantina önlemlerinin alınması gerekmektedir. 
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SONUÇ:  

1) Enfeksiyonun İstanbul ve çevresinde yaşayan güvercinlerde varlığı ve 

yaygınlığı serolojik, histolojik ve immunohistokimyasal olarak ortaya 

konmuştur. 

2) Klinik semptom göstermeyen, sağlıklı gibi görünen güvercinlerde, serolojik 

ve immunohistokimyasal yoklamalarda pozitif olduğu ortaya konmuştur. Bu 

hayvanların enfeksiyonun yayılmasında önemli kaynak olduğu 

düşünülmektedir. 

3) Enfeksiyonun görüldüğü hayvanlarda kesin tanıtıcı klinik ve nekropsi 

bulgusu olmadığı saptandı. Histolojik olarak böbreklerde gözlenen, 

genellikle odaksal tarzda olan intersitisyel lenfoid hücre infiltrasyonu ve 

tubulus epitellerinde dejeneratif değişiklikler ile pankreasda ekzokrin bez 

epitellerinde vakuolizasyon ve lenfoid hücre infiltrasyonları hastalığın 

histolojik teşhisi konusunda fikir verebilir ancak kesin teşhis için viral 

antijenin gösterilmesi gerekmektedir. 

4) Ovaryum, kemik iliği ve bağırsak gibi organlarda İHK’da viral antijenin 

gösterilmesi, bu organların da enfeksiyonun patogenezisinde rolü 

olabileceğini göstermektedir. 

5) İmmunohistokimyasal olarak böbrek, karaciğer başta olmak üzere değişik 

organlarda özellikle lenfoid hücrelerde intrasitoplazmik boyanmaların 

oluştuğu ve bunun, özellikle monoklonal antikor kullanılarak yapılan 

incelemelerde teşhisde yeterli olduğu düşünülmektedir. 

6) Bu tip hastalıklar yönünden güvercin yetiştiricili ği yapan kişiler 

bilgilendirilmediği ve güvercin yetiştiricili ği kötü şartlarda yapıldığı sürece 

ileride ciddi salgınların gözlenmesi olasılığı yüksektir.  

7) Elde edilen bulgular, etkenin vücuda girdikten sonra bazı hayvanlarda klinik 

bulgular meydana getirdiği, bazı hayvanlarda ise klinik bulgu oluşturmadan, 

başta böbrek, pankreas, dalak, karaciğer, beyin-beyincik olmak üzere, 

yumurtalık, bağırsak, akciğer, b. Fabricius gibi tüm organlara yayıldığı ve o 

organlarda değişik yoğunluk ve özellikte mikroskobik lezyonlar meydana 

getirdiğinin saptanması hastalığın güvercinlerde patogenezisi konusunda 
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kesin yorum yapmanın yanlış olacağı, hastalığın güvercinlerde patogenezisi 

ve epizootiyolojisinin belirlenmesi için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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