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T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

Hayvancılık sektörü bakımından büyük bir potansiyele sahip
olan ülkemizde bazı hayvan hastalıklarının mevcudiyeti önemli
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalıklarla mücadelede
veteriner teşhis ve analiz laboratuvarlarında hızlı ve güvenilir teşhis
yapılması erken tedbir alınması açısından son derece önemlidir.
Bu kapsamda veteriner teşhis ve analiz laboratuvarlarının alt
yapıları bütçe imkanları doğrultusunda sürekli iyileştirilmeye
çalışılmaktadır. Çalışmalar sonucunda, Avrupa Birliği
entegrasyonu içerisinde ulusal referans laboratuvar oluşturulmuş ve
Bakanlığımız Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının akreditasyonları
gerçekleştirilmiştir.
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yeni hastalıkların görülmeye
başlaması ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hastalıkların
teşhisinde yeni metotlar kullanılmaya başlanmıştır. Gerek
ülkemizde kullanılan mevcut metotların gerekse uluslararası kabul
görmüş yeni teşhis metotlarının tekrar gözden geçirilerek standart
operasyon prosedürlerin güncellenmesi amacıyla Bakanlığımız
yetkilileri, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Enstitü
Uzmanlarının koordineli olarak çalışacakları altı adet komisyon
oluşturulmuştur. Oluşturulan komite üyelerinin özverili çalışmaları
sonucunda teşhis metodu standart operasyon prosedürlerine son
hali verilmiş ve tüm komisyonların çalışmaları bir araya getirilerek
“Teşhiste Metot Birliği Kitabı” oluşturulmuştur. Tüm Kamu ve
Özel Veteriner Teşhis ve Analiz Labaratuvarları bu kitapta yer
alan bilimsel komitenin onayını almış teşhis ve analiz metotlarını
kullanacak ve bu suretle teşhiste metot birliği sağlanacaktır.
Gerek Bakanlığımız Laboratuvarlarında ve gerekse Bakanlığımızdan
ruhsatlı Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarda yayımlanmış
olan bu metotlar uygulanacak olup, analiz sonuçları ulusal referans
laboratuvarlar tarafından doğrulandıktan sonra geçerli olacaktır.
Bilimsel komite üyeleri belli zamanlarda bir araya gelip, gelişmeleri
takip ederek bünyelerinde çalışmalarına devam edecek ve yeni
geliştirilen metotların mevcut kitaba ilavesiyle kitabın güncellenmesi
temin edilecektir. Yeni geliştirilen veya ilk defa kullanılacak bir
metodun Standart Operasyon Prosedürü oluşturulup bilimsel
komitenin onayından geçtikten sonra kullanılmaya başlanacaktır.
AB müktesebatına uyumlaştırma çalışmalarının aktif olarak
yürütüldüğü bu günlerde, Genel Müdürlüğümüz, Veteriner
Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Enstitü Uzmanlarının gayretli
çalışmaları sonucu hazırlanan Teşhiste Metot Birliği kitabının
ülkemize yararlı olacağını umuyor ve bu konuda emeği geçenlere
teşekkür ediyorum.

Dr. M. Mehdi EKER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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KENE İDENTİFİKASYONU
1. AMAÇ
İnsanlar ve hayvanlar üzerinden toplanan kenelerin teşhisi amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
İnsanlar ve hayvanların üzerinden toplanan kenelerin teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Kene: Eklembacaklıların Arachnoidea sınıfının Acarina takımından olan, yumurta, larva,
nimf, erişkin dönemleri bulunan, erkekleri dişilerinden daha küçük olan, insan ve hayvanların
derilerine tutunup kan emerek parazit, virus ve bakteriyel hastalık etkenlerini bulaştırabilen
bir ektoparazittir.
İxodidae: Mera keneleri, şiltli keneler veya sert keneler de denir. Memeli hayvanlarda
parazitlenir. Capitulum önde yer alır ve üstten bakıldığı zaman görülür. Larvalarda 3 çift,
nimf ve olgunlarda ise 4 çift bacak vardır. Büyüklükleri birkaç mm’den 2-3 cm’ye kadar değişir.
İxodes, Hyalomma, Amblyomma, Boophilus, Haemaphysialis, Dermacentor ve Rhipicephalus
cinsleri bulunur.
Argasidae: Yumuşak keneler, kış keneleri veya mesken keneleridir. Kanatlılarda parazitlenir.
Argas ve Ornithodorus cinsleri bulunur. Olgun kenelerde ve nimflerde, capitulum ventralde
bulunur ve üstten bakıldığı zaman görülmez. Larvalarda capitulum ön uçta yer alır ve
dorsalden görülür. Büyüklükleri 5-10 mm’dir.
Scutum: Ixodid kenelerde erkeklerde dorsalde vücudun tüm yüzeyini, larva, nimf ve dişilerde
vücudun ön kısmını yaka şeklinde kaplayan sert kitini maddedir.
Gnathosoma: Kenenin baş kısmıdır. Ağız parçaları (rostellum), bir çift pedipalp (palp), bir
çift cheliser, cheliser kılıfı, delmeye ve kan emmeye yarayan hipostomdan oluşur. Bunlar
basis capituli üzerine oturur ve capitulum olarak adlandırılırlar.
Basis capituli : Kenelerde ağız organellerinin (cheliserler) bulunduğu apikal bölgedir.
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Şekil 1: Altıgen basis capituli.
(http://www.entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/medical/ brown_dog_tick02.htm.)
Hipostom: Basis capitulinin ventral kısmında yer alan bir organeldir. Hipostomda
dendicle denen küçük sivri dişçikler olup, bunlar geriye doğru önden arkaya doğru yatık
yönlenmişlerdir.
Cheliser: Makas şeklinde olup, ağız kısmının en önemli kesici organelleridir.
Palpler: Dört segmentten oluşur.
İdiosoma: Basis capitulinin gerisinde tek parçadan ibaret vücut kısmıdır. Ergin ve nimflerde
4 çift, larvalarda 3 çift bacak bulunur. Bacak parçaları; coxa, trochanter, femur, tibia, pretarsus
ve tarsus olarak sıralanır. Tarsusların uçlarında üzerinde bir çift tırnak bulunan pulvillum
denen zarımsı oluşumlar vardır. Tutunmaya yarayan bu oluşumlar Ixodidae’lerde görülür,
Argasidae’lerde yoktur. Birinci çift tarsusların sırt yüzünde Haller organı denen çukurluk
biçiminde bir duyu aparatı bulunur. Bunlar, ısı, mevcut hava koşulları, koku ve kimyasalları
saptar. İlk iki bacak çifti öne, son iki çifti geriye yönelmiştir. Coxa gövdeye yapışık ve
hareketsizdir. Kenelerin dorsal yüzünde gözler, feston, çukurluklar, noktalar ve oluklar
bulunur. Ventral yüzünde ise genital delik, genital yarık, oluk ve çukurluklar, anus, anal oluk,
anal plaklar, adanal plaklar, lateral plaklar, stigmalar ve ayaklar bulunur.
Feston: Ixodia’lerin çoğunda bulunan, kenelerin vücut arka nihayetinde yerleşen düz veya
köşeli, genellikle birbirine benzeyen oluşumlardır.
Gözler: Bütün kenelerde bulunmaz. Bulunduklarında büyük, küçük, az çok düz veya bombe,
küre şeklinde olabilir. İki adet olup, scutumun ön kenarında yanlarda yer alır. Genellikler
Ixoidae’lerde gözler büyük, Argasidae’lerde çok küçük nokta şeklindedir.
Anal plak, adanal plak, lateral plak ve subadanal plak: Ixodidaelerde ventral yüzde bulunan
kitini levhalar.
Anüs: Ventralde median çizgi üzerinde ve dördüncü coxanın gerisinde yer alır.
Anal oluk: Ixodidaelerde anüsü önden arkaya veya arkadan öne doğru saran U şeklinde
görülen bir oluktur.
Genital delik: Basis capituli’nin hemen arkasında ve ventralde ortada birinci ve üçüncü
coxalar arasında yer alan, genellikle ince bir çizgi ve yarık şeklinde görülen oluşumdur.
Stigma (peritrem): Solunum organları olup, şekilleri yuvarlak, oval ve virgül şeklinde olan
kenarları kitini bir çerçeveyle çevrilen oluşumlardır. Ixodidaelerde ventro-lateral olarak
dördüncü coxanın altında ve arkasında yer alır.
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6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Kenenin stereo mikroskopta teşhis anahtarlarından yararlanılarak morfolojik özelliklerine
göre soy veya tür düzeyinde teşhis edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
Kene
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Stereomikroskop
· Petri kutusu
· Pens
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Etil alkol (% 70’lik)
% 70’lik alkolün hazırlanışı: % 95’lik alkolden 70 ml alınıp 25 ml distile su ile karıştırarak
hazırlanır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
Kenelerin eğer ölü değilse % 70’lik alkol içine alınıp ölmesi sağlanır. Kene örneklerinin
stereo mikroskopta ağız organelleri, bacakların yapıları, genital delik, anüs, anal plaklar,
oluklar, noktalar, çukurluklar gibi morfolojik özelliklerine bakılarak cins ya da tür olarak
isimlendirmesi yapılır.
7.3. Kenelerin Teşhisi
7.3.1. Ixodidae Ailesindeki Kene Soyları
Genel morfolojileri Şekil 2’deki gibidir.
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Şekil 2. Ixodidae’lerin genel morfolojisi. (http://katufrrj.blogspot.com.)
Teşhiste soylara göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
Ixodidae ailesindeki keneler ağız organellerinin uzunluk ve kısalıklarına göre incelenir.
7.3.1.1.Ağız organelleri uzun olanlar:
7.3.1.1.1. İxodes soyu:
Küçük kenelerdir. Palpleri ve hipostomları uzundur. Gözleri ve festonları yoktur. 1. coxa içte
basit bir mahmuz taşır. Stigmalar erkeklerde oval, dişide yuvarlaktır. Anal oluk anal deliği
önden kuşatır. Erkeklerde ventral plaklar yoktur.

16
592

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

Şekil 3: Ixodes spp. teşhisi.
(http://www.practicalscience.com/introtick.html)
7.3.1.1.2. Hyalomma soyu:
Büyük kenelerdir. Palpleri ve hipostomları uzundur. Gözleri scutumun yan kısımlarında,
büyük ve konvekstir. Birinci coxada yarık bulunur. Bacaklar halkalı yapıdadır. Festonları
vardır. Stigmalar erkeklerde virgül, dişide üçgen şeklindedir. Anal plak ve adanal plaklar
belirgindir. Anal oluk anal deliği arkadan kuşatır.

Şekil 4: Hyalomma spp. (http://www.lowchensaustralia.com/pests/paralysis-tick/
paralysis-tick-identification.htm.)

Şekil 5: Hyalomma marginatum (Dişi, dorsal)
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Hyalomma).
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Şekil 6: Hyalomma marginatum (Erkek, ventral).
( webpages.lincoln.ac.uk)
7.3.1.1.3. Amblyomma soyu:
Palpleri ve hipostomları çok uzundur. Gözleri ve festonları mevcuttur. Scutum nakışlıdır.
Stigmaların şekli yuvarlağa yakındır.

Şekil 7: Amblyomma
7.3.1.2. Ağız organelleri kısa olanlar:
7.3.1.2.1. Boophilus soyu: Palpleri ve hipostomları çok kısadır. Hipostom palplerden
uzundur. 2. palp segmenti çok geniştir. Basis capituli altıgendir. Gözleri var, festonları yoktur.
Stigmalar oval ve ya virgül şeklindedir. Birinci çift coxada yarık yoktur. Dişilerde anal oluk
belli belirsiz veya yoktur. Erkeklerde ise siliktir. Ayakları incedir.

Şekil 8: Boophilus
7.3.1.2.2. Haemaphysialis soyu: Orta büyüklükte kenelerdir. Basis capituli palplerden daha
dardır. Palpleri ve hipostomları daha kısadır. Birinci palp eklemi çok kalındır. Gözleri yoktur.
Feston mevcuttur. Stigmalar erkeklerde oval, dişide oval veya yuvarlaktır. Erkeklerde ventral
plaklar yoktur.
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Şekil 9: Haemaphysalis
7.3.1.2.3. Dermacentor soyu: Büyük kenelerdendir. Palpleri ve hipostomları kısadır.
Palpleri cheliserden uzundur. Basis capituli dikdörtgen şeklindedir. Gözler küçük, basık ve
konvekstir. Birinci coxa büyük ve yarık olup, mahmuzları eşit olarak bölünmüştür. 4. coxa
en büyüğüdür. Scutum nakışlıdır. Arka kenarda 11 feston vardır. Stigmalar erkeklerde oval,
dişide yuvarlaktır. Erkeklerde ventral plaklar yoktur.

Şekil 10 : Dermacentor spp. Teşhisi. (http://www.practicalscience.com/introtick.html)

Şekil 11 : (http://www.lowchensaustralia.com/pests/paralysis-tick/paralysis-tickidentification.htm)
www.tarim.gov.tr
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7.3.1.2.4. Rhipicephalus soyu: Orta büyüklükte kenelerdir. Basis capituli genellikle altıgen
yapıdadır. Palpleri ve hipostomları kısadır. Gözleri ve festonları vardır. Gözler belirgin olarak
basık ve konvekstir. Birinci coxada yarık bulunur. Stigmaları virgül şeklindedir. Renkleri
kırmızı veya koyu kahverengidir.

Şekil 12: Rhipicephalus spp. Teşhisi. (http://www.practicalscience.com/introtick.html)
7.3.2. Argasidae Ailesindeki Kene Soyları
Yumuşak keneler, mesken keneleri olarak bilinir. Scutum yoktur. Onun yerine sert ve deriye
benzer bir örtü bulunur.

Şekil 13: Yumuşak kene. (http://jpkc.sysu.edu.cn/jscx/Textbook/senven-2.html)
20
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7.3.2.1. Ornithodorus soyu:
Vücutları önde sivrilmiştir. Dorsalden bakıldığında vücut üzerinde küçük çıkıntılar görülür.
Göz yoktur.
7.3.2.2. Argas soyu:
Vücutları önden arkaya doğru genişler. Vücut, kenarlarda çizgili veya dört köşeli hücrelerle
kuşatılmıştır. Göz yoktur.
7.4. Sonuçların Değerlendirilmesi
Kene stereo mikroskobik olarak muayene edilip, teşhis kriterleri, anahtarlarına göre soy veya
tür düzeyinde identifiye edilir.

www.tarim.gov.tr
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ETLERDE TRİCHİNELLOSİS’İN PEPTİK
DİGESYON METODU İLE TEŞHİSİ
1. AMAÇ
İnsanlar tarafından tüketilen at, domuz ve diğer hayvan etlerinde Trichinella parazitinin tespit edilmesi amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
İnsanlar tarafından tüketilen at, domuz ve diğer hayvan etlerinde Trichinella parazitinin tespiti için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Trichinellosis: Memelilerde Trichinella spp. parazitinin neden olduğu hastalık.
Trichinella spp.: Memelilerde trichinellosis hastalığını oluşturan, çiğ veya az pişmiş etlerle
insanları enfekte eden zoonoz bir nematod (Trichinella spiralis (T-1), Trichinella nativa (T-2),
Trichinella britovi (T-3), Trichinella pseudospiralis (T-4), Trichinella murrelli (T-5), Trichinella
T-6, Trichinella nelsoni (T-7), Trichinella T-8, Trichinella T-9 ve Trichinella papuae). Domuz
sürülerinde enfeksiyon T. spiralis, T. britovi, T. pseudospiralis ve T. papuae tarafından oluşturulmakta olup, diğer türler ve genotiplerinin ise enfeksiyonda rol oynadığına dair bir kanıt
yoktur.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Bu test metodu alınan kas dokusu örneklerinin pepsin ve HCl içeren suni sindirim sıvısında
sindirime tabi tutulduktan sonra muayenesini öngören, trişineskopi metoduna göre daha
duyarlı bir metottur.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Kas örnekleri domuzlarda diyafram ya da dil kaslarından, atlarda çiğneme ve dil kaslarından
alınır. Numune büyüklükleri değişkendir. Bireysel olarak 100 gramlık numune tek bir hayvandan alınabileceği gibi, çoklu numuneler 100 gramlık yığın yapılmak suretiyle çok sayıda
www.tarim.gov.tr
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hayvandan toplanabilir. AB direktifleri domuz karkaslarının test edilmesi için 100 gramlık
yığınlar için 1 gram numuneyi şart koşmaktadır. At etinin test edilmesinde AB en az 5 gram
numune alınmasını şart koşmaktadır. Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde (yabani hayat
gibi) numune miktarının 10 gram ve üzeri, endemik alanlarda ise en az 5 gram olması tavsiye
edilir.
7.1.1. Kullanılan Ekipman
· Doku blenderi
· Manyetik karıştırıcı (45± 2ºC)
· Işık mikroskobu
· Diseksiyon mikroskobu (stereo mikroskop)
· İnkubatör
· Tek kullanımlık petri kutuları
· Tek kullanımlık pipetler
· 177-180 µm çapında elek
· 2 lt’lik ayırıcı huni
· Konik tabanlı tüp
· 3 lt’lik beherglas
· 2 lt’lik beherglas
· 100 ml’lik cam silindirler
· Skalpel
· Pens
· Makas
· Alüminyum folyo
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Pepsin (1/10.000 NF/1:12.500 BP/2.000 FIP; granüler olanı tercih edilir)
· HCl
· Distile su
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Numune/Materyalin Hazırlanması
Materyal kısmında belirtilen miktarlarda kas dokusu örnekleri alınarak doku blenderi ile
kuşbaşı veya kıyma haline gelinceye kadar parçalanır.
7.2.2. Muayene Metodunun Uygulanması
1. Sindirim için gerekli olan sindirim solüsyonunun hacminin belirlenmesi: 100 gr et için
2000 ml solüsyon ve 50 gr ya da daha az et için 1000 ml solüsyon gereklidir.
2. Sindirim solüsyonu: %37 hacimde HCl / su solüsyonunun hazırlanması: 11 ml % 37’lik
HCl ile 1989 ml çeşme suyu karıştırılarak hazırlanır. Bu solüsyona pepsin aynı zamanda
eklenmez. Bu solüsyon kullanmadan önce 45°C’de ön ısıtmaya tabi tutulur.
24
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3. Her et örneğinden mümkün olduğunca fascia ve yağlar ayrılmalıdır.
4. Her örnekten ince doğranmış etlerin ağırlığı ölçülür. Örneklerin her biri 1-2 gr’lık parçalara bölünür ve bunlar 100 gramı tamamlayacak şekilde birleştirilir.
5. Birleştirilmiş etler (100 gr) blenderin içine atılır ve üzerine 50-100 ml su/HCl solüsyonu
konulur.
6. Etler blenderin için de 1-3 dakikada bebek maması kıvamında homojen hale gelene kadar
parçalanır. Bu etlerin üzerine hazırlanmış olan su/HCl solüsyonu eklenir ve üniform bir
karışım olana kadar yaklaşık 5-10 dakika süreyle blender çalıştırılır.
7. Homejanatın üzerine 10 gr kadar pepsin eklenir. Bunların da üzerine 200 ml su/HCl solüsyonu eklenir. Yaklaşık olarak 5 dakika blenderde karıştırılır.
8. Homojenize olmuş örnek 3 lt’lik behere aktarılır. Bunun üzerine 2 lt’den geriye kalan su/
HCl solüsyonu dökülür ve tüm kalıntı homojenat 3 lt’lik beher için de çalkalanır. Blenderden alınan birbirine karışmış materyal, 10-20 ml kadar sindirim solüsyonu kullanılarak
bir pipet yardımıyla alınır.
9. Beher 45± 2ºC’ye ayarlanmış manyetik karıştırıcının üzerine yerleştirilir. Beher alüminyum folyo ile kaplanarak etrafa sıçramayacak şekilde yeterince yüksek bir hızda karıştırılır. Eğer sindirim sıcaklığı sindirimin başladığı 45± 2ºC değilse sindirim başlamadan önce
bu sıcaklığa ayarlanır.
10. Uygun görülen sindirim süresi 30 dakika olup, sindirim sıcaklığı 45± 2ºC’nin altına düşerse sindirimin tamamlanması için ilave süre gerekebilir. Eğer sindirilmemiş kas parçaları varsa; sindirim 30 dakika daha ya da kas parçaları sindirilene kadar devam edebilir.
Ancak sindirim süresinin artması istenilmeyen bir durumdur. Alternatif olarak sindirim
37ºC’de daha uzun bir süreye yayılabilir.
11. 5 dakika için de manyetik karıştırıcının üzerinden alınan sindirim sıvısı, 177-180 µm
çapındaki elekten elenir ve oda sıcaklığında çeşme suyuyla beherde çalkalanır ve pipet
yardımıyla 2 lt’lik ayırıcı huni içerisine aktarılır.
12. 2 lt ayırıcı hunideki çalkalanmış ve elenmiş içerik, oda sıcaklığında çeşme suyu içeren
pipet yardımıyla eleğin üzerinde toplanır. Sindirilmemiş kas parçaları elekte kalabilir, yağ,
fascia ve diğer dokuların döküntüleri bulunabilir. Bu içeriğin 30 dakika ayırıcı hunide
bozulmadan kalması sağlanır.
13. Süzülmüş40 μl sindirim sıvısı, ayırıcı hunide 50 μl’lik konik tüpe alınarak 10 dakika
bekletilir.
14. 10 dakikanın sonunda bir pipetle üstten 30 ml kadar süpernatant alınıp atılır (30 ml’den
daha fazlası atılmaz, böyle olursa sediment bozulabilir).
15. Dipteki 10 ml’lik çökelti, petri kutusuna konur. Petri kutusunun için deki çökeltinin üzerine her defasında 5 ml çeşme suyu kullanılarak 2 kez yıkanır ve çökeltinin berraklaşması
sağlanır.
16. Larvaların dipte toplanması için minimum 1 dakika beklenir. Bu süre sonunda bir streomikroskopta x10-16 büyütmede her bir petri kutusundaki Trichinella larvalarının varlığı
incelenir. Sistemik muayenede belirlenen herhangi bir şüpheli larvanın morfolojik identifikasyonu için; x40 gibi daha büyük bir büyütmede mikroskop altında incelenir. Eğer sediment bulanık ya da başka bir nedenle incelenmesi güçlük taşıyorsa daha detaylı inceleme
gerekebilir.

www.tarim.gov.tr

25
601

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

17. Sindirilmiş içerik hemen incelenmeli, hiçbir şekilde bir sonraki güne bırakılmamalıdır.
18. Eğer sindirilmiş içerik 30 dakika içerisinde incelenemiyorsa; aşağıda tanımlandığı şekilde
bir inceleme gerekebilir.
19. Örneğin incelenmesi: Petri kutusuna konmuş içerik 50 μl’lik konik tüpün içine bir pipet
yardımıyla aktarılır. Petri kutusu çeşme suyuyla çalkalanır. Çalkalanmış su konik tüpe eklenir. İlave çeşme suyuyla 45 ml’ye tamamlanır. Tüpün içerisinde 10 dakika bozulmadan
kalması sağlanır. 10 dakikanın sonunda bir pipet kullanılarak süpernatant çekilir, geriye
dipte 10 ml sediment kalır. Örnek bakıldıktan sonra içerik atılır. 15 ve 16. aşama tekrarlanır.
20. Pozitif ya da şüpheli bir sonuç olursa; her bir karkastan daha fazla örnek toplanabilir.
Bunlar bireysel olarak ya da sırasıyla daha küçük kutularda bireysel enfekte hayvanlar
belirlenene kadar test edilmelidir.
7.2.3. Muayene Yapılması
· 10 ml’lik sıvı petri kutusuna boşaltılır.
· Diseksiyon mikroskobunda (x15-40) Trichinella larvası yönünden muayene edilir. Gerek
duyulursa, parazitler ışık mikroskobunda ve daha büyük büyütmelerde muayene edilir.
· Larva miktarı fazla ise uygun sulandırmalar yapılarak teşhis konulmalıdır.
· 1. dönem larvalar yaklaşık 1 mm. uzunlukta ve 0.03 mm genişlikte olarak kas hücrelerinden serbest halde kalırlar.
· Trichinella larvalarının en göze çarpan özelliği stichosom olup, bu stichosom ösefagus
boyunca uzanan diskoid hücreleri içerir ve stichosom larvanın vücudunun anterior yarımını kaplar.
· Trichinella larvaları hava soğukken spiral şeklinde, ılıkken hareketli ve öldüğünde C harfi
şeklinde görülür.
· Herhangi bir şüphe olursa; larvalar daha yüksek büyütmede bakılmalı ve dokular muayene edilmelidir.
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TRİŞİNESKOPİ METODU İLE
TRİCHİNELLA TEŞHİSİ
1. AMAÇ
İnsanlar tarafından tüketilen at, domuz ve diğer hayvan etlerinde Trichinella parazitinin tespit edilmesi amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
İnsanlar tarafından tüketilen at, domuz ve diğer hayvan etlerinde Trichinella parazitinin tespiti için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Trichinellosis: Memelilerde Trichinella spp parazitinin neden olduğu hastalık.
Trichinella spp.: Memelilerde trichinellosis hastalığını oluşturan, çiğ veya az pişmiş etlerle
insanları enfekte eden zoonoz bir nematod.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Trichinellosis insan ve hayvan sağlığı için risk oluşturan zoonoz bir hastalıktır. İnsan tüketimine sunulacak olan hayvanlardan alınan kas örneklerinden küçük kesitlerin trişineskop
arasına sıkıştırılarak mikroskop altında muayene edilmesiyle Trichinella spp.’lerin direkt teşhisine dayalı bir metottur.
7.TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
· Kas dokusu: Domuzlarda sırasıyla diyafram, dil, masseter ve interkostal kaslardan; atlarda
sırasıyla dil, masseter, diyafram ve boyun kaslarından materyal alınır.
· Kas kesitleri: 2x10 mm
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7.1.1 Kullanılan Ekipman
· Trişineskop veya modifiye trişineskop ( 18-20 cm boyunda, 7-8cm eninde ve 4 mm kalınlığında, her iki tarafı vidalar ile sıkıştırılmaya uygun vida deliği bulunan 2 adet lamdan
ve vidalardan oluşur)
· Işık mikroskobu
· Buzdolabı
· Makas
·

Pens

· Forseps
· Skalpel
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
Bu test metodunda kimyasal madde kullanılmamaktadır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması
7.2.1. Numunenin Hazırlanması
· Yukarıda belirtilen kaslardan çok sayıda 2x10mm’lik kesitler alınır.
· Alınan kas kesitleri trişineskop lamları arasında yarı saydam hale gelinceye dek sıkıştırılır.
7.2.2. Muayene/Analizin Yapılması
· Trişineskop ışık mikroskobu altında x10 ve x40’lık objektiflerde en az 3-6 dakika muayene edilir.
· Kas lifleri içerisinde kıvrılmış olarak yerleşen Trichinella spp. larvaları aranır.
·

Trichinella spp. larvalarının kas lifleri içerisinde kıvrılmış halde görülmesiyle teşhis konur.

·

Kas hücresi ise kapsül formasyonu nedeniyle tipik oval şekilde görülür.

· Ağır enfeksiyonlarda kapsül için de birden fazla larva görülebilir.
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CRYPTOSPORİDİOSİS’İN ELISA İLE TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Dışkı örneklerinde Cryptosporidium spp. antijenlerinin ELISA ile tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Dışkı örneklerinde Cryptosporidium spp. antijenlerinin tespiti amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
- Kite ait tüm reagentlar 5±3ºC da saklanmalı, dondurulmamalıdır.
- Ancak uygun koşullarda saklandığında reagentlar son kullanma tarihine kadar stabil
kalacaktır.
- Teste başlamadan önce, serum örnekleri, reagentlar, strip ya da pleyt (ler) oda sıcaklığına
(21-25 ºC) alınmalıdır.
- Pleytten çalışılacak serum sayısı ve kontrol serumları sayısı kadar strip ayrılarak,
kullanılmayan striplerin üzeri tekrar kapatılmalı ve 5±3ºC da muhafazaya alınmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş kitler kullanılmamalıdır.
- Son kullanma tarihi
kullanılmamalıdır.

geçmiş,

kontamine

veya

diğer

kitlere

ait

reagentlar

- Benzer ürünlerden farklı lot no.lu kitlere ait reagentlar karıştırılmamalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Cryptosporidiosis: Cryptosporidium spp.lerin insan, memeli ve kanatlılarda neden olduğu
protozoer zoonoz bir hastalıktır.
ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Ag: Antijen

www.tarim.gov.tr
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6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Klinik belirti gösteren genç ve yeni doğmuş canlı, ölmüş hayvanlardan alınan dışkı
örneklerinde Cryptosporidium spp antijenlerinin ELISA yöntemi ile teşhisi esasına dayanır.
Antikor kaplı mikropleyt kuyucuklarına koproantijenlerinin bağlanması, HRP işaretli
sekonder antijenleri ile tespit edilir.
Son olarak, HRP işaretli sekonder antijenlerin varlığı, enzim substratının eklenmesiyle ve
sonradan meydana gelen renk ürünlerinin miktarının ölçülmesiyle belirlenir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
Dışkı
7.1.1. Kullanılan ekipman
· ELISA okuyucu 450/620- 650 nm. dalga boyu
· Buzdolabı
· Otomatik pipetler
· Tek kullanımlık pipet uçları
· Pleyt (ler)
· ELISA küvetleri
· Mezür
· Aluminyum folyo
· Pleyt yıkama şişesi ya da otomatik pleyt yıkayıcı
· Kağıt havlu
7.1.2. Kit içeriği
· 96 kuyucuklu (gözlü), bütün ya da ayrılabilir kullanılabilen, antikor kaplı pleyt’ler
· Pozitif kontrol
· Negatif kontrol
· Antikor-peroksidaz konjugat
· Konjugat sulandırma solüsyonu
· Konsantre yıkama solüsyonu
· Substrat solüsyonu
· Stop solüsyonu
32
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
7.2.1. Ön Hazırlık
a) Teste başlamadan önce, dışkı örnekleri, reagentlar strip ya da pleyt oda sıcaklığına (2125ºC) alınmalıdır.
b) Testin kaydı Cryptosporidiosis ELISA Kayıt Protokolüne yapılmalıdır.
c) Pleytten çalışılacak örnek sayısı ve kontrol sayısı kadar strip ayrılarak, kullanılmayan
striplerin üzeri tekrar kapatılır ve buzdolabına kaldırılır. Kullanılacak striplerin üzerine
“Cryptosporidiosis ELISA Kayıt Protokolü” ile uyumlu olacak şekilde numara verilir.
d) Dışkı örnekleri Antijen ELISA kit protokolüne göre dilue edilerek kullanılır.
e) Pozitif ve negatif kontrol numuneleri sulandırılmadan kullanılır. Test edilecek örnek
sayısı ne olursa olsun, pozitif ve negatif kontrol çift çalışılır. Kontroller mutlaka her
pleytte kullanılmalıdır. Her bir dışkı örneği ve kontroller Cryptosporidiosis ELISA Kayıt
Protokolünde belirtilir.
7.2.2 Testin Yapılışı
Antijen ELISA testinde dışkı örnekleri test materyali olarak kullanılmaktadır. Testin aşağıda
verilen temel basamakları ticari olarak farklı kuruluşlar tarafından üretilen ELISA kitlerinde
aynıdır, ancak test de kullanılan örnek miktarı, test reagentlarının kullanım konsantrasyonları ve inkübasyon süreleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle kullanılan
ELISA kitinin protokolüne uygun olarak test yapılmalıdır.
1) Her örnekten, negatif ve pozitif kontrol antijenlerinden kitin protokolüne uygun hacimde
2’şer göze konulur.
2) Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.
3) İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan
uzaklaştırmak için gözler arasında herhangi bir çapraz kontaminasyon olmayacak şekilde
boşaltılan ELISA pleyti test protokolünde önerilen konsantrasyonda hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile 3 defa yıkanır.
4) Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp
pleyt kurutulur.
5) Kit protokolüne uygun olarak antikor peroksidase konjugat belirtilen hacimde bütün gözlere ilave edilir.
6) Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.
7) İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan
uzaklaştırmak için gözler arasında herhangi bir kross kontaminasyon olmayacak şekilde
boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda hazırlanmış olan yıwww.tarim.gov.tr
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kama solüsyonu ile 3 defa yıkanır.
8) Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp
pleyt kurutulur.
9) Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat solüsyonu ilave edilir. Pleyt aluminyum
folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir.
10) Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon durdurulur.
7.2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA reader ile OD değerleri saptanır. Kit protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.
8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Antijen ELISA Test Kiti kullanım kılavuzu (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsatı
alınmış kitler).
2. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.9.4.
3.WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
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CRYPTOSPORİDİOSİS’İN TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Dışkı örnekleri ve ölmüş hayvanların bağırsaklarından yapılan frotilerde Carbol-fuchsin
veya modifiye Ziehl-Neelsen (mZN) boyama metotları ile Cryptosporidium spp. oocystlerinin tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Cryptosporidium spp. oocystlerinin cins düzeyinde tanısı amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
mZN: Modifiye Ziehl-Neelsen boyama metodu.
Cryptosporidiosis: Cryptosporidium spp.’lerin insan, memeli ve kanatlılarda neden olduğu
protozoer zoonoz bir hastalıktır. Oocystlerin büyüklükleri 4-8 µm’dir. Cryptosporidium
türleri ve bulundukları yerler şunlardır;
Cryptosporidium parvum, C. muris, C. andersoni: İnsanlarda ve memelilerde bağırsak epitel
hücrelerinde görülür.
Cryptosporidium meleagridis: Kanatlıların bağırsak epitel hücrelerinde bulunur.
Cryptosporidium baileyi: Kanatlıların trachea, Bursa fabricius ve kloakanın mukoza epitelinde
bulunur.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Klinik belirti gösteren genç ve yeni doğmuş canlı, ölmüş hayvanlardan alınan dışkı örnekleri
ve bağırsaklarından yapılan frotilerin Carbol-fuchsin veya modifiye Ziehl-Neelsen (mZN)
boyama metotları ile boyanarak mikroskopta Cryptosporidium spp. oocystlerinin görülmesi
esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Dışkı, ince bağırsak, ayrıca kanatlılarda trachea, hava keseleri, Bursa fabricius ve kloaka
numunelerinden uygun olarak frotiler hazırlanır.

www.tarim.gov.tr
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7.1.1. Kullanılan Ekipman
· Işık mikroskobu
· Lam
· Lamel
· Cam baget
· Makas
· Filtre kağıdı
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Carbol fuchsin solüsyonu
· Methanol
· HCl
· % 0.4 malachite green
· İmmersiyon yağı
% 1 acid methanol: 20 ml HCl 1980 ml absolute methanol içine dikkatlice karıştırılır ve
etiketlenir.
% 0.4 malachite green: 2 gr malachite green 480 ml deiyonize su içerisinde manyetik
karıştırıcı yardımı ile çözdürülür. Filtre kağıdı ile süzülür ve etiketlenir.
7.2.Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
7.2.1.Carbol-Fuchsin Boyamanın Yapılışı
Temiz bir lam üzerine pirinç tanesi büyüklüğünde dışkı örneği alınır. Üzerine birkaç damla
Carbol-fuchsin solüsyonu damlatılır, dışkı ile iyice karıştırılarak homojen materyal lam
üzerine ince bir tabaka halinde yayılır. Havada kurumasını takiben bekletmeden üzerine
immersiyon yağı damlatılarak üzerine lamel kapatılır ve ışık mikroskobunda x10 ve x40’lık
objektiflerle muayene edilir. Mikroskopta etkenler çeperleri çini mürekkebi ile boyanmış gibi
belirgin ve sitoplazmaları parlak, 4-8µm boyutlarında görülür.
7.2.2. Modifiye Ziehl-Neelsen Boyamanın Yapılışı
Havada kurutulan preparat methanol için de 3 dakika tespit edilir. 15 dakika Carbol-fuchsin
ile boyanır, musluk suyu ile yıkanır, % 1 acid methanol ile 10-15 saniye decolorize edilir.
Musluk suyu ile yıkanır 30 saniye % 0.4 malachite green ile boyanır. Musluk suyu ile yıkanır,
havada kurutulur. İmmersiyon yağı damlatılarak lamel kapatılır, önce x40’lık sonra da
gerekirse x100 objektifle incelenir. Mikroskopta saha zemin yeşil, oocystler kırmızı renkte ve
4-8 µm boyutlarında görülür.
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8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.9.4.
2. SOULSBY EJL (1968). Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals.
Bailliere Tindall and Cassel Ltd. London.
9. REVİZYON
Revizyon No

Tarih

Revizyon Yapılan Madde

Revizyon Nedeni

www.tarim.gov.tr

37
613

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

UYUZUN TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Deride genellikle kaşıntı, kıl dökülmesi, kızarıklık, kalınlaşma gibi semptomlarla gelen uyuz
şüpheli hayvanlarda ve deri kazıntılarında uyuz etkenlerinin (Sarcoptes spp., Notoedres spp.,
Knemidokoptes sp., Psoroptes spp., Chorioptes spp., Otodectes spp., Demodex spp., Cheyletiella
spp., vb.) tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Uyuz etkenlerinin (Sarcoptes spp., Notoedres spp., Knemidokoptes sp., Psoroptes spp., Chorioptes
spp., Otodectes spp., Demodex spp., Cheyletiella spp., vb.) tespiti amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Uyuz: Çok sayıda uyuz etkeninin sebep olduğu, deride ekzema, kızarıklık, genellikle kaşıntı,
kıl dökülmesi, papül-vezikül oluşumu ve kabuklanma ile karakterize, önemli ekonomik
kayıplara sebep olan bir hastalıktır.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Deri kazıntılarında mikroskobik incelemeler sonucu uyuz etkenlerinin varlığının tespit
edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Deri kazıntısı ve/veya derin deri kazıntısı (kanatacak kadar) alınır.
7.1.1.Kullanılan Ekipman
· Lam
· Lamel
· Bisturi
· Makas
· Petri
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· Mikroskop
· Santrifüj (600 g)
· Etüv
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
Potasyum hidroksit (%10-20’lik KOH)
Sodyum Hidroksit (%10-20 lik NaOH)
7.1.2.1. Kimyasalların Hazırlanışı
% 10’luk KOH:10 gr KOH tartılır. Bir miktar saf suda eritildikten sonra hacmi 100 μl’ye
tamamlanır.
% 20’lik KOH : 20 gr KOH tartılır. Bir miktar saf suda eritildikten sonra hacmi 100 μl’ye
tamamlanır.
% 10’luk NaOH : 10 gr NaOH tartılır. Bir miktar saf suda eritildikten sonra hacmi 100 μl’ye
tamamlanır.
% 20’lik NaOH : 20 gr NaOH tartılır. Bir miktar saf suda eritildikten sonra hacmi 100 μl’ye
tamamlanır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Uyuzun teşhisinde, enfekte hayvandan alınan deri kazıntısı (Demodex ve Sarcoptes gibi
soylar için kanatarak derin kazıntı) direkt mikroskopta (x4, x10) incelenir ya da % 10-20’lik
KOH veya NaOH içerisine alınarak 37 ºC’de 1 gün bekletilir, 600 g’de 10 dakika santrifüj
edilir ve çökelti mikroskopta (x4, x10) muayene edilir ya da % 10-20’lik KOH veya NaOH
içerisinde ezilir direkt mikroskopta incelenir. Görülen etkenler bulundukları konak türlerine
ve kaynaklardaki teşhis anahtarlarına göre tespit edilir ve sonuçlar değerlendirilir.
Uyuz etkenleri identifikasyon anahtarı
Familya özelliği
Deride tünel açarlar,
vücut kaplumbağamsı,
3. ve 4. çift bacaklar
vücudun lateral
kenarını geçmez.

Deride tünel açmazlar,
3. ve 4. çift bacaklar
vücudun lateral
kenarını aşar.

Cins Özelliği

Konak

Cins

Abdomenin dorsalinde
dairesel çizgiler yok,
anüs terminaldedir.

İnsan, evcil ve yabani
memeliler

Sarcoptes

Kanatlılar

Knemidokoptes

Abdomenin dorsalinde
dairesel çizgiler var,
anüs dorsaldedir.

Kedi, Rat, Fare

Notoedres

Ayaklarda vantuzları
taşıyan saplar uzun ve
üç eklemli.

Memeli hayvanlar
(Sığır, at, koyun, keçi,
tavşan, geyik)

Psoroptes

Memeli hayvanlar
(Sığır, at, koyun, keçi,
lama)

Chorioptes

Köpek, Kedi, Tilki

Otodectes

İnsan ve evcil
memeliler

Demodex

Ayaklarda vantuzları
taşıyan saplar kısa ve
eklemsiz.

Vücut uzunca, puro ya da kurtçuk şeklinde olup,
caput-thorax-abdomen olarak ayrılmıştır.
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Sarcoptes

Knemidokoptes

Psoroptes
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8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. ARSLAN MÖ. Medikal ve Veteriner Entomoloji. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı. abs.kafkas.edu.tr/upload/94/MED__ve_ VET__ ENT_2.pdf.
Erişim Tarihi: 05.09.2012.
2. ÇAKMAK A, VATANSEVER Z (1997). Hayvanlarda uyuz hastalığı. Eds.:ÖZCEL MA,
DALDAL N. Parazitolojide Artropod Hastalıkları Vektörler. Türkiye Parazitoloji Derneği.
Yayın No: 13, İZMİR.
3. KETTLE DS (2000). Medical and Veterinary Entomology. 2nd Ed.CAB Int, London.
4. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.9.8.
5. ROBERTS LS, JAVONY J Jr (1996). Foundations of Parasitology. 5th Ed.
6. SOULSBY EJL (1968). Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals.
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TRİCHOMONOSİS’İN TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Özellikle aşımda/suni tohumlamada kullanılan damızlık boğalardan alınmış preputium yıkantısı ile ineklerden alınmış vaginal yıkantının Tritrichomonas foetus yönünden muayenesi
amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Özellikle aşımda/suni tohumlamada kullanılan damızlık boğalardan alınmış preputium
yıkantısı ile ineklerden alınmış vaginal yıkantısında Tritrichomonas foetus’un teşhisi için
uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Tritrichomonas foetus: Sığırlarda atıkla seyredebilen veneral trichomonosisin etkeni flagellalı
protozoon bir parazit.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Preputial/vaginal yıkantıların direkt veya vasata (Diamond’ın modifiye trichomonas vasatı
veya InPouch ticari kültür test kiti) ekim yapıldıktan sonra mikroskopta incelenerek
etkenlerin görülmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Damızlık boğalardan alınmış preputium yıkantısı veya ineklerden alınmış vaginal yıkantı.
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Mikroskop (Işık veya faz- kontrast)
· Pastör pipetleri
· Etüv
· Puar
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·
·
·
·
·
·
·

Lam
Lamel
Renkli cam kavanoz
Santrifüj
Buzdolabı
Otoklav (121 0C)
Vida kapaklı tüpler (16x125 mm)

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Laktatlı Ringer Solüsyonu
· % 5 fetal sığır serumu
· PBS
· Trypticase peptone
· Yeast extract
· Maltose
· L-cysteine hydrochloride
· L-ascorbic acid
· K2HPO4
· KH2PO4
· Sodyum hidroksit
· Hidroklorik asit
· Agar
· Streptomisin sülfat
· Kristalize penicilin C
· Antifungal
7.1.2.1. Diamond’ın Modifiye Trichomonas Vasatının Hazırlanması
2 gr trypticase peptone
1 gr yeast extract
0.5 gr maltose
0.1 gr L-cysteine hydrochloride
0.02 gr L-ascorbic acid
0.08 gr K2HPO4 ve 0.08 gr KH2PO4 eklenmiş 90 ml distile su ile hazırlanır.
Sodyum hidroksit veya hidroklorik asit ile pH =7.2-7.4’ye ayarlanır. 0.05 gr agar ilavesinden
sonra otoklav edilir (121 ºC’ de 10 dakika). 49 ºC’ye kadar soğutulur ve 10 ml inaktive edilmiş
(56ºC’de 30 dakika) sığır serumu, 100.000 I.U. kristalize penisilin C ve 0.1 gr streptomisin
sülfat aseptik şartlarda vasata ilave edilir. Maya ve mantar üremesini engellemek için vasata
antifungal konulur.
Dikkatli bir şekilde 16x125 mm. vida kapaklı tüplere 10’ar ml porsiyonlanarak dağıtılır ve
kullanılıncaya kadar 4ºC’de saklanır (7 gün için de kullanılması uygundur).
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Numunenin Alınması ve Gönderilmesi
Preputium/vagina laktatlı ringer solüsyonu ile yıkanır. Yıkantının temiz tüp ya da kavanozlara
alınması gereklidir. Alınan bu yıkantı örnekleri laboratuvara alındığı gün ve saat protokolde
belirtilerek 24 saat için de ulaştırılmalıdır.
7.2.2. Mikroskobik Muayene
Örneklerin üst kısımları aspire edilerek ayrıldıktan sonra 37 ºC’lik etüvde bir süre bekletilir
ve dipteki çökeltiden pipet yardımıyla bir miktar lam üzerine alınır, lamel kapatılarak
mikroskopta (faz kontrast ya da karanlık saha mikroskobu tercih edilir) x10 büyütmede
incelenir. Numunenin alınması ve muayenesini de içeren süre 24 saati geçmemelidir. Eğer
bu süreyi geçecek ise örneklerin taşıyıcı bir vasat (Örn. : % 5 fetal sığır serumu içeren PBS)
içerisinde laboratuvara gönderilmesi uygundur.
Ayrıca, ışık ve ısı faktörlerinden de organizmaları korumak gereklidir. Bu nedenle 5ºC - 38ºC
arasında ve gün ışığına maruz kalmadan laboratuvara ulaşmış olmalıdır.
7.2.3. Kültür Muayenesi
Eğer az sayıda parazit görülürse kültürü yapılabilir. Bu amaçla Diamond’ın trichomonad vasatı
veya ticari kültür kitlerinden birisi (InPouch kiti) kullanılabilir. Örnekler toplandıktan sonra
en kısa sürede kültürü yapılmalıdır. Ancak kültürü yapılacak örneklerin aseptik koşullarda
toplanmış olması gereklidir.
Alınan preputial/vaginal sıvı santrifüje edilir. Daha sonra sediment kültür vasatına ekilir.
Buzdolabından (+4 º C) çıkarılan içerisinde vasat bulunan test tüpleri, su banyosuna veya
inkübatörde 37 ºC’ye kadar ısıtılır. Kalan sediment Modifiye Diamond vasatına inoküle
edilir. Yedi güne kadar 37 ºC’de inkübatörde bekletilir. Ekim yapılan vasatta inokulasyonu
takiben 1. günden 7. güne kadar her gün mikroskobik olarak incelenir. Ayrıca çok sayıda
etken mevcutsa hızlı boyama tekniklerinden biri ile yapılan muayeneler daha etkili olur.
Ticari kültür kiti güven ve hassasiyet gerektiren durumlarda kullanılabilir. Kit iki odacıklı
elastik plastik torbadan oluşur. Preputial kazıntı alınmış ise doğrudan kitteki üst odaya ekim
yapılır. Preputial yıkantı sıvısı alındığında ise santrifüj edildikten sonra sedimentten kite
aynı şekilde ekim yapılır. Alttaki odacığa doğru karıştırıldıktan sonra odacıklar kapatılır ve
37 ºC’de inkübe edilir. Mikroskobik inceleme doğrudan plastik torbalardan yapılabilir. 1.
günden 7. güne kadar her gün mikroskobik olarak incelenir.
Muayene için tüpün dip kısmından steril bir pastör pipeti yardımıyla numune alınarak lamlamel arasına konur, 40 ve gerektiğinde 100’ lük objektifle bakılır.
Morfolojik özellikleri dikkate alınarak; armut şeklinde, 8-18 μm uzunluğunda, 4-9 μm
genişliğinde, 3 anterior, 1 posterior, 1 axostyle ve 1 dalgalı zara sahip, kendi etrafında dönerek
ani hareketler yapan protozoonlar kolayca identifiye edilir.
Modifiye Diamond kültürü ve Test kiti ile yapılan muayeneler karşılaştırıldığında; test kiti ile
yapılan muayeneler kolaylık ve güven açısından daha avantajlıdır.
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8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.4.17.
2. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004 . http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/. Erişim Tarihi:
20.12.2012.
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ANAPLASMOSİS’İN
MİKROSKOBİK TEŞHİSİ
1.AMAÇ
Kan örnekleri ve ölmüş hayvanların nekropsi sonrası iç organlarından yapılan frotilerde
Giemsa boyama metodu ile mikroskobik olarak Anaplasmosis’e sebep olan Anaplasma spp.
lerin tespiti amaçlanır.
2.UYGULAMA ALANI
Bu metot kan örneklerinde ve ölmüş hayvanların nekropsi sonrası iç organlarından yapılan
frotilerde Anaplasmosis’in teşhisi amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4.GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Anaplasmosis: Rikettsia grubunda yer alan; sığır, koyun, keçi ve yabani ruminantların
eritrositlerinde yıkıma neden olan, kene ve kan emici artropodlarla bulaşan enfeksiyöz bir
hastalıktır.
Anaplasma spp. : Anaplasmosis’e sebep olan türler.
Anaplasma türleri: Anaplasma türleri eritrosit içerisinde, 0.3-1.0 μm çapında, yuvarlak, morfolojik
ayrıntıları belirgin olmayan noktacıklar şeklinde organizmalardır. Bu türlerden A. marginale, özellikle
eritrosit duvarında veya duvara yakın bir bölgede yerleşim gösterirken, A. centrale, eritrositlerin
merkezinde veya merkeze yakın olarak bulunur. Hastalığın hafif seyrettiği vakalarda eritrositlerin
içerisinde 1-2 etken bulunurken, şiddetli vakalarda bu sayı 6-7’ye çıkabilmektedir. Anaplasmosis
etkenleri şunlardır;
Sığırlarda: A. marginale, A. centrale
Koyun ve keçilerde: A. ovis
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6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Klinik belirti gösteren veya kan parazitlerinden şüphe edilen hayvanların kan frotileri, ölmüş
hayvanların iç organlarından hazırlanan frotilerin Giemsa boyama metodu ile boyanarak
mikroskopta Anaplasma türlerinin tespit edilmesidir.
7.TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Anaplasmosis’den şüpheli canlı hayvanlardan alınan antikoagülantlı kan, kan frotisi, iç organlardan (dalak, böbrek, karaciğer ) hazırlanan frotiler.
7.1.1 Kullanılan Ekipman:
· Işık mikroskobu
· Lam
· Lamel
· Pens
· Makas
· Spatül
· Eldiven
· Mezür
· Şale
· Bistüri
· Buzdolabı
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Absolut Metil Alkol
· Giemsa boyası (%10’luk)
· Distile su
· İmmersiyon yağı
Giemsa boyası solüsyonunun hazırlanması (%10’luk)
· 100 cc’lik solüsyon için Giemsa stok solüsyonundan 10 cc alınır.
· Mezüre konur ve üzerine 100 cc’ye tamamlanana kadar distile su konur (1 hacim Giemsa/
9 hacim distile su).

50
626

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

· Bilekten yapılan hareketlerle mezürde solüsyon çalkalanarak boya ile distile suyun iyice
karışması sağlanır.
· Solüsyon her defasında taze olarak hazırlanır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz / Test / Muayenenin Yapılması
7.2.1. Frotinin Hazırlanması
· Enfekte ve klinik belirti gösteren canlı hayvanların kuyruk ucu veya kulak ucundan
yayma kan frotileri veya nekropsi sonucu gelen iç organlardan tuşe/sürme tarzında froti
hazırlanır.
· Kan frotisi hazırlanırken birer adet lam ve lamel alınır. Lam alkolle iyice temizlenir ve
silinir.
· Lamın bir ucuna bir damla kan konulur.
· Lamel kan damlasının önüne ve lamla yaklaşık 45o açı yapacak şekilde lam üzerine konur.
· Lamel kan damlasına değecek kadar geri çekilir. Bu sırada kan lam-lamel arasında yayılır.
· Lamel lamın üzerinden hızlı bir şekilde ileri doğru kaydırılır.
7.2.2. Frotinin Giemsa ile Boyanması
· Hazırlanan frotilerin havada kurutulmasını müteakip absolute metil alkolde 3-5 dakika
tespit edilir.
· Daha sonra %10’luk Giemsa solüsyonunda 30 dakika boyanır.
· Distile su ile hafifçe yıkanıp kuruması sağlanır.
7.2.3. Mikroskobik Muayenenin Yapılması
· Froti kurutulduktan sonra mikroskop altına konmadan önce frotinin üzerine immersiyon
yağı damlatılır.
· Mikroskobun immersiyon objektifinde (x100) muayenesi yapılır.
· Anaplasmosis’te eritrositlerin ortasına veya kenarına yakın intraeritrositik cisimcikler
aranır.
7.2.4. Testin Değerlendirilmesi
Mikroskobik olarak; Anaplasma marginale eritrositler için de yoğun, yuvarlak, 0.3–1.0 µm
çapında, çoğunlukla eritrositin kenarına yakın yerleşmiş intraeritrositik cisimcikler olarak
görünür.
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Anaplasma centrale; A. marginale’ye benzer yapıda, eritrositler için de, yoğun yuvarlak,
0.3–1.0 µm çapında, çoğunlukla eritrositin ortasına yakın intraeritositik cisimcikler olarak
görünür.

Şekil 1: Anaplasma centrale (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anaplasma-centrale.jpg).
8. İLGİLİ DOKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER
1. Eren H., Karagenç T., 2010. Rickettsiales. Veteriner Protozooloji, Dumanlı N., Karaer Z.,
(Ed.). Medisan Yayın Serisi:70 . 229-238
2. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.4.1.
3. Sevinç F (2004). Sığırlarda Anaplasmosis. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg. 1 (2) 113-118
4. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
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BABESİOSİS’İN MİKROSKOBİK TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Kan örnekleri ve ölmüş hayvanların nekropsi sonrası iç organlarından yapılan frotilerde
Giemsa boyama metodu ile mikroskobik olarak Babesiosis’e sebep olan Babesia spp. lerin
tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Bu metot kan örneklerinde ve ölmüş hayvanların nekropsi sonrası iç organlarından yapılan
frotilerde Babesiosis’in teşhisi amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/ TANIMLAR
Babesiosis: Babesia soyundan türlerin sığır, koyun, keçi, yabani ruminantlar, tek tırnaklılar
ve köpeklerde neden olduğu, kenelerle bulaşan, ateş, hemoglobinüri, ikterus ve anemi ile
seyreden protozoer bir hastalıktır.
Babesia spp: Babesiosis’e sebep olan türler.
Babesia türleri: Mikroskobik olarak boyalı preparatlarda eritrositler içerisinde; 0.5-1 μm-11.5 μm X 1-1.5 μm - 3-3.5 μm boyutlarında genellikle tek veya çift armut formunda (türlere
göre farklı açılarda bulunabilen) parazitlerin gelişme formlarının görülmesi ile teşhis konur.
Babesiosis etkenleri şunlardır;
Sığırlarda: B. bovis, B. bigemina, B. divergens, B. major ve diğerleri.
Koyun ve keçilerde: B. ovis, B. motasi, B. crassa
Tek tırnaklılarda: B. caballi, B. (Theileria) equi
Köpeklerde: B. canis canis, B. canis vogeli, B. canis rossi, B. canis gibsoni
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6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Klinik belirti gösteren veya kan parazitlerinden şüphe edilen hayvanların kan frotileri, ölmüş
hayvanların iç organlarından hazırlanan frotilerin Giemsa boyama metodu ile boyanarak
mikroskopta Babesia türlerinin tespit edilmesidir.
7.TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Babesiosis’den şüpheli canlı hayvanlardan alınan antikoagülantlı kan, kan frotisi, iç organlardan (dalak, böbrek, karaciğer ) hazırlanan frotileri.
7.1.1 Kullanılan Ekipman
· Işık mikroskobu
· Lam
· Lamel
· Pens
· Makas
· Spatül
· Eldiven
· Mezür
· Şale
· Bistüri
· Buzdolabı
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Absolut Metil Alkol
· Giemsa boyası (%10’luk)
· Distile su
· İmmersiyon yağı
Giemsa boyası solüsyonunun hazırlanması (%10’luk)
· 100 cc’lik solüsyon için Giemsa stok solüsyonundan 10 cc alınır.
· Mezüre konur ve üzerine 100 cc’ye tamamlanana kadar distile su konur (1 hacim Giemsa/
9 hacim distile su).
· Bilekten yapılan hareketlerle mezürde solüsyon çalkalanarak boya ile distile suyun iyice
karışması sağlanır.
· Solüsyon her defasında taze olarak hazırlanır.
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz / Test / Muayenenin Yapılması
7.2.1. Frotinin Hazırlanması
· Enfekte ve klinik belirti gösteren canlı hayvanların kuyruk ucu veya kulak ucundan (B.
canis ve B. bovis için kulak ucundan, diğer babesia türleri için sirküle kandan hazırlanır)
yayma kan frotileri veya nekropsi sonucu gelen iç organlardan tuşe/sürme tarzında
froti hazırlanır. Sinirsel semptom gösteren köpeklerde ve sığırlarda serebral babesiosis
vakalarında beyinden froti hazırlanır.
· Kan frotisi hazırlanırken birer adet lam ve lamel alınır. Lam alkolle iyice temizlenir ve
silinir.
· Lamın bir ucuna bir damla kan konulur.
· Lamel kan damlasının önüne ve lamla yaklaşık 45º açı yapacak şekilde lam üzerine konur.
· Lamel kan damlasına değecek kadar geri çekilir. Bu sırada kan lam-lamel arasında yayılır.
· Lamel lamın üzerinden hızlı bir şekilde ileri doğru kaydırılır.
7.2.2. Frotinin Giemsa ile Boyanması
· Hazırlanan frotilerin havada kurutulmasını müteakip absolute metil alkolde 3-5 dakika
tespit edilir.
· Daha sonra %10’luk Giemsa solüsyonunda 30 dakika boyanır.
· Distile su ile hafifçe yıkanıp kuruması sağlanır.
Kalın damla yöntemi: Temiz bir lam üzerine 50 µl kan konulur. Diğer lamın köşesiyle dairesel
hareketler yapılarak kan 1-2 cm çapında bir alana yayılır. Froti ya havada kurutularak ya da
80 °C’da 5 dakika tutularak tespit edilir (metil alkolle tespit yapılmaz). Giemsa solüsyonu ile
boyanır.
7.2.3. Mikroskobik Muayenenin Yapılması
· Froti kurutulduktan sonra mikroskop altına konmadan önce frotinin üzerine immersiyon
yağı damlatılır.
· Mikroskobun immersiyon objektifinde (x100) muayenesi yapılır.
· Babesiosis’te eritrositler içerisinde parazitlerin gelişme formları aranır.
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7.2.4. Testin Değerlendirilmesi
Mikroskobik olarak; boyalı preparatlarda eritrositler içerisinde; 0.5-1 μm-1-1.5 μm X 1-1.5
μm - 3-3.5 μm boyutlarında genellikle tek veya çift armut formunda (türlere göre farklı
açılarda bulunabilen), amoboid veya yuvarlak formlardaki parazitlerin gelişme formlarının
görülmesi ile teşhis konur.

Şekil 1: Kan frotisinde Babesia spp. (http:/www.dpd.cdc.gov)
8. İLGİLİ DOKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER
1. İnci A., Düzlü Ö., İça A., 2010. Babesiidae. Veteriner Protozooloji, Dumanlı N., Karaer Z.,
(Ed.). Medisan Yayın Serisi:70 . 183-206.
2. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.4.2.
3. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
4. http:/www.dpd.cdc.gov. Erişim tarihi: 05.09.2012.
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İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR
TEKNİĞİ (IFAT) İLE BOVİNE
BABESİOSİS’İN TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Sığır kan serumlarında İndirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) ile sığırlarda babesiosis
etkenlerinden olan Babesia bovis ve Babesia bigemina’ya karşı oluşan antikorların tespiti
amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Sığır kan serumlarında Babesia bovis ve Babesia bigemina’ya karşı oluşan antikorların tespiti
için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
- Kite ait tüm reagentlar 5±3ºC da saklanmalı, dondurulmamalıdır.
- Ancak uygun koşullarda saklandığında reagentlar son kullanma tarihine kadar stabil
kalacaktır.
- Teste başlamadan önce, serum örnekleri, reagentlar, strip ya da pleyt (ler) oda sıcaklığına
(21-25 ºC) alınmalıdır.
- Pleytten çalışılacak serum sayısı ve kontrol serumları sayısı kadar strip ayrılarak,
kullanılmayan striplerin üzeri tekrar kapatılmalı ve 5±3ºC da muhafazaya alınmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş kitler kullanılmamalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş, kontamine veya diğer kitlere ait reagentlar
kullanılmamalıdır.
- Benzer ürünlerden farklı lot no.lu kitlere ait reagentlar karıştırılmamalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
IFAT : İndirekt Floresan Antikor Test
Konjugat : Flouresceine isotiocyanate ile işaretli spesifik anti-antikorlar (Anti-Bovine IgG
(Whole-molecule FITC from Rabbit)
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6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test serumları, PBS ile 1/40 (B. bovis) ve 1/80 (B. bigemina) sulandırılarak daha önceden
lamlar üzerine fikse edilmiş antijenin (B. bovis ve B. bigemina) üzerine konup, inkübasyon
ve yıkama işleminden sonra antijen-antikor reaksiyonunun meydana gelip gelmediğinin ve
test edilen serumlar için de antijene karşı oluşmuş antikorların bulunup bulunmadığının
flouresceine isotiocyanate ile işaretli spesifik anti-antikorlar yardımıyla floresan mikroskopta
gösterilmesidir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
Sığır kan serumları
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Etüv (37ºC)
· Floresan mikroskop
· Floresan mikroskop için karanlık oda
· Buzdolabı (5±3ºC)
· Deep freeze (-18 ºC ile - 30 ºC aralığı)
· Fön makinası
· Manyetik karıştırıcı
· Küvet
· CaCl2 /Silika Jel bulunan kapalı kap
· Erlenmayer
· Alüminyum folyo
· Ağzı kapaklı küvet
· Hazır antijen preparatları
· Lamel
· Otomatik pipetler
· Tek kullanımlık pipet uçları
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
-CaCl2 / Silica jel (Nem Çekici)
-Konjugat :Anti-Bovine IgG (Whole-molecule FITC from rabbit)
-Gliserin
-Evans Blue
-Na2HPO4 X 12 H2O
-NaH2PO4 X H2O
-NaCl
-Potasyumsuz Phosphate Buffer Saline (PBS)
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Potasyumsuz PBS Hazırlanması:
Alkali Kısım: 17,44 gr (0.3 mol) NaCl
7,16 gr (0.02 mol) Na2HPO4 X 12 H2O
24,60 gr
2000 ml distile suda çözülür.
Asidik Kısım: 8,72 gr (0.15 mol) NaCl
1,38 gr (0.01 mol) NaH2PO4 X H2O
10,10 gr 1000 ml distile suda çözülür.
Bu iki karışım birbiri ile karıştırılarak pH: 7,2’ye ayarlanır. Ya da kit içeriğindeki PBS’ in
hazırlanış prosedürü uygulanır.
Evans Blue Stok: 0.025 gr Evans blue
99.99 ml PBS için de eritilir. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
Konjugat Sulandırma Solüsyonu (1/4): 3 kısım PBS
1 kısım Evans blue stok
Gliserin buffer: Bir erlen mayer içine 1 kısım PBS ve 9 kısım gliserin konur. Erlenin dışına
alüminyum folyo sarılır. Manyetik karıştırıcıda karıştırılır. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
Antijen
Babesia bovis ve Babesia bigemina antijenleri ile kaplı hazır preparatlar kullanılır. Bu antijen
preparatları kullanılana kadar derin dondurucuda (-18 ºC ile - 30 ºC aralığı) muhafaza edilir.
Konjugat
İndirekt Floresan Antikor Testinde, Anti-Bovine IgG (Whole-molecule FITC from rabbit)
konjugatı veya kit içeriğindeki konjugat kullanılır.
Derin dondurucuda 20 µl’lik porsiyonlar şeklinde muhafaza edilen konjugat her testten önce
konjugat sulandırma solüsyonu ile 1/32 oranında sulandırılarak veya kit içeriğinde tarif
edildiği şekilde kullanılır.
IFAT’da kullanılan Kontroller
Buffer Kontrol: Buffer kontrol olarak PBS (pH 7.2) veya kit içeriğindeki PBS kullanılır.
Konjugat Kontrol: Konjugat sulandırma solüsyonu ile 1/32 oranında sulandırılan konjugat
veya kit içeriğindeki konjugat “konjugat kontrol” olarak kullanılır.
Kontrol Serumları: Kontrol serumları olarak daha önceden pozitif ve negatif olduğu bilinen
ring test serumları veya testler sonucu pozitif ve negatif olduğu tespit edilen serumlar
kullanılır. Kit kullanılıyorsa kit içeriğindeki pozitif ve negatif serumlar kullanılır.
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Ön Hazırlık
Antijen lamları derin dondurucudan çıkarılır ve içerisinde nem çekici bulunan, ışık
geçirmeyen, kapaklı bir kap içerisine konur ve oda ısısında (20-25 ºC) en az 30 dakika
bekletilir. İşlenecek serumlar PBS ile 1/40 (B. bovis) ve 1/80 (B. bigemina) sulandırılır. Kit
içeriğindeki referans serumlar kit prosedürüne göre kullanılır. Daha önceden pozitif ve
negatif olduğu bilinen ring test serumları veya testler sonucu pozitif ve negatif olduğu tespit
edilen serumlar kullanılacaksa PBS ile 1/40 (B. bovis) ve 1/80 (B. bigemina) sulandırması
yapılır.
7.2.2. Testin Yapılışı
Antijen lamları, için de nem çekici bulunan kaptan çıkarılarak, numaralandırılarak tabanı
nemlendirilmiş küvete yerleştirilir. Kit kullanılacaksa kit prosedürüne göre buffer kontrol,
pozitif serum, negatif serum ve 1/40 (B. bovis) ve 1/80 (B. bigemina) sulandırılmış test
serumlarından antijen kaplı lamlarda kendi gözlerine 10’ ar µl damlatılır, küvetin ağzı kapatılır
ve 37ºC da 30 dakika inkübe edilir. Daha önceden pozitif ve negatif olduğu bilinen ring test
serumları veya testler sonucu pozitif ve negatif olduğu tespit edilen serumlar kullanılacaksa
PBS ile yapılan 1/40 (B. bovis) ve 1/80 (B. bigemina) sulandırmaları antijen kaplı lamlarda
kendi gözlerine konur. Buffer kontrol, 1/40 (B. bovis) ve 1/80 (B. bigemina) sulandırılmış test
serumları da kendi gözlerine konur, küvetin ağzı kapatılır ve 37ºC da 30 dakika inkübe edilir.
İnkübasyonu takiben lamlar önce PBS ile elde, daha sonra PBS ile manyetik karıştırıcıda (5
dakika), son olarak da distile suyla manyetik karıştırıcıda (5 dakika) yıkanır ve sıcak hava
akımında kurutulur.
Kurutulan preparatlarda Buffer kontrol gözleri hariç tüm gözlere sulandırılmış konjugat
damlatılır ve 37ºC da 30 dakika inkübe edilir. Daha sonra etüvden alınan preparatlar yukarıda
anlatıldığı şekilde tekrar PBS ve distile su ile yıkanarak sıcak hava akımında kurutulur. Kit
kullanıldığında kit içeriğindeki konjugat kit prosedürüne göre kullanılır.
Kurutulan lamların üzeri gliserin buffer damlatılarak lamelle kapatılır. Ya da kit içeriğindeki
Mounting medium ile kapatılır. Bu şekilde hazırlanan preparatlar karanlık odada, floresan
mikroskobun x 40’lık objektifinde incelenir.
7.2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Testin değerlendirilmesinde temel titre 1/40 (B. bovis) ve 1/80 (B. bigemina) olarak (OIE
Manual, Fuller Laboratuvarı Test Prosedürü) kabul edilir. Testin pozitifliği karanlık sahadaki
elma yeşili renkte floresan parlamalarına (antijen-antikor reaksiyonunun flouresceine
isotiocyanate ile işaretli spesifik anti-antikorlar yardımıyla gösterilmesi) göre değerlendirilir.
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8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Babesia bovis IFA IgG Antibody Test Kiti Prosedürü.
2. Babesia bigemina IFA IgG Antibody Test Kiti Prosedürü.
3. Çakmak, A (1987). Untersuchungen zur inzidenz von haemoparasiten in einer Rinderherde
in der provinz Ankara. Hannover, Tierarztl. Hochsch., Diss. 133 p.
4. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2010. http://www.
oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/. Erişim Tarihi:
20.12.2012.
5. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
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THEİLERİOSİS’İN MİKROSKOBİK TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Kan örnekleri, lenf yumrusu ve ölmüş hayvanların nekropsi sonrası iç organlarından yapılan
frotilerde Giemsa boyama metodu ile Theileria türlerinin şizont ve piroplasmik formlarının
tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Bu metot kan örnekleri, lenf yumrusu ve ölmüş hayvanların nekropsi sonrası iç organlarından
yapılan frotilerde Theileria türlerinin şizont ve piroplasmik formlarının tespiti için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Theileriosis: Theileria soyundan türlerin koyun, keçi ve yabani ruminantlarda oluşturduğu
enfeksiyöz bir hastalıktır.
Theileria türleri:
Sığırlarda: T. annulata, T. parva, T. mutans, T. sergenti/buffeli/orientalis
Koyun ve Keçilerde: Theileria lestoquardi (sin. T. hirci), Theileria sp. China 1, T. ovis
(sin.T.recondita), T. separata
Şizont: Theileria’ların lenf hücrelerine yerleşerek üreyen formu.
Piroplasmik form: Theileria’ların eritrositlere yerleşen formu.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Klinik belirti gösteren veya kan parazitlerinden şüphe edilen hayvanların kan frotileri ve lenf
yumrusu biyopsilerinden, ölmüş hayvanların iç organlarından hazırlanan frotilerin Giemsa
boyama metodu ile boyanarak mikroskopta Theileria türlerinin tespit edilmesidir.
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7.TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Theileriosis şüpheli canlı hayvanlardan alınan antikoagülantlı kan, kan frotisi, lenf yumrusu
veya iç organlardan (dalak, böbrek, karaciğer ) hazırlanan frotiler.
7.1.1.Kullanılan Ekipman
· Işık mikroskobu
· Lam
· Lamel
· Pens
· Makas
· Eldiven
· Mezür
· Biyopsi iğnesi
· Şale
· Pipet
· Bistüri
· Buzdolabı
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Absolute metil alkol
· Giemsa boyası (%10’luk)
· Distile su
· İmmersiyon yağı
Giemsa boyası solüsyonunun hazırlanması (%10’luk)
· 100 cc’lik solüsyon için Giemsa stok solüsyonundan 10 cc alınır.
· Mezüre konur ve üzerine 100 cc’ye tamamlanana kadar distile su konur (1 hacim Giemsa/
9 hacim distile su).
· Bilekten yapılan hareketlerle mezürde solüsyon çalkalanarak boya ile distile suyun iyice
karışması sağlanır.
· Solüsyon her defasında taze olarak hazırlanır.
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Frotinin Hazırlanması
· Enfekte ve klinik belirti gösteren canlı hayvanların kuyruk ucu veya kulak ucundan
yayma kan frotileri, lenf yumrularından usulüne uygun biyopsi veya nekropsi sonucu
gelen iç organlardan tuşe/sürme tarzında froti hazırlanır.
· Kan frotisi hazırlanırken birer adet lam ve lamel alınır. Lam alkolle iyice temizlenir ve
silinir.
· Lamın bir ucuna bir damla kan konulur.
· Lamel kan damlasının önüne ve lamla yaklaşık 45º açı yapacak şekilde lam üzerine konur.
· Lamel kan damlasına değecek kadar geri çekilir. Bu sırada kan lam-lamel arasında yayılır.
· Lamel lamın üzerinden hızlı bir şekilde ileri doğru kaydırılır.
7.2.2. Frotinin Giemsa ile Boyanması
· Hazırlanan frotiler havada kurutulmasını müteakip absolute metil alkolde 3-5 dakika
tespit edilir.
· Daha sonra %10’luk Giemsa solüsyonunda 30 dakika boyanır.
· Distile su ile hafifçe yıkanıp kuruması sağlanır.
7.2.3. Mikroskobik Muayenenin Yapılması
· Froti kurutulduktan sonra mikroskop altına konmadan önce frotinin üzerine immersiyon
yağı damlatılır.
· Mikroskobun immersiyon objektifinde (x100) muayenesi yapılır.
· Theileriosiste lenfositlerin sitoplazmaları için de şizont formlar, eritrositlerin içerisinde
piroplazmik formlar aranır.
7.2.4. Testin Değerlendirilmesi
Mikroskobik olarak; Theileria annulata' nın eritrosit içerisinde bulunan formları yuvarlak,
oval, virgül ve Anaplasma benzeri şekillerde olabilir. % 70 - 80' ini halka ve oval, kalan kısmını
da virgül ve anaplasmoid formlar oluşturur. Halka formlar 0.5 - 2.7 μm çapında, oval formlar
2 x 0.6 μm, virgül formlar 1.2 x 0.5 μm, Anaplasma benzeri formlar ise 0.5 μm büyüklüktedir.
Giemsa ile sitoplazmaları açık maviye, çekirdekleri koyu kırmızıya boyanır ve ortada belirgin
bir vakuol bulunur. “ Koch cisimcikleri” olarak bilinen makroşizontlar ise ortalama 8 bazen
15 - 27 μm çapındadır. Makroşizontları, 0.4 - 1.9 μm, mikroşizontları 0.3 - 0.8 μm çapında
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kromatin granüllerini içerir. Mikroşizontlardan da 0.7 - 1 μm. büyüklükte merozoitler oluşur.
Giemsa boya ile şizontlar lenfosit sitoplazmasından daha açık renkte görülür.

Şekil 1: Kan frotisinde Theileria sp. (http:/www.dico-sciences-animales.cirad.fr)

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Aktaş M., Dumanlı N. (2010). Theileriidae. Veteriner Protozooloji, Dumanlı N., Karaer
Z., (Ed.). Medisan Yayın Serisi:70 . 207-218.
2. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.4.16.
3. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
4. http:/www. dico-sciences-animales.cirad.fr). Erişim tarihi: 05.09.2012.
9. REVİZYON
Revizyon No

Tarih

Revizyon Yapılan Madde

Revizyon Nedeni

www.tarim.gov.tr

65
641

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

THEİLERİA ANNULATA’NIN İNDİREKT
FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ
(IFAT) İLE TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Sığır kan serumlarında İndirekt Floresan Antikor Testiyle (IFAT) Theileria annulata’ya karşı
oluşan antikorların tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Sığır kan serumlarında Theileria annulata’ya karşı oluşan antikorların tespiti için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. KISALTMALAR/ TANIMLAR
Theileria annulata: Sığırlarda tropikal theileriosise neden olan bir kan protozoonu.
IFAT: İndirekt Floresan Antikor Test
Konjugat: Flouresceine isotiocyanate ile işaretli spesifik anti-antikorlar (Anti-Bovine IgG
FITC Whole-molecule)
Kene stabilatı: (GUTS: Ground Up Ticks Stabilate)
5.GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
- Kite ait tüm reagentlar 5±3ºC da saklanmalı, dondurulmamalıdır.
- Ancak uygun koşullarda saklandığında reagentlar son kullanma tarihine kadar stabil
kalacaktır.
- Teste başlamadan önce, serum örnekleri, reagentlar, strip ya da pleyt (ler) oda sıcaklığına
(21-25 ºC) alınmalıdır.
- Pleytten çalışılacak serum sayısı ve kontrol serumları sayısı kadar strip ayrılarak,
kullanılmayan striplerin üzeri tekrar kapatılmalı ve 5±3ºC da muhafazaya alınmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş kitler kullanılmamalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş, kontamine veya diğer kitlere ait reagentlar
kullanılmamalıdır.
- Benzer ürünlerden farklı lot no.lu kitlere ait reagentlar karıştırılmamalıdır.
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6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Bu metot sığırlardaki T. annulata’nın İndirekt Floresan Antikor (IFA) testi ile serolojik olarak
teşhis edilmesi esasına dayanır. IFA testi ile T. annulata şizont ve piroplasmlarına karşı oluşan
antikorlar araştırılır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Sığır kan serumları.
7.1.1 Kullanılan ekipman
· Deep freeze (-18 ºC ile - 30 ºC aralığı) ve -70°C’lik
· Buzdolabı (5±3ºC)
· Etüv (37ºC)
· Floresan mikroskop
· Floresan mikroskop için karanlık oda
· Işık mikroskobu
· Santrifüj
· Fön makinası
· Manyetik karıştırıcı
· Kapalı lam kutuları
· Ticari antijen lamı
· Lamel
· Ağzı kapaklı küvet
· Otomatik pipetler
· Tek kullanımlık pipet uçları
· Antikoagülansız vakumlu kan tüpleri
· 1,5 cc’lik ependorf tüpleri
· Preparat yıkama kapları
· Lam tutucu
· Alüminyum folyo
· Filtre kağıdı
· CaCl2 /Silika Jel bulunan kapalı kap
· Deney hayvanı (2,5-3 aylık danalar)
www.tarim.gov.tr
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7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
-CaCl2 / Silica jel (Nem Çekici)
-Konjugat :Anti-Bovine IgG, FITC Whole-molecule
-Gliserin
-Evans Blue
-Na2HPO4 X 12 H2O
-NaH2PO4 X H2O
-NaCl
-Giemsa boya
Potasyumsuz Fosfat Buffer Salin (PBS)
Alkali Kısım: 17,44 gr (0.3 mol) NaCl
7,16 gr (0.02 mol) Na2HPO4 X 12 H2O
24,60 gr
2000 ml distile suda çözülür.
Asidik Kısım: 8,72 gr (0.15 mol) NaCl
1,38 gr (0.01 mol) NaH2PO4 X H2O
10,10 gr 1000 ml distile suda çözülür.
Bu iki karışım birbiri ile karıştırılarak pH: 7,2’ye ayarlanır. Hazır PBS tablet de kullanılabilir
(1 tablet 1000 ml distile su için de çözdürülür).
Evans Blue Stok: 0.025 gr Evans blue
99.99 ml PBS için de eritilir. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
Konjugat Sulandırma Solüsyonu (1/4): 3 kısım PBS
1 kısım Evans blue stok
Gliserin buffer: Bir erlen mayer içine 1 kısım PBS ve 9 kısım gliserin konur. Erlenin dışına
alüminyum folyo sarılır. Manyetik karıştırıcıda karıştırılır. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz / Test / Muayenenin Yapılması
7.2.1. Hayvandan kan alınıp serum çıkarılması
1. Sığırlardan tekniğine uygun şekilde (Vena jugularis bölgesinin kılları makasla kesilip,
%70’lik etil alkolle temizlendikten sonra) antikoagulantsız steril tüplere 10 ml kan örneği
alınır.
2. Steril tüplerdeki kan örnekleri bir gece buzdolabında saklanır.
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3. Daha sonra çeperi steril bir çubukla çizilir ve 2500 devirde 10 dakika santrifüj edilerek,
serumların ayrılması sağlanır. Bu serumlar porsiyonlanarak 1,5 ml kapasiteli eppendorflara
konulur.
4. Üzerine hayvanın kulak numarası, tarih, alındığı köy yazıldıktan sonra, test edilinceye
kadar -20 ºC’de muhafaza edilir.
5. Daha sonra bu serumlarda, Indirekt Floresan Antikor (IFA) testi ile T. annulata şizont
ve piroplasmalarına karşı oluşan antikorlar araştırılır. Testte kullanılan materyal ve testin
uygulanması aşağıda özetlenmiştir.
7.2.2. Antijen ve Hazırlanması: Bu testte piroplasm ve şizont antijenleri kullanılır.
Piroplasm antijeninin hazırlanması: Piroplasm antijeninin hazırlanmasında T. annulata kene
stabilatı (GUTS) kullanılır. Üç aylık steril duyarlı danaya deneysel olarak, bu stabilat inokule
edilir. Danada parazitemi oranı % 1’e yükselince, antijen yapımı için 10 cc antikoagulantlı
kan alınıp, bu kana 3 kısım steril PBS (pH 7.2) eklendikten sonra, 750 g’de (2100 rpm), +4
ºC’de, 10 dakika santrifüj edilir. Daha sonra üstteki sıvı ve aradaki buffy coat su trombu ya
da pipetle atılır. Alttaki parazitli eritrosit sedimentine tekrar steril PBS eklenerek santrifüj
edilir ve bu işlem 3-5 kez tekrarlanır. PBS’le yıkanmış eritrosit süspansiyonundan bir kısım
alınarak antijen sulandırma basamağı tespit edilir. Bunun için 1/2 ile 1/4096 arasında çift
deneme sulandırma basamakları yapılarak, antijen lamlarına damlatılır. Lamlar önce havada
kurutulur, sonra 100°C’de 15 dakika tutulur ve % 5’lik Giemsa boya solüsyonu ile 30 dakika
boyanır. Bu preperatlarda x100’lük objektifle bir mikroskop sahasında yaklaşık 20 parazitin
görülmesi esas alınarak, sulandırma basamağı saptanır. Bulunan sulandırma basamağına
göre, yıkanmış eritrosit süspansiyonu, steril PBS’le yıkandıktan sonra, hazır antijen lamlarına
damlatılır ve oda ısısında bir gece kurumaya bırakılır. Ertesi gün bu preperatlardan beşer
adet filtre kağıtlarına ve daha sonra alüminyum kağıtlara sarılarak üzerleri yazılır ve karton
kutulara konarak IFA testinde kullanılıncaya kadar -70 °C’de derin dondurucuda saklanır.
Şizont antijeninin hazırlanması: Bu antijen T. annulata hücre kültüründen hazırlanır. T.
annulata kene stabilatı (GUTS) ile enfekte edilen deney danalarından, enfeksiyonun 15.
günde alınan kandan usülüne göre ayrılan enfekte lenfositler, RPMI-1640 vasatına ekilerek
üretilir. Daha sonra bu doku kültüründe enfekte lenfosit sayısı % 80’ni bulduğu zaman antijen
yapımına başlanır. Son pasajlarından (P26) elde edilen süspansiyon 1500 devirde 5 dakika
santrifüj edilir ve bu işlem steril PBS eklenerek 3 kez tekrarlanır. Yıkamalardan sonra hücre
tortusunun steril PBS ile 1/10-1/640’a kadar sulandırması yapılır ve bunlardan daha önce
hazırlanmış olan antijen lamlarına damlatılır. Lamlar havada kurutulurak 100°C’de 15 dakika
tutulur ve % 5’lik Giemsa boya solüsyonu ile 30 dakika boyanır. Bir mikroskop sahasında
yaklaşık 4-5 parazitin görülmesi esas alınarak, sulandırma basamağı tespit edilir. Daha sonra
şizont antijeni preparatları, piroplasm antijeni preparatları gibi hazırlanır.
www.tarim.gov.tr
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7.2.3. Konjugat:
Derin dondurucuda 20 µl’lik porsiyonlar şeklinde muhafaza edilen konjugat her testten önce
konjugat sulandırma solüsyonu ile 1/32 oranında sulandırılarak kullanılır.
7.2.4. IFAT’da kullanılan Kontroller:
Buffer Kontrol: Buffer kontrol olarak PBS (pH 7.2) kullanılır.
Konjugat Kontrol: Konjugat sulandırma solüsyonu ile 1/32 oranında sulandırılan konjugat
kullanılır.
Negatif Kontrol Serumu: Negatif serumlar, steril 2,5-3 aylık danalardan, deneylerden önce
alınan serumlardan sağlanır. Negatif serumlar 1/10’dan 1/80’ e kadar pleytte sulandırıldıktan
sonra lamda kendi yerlerine damlatılır.
Pozitif Kontrol Serumu: Pozitif serumlar, deney hayvanı olarak kullanılan danalardan
sağlanır. Pozitif serumlar 1/10’dan 1/1280’e kadar pleytte sulandırıldıktan sonra lamda kendi
yerlerine damlatılır.
7.2.5. İndirekt Floresan Antikor Testi için Temel Titrenin Belirlenmesi:
Temel titreyi tespit etmek için 2,5-3 aylık steril kültür ırkı danalara ait serumlar kullanılarak
daha önceden test edilir. Test sonucuna göre, piroplasm antijeni için l/20'lik sulandırma
basamağı ve yukarısı; şizont antijeni için ise l/40'lik sulandırma basamağı ve yukarısı pozitif
titre olarak kabul edilir, bu titrelerin altındaki titreler negatif olarak kabul edilir.
7.2.6. IFA Testinin Uygulanması
· Derin dondurucuda (- 20° C) saklanmakta olan kan serumları bir gece önceden +4 ˚C’
de beklemeye alınır.
· Derin dondurucuda (- 70° C) saklanmakta olan antijen preparatları için de nem çekici
madde bulunan kurutma kabında iki saat bekletilir.
· Pozitif, negatif ve şüpheli kan serumları pleytlerde sulandırılır.
· Piroplasm ve şizont antijen preparatları kurutma kabından alınarak numaralandırılır
ve nemli ortam (Küvet içerisine ıslatılmış kurutma kağıdı konularak sağlanan) içerisine
konulur.
· Buffer kontrol, PBS kontrol, pozitif serum, negatif serum ve sulandırılmış test
serumlarından antijen kaplı lamlarda kendi gözlerine 10’ ar µl damlatılır.
· Küvetin kapağı kapatılarak 37 ° C’de 30 dakika bekletilir.
· Etüvden alınan preparatlar, önce PBS ile elde, sonra lam yıkama kabına alınarak manyetik
karıştırıcı üzerinde iki kez PBS ve bir kez de distile su ile 5' er dakika yıkandıktan sonra,
fön makinesi ile kurutulur.
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· Preparatlar tekrar nemli ortama alınır, buffer kontrol hariç diğer gözlere konjugat
solüsyonu damlatılarak, etüvde 37 ° C’de 30 dakika bekletilir.
· Preparatlar etüvden alınarak, yukarıdaki yıkama işlemleri tekrarlanır.
· Fön makinesi ile kurutulan preparatlar üzerlerine Gliserin buffer damlatıldıktan sonra
lamel kapatılır. Bu şekilde hazırlanan preparatlar karanlık odada, floresan mikroskobun
x 40’lık objektifinde incelenir.
7.2.7. Sonuçların Değerlendirilmesi
IFA testinin değerlendirilmesi aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:
3+ : Mükemmel pozitiflik
2+ : İyi pozitiflik,
+ : Pozitiflik,
t: Trace (pozitif- negatif arası),
-: Negatif (floresan vermeyen)
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Koyun Keçi
Paraziter Hastalıkları
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İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTİ (IFAT)
İLE TOXOPLASMOSİS’İN TANISI
1. AMAÇ
Atık yapan koyun/keçi kan serumlarında İndirekt Floresan Antikor Testiyle (IFAT) Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan spesifik antikorların saptanması amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan spesifik antikorların saptanması amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş kimyasal madde kullanılmamalıdır.
- Antijen lamları, pozitif ve negatif serumlar, konjugat ve önceden bekletilen test serumları
derin dondurucuda (-20ºC) muhafaza edilmeli, testten en az 30 dakika önce çıkarılarak oda
ısısında (20-25 ºC) bekletilmelidir.
- PBS ve sulandırmalar taze olarak hazırlanmalıdır.
- Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
- Her test serisinde hem negatif hem de pozitif kontrol serumu kullanılmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
IFAT: İndirekt Floresan Antikor Testi
Toxoplasmosis: Toxoplasma gondii tarafından oluşturulan koyun ve keçilerde atığa neden
olan hastalık.
Toxoplasma gondii: Toxoplasmosis hastalığının etkeni olan protozoondur.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test serumları, PBS ile 1/64 oranında sulandırılarak daha önceden lamlar üzerine fikse
edilmiş T. gondii antijeninin üzerine konup, inkübasyon ve yıkama işleminden sonra antijenantikor reaksiyonunun meydana gelip gelmediğinin ve test edilen serumlar için de antijene
karşı oluşmuş antikorların bulunup bulunmadığının flouresceine isotiocyanate ile işaretli
spesifik anti-antikorlar yardımıyla floresan mikroskopta gösterilmesidir.
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7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Koyun, keçi kan serumu.
7.1.1. Kullanılan Ekipman
· Floresan mikroskop
· Derin dondurucu (-20 ºC)
· Etüv (37 ºC)
· Buzdolabı (5±3 ºC)
· Manyetik karıştırıcı
· CaCl2/Silika jel bulunan kapalı kap
· Kapaklı küvet
· Sulandırma için mikropleyt
· Tek kanallı otomatik pipet
· Çok kanallı otomatik pipet
· Mikropipet uçları
· Yıkama seti
· Kurutma kağıdı
· Lamel(24X24)
· Piset
· Saç kurutma makinası
· Porttüp
· Antijen kaplı lamlar
· Eppendorf tüpler
· Pens
· Cam kalemi
· Alüminyum folyo
· Vorteks
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Konjugat:
A rabbit anti-sheep IgG fluorescein isothiocyanate conjugate
A rabbit anti-goat IgG fluorescein isothiocyanate conjugate
· Phospate Buffer Saline (PBS)
· Gliserin
· Evans blue
· Na2HPO4 X 12H2O
· Na2HPO4 X H2O
· NaCl
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7.1.2. Kimyasalların Hazırlanması
PBS Hazırlanması:
Alkali Kısım: 17,44 gr (0.3 mol) NaCl
7,16 gr (0.02 mol) Na2HPO4 X 12 H2O
24,60 gr 2000 ml distile suda çözülür.
Asidik Kısım: 8,72 gr (0.15 mol) NaCl
1,38 gr (0.01 mol) NaH2PO4 X H2O
10,10 gr 1000 ml distile suda çözülür.
Bu iki karışım birbiri ile karıştırılarak pH: 7,2’ye ayarlanır.
Hazır PBS tablet de kullanılabilir (1 tablet 1000 ml distile su için de çözdürülür).
Evans Blue Stok: 0.025 gr Evans blue
99.99 ml PBS için de eritilir. 5±3 ºC da buzdolabında saklanır.
Konjugat Sulandırma Solüsyonu (1/4): 3 kısım PBS
1 kısım Evans blue stok
Gliserin buffer: Bir erlen içine 1 kısım PBS ve 9 kısım gliserin konur. Erlenin dışına alüminyum
folyo sarılır. Manyetik karıştırıcıda karıştırılır. 5±3 ºC da buzdolabında saklanır.
Konjugat: İndirekt Floresan Antikor Testinde, anti-sheep IgG (Whole-molecule FITC from
rabbit) ve anti-goat IgG (Whole-molecule FITC from rabbit) konjugatları kullanılır. Derin
dondurucuda 20 µl’lik porsiyonlar şeklinde muhafaza edilen konjugat her testten önce
konjugat sulandırma solüsyonu ile 1/32 (1 kısım konjugat, 31 kısım sulandırma solüsyonu)
oranında sulandırılarak kullanılır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Antijen lamları derin dondurucudan çıkarılır ve içerisinde nem çekici bulunan, ışık
geçirmeyen, kapaklı bir kap içerisine konur ve oda ısısında (20-25 ºC) en az 30 dakika
bekletilir. Test edilecek serumlar, pozitif ve negatif serumlar PBS ile 1/64 titrede (10 µl serum
ve 630 µl PBS) sulandırılır.
7.2.1. Testin Yapılışı
Antijen lamları, için de nem çekici (CaCl2/Silika jel) bulunan kaptan çıkarılarak,
numaralandırılır ve tabanı nemlendirilmiş küvete yerleştirilir. Buffer kontrol (PBS), pozitif
serum, negatif serum ve test serumlarından antijen kaplı lamlarda kendi gözlerine 10’ar µl
damlatılır, küvetin ağzı kapatılır ve 37 °C’ lik etüvde 30 dakika inkübe edilir.
İnkübasyonu takiben lamlar önce PBS ile elde, daha sonra PBS ile manyetik karıştırıcıda (5
www.tarim.gov.tr
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dakika), son olarak da distile suyla manyetik karıştırıcıda (5 dakika) yıkanır ve sıcak hava
akımında kurutulur.
Kurutulan preparatlarda buffer gözleri hariç tüm gözlere sulandırılmış konjugattan 10 µl
damlatılır ve 37 °C’ lik etüvde 30 dakika inkübe edilir. Daha sonra etüvden alınan preparatlar
yukarıda anlatıldığı şekilde tekrar PBS ve distile su ile yıkanarak sıcak hava akımında nemli
kalacak şekilde hafifçe kurutulur.
Daha sonra lamların üzeri gliserin buffer damlatılarak lamelle kapatılır. Bu şekilde hazırlanan
preparatlar karanlık odada, floresan mikroskobun x40’lık objektifinde incelenir.
7.2.2. Sonuçların Değerlendirilmesi
Pozitif ve negatif kontrol serumlar dikkate alınarak, muayenesi yapılan serumlardan karanlık
sahada fluoresan verenler pozitif olarak değerlendirilir.
8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Çakmak, A (1987). Untersuchungen zur inzidenz von haemoparasiten in einer Rinderherde
in der provinz Ankara. Hannover, Tierarztl. Hochsch., Diss. 133p.
2. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.9.10.
3. Özcel, M.A., Üner, A ve Ertuğ, S. (1997). Immunfloresans yöntem. “Parazit
4. Hastalıklarında Tanı” Ed Özcel MA, Altıntaş N. 215-239. Parazitol Dern Yay No:15 İzmir.
5. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
9. REVİZYON
Revizyon No

80
656

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

Tarih

Revizyon Yapılan Madde

Revizyon Nedeni

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

www.tarim.gov.tr

81
657

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

82
658

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

Tek Tırnaklı
Paraziter Hastalıkları

www.tarim.gov.tr

83
659

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

84
660

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

KOMPLEMENT FİKZASYON TEKNİĞİ (CFT) İLE
DOURİNE’İN TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Tek tırnaklılarda Dourine etkeni olan Trypanosoma equiperdum’a karşı oluşan antikorların
Komplement Fikzasyon Testi (CFT) ile kan serumunda tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Tek tırnaklı kan serumlarında Trypanosoma equiperdum’a karşı oluşan antikorların tespiti
için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Trypanasoma equiperdum : Dourine’in etkeni.
Dourine : Tek tırnaklıların bulaşıcı “İhbarı mecburi” bir hastalığı.
CFT : Komplement Fikzasyon Testi.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Komplement Fikzasyon Testi, antijen-antikor kompleksine bağlanan komplementin (kobay
serumu) duyarlı eritrositleri lize etmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
At, eşek ve katır kan serumu
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Etüv (37ºC)
· Soğutmalı santrifüj (300 X g ve 900 X g 15ºC)
· Buzdolabı (5±3ºC)
· Dipfriz (≤ -70 ºC ve -18 ºC ile - 30 ºC aralığı)
· Çalkalamalı su banyosu (37ºC, 58ºC ve 62ºC)
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Pleyt çalkalama cihazı
Manyetik karıştırıcı
Elektronik hassas terazi
Okuma aynası
Otomatik pipetler

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
·
·
·
·

Stok MgCl2 (1 molar) CaCl2 (0.3 molar)
Stok Veronal Buffer Solüsyonu (VBS)
Jelatin Solüsyonu (%10)
Veronel Buffer Diluent (VBS' nin 1/5' lik sulandırması)

Stok MgCl2 (1 molar) CaCl2 (0.3 molar)
· 100 ml distile su 250 μl’lik erlene konur.
· 20.3 gr (0.1 mol) MgCl26H2O eklenir.
· 3.32 gr (0.03 mol) CaCl2 eklenir.
· Karıştırılır ve 5±3ºC da saklanır.
Stok Veronal Buffer Solüsyonu (VBS)
· 1500 ml sıcak su için de 23 gr barbital, 15 gr sodyum
barbital ve 340 gr sodyum klorid çözdürülür.
· 20 ml stok MgCl2 CaCl2 solüsyonundan eklenir.
· Distile su ile 8 litreye tamamlanır.
Jelatin Solüsyonu (%10)
· 90 ml distile su için de 10 gr Bacto gelatin çözdürülür.
· Vidalı kapaklı tüplere 10' ar ml olarak bölüştürülür.
· 121ºC' da 20 dakika otoklavda sterilize edilir.
· 5±3ºC da saklanır.
· Kullanılacağı zaman su banyosunda (37ºC) eritilir.
Veronal Buffer Dilüent (VBD)
· VBS' den 200 ml alınır. Üzerine 790 ml distile su ve 10 ml jelatin solüsyonu eklenir.
· Manyetik karıştırıcıda iyice karıştırılır.
· 5±3ºC da saklanır.
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analizin Yapılması
7.2.1. Ön Hazırlık
· Liyofilize antijen, negatif serum, düşük titre (LT) ve yüksek titre (HT) pozitif serumlar
1' er ml distile su eklenerek sulandırılarak porsiyonlanır. Bu şekilde ≤ -70 ºC da 4-6 ay
saklanabilir.
· Antijen çalışma dilüsyonuna göre sulandırılır. 5±3ºC da 3-4 gün süreyle muhafaza
edilebilir. Daha fazla bekletilirse kontaminasyon şekillenebilir.
Antijenin titresinin hesaplanması :
Trypanasoma equiperdum antijeni yüksek ve düşük titre pozitif serumlar ve negatif seruma
karşı titre edilir.
· Öncelikle komplementin 1/10 luk dilüsyonu hazırlanarak buzdolabına (5±3ºC) konur.
· Kontrol serumlar VBD ile 1/5 oranında sulandırılır (0. 4 ml serum + 1.6 ml VBD).
· Serumlar su banyosunda 58ºC da 35 dakika inaktive edildikten sonra oda derecesine (2026 ºC) gelmesi için bekletilir.
· Antijen ve komplementin çalışma dilüsyonları hazırlanır. Bu amaçla 2 seri antijen
dilüsyonu hazırlanır.
· Dilüsyonlar için dörderden ikişer set serolojik tüp alınır. Tüplere aşağıdaki tablodaki
miktarlarda VBD ve antijen konur ve dilüsyonlar hazırlanır.
Seri 1
Reagent (ml)
VBD
Antijen

Reagent (ml)
VBD
Antijen

Final Antijen Sulandırma
1/25
1/50
1/100
1/200
2.4
1.0
1.0
1.0
0.1
0
0
0
1/25’ten 1/200’e kadar seri sulandırma (1’er ml tüpler arasında
taşınır ve son tüpten 1 ml atılır)
Seri 2
Final Antijen Sulandırma
1/32
1/64
1/128
1/256
3.1
1.0
1.0
1.0
0.1
0
0
0
1/32’den 1/256’ya kadar seri sulandırma (1’er ml tüpler arasında
taşınır ve son tüpten 1 ml atılır)
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· Dilüe edilen antijen setleri 5±3ºC da kullanılıncaya kadar saklanır.
· Antijen titrasyonunda kullanılmak üzere düşük titre ve yüksek titre serum için ayrı ayrı
pleyt hazırlanır.
Antijen titrasyonu için düşük titre serum pleyti
Antijen dilüsyonları
Sıra

Serum
dilüsyonları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1/5
1/10
1/20
1/40
1/80
1/160
1/160
1/320
AgAC 1
AgAC 2
AgAC 3
Neg.

1/25

1/32

1/50

1/64

1/100

1/128

1/200

Reagent
AgAC
1/5 1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320
AgAC2
(µl)
1
VBD
0
25
25
25
25
25
25
25
25
LT
25 25
0
0
0
0
0
0
0
Serum
Serumlar 1/10’dan 1/320’ ye kadar dilüe edilir. 25 µl 1/320 den atılır.
Neg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
serum
Antijen 25 25
25
25
25
25
25
25
25
C’
25 25
25
25
25
25
25
25
0
½ C’
0
0
0
0
0
0
0
0
25
¼ C’
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parafilimle kapatılır, çalkalanır, 37ºC da 60 dakika inkube edilir.
Hemolitik sistem son 10 dakika inkube edilir.
SRBCs 50 50
50
50
50
50 50 50
50
Parafilimle kapatılır, çalkalanır, 37±2ºC da 20 dakika inkube edilir.
Çalkalanır, 37±2ºC da 25 dakika inkube edilir.
300xg de 5 dakika santrifüj edilir.
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1/256

AgAC3 Neg
25

0

0

0

0

25

25
0
0
25

25
25
0
0

50

50
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AgAC: Antijen Antikomplementer, C’: Komplementin çalışma dilüsyonu (5 C’H50) , ½ C’ :
Yarım komplement (2.5 C’ H50), ¼ C’: Çeyrek komplement (1.25 C’ H50), LT: Düşük titre
pozitif serum, Neg.: Negatif, Neg. serum: Negatif serum, RBCs: Yıkanmış eritrosit, SRBCs:
Sensitize eritrosit, VBD: Veronal buffer dilüent
Antijen titrasyonu için yüksek titre serum pleyti
Antijen dilüsyonları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

S e r u m
1/25
dilüsyonları
1/5
1/10
1/20
1/40
1/80
1/160
1/320
1/640
1/1280
1/2560
1/5120
1/10240

Reagent
(µl)

1/32

1/50

1/64

1/5 1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320

1/100

1/128

1/200

1/640 1/1280 1/2560 1/5120

1/256

1/10240

VBD

0

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

HT Serum

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Serumlar 1/10’dan 1/10240’ a kadar dilüe edilir. 25 µl 1/10240 dan atılır.
Antijen

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

C’

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Parafilimle kapatılır, çalkalanır, 37ºC da 60 dakika inkube edilir.
Hemolitik sistem son 10 dakika inkube edilir.
SRBCs

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Parafilimle kapatılır, çalkalanır, 37ºC da 20 dakika inkube edilir.
Çalkalanır, 37ºC da 25 dakika inkube edilir.
300Xg de 5 dakika santrifüj edilir.

C’: Komplementin çalışma dilüsyonu (5C’H50), HT serum: Yüksek titre pozitif serum, RBCs:
Yıkanmış eritrosit, SRBCs: Sensitize eritrosit, VBD: Veronal buffer dilüent
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Antijenin Optimal Çalışma Dilüsyonunun Belirlenmesi:
· Hem düşük hem de yüksek titre serum pleytindeki sulandırma gözleri hemoliz oranlarına
göre trace, 1+, 2+, 3+ ve 4+ şeklinde değerlendirilir.
· Reagent kontrol gözleri 1. sırada negatif, 2. sırada 4+, 3. sırada negatif,4. ve 5. sırada trace,
6, 7,8 ve 9.sıralarda 4+ reaksiyon vermelidir. Aksi taktirde sonuçlar dikkate alınmaz ve
titrasyon tekrarlanır.
· Negatif serum tüm gözlerde negatif olmalıdır. Düşük ve yüksek titre serumların 1/5
sulandırma gözleri de 4+ reaksiyon vermelidir. Aksi taktirde sonuçlar dikkate alınmaz ve
titrasyon tekrarlanır.
· Düşük titre pleytte AgAC1’ in tüm sıralarında ve negatif gözünde sensitize eritrosit
tamamıyla lize olmuş olmalıdır. Eğer değilse antijen antikomplementerdir ve uygun
değildir.
· Düşük titre pleytte AgAC2’ in tüm sıralarında trace olmalıdır. Eğer traceden daha büyük
reaksiyonlar varsa antijen antikomplementerdir ve uygun değildir. Eğer traceden daha
küçük reaksiyonlar varsa o zaman da sonuçlar dikkate alınmaz ve titrasyon tekrarlanır.
· Düşük titre pleytte AgAC3’ in tüm sıralarında 4+ olmalıdır. Eğer 4+ dan daha küçük
reaksiyonlar varsa o zaman da sonuçlar dikkate alınmaz ve titrasyon tekrarlanır.
· Düşük titre pleytte antijen dilüsyonları 1/10 pozitif serum sulandırması gözlerinde ≤1+
reaksiyon vermişse bu durum kabul edilebilir.
· Düşük titre pleytte antijen dilüsyonları 1/20 pozitif serum sulandırması gözlerinde 3+
veya 4+ reaksiyon vermişse bu durum kabul edilebilir.
· Antijenin optimal çalışma dilüsyonu (her bir lot için) düşük ve yüksek titre serum
pleytlerindeki reaksiyonlarla karşılaştırılarak belirlenir. Sonuçlar, Antijen titresinin
hesaplanması tablosuna kaydedilir. Düşük titre pleytte ve yüksek titre pleytte antijen
dilüsyonları farklı tespit edildiğinde düşük olan dilüsyon çalışma dilüsyonu olarak kabul
edilir.
7.2.2. Testin Yapılışı
· Negatif serum, düşük titre (LT) ve yüksek titre (HT) pozitif serumlar 1/5 oranında VBD
ile sulandırılır ve 1/5 oranında VBD ile sulandırılmış at test serumları ile beraber 58ºC
da su banyosunda 35 dakika inaktive edilir. Katır ve eşek serumları ise 62ºC da 35 dakika
inaktive edilir. Su banyosundan alınan test serumları ve pozitif-negatif kontroller oda
ısısına (20-25 ºC) kadar soğutulur. Daha sonra 5±3ºC da 3-4 gün süreyle muhafaza
edilebilir.
· İlgili gözlere VBD' ler konur (TSC pleytin LT gözlerinin 1/10 dan 1/320 ye kadar olan
kısmına ve AC gözüne, HT gözlerinin 1/10 dan 1/320 ye kadar olan kısmına ve AC gözüne,
ARC gözlerinin tümüne 25' er µl VBD konur. Ayrıca CSS pleytin tüm AC gözlerine 25'
er µl VBD konur).
· İlgili gözlere LT' ler konur (TSC pleytin LT gözlerinin 1/5 ve 1/10' una ve AC gözüne 25'
er µl LT serum konur. 1/10 dan itibaren pipet ile 25 µl alınıp bırakılarak 1/320 ye kadar
sulandırılması yapılır. En son 1/320 den 25 µl atılır. Ayrıca CSS pleytin LT sırasının TE ve
AC' sine 25 µl LT konur).
· İlgili gözlere HT' ler konur (TSC pleytin HT gözlerinin 1/5 ve 1/10' una ve AC gözüne 25'
er µl HT serum konur. 1/10 dan itibaren pipet ile 25 µl alınıp bırakılarak 1/320 ye kadar
90
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sulandırılması yapılır. En son 1/320 den 25 µl atılır. Ayrıca CSS pleytin HT sırasının TE
ve AC' sine 25 µl LT konur).
İlgili gözlere NS' ler konur (CSS pleytin NS sırasının TE ve AC' sine 25 µl NS konur).
C' ve 1/2' lik C' hazırlanır (1/2' lik kontrol için kullanılıyor). Bunlar 5±3ºC da 20 dakika
bekletilir. Süre biter bitmez hemen kullanılmalıdır.
Test serumları konur (İlgili serumun 1/5' lik sulandırmasından ilgili TE ve AC gözlerine
25' er µl konur).
Antijen konur (TSC pleytin LT gözlerinin 1/5 den 1/320 ye kadar olan kısmına 25' er µl
dilüe antijen konur ancak AC gözüne konmaz, HT gözlerinin 1/5 den 1/320 ye kadar olan
kısmına 25' er µl dilüe antijen konur ancak AC gözüne konmaz. ARC gözlerinin 1, 2, 5
ve 9. gözlerine 25' er µl dilüe antijen konur. CSS pleytin TE gözlerinin tümüne 25' er µl
dilüe antijen konur).
C' konur (TSC pleytin ARC hariç tüm gözlerine 25 µl C' konur. ARC' nin 1,3 ve 8. gözlerine
25 µl C' konur. CSS pleytin hem TE hem de AC gözlerinin tümüne 25 µl C' konur).
1/2' lik C' konur (ARC' nin 4 ve 5. gözlerine 25 µl 1/2' lik C' konur).
1/2' lik C' konduktan sonra çalkalayıcıda 1 dakika karıştırılır.
Parafilmle kapatılıp 37ºC da 1 saat etüvde tutulur.
% 2' lik eritrosit hazırlanır (testte kullanılacak miktar dikkate alınarak hazırlanır. Yani göz
sayısı X 50 µl).
Hemolizin hazırlanır (Bunun da miktarı eritrosit ile aynı olmalı) 70 göze konulacaksa 70
X 50 µl = 350 µl =3.5 ml (yaklaşık 4 ml) hazırlanır.
Eritrosit ve hemolizin 5±3ºC da 20 dakika bekletilir.
Hazırlanan eritrositten 2 ml ve hemolizinden 2 ml karıştırılır ve 37ºC da su banyosunda
10 dakika bekletilir.
İlgili gözlere konmadan önce tüp birkaç kez alt üst edilir (Bu karışımdan ARC' nin 7, 8 ve
9. gözleri hariç tüm gözlere 50' şer µl konur).
ARC' nin 7,8,9. gözlerine 25' er µl % 2' lik eritrosit konur.
Pleytler parafilmle kapatılır. 1 dakika çalkalayıcıda karıştırılır. 37ºC lık etüvde 20 dakika
tutulur.
Tekrar 1 dakika çalkalayıcıda karıştırılır. 37ºC lık etüvde 25 dakika daha tutulur. 300 g' de
5 dakika santrifüj edilir.
HCS' ler konur (HCS' nin 1, 4, 7, 10 ve 13. tüplerinden 125' er µl HCS gözlerine konur).

7.2.3. Testin Değerlendirmesi
Renk ve hemoliz kriterlerine göre karşılaştırmaları yapılır ve okuma aynasında
değerlendirmeleri yapılır (Ag+Ambo+C' varsa düğme şeklinde eritrositlerin çöküşü beklenir.
Ag+C' varsa eritrositler eriyeceğinden hemoliz şekillenir ve düğme şeklinde görüntü
oluşmaz).
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HEMOLİZ DERECESİ
(%)

REAKSİYONUN
RAKAMSAL GÖSTERGESİ

SONUÇ

100
Birkaç hücre kalıntısı
75
50
25
0

NEGATİF
TRACE
1+
2+
3+
4+

NEGATİF
NEGATİF
ŞÜPHELİ
ŞÜPHELİ
ŞÜPHELİ
POZİTİF

Komplementin Hazırlanması:
Komplement; sağlıklı, 450-500 g’lık kobaylardan kalbe punksiyon yapılarak alınan 10-15 ml
kandan hazırlanır. Her 5 kobaydan alınan kan tüpler içerisinde etüve (37 ºC) konur. 2 saat
bekletilir. Bu esnada serum plazmadan ayrılmış olur. Her tüpteki serum 800-1000 rpm’de 10
dakika santrifüj edilir. Hemoliz olmaması gerekir. -20ºC da muhafaza edilir. Komplement
tüplerinin üzerine tarih yazılır. Titrasyon 48 saat sonra yapılır.
Komplementin Titresinin Belirlenmesi:
Öncelikle Hemoglobin Renk Standardı hazırlanır. Bu amaçla sırasıyla;
% 2' lik eritrosit (15 ml VBD alınır. 0.3 ml' lik kısmı atılır yerine 0.3 ml yıkanmış eritrosit
konur), Hemoglobin solüsyonu ( 6 ml %2' lik eritrosit +18 ml distile su eritrositler lize
oluncaya kadar iyice çalkalanır. Sonra 6 ml VBS eklenir. İyice karıştırılır) ve % 0.4' lük eritrosit
( 4 ml %2' lik eritrosit+24 ml SVBD) hazırlanır.
13 adet tüp içine hemoglobin solüsyonundan ve % 0.4' lük eritrositten tabloda belirtilen
miktarlarda konur.

Hem.yüz

1
0

2
10

3
20

4
25

5
30

6
40

Tüp No
7
8
50
60

Hem.Sol.
(ml)

0

0.4

0.8

1.0

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.0

3.2

3.6

4.0

%0.4' lük
eritrosit 4.0 3.6

3.2

3.0

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

1.0

0.8

0.4

0

9
70

10
75

11
80

12
90

13
100

Hem.yüz.: Hemoliz yüzdesi
Hem.Sol.: Hemoglobin solüsyonu
Tüpler çalkalanır. 900 g' de 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrası sarsılmadan 5±3ºC da
saklanır.
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Komplementin Dilüsyonu:
· 4 mlt 1/10 komplement (C') hazırlanır: 0.4 ml C’+3.6 ml VBD. (Bu miktar 1/200, 1/300,
1/400, 1/500 ve 1/600 sulandırmalar için gereken miktardır).
· 20 dakika 4±2ºC da bekletilir.
· Hemolizin titrasyonunda kullanılacak C' dilüsyonları hesaplanır.
· Bunun için 1/10' luk komplementten aşağıdaki şekilde sulandırmalar hazırlanır.
· 1/200: 0.6 ml 1/10' luk C'+11.4 ml SVBD
· 1/300: 0.6 ml 1/10' luk C'+17.4 ml SVBD
· 1/400: 0.6 ml 1/10' luk C'+23.4 ml SVBD
· 1/500: 0.6 ml 1/10' luk C'+29.4 ml SVBD
· 1/600: 0.6 ml 1/10' luk C'+35.4 ml SVBD
· 20 dakika 5±3ºC da bekletilir.
· Bu sulandırmalar hazırlandıktan sonra 2 saat için de kullanılmalıdır.
Komplement Dilüsyonu İçin Duyarlı Eritrosit Hazırlanması :
% 2' lik eritrosit hazırlanır (50 μl VBD alınır. 1000 mlt. lik kısmı atılır. Yerine 1000 mlt.
yıkanmış eritrosit konur). Bunun üzerine hemolizin dilüsyonundan 50 μl konur. Karıştırılır.
37±2ºC su banyosunda 10 dakika inkube edilir.
KOMPLEMENTİN TİTRASYONU:
1/200'lük C'
dilüsyonu
1/300'lük C'
dilüsyonu
1/400'lük C'
dilüsyonu
1/500' lük C'
dilüsyonu
1/600' lük C'
dilüsyonu

1.2 ml VBD+1.2
ml 1/200'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
1.2 ml VBD+1.2
ml 1/300'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
1.2 ml VBD+1.2
ml 1/400'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
1.2 ml VBD+1.2
ml 1/500'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
1.2 ml VBD+1.2
ml 1/600'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit

0.8 ml VBD+1.6
ml 1/200'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
0.8 ml VBD+1.6
ml 1/300'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
0.8 ml VBD+1.6
ml 1/400'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
0.8 ml VBD+1.6
ml 1/500'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
0.8 ml VBD+1.6
ml 1/600'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit

0.4 ml VBD+2.0
ml 1/200'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
0.4 ml VBD+2.0
ml 1/300'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
0.4 ml VBD+2.0
ml 1/400'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
0.4 ml VBD+2.0
ml 1/500'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
0.4 ml VBD+2.0
ml 1/600'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit

(-) ml VBD+2.4
ml 1/200'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
(-) ml VBD+2.4
ml 1/300'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
(-) ml VBD+2.4
ml 1/400'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
(-) ml VBD+2.4
ml 1/500'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
(-) ml VBD+2.4
ml 1/600'lük
C'+1.6 ml duyarlı
eritrosit
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· 37ºC' da su banyosunda 30 dakika bekletilir (15. dakikada çalkalanır). Daha sonra 10
dakika 900 g. de santrifüj edilir.
· Hemoglobin renk standartına bakarak karar verilir.
Hesaplama:
· Her titrasyondaki 4 tüp için logaritmik kağıtta y eksenine ml olarak C' nin hacmini ml
olarak, x eksenine de hemoliz yüzdesini yerleştirilir.
· 1, 2, 3, 4 nolu tüpler y ekseninde 3, 4, 5 ve 6 rakamlarına karşılık gelir. Bu rakamlar da C'
in 0.3, 0.4, 0.5 ve 0.6 ml sine tekabül eder.
· Düşey 50 çizgisinin soluna doğru iki nokta ve sağına doğru iki nokta olursa grafik
geçerlidir. Ayrıca bir orta nokta düşey 50 çizgisinin üzerine düşerse yine geçerlidir. Eğer
grafikler geçersizse farklı C' sulandırmalarıyla titrasyon tekrarlanır.
· Geçerli grafikler üzerinde 1. ve 2. tüpler için belirlenen iki noktayı birleştirilir ve bu
çizginin orta noktasını bulunur. Aynı işlem 3. ve 4. tüpler için de yapılır.
· Bu iki noktayı birleştiren çizginin eğimini bulunur. Sonra bu iki orta noktayı birleştiren
çizginin sol ucuna yakın herhangi bir noktadan sağdaki 100 mm noktasına doğru yatay
olarak ölçülür.
· İki orta noktayı birleştiren çizgiden yukarı doğru olan noktada mm olarak düşey uzunluğu
bulunur.
· Düşey uzunluğu 100 mm. ye bölerek eğimi bulunur. Eğer bu eğim 0.44±%20 ise aşağıda
tanımlandığı şekilde devam edilir. Eğer eğim 0.44±%20 değil ise C' titrasyonunu yeni
koyun kanı ile tekrarlanır.
C' dilüsyonunun belirlenmesi :
v Düşey 50 çizgisinin orta noktasından soldaki y eksenine yatay bir çizgi çekilir.
v Grafiklerde ml olarak hacim okunur. Bu hacim C' in hemolitik biriminin % 50' sini içerir
(C'H50).
v 1 C' H50' yi 5 ile çarparak 5 C' H50 içeren hacmi bulunuz. 0.2 ml için deki 5 C' H50 test için
gereken miktardır.
v Geçerli grafiklerden 0.2 ml için deki 5 C' H50' yi elde etmek için gerekli C' dilüsyonu
aşağıdaki denklemle hesaplanır.
Titrasyonda kullanılan C' dilüsyonu
Titrasyonda kullanılan C' miktarı

94
670

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

=

Testteki C' dilüsyonu
Testteki C' miktarı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.5.3.
2. United States Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service
Ames, IA. National Veterinary Services Laboratories Testing Protocol, Complement Fixation
Test For Detection of Antibodies to Trypanosoma equiperdum Microtitration Test, 2006.
3. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
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EQUİNE PİROPLASMOSİS’İN COMPETITIVE
ELISA (c-ELISA) İLE TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Tek tırnaklılara ait kan serumlarında piroplasmosis etkenleri olan Babesia (Theileria) equi
ve Babesia caballi’ye karşı oluşan antikorların Competitive ELISA (c-ELISA) ile teşhisi
amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Tek tırnaklılara ait kan serumlarında Babesia (Theileria) equi ve Babesia caballi’ye karşı oluşan
antikorların tespiti için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
- Kite ait tüm reagentlar 5±3ºC da saklanmalı, dondurulmamalıdır.
- Ancak uygun koşullarda saklandığında reagentlar son kullanma tarihine kadar stabil
kalacaktır.
- Teste başlamadan önce, serum örnekleri, reagentlar, strip ya da pleyt (ler) oda sıcaklığına
(21-25 ºC) alınmalıdır.
- Pleytten çalışılacak serum sayısı ve kontrol serumları sayısı kadar strip ayrılarak,
kullanılmayan striplerin üzeri tekrar kapatılmalı ve 5±3ºC da muhafazaya alınmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş kitler kullanılmamalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş, kontamine veya diğer kitlere ait reagentlar
kullanılmamalıdır.
- Benzer ürünlerden farklı lot no.lu kitlere ait reagentlar karıştırılmamalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
c-ELISA : Competitive Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Babesia (Theileria) equi / Babesia caballi : Equine piroplasmosisin etkenleri.
HRP : Horseradish Peroxidase
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Şüpheli serumda bulunan Babesia (Theileria) equi / Babesia caballi antikorları, primer
monoklonal antikorların bağlanmasını engeller.
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Antijen kaplı mikropleyt kuyucuklarına primer antikorların bağlanması, HRP işaretli
sekonder antikorlar ile tespit edilir.
Son olarak, HRP işaretli sekonder antikorların varlığı, enzim substratının eklenmesiyle ve
sonradan meydana gelen renk ürünlerinin miktarının ölçülmesiyle belirlenir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
Tek tırnaklı kan serumu
7.1.1. Kullanılan ekipman
· ELISA okuyucu, 620/ 630/ 650 nm. dalga boyu.
· Buzdolabı (5±3ºC)
· Pipetler
· Otomatik pipetler
· Tek kullanımlık pipet uçları
· Test tüpleri
· Pleyt ( ler), Antijen kaplı olmayan transfer pleyt (ler)
· Mezür
· Alüminyum folyo
· Kağıt havlu
· Otomatik pleyt yıkayıcı ya da manual kullanımlı çok kanallı pleyt yıkayıcı
7.1.2. Kit içeriği
· 96 kuyucuklu (gözlü), bütün ya da ayrılabilir kullanılabilen, antijen kaplı 2 adet pleyt
· Kullanıma hazır pozitif kontrol
· Kullanıma hazır negatif kontrol
· 100X Primer Antikor
· 100X Sekonder Antikor – Peroksidaz Konjugat
· Antikor Sulandırma Solüsyonu
· Serum Sulandırma Solüsyonu
· 10X Konsantre Yıkama Solüsyonu
· Substrat Solüsyonu
· Stop Solüsyonu
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
7.2.1.Ön Hazırlık
a) Teste başlamadan önce, serum örnekleri, reagentlar strip ya da pleyt (ler) oda sıcaklığına
(21-25 ºC) alınmalıdır.
b) Testin kaydı Equine piroplasmosis c-ELISA Kayıt Protokolüne yapılmalıdır.
c) Pleytten çalışılacak serum sayısı ve kontrol serumları sayısı kadar strip ayrılarak,
www.tarim.gov.tr
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kullanılmayan striplerin üzeri tekrar kapatılır ve buzdolabına kaldırılır. Kullanılacak
striplerin üzerine “Equine piroplasmosis c-ELISA Kayıt Protokolü” ile uyumlu olacak
şekilde numara verilir.
d) Kontrol ve serumların hazırlanması: Pozitif ve negatif kontrol ile şüpheli serumlar serum
sulandırma solüsyonu ile 1/2 oranında sulandırılır. Test edilecek serum sayısı ne olursa
olsun, pozitif kontrol çift, negatif kontrol üçlü çalışılır. Kontroller mutlaka her pleytte
kullanılmalıdır. Her bir serum ve kontrol ID’ leri Equine piroplasmosis c-ELISA Kayıt
Protokolünde belirtilir.
e) Primer antikorun hazırlanması: Bir birim 100X primer antikor, 99 birim antikor sulandırma
solüsyonu ile sulandırarak 1X primer antikor hazırlanır.
f) Sekonder antikorun hazırlanması: Bir birim 100X sekonder antikor peroksidaz konjugatı,
99 birim antikor sulandırma solüsyonu ile sulandırılarak 1X sekonder antikor peroksidaz
konjugatı hazırlanır.
g) Yıkama solüsyonunun hazırlanması: Bir birim 10X konsantre yıkama solüsyonu, 9 birim
deiyonize / distile su ile sulandırılarak 1X yıkama solüsyonu hazırlanır.
7.2.2. TestinYapılışı
a) Kontrol ve serum örneklerinin konulması: 50 µl’ ye ayarlı mikropipet ile antijen kaplı
pleyte Equine piroplasmosis c-ELISA Kayıt Protokolüne uygun olarak sulandırılmış
kontrol ve serum örnekleri konur. Pleytin kenarına birkaç kez hafifçe vurarak örneklerin
kuyucuk tabanına yayılması sağlanır. Bu işlem sırasında örneklerin kuyucuklar arasında
sıçramamasına dikkat edilir. Oda ısısında (21-25 ºC ) 30 dk inkübe edilir.
b) Kuyucukların yıkanması:
- Eğer otomatik yıkayıcı kullanılacaksa, pleyt cihaza konur ve her kuyucuk 1X yıkama
solüsyonu ile doldurularak yıkama işlemi 3 kez tekrarlanır.
- Eğer manuel yıkama yapılacaksa, inkübasyon süresinin sonunda pleyt lavaboya boşaltılır,
her kuyucuğa çok kanallı pipet ya da yıkama şişesi ile 1X yıkama solüsyonu doldurulur,
dökülür. Yıkama toplam 3 kez tekrarlanır.
c) Primer antikorun eklenmesi: Her kuyucuğa 50 µl 1X primer antikor eklenir. Pleytin
kenarına birkaç kez hafifçe vurarak örneklerin kuyucuk tabanına yayılması sağlanır ve
oda ısısında 30 dk inkübe edilir.
d) Gözlerin yıkanması: İnkübasyon süresinin sonunda pleyt lavaboya boşaltılır, “b”
maddesindeki gibi toplam 3 kez yıkama işlemi tekrarlanır.
e) Sekonder antikor konjugatından eklenmesi: Her kuyucuğa 50 µl 1X peroksidaz işaretli
sekonder antikor konjugatı eklenir. Pleytin kenarına birkaç kez hafifçe vurarak örneklerin
kuyucuk tabanına yayılması sağlanır ve oda ısısında (21-25 ºC) 30 dk inkübe edilir.
f) İnkübasyon süresinin sonunda pleyt lavaboya boşaltılır, “b” maddesindeki gibi toplam 3
kez yıkama işlemi tekrarlanır.
g) Substrat solüsyonunun eklenmesi: Her bir göze 50’şer µl substrat solüsyonu konur. Pleytin
kenarına hafifçe vurularak karıştırılır. 15 dk oda ısısında (21-25 ºC) inkübe edilir.
İnkubasyondan sonra kuyucuk içerikleri dökülmez.
h) Stop solüsyonun eklenmesi: Her bir göze 50’şer µl. stop solüsyonu konur. Pleyt hafifçe
kenarına vurularak karıştırılır ve kuyucuk içerikleri dökülmez.
ı) Test sonuçlarının okunması ve kaydedilmesi: Stop solüsyonunu ekledikten hemen sonra
pleyt okuyucuya yerleştirilir. 620, 630 ya da 650 nm de okutulur.
i) Kalan bütün reagent’lar buzdolabında 5±3ºC’da saklanır.
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7.2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Belirgin renk değişimi, primer monoklonal antikorların blokajının zayıf veya hiç olmadığını,
böylece şüpheli serumda B.equi/B.caballi antikorunun olmadığını gösterir. Primer
monoklonal antikorların antijenlere bağlanmasının engellenmesinden kaynaklanan zayıf
renk değişimi ise, şüpheli serumda antikor varlığını gösterir.
7.2.4. Testin değerlendirilmesi
ELISA okuyucusunun güvenli çalışıp çalışmadığının kontrolü amacıyla self test yapılır. Test
plate’inin OD değerleri 650 nm filtrede ELISA okuyucuda saptanır.
- Negatif kontrol O.D.’ si 0.300 ile 2.000 arasında olmalıdır.
- Pozitif kontrol inhibisyon oranı (% I), % 40 ve üzeri olmalıdır.
- İnhibisyon oranının hesaplanması:
% I = 100 – [(Serum O.D.x100) ÷ (Ortalama negatif kontrol O.D.)]
Sonuçların Değerlendirilmesi
- Serum inhibisyon oranı (% I), % 40 ve üzeri ise, serum pozitif (+)’ dir.
- Serum inhibisyon oranı (% I), % 40’ dan düşük ise, serum negatif (-)’ dir.
Sonuçlar Equine piroplasmosis c-ELISA Kayıt Protokolüne kaydedilir.
8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. c-ELISA Babesia equi Antibody Test Kiti kullanım kılavuzu (Türkiye’de kullanım için izin
ve ya ruhsatı alınmış kitler).
2. c-ELISA Babesia caballi Antibody Test Kiti kullanım kılavuzu (Türkiye’de kullanım için
izin ve ya ruhsatı alınmış kitler).
3. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.5.8.
4. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
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İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ
(IFAT) İLE EQUINE PİROPLASMOSİS’İN TEŞHİSİ
1. AMAÇ
At kan serumlarında İndirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) ile atlarda piroplasmosis
etkenleri olan Babesia caballi ve Babesia (Theileria) equi’ye karşı oluşan antikorların tespiti
amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
At kan serumlarında Babesia caballi ve Babesia (Theileria) equi’ye karşı oluşan antikorların
tespiti için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
IFAT : İndirekt Floresan Antikor Test
Konjugat : Flouresceine isotiocyanate ile işaretli spesifik anti-antikorlar (Anti-Horse IgG
(Whole-molecule FITC from Rabbit)
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test serumları, PBS ile 1/80 sulandırılarak daha önceden lamlar üzerine fikse edilmiş antijenin
(B.caballi/B.equi) üzerine konup, inkübasyon ve yıkama işleminden sonra antijen-antikor
reaksiyonunun meydana gelip gelmediğinin ve test edilen serumlar için de antijene karşı
oluşmuş antikorların bulunup bulunmadığının konjugat yardımıyla floresan mikroskopta
gösterilmesidir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
At kan serumları
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Etüv (37ºC)
· Floresan mikroskop
· Floresan mikroskop için karanlık oda
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Buzdolabı (5±3ºC)
Deep freeze (-18 ºC ile - 30 ºC aralığı)
Fön makinası
Manyetik karıştırıcı
Küvet
CaCl2 /Silika Jel bulunan kapalı kap
Erlenmayer
Alüminyum folyo
Ağzı kapaklı küvet
Hazır antijen preparatları
Lamel
Otomatik pipetler
Tek kullanımlık pipet uçları

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
-CaCl2 / Silica jel (Nem Çekici)
-Konjugat :Anti-Horse IgG (Whole-molecule FITC from rabbit)
-Gliserin
-Evans Blue
-Na2HPO4 X 12 H2O
-NaH2PO4 X H2O
-NaCl
-Potasyumsuz Phosphate Buffer Saline (PBS)
Potasyumsuz PBS Hazırlanması:
Alkali Kısım: 17,44 gr (0.3 mol) NaCl
7,16 gr (0.02 mol) Na2HPO4 X 12 H2O
24,60 gr
2000 ml distile suda çözülür.
Asidik Kısım: 8,72 gr (0.15 mol) NaCl
1,38 gr (0.01 mol) NaH2PO4 X H2O
10,10 gr 1000 ml distile suda çözülür.
Bu iki karışım birbiri ile karıştırılarak pH: 7,2’ye ayarlanır. Ya da kit içeriğindeki PBS’ in
hazırlanış prosedürü uygulanır.
Evans Blue Stok: 0.025 gr Evans blue
99.99 ml PBS için de eritilir. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
Konjugat Sulandırma Solüsyonu (1/4): 3 kısım PBS
1 kısım Evans blue stok
www.tarim.gov.tr
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Gliserin buffer: Bir erlen mayer içine 1 kısım PBS ve 9 kısım gliserin konur. Erlenin dışına
alüminyum folyo sarılır. Manyetik karıştırıcıda karıştırılır. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
Antijen
Babesia equi ve Babesia caballi antijenleri ile kaplı hazır preparatlar kullanılır. Bu antijen
preparatları kullanılana kadar derin dondurucuda (-18 ºC ile - 30 ºC aralığı) muhafaza edilir.
Konjugat
İndirekt Floresan Antikor Testinde, Anti-Horse IgG (Whole-molecule FITC from rabbit)
konjugatı veya kit içeriğindeki konjugat kullanılır.
Derin dondurucuda 20 µl’lik porsiyonlar şeklinde muhafaza edilen konjugat her testten önce
konjugat sulandırma solüsyonu ile 1/32 oranında sulandırılarak veya kit içeriğinde tarif
edildiği şekilde kullanılır.
IFAT’da kullanılan Kontroller
Buffer Kontrol: Buffer kontrol olarak PBS (pH 7.2) veya kit içeriğindeki PBS kullanılır.
Konjugat Kontrol: Konjugat sulandırma solüsyonu ile 1/32 oranında sulandırılan konjugat
veya kit içeriğindeki konjugat “konjugat kontrol” olarak kullanılır.
Kontrol Serumları: Kontrol serumları olarak daha önceden pozitif ve negatif olduğu bilinen
ring test serumları veya testler sonucu pozitif ve negatif olduğu tespit edilen serumlar
kullanılır. Kit kullanılıyorsa kit içeriğindeki pozitif ve negatif serumlar kullanılır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Ön Hazırlık
Antijen lamları derin dondurucudan çıkarılır ve içerisinde nem çekici bulunan, ışık
geçirmeyen, kapaklı bir kap içerisine konur ve oda ısısında (20-25 ºC) en az 30 dakika
bekletilir. İşlenecek serumlar PBS ile 1/80 titrede sulandırılır. Kit içeriğindeki referans
serumlar kit prosedürüne göre kullanılır. Daha önceden pozitif ve negatif olduğu bilinen
ring test serumları veya testler sonucu pozitif ve negatif olduğu tespit edilen serumlar
kullanılacaksa PBS ile 1/80 sulandırması yapılır.
7.2.2. Testin Yapılışı
Antijen lamları, için de nem çekici bulunan kaptan çıkarılarak, numaralandırılarak tabanı
nemlendirilmiş küvete yerleştirilir. Kit kullanılacaksa kit prosedürüne göre buffer kontrol,
pozitif serum, negatif serum ve 1/80 sulandırılmış test serumlarından antijen kaplı lamlarda
kendi gözlerine 10’ ar µl damlatılır, küvetin ağzı kapatılır ve 37ºC da 30 dakika inkübe edilir.
Daha önceden pozitif ve negatif olduğu bilinen ring test serumları veya testler sonucu pozitif
ve negatif olduğu tespit edilen serumlar kullanılacaksa PBS ile yapılan 1/80 sulandırmaları
antijen kaplı lamlarda kendi gözlerine konur. Buffer kontrol, 1/80 sulandırılmış test serumları
da kendi gözlerine konur, küvetin ağzı kapatılır ve 37ºC da 30 dakika inkübe edilir.
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İnkübasyonu takiben lamlar önce PBS ile elde, daha sonra PBS ile manyetik karıştırıcıda (5
dakika), son olarak da distile suyla manyetik karıştırıcıda (5 dakika) yıkanır ve sıcak hava
akımında kurutulur.
Kurutulan preparatlarda Buffer kontrol gözleri hariç tüm gözlere sulandırılmış konjugat
damlatılır ve 37ºC da 30 dakika inkübe edilir. Daha sonra etüvden alınan preparatlar yukarıda
anlatıldığı şekilde tekrar PBS ve distile su ile yıkanarak sıcak hava akımında kurutulur. Kit
kullanıldığında kit içeriğindeki konjugat kit prosedürüne göre kullanılır.
Kurutulan lamların üzeri gliserin buffer damlatılarak lamelle kapatılır. Ya da kit içeriğindeki
Mounting medium ile kapatılır. Bu şekilde hazırlanan preparatlar karanlık odada, floresan
mikroskobun x 40’lık objektifinde incelenir.
7.2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Testin değerlendirilmesinde temel titre B. equi ve B.caballi için 1/80 olarak (OIE Manual,
Babesia equi ve B. caballi IFA IgG Antibody Test Kit Prosedürü) kabul edilir. Testin pozitifliği
karanlık sahadaki elma yeşili renkte floresan parlamalarına (antijen-antikor reaksiyonunun
konjugat yardımıyla gösterilmesi) göre değerlendirilir.
8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Babesia equi ve B. caballi IFA IgG Antibody Test Kit Prosedürü.
2. Çakmak, A (1987). Untersuchungen zur inzidenz von haemoparasiten in einer Rinderherde
in der provinz Ankara. Hannover, Tierarztl. Hochsch., Diss. 133 p.
3.OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2008. http://www.
oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/. Erişim Tarihi:
20.12.2012.
4.WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/WHOCDS_CSR_LYO_2004_11/en/.
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AKİVADES (RUDİTAPES DECUSSATUS)’LERDE
PERKİNSOSİSİN SIVI THİOGLYCOLLATE
MEDİUMDAKİ KÜLTÜR MUAYENESİ İLE
İDENTİFİKASYONU
1. AMAÇ
Çift kabuklu yumuşakçalardan akivadeslerde (Ruditapes decussatus) Perkinsosis hastalığı etkeni olan Perkinsus olseni’nin kültür muayenesi ile tespiti amaçlanır.
2.UYGULAMA ALANI
Akivadeslerde Perkinsosisin kültür muayenesi ile teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
· Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
· Çift kabuklu yumuşakçaları açarken dikkatli olunur. Akivadesleri açarken oluşacak kesik
vb. sonrası yara dezenfekte edilir ve ilk yardım kuralları uygulanır.
· Laboratuvar atıkları biyolojik tehlike olarak önem arz ettiği için, bunların laboratuvardan
uzaklaştırılmasında kurallara uygun şekilde hareket edilir.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Perkinsosis: Akivadeslerde Perkinsus olseni/atlanticus’un oluşturduğu paraziter hastalıktır.
Perkinsus olseni: Protozoan bir parazit olup, Perkinsozoa veya Dinozoa anacında ve Protalveolata alt anacında yer aldığı bildirilmekle birlikte, sistematikteki yeri tam bilinmemektedir.
Konak dışındaki yaşam süresi bilinmemekle birlikte en azından birkaç ay prezoosporangia
ya da hypnosporların geliştiği bilinmektedir. Duyarlı konak türler son derece geniş bir konak
yelpazesine sahip olup, Ruditapes decussatus, diğer çift kabuklular ve gastropod türleri duyarlı olabilir. Enfeksiyon bütün organların bağ dokusunda ve hemositlerde görülür. Enfeksiyon
yoğunluğu konağın yaşı ile birlikte artar. Enfeksiyon konak ve çevresel koşullara bağlı olarak
ölümcül olabilir ve hayat boyu kalabilir. Etken konaktan konağa direkt taşınır ve tüm evrelerinde enfektiftir. Prevalans konak ve çevresel koşullara bağlı olarak çok değişken olmakla
birlikte çoğu zaman % 100’dür. Kabuklular patojen ile 1 yıldan fazla enfeksiyona maruz kalırsa hastalık prevalansı yüksek seyreder. Perkinsus olseni Kuzey Amerika bilinmemekle birlikte
dünyanın değişik ülkelerinde görüldüğü bildirilmiştir. Enfeksiyon yoğunluğu 19-21°C’de en
yüksek düzeydedir. İnce sulu doku, soluk sindirim bezi, bazı konakçıların manto ve solungaçlarında nodül gibi büyük bulgular vardır, ancak bunlar P. olseni enfeksiyonuna özgü değildir.
www.tarim.gov.tr
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Ruditapes decussatus (Carpet clam): Akivades
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Akivadeslerin thioglycollate mediumdaki kültürlerinde Perkinsosis etkeni Perkinsus olseni’nin
mikroskobik olarak hypnosporlarının görülmesi ile parazitolojik olarak teşhis konur.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Akivadeslerin solungaç, sindirim bezleri ve mantoları materyal olarak kullanılır. Küçük parçalar kesilip vasatın içine atılarak steril olarak ekim yapılır.
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Işık mikroskobu
· Magnetik karıştırıcı
· Su banyosu
· İnkübatör
· Rodajlı Lam
· Lamel
· Makas
· Forseps
· Skalpel
· Lanset
· Kıvrık uçlu pens
· Bunzen bek
· 15 cc’lik steril tüpler
· Pastör pipetleri
· Filtre kağıdı
· Koyu renkli cam şişe
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
Sıvı Thioglycollate medium besi yeri için:
· NaCl
· Thioglycollate medium
· Antibiyotik+ Antimikotik Solüsyonu
Lügol iodin solüsyonu için:
· Potasyum iodid
· İodin kristalleri
· Distile su
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7.1.3. Lügol İodine Stok Solüsyonunun Hazırlanması
6 gr potasyum iodid ve 4 gr iodin kristalleri alınarak 100 ml distile suda çözdürülür. 24 saat
bekletilir ve filtre edilerek koyu renkli bir şişede oda sıcaklığında bekletilir. Lügol iodine
çalışma solüsyonu kullanılacağı zaman, 30 ml distile su ve 15 ml stok solüsyon konularak
hazırlanır.
7.1.4. Sıvı Thioglycollate Medium Besi Yeri Hazırlanması
· 14.6 gr Thioglycollate medium (dekstroz içeren), 10 gr NaCl ve 485 ml steril distile su cam
şişeye konur.
· Magnetik karıştırıcıda ısı yardımıyla eritilir.
· Solüsyon parlak altın sarısı bir renk alır.
· 100°C’de 15 dakika su banyosunda bekletilir.
· Daha sonra 121°C’de 15 dakika otoklav edilir.
· Otoklav öncesi pH=7.1 (7.1-7.4) olmalıdır.
· Kültür otoklavdan çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığında saklanır.
· Hazırlanan kültürden steril tüplere 9.5 cc konur.
· Otoklavlanmış çözelti 3 hafta kadar tüpler için de saklanabilir.
· Ekim yapılmadan en az 1 saat önce hazırlanan kültüre antibiyotik ve antimikotik eklenir.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
7.2.1. Akivadeslerin Açılması
· Akivadeslerde (Ruditapes decussatus); her iki kabuk, geniş kenardaki birleşim noktasından
keskin bir bistüri ile aralanarak ve içeri sokulan bisturi ucu ile kabuk iç yüzeyinin adduktor
kası ile olan bağlantıları dokulara zarar vermeden koparılarak ikiye ayrılır.
7.2.2. Kültüre Ekim Yapılması
· Akivadesler alınıp, kabukları iç organlar zedelenmeden açılır.
· Steril makas ve forsepsle yaklaşık 5x10mm büyüklüğünde solungaç, sindirim bezleri ve
mantodan parçalar kesilir.
· Vasatın içine steril olarak ekim yapılır.
· Karanlık ortamda oda sıcaklığında (22-25˚C’de) 5-7 gün bekletilir.
7.2.3. Kültür Muayenesi İçin Preparat Hazırlanması
· İnkübasyon sonrası doku parçaları steril bir şekilde steril ortamda tüpten lam üzerine alınır.
· Steril olarak bir skalpel yardımıyla doku ince ince parçalanır.
· Üzerine pastör pipeti ile 1 damla lügol iyodin solüsyonu eklenir.
· Üzerine lamel kapatılarak oda ısısında10 dakika bekletilir.
· Işık mikroskobunda x40-x100 büyütmede incelenir.
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7.2.4. Kültür Muayenesi
· Mikroskop altında inkubasyon süresince kültür içerisindeki parazitler 2-10 μm’den 50-70
μm’ ye kadar büyüklükte görülebilir.
· Perkinsus hypnosporları yuvarlak şekilde, duvarları siyah veya mavimsi siyah renge boyanmış olarak görülür.
7.2.5. Sonuçların Değerlendirilmesi
Enfeksiyon yoğunluğunun derecelendirilmesi aşağıdaki şemadaki şekilde yapılır.
Akivades kültürünün mikroskobik derecelendirme şeması:
Enfeksiyon yoğunluğu

Derecelendirme Hypnosporların tarifi

Enfekte değil

0

------

Çok hafif enfeksiyon

0.5

Tüm dokuda 10 parazit hücresinden daha az
mevcut.

Hafif enfeksiyon

1

Tüm dokuda 11-100 hücre mevcut. Parazitler
dağınık ya da 10-15 hücrelik izole kümeler
oluşmuş.

Orta derecede hafif enfeksiyon

2

Parazitsiz bazı bölgeler mevcut, fakat diğer bölgeler
24-50 hücrelik lokalize yoğunluklar gösterir ya da
100 büyütmedeki her sahada 2-3 hücre bulunacak
şekilde uniform olarak hücreler dağılmış.

Orta derecede enfeksiyon

3

Parazitler 100 büyütmede her sahada 3 hücreden
fazla bulunacak kadar çok sayıda, 50 hücreden
fazla hücre kütleleri az çok lokalize, doku
makroskobik olarak mavi/siyah renk göstermez.

Orta derecede ağır enfeksiyon

4

Tüm dokuda çok sayıda parazit hücreleri mevcut,
fakat dokunun yarısından azı makroskobik olarak
mavi/siyah renk gösterir.

Ağır

5

Parazit hücreleri çok büyük sayılarda oluşur,
dokunun büyük bir kısmı makroskobik olarak
mavi/siyah görünür.
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BALIKLARDA PARAZİTER HASTALIKLARIN
TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Paraziter balık hastalıklarının teşhisi amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Paraziter balık hastalıklarının teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
FTS: Fizyolojik tuzlu su
Ötenazi: Hastanın iyileşme umudunun olmadığı hallerde hastanın acılarına son vermek için
hastaya uygulanan ölüm uygulaması
Nekropsi: Ölüm nedenini bulmak amacıyla, ölü hayvanın iç organ ve boşluklarının dikkatle
kesilmesi, açılması ve incelenmesi, postmortem (ölüm sonrası) muayene, otopsi
Lateral: Yanda, yan tarafta
Kranial: Başa bakan, başa doğru bulunan
Ventral: Karına ait, karına doğru
Caudal: Kuyruğa doğru, kuyrukla ilgili
Dorsal: Sırta ait, sırtın, sırta bakan
Operculum: Solungaç kapağı
Eksoftalmi: Gözün öne itilmesi, göz küresinin dışarı doğru çıkması.
Endoftalmi: Göz küresinin göz çukurluğu içine çekik durumda olması
Buftalmi: Göz küresinin tek veya çift taraflı olarak aşırı genişlemesi
Ektoparazit: Dış parazit
Hiperplazi: Dokuda normal hücre sayısının aşırı artması, doku veya organın hücre sayısındaki artış nedeniyle büyümesi.
Ciliata: Kirpikliler
Obligat parazitler: Yaşamsal evrelerinin çoğunu konukçu vücudunda geçiren, bazı yaşamsal
olayları ancak konukçu vücudunda gerçekleştirebilen parazitler
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Histozoik: Konak dokuları içerisinde yaşayan
Kolezoik: Konağın safra kesesi, bağırsak gibi organlarının iç boşluklarında yaşayan
Anadrom: Hayatlarının çoğunu denizlerde geçiren ve denizalası gibi yumurtlamak için her
yıl tuzlu sudan tatlı sulara göç eden balıklar
Hemoraji: Kanama
Pilorik: Duodenumun hemen önündeki mide ucuna ilişkin
Diseksiyon: Herhangi bir canlıyı incelemek üzere kesip açma, doku ve organları görülebilir
duruma getirme, keskin ve küt bir şekilde parçalara ayırma
Kapsüla: Bir organı, hücreyi, bakteriyi ya da bir yapıyı çevreleyen kese şeklindeki bir kılıf
Nodül: Vücutta herhangi bir noktada saptanabilen şişlik, kitleler
Marsupium: İsopoda’larda yumurtlamadan sonra yumurta ve larvaların bir süre için taşınmasına yarayan organ
Regio otica: Balıklarda işitme ve denge bölgesi
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Balık parazitlerinin direkt mikroskobik muayenesi, boyanması veya sabit preparat
hazırlanarak teşhis edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Canlı veya yeni ölmüş taze balık
7.1.1.Kullanılan ekipman
· Cetvel
· Hassas terazi
· Streo mikroskop
· Işık mikroskobu
· Manyetik karıştırıcı
· Santrifüj
· Blender
· Büyüteç
· İnce uçlu makas
· Pens
· Bistüri
· Hemostatik pens
· Toplu iğne
· Siyah mum
· Petri kutusu
· Mezür
· Havan
www.tarim.gov.tr
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Siyah mumlu petri kutusu
Fırça
Kapaklı cam şişe
Pipet
Lam
Lamel
Bunzen bek
Beherglas
Kurutma kağıdı
Filtre kağıdı
Süzgeç
Cam çubuk
Damlalıklı şişe
Spatül
Değişik büyüklüklerde bıçak
Tek kullanımlık eldivenler
Küvet
Tıbbi atık torbaları

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Giemsa boyası
· Metilen mavisi
· KOH (Potasyum hidroksit)
· NACl
· Etil alkol
· Gliserin
· Pikrik asit
· Formalin
· Glasial asetik asit
· Borax
· Carmine
· Distile su
· Jelatin
· Karbolik asit
· Hidroklorik asit (HCl)
· Tricaine methane sulfonate (TMS, MS 222)
· Benzocaine hydrochloride
· Karbolik asit (Phenol C6H5OH)
· Ksilol
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kristal Violet (veya metil violet)
Lügol solüsyonu
Eosin veya sulu fuksin
Çini mürekkebi
May-Grünwald boyası
Tripsin
Entellan
Tırnak cilası
Distile su
İmmersiyon yağı

7.1.2.1. Kimyasalların Hazırlanması
7.1.2.1.1. Fizyolojik tuzlu su:
(%0,9’luk) 9 gr NaCl + l lt distile su ile hazırlanır.
7.1.2.1.2. Metilen Mavisi Solüsyonu Hazırlanması
Stok solüsyon
Metilen mavisi 1.5 g
Alkol(%95) 100 cc.
Metilen mavisi bir havana konur, üzerine konan azar miktarlardaki alkolde ezilerek eritilir.
Bir şişeye alınan boya solüsyonu manyetik karıştırıcıda 4-5 saat çalkalanır ve 24 saat
bekletildikten sonra filtre kağıdından süzülür ve şişede saklanır.
Kullanma solüsyonu (Löffler)
Metilen mavisi (stok) solüsyon 30 cc
Distile su (%0.01 KOH’li) 100 cc
Önce distile su içine %0.01 KOH konur ve karıştırılır.
Sonra 30 cc stok metilen mavisi solüsyonu katılır ve iyice karıştırılır. Bir gün bekledikten
sonra filtre kağıdından süzülerek cam kapaklı şişelerde saklanır.
7.1.2.1.3. Giemsa Boya Hazırlanması
Giemsa stok solüsyonu 5 cc
Distile su (pH’sı 7.2 olan) 95 cc
Bir mezüre konarak bilek hareketleri ile iyice karışması sağlanır.
7.1.2.1.4. Asit-alkol Hazırlanması
%99 oranında %70’lik etil alkol + %1 oranında HCl konularak hazırlanır.
Etil alkol sulandırmaları: Saf (%100) ve değişik sulandırmalarda (%50, %70, %80, %90,
%95’lik) hazırlanır.
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7.1.2.1.5. Bouin Solüsyonu Hazırlanması
75 ml %1,22’lik doymuş sulu pikrik asit,
25 ml formalin (gerekirse formalinin miktarı 20 ml’ye indirilebilir)
5 ml glasial asetik asit karıştırılarak hazırlanır.
(Bu solüsyon Monogenoidea sınıfındaki parazitlerin tespitinde kullanılır).
7.1.2.1.6. Borax Carmine Boyası Hazırlanması:
100 ml distile suya 3 gr carmine ile 4 gr borax ilave edilerek, 100ºC’de bu maddeler çözülünceye
kadar (yaklaşık yarım saat) kaynatılır. Çözeltiye 100 ml %70’lik etil alkol ilave edilir, iki gün
bekledikten sonra, bu karışımın süzülmesiyle elde edilen boya, kullanıma hazır hale gelir.
(Trematoidea ve Cestoidea sınıfındaki parazitlerin boyanmasında kullanılır).
7.1.2.1.7. Gliserin Jel Hazırlanması
1 kısım iyi kalitede erimiş jelatin
1,5 kısım gliserin ve birkaç damla karbolik asit (Phenol C6H5OH) kullanılır.
%1’lik jelatin bir gece soğuk suda bırakıldıktan sonra, ertesi gün suyu dökülür ve eriyinceye
kadar ısıtılır. Sonra gliserin ile karbolik asit ilave edilerek, cam çubuk ile karıştırılır ve filtre
edilerek, kapaklı cam şişede saklanır. (Nematoda sınıfındaki parazitlerin preparasyonunda
kullanılır).
7.1.2.1.8. Siyah Mumlu Petri Kutusunun Hazırlanması:
Siyah mum alınır, petri kutusu için de eritildikten sonra ince bir tabaka halinde yayılarak
donması sağlanır.
7.1.2.1.9.
AFA
(Alkol-Formalin-Asetik
asit)
Fikzatifinin
Hazırlanması
100 ml formalin, 250 μl etil alkol (% 95'lik), 50 μl glasiyal asetik asit, 100 ml gliserin ve 500
ml distile su ile hazırlanır.
7.2.Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Balık Anatomisi
Balık anatomisi Şekil 1’de görüldüğü gibidir.
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Şekil 1: Balık Anatomisi (http://1.bp.sihasimbolon.blogspot.com.)
7.2.2. Balıklarda Ötenazi
7.2.2.1. Dekapitasyon
Küçük balıklar ense bölgesinden kesilerek öldürülür.
Bu amaçla omurilik, gözlerin arkasından bir makas yardımıyla kesilerek beyinden ayrılır.
7.2.2.2. Enjektabl Farmasötik İlaçlarla Ötenazi
Balıklarda bu amaçla tricaine methane sulfonate (TMS veya MS 222) 500 mg/L ve benzocaine
hydrochloride 250 mg/L uygulanarak ötenazi yapılabilir.
7.2.3. Balıklarda Nekropsi ve Makroskobik Muayene
Balıklar küvete alınır. Akvaryum balıkları gibi küçük balıklar, eğri bir pens yardımıyla
tutulurlar. Sivri uçlu makas ile ventral bir kesit yapılır. Makas anüs deliğinden içeriye doğru
sokulur ve bu ucun kesim sırasında hiçbir organı zedelememesine dikkat edilir. Kesit, düzgün
olarak anüsten başa doğru karın yüzgeçleri arasından geçerek göğüs yüzgeçlerine kadar
uzanır. Balık yan yatırılarak yay şeklindeki 2. kesit, anüsten vücudun sırt kısmına doğru vücut
boşluğunu ortaya çıkaracak şekilde solungaç boşluğu boyunca kesilerek yapılır. Vücudun yan
duvarı bir pens ile tutularak yukarıya kaldırılır. Peritonla kesilen vücut duvarı arasındaki
yapışmalar araya sokulan bir spatül sapının yardımıyla dikkatli şekilde ayrılır. İkinci kesit,
solungaç boşluğuna kadar yapılmış ise kesik vücut duvarı ileri veya aşağıya doğru katlanabilir.
Karın tarafına doğru köşe parçası gerekirse kesilerek uzaklaştırılır. Ventral ve lateral kesitlerle
karın boşluğu açılan bir balıkta iç organlardan karaciğer, dalak, pankreas, mide, bağırsak,
pilorik keseler, hava kesesi, böbrek, kalp, gonatlar veya testislerle kasların gözle ve gerekirse
büyüteçle dikkatlice muayeneleri yapılır.
Büyük balıklarda pens yerine hemostatik pens kullanılır. Hemostatik pens yana yatırılan
balığın anüs deliğine sokularak sıkıştırılır. Önce ventral kesit, daha sonra da lateral kesit
yapılır. Hemostatik pensle, kesilen yan vücut duvarı sabit olarak tutulur. Üçüncü kesit
(solungaç kapağı veya operkular kesit) solungaçların serbest olarak görülebilmesi için yapılır.
Pens ile solungaç kapağı hafifçe kaldırılır. Dördüncü kesit (kafatası veya kranial kesit) önden
www.tarim.gov.tr
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arkaya doğru keskin bir bistüri ile yapılarak beyin rahatça görülebilir.
Nekropsiyi takiben organların muayenesine geçilir. Lezyonlar veya deformasyonlar varsa
tanımlanarak boyutu, yeri ve sayısı kaydedilir. Organlar incelenirken rengine, durumuna
ve kıvamına dikkat edilir. Solungaçların solgun, ödemli olup olmadığına, mantar benzeri
oluşumlar ve nodüller olup olmamasına, karaciğerin sarı renk almasına, büyümesine ve kan
toplanmasına, dalağın şişkinliğine, büyümesine ve nodüller olup olmamasına, böbreklerin
solgunlaşmasına, bağırsağın saydamlaşması ve yangılı kızarıklığına, safra kesesi için de
safranın sertleşmesine, bağırsaklarda hemoraji, içeriğin yapısı, içeriğinde parazit olup
olmadığına, karaciğer ve cinsiyet organlarında yağlanmaya, vücut boşluğunda sıvı olup
olmadığına ve varsa bu sıvının rengi, kokusu ve miktarına, solungaçlar, karaciğer, dalak,
pankreas ve böbreklerde kapsüla altında ve kesit yüzünde serpilmiş halde açık gri-beyaz renkli
düğümcük ve kistler veya odakların bulunup bulunmadığına dikkat edilir. Hava kesesinde
yangı ve hemoraji, anüste parazitlere bağlı şişlik, kızarıklık ve çıkıntılar olup olmadığı kontrol
edilir ve bu gibi bulgular varsa kaydedilir.
Ayrıca yüzgeçlerde dökülmeler, pulların durumu, deride renk değişiklikleri, erozyonlar,
kanamalar, lezyonlar, kistler ve ektoparazitler olup olmadığı kontrol edilir. Ağızda dış ve iç
boşluklar kontrol edilir. Parazitler ve parazitten kaynaklanan lezyonlara bakılır. Gözler kapanıklık, kanamalar, mukus artışı, eksoftalmi, endoftalmi ve buftalmi yönünden kontrol edilir.
Kaslarda renksiz alanlar, kanama ve anormal kitleler olup olmadığına bakılır.
Eğer balıklar yeni ölmüş ise her balığın öncelikle boy ve ağırlığı ölçülür. Daha sonra da çıplak
gözle ve streo mikroskop altında deri ve yüzgeçleri incelenerek ektoparazit taraması yapılır.
Bu işlemler tamamlandıktan sonra, diseksiyon işlemine geçilir.
Operculumların her iki yönü ve solungaç lamellerinin araları, ince bir iğne ve küçük bir pens
yardımıyla incelenir. Diseksiyon işleminde; ilk önce balığın operculumları gözlerle birlikte
her iki yönde tek tek, daha sonra da her iki tarafta bulunan dörder adet solungaç yayı ayrı
ayrı kesilir. Kesilen her bir kısım, içlerinde %0.9’luk fizyolojik tuzlu su (FTS) bulunan petri
kutularına konulur. Gözler ise lensleri çıkarıldıktan sonra streo mikroskop altında incelenir.
Endoparazitlerin aranması amacıyla sindirim kanalı siyah mumlu bir petri kutusuna
alınarak, makas vasıtasıyla bir uçtan diğer uca uzunlamasına kesilmiş ve iğneler ile mumlu
zemin üzerinde gerdirilir. Bu şekilde hazırlanmış sindirim kanalı streo mikroskop altında
ince iğne ve fırçalar yardımıyla incelenir. Ayrıca balığın iç organlarını saran mezenter dokusu
ile kesilerek küçük parçalar haline getirilen kalp, karaciğer, dalak ve böbrekler de yukarıda
anlatılan yöntemle incelenir. Kaslara göç edebilen parazitlerin olma ihtimaline karşı,
diseksiyon işlemi tamamlanmış balıkların kas dokularına bakılır.
Bulunan parazitler yer ve sayıları itibari ile kaydedildikten sonra, ince iğne ve fırçalar
yardımı ile yerlerinden alınarak, FTS içeren petri kutularına konulur. Bu solüsyondan alınan
parazitler, tespit edildikten sonra, ışık mikroskobunda çeşitli kaynaklarda belirtilen kriterlere
göre incelenmelerinin ardından teşhis edilir.
7.2.4. Doku ve Organlardan Muayene İçin Preparat Hazırlanması
7.2.4.1. Kan Frotisi Hazırlanması
· İnce froti yapmak için lam üzerine bir damla kan konur.
· Bir lamel yardımıyla, ince bir tabaka halinde yayılır.
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7.2.4.2. Organ Frotisi Hazırlanması
· Ölen balıkların iç organlarından frotiler hazırlanır. Bu organlar şüphe edilen hastalığa
göre değişmekle birlikte; karaciğer, dalak, böbrek, kalp vb. olabilir.
· İç organlarda bir kesit yapılır. Kesit yüzeyinden lamel sürülerek bir parça doku alınır
ve ince kan frotisindeki gibi froti hazırlanır veya dokudan tuşe (dokundurma) froti
hazırlanır.
7.2.4.2. Organ ve Dokulardan Preparat Hazırlanması
Balıkta belirgin bir enfekte alan varsa küçük bir miktar mukus lama alınır. Belirgin bir lezyon
yok ise mukozadan bir genel yayma preparat hazırlanır. Bunu yapmak için, deri sadece kafa
arkasından kuyruk tabanına kadar lam veya lamel kenarına kazınır ve bir lama yayılır. Ya da
bir bistüri ile mukus kazınır, lam üzerine konur ve bir damla deniz suyu veya balık tankından
alınan su damlatılarak üzerine lamel kapatılır. Kurumadan hemen mikroskopta muayene
edilir. Preparatta parazit hareketinden ayırt etmek için su akışı dikkate alınmalıdır. x10 veya
x40 objektifle muayene edilir.
Kesilen solungaç lamelleri bağlayıcı dokularından küçük bir makas yardımıyla ayrıldıktan
sonra lam üzerine yayılır, üzerine FTS damlatıldıktan sonra lamel kapatılarak mikroskopta
x10 veya x40 objektifle monogenean parazitler, digenean parazitler, copepodlar ve solungaç
protozoonları yönünden muayene edilir. Myxosporean parazitler ve diğer protozoer
parazitlerin teşhisi için; solungaçlar, deri, kalp, bağırsak, karaciğer, safra kesesi, dalak,
böbreklerden ve erkek ergin balıklarda ayrıca gonatlardan küçük birer parça makasla kesilir ve
lam üzerine alınarak lamelle iyice ezilip, FTS damlatılarak üzerine lamel kapatılır. Hazırlanan
bu taze frotiler natif olarak ışık mikroskobunda x10 ve x40’lık objektif ile incelenir. Ayrıca
lam üzerinde ince yayılarak hazırlanan organ frotileri; Giemsa, Metilen mavisi veya Gram
boyama yöntemleri ile boyanır.
7.2.5. Preparat Boyama Teknikleri
7.2.5.1. Metilen Mavisi ile Boyama
Preparat üzerine boya solüsyonu konarak 5-8 dakika bekletilir.
Boya dökülür, yıkanır, kurutulur ve immersiyon objektifi ile muayene edilir.
Parazitler mavi renkte görülür.
7.2.5.2. Giemsa Boyama
Sürme frotiler metil alkolde 5 dakika tespit edilir.
Sonra %5’lik Giemsa boya solüsyonunda oda ısısında 40 dakika süreyle boyanır.
Distile su ile hafifçe yıkanıp kuruması sağlanır.
Preparatlar immersiyon objektifi ile muayene edilir.
7.2.5.3. Gram Boyama
Preparat hazırlanır, havada kurutulur ve alevde tespit edilir.
Kristal violet (veya metil violet) solüsyonu dökülür ve 2-3 dakika bekletildikten sonra, boya
uzaklaştırılır ve preparat yıkanmaz.
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Üzerine lügol solüsyonu konularak 1-2 dakika beklenir. Lügol solüsyonu dökülür ve preparat
yine yıkanmaz.
Absolut (% 96’lık) alkolle dekolere edilir. İşlem, alkol renksiz akıncaya kadar devam eder.
Preparat su ile yıkanarak alkol uzaklaştırılır.
Eosin veya sulu fuksin ile 5-10 saniye boyanır ve su ile yıkanarak boya giderilir.
Hazırlanan preparat kurutma kağıdında veya havada kurutulur.
Preparata immersiyon yağı damlatılır.
İmmersiyon objektif ile mikroskopta incelenir.
7.2.5.4. May-Grünwald Boyama
Boyanın bileşiminde metil alkol bulunduğundan tespit edilmez.
Preparat üzerine May-Grünwald boyasından tüm preparatı kaplayacak şekilde dökülür. Bu
işlem damlalıklı şişe veya pipetle yapılırsa boyanın fazla akması önlenmiş olur.
Boya 3 dakika süreyle bekletilir. Bu sürenin sonunda boyanın üzerine, kullanılan boya
solüsyonu kadar nötr pH’da distile su ilave edilir veya preparat bir pens yardımıyla tutulup
boyası dökülerek için de saf su bulunan bir petri kutusuna daldırılıp 1 dakika beklenir.
Boya yıkanmadan havada kurutulur. Bir damla immersiyon yağı damlatılarak mikroskopta
incelenir.
7.2.6. Helmint ve Acanthocephala’ların Tespiti, Boyanması ve Preparasyonu
Bulunan Monogenoidea’lar solungaç lamelinden ya da daha önce konuldukları dinlendirme
solüsyonundan bir pipet vasıtasıyla alındıktan sonra, bir lam üzerine konulur ve üzerine
lamel kapatılır. Parazitin tespiti amacıyla lamelin lam ile birleştiği bir ucundan bir damla
Bouin solüsyonu verilirken diğer ucuna kurutma kağıdı konulur. Parazitin daha iyi bir
şekilde açılarak, teşhis için gerekli kısımlarının daha iyi görülebilmesini sağlamak için;
lamelin lamla birleştiği sağ, sol, yukarı ve aşağı köşelerine karşılıklı küçük ağırlıklar konulur.
Bouin solüsyonu, lamelin lam ile birleştiği tüm yüzeye yayılıncaya kadar beklenir, ardından
karşılıklı konulan ağırlıklar kaldırılır. Preparat kuruduktan sonra, lamelin etrafı tırnak cilası
ile çevrilerek sabit preparat haline getirilir.
Toplanan Trematoidea, Cestoidea ve Nematoda’lar ise, önce FTS bulunan petri kutularında
yarım saat bekletilir. Trematoidea ve Cestoidea tespitinde 60oC’de %70’lik etil alkol veya FTS
kullanılır. Bunun için bir beher içerisine konulan %70’lik etil alkol veya FTS 60oC’ye kadar
ısıtılır. Hazırlanan bu sıvı; için de parazitin bulunduğu dinlendirme solüsyonunun bir kısmı
pipetle çekildikten sonra, burada bulunan parazitin üzerine dökülür ve parazitin tespiti
sağlanır.
Trematoidea, Cestoidea ve Acanthocephala sınıfı parazitlerin boyanarak kalıcı preparatlar
haline getirilmesi için; daha önce tespit edilen parazit, öncelikle saf su bulunan bir petri
kutusuna alınarak 10-15 dakika bekletilir. Başka bir petri kutusuna Borax Carmine boyası
konulur ve parazit saf su içeren petri kutusundan alınıp boya solüsyonunun bulunduğu
petri kutusuna konulur. Boyanın parazitin içine girdiğinden tam olarak emin oluncaya
kadar (yaklaşık 2 saat) parazit bu petri kutusunda tutulur. Parazitler daha sonra, asit-alkol
içeren petri kutusuna alınır. Mikroskopta teşhis için gerekli kısımlar görülene kadar boyanın
çıkması beklenir ve tekrar saf su içeren petri kutusuna alınır. Birer saat süreyle sırasıyla %50,
%70, %80, %90 ve %100’lük etil alkol içeren petri kutularında bekletilir. Daha sonra 5-10
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dakika ksilol içeren petri kutusunda bekletilir. Bu aşamalardan geçen parazit, bir iğne ve
pipet yardımıyla lam üzerine alınır ve üzerine entellan damlatılıp lamel ile kapatılarak kalıcı
preparat haline getirilir.
Nematoda tespitinde ise 50 μl gliserin + 740 ml %95’lik etil alkol + 210 ml saf su karışımı
kullanılır. Küçük bir beher içerisine bu karışımdan bir miktar alınıp 60oC’ye kadar ısıtılır.
Isıtılan karışım, dinlendirme solüsyonunda bulunan parazitin üzerine dökülür ve parazitin
tespiti sağlanır.
Tespit edilen Nematoda sınıfı parazitler, boyama işlemine tabii tutulmadan direkt gliserin
jel ile preparat haline getirilir. Preparasyon için daha önceden tespit edilmiş olan Nematoda
bir pipet veya iğne yardımıyla lam üzerine alınır, bir pensin ucunda tutulan lamelin üzerine
de bir iğne vasıtasıyla nohut tanesi büyüklüğünde gliserin jel konulur. Pensle tutulan bu
lamel, alttan ısıtılarak gliserin jelin erimesi sağlanır. Parazitin bulunduğu lamın üzerine
lamel kapatılır. Preparat kuruduktan sonra, lamelin lam ile birleşen kenarları tırnak cilasıyla
çevrilerek kalıcı preparat haline getirilir.
7.2.7. Parazitlerin Muhafazası
Haemoprotozoalar, Apicomplexa filumundan protozoonlar ve myxozoaların gelişme
şekillerinin Giemsa boyalı frotileri saklanır.
Metazoalar toplandıktan sonra su ya da tuzda gevşetilir. Alkol-Formalin-Asetik asit (AFA)
için de tespit edilir. 50°C’lik ısı işlemine tabi tutulur ya da etanole alınır.
Trematodlar, Cestodlar, Acanthocephala’lar borax carmin ile boyanıp yapıştırılarak,
monogenean parazitler gliserin jel ya da Bouin solüsyonunda tespit edilerek, Nematodlar
gliserol/etanol, gliserol veya % 70’lik etanolde muhafaza edilir.
Athropod, copepod ve isopodlar ise %70’lik etanolde tespit edilerek saklanır.
7.2.8. Önemli Balık Parazitleri ve Teşhisi
7.2.8.1. Protozoon Parazitler
7.2.8.1.1. Flagellatalı Protozoonlar
Oodiniosis ve Amyloodiniosis: Yeşil fotosentetik pigment klorofil içeren Dinoflagellatalardan parazitlerdir. Oodinium’lar tatlı su balıklarında, Amyloodinium’lar ise deniz balıklarında görülür. Oodinium ocellatum’un protoplazmik uzantısı balıkların deri ve solungaçları
üzerinde bir ağacın kökü gibi tutunarak, epitelial hücreleri etkiler ve dokularda parçalanmalara neden olur. Deri, açık gri renkte ve bulanık görülür. Solungaç flamentlerinde hemoraji
ve yangı şekillenir. Balıklarda solunum güçlüğü belirir. Solungaç epitellerinde beyaz, yuvarlak, küçük kabarcıklar oluşur ve bunlar düğümcükler şeklinde görülürler. Amyloodinium
ocellatum trofozoitleri balıklara saldırarak epitel doku üzerinden beslenirler. Günler sonra
trofozoitler balığı terk ederler. Tomont haline gelen parazit hızla çoğalarak, hareketli, hastalık
oluşturan dinosporları oluştururlar. Dinosporlar balıklarda yaşam döngülerini tamamlarlar.
Solungaç ve deri dokusu hastalığın en çok etkilendiği organlardır. Akut ölümler görülür, hasta balıklarda renk koyulaşması özellikle yüzgeçlerde kadife benzeri nodüller oluşturur. Genç
balıklarda 1-2 hafta için de ölümler görülebilir.
Teşhis : Parazitin tanısı için deri ve solungaçlardan alınan kazıntılardan taze sürme preparatlar hazırlanır. Ayrıca solungaçlar kesilerek lamellalar ve flamentler mikrosopta incelenir.
Parazit serbest yüzme aşamasında flagellalı olup daha sonra balığa tutunduğunda flagellasını
www.tarim.gov.tr
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kaybeder. Kesin tanı için trofozoitlerin mikroskop altında görülmeleri gerekmektedir. Trofozoitler mikroskopta yuvarlak veya oval görünür.

Şekil 2: Deri mukozasında Oodinium pilluris x 630. (http://www.reefs.org/library/aquarium_net/0597/0597_4.html).

Şekil 3: Oodinium sp. (Microscope Diagnosis of common parasite infections. (http://www.
cnykoi.com/articles/micro2.asp.)
Ichthyobodiasis (Costiasis): Tatlı su ve deniz balıkları arasında yaygın olarak görülen ve
balıkların en küçük ektoparazitlerinden olup akvaryumlarda da görülür. Hastalık etkeni olan
Ichthyobodo necator, Costia necatrix olarak ta bilinir. Genç bireylerde ve yavrularda tehlikelidir. Bazen yumurtaları bile etkilediği görülmektedir. Balıkların deri ve solungaçlarında
bulunurlar. Balıklarda sade hücresel atıklar ve ölü epitel hücreleriyle beslenirler ve balığı
günden güne ölüme götürürler. Sudan balığa ve balıktan balığa bulaşır. Parazit vücudun üst
yüzeyinde yumuşak tül şeklinde pas tabakası oluşturur. Deride mukus salgısı artmıştır, hasta
balıklar havuza giren suyun etrafında toplanırlar, havuzun veya akvaryumun köşelerine, dip
kısımlarına çekilirler, kıyılarda dururlar ve reaksiyonları azalırlar. Balıklarda sallantılı yüzme
hareketleri, ürkeklik ve yüzgeçlerde yapışma dikkati çeker. İştahsızdırlar, deride irrite bölgelere rastlanır. Solungaçlarda lezyonlarla birlikte hiperplazik alanlar gelişir. Zamanla solunum sıkıntısı başlar. Tanı için solungaç ve deriden hazırlanan taze preparatlarda etken aranır.
Mikroskopta parazitler sallantılı hareketleriyle dikkat çeker. Virgül şekilli bir parazit olduğu
görülür ve epitel yüzeye tutunmayı sağlayan flagella ile hareket eder.
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Şekil 4: Ichthyobodo (Costia) necatrix. (http://www.splashtastic-aquatics.net/costiaichthyobodo-fish-parasite)
Cryptobiosis: Hastalık daha çok kışlatma esnasındaki kadife balıklarında balık sülüklerinin
bulunması ile ortaya çıkar. Parazite sazanda, altın balıkta, kızılkanatta, havuz balığında ve
mini inci balığında da rastlanır. Deniz ve tatlı su balıkları arasında 10 türü bulunan Cryptobia
cinsinin patojenitesi düşüktür. Balıklarda solungaç dokuya yerleşirler, kan dokuda da rastlamak olasıdır. Parazitli balıklarda solungaçlarda solgunluk, gözler içeriye çökmüş ve zayıflama
görülür. Balıkların başı genellikle tabana doğru eğik vaziyettedir. Cryptobia balıklarda uyku
hastalığına neden olur. Balıklarda ilk semptom anemidir. Kimi zaman eksoftalmus görülür,
dalak büyür, böbrekte şişmeler göze çarpar.
Teşhis : En iyi muayene böbrekten hazırlanan preparatlarda yapılır. Cryptobia balık öldükten
sonra kanda bulunabilir. Etkenin büyük bir nükleusu vardır.

Şekil 5: Deneysel enfekte gök kuşağı alabalığında kırmızı kan hücresiyle birlikte Cryptobia
salmositica .(http://www.hindawi.com/journals/jbb/2010/341783/fig1/)
Trypanosoma spp: Bunlar yetiştiricilikte çok yaygın değildirler. Ancak nadir de olsa ortaya
çıktıklarında öldürücüdürler. Solungaç dokuda bulunur, anemiye neden olurlar.
Trypanoplasma spp: Birçok tatlı su balığında etkili olabilirler. Balıkların kan dokusunda
bulunurlar, damarlara zarar verirler. Anemi, solgun solungaç, dalak büyümesi ve bazen de
eksolftalmusa neden olurlar.
Teşhis: Giemsa ile boyanmış kan ve/veya frotilerinde etkenleri görmekle konur.
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Şekil 6: Trypanoplasma.
(http://starcentral.mbl.edu/microscope/ portal.php?pagetitle=assetfactsheet&imageid=888)
Hexamitiosis: Birçok tatlısu ve akvaryum balığının bağırsak, pilorik sekum ve safra kesesi
gibi organlarında bulunan bir endoparazittir. Hastalık alabalıklarda viral hemorajik septisemi sonucunda veya yanlış beslemede, akvaryum balıklarında da balık tüberkülozu sonucunda ortaya çıkar. Özellikle salmonidlerde etkilidirler. Fırsatçı bir parazittir. Balığın sindirim kanallarında bulunabilir, balık zayıf düştüğü anda atak yaparak patojenitesini arttırır.
Hexamita, bağırsak paraziti olmasına karşın bazı balık türlerinde kanda da görülebilir. H.
salmonis, H. intestinalis ve H. turuttae olmak üzere 3 türü vardır. Hexamita türleri bağırsaklarda kist oluşturabilirler, kistler şeffaf bir membranla sarılıdır. Hasta bireyler iştahsızdırlar,
anemi ve solungaçlarda hiperplazi gibi genel semptomlar gösterirler. Renk koyulaşması ve
eksoftalmus ile karşılaşılabilir. Karaciğer solgun, böbrekler şişkin, bağırsaklarda gıda ve gaita yoktur. Ancak bol mukus vardır. Hastalığın belirgin bir klinik semptomu yoktur. Hasta
alabalık yavruları havuzun kıyılarında tabanda durur. Çarpan yüzme hareketleri, korkma ve
sinirlilik belirtileri gösterirler. Bazı olaylarda zayıflama tespit edilir. Nekropside, son bağırsakta ve safra kesesinde çok sayıda Hexamita’ya rastlanır. Son bağırsak, normale göre daha
açık renkte görülür. H. salmonis safra kesesinde yangılara ve epitelin kalınlaşmasına yol açar.
Hexamita aynı zamanda bir kan parazitidir.

Şekil 7: Hexamita’nın balık bağırsağındaki durumu. (http://www.springerimages.com/Images/RSS/1-10.1007_978-3-540-48996-2_1460-0)
Teşhis: Safra kesesinden ve son bağırsaktan kazıntı preparatları hazırlanarak mikroskopta
bakılır. Muayene için henüz öldürülmüş balıklar kullanılır. Etken hazırlanan preparasyonlarda çabuk ölür, bu yüzden dikkatli olunmalıdır.
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7.2.8.1.2. Ciliatalar
Ichthyophiriasis (Beyaz Benek Hastalığı): Balıklarda deride beyaz görünümlü beneklerin
oluşmasına neden olur. Akvaryum balıkları da dahil balık türleri etkilenir. Parazit balıkların
deri ve solungaç dokusuna yerleşir, bağ dokusuna geçmez. Solungaçlarda hyperplazi oluştururlar. Balıkta zayıflama görülür. Salgın karakterde olup mortalite %100’lere ulaşabilir. Biyolojisinde; tomont (taban evresi) →tomite→ theront (genç parazit evresi) →trophont (deri evresi) evreleri görülür. Tatlı su balıklarındaki tür Ichthyophthirius multifiliis, deniz balıklarında
bulunan tür ise Cryptocaryon irritans’tır.
Teşhis: Deriden alınan kazıntı örnekleri taze preparasyon halinde mikroskopta incelenir.
Parazitler siliumları ile karakteristik olarak yavaş şekilde yüzer. At nalı şeklindeki nükleus
paraziti tanımaya yardımcı olur.

Şekil 8: Ichthyophthirius multifiliis (http://www.sxlist.com)
Chilodonellosis: Chilodonella tuzluluğu yüksek olmayan ortamlarda bulunur, balıkların
solungaç ve derilerine yerleşir. Bu parazit geniş bir sıcaklık aralığında görülebilir. Doğal ortamlarda da salgın oluştururlar. Alabalıklar, sazanlar ve bazı tropik balık türleri duyarlı olup
solungaç epitelinde hyperplazi oluşur; solungaçlarda solunum aralığı daralır, ödem ve hemorojiler görülür. Parazitli balıkların derisi bulanık, beyaz-mavimsi bir renk aldığı görülür.
Özellikle ense bölgesinden başlayarak sırt yüzgecinin altına kadar olan bölgedeki deri, bant
şeklinde Chilodonella ile kaplanmış bir durumdadır. Hastalık, bazı ağır olgularda çiçek hastalığına benzetilebilir. Deri, hastalığın kuvvetli seyrettiği olaylarda parçalar halinde kalkabilir.
Bulaşma direkt olarak bir balıktan bir balığa olmaktadır. Uygun olmayan çevre koşullarında kist oluşturur. Hasta balıklar ürkek halde havuz veya akvaryumun tabanında bulunurlar,
uyuşuk ve yavaş olarak yüzerler. Balık ozmotik dengeyi kaybeder. Ağır vakalarda balık ölür.
Paraziti teşhis için canlı balık gerekir. Chilodonella’lar ölü balığı hemen terk ederler.
Teşhis: Solungaçlardan veya deriden alınan kazıntı örnekleri taze preparasyon halinde
incelenir. Deri ve solungaçlardan kazıntı alınır, kazıntının üzerine bir damla su konularak,
çini mürekkebi damlatılır. Parazitin mikroskopta genel olarak vücut yapısı oval olarak
görülür. Büyüklüğü ortalama 60x45 µm olup etrafı sillerle örtülmüştür. Biri makro diğeri
mikro olmak üzere 2 nükleusa sahiptir. Makronükleus yumurta şeklinde, mikronükleus ise
yuvarlak ve değişken şekillidir. Protoplazması için de çok sayıda vakuol bulunur.
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Şekil 9: Chilodonella sp.
(http://www.protist.i.hosei.ac.jp/pdb/images/Ciliophora/Chilodonella/index.html)
Trichodinasis: Trichodinidler; Trichodina, Trichodonella ve Tripartiella soylarını içerir. Tatlı su ve deniz balıklarında çok sık karşılaşılan ciliatalı protozoonlardandır. Genellikle balıkların solungaç, deri ve yüzgeçlerinde bulunurlar. Enfekte balıklarda yoğun bir semptom oluşturmazlar, kronik bir prognoz görülür. Hasta bireyler iştahsızdır. Mortalite düşüktür. Parazit
epitel dokuya zarar verir, yapışkan diski ile irritasyon, bazen solungaç dokuda hyperplazi
oluşturur. Deride aşırı mukus üretimi görülür. Ağır vakalarda deride ülserasyon ve solunum
zorluklarına yol açar.
Teşhis: Solungaçlardan, deriden veya yüzgeçlerden alınan kazıntı örnekleri taze preparasyon
halinde incelenir. Görünüşü tipik olan parazitler rahatlıkla tanınırlar. Parazitin mikroskobik olarak görünüşü çay tabağı şeklinde olup siller tüm vücudu çevreler. Bu parazite üstten
bakıldığında dişli yüzük denen çengelli bir kısım bulunur. Bu kısımdaki diş sayısı, şekli ve
vücut boyutu soy ve tür tayininde kullanılır. Yandan bakıldığında ise daire, kubbe veya şapka
şeklinde görülebilir. Trichodinidler çok karakteristik olarak kendi etraflarında dönerek ve
hızlı hareket ederler.

Şekil 10: Trichodina sp.
(http://www.uknishikigoi.com)
Apiosoma: Epitelyumda yüzeysel olarak zarar verirler. Havuz yetiştiriciliğinde yaygın görülen bir ciliatadır. Deri, solungaç ve yüzgeçlerde görülür. Çok sayıda olduklarında; solungaçlarda şişme ve solunum güçlüğü (Parazitik solungaç hastalığı) görülür.
Epistylis: Epistilis büyük kırmızı yaralar ile ilişkilidir. Konağın deri veya yüzgeçlerine tutunan bir ciliatadır. Proteolitik bir enzim salgılayarak, tutunma alanında yara oluştur ve bakteriyel enfeksiyona ortam hazırlar.
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Teşhis: Parazitlerin tanısı için kazıntıların taze sürme preparatlardan konur. Apiosoma bir
konik vazo şeklinde olup, gövdenin arka ucunda makronükleus mevcuttur. Dokuya yapışan
taban kısmı nispeten küçüktür. Kirpikler vazonun dış kısmını çevreler. Ayak vazifesi gören
bir organeli ile balığın derisine tutunur. Epistylis, Apiosoma’lara benzer. Apiosoma’dan farkı;
kasılma özelliği olmayan uzun saplara ve ters çan biçimli vücuda sahip olmasıdır. Genellikle
gruplar veya koloniler halinde bulunur.

Şekil 11: Ot sazanı solungacında Apiosoma. Nativ.
(http://afs-fhs.org/gallery/Parasites/Ciliates/Apiosoma/apiasoma+grass+carp+gill+wet+3+
Goodwin.jpg.php)

Şekil 12: Epistylis sp.
(http://www.flickriver.com/photos/fpelectronica/4173030918/)
Coccidiosis: Hem deniz hem de tatlı su balıklarında görülebilir. Hastalıkta eksternal bir
semptoma rastlanmayabilir. Bağırsaklarda, gonatlarda, karaciğer, dalakta ve yüzme kesesinde
inflamasyon ve lezyonlar gelişebilir.
Sazanlarda düğümlü coccidiosisin etkeni E. subepitheliasis ve enteritik coccidiosisin ise E.
carpelli’dir. Hastalık hafif seyrettiği için genelde önemli bir sağlık sorunu yaratmaz. E. carpelli, genelde sazan larvalarında ve 1 yazlık sazanlarda görülür. Enfeksiyon, yazın ve sonbaharda taban çamurundan parazitin alınmasıyla meydana gelir. Hastalık bağırsak yangısı olarak
ortaya çıkar. Hasta balıklarda gözler içeriye doğru çöküktür, balıklar zayıflar ve bazen başları
yukarı doğru bir pozisyondadır. Karına baskı yapılınca anüsten sarımsı bir sıvı ve gaita çıkar.
Büyük balıklar hastalığı taşıyıcı rol oynarlar.
Teşhis: Hastalıktan şüpheli balıkların bağırsakları açılarak bir spatül yardımı ile bağırsak içeriği alınır ve mukoza kazınır. Bir damla su konulup üzerine lamel kapatılarak mikroskopta
incelenir. Mikroskopta oositler aranarak tanıya gidilir. E. carpelli’nin şekli oval olmasına karşın, E. subepitheliasis yuvarlak forma sahiptir.
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7.2.8.1.3. Microspora
Pleistophora: Pleistophora hyphessobryconis, ilk görüldüğü akvaryum balığı olan neon tetra
hastalığı ismini almıştır. Neon tetra ve diğer tropikal tatlı su balıklarında görülür. Balığın ölü
bir balığın vücudunu veya tubifex gibi taşıyıcı olabilen canlı yemleri yemesi sonucu parazit
sporları vücuduna almasıyla hastalık dönemi başlar. Etken bağırsak duvarlarını delerek kas
dokusuna gider ve orada kist oluşturur. Kist taşıyan kas doku soluklaşır ve sonuçta beyaz
bir renk alır. Balıkların dış yüzeyi benekli bir görüntü alır. Kaslarda konjesyon, paraliz,
yüzgeçlerde dejenerasyon ve denge bozukluğu görülür. Hastalıkta huzursuzluk, sürüden
ayrı durma, renk kaybı, solukluk, kist oluşumu yüzünden vücutta yumruluklar, ilerlemiş
durumlarda omurga yamukluğu nedeniyle yüzme güçlüğü görülür.
Teşhis: Enfeksiyon şüpheli kaslardan natif preparat hazırlayarak veya doku frotilerini Giemsa
ile boyayarak teşhis konur. Balıkların iskelet kaslarında bağ dokuda pansporoblastlar için
de parazitin sayısız sporları görülür. Sporları oval, 4-6 x 2-2.5 µm boyutundadır. Sporda
posterior vakuol belirgindir.

Şekil 13: Hasta balık ve Pleistophora hyphessobryconis.
(http://www.fishy.ru/cgi-bin/pub/diag?c=v&id=52)
Pleistophora ovariae dişi balıkları enfekte eder. Dişilerde ovaryum, böbrek ve karaciğer
enfekte olur. Ovaryumlarda 1-1.73 mm çapında beyaz opak kistlere neden olur. Bunların için
de sporlar bulunur. Teşhis diğer tür gibidir. Sporları ovoid veya elipsoidal, taze hazırlanmış
frotilerde 8.4 x 4.2 µm boyutundadır.
Pleistophora salmonae alabalıklarda solungaç lamelleri arasında kistlere neden olur.
Solungaçlarda epitelyum hiperplazisi ve lamellerin yapıştığı görülür. Parazit kalpte de
gelişimini sürdürür. Teşhis diğer türler gibidir.
Glugea: Çoğu türü bağ dokuda yerleşir ve vücut yüzeyine yakın tümör benzeri ksenomlar (Glugea kistleri) görünümü bozarlar. Bazı türlerde ksenomlar sindirim kanalı duvarına yerleşir.
Kistler çoğu türde krem renginde ve 8 mm’ye kadar ulaşan çaptadır.
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Şekil 14: Glugea anomala’da balıkta kistler.
(http://ecopara.zoo.kit.edu/62_71.php)

Şekil 15: Balıkta vücut boşluğunda görülen pek çok ksenom.
Şekil 16: Glugea plecoglossi taze sporları.
( http://fishparasite.fs.a.u-tokyo.ac.jp/Gplecoglossi/Gplecoglossi-eng.html)
Teşhis: Kistlerden hazırlanan taze frotilerin natif muayenesinde sporlar görülür. Sporları türlere göre değişen oval veya uzun armut şeklinde, 3.5-6.5 x 2.3-3 µm arasındaki boyutlarda
görülebilir. Sporlarında anterior veya posterior vakuoller ile 100-150 µm uzunluğunda kutup
iplikçiği bulunabilir. Hazırlanan frotilerin Giemsa ile boyanıp muayenesinde de sporlar görülür.
7.2.8.1.4. Myxozoa
Myxosporean (Myxozoa) parazitlerin hem sporları hem de vegetatif devreleri ile balıkların
en önemli patojenik parazitleri arasındadır.
En önemli patojen soylar; Bivalvulida dizisinden Myxidium, Ceratomyxa, Myxobolus, Spaherospora, Enteromyxum, Tetracapsuloides ve Sphaerospora soyları ile Multivalvulida dizisinden Kudoa soyudur. Hem tatlı su hem de deniz balıklarında enfeksiyon oluştururlar.
Myxosporidia’lar sporlar ile karakterize obligat parazitlerdir. Myxozoalar daha çok tek konaklı, daha az olarak iki konaklıdırlar. Bazı türlerde balıktan balığa direkt bulaşma oluşabilmesine rağmen birçok myxozoan türlerin biyolojisini tamamlaması için vertebrasız bir
konakçıda gelişmeleri gereklidir. Myxosporea’ların intrasellüler (histozoik) olanları dokulara
yerleşir ve kistik lezyonlar şeklinde bir patojenite gösterirler. Ekstrasellüler (kolezoik)olanlar
boşluklu organların lümenlerine (örneğin; safra ve idrar keselerine)yerleşir ve enfeksiyonlara
neden olurlar.
Myxosporidian enfeksiyonlar, konakçıdaki atrofi, distrofi, hipertrofi, hiperplazi, nekroz ve
genellikle proliferativ yangı dahil regressiv ve progressiv pek çok patolojik değişikliklere
sebep olabilir.
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Yarı-intensif yetiştirme koşullarında kültürü yapılan çipuralarda Polysporoplasma genusundan Polysporoplasma sparis orta böbrekte ciddi hasara neden olur.
Bivalvulidalardan bir diğer tür, Enteromyxum leei, deniz balıklarından çipuraların en ciddi
paraziter tehdidi olup bağırsak mukozasında yerleşir, kataral enteritise ve bazen orta derecede mortalitelere neden olur. Çipuralarda intestinal emilimin bozulmasından dolayı kaşeksi
ve ileri derecede zayıflamaya sebep olan kronik bir enfeksiyona yol açar.

Şekil 17: Enteromyxum leei sporogonik aşamaları(disporik sporoblasts). Çipura (bağırsak
mukozası taze kazıntı X400) (http://www.vetcare.gr/pics_myxidiosis_diagnosis.htm)
Çipuralarda multivalvulida Myxosporean türlerinden Kudoa sp. kültürü yapılan çipuralarda
tespit edilmiş, glomeruslarda, mezenter ya da serozada yerleşmiş ve böbreklerde glomerular
kapillarların tıkanması sonucu hasara neden olduğu bildirilmiştir.

Şekil 18: Kudoa yasunagai taze sporları.
(http://fishparasite.fs.a.u-tokyo.ac.jp/Kyasunagai/kudoayasunagai-eng.html)
Akdenizde kültürü yapılan deniz balıklarından levreklerde farklı 2 tür Sphaerospora’dan
Sphaerospora dicentrarchi, konakçının neredeyse bütün organlarında histozoik sistemik bir
parazittir. Ancak başlıca tercih ettiği yerler, safra kesesi ve bağırsağın bağdoku ve kas dokularıdır.
Diğer tür Sphaerospora testicularis, testislerin seminifer tubullerinde bulunan koelozoik bir
parazittir. Yoğun enfeksiyonlarda parazit, testis dokularına yayılarak testis dokusunun parazitik kastrasyonu ile sonuçlanan yıkımına neden olur.
Teşhis: Histozoik enfeksiyonun makroskobik bulguları; için de mikroskobik sporların bulunduğu süt benzeri bir madde içeren beyazımsı kistlerdir. Büyük kistler kolayca görülürler. İç organlarda, bağdoku ve kaslardaki küçük kistler, doku örneklerinin lamlar arasında
ezilmesiyle natif olarak mikroskobik muayenede görülebilir. Myxozoalar homojen yapıda ve
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dayanıklı sporlara sahiptir. Sporlar, sulu metilen mavisi ile boyanmış frotilerde kolayca belirlenirler. Kalın çeperli ve 1-6 polar kapsüllü olan sporlar; sarmal bir filament içeren polar
kapsül bulunur.
Koelozoik myxosporidialar, safra kesesi ve safra kanalları gibi vücut boşluklarında ya da üriner sistemde yaşarlar. Boşluk duvarlarına yapışabilir ya da genellikle makroskobik olarak
görülebilen kistler oluşturmaksızın boşluk sıvısında serbestçe yüzebilirler. Küçük bir plasmodyuma sahiptirler ve az sayıda fakat çoğunlukla 2 spor oluştururlar. Olgunlaşmamış plasmodyum, pseudopodlar vasıtasıyla kesenin epitelyum kenarına tutunur. Küçük diplosporik
plasmodyum, böbrek tubulünden lumen içine doğru gelişen ve ayrıca bağırsak lamina propriasında da bulunabilen Myxidium ve Sphaerospora’nın özelliğidir.
Myxosporidianın vejetatif devreleri, genellikle sınıflandırma için önemli ayırıcı özelliklere
sahip değildirler. Bu yüzden teşhis; (tespit edilmiş sporların büzülmesiyle meydana gelen
değişikliklerden kaçınmak için) çoğunlukla taze, tespit edilmemiş sporların boyut, şekil ve
yapısına dayanır.
Myxosomatosis (Dönme Hastalığı): Myxosoma (Myxobolus) cerebralis tarafından oluşturulan
alabalıklarda kıkırdağa yerleşen ve dönme hastalığına sebep olan bir protozoer hastalıktır.
Hastalığa hemen hemen tüm salmonidler duyarlıdır. Tubifex tubifex ile taşınır. Hastalığa
doğal sulardaki salmon balıklarında ve dere alalarında da rastlanır. Ancak alabalık yavruları
için çok tehlikelidir. M. cerebralis sporlarının kapakları genç alabalıkların midede açıldıktan
sonra, bağırsak duvarına girer ve dolaşım sistemi yoluyla çeşitli organlara, özellikle de baş ve
bel kemiğinin üst kısmındaki kıkırdağa girerek gelişmeye başlar. Enfeksiyonun alınmasından
8 ay sonra sporların oluşumu tamamlanır. Olgun sporlar genellikle lezyonlarda kalır ve 3
yaşına kadar olan balıklarda bulunurlar. Genç alabalıklarda M. cerebralis sporlarının kıkırdak
doku, kemik ve beyine yerleşmesiyle dönme hastalığı oluşur. Eğer etkenler fazla sayıda ve
beyine yerleşirlerse ölüm şekillenir. Etkenler az ve beyine yerleşmişse, balıkların yaşamları
sürmekle birlikte, büyümeleri değişik şekilde olur. Omurgada bükülme ve deformasyonlar
şekillenir. Aynı şekilde üst çenede de deformasyonlar gelişir ve üst çene, alt çeneye göre daha
kısa kalır. Yine kuyruk yüzgecinde küçülme ve bükülme ile kuyruk tarafında vücudun 1/3
lük kısmında siyah pigmentasyon oluşumu dikkati çeker. Parazitlerin omurganın altındaki
sempatik sinirlere yaptığı basınç sonucu renk oluşturan sinirler görev yapamaz hale gelir ve
buna bağlı olarak, deri üzerinde melanistik bölgeler ve siyahlıklar oluşur. Kısa solungaç kapağı
oluşumu karakteristik olmakla birlikte, kaslarda atrofi de gözlenebilir. Genç bireylerde kafatası
ve bazı kemik oluşumları ilk evrelerde kıkırdak doku özelliğinde olduğu için hastalıktan en
çok genç bireyler etkilenmektedir. Çenede anormallik, omurgada eğrilikler ve gözlerin arkası
ile kafatasında çukurluklara rastlanır. M. cerebralis’den etkilenen balıklar normal şekilde
yüzemezler. Balığın kafatasına ve vertebrasına yerleşen etken balıkta yüzme bozukluğuna,
tipik olarak kendi etrafında dönme hareketine neden olur. Çabuk yorulup suyun dibinde
dinlendikten sonra, su yüzeyine çıkarak yine aynı hareketi yaparlar. Bu hareketler sonunda
balıklar yorulup dermansız kalmakta ve ölmektedirler. Ölen balıktaki sporlar dağılıp etrafı
enfekte ederler. Gelişmelerinde Triactinomyxon, Sporoplasm ve Myxospora formları görülür.
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Şekil 19: Myxosoma (Myxobolus) cerebralis ile enfekte gökkuşağı alabalığının siyah
kuyruğunun görünümü. (http://www.maine.gov/ifw/fishing/health/vol1issue2.htm)
Teşhis : Trofozoitler kıkırdak dokuya yerleşirler. Balıklarda regio oticadan alınan kıkırdak,
keskin bir bistirü ile çok küçük parçacıklara ayrılır. Muayene materyalinden küçük bir parça
su damlası içine konur ve üzerine lamel kapatılıp mikroskopta incelenir. Hastalık etkeni M.
cerebralis’in tanısında sporların büyük önemi vardır. Sporlar içerisinde sporplasm vardır ve
2 ya da 3 parçalı görünürler.
Ayrıca bu dokulardan alınacak örneklerin blenderde çekilmesi ile elde edilecek süspansiyon
santrifüj edilir, dipte çöken materyalden de mikroskop altında sporlar aranabilir. Hastalığın
tanısı için vertebra ve solungaç kemeri gibi bölgelerden alınacak kesitlerdeki sporlar lügol
dışında May-Grünwald, %0.5'lik metilen mavisi ve Giemsa ile boyanabilir. Giemsa ile yapılan
boyamalarda 1-1.5 saat beklenmeli, boyalı preparat alkol ile yıkanmalıdır. Yıkamada dokular aldıkları fazla boyayı atar, fakat kapsüller atmazlar. Bu şekilde spor kapsüllerini belirgin
olarak görmek mümkün olur. Teşhis amacıyla tripsinasyon yöntemi de kullanılır. Bunun için
öncelikle yumuşak dokular uzaklaştırılıp balık iskeleti dekalsifiye edici maddeye yatırılır.
Yaklaşık 24 saat sonra dekalsifiye iskelet bir havanda ezilir ve tripsinle muamele edilip çeşitli
süzgeçlerden geçirdikten sonra da kaba partiküllerden ayrılan solüsyonda sporlar aranır. Bu
hastalığın semptom ve lezyonları tipik olmakla birlikte, teşhisi zordur ve sporların görülmesini gerektirir.
Bu türün sporları oval veya yuvarlak olup, 7-10μ uzunlukta ve 7-9μ genişliğindedir ve ön
kısımlarında 2 adet kutup kapsülü yer almaktadır. Kutup kapsülleri limon veya armut şeklinde
ve sporun ön kısmında yer alır. Myxozoa türlerindeki gibi iyotla boyanan vakuoller içermez.

Şekil 20: Kıkırdak dokuda Myxobolus cerebralis myxosporları (Amerikan Doğa Tarihi
Müzesi) (http://www.fws.gov/midwest/LaCrosseFishHealthCenter/WhirlDisease.html)
Henneguyiasis: Deniz ve tatlı su balıkları arasında özellikle ekonomik türler arasında görülen bir hastalıktır. Hastalık etkeni Henneguya türleridir. Hastalıkta özellikle kas dokuda
oluşan beyaz nodüller dikkat çekicidir. Karaciğer, bağırsak, kalp, kaslar, böbrek, dalak gibi
organ ve dokularda lezyonlar gelişir.
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Şekil 21: Beyaz nodüllü balık kası.
Teşhis: Hastalığın tanısı için lezyonlardan alınacak örneklerde tipik olan sporların mikroskop altında aranması gereklidir.

Şekil 22: H. arapaima n. sp. olgun sporları. (A) Frontal görünüm. Farklı boyutlarda polar
kapsüller. Ölçek çubuğu=10μm. (B) Lateral ve frontal görünümler. Göze çarpan stur
hattı (ok) Ölçek çubuğu=10μm. (C ve D) Elektron mikroskobik olarak frontal ve lateral
görünüm. C yan görünümü (ok) ve D (ok) düz duvar hattı. Ölçek çubuğu=5μm. (Brazil.
Vet. Parasitol., 157(1-2), 59–64.)
Ceratomyxosis: Hastalık etkeni olan Ceratomyxa shasta obligatif bir parazit olup tipik bir
salmonid hastalığıdır. Genç bireylerde mortalite %100’lere ulaşabilir. Parazit birçok dokuda
diffüz granuloma oluşturur. Bu nedenle karın şişkindir, kaslarda şiş apseler oluşturur. Ceratomyxa spp.lerin ikisi Ceratomyxa labracis ve Ceratomyxa diplodae deniz ve kültür levreklerinde parazitlenir. Ceratomyxa sparusaurati kültürü yapılan çipuralarda bulunur. Çipura ve
levreklerdeki bu türler balıkların safra kesesinde bulunur ve hasara neden olur.
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Şekil 23: Ceratomoyxa sp. (Orijinal)
Teşhis: Mikroskobik olarak sporların veya trofozoitlerin görülmesi gerekmektedir. Parazit
yarımay şeklinde, sporları uzamış, polar kapsüller merkez den laterale doğru açılmış şekilde
görülür.
7.2.8.1.5. Metazoa
7.2.8.1.5.1. Monogenea
Hem tatlı su hem de deniz balıklarının solungaç ve derilerinde ektoparazit olarak yaşarlar.
Yaklaşık 1500 türünün balıklara zarar erdiği düşünülmektedir. Hermafrodit canlılardır. Posteriorunda bulunan haptör veya opishaptör adı verilen yapı ile konakçısına tutunurlar. Anteriorda ise prohaptör bulunur. Prohaptörde kanca ve çengel yoktur. Ancak yapışma organı
bulunur ki bu da penetrasyonda rol oynar. Monogean parazitler bir kısmı ovipardır. Döllenmiş yumurtayı ya direk suya ya da aynı konağa bırakır. Vivipar olan monogeanlar ise uterusta
gelişimi tamamlarlar. Balıklara zarar veren familyaları şunlardır;
Dactylogyroidea: Tatlı su ve deniz balıklarında sıklıkla rastlanır. Ovipardırlar, solungaç
dokuya yerleşirler. Belirtilerinde hızlı solunum, titreklik ve uyuşukluk dönemleri takip eder.
Teşhis: Parazitin tanısı için solungaç flamentleri kesilerek kıkırdak dokudan ayrılır ve
lam üzerine yayılarak üzerine lamel kapatılır. Hazırlanan preparat mikroskopta incelenir.
Parazitler yaklaşık 1mm’ye kadar ulaşırlar. Simetrik ve dorsoventral olarak basık bir yapıya
sahiptirler. En karakteristik yapıları vücudun ön ucunda bulunan opisthaptor’dur. Bu yapılar,
parazitin balığa tutunmasını sağlarlar ve morfolojik farklılıklarına bağlı olarak tür tespitinde
önemlidirler. Vücudun gerisinde 2 merkezi çengel ve 14 küçük çengel vardır. Vücudunun ön
kısmında ileri geri çekilme yeteneğine sahip 4 çıkıntı ve 4 adet göz noktası vardır. Vücutları
kasılıp gevşeme yeteneğine sahiptir ve bundan dolayı boyları 2 katı kadar uzayabilmektedir.
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Şekil 24: Dactylogyrus.
(http://pmdd.mrp-cz.com/index.php?stranky=nemoci., http://fishparasite.fs.)
Gyrodactyloidea: Hem deniz hem de tatlı su balıklarında yaygın olarak bulunurlar. Vivipardırlar, deri ve solungaçlarda bulunurlar. Bu türler özellikle deriyi etkiler. Deri ve yüzgeçlerde özellikle de dorsal ve kaudal yüzgeçlerde yerleşirler. Derinin rengini matlaştırırlar, doku
hasarına ve açık yaralara neden olurlar. Belirtileri arasında aşırı mukus salgısı, sürtünme ve
kaşıma, uzun süreli durumlarda ülserasyondur.
Teşhis: Parazitin tanısı için solungaç flamentleri kesilerek kıkırdak dokudan ayrılır ve lam
üzerine yayılarak üzerine lamel kapatılır. Deriden kazıntı alınarak froti hazırlanır. Hazırlanan preparatlar mikroskopta incelenir. Gyrodactylus iki göz lekesi ve iki sivri kaudal kanca
vardır.

Şekil 25: Gyrodactylus. (http://dailyparasite.blogspot.com)
Diplozoon: Tatlı su balıklarında solungaçlarda sıklıkla görülen, solungaçların yapışıp şişmesine neden olan monogenean parazitlerdir. Parazitler sırt tıkacı denen bir yapıya sahip
olup, iki parazit birbirine yaklaşarak biri karın çekmenini diğerinin sırt tıkacına yapıştırır,
beraberce büyür ve bu şekilde çift olarak yaşarlar.
Teşhis: Solungaçlardan hazırlanan taze frotilerde parazitin vücudu yaprak şeklinde olup vücudun için de dallanmış yumurta kesesi görülür. Vücudun ön kısmında iki çekmen bulunur.
Gözleri yoktur. Parazitin uzunluğu türlere göre yaklaşık 1-5 mm arasında değişir.
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Şekil 26: Şekil 27: Diplozoon, Solungaçta ve mikroskobik görünüm.
(http://natagri.ufs.ac.za/content.aspx?id=884)
Capsaloidea: Deniz balıklarında ciddi sorunlar yaratabilirler. Bazı tropikal türler başta olmak üzere birçok deniz balığında özellikle gözlere zarar verirler. En yaygın türlerinden birisi
Neobenedenia melleni dir. Yetiştiricilikte sorun yaratan diğer bir türde Entobdella soleadır.
Yine ayrıca Benedenia monticelli özellikle Mugilitlerin bir parazitidir.
Microcotylidae: Balıkların solungaçlarında bulunur. Çipuralarda anoreksi, letarji, su yüzeyinde yüzme ve zaman zaman sıçramalar görülür. Epitel doku, kan ve mukusla beslenen
parazit, solungaçların anemik görünmesine neden olmaktadır. Parazit solungaçlarda mukus
salgısında artışa, solungaç lamellerinin birleşmesine, doku nekrozuna ve hemorajiye neden
olmaktadır. Ölmek üzere olan çipura balıkları oldukça zayıflar ve solunum güçlüğü çeker.
Microcotyle türleriyle enfeste balıklarda ölüm nedeni anemidir.
Teşhis: Parazitin boyu ortalama 3-5 mm, ovaryum hizasında genişliği ise 0,5-0,7 mm’dir.
Kuyruk kısmında kancalar bulunur.

Şekil 28: Çipurada solungaçta Microcotyle spp.
(http://www.vetcare.gr/pics_santiago_132_msw10.htm)
7.2.8.1.5.2. Trematoda
Digenea: Yaşam döngülerini tamamlamak için birden fazla konağa gereksinim duyarlar. Yetişkinleri balıkların safra kesesi, bağırsak gibi organlarında bulunurlar. Hemen hemen bütün
balık digenean trematodları hermafrodittirler. Tipik olarak anterior kısımlarında emeçleri
bulunmaktadır.
Diplostomum spachaceum : Parazitin metaserkerleri balıkların göz dokusuna yerleşirler. Su
kuşları ilk konaktır, özellikle martılar bu yönden önem taşırlar. Hem doğal hem de yetiştiri136
712

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

cilik ortamlarında bulunurlar. Yumurtalar kuşların gaitası ile suya bırakılır. Yumurtalardan
mirasidiumlar çıkar ve salyangoza ( genellikle Lymnea türlerine ) saldırırlar. 5-10 hafta sonra
serkerler tekrar suya geçerler ve balıklara penetre olurlar. Balıklarda sersarialar halinden metaserker haline dönüşürler. Bazı serkerler deri ve solungaçtan kan dokuya, kan dokudan göze
yerleşirler ve gözde eksoftalmus, hemoraji ve katarakt oluştururlar.

Şekil 29: Balığın gözünde lenste Diplostomum spathaceum metaserkerleri.
(http://people.emich.edu/kselby/page%203.html)
Posthodiplostomum minimum: Daha çok sıcak iklim balıklarında görülür. Serkerleri 15 derecede yeteri kadar aktif değildir. Pul cebinden balığa girer ve kan yoluyla vücuda dağılır.
Bu trematodlar balığın vücudunda siyah nokta oluşturdukları için siyah nokta hastalığı diye
anılırlar.
7.2.8.3. Cestoda
Şerit şeklinde olan endoparazitlerdir. Balıklar son ya da ara konaktır. Genellikle hermofrodittirler. Larval cestoda’lar doğal ortamlarda yaygın olarak balıklara zarar verirler.
Ligula intestinalis: Son konakları genellikle su kuşlarıdır. En çok tatlı su balıklarını etkilerler
ancak acı su ve deniz balıklarında da rastlanılmıştır. Hasta balıklarda büyüme durur. iştahsızlık, anemi, renk koyulaşması, yüzme bozukluğu ve şiş karın hastalığın en önemli semptomlarındandır.

.
Şekil 30: Ligula intestinalis. (http://mycoparasito.blogfa.com/post-14.aspx)
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Eubothrium spp.: Hem tatlısularda hem de denizlerde yaşayan balıklarda etkilidirler. Barsaklarda tıkanmalara yol açarlar. Beyaz renkli ve segmentlidirler. Hemolitik anemiye neden
olurlar.
Diphyllobothrium spp.: Olgunları insan, köpek, kedi, tilki ve balık yiyen birçok hayvanın
ince bağırsaklarında bulunur. Bilinen en uzun cestoddur. Genellikle salmonidlerde etkilidirler. Gelişme şekillerinden pleroserkoidleri balıkların kaslarında, kalplerinde ve sindirim
sistemlerinde bulunabilirler.
Teşhis: Balıkların kaslarında, kalplerinde ve sindirim sistemlerinden hazırlanan preparatlarda mikroskopta pleroserkoidleri görmekle teşhis konur.
7.2.8.4. Nematoda
Hem deniz hem de tatlı su ortamlarında etkili olan yuvarlak kurtlardır. Vücutları segmentsizdir. Ayrı eşeylidirler, sindirim ve boşaltım sistemleri nispeten iyi gelişmiştir. Ara konakçı
olarak omurgasız canlılara gereksinim duymaları belki de yetiştiricilik ortamlarında fazla
yaygın olmamalarına neden olmaktadır.
Capillariosis: Bağırsaklar ve karaciğerde bulunurlar.
Teşhis: Vücut kapillar, ağız basittir. Özefagus uzun olup, bölünmemiş ve arkaya doğru büyüklüğü artar. Erkeklerde anüs terminal veya subterminal, spikül uzun ve incedir. Dişilerde vulva
özefagusun arka ucuna yakındır. Ovipar olup yumurtaları elips şeklindedir.

Şekil 31: Ergin Capillaria. Şekil 32: Capillaria yumurtası. (http://www.stanford.edu/class/
humbio103/ParaSites2005/Capillariasis/index.htm)
Anisakiasis: Anisakidae ailesindeki çeşitli cinslerin ara larval formlarının insanlarda oluşturduğu bir hastalıktır. Bu nematodlar deniz memelilerini enfekte eder. Anisakidae ailesinde;
Anisakis simplex, Pseudoterranova (Phocanema) decipiens, Contracaecum spp., Hysterothylasium spp. gibi soy ve türler önem taşır.
Anisakis simplex: Parazitin genellikle iki veya daha fazla ara konak ile belirli bir son konakları bulunmaktadır. Olgun nematodlar son konakları olan fok, penguen, mors balığı ile balina,
domuz balığı, yunus balığı gibi deniz memelilerinin mide ve ince bağırsaklarında yaşarlar.
Deniz memelilerinin dışkıları ile atılan parazit yumurtası açılmadan I. dönem ve ikinci dönem larva haline dönüşür. Deniz kabukluları ve balıklar tarafından alınan L2, L3 haline gelir.
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Son konak olan balıklarda ve deniz memelilerinde ise L3, L4 ile L5 e dönüşüp sonra olgun hale
gelir.
Balıklarda Anisakis simplex’in neden olduğu anisakiasis ciddi patolojik değişikliklere neden
olmakta ve önemli organları etkilemektedir. Karaciğer en çok etkilenen organ olup sıklıkla
atrofi şekillenir. Hastalık midede delinme, iç organlarda yapışma ve kaslarda tahribat yapmaktadır. Enfekte balıklarda hiçbir dış anormallikleri görülmez. Bazı balıklarda, bu parazit
kas yapısını bozar. İnsanlara da çiğ balıkların yenmesi suretiyle bulaşır. Balıklarda dondurma
işlemi ile merkezi sıcaklığın –35°C olması ve -20°C’de 24 saat depolanması parazitleri öldürmeye yeterli olmaktadır.

Şekil 33: Şekil 34: Karaciğerde ve kasta Anisakis simplex. (http://fishparasite.fs.a.u-tokyo.
ac.jp/Anisakis%20simplex/Anisakis-simplex-eng.html)
Teşhis: Nematodların saptanmasına yönelik yöntemlere örnek olarak pepsin-HCl digesyon
yöntemi ile teşhis konulur. Spiral şekilde olan parazit vücut boşluğunda, karaciğerde ya da
mide üzerinde ya da kaslarda görülmektedir. Vücutları uzun olan Anisakis nematodların her
iki ucu sivri bir şekilde son bulmaktadır. Ağız etrafında üç dudak bulunup bunların üstünde
salgı bezi ağzı yer almaktadır. Kaslı ve bezli iki kısımdan oluşan özefagusda uzun bir ventriculus bulunmaktadır. Anisakis simplex’de ventricular apendiks ve intestinal sekum yoktur.
Olgunlarda interlabia bulunmamaktadır.
Contracaecum: Larvaları balıkların karın ve bağırsak boşluklarında, visceral organların yüzeylerinde ve bunlara yakın karın kaslarında bulunur. Gelişmelerinde iki ara konağa ihtiyaç
vardır. Birinci ara konak crustacea ve copepodalar, ikinci arakonak ise balıklardır. Parazitin
kesin konağı yırtıcı balıklar, deniz memelileri ve muhtemelen bazı su kuşlarıdır.
Teşhis: Larvaları 5-12 mm uzunluğunda ve 0,2-03 mm genişliğinde, sarı-kahverengindedir.
Ağız üç dudakla çevrili olup, dikkati çeken çıkıntılar taşır. İntestinal sekum vardır. Erkeklerde postanal papillalar 7 çift kadar olabilir. Spiküller uzun, gubernaculum yoktur. Dişilerde
vulva vücudun ön yarımındadır. Ovipardırlar. Arka nihayetleri sivridir.
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Şekil 35: Contracaecum anterior ve posterior görünüm.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401706001932)
Anguillicola spp.: Yılan balığı yetiştiriciliğinde %20’lik bir mortalite ile kayıplara neden olur.
Copepod’ların arakonakçı olması yine yetiştiricilikte yaygınlığı kısıtlar. Balıkların yüzme keselerinde bulunurlar. Yüzme kesesi ilk zamanlarda köpüklü bir yapı gösterir daha sonra ise
kahverengi-kırmızı bir hal alır. Yüzme kesesinin cidarı incelir ve mat görünür.

Şekil 36: Anguillicoloides crassus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Anguillicoloides_crassus)
7.2.8.5. Acanthocephala: Yuvarlak kurtlardır. Anteriorda yer alan proboscis bölgesi tamamen kancalarla donatılmıştır. Bu nedenle dikenli baş paraziti diye de anılırlar. Genellikle
bağırsaklarda yaşarlar, hemorajilere ve mukozada nekrozlara neden olurlar.

Şekil 37:Acanthocephala (http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthocephala)
7.2.8.6. Arthropoda
Hayvanlar aleminde en fazla türe sahip canlı türüdür. Balıklarda parazit olanlar Crustacea
sınıfındandırlar.
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Copepoda : Hem tatlı su, hem de deniz ortamlarında yetiştiriciliği yapılan balıklar ve doğal
popülasyonları etkilerler. Ağır enfestasyonlarda ölümlere neden olabilirler. Deri ve solungaç
dokudaki hemoraji ve lezyonlara neden olurlar.
Ergasilidae : Hem doğal ortamlarda hemde yetiştiricilikte önemli parazitlerdir. Solungaca
yerleşirler ve ağır enfestasyonlarda ölümlere neden olurlar. Solungaç arterlerine girerler ve
atrofiye neden olurlar. Solunum alanını daraltırlar ve solunum sıkıntısına neden olurlar.

Şekil 38: Dişi ergin Ergasilus. (http://fishparasite.fs.a.u-tokyo.ac.jp/Pseudergasilus-zacconis/
Pseudergasilus-zacconis-eng.html)
Larnea : Çapalı kurtlar diye anılırlar. Özellikle cyprinidler (sazangil) ve salmonidlerin
(alabalıkgil) yetiştiricilik ortamlarında en yaygın parazitlerden birisidir. Balıkların solungaç
ve deri dokularına saldırırlar. Solungaç epitelinde nekroz oluştururlar.
Teşhis: Balıkta görülen parazitlerin mikroskobik muayenesi ile konulur.

Şekil 39: Balık üzerinde Larnea. (http://aquariumbg.com/forum/index.
php?action=articles&n=44)
Caligidae : Deniz biti olarak da bilinir. Ülkemiz sularında yaygındırlar. Çok düşük tuzlulukta
bile yaşarlar ama yumurta üretimleri düşer. Balıkların baş bölgesi veya etrafında deri dokuda
erozyona neden olup nekroze alanlar oluştururlar.
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Şekil 40: Caligus sp. (http://www.zooplankton-online.net/gallery.html)
Teşhis: Deri ya da solungaçtan yapılan preparatların natif muayenesinde parazitleri
görmekle olur.
Pennellidae : Deniz balıklarında çıplak gözle görülebilen ve yaygın olan ektoparazitlerdir.
Balıkların deri ve solungaçlarına yerleşirler. Deride bağ dokunun hiperplastik fibrosuna
neden olurlar.
Lernanthropidae: Lernanthropus genusuna ait 115 tür bilinmektedir. Levreklerin
solungaçlarında yaşayan bir parazittir. Konakçının gıdasına ortaktır ve konakçısına
tutunurken epitel dokuda dejenerasyona neden olur. Epitel doku ve bazen bağ dokuda nekroz,
mukus salgısında artışa neden olur. Üçüncü ayaklarıyla solungaç flamentlerine tutunurken
kapillar damarlarda daralmaya, çatlak ve yarılmalara neden olur.
Teşhis: Solungaçtan hazırlanan taze preparatların natif muayenesi ile teşhis konulur. Vücutları
cephalotorax, gövde ve abdomenden oluşur. Lernanthropidae familyası parazitlerinin en
karakteristik özellikleri üçüncü ayaklarıdır. Erkek bireyler dişilerden çok küçüktür.

Şekil 41: Lernantrophus sp.(http://home.hiroshima-u.ac.jp/fishlab/Dhaku/ copepod%20
date%20base/parasitic/fish%20parasitic%20copepod/fish%20parasitic%20copepod1/
Antenna/Lernanthropidae/Lernanthropidae%20patastic%20cope.htm)
Branchiura (Argulidae): Arguluslar aslında bir su kabuklusudur. Crustacea sınıfı Branchiura
alt sınıfına ait Argulidae familyasından bir cinstir. Balık biti ya da balık kenesi olarak bilinir.
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Salmonidlerde ve cyprinid’lerde ciddi sağlık sorunları yaratırlar. Sazanlara bahar viremi
virusunü taşıyabilirler. Akvaryum balıklarında da görülebilirler. Yetişkinleri çıplak gözle
görülebilir. Obligatif parazitlerdir. Bu parazitler daha çok balığın derisi ve solungaçlarında
bulunur. Deri dokuda erozyon ve ülserasyon oluştururlar. Bağ dokuda hemoraji görülür,
pigmentasyonda artış olabilir. Balık taş ve objelere sürtünür. Balıkta uzun vadede belirtileri
ise zayıflama, iştahsızlık, dibe çökme ve kondüsyon kaybı olarak kendini gösterir. Gözler
arasında çene bölgesindeki anten şeklindeki organı vasıtasıyla, canlının deri tabakasını
delerek zehir salgılar. Aynı kanaldan canlının kan ve vücut sıvısını emerek beslenir. Vücutta
yaralar açar. Balığın büyüklüğüne, direncine bağlı olarak, bir veya bir kaç tanesi öncelikle
balığı yıpratır, sonrasında ölümüne neden olur.

Şekil 42:Argulus.(http://mybay.umd.edu/parasites.html)
Teşhis: Büyüklüğü 5 mm ile 13 mm arasında değişir. Gözle görülecek büyüklükte olması
nedeniyle kolay teşhis edilir. Ancak balıkla aynı renge sahip bir argulus özellikle eklem
bölgesinde ise fark edilemeyebilir. Bu nedenle dikkatli bakmakta fayda vardır. Yüzgeç dipleri,
kuyruk ve solungaçlar tercih ettikleri alanlardır. Ancak balığın bütün vücudunda görülebilir.
Parazit, yassı yapısı ile kalkana benzer. Vücut yapıları birbirine benzese de ayak sayısı, anten
şekli, renk gibi uzuvlarında farklılık olabilir. Yeşil, kahverengi ve sarının tonlarında olabileceği
gibi, şeffaf da olabilir.
Isopoda : Kanla beslenen ektoparazitlerdir. Deri ve solungaç dokuya saldırırlar. Parazitik
isopodlar soğuk deniz sularında daha az sıklıkta görülürler. Tatlı su balıklarında ise pek
sık bulunmazlar. Deniz ve tatlı su balıklarında Cymothoidae ve Anilocridae ailelerindeki
İsopodlar bütün yaşamları boyunca balığın vücudunda kalırlar. Bu ailelere ait üyeler
hermofrodittirler. Yani bireyler gelişerek önce erkek, sonra dişi hale gelirler. Yumurtalardan
larva haline gelir. Tüm larval gelişme süreci marcupiumda yer alır. Eşeysel farklılaşma
larvaların marcupiumu terk etmelerinden sonra şekillenir. Bu durumda öncelikle erkek
fonksiyonu görürler. Müteakiben çevre şartlarına göre şartlarına göre dişi haline geçerler.
Levrek ve daha az olarak çipura balıklarının isopodlarla enfestasyonları Akdeniz'de sık
görülen bir sorundur. Ergin parazitler çiftler halinde ve larvalar, özellikle balıkların yanak
boşluğunda, nadiren kuyruk yüzgecinde ya da balığın başında gözlerin gerisinde ya da
lateral hattın üzerinde operculumun arkasında bulunurlar. Parazitik larvalarla şiddetli
enfestasyonlar küçük balıkları öldürebilir. Solungaç lamellerini tahrip ederek, solungaç
epitelyumunda, kafada ve göz dokularında belirgin tahribata neden olurken, şiddetli yangı
ve doku nekrozu oluşturur. Enfeste balıklar çoğunlukla duyarsız, tepkisiz, iştahsızdır ve güç
solunum gösterirler. Hemorajik ve nekrotik baş dokuları çok belirgindir.
www.tarim.gov.tr
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Şekil 43: Balıkta olgun İsopoda.
(http://abbotlab.wordpress.com/2011/01/31/cymothoa-exigua-got-your-tongue/)
Teşhis: Balıktan ergin parazitler çiftler halinde ve larvalar, özellikle balıkların yanak
boşluğunda, nadiren kuyruk yüzgecinde ya da balığın başında gözlerin gerisinde ya da
lateral hattın üzerinde operculumun arkasından çıkarılan İsopoda’lar stereo mikroskobik
olarak incelenir. Çoğu crustacea'larda olduğu üzere isopodların vücudu baş, göğüs ve karın
olmak üzere 3 belirgin bölgeye ayrılır. İsopodların göğüs kısmının ilk segmenti başa bitişiktir.
Isopodların göğüs bölgesinde 7 çift torasic bacağın bulunduğu 7 çift segment vardır. Her bir
segment perepod adı verilen bir çift bacağa sahiptir. Bir çift göze sahiptirler. Ventral kısımda
yüzücü ayakların arasında dişilerde marsupium bulunur.
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YASSI İSTİRİDYELERDE (OSTREA EDULİS)
BONAMİOSİSİN SİTOLOJİK TEŞHİSİ
1.AMAÇ
Bonamiosis’in etkeni olan Bonamia spp. protozoonunun, çift kabuklu yumuşakçalardan yassı
istiridye Ostrea edulis’in kalp materyali frotilerinden sitolojik olarak teşhisi amaçlanır.
2.UYGULAMA ALANI
Yassı istiridyelerde Bonamia spp.’nin sitolojik olarak teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
· Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
· Çift kabuklu yumuşakçaları açarken dikkatli olunur. Yassı istiridyeleri açarken oluşacak
kesik vb. sonrası yara dezenfekte edilir ve ilk yardım kuralları uygulanır.
· Laboratuvar atıkları biyolojik tehlike olarak önem arz ettiği için, bunların laboratuvardan
uzaklaştırılmasında kurallara uygun şekilde hareket edilir.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Oyster: İstiridye
Ostrea edulis: Yassı istiridye (flat oyster)’nin Latince adıdır.
Bonamia ostreae: Haplosporidian bir parazittir.
Prepatent Periyod: Etkenin alınışından hastalık/enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkışına
kadar geçen süredir.
Bonamiosis: Kuzey yarımkürede yassı istiridyelerin (Ostrea edulis) bir haplosporidian
parazit olan Bonamia spp. tarafından meydana getirilen öldürücü bir hemosit hastalığıdır.
Avrupa’da Bonamia ostreae ve Bonamia exitiosa olmak üzere iki tür tespit edilmiştir. Bonamia
ostreae ve B. exitiosa ile enfeksiyon, OIE tarafından listelenen ihbarı mecburi hastalıklardır.
Bonamiosis, ayrıca mikrosel hastalığı, kum istiridyelerinin hemosit hastalığı (B. exitiosus)
veya kış mortalitesi (Mikrocytos roughleyi) olarak da bilinir.
Bonamia ostreae, doğal olarak Avrupa yassı istiridyesi Ostrae edulis’te görülür. Endemik
bölgelere taşındığında O. puelchana, O. angasi ve O. chilensis (=Triostrea chilensis, T. lutaria)’i
de enfekte edebilir. B. exitiosa, 2006 yılında İspanya’nın Galicia sahillerinde yetiştirilen yassı
istiridyelerde (Ostrea edulis) gözlenmiştir. O. chilensis), O. angasi, O. edulis ve O. stentina
duyarlı konak türleridir.
Bonamia ostreae ile enfeksiyon, yıl boyunca oluşabilir. İki yaşından büyük istiridyeler
148
724

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

enfeksiyona daha duyarlıdır. Enfeksiyon prevalansı ve yoğunluğu yaz mevsimi süresince artar
ve sonbaharda pik yapar. Prepatent periyot, genellikle 3-4 aydır, fakat 5 aya kadar çıkabilir.
Bonamia ostreae, yassı istiridyeler arasında direkt olarak bulaştırılabilir ve letal enfeksiyonlar,
genellikle bulaşmadan sonraki 3-6 ay için de gelişir.
Enfekte istiridyelerin çoğu normal görünmesine rağmen, hastalık bazen solungaçlarda ve
mantoda sarımsı renk değişimi ve yaygın lezyonlara sebep olabilir. Lezyonlar, solungaçların,
manto ve sindirim bezlerinin bağdokusunda enfekte hemosit infiltrasyonları ile karakterizedir. İnfiltre olan hemositlerin çoğu sitoplazmik vakuoller için de birçok mikroselleri kapsar.
Başlangıçta çoğunlukla solungaçlarda lokalize olan intrahemositik enfeksiyon giderek ilerler
ve sistemik hale geçerek istiridyenin ölümüne yol açar.
Hastalık, çift kabuklu yumuşakçaların ihraç edildiği Avrupa Birliği ülkelerindeki üretim
çiftliklerinde bulaşma riski oluşturduğundan bu ülkelerde ihbarı mecburi hastalıklardandır.
Türkiye’de de ihbarı mecburi hastalıklar kapsamına alınmıştır.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test metodu, çift kabuklu yumuşakçalardan Ostrea edulis’in kalp ventriküllerinden hazırlanan tuşe frotilerin hemacolor boyalarla boyanıp bu frotilerde; Bonamiosisin sitolojik teşhisi
için, hastalık etkeni olan Bonamia spp.’nin varlığının aranması esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Hastalıktan şüpheli canlı veya yeni ölmüş taze yassı istiridye Ostrea edulis’in kalp ventriküllerinden hazırlanan ve hemacolor boyalarla boyanan tuşe frotiler materyal olarak kullanılır.
7.1.1. Kullanılan Ekipman
· İstiridye açma bıçağı
· Kıvrık uçlu pens
· Kenarına yazılabilir rodajlı lam
· Lamel
· Pastör pipeti
· Kurutma kağıdı
· Işık Mikroskobu
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar ve Hazırlanması
Boyamada kullanılan kimyasallar hazır solüsyonlardır.
7.1.2.1. Kullanılan Kimyasallar
· Metanol
· Hemacolor solüsyon 2
· Hemacolor solüsyon 3
www.tarim.gov.tr
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· Absolüt alkol
· Xylen
· Sıvı yapıştırıcı
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analizin Yapılması
7.2.1. Numunelerin Hazırlanması
7.2.1.1. İstiridyelerin Açılması
· İstiridyelerde (Ostrea edulis); kabuklar üzerindeki tortu ve diğer bulaşık organizmler
temizlendikten sonra kabuğun sivri ucundan geniş kenarına kadar enlemesine ölçülerek
önce boyutları kaydedilir.
· Daha sonra sivri uç kısımdaki iki kabuğun birleşim noktasına bıçağın ucu güç uygulanarak
sokulmaya çalışılır.
· Bıçak ucu kapaklar arasına sokulduktan sonra bıçağın keskin kenarının kabuk iç yüzeyine
doğru tutulmasına dikkat edilerek bir yarım daire hareketi ile adduktor kasının kabukla
olan bağlantısı kesilir.
· Bağlantıları kesilen kabuk, henüz istiridyenin üstünde bulunduğu diğer kabuğun altına
konarak, açılan istiridye muayene için hazırlanmış olur.
· Makroskobik olarak; suyu çekilmemiş, parlak görünümlü istiridyeler işleme alınır. Suyu
çekilip büzüşmüş, erimiş ve peltemsi bir kıvam kazanmış dokuları olan istiridyeler işleme
alınmaz.
7.2.1.2. İstiridyelerden Froti Hazırlanması
· İstiridye açıldıktan sonra, ince kıvrık uçlu bir pens yardımıyla midenin sonu ile adduktor
kasının başlangıcı arasında kalan boşlukta bulunan, kahverengi ve soluk krem rengi
bölümleri olan kalp dışarı çıkarılır.
· Kalbin auricula (kahverengi olan) kısmı atılıp alttaki ventrikül (soluk krem rengindeki)
kısmı ayrılarak organın bu kısmı üzerindeki fazla su kurutma kağıdı ile iyice alınır.
· Daha sonra lam üzerine dokudan tuşe froti hazırlanır.
· Frotiler havada kurutulduktan sonra aşağıdaki şekilde boyanır.
7.2.1.3. Hemacolor Boyama Yöntemi
· Hazırlanan frotiler metanol ile minimum 1-2 dakika tespit edilir.
· Hemacolor 2 solüsyonu ile 2 dakika boyanır.
· Hemacolor 3 solüsyonu ile 2 dakika boyanır.
· Daha sonra musluk suyu ile minimum 5 dakika yıkanır.
· Kurutma kağıdı ile iyice kurutulduktan sonra sıvı yapıştırıcı ile üzerine lamel monte edilir.
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7.2.2. Frotilerin Mikroskobik Muayenesi
· Hemacolor boyalarla boyanan frotiler ışık mikroskobunda x10 ve x40 ve gerektiğinde
x100’lük objektifle muayene edilerek parazitler teşhis edilir. Her muayene öncesi standart
referans froti mikroskop altında muayene edilir. Sonra hazırlanan frotiler muayeneye
alınır.
· Parazitler yuvarlak veya oval 2-5 µm büyüklükte çok küçük hücreler olarak görülür.
Bonamia exitiosa, B. ostreae’dan daha büyük olup daha sentral bir nukleusa sahiptir.
· Parazitler bazofilik bir sitoplasma ve asidofilik bir nükleusa sahiptirler.
· Bonamia spp., hemositler için de veya ekstraselüler şekilde serbest olarak gözlenebilir.
Pozitif teşhis için, parazit hemositler için de görülmelidir. Parçalanan hemositlerin
dışında da etken görülebilir. Enfeksiyon değişen derecelerde hemosit infiltrasyonları ile
karakterizedir.
· Bonamia spp., mikroskobik olarak istiridyelerin erkek gonat hücreleri (spermatozoit) ile
karıştırılabilir. Spermatozoitler, daha büyük olmaları, tüm hücrenin bazofilik boyanması
ve hemositlerin için de görülmemeleri ile Bonamia spp.’den ayırt edilir.
· Mikroskobik muayenede lokalize enfeksiyonları gözden kaçırmamak için tüm froti
muayene edilmelidir.
· Sonuçlar, kalitatif olarak; enfekte=pozitif (+), enfekte olmayan=negatif (-) şeklinde ifade
edilir.
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YASSI İSTİRİDYELERDE (OSTREA EDULİS)
ve KARA MİDYELERDE (MYTİLUS
GALLOPROVİNCİALİS) MARTEİLİOSİSİN
SİTOLOJİK TEŞHİSİ
1.AMAÇ
Marteiliosisin çift kabuklu yumuşakçalardan yassı istiridye (Ostrea edulis) ve kara midye
(Mytilus galloprovincialis)’lerin mide sindirim bezi materyalinden sitolojik teşhisi amaçlanmaktadır.
2. UYGULAMA ALANI
Yassı istiridye ve kara midyelerde marteiliosisin sitolojik olarak teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
· Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
· Çift kabuklu yumuşakçaları açarken dikkatli olunur. Yassı istiridyeleri ve kara midyeleri
açarken oluşacak kesik vb. sonrası yara dezenfekte edilir ve ilk yardım kuralları uygulanır.
· Laboratuvar atıkları biyolojik tehlike olarak önem arz ettiği için, bunların laboratuvardan
uzaklaştırılmasında kurallara uygun şekilde hareket edilir.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Ostrea edulis: Yassı istiridye (flat oyster)’nin Latince adıdır.
Mytilus galloprovincialis: Kara midyenin Latince adıdır.
Marteilia refringens: Çift kabuklu yumuşakçaların Paramyxea sınıfından Marteilia soyundaki protozoondur.
Marteiliosis: Yassı istiridye ve midyelerin Paramyxea familyası Marteilia genusundan
protistan bir parazit olan Marteilia refringens tarafından meydana getirilen hastalığıdır.
Marteilia refringens, Ostrea türü istiridyeleri (Ostrea edulis, O. chilensis, O. puelchana, O.
denselamellosa ve O. angasi) ve midyeleri (Mytilus galloprovincialis ve Mytilus edulis) enfekte
eder. Marteilia refringens ile enfeksiyon, OIE tarafından liste edilen ihbarı mecburi bir
hastalıktır.
Parazitin enfeksiyon şekli ve dış ortamdaki yaşam siklusu bilinmez. Hastalık mevsimsel
değildir. 17°C su ısısı, parazitin sporlanması için başlangıç eşiği olarak kabul edilir. Bu
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yüzden ölümler yaz ve sonbaharda oluşur ve parazitin sporlanması ile ilişkilidir. Morbidite
ılık mevsimler süresince daha yüksektir. Midyeler daha az etkilenir. Yüksek tuzluluk oranına
sahip sular, Marteilia spp.nin gelişimini sınırlar. Duyarlı yaş grubu; genellikle genç ve daha
yaşlı hayat devreleridir. Yabani popülasyonlarda; 2 yaşın üstündeki yumuşakçalar, daha
yüksek enfeksiyon oranlarına sahiptir. Hastalığı, laboratuvarda deneysel olarak bulaştırmak
mümkün değildir. Arakonakçılardan (Paracartia grani=Copepod) şüphelenilmektedir.
Yumuşakçalarda sindirim bezi, hücre içi gıda alımı yeri ve ayrıca metobolik rezervlerin
başlıca depo yeridir. Marteilia refringens ile enfeksiyon;
· Organik madde emilimini azaltır,
· Mytilus galloprovincialis’te mantodaki adipo-granular depo hücrelerinin gelişimini
inhibe eder,
· Ostrea edulis’te glikojen depolanmasını engeller,
· Şiddetli enfeksiyonlar düşük enerji üretiminin sonucu olarak kondüsyon kaybına sebep
olur.
Parazitin sporlanma öncesi genç devreleri (plasmodia’lar), palpler, mide, sindirim kanalları ve
muhtemelen solungaçların epitellerinde bulunur. Sporlanma digestif bez tubul ve kanallarında
oluşur. Serbest sporangialar, lumenler içine salınır ve dışkı ile çevreye yayılır. Ölümler ilk
enfeksiyondan sonraki 2. yılda oluşur ve %98’e varan yüksek prevalans beklenebilir. Bu
yüzden enfeksiyon bir yıldan daha uzun sürebilir ve hayat boyu kalabilir. Bazı istiridyelerde
parazit, hastalık oluşturmaksızın bulunabilir.
Midyelerin M. refringens’in taşıyıcısı olup olmadığı bilinmez.
Hastalığın klinik bulguları, aşırı zayıflama, sindirim bezinin renksizleşmesi, gelişimin durması, doku nekrozları ve mortalitelerdir. M. refringens ile enfekte olan istiridyeler, tamamen
rezorbe olmuş gonatlara sahip olup kötü kondüsyondadır. Enfeksiyon derecesi ve mortalite
arasında tutarlı bir ilişki yoktur. Yüksek enfeksiyon prevalansına sahip bölgelerdeki bazı istiridyeler, önemli sayıda parazit olmaksızın karakteristik hastalık bulguları gösterdiği halde
parazit ile ağır şekilde enfekte olanlar hiçbir hastalık bulgusu göstermeyebilirler. Hastalık, çift
kabuklu yumuşakçaların ihraç edildiği Avrupa Birliği ülkelerindeki üretim çiftliklerinde bulaşma riski oluşturan ve bu ülkelerde ihbarı mecburi hastalıklardan olup, Türkiye’de de ihbarı
mecburi hastalıklar kapsamına alınmıştır.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Çift kabuklu yumuşakçalardan yassı istiridye (Ostrea edulis) ve kara mide (Mytilus
galloprovincialis)’lerin sindirim bezlerinden hazırlanan tuşe frotilerin hemacolor boyalarla boyanıp bu frotilerde; Marteiliosisin sitolojik teşhisi için, hastalık etkeni olan Marteilia
spp.’nin gelişim devrelerinin (genç dönemleri ve ileriki gelişmiş dönemleri) aranması esasına
dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
Canlı istridye/midye örneğinin açılması, örneklerin mide sindirim bezlerinden froti hazırlanması, hazırlanan frotilerin tespiti, frotilerin hemacolor boyama yöntemi ile boyanması,
kurutulması ve boyanmış preparatlara lamel yapıştırılması, hazırlanan sitolojik doku preparatlarının mikroskobik muayenesi, mikroskobik bulguların değerlendirilmesi ve sonuçların
raporlanması aşamalarından oluşur.
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7.1. Materyal
Hastalıktan şüpheli canlı veya taze ölü yassı istiridye (Ostrea edulis) ve midye (Mytilus galloprovincialis) mide sindirim bezleri (bunlardan hazırlanan ve hemacolor boyalarla boyanan
tuşe frotiler) materyal olarak kullanılır.
7.1.1 Kullanılan Ekipman
· İstiridye açma bıçağı
· İnkübatör
· Kıvrık uçlu pens
· Rodajlı lam
· Lamel
· Pastör pipeti
· Kurutma kağıdı
· Işık mikroskobu
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar ve Hazırlanması
Boyamada kullanılan kimyasallar hazır solüsyonlardır.
7.1.2.1. Kullanılan Kimyasallar
· Metanol
· Hemacolor solüsyon 2
· Hemacolor solüsyon 3
· Sıvı preparat yapıştırıcısı (Entellan)
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analizin Yapılması
7.2.1. Numunelerin Hazırlanması
7.2.1.1. İstiridye ve Midyelerin Açılması
· İstiridyelerde ve midyelerde; kabuklar üzerindeki tortu ve diğer bulaşık organizmler
temizlendikten sonra kabuğun sivri uç kısımdaki iki kabuğun birleşim noktasına bıçağın
ucu güç uygulanarak sokulmaya çalışılır.
· Bıçak ucu kapaklar arasına sokulduktan sonra bıçağın keskin kenarının kabuk iç yüzeyine
doğru tutulmasına dikkat edilerek bir yarım daire hareketi ile adduktor kasının kabukla
olan bağlantısı kesilir.
· Yumuşakçalar, özellikle manto, solungaçlar, kalp ve sindirim bezi olmak üzere yumuşak
dokulara zarar vermeyecek, tahribat oluşturmayacak şekilde dikkatlice açılmalıdır.
· Bağlantıları kesilen kabuk, henüz istiridyenin üstünde bulunduğu diğer kabuğun altına
konarak, açılan istiridye ve midye muayene için hazırlanmış olur.
· Makroskobik olarak; suyu çekilmemiş, parlak görünümlü istiridye ve midyeler işleme alınır. Suyu çekilip büzüşmüş, erimiş ve peltemsi bir kıvam kazanmış dokuları olan istiridye
ve midyeler ise işleme alınmaz.
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7.2.1.2. İstiridyelerden Froti Hazırlanması
· Froti hazırlamak için, istiridye ve/veya midye açıldıktan sonra mideye (sindirim bezi
boyunca) bir kesit yapılır. İçteki sindirim bezlerini içerecek şekilde dokudan küçük bir
parça makasla kesilip alınır.
· Ucu kıvrık pens yardımıyla, sulu örnek üzerindeki fazla su kurutma kağıdı ile uzaklaştırılır.
· Sonra lam alınır ve üzerine geçmesi için, kesit lamın üzerine bastırılır.
· Lam üzerine dokudan tuşe froti hazırlanır.
· Hazırlanan frotiler havada kurutulur.
7.2.1.3. Hemacolor Boyama Yöntemi
· Hazırlanan frotiler metanol ile minimum 1-2 dakika tespit edilir.
· Hemacolor 2 solüsyonu ile 2 dakika boyanır.
· Hemacolor 3 solüsyonu ile dakika boyanır.
· Daha sonra musluk suyu ile minimum 5 dakika çalkalanarak yıkanır.
· Kurutma kağıdı ile iyice kurutulduktan sonra sıvı yapıştırıcı ile üzerine lamel monte edilir.
· Sonra lamlar havada kurumaya bırakılır.
7.2.2. Frotilerin Mikroskobik Muayenesi
· Frotiler ışık mikroskobunda x10 ve x40 ve gerektiğinde x100’lük objektifle muayene
edilerek parazitler teşhis edilir.
· Marteilia spp. istiridye ve midyelerin sindirim kanalları ve sindirim tubullerinin epitel
hücreleri için de bulunur. Etken erken dönemlerinde 5-8 μm büyüklüğünde olup, erken
dönemleri sindirim kanalları ve muhtemelen solungaç epitellerinde görülür. Sporulasyon
sırasında 40μm büyüklüğe ulaşabilir.
· Hücrelerin sitoplazması bazofilik, nükleusu asidofilik boyanır. Sindirim kanalları için
de bazofilik, sindirim tubulleri için de asidofilik olarak görülür. Sekonder hücreler
(sporoblastlar) açık renkli bir hale ile (renk kullanılan boyaya göre hafif değişiklik
gösterebilir) çevrilmiştir.
· Mikroskobik muayenede lokalize enfeksiyonları gözden kaçırmamak için tüm froti
muayene edilmelidir.
· Sonuçlar, kalitatif olarak (enfekte=pozitif/enfekte olmayan=negatif) ifade edilir.
· Her froti için 10 dakika inceleme yeterli olarak değerlendirilmektedir.
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BAL ARILARINDA ACARAPİSOSİS
İDENTİFİKASYONU
1. AMAÇ
Arı numunelerinde Acarapis woodi ’nin teşhisi amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Arı numunelerinde Acarapis woodi ’nin teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Acarapis woodi: Ergin bal arılarında görülen ve yaklaşık 150 µm boyunda olan Acarapisosis
(Acariosisin) etkeni akar.
Acarapiosis: Ergin arıların solunum sisteminde yerleşerek bozukluklara yol açan Acarapis
woodi’nin sebep olduğu hastalık.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Bal arılarının trachealarında mikroskobik incelemelerde Acarapis woodi’nin varlığının tespit
edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Ölü veya canlı ergin bal arısı (Yaklaşık 50 adet)
7.1.1.Kullanılan ekipman
· Lam
· Lamel
· Diseksiyon Mikroskobu
www.tarim.gov.tr
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· Işık mikroskobu
· İnsekt iğneleri
· Işık Mikroskobu
· Diseksiyon seti
· Dipfriz (-20 ºC’lik)
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Potasyum hidroksit (% 8’lik KOH)
· Etil alkol
· Gliserin
7.2.Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Şüpheli kolonideki semptom gösteren (uçamayan, kovan önünde sürünen) veya ölü arılar
arasından random usulü ile örnekler seçilir (yaklaşık 50 adet). Canlı arıların ya etil alkol
ile ya da -20 ºC’de dipfrizde tutularak ölmeleri sağlanır. Arılar insekt iğneleri ile uygun bir
zemin üzerinde sabitlendikten sonra toraks bölümleri abdomenden ayrılır. Daha sonra
thoraks kısımları hafif ısıtılmış % 8’lik KOH içerisinde 20 dakika veya ısıtılmadan % 8’lik
KOH içerisinde 1 gece bekletilir. x18-20 büyütmedeki diseksiyon mikroskobunda incelenir
ya da trachea’lar bir lam üzerine alınıp, üzerine su ya da gliserin damlatılarak daha büyük bir
objektifle ışık mikroskobunda bu parazitler yönünden muayene edilirler.

Şekil 1. Normal ve akarla enfekte trachea.
(http://www.sciencephoto.com/media/374091/enlarge)
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Şekil 2. Acarapis woodi
(http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5310008.
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KÜÇÜK KOVAN BÖCEĞİ (AETHİNA TUMİDA)
ENFESTASYONU TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Arı ve yavrulu petek örneklerinde küçük kovan böceği olarak isimlendirilen Aethina
tumida’nın teşhisi amaçlanmıştır.
2. UYGULAMA ALANI
Arı ve yavrulu petek örneklerinde Aethina tumida’nın teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4.GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Aethina tumida: Küçük Kovan Böceği (Coleoptera:Nitidulidae) bal arısı kolonilerinin
Güney Afrika kökenli oldukça tehlikeli bir arı zararlısıdır. Gelişmesinde yumurta, larva,
pupa ve ergin safhaları vardır. Zarar veren safhası larva formudur. Aethina tumida kovan
deliğinden girerek ballı, polenli petek gözlerine yumurta bırakır, larvaları peteklerde tünel
açarak bal ve polenle beslenir, sır ve peteklere zarar verir. Kontamine balların rengi değişir
ve çürük portakal kokusu hissedilir. Bu balları arılar besin olarak tüketmezler, kovanı terk
ederler veya açlıktan ölürler. Ağır enfestasyonlar arıların kaçmasına neden olur. Aethina
tumida ülkemizde ihbarı mecburi hastalıklar arasına alınmıştır.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Arı, petek gözü ve kovan artıklarının incelemesinde tespit edilen küçük kovan böceği Aethina
tumida’nın stereo mikroskopta direkt teşhis edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
Arı ve yavrulu petek örneklerinde Aethina tumida’nın teşhisi stereo mikroskobik olarak
teşhisi esasına dayanır.
7.1.Materyal
Petek, arı, petek gözü ve kovan artıkları
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7.1.1.Kullanılan ekipman
· Stereo mikroskop
· Buzdolabı (5 ± 3 °C)
· Petri kutuları
· Diseksiyon seti (bisturi, pens)
· Lup
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Laboratuvara gönderilen arı numuneleri ve kovan artıkları küçük kovan böceği Aethina tumida
yönünden önce lupla, daha sonra bulunan parazitler stereo mikroskop altında incelenir.
Ayrıca yavrulu petek gözlerinde de parazitin varlığına bakılır. Numuneler buzdolabında
muhafaza edilir.
Tespit edilen Aethina tumida etkenlerinin morfolojik yapıları aşağıdaki kriterlere göre
değerlendirilir.
Ergin böcekler kanatları ile birlikte; yaklaşık 5 mm uzunluğunda ve 3 mm genişliğindedirler.
Böcek 3 çift bacaklı ve 2 çift kanatlı olup, dişiler erkeklerden biraz daha uzundur. Renkleri
koyu kahverengiden siyaha kadar değişir.
Pupalar yaklaşık 5 mm uzunluğunda ve 3 mm genişliğindedir. Renkleri beyazımsıdır.
Larvalar sıklıkla ince ve yapışkan bir tabaka ile kaplı, 1.2 cm uzunluğunda ve beyazımsı
renktedir. 3 çift bacağı olan larvaların sırtlarında dikenler vardır. Larvalar larvalı peteklerde
veya kalıntılarda bulunabilir. Gezen larvalar koloninin için de ve dışında leke izleri bırakırlar.
Yumurtalar beyaz renkte ve fasulyeye benzer şekildedir. Yumurtaların büyüklüğü bal arıları
yumurtalarının 2/3’ü kadardır. Çatlaklar, dip tahtasının üzerine, petek ve mühürlü yavru
gözlerinde bulunur.

Şekil 1: Erişkin Aethina tumida
Şekil 2: Aethina tumida larvaları
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aethina_tumida.jpg)
Aethina tumida’nın teşhisi için herhangi bir serolojik test mevcut değildir.
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BAL ARILARINDA NOSEMOSİS’İN
MİKROSKOBİK TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Ergin bal arılarının sindirim sisteminde yerleşen Nosema sp. nin tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Ergin bal arılarının sindirim sisteminde yerleşen Nosema sp. nin teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Nosema sp.: Arılarda görülen Nosemosis’in etkeni.
Nosemosis/Nosematosis: Ergin arıların sindirim sistemindeki bozukluklarla karakterize,
bulaşıcı bir hastalığı.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Ergin bal arılarının sindirim sisteminde mikroskobik incelemelerde Nosema sp. sporlarının
varlığının tespit edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Ölü veya canlı ergin bal arısı (Yaklaşık 60 adet)
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Lam
· Lamel
· Havan
· Pens
· Makas
· Disposibl pipetler
· Mikroskop (ışık veya faz-kontrast)
www.tarim.gov.tr
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·
·
·
·
·

Santrifüj (800 g)
Santrifüj tüpleri
Gazlı bez
Hemositometre
Mc Master lamı

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Etanol
· Giemsa boya solüsyonu (%10 0.02 M Fosfat Buffer için de)
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Ergin arının abdominal son segmenti koparılarak yavaşça çekilir ve ventrikulus, malpigi
kanalları, ince bağırsak ve rektum dışarı çıkarılır. Sağlıklı bir arıda kahverengi olan ventrikulus,
nosemosis’de gri-beyaz renk alır ve oldukça kırılgandır. Ancak, asıl teşhis için sporların
mikroskopta görülmesi gereklidir. Bu amaçla, en az 60 adet arı muayene için alınır. Bunların
abdomenleri ayrılarak 2-3 ml su içerisinde ezilir ve oluşan süspansiyondan 3 damla kadar
alınarak bir lam üzerine konulur ve lamel kapatılarak ışık ya da faz-kontrast mikroskopta
(x40) incelenir ve Nosema sp. sporları tespit edilir. Boyama yapmaya gerek yoktur. Ancak
boyanmak istenirse bu örnekler havada kurutulup etanolle tespit edildikten sonra Giemsa
ile 45 dakika boyanıp mikroskopta incelenirse sporların sitoplazmaları mavi renge boyanmış
olarak görülürler.
Nosema enfeksiyonunu doğru, güvenilir ve anlamlı bir şekilde değerlendirmek için
standardize bir prosedür kullanılmaktadır. Bu amaçla 10 adet yaşlı işçi arının abdomeni bir
havan için de 5 ml su ile birlikte ezilir. Elde edilen süspansiyon iki katlı gazlı bezden dereceli
bir santrifüj tüpüne süzülür. Ayrıca 5 ml su ile havanın içi çalkalanarak kalan partiküller
de aynı şekilde ikinci bir santrifüj tüpüne süzülür. Tüpler 800 g’de 6 dakika santrifüj edilir.
Süpernatant uzaklaştırılır ve tüpler 10 ml seviyesine kadar tekrar suyla doldurulur. Disposibl
bir pipet yardımıyla çökelti birkaç kez karıştırılır, sayım yapılacak özel bir sayma lamı üzerine
(hemositometre, Mc Master lamı vb.) bu homojenattan konur ve mikroskopta (x40) sayım
yapılır. Hemositometrede gözlenen 1 adet Nosema sp. sporu, 1 arıdaki 10000 adet spora
karşılık gelmektedir.

Şekil 1. Nosema spp. sporları, nativ (Orijinal).
168
744

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Morse R.A. and Flottum, K. (1997). Honey Bee Pests, Predators and Diseases. Third
Edition, Published by the A.I. Root Company, Medina, Ohio, USA.
2. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.2.4.
3. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004 . http://www.who . int/csr/
resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/. Erişim Tarihi:
22.08.2012
9. REVİZYON
Revizyon No

Tarih

Revizyon Yapılan Madde

Revizyon Nedeni

www.tarim.gov.tr

169
745

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

BAL ARILARINDA TROPİLAELAPS
ENFESTASYONU TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Petek, arı, petek gözü ve kovan artıklarında Tropilaelaps spp.’nin saptanması amaçlanmıştır.
2. UYGULAMA ALANI
Petek, arı, petek gözü ve kovan artıklarında Tropilaelaps spp.’nin teşhisi için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Tropilaelaps akarı: Arı kolonilerinde beslenmek için arı larva ve pupasına ihtiyaç duyan ve
gelişmekte olan yavruları enfeste ederek ölümüne neden olan bir ektoparazittir. Tropilaelaps
akarlarının Tropilaelaps clareae, Tropilaelaps koenigerum, Tropilaelaps mercedesae ve
Tropilaelaps thaii olmak üzere bilinen 4 türü vardır.
Tropilaelapsosis: Tropilaelaps spp.’den ileri gelen bir hastalık.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Yavrulu petek, arı ve kovan artıklarının incelenmesinde tespit edilen Tropilaelaps spp.’lerin
tespit edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Arı, yavrulu petek gözü ve kovan artıkları
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Stereo mikroskop
· Petri kutuları
· Diseksiyon iğneleri
· Pensler
· Lup
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· Kavanoz
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Eter
· % 70’lik Etil alkol
· Sabunlu su
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
7.2.1. Etkenin Teşhisi
Petek ve arıların üzeri 10 kat büyüten lupla incelenerek Tropilaelaps akarı, Varroa’dan ayırt
edilir.
Varroa’ya benzemekle birlikte Varroa ile Tropilaelaps türleri arasında çok belirgin farklar
vardır. Varroa, Tropilaelaps’dan daha büyük, yukarıdan bakıldığından eni uzunluğundan
daha fazla olup oval şekillidir. Tropilaelaps türlerinin ise şekli oval olup uzunluğu eninden
daha fazladır. Varroa’dan daha hızlı bir şekilde yavru petek gözlerine girer. Tropilaelaps, ergin
arıların üzerinden çok, yavrulu gözler için de çok daha fazla görülür. Bu durum enfestasyonun
daha kolay teşhis edilmesini sağlar.

Şekil 1. Varroa akarı ile Tropilaelaps clarea yan yana
(http://www.wncbees.org/pests/varroa.cfm).
Ergin arının muayenesi: Yaklaşık olarak 100-200 adet arı geniş ağızlı kapaklı bir kavanozun
içine konur. Kavanoz sallanarak arıların kavanoz tabanında toplanması sağlanır ve üzerlerine
eter püskürtülür. Diğer bir seçenek olarak % 70’lik etil alkol veya sabunlu su arıların üzerini
örtecek kadar konur. Kavanoz 10 saniye kadar iyice çalkalanır. Eter kullanıldıysa akarlar
kavanozun duvarlarına yapışacağından kavanoz duvarı akarlar yönünden iyice incelenir.
Alkol veya sabun kullanıldıysa arılar dışarı alınır ve sıvı, stereo mikroskopta incelenerek
Tropilaelaps’lar aranır.
Koloni ya da yavru muayenesi: Larvalı petek gözleri bistüri ya da iğne ile açılır ve larvalar
parazitin ergin ve gelişme dönemleri yönünden incelenir. Larva üzerinde beslenen akarın
gelişme dönemleri beyazımsı renktedir.
Kovan artıklarının muayenesi: Koloni dip tahtasından alınan kovan artıkları stereomikroskop
altında incelenerek Tropilaelaps’ lar aranır.
www.tarim.gov.tr

171
747

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

7.2.2. Sonuçların Değerlendirilmesi
Tropilalelaps clareae, kırmızımsı kahverengi renkte, erkekleri hemen hemen dişilerle aynı
büyüklükte olup uzunluğu 1 mm.den küçüktür.
Tropilaelaps koenigerum, T. clareae’ya benzer, sadece biraz daha küçüktür (0.7 mm).
Tropilaelaps mercedesae, T. clareae’ya benzer, sadece daha büyüktür (9 mm civarı).

Şekil 2. Tropilaelaps clarea. Photo by J. Waddell
( OIE Terrestrial Manual 2008).

Şekil 3. Tropilaelaps on Apis dorsata larvae. Photo by D. Anderson
( OIE Terrestrial Manual 2008).
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VARROA İDENTİFİKASYONU
1. AMAÇ
Arı ve yavrulu petek numunelerinde varroosis etkeni olan Varroa destructor’un teşhisi
amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Arı ve yavrulu petek numunelerinde varroosis etkeni olan Varroa destructor’un teşhisi için
uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklarla enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunur ve OIE Manual ve WHO
Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Varroa: Oldukça tehlikeli bir arı zararlısı
Varroosis: Varroa’nın neden olduğu hastalık
Varroa destructor: Varroosis’e neden olan, V. destructor olarak isimlendirilen Varroa akarı;
bal arılarının larva, pupa ve erginleri üzerinde yaşayan, kısa zamanda çoğalan ve uzun süre
dikkati çekecek bir belirti göstermeksizin arının hemolenfini emerek beslenen tehlikeli bir
dış parazittir.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Bu metot, arı ve petek örneklerinde tespit edilen Varroa’nın mikroskobik olarak teşhis edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Arı ve petek numuneleri
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Stereo mikroskop
· Işık mikroskobu
· Diseksiyon seti (bistüri, pens)
· Lup
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·
·
·
·
·
·
·

Kavanoz
Buzdolabı (+4°C±2)
İğne
Pens
2-3 mm mesh’lik elek
1 mm mesh’lik elek
Leğen

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Etil alkol (%70’lik)
· Eter
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
· Petek Numunesi: Gelen petek numunesi beyaz bir kağıt üzerine alınır, bistüri ile petek
gözlerine enlemesine kesitler yapılarak, iğne, pens yardımıyla parazitler aranır.
Ayrıca farklı gözenek genişliği olan iki elek üst üste konur. Kapalı petek gözlerinin üstleri
açılarak yavrulu gözler sıcak su ile yıkanır. Yıkantı suyu üstteki geniş gözenekli 2-3 mm
mesh’lik elekten geçirildikten sonra Varroa’lar alttaki 1 mm mesh’lik ince gözenekli elekte
toplanır. Larvalı gözlerden gözlerin kapakları açılıp larvalar çıkarıldıktan sonra hücre duvarı
üzerinde küçük beyaz lekelerin akar dışkısı bulunduğunun, dolayısıyla akarın bulunduğunun
işaretidir.
Arı Numunesi: Canlı arılar üzerinde özellikle kanat dipleri ve abdomen segmentleri arasında
parazitler aranır. Bazen baş ve toraks arasında da bulunabilir.
· Muayene için laboratuvara ağzı kapalı kaplarda gönderilen canlı (hastalıklı) arı numuneleri
eğer canlı kalmışlarsa üzerine sprey şeklinde eter püskürtülerek veya +4°C’de bekletilerek
arıların ölmesi sağlanır. İçine % 70’lik etil alkol konmuş kavanoza arılar alınarak konur
ve kapağı kapatılarak 10 dakika çalkalanır. Yaklaşık 2-3 mm. mesh'lik gözenek boyutuna
sahip bir elek vasıtasıyla alta leğen konarak akarlarla arıların ayrılması sağlanır. Arılar
üstte, akarlar eleğin altındaki leğende toplanır.
· Böylece arılar üzerinden ayrılan parazitlerin stereo mikroskopta veya ışık mikroskobunda
incelenmesiyle teşhis konur.
· Mikroskobik olarak Varroa teşhis edilir.
Ergin dişi Varroa, koyu kızıl kahve veya koyu kahverenginde, enlemesine oval şekilde,
yaklaşık 1.1 mm uzunlukta ve 1.5 mm genişlikte bir parazittir.
· Vücudu sırt ve karından basık, üst kısmı hafif dışbükey, sırtı sert bir kitin tabakasıyla
kaplıdır. Vücut tek parça halinde görülür. İki bölümden oluşan vücudunda önde delici ve
emici ağız parçaları, arka kısımda ise 4 çift bacak ve diğer organeller yer alır.
· Vücudu kıllarla kaplı olup, şekli arı üzerinde kolayca tutunmasına elverişlidir.

www.tarim.gov.tr
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Şekil 1. Dişi Varroa’nın dorsal olarak görünümü.
(www.ars.usda.gov/.../photos/aug97/k5111-10.jpg)

Şekil 2. Dişi Varroa’nın ventral olarak görünümü.
(www.abc.net.au/.../full/varroa_mite_padil.jpg)

Şekil 3. Arı larvası üzerindeki Varroa destructor’un görünümü
(www.all-science-fair-projects.com/science_fai...)
· Ergin erkek Varroa, beyaz-gri veya sarımtrak renkte ve ön kısmında daralan daire şeklinde
bir vücuda sahip olup (0.85mm uzunlukta, 0.78mm genişlikte), dişilerden küçüktür.
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Kedi Köpek
Paraziter Hastalıkları
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ARAKONAKÇILARDAN EKİNOKOKUN LARVAL
FORMUNUN İDENTİFİKASYONU
1. AMAÇ
Nekropsi materyalinde direkt teşhis yöntemiyle arakonak hayvanlarda (koyun, keçi, sığır,
domuz, birçok yabani gevişen vs.) Echinococcus spp.’nin larval formu olan kist hidatik’in
tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Nekropsi materyalinde direkt teşhis yöntemiyle kist hidatik’in tespiti için uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Echinococcus spp.: Son konakçı karnivorların ince bağırsaklarında yaşayan bir sestod.
Kist hidatik : Echinococcus granulosus’un ara konak hayvanlarda (koyun, keçi, sığır, domuz,
birçok yabani gevişen vs.) başta karaciğer ve akciğer olmak üzere bütün organların yüzeyinde
veya parankiminde oluşturduğu kistler (larval form).
Hidatik kistin yapısı: Yuvarlak veya yuvarlağa yakın şekil gösteren kist, paraziter kese ve bunun etrafını çevreleyen, konak organizmasına ait fibröz kılıftan oluşur. Bu kılıf mat beyaz
renktedir. Dış yüzünde organın parankimi, iç yüzünde kütiküler katman, en içte germinatif
membran ile kist sıvısı yer alır. Berrak bir sıvı ile dolu olan kistin için de protoskoleksler
(infertil kistlerde bulunmaz), kız keseler bulunur. Kistler organın yüzeyinde ise mat beyaz
renkte şişkinliklerle karakterize organ deformasyonu oluşur, parankimde ise yerleşim yerine
bağlı olarak organ deformasyonu şekillenebilir. Bu durumda palpasyon ile sert bir kitle olarak parankim içerisindeki hidatik kist hissedilebilir.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Arakonak hayvanların (koyun, keçi, sığır, domuz, birçok yabani gevişen vs.) nekropsi
materyalinde Echinococcus spp’ nin larval formu olan kist hidatik’in tespit edilmesidir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Kist hidatik şüpheli iç organ materyali.

www.tarim.gov.tr
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7.1.1.Kullanılan ekipman
· Makas
· Pens
· Bistüri
· Petri kutusu
· Büyüteç
· Yüz maskesi
· Disposibl eldiven
· Önlük
· Gözlük
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Formalin (% 4-10’luk)
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
· Önce organların inspeksiyon ve palpasyonu (gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra)
yapılarak kistsel oluşumlar yönünden muayene edilir ve kistsel oluşumlar tespit edilir.
· Daha sonra bir bistüri aracılığı ile organlarda dikkatli şekilde yumuşak dokulara kesit
yapılarak kistler açığa çıkarılır. Çıkarılan kistler petri kutusu içine konulur.
· Kistlerin kesilip büyüteçle incelenmesini takiben teşhis yapılır.
· Numune daha sonra incelenecekse % 4-10’luk formalin ile tespit edilir.
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SON KONAKLARDAN EKİNOKOKUN ERGİN
FORMUNUN İDENTİFİKASYONU
1. AMAÇ
Nekropsi materyalinde direkt muayene, intestinal scraping tekniği ve dışkı materyalinde
flotasyon yöntemleriyle son konak hayvanlarda (köpek, kedi, tilki, kurt vb. karnivorlar)
Echinococcus cinsine bağlı türlerin tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Nekropsi materyalinde direkt muayene, intestinal scraping tekniği ve dışkı materyalinde
flotasyon yöntemleriyle son konaklarda Echinococcus cinsine bağlı türlerin tespiti için
uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Echinococcus spp.: Son konak karnivorların ince bağırsaklarında yaşayan sestod türlerini
ifade eder.
Echinococcus granulosus ve Echinococcus multilocularis: Echinococcosis’e neden olan sestod
türleridir.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Son konak hayvanlarda Ekinokok türlerinin ince bağırsak ve dışkı materyalinde teşhis
edilmesi.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Son konak karnivorların ince bağırsakları veya dışkıları.
7.1.1.Kullanılan ekipman
· Stereo mikroskop
· Makas
· Pens
www.tarim.gov.tr
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Petri
Lam
Lamel
Büyüteç
Santrifüj
Etüv
15 ml lik cam tüpler
Yüz maskesi
Disposibl eldiven
Önlük
Siyah zemin

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Formalin (% 4-10)
· Fizyolojik Tuzlu Su (FTS)
· Doymuş tuzlu su
· Sodyum hipoklorit (%10)
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
Direkt Muayene: Laboratuvara ulaşan son konaklara ait ince bağırsaklar birkaç parçaya
ayrılarak açılır, 37 ºC’de FTS için de 30 dakika bekletilir ve bir büyüteç yardımıyla parazitler
yönünden incelenir.
İntestinal Scraping Tekniği: Nekropsi sonrası çıkarılan ince bağırsakların proksimal, posterior
ve orta kısımları makas yardımı ile açılır. Her kısım için 5 adet olmak üzere lam yardımı ile
derin kazıntı alınır. Kazıntılar beher içine akıtılır. İçerik siyah zemin üzerinde büyüteçle veya
stereo mikroskopta incelenir ve gerekiyorsa sayım yapılır. Daha sonra muayene edilecekse %
4-10 formol ilave edilir. Bir hafta bu şekilde saklanabilir.
Echinococcus granulosus son konakların ince bağırsaklarının ilk üçte birlik bölümünde
bulunurken, Echinococcus multilocularis ise son konakların ince bağırsaklarının ikinci
yarımında bulunur. E. multilocularis için yapılacak mukozal kazıntılar daha derin ve fazla
sayıda olmalıdır.
Santrifüj Flotasyon: Son konaklara ait dışkı materyali doymuş tuzlu su ile karıştırılır,
süzülür, 15 ml lik cam tüplere alınır. Tüpün üst kısmında bombe oluşacak kadar doldurulur,
üstüne 18x18’lik lamel kapatılarak 1500 rpm. de 3 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrası
lamelin altındaki damla düşürülmeden lam üzerine alınır ve mikroskopta x10-40 büyütmede
incelenir.
Ayrıca, gerekli görüldüğü durumlarda, köpeklere purgatif etkili bir ilaç uygulanır. Purgasyon
sonucunda elde edilen dışkı flotasyon metoduyla incelenir.
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7.2.1. Sonuçların Değerlendirilmesi
Test materyali Echinococcus spp. varlığında pozitif olarak değerlendirilir.
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LEİSHMANİOSİS’İN İNDİREKT FLORESAN
ANTİKOR TEKNİĞİ (IFAT) İLE TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Köpek kan serumu örneklerinde İndirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) ile Leishmania
infantum’a karşı oluşan spesifik antikorların tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Köpek kan serumu örneklerinde Leishmania infantum’a karşı oluşan spesifik antikorların
saptanması amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ile
WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
- Kite ait tüm reagentlar 5±3ºC da saklanmalı, dondurulmamalıdır.
- Ancak uygun koşullarda saklandığında reagentlar son kullanma tarihine kadar stabil
kalacaktır.
- Teste başlamadan önce, serum örnekleri, reagentlar, strip ya da pleyt (ler) oda sıcaklığına
(21-25 ºC) alınmalıdır.
- Pleytten çalışılacak serum sayısı ve kontrol serumları sayısı kadar strip ayrılarak,
kullanılmayan striplerin üzeri tekrar kapatılmalı ve 5±3ºC da muhafazaya alınmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş kitler kullanılmamalıdır.
- Son kullanma tarihi
kullanılmamalıdır.

geçmiş,

kontamine

veya

diğer

kitlere

ait

reagentlar

- Benzer ürünlerden farklı lot no.lu kitlere ait reagentlar karıştırılmamalıdır.
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5. KISALTMALAR/TANIMLAR
IFAT : İndirekt Floresan Antikor Test
Antijen: Leishmania infantum’un promastigot formu
Antikor: Anti-L. infantum IgG.
Konjugat: Anti-dog IgG fluorescein isothiocyanate konjugat.
PBS: 0.01M phosphate buffer, 0.0027M potassium chloride ve 0.137M
eriği.

sodium chloride

6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Antijen antikor reaksiyonu ile test edilen serumlarda parazite spesifik IgG antikorların,
fluoresan isotiyosiyanat ile işaretli anti-IgG antikorların yardımıyla fluoresan mikroskopta
görülür hale getirilerek saptanmasıdır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
Köpek kan serumları
7.1.1. Kullanılan ekipman
· Etüv (37ºC)
· Floresan mikroskop
· Santrifüj
· Floresan mikroskop için karanlık oda
· Deep freze (-35ºC)
· Haemocytometer
· Su banyosu
· Fön makinası
· Çok kanallı otomatik mikropipet
· Mikropipet uçları
· Çok yuvalı lam(İFA lamı)
· Pens
· Yıkama seti
· Lamel(24X24)
· Plastik kaplar
190
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7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· PBS
· Gliserin
· Anhydro NaSO4
· Aseton
· NNN yarı katı besi yeri (Novy, McNeil and Nicolle)
7.1.3. Kullanılan Biyolojik Maddeler
· Antijen
· Konjugat
· Pozitif ve negatif serumlar
7.1.4. Kimyasalların Hazırlanması
Potasyumsuz Fosfat Buffer Salin (PBS)
Alkali Kısım: 17,44 gr (0.3 mol) NaCl
7,16 gr (0.02 mol) Na2HPO4 X 12 H2O
24,60 gr

2000 ml distile suda çözülür.

Asidik Kısım: 8,72 gr (0.15 mol) NaCl
1,32 gr (0.01 mol) NaH2PO4 X H2O
10,10 gr 1000 ml distile suda çözülür.
Bu iki karışım birbiri ile karıştırılarak pH: 7,2’ye ayarlanır. Ya da kit içeriğindeki PBS’ in
hazırlanış prosedürü uygulanır.
Hazır PBS tablet de kullanılabilir (1 tablet 1000 ml distile su için de çözdürülür).
Gliserin buffer: Bir erlen içine 1 kısım PBS ve 9 kısım gliserin konur. Erlenin dışına alüminyum
folyo sarılır. Manyetik karıştırıcıda karıştırılır. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
Konjugat: İndirekt Floresan Antikor Testinde, anti-dog IgG fluorescein isothiocyanate
konjugatı kullanılır. Konjugat her testten önce konjugat sulandırma solüsyonu ile tarifine
göre sulandırılarak kullanılır.
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Testin Yapılması
7.2.1. Antijen Hazırlanması
· Teste kullanılan L. infantum’un promastigot formları antijen olarak kullanır.
· Antijenler NNN yarı katı besi yerinde (Novy, McNeil and Nicolle), 22-26 oC’de üretilir.
Üç günlük kültürden 3-4 ml sıvı kısım alınır.
· Antijenler üç kere PBS (pH 7.2–7.4) ile oda sıcaklığında 350g’de 15 dakika santrifüj
edilerek yıkanır.
· Final santrifüj sonucu, tüpün dibindeki antijenler (promastigotlar) haemocytometer
kullanarak PBS ile yaklaşık 4 x 106/ml olacak şekilde sulandırılır.
· Antijen ihtiva eden PBS süspansiyonundan, çok yuvalı lamların her bir yuvasına (IFA
Testi için özel lam) 30 µl konularak oda sıcaklığında kurutulur.
· Antijenler soğuk aseton ile 10 dakika tespit edilir. Plastik kutulara konularak deep freezde
(-35°C) 2-3 ay muhafaza edilir.
7.2.2. Testin Yapılışı
· Donmuş antijen kaplı lamlar PBS için de yıkanır ve oda sıcaklığında kurutulur.
· Serumlar 56 °C’de su banyosunda inaktive edilir.
· Serumlar 1/40’dan 1/5120’ye kadar dilüe edilir. Ayrıca pozitif ve negatif serumlar 1/40 ve
1/80 dilüe edilir.
· Dilüe edilmiş serum örneklerinden 30 µl lamdaki her bir çukura dağıtılır. 30 dakika 37°C
inkübe edilir.
· Sonra, lamlar PBS ile 10 dakika yıkanır ve fön makinesi ile kurutulur.
· Uygun ticari konjugat, tarifine göre sulandırılır. Lamın her bir çukuruna 30 µl konulur
ve 30 dakika 37 °C inkübe edilir.
· Lamlar PBS ile 10 dakika yıkanır. PBS/glycerol (% 50. [v/v] oranında hazırlanan kaplama
solüsyonundan birkaç damla damlatılarak, üzerine lamel kapatılır.
7.2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
· Hazırlanan antijen preparatları, karanlık odada flouresan mikroskop ile incelenir (X2040 objektif). Flouresan veren antijenler 1/40 ve üzeri pozitif olarak kabul edilir.
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CYSTİCERCOSİS VE COENUROSİS’İN
ARAKONAKLARDAKİ LARVAL FORMUNUN
İDENTİFİKASYONU
1. AMAÇ
Son konak karnivorlarda bulunan Taenia türlerinin larval formlarının (Cysticercus), çiftlik
hayvanlarına ait kas, karaciğer, mesenteryum, omentum, dil veya beyin numunelerinde tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Taenia türlerinin larval formlarının (Cysticercus) tespiti amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Taenia saginata ve Taenia solium: İnsanların ince bağırsaklarında yaşayan cestod türleri.
Taenia hydatigena, Taenia ovis, Taenia multiceps: Karnivorların ince bağırsaklarında yaşayan
cestod türleridir.
Cysticercus bovis: Taenia saginata’nın arakonak sığır ve nadiren develerdeki larva formu.
Cysticercus cellulosae: Taenia solium’un arakonak domuz ve insanlardaki larva formu.
Cysticercus tenuicollis: Taenia hydatigena’nın arakonak ruminant ve domuzlardaki larva
formu.
Cysticercus ovis: Taenia ovis’in arakonak koyunlardaki larva formu.
Coenurus cerebralis: Taenia multiceps’in arakonak ruminantlardaki larva formu.
FTS: Fizyolojik tuzlu su.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Taenia türlerinin arakonaklardaki larval formlarının (Cysticercus spp.,Coenurus cerebralis)
tespitinin yapılması esasına dayanır.
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7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Çiftlik hayvanlarına ait diyafram, perikardium, kalp, dil, masseter kasları, özefagus, karaciğer,
mesenteryum, omentum, dil, beyin.
7.1.1. Kullanılan Ekipman
· Mikroskop
· Makas
· Pens
· Petri kutusu
· Lam
· Lamel
· Yüz maskesi
· Lup
· Disposable eldiven
· Önlük
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Ara Konaklarda Teşhis
Taenia türlerinin ara konaklarda larval formlarının tespiti için nekropsi sonrası karkas
inspeksiyonla veya canlı hayvanda dil palpasyonla incelenir. Şüpheli durumlarda larvalar
bulundukları yerlerden çıkarılarak mikroskop altında invagine skoleksler aranır.
Özellikle diyafram, perikardium, kalp, dil, masseter gibi çok çalışan kaslar Taenia saginata,
T. solium ve T. ovis’in larval formları yönünden; omentum, mesenteryum, karaciğer ve karın
boşluğundaki diğer organlar, T. hydatigena’nın larval formları yönünden; beyin T. multiceps’in
larval formu yönünden incelenir.
Cysticercus bovis (Sığır,deve), Cysticercus cellulosae (domuz), Cysticercus ovis’in (Koyun ve
keçi) teşhisi: Ara konak olarak kullandıkları hayvanlar parantez içerisinde verilen bu larvalar
morfolojik olarak birbirine benzer şekilde yaklaşık 1 cm eliptik beyaz renkli invagine olmuş tek
bir scoleks taşıyan kistler şeklinde görülürler.
Cysticercus tenuicollis’in teşhisi: Omentum, mesenteryum, karaciğer ve karın boşluğundaki
diğer organlar makroskobik olarak incelenir. Organlarda içi sıvı dolu, yarı saydam keseler ve
için de opak, beyazımsı renkte invagine olmuş tek bir scoleks görülür.
Coenurus cerebralis teşhisi: Kafatası nekropsi kurallarına göre açılıp, beyin zedelenmeden dışarı
çıkarılır, enine ve boyuna kesitler yapılarak Coenurus cerebralis yönünden incelenir. Beyinde
keselerin tespit edilmesi için önce lupla muayene edilir. Coenurus cerebralis yavaş gelişen bir
larva olup 6-8 ayda 5 cm çapa ulaşır. Için de opak ve beyazımsı renkte çok sayıda invagine
olmuş scolex görülür. Daha sonra beyinden çıkarılan C. cerebralis keseleri bir petri kutusu için
de dikkatlice pensle tutulup makasla kesilir ve kese için den çıkan sıvı lam lamel arasına alınarak
üzerine FTS damlatılır. Mikroskopta incelenir. Skolexlerin görülmesi ile tanı konur.
www.tarim.gov.tr
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7.2.2. Taenia’ların larval formlarının teşhisi
Tür tanıları OIE Manual (2008), Soulsby (1986) ve Taylor ve ark. (2007)’a göre yapılır.
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NEOSPORA CANINUM’UN COMPETITIVE
ELISA (c-ELISA) İLE TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Abort yapan sığır/keçi kan serumlarında c-ELISA ile Neosporosis etkeni olan Neospora
caninum’a karşı oluşan antikorların tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Bu muayene metodu abort yapan sığırların/keçi kan serumlarında Neospora caninum’a karşı
oluşan spesifik antikorların tespiti için kullanılır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve WHO Laboratory
Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
- Kite ait tüm reagentlar 5±3ºC da saklanmalı, dondurulmamalıdır.
- Ancak uygun koşullarda saklandığında reagentlar son kullanma tarihine kadar stabil
kalacaktır.
- Teste başlamadan önce, serum örnekleri, reagentlar , strip ya da pleyt (ler) oda sıcaklığına
(21-25 ºC) alınmalıdır.
- Pleytten çalışılacak serum sayısı ve kontrol serumları sayısı kadar strip ayrılarak,
kullanılmayan striplerin üzeri tekrar kapatılmalı ve 5±3ºC da muhafazaya alınmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş kitler kullanılmamalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş, kontamine veya diğer kitlere ait reagentlar
kullanılmamalıdır.
- Benzer ürünlerden farklı lot no.lu kitlere ait reagentlar karıştırılmamalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
c-ELISA : Competitive Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Neospora caninum (N. caninum) : Sığırlarda abortlara sebep olan bir protozoa.
Neosporosis: N.caninum tarafından oluşturulan sığırlarda konjenital enfeksiyon ve atığa
neden olan hastalık.
Ag.: Antijen
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6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Neospora caninum antijeni ile kaplanmış plastik kuyucuklarda (pleyt gözleri) serumdaki
N.caninum antikorlarının Horseradish Peroxidase (HRP) ile işaretlenerek bağlanması esasına
dayanır.
HRP ile işaretli monoklonal antikor konjugatındanın üzerine enzim substratı ilavesinde
oluşacak bağlanma neticesinde renk oluşumu gerçekleşir.
Güçlü renk oluşumu şüpheli serumlarda N.caninum antikorunun olmadığını, buna karşılık
zayıf renk oluşumu serumda N. caninum antikorunun bulunduğunu gösterir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
Sığır/keçi kan serumları
7.1.1. Kullanılan ekipman
· ELISA okuyucu- 620, 630 veya 650 nm. dalga boyu
· Buzdolabı
· Otomatik pipetler
· Tek kullanımlık pipet uçları
· Pleyt (ler)
· ELISA Küvetleri
· Mezür
· Aluminyum folyo
· Pleyt yıkama şişesi ya da otomatik pleyt yıkayıcı
· Kağıt havlu
7.1.2. Kit içeriği
· 96 kuyucuklu (gözlü), bütün ya da ayrılabilir kullanılabilen, antijen kaplı pleyt’ler
· Pozitif kontrol
· Negatif kontrol
· 100X Antikor-peroksidaz konjugat
· Konjugat sulandırma solüsyonu
· 10X Konsantre Yıkama Solüsyonu
· Substrat solüsyonu
· Stop solüsyonu
7.2.Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
7.2.1. Ön Hazırlık
a) Teste başlamadan önce, serum örnekleri, reagentlar (reagent) strip ya da pleyt (ler) oda
sıcaklığına (21-25 ºC) getirilmelidir (önceden çıkarılmalı).
b) Testin kaydı Neospora caninum c-ELISA Kayıt Protokolüne yapılmalıdır.
c) Pleytin üzerindeki folyo kaldırılır, çalışılacak serum sayısı ve kontrol serumları sayısı
kadar strip ayrılarak, kullanılmayan striplerin üzeri tekrar kapatılır ve buzdolabına
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kaldırılır. Kullanılacak striplerin üzerine “Neospora caninum c-ELISA Kayıt Protokolü” ile
uyumlu olacak şekilde numara verilir (yıkama esnasında striplerin üzerindeki numaralar
bozulabilir).
d) Kontrollerin ve serumların hazırlanması: Pozitif ve negatif kontrol ile şüpheli serumlar
sulandırılmadan kullanılır. Test edilecek serum sayısı ne olursa olsun, pozitif ve negatif
kontrol çift çalışılır. Kontroller mutlaka her pleytte kullanılmalıdır. Her bir serum ve
kontrol ID’ leri Neospora caninum c-ELISA Kayıt Protokolünde belirtilir.
e) 1X antikor peroksidaz konjugat hazırlanması:
100XAntikor-peroksidaz konjugat (1 kısım)
Konjugat sulandırma solüsyonu (99 kısım) Yani 1/100 oranında sulandırılır.
f) 1X Yıkama solüsyonu hazırlanması:
10 X Konsantre yıkama solüsyonu (1 kısım)
Distile/deiyonize su (9 kısım) Yani 1/10 oranında sulandırılır.
7.2.2. Testin Yapılışı
a) Kontrol ve serum örneklerinin konulması: 50 µl’ ye ayarlı mikropipet ile antijen kaplı
pleyte N.caninum c-ELISA Kayıt Protokolüne uygun olarak kontrol ve serum örnekleri
konur. Pleytin kenarına birkaç kez hafifçe vurarak örneklerin kuyucuk tabanına yayılması
sağlanır. Bu işlem sırasında örneklerin kuyucuklar arasında sıçramamasına dikkat edilir.
Oda ısısında (21-25 ºC ) 1 saat inkübe edilir.
b) Kuyucukların yıkanması:
- Eğer otomatik yıkayıcı kullanılacaksa, pleyt cihaza konur ve her kuyucuk 1X yıkama
solüsyonu ile doldurularak yıkama işlemi 3 kez tekrarlanır.
- Eğer elle yıkama yapılacaksa, inkübasyon süresinin sonunda plate lavaboya boşaltılır, temiz
bir kağıt havlu üzerine 4 kez sertçe çarpılarak içeriğin tamamen boşalması sağlanır. Derhal
her kuyucuğa çok kanallı pipet ya da yıkama şişesi ile 1X yıkama solüsyonu doldurulur.
Pleyt ters çevrilerek içeriği boşaltılıp, temiz kağıt havlu üzerine sertçe vurularak kalıntının
tamamen boşalması sağlanır. Yıkama bu şekilde toplam 3 kez tekrarlanır.
c) Konjugat eklenmesi : 1X antikor peroksidaz konjugattan her bir göze 50’şer µl konur.
Hafifçe pleytin kenarına vurularak karıştırılır. 20 dakika oda sıcaklığında (21-25 °C)
inkübe edilir.
d) Gözlerin yıkanması: İnkübasyon süresinin sonunda pleyt lavaboya boşaltılır, “b”
maddesindeki gibi toplam 3 kez yıkama işlemi tekrarlanır.
e) Substrat solüsyonunun eklenmesi: Her bir göze 50’şer µl. substrat solüsyonu konur.
Pleytin kenarına hafifçe vurularak karıştırılır. 20 dk oda ısısında (21-25 ºC) inkübe edilir.
Doğrudan güneş ışığı ile teması engellenir. İnkubasyondan sonra kuyucuk içerikleri
dökülmez.
f) Stop solüsyonun eklenmesi: Her bir göze 50’şer µl. stop solüsyonu konur. Pleyt hafifçe
kenarına vurularak karıştırılır ve kuyucuk içerikleri dökülmez.
g) Test sonuçlarının okunması ve kaydedilmesi: Stop solüsyonunu ekledikten hemen sonra
pleyt okuyucuya yerleştirilir. 620, 630 ya da 650 nm dalga boyuna ayarlanır. Önce okuyucu
hava ile boş okutulur ve daha sonra pleyt okutulur.
h) Kalan bütün reagent’lar buzdolabında 5±3ºC’da saklanır.
www.tarim.gov.tr
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7.2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
ELISA okuyucusunun güvenli çalışıp çalışmadığının kontrolü amacıyla self test yapılır. Test
pleytinin OD değerleri 620, 630 veya 650 nm filtrede ELISA okuyucuda saptanır.
-

Negatif kontrol O.D.’ si ≥0.300 ile <2.500 arasında olmalıdır.
Pozitif kontrol inhibisyon oranı (% I), % ≥30 olmalıdır.
İnhibisyon oranının hesaplanması:

% I = 100 – [(Serum O.D.x100) ÷ (Ortalama negatif kontrol O.D.)]
Sonuçların Değerlendirilmesi
- Serum inhibisyon oranı (% I), % ≥30 ise, serum pozitif (+)’ dir.
- Serum inhibisyon oranı (% I), % <30 ise, serum negatif (-)’ dir.
Sonuçlar N.caninum c-ELISA Kayıt Protokolüne kaydedilir.
8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. c-ELISA Neospora caninum antibody Test Kiti kullanım kılavuzu (Türkiye’de kullanım için
izin ve ya ruhsatı alınmış kitler).
2. WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
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NEOSPORA CANINUM’UN İNDİREKT
FLORESAN ANTİKOR TEST (IFAT) İLE TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Abort yapan sığır kan serumlarında İndirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) ile Neospora
caninum’a karşı oluşan spesifik antikorların tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Bu muayene metodu abort yapan sığırların kan serumlarında Neospora caninum’a karşı oluşan spesifik antikorların tespiti için kullanılır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve WHO Laboratory
Biosafety Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
IFAT: İndirekt Floresan Antikor Test
Neosporosis: N.caninum tarafından oluşturulan sığırlarda konjenital enfeksiyon ve aborta
neden olan hastalık.
N. caninum: Sığırlarda abortlara sebep olan bir protozoa.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test serumları, PBS ile 1/200 sulandırılarak daha önceden lamlar üzerine fikse edilmiş
N.caninum antijeninin üzerine konup, inkübasyon ve yıkama işleminden sonra antijenantikor reaksiyonunun meydana gelip gelmediğinin ve test edilen serumlar için de antijene
karşı oluşmuş antikorların bulunup bulunmadığının flouresceine isotiocyanate ile işaretli
spesifik anti-antikorlar (konjugat) yardımıyla floresan mikroskopta gösterilmesidir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal
Sığır kan serumu.
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7.1.1. Kullanılan ekipman
· Floresan mikroskop
· Derin dondurucu (-18 ºC ile -30 ºC aralığında)
· Etüv (37ºC)
· Buzdolabı (5±3ºC)
· Manyetik karıştırıcı
· CaCl2 /Silika Jel bulunan kapalı kap
· Kapaklı Küvet,
· Sulandırma pleyti
· Tek kanallı otomatik pipet
· Çok kanallı otomatik pipet
· Pipet uçları
· Yıkama seti
· Kurutma kağıdı
· Lamel(24X24)
· Piset
· Saç kurutma makinası
· Porttüp
· Antijen kaplı lamlar
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Konjugat:
-Anti-bovine IgG (Whole-molecule FITC from Rabbit)
· Gliserin
· Evans blue
· Na2HPO4 X 12 H2O
· NaH2PO4 X H2O
· NaCl
· CaCl2 / Silica jel (Nem Çekici)
· Phosphate Buffer Saline (PBS)
PBS Hazırlanması:
Alkali Kısım: 17,44 gr (0.3 mol) NaCl
7,16 gr (0.02 mol) Na2HPO4 X 12 H2O
24,60 gr 2000 ml distile suda çözülür.
Asidik Kısım: 8,72 gr (0.15 mol) NaCl
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1,38 gr (0.01 mol) NaH2PO4 X H2O
10,10 gr 1000 ml distile suda çözülür.
Bu iki karışım birbiri ile karıştırılarak pH: 7,2’ye ayarlanır.
Hazır PBS tablet de kullanılabilir (1 tablet 1000 ml distile su için de çözdürülür).
Evans Blue Stok: 0.025 gr Evans blue
99.99 ml PBS için de eritilir. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
Konjugat Sulandırma Solüsyonu (1/4): 3 kısım PBS
1 kısım Evans blue stok
Gliserin buffer: Bir erlen içine 1 kısım PBS ve 9 kısım gliserin konur. Erlenin dışına alüminyum
folyo sarılır. Manyetik karıştırıcıda karıştırılır. 5±3ºC da buzdolabında saklanır.
Konjugat: Derin dondurucuda 20 µl’lik porsiyonlar şeklinde muhafaza edilen konjugat her
testten önce konjugat sulandırma solüsyonu ile 1/32 oranında sulandırılarak kullanılır.
7.2.Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
7.2.1. Ön Hazırlık
Antijen lamları derin dondurucudan çıkarılır ve içerisinde nem çekici bulunan, ışık
geçirmeyen, kapaklı bir kap içerisine konur ve oda ısısında (20-25 ºC) en az 30 dakika
bekletilir. Test edilecek serumlar, pozitif ve negatif serumlar PBS ile 1/200 titrede sulandırılır.
7.2.2. Testin Yapılışı
Antijen lamları, için de nem çekici bulunan kaptan çıkarılarak, numaralandırılarak tabanı
nemlendirilmiş küvete yerleştirilir. Buffer kontrol, pozitif serum, negatif serum ve test
serumlarından antijen kaplı lamlarda kendi gözlerine 10’ ar µl damlatılır, küvetin ağzı
kapatılır ve 37ºC da 30 dakika inkübe edilir.
İnkübasyonu takiben lamlar önce PBS ile elde, daha sonra PBS ile manyetik karıştırıcıda (5
dakika), son olarak da distile suyla manyetik karıştırıcıda (5 dakika) yıkanır ve sıcak hava
akımında kurutulur.
Kurutulan preparatlarda Buffer kontrol gözleri hariç tüm gözlere sulandırılmış konjugat
damlatılır ve 37ºC da 30 dakika inkübe edilir. Daha sonra etüvden alınan preparatlar yukarıda
anlatıldığı şekilde tekrar PBS ve distile su ile yıkanarak sıcak hava akımında kurutulur.
Kurutulan lamların üzeri gliserin buffer damlatılarak lamelle kapatılır. Bu şekilde hazırlanan
preparatlar karanlık odada, floresan mikroskobun x40’lık objektifinde incelenir.
7.2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Pozitif ve negatif kontrol serumlar dikkate alınarak, muayenesi yapılan serumlardan karanlık
sahada floresan verenler pozitif olarak değerlendirilir.
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8. İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Çakmak, A (1987). Untersuchungen zur inzidenz von haemoparasiten in einer Rinderherde
in der provinz Ankara. Hannover, Tierarztl. Hochsch., Diss. 133p.
2. Özcel, M.A., Üner, A ve Ertuğ, S. (1997). Immunfloresans yöntem. “Parazit Hastalıklarında
Tanı” Ed Özcel MA, Altıntaş N. 215-239. Parazitol Dern Yay No:15 İzmir.
3.WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition, 2004. http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf. Erişim tarihi: 20.12.2012.
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SON KONAKLARDAN TAENİOSİS’İN ERGİN
FORMLARININ İDENTİFİKASYONU
1. AMAÇ
Karnivorların dışkı veya bağırsaklarında Taenia türlerinin ergin formlarının tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Taenia türlerinin ergin formlarının tespiti amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Taenia saginata ve Taenia solium: İnsanların ince bağırsaklarında yaşayan cestod türleri.
Taenia hydatigena, Taenia ovis, Taenia multiceps: Karnivorların ince bağırsaklarında yaşayan
cestod türleridir.
FTS: Fizyolojik tuzlu su.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Taenia türlerinin son konaklarda ergin formlarının tespit edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Karnivor dışkısı, bağırsak, erişkin Taenia.
7.1.1. Kullanılan Ekipman
· Mikroskop
· Makas
· Pens
· Petri kutusu
· Lam
www.tarim.gov.tr
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·
·
·
·
·
·
·
·

Lamel
Süzgeç
Santrifüj
Cam tüpler (15 ml lik)
Yüz maskesi
Lup
Disposable eldiven
Önlük

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Doymuş tuzlu su
· FTS
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Son Konaklarda Teşhis
Son konaklarda (köpek ve vahşi karnivorlar) Taenia türlerinin tespiti, nekropsi sonrası
bağırsaklarda ergin parazitin veya canlı hayvanlarda dışkı için de flotasyon yöntemi ile
yumurtalarının veya makroskobik bakıda parazit halkalarının görülmesiyle konur. Dışkı
bakısına öncelikle makroskobik bakı ile başlanmalıdır.. Dışkının yüzeyinde görülen 0,5-1
cm büyüklüğünde beyaz renkli yassı yapılar lam lamel arasına alınarak Taenia halkası olup
olmadıkları araştırılır. Bu işlem sonunda halkaların bulunamaması durumunda dışkı Taenia
yumurtaları yönünden köpek dışkılarının yağlı dışkı olması sebebiyle ilk tercih olarak teleman
veya bunun yapılamaması durumunda ikinci tercih olarak santrifüj flotasyon yöntemi ile
muayene edilmelidir.
Teleman Yöntemi: Bu yöntem yağlı dışkılarda (karnivor) helmint yumurtalarını aramak
için uygulanır. Muayenesi yapılacak dışkıdan 5 gr alınarak bir dışkı kabına konur ve 30-40
ml su ile homojen hale gelinceye kadar ezilir. Bu dışkı süspansiyonundan 3-4 ml alınarak
bir deney tüpüne konur. Bunun üzerine 3-4 ml hidroklorik asit ve 3-4 ml eter ilave edilir,
iyice karıştırıldıktan sonra tel bir süzgeçten santrifüj tüpüne süzülür. 1500 devir/dk da 1-2
dk santrifüj edilir. Santrifüj işleminden sonra tüpte 3 tabaka oluşur. Üstte yağları eritmiş
olan eter, ortada albuminleri eritmiş olan hidroklorik asit, en altta da erimemiş maddelerle
birlikte parazit yumurtaları bulunur. Üstteki iki tabaka alttaki sarsılmadan puarla çekilerek
atılır. Daha sonrada tortudan bir damla alınarak lam-lamel arasında incelenir.
Santrifüj Flotasyon: Son konaklara ait dışkı materyali doymuş tuzlu su ile karıştırılır, süzülür,
15 ml lik cam tüplere alınır. Tüpün üst kısmında bombe oluşacak kadar doldurulur, üstüne
18x18’lik lamel kapatılarak 1500 rpm. de 3 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrası lamelin
altındaki damla düşürülmeden lam üzerine alınır ve mikroskopta x10-40 büyütmede
incelenir.
7.2.2. Son Konaklarda Taenia Türlerinin Teşhisi
Tür tanıları OIE Manual (2008), Soulsby (1986) ve Taylor ve ark. (2007)’a göre yapılır.
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Rutinde Kullanılan
Metotlar
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AKCİĞER NEMATOD
LARVALARININ TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Hayvan dışkılarında suyu seven akciğer nematod larvalarının çöktürme tekniği kullanılarak tespiti
amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Akciğer kıl kurdu türlerinin larvalarının dışkıda tespit edilmesi amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla
çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety Manual esas alınarak
kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus filaria, Dictyocaulus viviparus, Protostrongylus rufescens,
Cystocaulus ocreatus, Muellerius capillaris.
Dictyocaulus filaria: Koyun ve keçilerin trachea, bronş bronşeollerinde rastlanmaktadır. Birinci
dönem larvaları 550-580 μm mikrometre büyüklüğündedir. Ön uçları kütiküler, küçük ve düğme
biçiminde bir kalınlık göstermektedir. Bağırsak hücrelerinde kahverengi besin granülleri taşırlar.
Arka uçları küt olarak sonlanır.
Dictyocaulus viviparus: Sığır ve geyiklerin trachea, bronş bronşiollerinde rastlanmaktadır. Birinci
dönem larvaları 390-450 μm mikron büyüklüğünde bağırsak hücrelerinde kahverengi besin
granülleri taşırlar. Arka uçları küt olarak sonlanır. Ön ucunda ise düğme taşımamaktadır.
Protostrongylus rufescens: Koyun ve keçilerin akciğer bronş, bronşiollerinde rastlanmaktadır. Birinci
dönem larvaları 300-400 μm mikron uzunluğunda, 16 mikron genişliğindedir. Bağırsak hücrelerinde
granül görülmemektedir. Arka uçları oldukça uzun, düz ve sivri bir uçla sonlanmaktadır.
Cystocaulus ocreatus: Koyun ve keçilerin akciğerlerinde pleura altında ve paranşim için de toplu iğne
başı büyüklüğünde açık kahverenginden koyu siyaha kadar değişen bir renk gösteren noktalar için
de ve bronşiollerde rastlanır. Birinci dönem larvaları 340-480 µm uzunluğundadır. Arka uçları dorsal
olarak eğilmiş olup, bu uç ikiye ayrılmıştır. Bunlardan biri iyi gelişmiş dorsal bir diken taşımaktadır.
Ventral bölümü ise daha uzun olup, sivri olarak sonlanmakta ve bunun hemen yakınında ise dorsal
ve ventral birer diken bulunmaktadır.
Muellerius capillaris: Koyun ve keçilerde akciğerlerin bronş, bronşiollerinde, akciğer
paranşimasındaki boz-beyaz ve sertleşmiş odaklar için de rastlanır. Birinci dönem larvaları 250280 μm mikron uzunluğunda olup arka ucu tirbüşon tarzında kıvrılmıştır ve dorsal bir diken
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taşımaktadır.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Akciğer kıl kurtlarının larvalarının dışkı örneklerinden izole etme tekniğidir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Dışkı
7.1.1. Kullanılan Ekipman
• Işık mikroskobu
• Petri kutusu
• Pipet
• Huni
• Mezür
• Lam
• Lamel
• Tülbent
• Kauçuk boru
• Cam tüp
• Talaş
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Baermann-Wetzel Tekniği
Dışkıda bulunan larvaları toplamak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemin esası suyu
seven larvaların suya göçünü sağlayıp ağırlıkları nedeniyle dipte toplamaktır.
Muayene edilecek dışkıdan 5-30 gr alınarak tülbent veya gazlı bez gibi büyükçe delikli bir beze
sarılır. Bu dışkı çıkını altı kauçuk bir boru ve tüple kapatılmış huni içine yerleştirilir. Dışkı çıkınının
yarısına kadar ılık su doldurulur. 12-24 saat beklendikten sonra tüp çıkarılır. Tüpün üst kısmındaki
sıvı dipteki tortu oynatılmadan atılır. Dipteki tortudan lam üzerine bir damla alınarak üzerine lamel
kapatılıp mikroskopta x10 büyütmede bakılarak tür identifikasyonu yapılır.
7.2.2. Çöktürme Kaplarıyla Yapılan Baermann-Wetzel Metodu
Bu metot normal Baerman metoduna göre uygulanması daha kolay olan, fazla malzeme
gerektirmeyen oldukça basit bir yöntemdir. Yöntem şu şekilde uygulanır.
1. 5 gr koyun/keçi 10-30 gr sığır/manda/deve dışkısı bir gazlı bezin içine konur.
2. Çöktürme kabı (mezür, vb) ağzına 1-2 cm mesafe kalıncaya kadar ılık su ile doldurulur. Dışkı
çıkını bu suya daldırılır. Gerekirse dışkı çıkınının ucuna bir tel geçirilerek askıda kalması sağlanır.
Dışkı çıkınının tamamının suyun için de kalmış olmasına dikkat edilmelidir.
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3. Koyun, keçi dışkısı gibi pelet şeklindeki dışkılar en az 1 saat, sığır dışkısı gibi yumuşak dışkılar bir
gece bekletilir. Bu sürede larvalar suya geçerek dipte toplanır.
4. Bu sürenin sonunda dışkı çıkını suyun için den alınır ve suyla hafifçe yıkanır.
5. Daha sonra 1 ml’lik bir pipet alınır, ağzı parmakla kapatılır ve çöktürme kabının dibine daldırılır.
6. Parmak pipetin ucundan çekilir ve 0.2-0.3 ml sıvının pipetin içine girmesi sağlanır.
Daha sonra bu sıvı bir lam üzerine alınarak normal mikroskopta ya da petri kutusuna alınarak
stereo mikroskopta incelenir.
7.2.3. Vajda Teknikleri
7.2.3.1. Normal Dışkılarda Vajda Tekniği
Bir lam üzerine bir iki damla su konur. Üzerine bir iki adet koyun-keçi dışkı kozalağı (0.5-1 gr)
yerleştirilir. 20 dk beklenir. Daha sonra dışkılar pensle uzaklaştırılır ve kalan sıvının üzerine lamel
kapatılarak mikroskopta incelenir.
7.2.3.2. Sulu Dışkılarda Vajda Tekniği
Bu yöntem sığır dışkıları ile çamur kıvamındaki sulu koyun ve keçi dışkılarının incelenmesinde
uygulanmaktadır. Petri kutusuna konan dışkı bir miktar talaşla karıştırılır. Daha sonra petrinin yüzeyi
düzlenir. Bir tüp vasıtasıyla birkaç çukur oluşturulur. Bu çukurlara çeşme suyu doldurularak 20 dk
beklenir. Süre sonunda bir pipetle bu çukurlardan alınan sıvılar lam-lamel arasında mikroskopta
incelenir.
7.3. Parazit Larvalarının Teşhisi
Mikroskopta görülen birinci dönem larvalar; Tınar ve ark. (2011), Soulsby (1986) ve Taylor ve ark.
(2007)’na göre teşhis edilir.
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DIŞKI KÜLTÜRÜ
1. AMAÇ
Dışkı bakısı ile yumurtalarından cins düzeyinde ayrımları yapılamayan gastro-intestinal
nematodların, dışkı kültürü yapılarak larval gelişimlerinin sağlanması ve bu şekilde elde
edilen enfekte 3. dönem larvaların (L3) morfolojik olarak cins düzeyinde teşhis edilmesi
amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Dışkı bakı yöntemleri ile yumurtalarından ayırt edilemeyen nematodların ayırıcı teşhislerinin
yapılması amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Dışkı kültürü: Nematod larvalarının gelişerek yumurtadan çıkışını sağlamak için gerekli olan
süre içerisinde nem, ısı ve havalandırmanın sağlanması.
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Dışkı kültürü yapılarak yumurtalarından ayırt edilemeyen gastro-intestinal nematodların
ayırıcı teşhislerinin yapılmasını ağlayan bir metottur. Bu metot ile 3. döneme kadar geliştirilen
larvalar cins düzeyinde teşhis edilebilmektedir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Dışkı
7.1.1. Kullanılan Ekipman
• Stereomikroskop
• Işık mikroskobu
• Havan
• Talaş
• Polystren köpük
• Spatula
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kavanoz
Etüv
Petri kutusu
Santrifüj
Santrifüj tüpleri
Filtre kağıdı
Sünger
Terazi
Beherglas
Baget
Tülbent
Mezür (500-600 cc)
Pastör pipeti
Kapaklı tüp (15 ml)
Spatula
Baermann düzeneği
Filtre kağıdı

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
• Antifungal
• Lugol
• Formol (% 0.5-2)
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
Dışkı kültürü daha çok nematodlar için uygulanmaktadır. Özellikle Strongylidae ve
Trichostrongylidae ailelerine bağlı nematodların büyük bir kısmı dışkı muayene yöntemleri
ile yumurtalarına göre ayırt edilememektedir. Bu parazitler için hazırlanan dışkı kültürlerinde
yumurtadan çıkan larvaların 3. döneme kadar geliştirilmesiyle cins düzeyinde teşhis
edilebilmesi mümkün olabilmektedir.
7.2.1. Nematod Larvalarının Elde Edilmesi için Uygulanan Dışkı Kültürü
7.2.1.1. Kültürün Yapılışı
1. 1.5-50 gr dışkı alınarak bir havanda iyice ezilir. Daha sonra içine talaş, polystren köpük
ve benzeri biyolojik inert maddeler ve nemlendirmek için bir miktar su katılarak karıştırılır.
Burada kullanılan talaş dışkının havalanmasını ve uygun nem değerinin korunmasını sağlar.
İyi bir koprokültür için dışkı çok iyi ezilmeli, nem oranı iyi (% 57-68) ayarlanmalıdır. Eğer
dışkı çok kuru ise su ilave edilerek nemlendirilir. Dışkının nem oranı da larvaların gelişmesi
açısından çok önemlidir. Teladorsagia, Trichostrongylus ve Chabertia; optimal gelişmeleri için
Haemonchus, Ostertagia ve Cooperia’lara göre daha az neme ihtiyaç duymaktadırlar.
2. Havanda ezilerek talaş ile karıştırılan ve su ile nemlendirilen dışkı kaşık ya da spatula ile
www.tarim.gov.tr
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7.2.1.2. Larvaların Toplanması
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DIŞKIDA FLOTASYON METODU
1. AMAÇ
Yoğunluğu yüksek solüsyonlar kullanılarak hayvan dışkılarındaki hafif parazit yumurtalarının
ve oocystlerinin yüzdürme tekniği ile tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Hayvan dışkılarındaki hafif parazit yumurta ve oocystlerinin teşhisi amacıyla uygulanmaktadır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Flotasyon: Yüzdürme metodu
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Dışkının doymuş tuzlu su, çinko sülfat eriyiği veya şekerli su solüsyonu kullanılarak
homojenize edilmesi, hafif yumurta ve oocyst gibi parazit formlarının yüzeyde toplanması
esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Dışkı
7.1.1. Kullanılan Ekipman
• Işık mikroskobu
• Buzdolabı
• Santrifüj
• Santrifüj tüpleri
• Porttüp
• Manyetik karıştırıcı
• Dansitometre
• 500 ml’lik silindir kap
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•
•
•
•
•
•

Vidalı kapaklı cam şişeler
Dışkı kabı
Lam
Lamel
Süzgeç
Pens

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
• NaCl
• Deionize su
• Çinko sülfat (ZnSO4)
• Şeker
• Formol
• Fenol kristali
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
Doymuş tuzlu su (Dansitesi 1.20)
· Bir litre suya 450 gr NaCl konarak yapılır.
· Büyük bir kap içine 1 lt su konur. Ateşte kaynama derecesine kadar ısıtılır.
· Sonra 450 gr tuz suyun üzerine azar azar dökülür.
· Kalın bir tahta çubukla tuz eriyinceye dek karıştırılır.
· Doymuş tuzlu su ateşten indirilir.
· Soğuduktan sonra hunilere yerleştirilmiş süzgeç kağıdından süzülerek şişelere alınıp kullanılır.
Doymuş Çinko sülfat eriyiği
• 1 litre deionize su ile 700 gr çinko sülfat beher içine konur.
• Solüsyon ısıtılmış magnetik karıştırıcı üzerinde sürekli karıştırılır.
• Çinko sülfat tamamen çözününceye kadar karıştırılır.
• 500 ml’lik silindire aktarılır.
• Yoğunluğu 1.30-1.47 olmalıdır.
• Vida kapaklı cam şişelere aktarılarak etiketlenir ve +4ºC’ de saklanır.
• 1 litrede 330 gr çinko sülfat çözdürülür ise solüsyonun özgül ağırlığı yaklaşık 1.18 olur.
Doymuş Şekerli su solüsyonu (Sheather’s Solüsyonu)
• 355 ml çeşme suyu behere alınır içerisine 454 gr şeker konur.
• Solüsyon ısıtılmış manyetik karıştırıcı üzerinde sürekli karıştırılır.
• Şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edilir.
• Buz üzerine veya soğutucu içine konur ve +4ºC’ ye gelene dek soğutulur.
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• Her 100 mililitresine 6 ml % 40 formol veya 1 gram fenol kristali koruyucu amaçla ilave
edilir.
• 500 ml’lik silindire aktarılır.
• Yoğunluğu 1.20-1.25 olmalıdır.
• Vida kapaklı cam şişelere aktarılarak etiketlenir ve +4ºC’de saklanır.
7.3. Flotasyon Metodunun Yapılışı
7.3.1. Santrifüj Metodu ile Flotasyon
• Kısa sürede sonuç veren bir tekniktir.
• Dışkı kabına ceviz büyüklüğünde (3-5 gr) dışkı alınır.
• Su ilave ederek yumuşak bir kıvam alması ve homojenize olması sağlanır.
• Örnek bir dışkı kabına süzgeç yardımı ile süzülerek kaba parçalar uzaklaştırılır.
• Sonra santrifüj tüpüne konarak 3 dakika santrifüje edilir ve sediment oynatılmadan üstteki
sıvı kısım atılır.
• Yüzdürme solüsyonu olan doymuş tuzlu su, çinko sülfat veya şekerli su eklenir ve çökelti
bu solüsyonla homojenize edilir.
• Tüp üzerinde hafif bir bombe olana dek yüzdürme solüsyonu eklenir.
• Bu kabartı üzerine yavaşça lamel yerleştirilir.
• Lamel altında hava kabarcığı kalmamalıdır ve içerik taşıtılmamalıdır.
• Tüp 1500-2000 devirde 5 dakika santrifüje edilir.
• Santrifüj işlemi sonunda lamel dikkatlice alınıp lam üzerine yerleştirilir.
7.3.2. Dışkı Kabında Flotasyon
• Dışkı kabına ceviz büyüklüğünde (3-5 gr) dışkı alınır.
• Doymuş tuzlu su, çinko sülfat veya şekerli su ile iyice ezilir ve bir başka dışkı süzgeç yardımı ile kabına süzülür.
• Dışkı kabı üzerine tekrar yüzdürme solüsyonu ilave edilerek doldurulur.
• Su yüzeyine paralel olarak batmayacak şekilde 18X18 mm ebadında 1-2 lamel konulur.
• Lamellerin su yüzeyinde yüzmesi sağlanır.
• 15-20 dakika beklenir ve lamel düz ağızlı bir pens ile kenarından tutularak tek bir hareketle alınır.
• Lamel altındaki asılı damla düşmeyecek şekilde lam üzerine alınır.
7.3.3. Parazitlerin Yumurta ve Oocyst Teşhisi
• Hazırlanan preparat mikroskopta x10 büyütme ile incelenir. Protozoon kistleri için x40
büyütme tercih edilir.
• Mikroskopta görülen yumurta ve oocystlerin teşhisi; Güralp (1981), Tınar ve ark. (2011),
Soulsby (1986) ve Taylor ve ark. (2007)’na göre teşhis edilir.
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DIŞKIDA SEDİMENTASYON METODU
1. AMAÇ
Yoğunluğu düşük solüsyonlar kullanılarak hayvan dışkılarındaki ağır yumurta ve oocyst gibi
parazit formlarının çöktürme tekniği ile tespiti amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Hayvan dışkılarındaki ağır yumurta ve oocyst gibi parazit formlarının çöktürme tekniği ile
tespiti amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Sedimentasyon: Çöktürme metodu.
6 TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Özgül ağırlığı düşük solüsyonlar kullanılmak suretiyle dışkıda ağır yumurta ve oocyst gibi
parazit formlarının çöktürülerek teşhisi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Dışkı
7.1.1. Kullanılan Ekipman
• Işık mikroskobu
• Santrifüj
• Beherglas
• Dışkı kabı
• Petri kutusu
• Lam
• Lamel
• Çay süzgeci
• Cam baget
222
798

TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

•
•
•
•

Spatül
Tüp
Elek
Puar

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Metilen Mavisi
· Asetik asit (% 5’lik)
· Eter
· Formol (% 10)
· FTS
· Etil asetat
· HCl
· Eter
· Distile su
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
Aşağıdaki çöktürme tekniklerinden birisi kullanılarak yapılır.
7.2.1. Modifiye Benedek Sedimentasyon Tekniği
Yaklaşık 6 gr sığır veya 3 gr koyun-keçi dışkısı bir dışkı kabına konur. Üzerine 60-100 ml
çeşme suyu ilave edilerek homojen oluncaya kadar ezilir (sert dışkılar işlemden önce birkaç
saat suda yumuşatılır). Bu karışım delik genişliği 250-300 µm olan bir elek, yoksa ince
delikli bir çay süzgecinden 250 μl’lik bir behere süzülür. Beher yaklaşık ağzına kadar su ile
doldurulur. Bu arada yüzey gerilimini azaltmak için birkaç damla sıvı deterjan ilave edilir.
Böylece yumurtaların dışkı partiküllerinden ayrılması ve kolayca çökmesi sağlanır. 15-20
dk beklendikten sonra dipteki tortu oynatılmadan ve dipte 1 cm yüksekliğinde sıvı kalacak
şekilde üst kısım dökülür. Bu işlem üstteki sıvı berraklaşıncaya kadar 3-4 kez tekrarlanır.
Son sedimentasyon işleminden sonra dipteki tortu oynatılmadan üstteki sıvı dökülür.
Tortu bir petri ya da sediment lamına alınarak üzerine birkaç damla %1’lik metilen mavisi
solüsyonundan ilave edilir (Bitki parçaları maviye boyanırken yumurtalar kendi renginde
kalır). Daha sonrada alttan aydınlatmalı stereo mikroskopta veya şaryosu çıkarılmış ışık
mikroskobunda x10 objektifte incelenir.
Metilen Mavisi (% 1’ lik) Solüsyonu Hazırlanması:
Metilen Mavisi……………..0.1 gr
Distile su………………….100 ml
7.2.2. Eter-Asetik Asit ile Çöktürme Yöntemi (De-Rivas Yöntemi)
Bir gram dışkı alınarak cam ya da plastik bir kaba konur ve üzerine % 5’lik asetik asit ilave
edilir. Dışkı iyice karıştırılarak ezilir. Bir dakika beklendikten sonra bu karışım başka bir kaba
süzgeç yardımıyla süzülür. Süzüntü buradan bir deney tüpüne alınır. Üzerine eşit miktarda
eter ilave edilir. Tüpün ağzı kapatılarak 30 sn. iyice çalkalanır. Daha sonra tüp santrifüje
www.tarim.gov.tr
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yerleştirilerek 1000 devirde 1 dk santrifüj edilir. Santrifüj işlemi sonunda tüpte üç tabaka
görülür. En üstte eter tabakası, altında asit tabakası en altta ise bir çökelti oluşur. Eter ve asit
tabakası arasında bir kir tabakası oluşabilir. Bu tabaka cam baget ile yerinden oynatılır. Daha
sonra eter ve asit tabakası dikkatlice dökülerek atılır. Tüpün dibinde kalan çöküntüden bir iki
damla alınarak sulandırılır ve mikroskopta incelenir.
7.2.3. Formol-Etil Asetat ile Çöktürme Yöntemi (Ritchie Yöntemi)
1-1.5 gr dışkı alınarak 10 ml %10’luk formol için de cam ya da plastik bir kap için de tamamen
ezilir. Bu karışım başka bir kaba süzgeç yardımıyla süzülür. %10’luk formol süzgeçte kalan
kalıntıya dökülerek iyice süzülür. Süzüntü 15 ml’lik bir santrifüj tüpüne doldurulur. Daha
sonra tüp 1500 devirde 10 dk santrifüj edilir. Santrifüj işleminden sonra dipteki çöküntü
oynatılmadan üstteki sıvı dikkatlice dökülür. Daha sonra çöküntü üzerine 10 ml %10 formol
eklenerek tekrar homojen hale getirilir. Üzerine 4 ml etil asetat ilave edilir, kapak kapatılarak
tüp 30 saniye kuvvetlice çalkalanır. Daha sonra tüp 1000 devirde 10 dk santrifüj edilir. Tüp
santrifüjden çıkarıldığında 4 tabaka görülür. En üstte etil asetat tabakası, tüpün duvarlarına
yapışan bir dışkı artığı tabakası, formol tabakası ve çökelti. Tüpün üst kısmında biriken
dışkı kalıntıları bir çubukla tüpten ayrılır. Üstteki sıvı tabakaları dikkatli bir şekilde dökülür.
Dipteki tortunun üzerine birkaç damla %10’luk formol ilave edilerek sulandırılır ve buradan
bir iki damla alınarak mikroskopta incelenir.
7.2.4. Teleman Yöntemi
Bu yöntem yağlı dışkılarda (karnivor) helmint yumurtalarını aramak için uygulanır.
Muayenesi yapılacak dışkıdan 5 gr alınarak bir dışkı kabına konur ve 30-40 ml su ile homojen
hale gelinceye kadar ezilir. Bu dışkı süspansiyonundan 3-4 ml alınarak bir deney tüpüne konur.
Bunun üzerine 3-4 ml hidroklorik asit ve 3-4 ml eter ilave edilir, iyice karıştırıldıktan sonra
tel bir süzgeçten santrifüj tüpüne süzülür. 1500 devir/dk da 1-2 dk santrifüj edilir. Santrifüj
işleminden sonra tüpte 3 tabaka oluşur. Üstte yağları eritmiş olan eter, ortada albuminleri
eritmiş olan hidroklorik asit, en altta da erimemiş maddelerle birlikte parazit yumurtaları
bulunur. Üstteki iki tabaka alttaki sarsılmadan puarla çekilerek atılır. Daha sonrada tortudan
bir damla alınarak lam-lamel arasında incelenir.
7.3. Parazitlerin Yumurta, Oocyst ve Larvalarının Teşhisi
Mikroskopta görülen yumurta ve oocystler; Güralp (1981), Tınar ve ark. (2011), Soulsby
(1986) ve Taylor ve ark. (2007)’na göre teşhis edilir.
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GİEMSA BOYAMA
1. AMAÇ
Giemsa boyama metodu ile, perifer kan ve lenf örneklerinden hazırlanan frotiler ile ölmüş
hayvanların iç organlarından yapılan frotilerde kan parazitleri, riketsiyal etkenler ve diğer
bazı protozoonların cins düzeyinde tanısı amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Kan parazitleri, riketsiyal etkenler ve diğer bazı protozoonların cins düzeyinde tanısı amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Hayvanların perifer kan ve lenf örneklerinden hazırlanmış frotiler ile ölmüş hayvanların iç
organlarından yapılan frotilerin Giemsa boyama metodu ile boyanarak mikroskopta kan parazitleri, riketsiyal etkenler ve diğer bazı protozoonların tespit edilmesi esasına dayanır.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Hayvanların perifer kan ve lenf örnekleri ile ölmüş hayvanların iç organları
7.1.1. Kullanılan Ekipman
· Işık mikroskobu
· Lam
· Lamel
· Biyopsi iğnesi
· Şale
· Cam mezür
· Pipet
· Pens
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· Makas
· Bistüri
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
· Distile su
· Absolute metil alkol
· Giemsa boyası (% 5-10’luk)
· Etil Alkol
7.1.2.1. % 5-10’luk Giemsa Boya Hazırlanması
Giemsa stok solüsyonu 5-10 ml
Distile su 95 -90 ml
Bir mezüre konarak bilek hareketleri ile iyice karışması sağlanır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Kan Frotisi Hazırlanması
· Birer adet lam ve lamel alınır.
· Lam etil alkolle iyice temizlenir ve silinir.
· İnce froti yapmak için lamın kenarından bir cm kadar mesafede orta bir noktaya ufak bir
damla kan konur.
· Lam sol elin baş ve işaret parmakları arasında kandamlası işaret parmağının bulunduğu
tarafta olmak üzere düz bir şekilde tutulur.
· Sağ elin baş ve işaret parmakları arasına alınan bir lamel, kandamlasının ön kısmına
işaret parmağına bakan 45 °C’lik bir açı yapacak tarzda temas ettirilir.
· Kanın lamelin lama temas eden kenarına iyice yayılması için kısa bir süre beklenir ve açı
muhafaza edilmek şartıyla sol tarafa lamel lamın üzerinden hızlı bir şekilde ileri doğru
kaydırılır.
· Lamelin peşinden sürüklenen kan, lam-lamel arasında için deki elementler bozulmadan
ince bir tabaka halinde yayılır.
7.2.2. Organ Frotisi Hazırlanması
· Ölen hayvanların iç organlarından frotiler hazırlanır. Bu organlar; karaciğer, dalak,
böbrek, kalp, lenf yumrusu vb. olabilir.
· İç organlarda bir kesit yapılır. Kesit yüzeyinden lamel sürülerek bir parça doku alınır
ve ince kan frotisindeki gibi froti hazırlanır veya dokudan tuşe (dokundurma)/sürme
şeklinde froti hazırlanır.
7.2.3. Frotilerin Boyanması ve Muayene Edilmesi
Hayvanların lenf yumrularından biyopsi, antikoagulantlı kan, kuyruk ucu veya kulak
ucundan yayma kan frotileri veya nekropsi sonucu gelen iç organlardan tuşe/sürme tarzında
hazırlanan frotilerin havada kurutulmasını müteakip, absolute metil alkolde 3-5 dakika tespit
www.tarim.gov.tr
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edilir. Daha sonra üzerine her froti için 5 ml % 5-10’luk Giemsa solüsyonu dökülerek 30-45
dakika boyanması beklenir. Su ile hafifçe yıkanıp kuruması sağlanır. Boyalı preparatlar üzerine
immersiyon yağı damlatılır ve mikroskobun immersiyon objektifinde (x100) muayenesi
yapılır. Mikroskobik olarak etkenler aranır ve etkenlerin saptanmasıyla tanı konur.
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MC MASTER SAYMA TEKNİĞİ
1. AMAÇ
Gram dışkıdaki parazit yumurta veya oocystlerinin sayısının belirlenmesi amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Gram dışkıdaki yumurta veya oocystlerinin sayısının belirlenmesi amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
McMaster lamı: İki sayma bölmeli lam
DTS: Doymuş Tuzlu Su
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Bu test metodu ile dışkı ile atılan trematod, cestod, nematod yumurtaları ile Coccidia
oocystlerinin gram dışkıdaki sayısı tespit edilerek enfeksiyonun şiddeti hakkında genel bir
bilgi edinilir.
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Dışkı
7.1.1. Kullanılan Ekipman
• McMaster lamı
• Işık mikroskobu
• Hassas terazi
• Çay süzgeci
• Ölçü silindiri
• Pastör pipeti
• Dışkı kabı
• Spatül
www.tarim.gov.tr
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•
•
•
•

Baget
Elek
Santrifüj
Santrifüj tüpü

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
Doymuş tuzlu su
Doymuş tuzlu su (Dansitesi 1.20)
· Bir litre suya 450 gr NaCl konarak yapılır.
· Büyük bir kap içine 1 lt su konur. Ateşte kaynama derecesine kadar ısıtılır.
· Sonra 450 gr tuz suyun üzerine azar azar dökülür.
· Kalın bir tahta çubukla tuz eriyinceye dek karıştırılır.
· Doymuş tuzlu su ateşten indirilir.
· Soğuduktan sonra hunilere yerleştirilmiş süzgeç kağıdından süzülerek şişelere alınıp kullanılır.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
7.2.1. Kısa Teknik
3 gr dışkı (ishalli durumlarda 3 çay kaşığı) bir dışkı kabına alınır ve üzerine 42 ml doymuş
tuzlu su ilave edilir. Dışkı homojen hale gelinceye kadar bir bagetle ezilir. Hazırlanan karışım
delikleri 205 μm olan bir elekten behere süzülür. Süzüntünün dibinden pastör pipeti ile
alınarak McMaster lamının gözlerine doldurulur. Yumurta veya oocystlerin üste çıkması için
2-3 dakika beklenir, sonra mikroskop altında sayım alanındaki yumurtalar x10 objektifle
sayılır. Eğer lamın iki gözü de sayılmış ise toplam sayı 50 ile eğer tek göz sayılmış ise toplam
sayı 100 ile çarpılarak gram dışkıdaki yumurta sayısı belirlenir.
7.2.2. Uzun teknik
Kısa teknikte dışkının ön yıkaması yapılmadığından görüntü bulanık olabilmektedir, bu
nedenle görüntünün daha net ve sayımın daha kolay olması istenen durumlarda uzun teknik
uygulanmaktadır.
3 gr dışkı (ishalli durumlarda 3 çay kaşığı) bir dışkı kabına alınır ve üzerine 42 ml su ilave
edilir. Dışkı homojen hale gelinceye kadar bir bagetle ezilir. Hazırlanan karışım delikleri 205
μm olan bir elekten behere süzülür. Bu sıvıdan pastör pipeti ile karıştırılarak alınır ve 15 ml’lik
santrifüj tüpüne süzülür. Tüp 2000 devirde 2 dk santrifüj edilir. Satrifüj işleminden sonra
dipteki tortu oynatılmadan üstteki sıvı alınır ve tortu üzerine doymuş tuzlu su ilave edilir.
Tüpün ağzı kapatılarak 6 kez alt üst edilir ve dışkının homojenize olması sağlanır. Tüpteki
sıvı pastör pipeti ile karıştırılır ve çekilerek McMaster lamının gözlerine doldurulur. Yumurta
veya oocystlerin üste çıkması için 2-3 dakika beklenir, sonra bir mikroskop altında sayım
alanındaki yumurtalar x10 objektifle sayılır. Gram dışkıdaki yumurta sayısı kısa teknikte
olduğu gibi bulunur.
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NATİF MUAYENE
1. AMAÇ
Parazitlerin yumurta ya da gelişme şekillerinin organ, sekret, ekskret ve dışkıdan teşhis
edilmesi amaçlanır.
2. UYGULAMA ALANI
Parazitlerin yumurta ya da gelişme şekillerinin teşhis edilmesi amacıyla uygulanır.
3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve laboratuvar uzman personeli sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının
kontaminasyonuna yol açma riski nedeniyle enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı
kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve OIE Manual ve WHO Laboratory Biosafety
Manual esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır.
5. KISALTMALAR/TANIMLAR
FTS: Fizyolojik Tuzlu su
6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Oldukça basit olan bu test metodu ile protozoon trofozoitleri, kist ve oocystleri, helmint yumurta ve larvaları tespit edilir.
7 TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Dışkı
7.1.1. Kullanılan Ekipman
• Işık mikroskobu
• Lam
• Lamel
• Baget
• Fırça
• Bistüri
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
FTS: 1000 ml distile suda 9 gr sodyum klorür eritilerek hazırlanır.
Lugol solüsyonu: 100 cc distile suda 10 gr potasyum iyodür eritilir. Potasyum iyodür tamamen eridikten sonra üstüne 5 gr iyot kristali eklenir (bir miktar iyot çözünmemiş olarak
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kalır). Solüsyon kahve renkli cam kapaklı bir şişeye süzülür. Kırmızımsı-kahverengi renk
solunca (3-4 haftada bir) taze solüsyon hazırlanmalıdır. Bu solüsyon stok lugol solüsyonudur
ve direkt bakıda kullanılmaz. Stok lugol solüsyonundan 1 kısım alınır ve 5 kısım distile su ile
sulandırılarak kullanılır. Bu solüsyon her hafta yenilenmelidir.
7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
Hastalık şüpheli dışkı materyalinden baget, fırça ya da bistüri ucu ile alınan örnek lamın
üzerine konur. Eğer örnek kıvamlı ise bir iki damla su veya FTS ile sulandırılır. Daha sonra bir
baget veya lamın kenarı ile iyice ezilir ve lamın üzerine yayılır. Kaba partiküller uzaklaştırılır
ve lamel kapatılarak incelenir. Bu yöntemde lamın üzerine yayılan dışkı tabakasının oldukça
ince olmasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan direkt yayma preparatları mikroskopta x10 ve
x40 büyütme ile mikroskopta incelenir. Bu yöntemle dışkıdaki tüm etkenleri görmek mümkün
olmasına karşın çok az dışkı kullanılması sebebiyle hafif enfeksiyonların gözden kaçırılması
mümkündür. Bu sebeple dışkının çeşitli bölgelerinden alınan örneklerle bu işlemin 5-6 kez
tekrarlanması gereklidir.
Bu yöntemde dışkılardan hazırlanan preparatlar bağırsak protozoonlarının daha iyi
görülebilmesi için incelemeden önce geçici boyalarla (en sık kullanılan geçici boyalar lugol
solüsyonu gibi iyotlu bileşikler, MİF solüsyonu ve tamponlanmış metilen mavisi solüsyonu
vb.) ya da daha sonra incelenmek üzere kalıcı boyalarla boyanabilirler.
7.3. Parazitlerin Yumurta, Oocyst ve Larvalarının Teşhisi
Mikroskopta görülen yumurta, oocyst ve larvalar; Güralp (1981), Tınar ve ark. (2011),
Soulsby (1986) ve Taylor ve ark. (2007)’na göre teşhis edilir.
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