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Özet

Bu çalışmada, 3 yaşında Holstein ırkı üç inekte Enzootik Bovine Lökozis (EBL) enfeksiyonu klinik, serolojik,
hematol ojik ve patolojik yönden incelendi. Klinik inceleme lerde hayvanla rda aşırı kilo kaybı, iştahsızl ık,
özellikle preskapular lenf düğümünde belirgin olmak üzere tüm yüzlek lenf düğümlerinde büyüme, aralıklı
yüksek ateş, kalp aritmisi, düzensiz solunum ve inkoordinasyon geliştiği tespit edildi. Bu klinik görünüme sahip
üç inekte yapılan serolojik testlerde [Agar Jel Immunodiffu zyon (AGID) ve Enzim Linked Immunosorbent
Assay (ELISA)] Bovine Lökozis Virus (BLV)’una karşı antikor varlığı belirlendi. Seropozitif tespit edilen üç
inekte, hematolojik muayenelerde B-lenfosit, total lökosit ve total lenfosit oranlarında artışlar ve T-lenfosit,
null hücreleri ve nötrofil oranlarında azalmalar görüldü. Hayvanların kesimleri sonrasında yapılan patolojik
muaye neler de bütün lenf düğümler inde lenfa denopati dikkati çekti. Özellikle yüzle k lenf düğümle rinde
korteks medulla ayrımının yapılamadığı ve kanamaların bulunduğu görüldü.
Anahtar sözcükler: Enzootik Bovine Lökozis, klinik, Seroloji, Hematoloji, Patoloji, İnek.

Investigation of Enzootic Bovine Leucosis (EBL) infection
by Clinical, Serological, Haematological and Pathological
Examinations in the Three Dairy Cows

Summary

In this study, Enzootic Bovine Leucosis (EBL) infection in three Holstein breed cows, three years old, were
investigated interms of clinical, serological, hematological and pathological examination. Clinical examinations
revea led weakne ss, la ck of appetite, enlargeme nts i n all s uperfi cial ly mph node s e special ly marked in
prescapular lym ph nodes, high te mperature, ca rdiac ar rhythmia, resp iratory distur bance a nd inc oordination.
Serologically , Bo vine Leucemi a Virus ( BLV) an tibodies were detect ed in blood s erum samples by Agar-G el
Immunodiffusion (AGID) and Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Hematologically, increases were
found in B-lymphocytes, total leucocytes, total lymphoc yte and T -lymphocytes, but null cells and ne utrophil
ratios de creased in a ll three cows. Lymph adenopathy was observed in all lym ph nodes at the pathological
examination after slaughter. Especial ly at the superfi cial ly mph nodes cort ex and medu lla were irregular and
hemorrhages were observed.
Keywords: Enzootic Bovine Leucosis, Clinical symptoms, Serology, Haematology, Pathology, Cow.
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GİRİŞ
Bovine L ökozis Virus (BLV) Retrovirid ae familyasının Deltaretr oviridae (∆ retroviridae) s ubfamilyası
içerisinde ye r almaktadır 1. Virus, s ığırlarda Enzoo tik
Bovine Lökozis ( EBL) olara k b ilinen v e mo nonüklear
fagositik sistemde yaygın neoplastik lenfosit infiltrasyonları ile kar akte rize s iste mik malign tabiatlı b ir
hastalığa yol açmaktadır 2.

atımında d a düz ensizlikle r belirle ndi. Boyun bölg esi
lenf d üğümlerinin belirgin şekilde büyü düğü ve yumuşak kıvamda olduğu tespit edildi (Şekil 1). Ağız mukozası ve göz konjuktivalarının da solgun ol duğu saptandı. Yürümede dengesizlik, zorlanma ve özellikle arka bacaklarda hafif tutukluk gözlendi.

Üç yaş ve üzerindeki ha yvanlarda Persiste Lenfositozi s (PL) gelişti ğinden, bu duru md aki şü pheli
hayvanların perif er kanından yapılan total lökosit v e
lenfosit hücre sayımları ile BLV enfeksi yonunun şüpheli t eşhisinin yapılabildiği birço k çalışmada belirtilmiştir 3,4. Ancak bu durum diğer viral enfeksiyonlarda
da gel işebileceğ inden, kesin sonuca ulaşm ak için
hematolo jik teşhisi n klinik, seroloj ik ve patolojik
uygulamalarla desteklemesi gerekmektedir 5,6.
Nek rop si bulg uları , hastal ığın fo rmlarına göre
tümoral ki tlelerin yerleştiği organlard aki değişimlerle
karakterizedir. Hastalık durumunda ineklerde generalize lenfadenopati gözlenmektedir. Büyümüş lenf düğüm ler inin kesit yüz ü yum uşak kıvamlıdır ve s üt
görünümünde bir sıvı sızıntısı görülmektedir 7.

Bu çalı şmada, üç ine kte saptan an BLV enfeksiyonunun klinik, serolojik, hematolojik ve pa tolojik görünümlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
OLGULARIN TANIMI

Bu çal ışma nın mater yalini aşır ı k ilo kaybı, sü t
verimi nde azalma, lenf düğü mlerinde büyü me v e
yürümede zorluk şikayeti il e kli niklerimize getiri len 3
yaşında Holstein ırkı 3 adet i nek ol uşturdu. H asta
hayvanların klinik muayeneleri yapıldıktan sonra serolojik ve hemato lojik incelemeler içi n kan (steril vakumlu tüplere ve EDTA’lı tüplere) örnekleri alındı. BLV
pozitif o lduğu t espit edilen hayv anlar kesime s evk
edilerek, k esim sonrasında pa tolo jik i ncelemel er
yapıldı.

Klinik bulgular: İneklerde son b ir ayl ık dönemde
belirginleşen kilo ka ybı, gü nlük sü t ve rimind e aşırı
azalma (günlük ortalama 2-3 lt) ve yürümede z orlanma görüldüğü belirti ldi. Y apılan klinik mu ayen ede
hayvanlarda anoreksi ve s olunum sayısında artışı tespit edildi. Beden ısılarının, 24 s aatlik süre içinde yapılan ölçüml erin o rtalam asında 39.6-41.5 oC arasında
bulundu. Kalp se sinin uzaktan duyulduğ u ve nabız

Şekil 1. Prescapular lenf düğümlerindeki belirgin büyüme.
Fig 1. Marked enlargement of prescapular lymph nodes.

Hematolojik bulgular: EDTA’lı t üplere alınan kan
örneklerinde total lökosit ve diğer kan parametre değerlerinin beli rlenmesi a macıyla oto matik kan say ım
cihazı (M S9 Ce ll Co unter A nalyser) kul lanıldı. Ha zırlanan frotile r, T-le nfosit (A NAE+ lenf osit), B-le nfosit
(ANAE- lenfosit) hüc releri, t otal le nfosit, e ozinofi l,
bazofil, nötr ofil ve monosit oranlarını belirlemek için
May-Grünwald Giemsa 8 ve Alfa N aftil Asetat Esteraz
(ANAE) 9 ile histokimyasal olarak boyandı (Şekil 2).
Yapılan incelemeler sonucunda B-lenfosit, total lö-

Şek il 2. ANAE-, B lenfos it (s ol), tek granü llü bir ANAE+, T
lenfosit (sağ), immersiyon.
Fig 2. ANAE-, B lymphocyte (left), Dot Like Positivity Pattern, T
lymphocyte (right), immersion.

kosit ve to tal lenfosit oranlarında artışlar ve T -lenfosit,
null hücreleri ve nötrofil oranlarında azalmalar tespit
edildi. Diğer kan parametre değerlerinin normalsınırlar
içinde olduğu gözlendi (Tablo 1, 2).
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Tablo 1. Üç EBL pozitif inekte hematolojik parametreler.
Table 1. The haematological parameters in the three EBL positive cows.

İnek
numarası

T-Lenf.
(%)

B-Lenf.
(%)

Null hücreler
(%)

Total Lenf.
(%)

Monosit
(%)

Nötrofil
(%)

Eozinofil
(%)

Bazofil
(%)

1

28.0

54.0

18.0

53.0

1.0

38.0

4.0

4.0

1

1

30.0

50.0

25.0

20.0

56.0

56.0

19.0

Tablo 2. Üç EBL pozitif inekte diğer hematolojik bulgular.
Table 2. Other haematological findings
in the t hre e EBL
positive cows.

Parametreler

Normal değerler

1

2

3

4.0-15.0

20.8

18.7

22.1

6.0-11.0

6.7

8.0

7.7

MCV (fl)

8.0-15.0

8.7

11.3

10.4

40.0-60.0

42.3

52.5

45.7

MCHC (g/dl)

30.0-40.0

32.9

35.3

33.2

Total lökosit
(109/l)
Eritrosit
(1012/l)
Hemoglobin
(g/l)
MCH (pg)
HCT (%)

Plt (10 /l)
9

MPV (fl)*

11.0-17.0
25.0-50.0
100-800
3.0-8.0

12.9
26.5
350
6.2

11.9
27.8
220
4.7

58.0

2.0
2.0

33.0
34.0

5.0
3.0

4.0
3.0

Şekil 4 . ELIS A’da üç EBL p ozitif örneğin
kolorimetrik reaksiyonları
Fig 4. Colorimetric reactions of the three
EBL positive samples in the ELISA.

14.4
31.9
580
7.4

Serolojik bulg ular : Vena jugular is’ten s ter il
vakumlu tüplere alınan kan örnekleri, 2500-3000 devirde 15-20 dak ika sant rifüj edile rek kan seru mları
elde edildi. Kan serumla rında enfeksiyona k arşı anti-

kor varlığı AGID ve ELISA ile ar aştırıldı. AGID testi, ticari BLV (kan)-A GID tes t (B ommeli AG, Bern, İsvi çre)
ve ELISA BLV (kan)-ELISA test (Idexx, Maine, USA) kitlerinin prosedürüne göre uygulandı.
AGID te stinde sonuç lar, 72. saatte ışık kaynağı altında agarda gelişen presipitin bantlarına göre değerlendirildi (Ş ekil 3). EL ISA test inde so nuçlar, makroskobik yönden renk d eğişikliği ( mavi renk) ve S/P değerleri hesaplamasına göre değerlendirildi (Şekil 4).

Patolojik bulgular: Kesim sonrası tüm lenf düğümleri ve organlar lezyonların varlığı aç ısından incelendi.
Lenf düğümlerinin n ormalin 4-5 katı büyüdüğü görüldü. Kesit yüzl eri ince len diğ ind e korteks medulla
ayrımının yap ılamadığı ve yaygın kanamaların bulun duğu gözlend i (Ş ekil 5). Özellikl e yü zlek ve mediastinal lenf düğümlerinde büyümeler dikkat çekiciydi. Bir
hayvanda sa ptanan sple nomegal i dışında, iç or ganlarda makroskobik lezyon saptanmadı.
Şekil 3. Agar j el immunodif fuzyon testinde pozitif kontrol ve 3
EBL p ozitif ör nek, A- pozitif kontro l, B- negatif kontr ol, 1,2,3pozitif örnekler.
Fig 3. Positive c ontrol and three EBL positive samples in the
agar-gel immunodif fusion te st A-posi tive control, B-negative
control, 1,2,3-positive samples.

Histopatolojik in celemeler için len f düğümleri ve
organl ardan doku örnekleri alınarak %10 formaldehitte tespit e dildi. Rutin takip prose dürün den
geçirildikten s onra p ara fin de blokl anan do kular 5
mikron kalın lığında kesilerek He matoksilen eozin il e
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boyandı ve ı şık mikroskobunda i ncelendi. Le nf düğümlerinde belirgin şekilde le nfoblastik tü moral
hücre kitleleri gözlendi. Dalak ve karaciğer kesitlerinde değiş ik şi ddetlerde tümora l hücre yığ ınları dikkati
çekti. Bir ine kte hafif şiddette olmak üze re ka lp ve
bağırsaklarda da lenfoblastik hücreler görüldü.

sığırlarında ortal ama tot al lö kosit miktarını 10 .826±2.036 hücre/mm3 ve ortalama total lenfosit miktarını
da %57.3±14.2 olarak bulmuşlardır. Kale ve ark. 13 BLV
seropozitif 3- 4 yaş arasında bulunan sü t sığır larında
ortalama to tal lö kosit m iktarını 1 2.817±1.865 hücre/mm3 olarak saptamışlardır. Bu o lgularda d a t otal
lökosit ve total lenfosit oranlarında da a rtışlar be lirlenmiştir.
Otomatik kan sayım cihazında belirlenen diğer kan
parametre değerle ri (RBC, Hb, MCV, MCH, M CHC,
HCT, P LT, MPV) normal sınırlar içi nde beli rlenmiştir.
Yavru v e ark. 17, Konya bölg esinde BLV s eropozitif bi r
inekte yapmış o ldukları ça lışmada söz konusu kan
parametrelerinde herh angi bir değişim belirlemediklerini ifade etmişlerdir.

Şekil 5. Lenf düğümlerinde büyüme ve kanama.
Fig 5. Enlargement and haemorrhage in lymh nodes.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Enzootik Bovine Lökozi s enfeksiyonu, özellikle sütçü sığırlarda oldukça yay gın ola rak s eyretmektedir 10.
Hastalığa neden olan virus süt, tümör kitle leri, lenfositler ve kolostrum i le bulaşmaktadır 11. Yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda enfeksiyo nun teşhisind e serolo jik testler kul lanılmasına rağm en bazı
araştırmacılar teşhiste hematolojik muayenelerin kullanılmasının gerektiğini bild irmektedirler 6,12,13. Bu olgularda da hematolojik ve s erolojik bulgu ların paralellik gösterdiği belirlenmiştir.

Bir çok araştırmacı tarafından BLV enfekte hayvanlarda lenfosit infiltrasyonu ile karakterize sistemik ve
malign tabiatlı enfeks iyonun o luştuğu, özellikl e t otal
lökosit ve total l enfosit miktarında artışlar me ydana
geldiği bildirilmiştir 14. Schalm ve ark.15, BLV ile enfekte
süt s ığ ır larınd a 2-5 y aşında; 12.950-22.050 hü cre/mm3 total lökosit ve %46-85 a rasında total lenfosit
miktarları belirlemiştir. Williams v e ark. 16, 3 yaş ında
12 adet süt sığırında ortalama total lökosit miktarını
BLV(+) aleukemik (AL) s ığırlarda 9700 hücre/mm 3 ve
BLV (+) p ersiste l enfosiztozis ( PL)’li s ığırlarda 26500
hücre/mm3 olarak tespit etmişler dir. Ar aştırmada AL
ve PL’li sı ğırlarda t otal lö kosit ve to tal lenfosit oranlarında artışların te spit edilebileceğini bildi rmişlerdir.
Ayrıca, Kale ve Öztür k12 BLV ser opozitif 3 yaşlı süt

Bir ç ok araş tırmacı sığır larda lökozis enfeksiyonu
sonucu mey dana gelen b ozuk ür etilmiş lenfositler in
histokimyasal enzim boyamaların kullanıla rak belirlenebileceği bildirm iştir 12,16. St ot ve ark. 18 BLV sero pozitif sürülerde B lenfositlerin oranlarının %50-90 ve Tlenfositlerin oranını %8-27 arasında tespit etmişlerdir.
Kale ve Öztürk12 BLV seropozitif Holstein ırkı sürülerde
T-lenfosit (ANAE+le nf os it) or anla rını % 25. 17, B lenf osit (AN AE-l enfosi t) oran ları nı %55. 06 olarak
belirlemişlerdir. Bu çalışmada da birçok a raştırmacının da bildirdiği gibi, BLV enfeksiyonunda B lenfositlerinde art ışlar ve T len fositleri m iktarında azalmalar
tespit edilmi ştir 19. Ayrıca diğer araşt ırmacılarında 2,20
belirle miş old ukları gibi null hücreleri ve nötr
ofil
oranlarında azalmalar görülmüştür.
Hastalığın 2-3 yaşındaki sığ ırlarda boyunda, sırtta
ve uyluklarda 1-5 cm çapında gö rülen büyüyen lenf
nodülle rinin, g ittikçe artan ağırlık kaybı v e h alsizlik
şeklinde s eyrett iği belirtilmiştir 5. Bovine Lökozis
enfeksiyonunun “Lö koz” safhasında k an tablosunda
değişim, lenfatik dokularda ve lenf düğümlerinde aşırı
derecede büyüme , dalakta büyüme, s olunum ve
yutma güçlüğü, bilateral veya unilateral e kzoftalmus,
felçler, kilo kayb ı, süt v erimi nde az alma, bitkinlik,
ödemler, eksternal ve internal lenfadenopati, posterior parezis, topallık, kısırlık, yüksek ateş, di yare, konstipasy on ve kardiyovask üler bozukluklar şe kli nde
klinik b elir tileri n gö rüldüğü rapor edilm iştir 2,21,22 .
Belirlediğimiz olg ularda en ti pik klini k sempto m lenf
düğümle rinde b üyüme olarak belirlenm iştir. Diğer
klinik semptomlar önce ki çal ışmalara uygunluk göstermiştir.
Kale ve Öztü rk

12

BLV enfeksiy onunun teş hisinde
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kullanılan AGID ve EL ISA t estl eri arasında %79.74,
Akça v e ark. 23 %92.17 v e İyisan v e ark. 24 %98.5 oranlarında ko rrelasyon t espit etmişl erdir. Her ne kadar
ELISA testi daha düşük düze ydeki protein miktarlarını
(mg p rotein/dl serum) yaklaşık <1
mcg hassasiyetinde, AGID testi ise yakla şık <1 mg ha ssasiyetinde
ölçüm yapıyor olsa da 25, bu çalışmada kullan ılan serolojik meto tlardan AG ID ve ELISA t estleri aras ında
%100 b ir korrelasyon görülmüş tür. Bu durumun,
kullanılan kan ör neklerindeki antikor s eviyesinin yüksek d üzeyde olmasında n ka ynaklanabileceği ta hmin
edilmektedir.
Hastalığın teşhisi pat olojik bulgu lar ile de desteklenmiş ve sa ptanan pato lojik bul gular klas ik bulgular
ile paralellik göstermiştir 7,26.
Sonuç olara k EB L en feksiyonun un 3 adet inekte
klinik sempt omlarla görülmesi, enf eksiyonunun Burdur bö lgesindeki süt s ığırları ara sında v ar old uğunu
ortaya koymaktadır. Saha şartlarında süt s ığırı sürülerinde subklinik BLV enfeksiyonunun eradikasyonu için
belirli p eriyotlarda ko ntrollerin yapıl ması s erolojik ve
virolojik te şhis metotl arı ile gerç ekleştiriliyor olsa da
klinik, hematolojik ve pa tolojik uygula maların da klinik semptom gösteren hayvanlarda deste kleyici teşhis metotları olara k kul lanıla bile ceği ni göstermektedir.
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