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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.

Sunuş

Dr. M. Mehdi EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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AŞILAMA VEYA HASTALIK SONRASI FOOT 
AND MOUTH DISEASE (FMD-ŞAP) 
VİRUSU’NA KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN 
LİKİT FAZ BLOKING ELISA (LPBE) 

İLE TESPİT EDİLMESİ 

1. AMAÇ

Şap virusunun yapısal proteinlerine (structural proteins, SP) karşı oluşan antikorların tespit 
edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2. UYGULAMA ALANI

Şap aşılamaları ve hastalığı sonrası virusun SP’lerine karşı oluşan antikorların serumda 
tespiti ve titrasyonu yapılarak sahadaki antikor prevalansının tespiti, aşılama sonuçlarının 
değerlendirilmesi, epidemiyolojik amaçlı serosurveyler, enstitüde üretilen aşının potensinin 
tespiti amacıyla uygulanır. 

3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. TANIMLAR 

FMD: Foot and mouth disease (Şap hastalığı) 

FMDV: Şap virusu 

SP: Structural proteins, yapısal protein

LPBE: Liquid Phase Blocking ELISA

(Ag): Antijen, (Ab): Antikor

Trapping (yakalayıcı) anti-serum:Rabbit anti FMDV polyclonal serum, tavşan antiserumu

Detecting (tespit edici) anti serum: Guine pig FMDV polyclonal serum, kobay antiserumu

PBS: Phosphate Buffered Saline 

HRPO: Horse Radish Peroxidase

H2O2   : Hidrojen peroksit

Konjugat: Polyclonal horse radish rabbit anti guinea pig immunoglobulins

OPD: Orthophenilamine diamine
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5. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Sağlığa zararlı biyolojik, kimyasallar ve infeksiyöz materyalle çalışılırken dikkatli olunmalı 
ve “OIE Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas 
alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

LPBE; indirekt, sıvı fazlı bloking esaslı bir ELISA olup şap virusu antijeninin sıvı ortamda, 
serum için de bulunan antikorlar tarafından spesifik olarak bloke edilmesi prensibiyle çalışır. 
Sıvı ortamda test serumları içerisinde bulunan şap virusuna karşı oluşmuş olan antikorlar, 
bu ortama optimal dilusyonunda ilave edilen şap viruslarını bloke eder ve oluşan (Ag)-(Ab) 
kompleksi, immunoabsorbans özelliğine sahip ELISA pleyt’lerine kaplanmış tavşan anti-
serumları tarafından pleyte tutundurulur. Şap virusu üzerinde test serumları tarafından 
bloklanmayan boş kalmış reseptörler; bir sonraki aşamada ilave edilen kobay anti-serumları 
tarafından tanınır ve bağlanır. Konjugat pleyte ilave edildiğinde, virus reseptörlerini tanımış 
olan kobay antiserumlarını tanır. Oluşan bu reaksiyonun ortaya çıkarılmasını ise substrate - 
kromojen sağlar. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1 Materyal 

FMDV’ye karşı oluşan antikorların tespiti amacıyla aşılama veya hastalık sonrası gelen küçük 
ve büyük ruminant kan serumları.

7.1.1. Kullanılan ekipmanlar 

·	 96 gözlü mikropleytler;  immunoabsorbans ELISA pleyti ve non absorbans taşıyıcı pleyt   

·	 Shaker’lı inkubatör 

·	 ph metre

·	 vortex

·	 spektrofotometre

·	 pipetler (5,10,25,50ml) ve pipet uçları (5-50 μl, 50-300 μl)

·	 buzdolabı, derin dondurucu

·	 su banyosu

·	 cam ve plastik malzeme
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7.1.2. Kimyasal maddeler

·	 Kaplama Solüsyonu karbonat/bikarbonat, pH: 9.6 +/-0.05

·	 Phosphate buffered saline (PBS) pH 7.4 +/- 0.2

·	 ELISA diluent (Diluent buffer A, stok PBS ) 0.01 M PBS, pH 7.4 +/-0.20 

·	 ELISA diluent (Diluent buffer B) 0.01 M PBS, pH 7.4 +/-0.20 ve 0.05% Tween 20.

·	 Bloklama solüsyonları 

·	 Alternatif bloklama solüsyonları 

·	 Substrate

·	 Kromojen- OPD

·	 Stop solüsyonu

·	 Fenol red solüsyonu: (0.2 %)

7.1.3.Kullanılan Biyolojik Maddeler ve Anti-serumlar       

·	 Trapping antikorlar; Tavşan anti FMDV O, A, ASIA-1

·	 Detecting antikorlar; Kobay anti FMDV O, A, ASIA-1

·	 Antispecies konjugat

·	 Kontrol serumları -Anti-FMDV serotip O, A, ASIA-1. 

·	 Kontrol antijenleri-FMDV serotip O, A, ASIA-1 

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Testin Yapılması 

7.2.1. Numunenin Hazırlanması 

Laboratuvara gönderilen serumlar hemoliz açısından kontrol edilir, hemolize serumlar imha 
edilir.  Şayet direkt kan gönderilmişse kandan serumun ayrılması amacıyla, tüplerin kenarları 
telle çizilir ve/veya serumun ayrışması için oda ısısında bekletilir. Serumları ayrılan kanlar 
ise serumun kan hücrelerinden arındırılması için, 3000-4000 devirde 10 dk santrifüj edilir. 
Santrifüj işlemi sonrası kayıtları yapılan serumlar serum saklama raklarına aktarılır. 

7.2.2. Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

Test 2 gün sürer. Birinci günde adsorbans özelliği olmayan taşıyıcı pleytte antijen (virus) 
ve antikor (serum) bir araya getirilir (bloklama) ve test edilecek serum dilusyonları yapılır. 
Serumların 1/32 final dilusyonunun elde edilmesi için önce ayrı bir taşıyıcı pleytte 1/16 
başlangıç dilusyonu yapılır ve ardından testin diğer basamağında 50 µl virus (titresi önceden 
belirlenmiş, PBS-Tween için de sulandırılmış) konacağından 1/32 final dilusyon elde edilir. 
Test serumları 1 gece 4 oC’ de inkube edilir. Bu arada immunoadsorbans özellikte ELISA 
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pleyti hazırlanır. Kaplama solüsyonu için de 1/5000 dilusyonunda şap virusu tip spesifik 
rabbit antikor pleyte adsorbe edilir. Bu amaçla pleyt 1 gece 4 oC’de inkube edilir.

İkinci gün öncelikle antikor kaplı ELISA pleyti yıkanır ve yıkanan pleyte daha önceden 
dilusyonları yapılan test serumları aktarılır. 37 oC’de 1 saat inkube edilir. Süre sonunda 
nonspesifik bağlanmaları gidermek için pleyt PBS ile yıkanır. Daha sonra ELISA pleytinin 
tüm gözlerine 50 µl düzeyinde 1/1000 dilusyonda detecting antikor eklenir. 37 oC’de 1 saat 
inkube edilir. Süre sonunda pleyt yıkanır ve ardından pleytin tüm gözlerine 50 µl düzeyinde 
1/2000 dilusyonda konjugat eklenir. 37 oC’ de 1 saat inkube edilir. Süre sonunda pleyt yıkanır. 
Son olarak pleytin tüm gözlerine hidrojen peroksitle aktive edilmiş 50 µl OPD (kromojen) 
eklenir. Pleyt 15 dk oda sıcaklığında inkube edilir. Oluşan enzim-substrat reaksiyonu pleytin 
tüm gözlerine 50 µl düzeyinde 1.25 M sülfürik asit eklenerek durdurulur. Ardından pleytler 
spektrofotometrede 492 nm dalga boyunda okutulur. 

7.3. Sonuçların Değerlendirilmesi

-Antikor titreleri % 50.  endpoint titresi olarak ifade edilir. Testin kabul edilebilir kriterleri 
gözden geçirilmelidir. Bunun için ilk olarak OD değerleri incelenir. Antijen kontrol gözlerinde 
elde edilen OD ortalaması 0.750-1.500 değerleri arası olmalıdır. 

-Bilgisayarda text dosyası olarak kaydedilen Optik Dansidite (OD) değerleri text formundan 
Excel formuna dönüştürülmelidir. Ardından serumların titrelerinin hesaplanabilmesi için, 
test sonucunda elde edilen OD değerlerinin % inhibisyon değerleri hesaplanmalıdır. Bu 
amaçla,

 % inhibisyon değeri =100-(Test Serumları OD/Ortalama Antijen Kontrol OD)X100 formülü 
kullanılır.

- OD değerleri %inhibisyon değerlerine dönüştürüldükten sonra serum titreleri belirlenir. 
%50 ve üzeri inhibisyon veren değerleri “pozitif ” olarak kabul edilir. Ancak aşılama sonrası 
serumlarda değerlendirme yaparken aşı koruyuculuk cut off değeri dikkate alınır. Bu değer 
1/96 olup, 1/96 titre ve üzeri değerler, koruyucu antikor düzeyine sahiptir. 1/96 titre ve 
altındaki değerler ise koruyucu antikora sahip değildir. 
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ŞAP AŞILI VE ENFEKTE HAYVANLARIN NSP 
ELISA İLE BİRBİRİNDEN AYRILMASI

1. AMAÇ

Şap virusunun yapısal olmayan proteinlerine (non structural proteins, NSPs) karşı oluşan 
antikorların tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2. UYGULAMA ALANI

NSP ELISA’lar, epidemiyolojik amaçlı serosurveyler, hastalık geçirmiş hayvanları aşılanmış 
hayvanlardan ayırt etmek ve sahadaki taşıyıcılık durumunun tespitine yönelik olarak 
eradikasyon ve kontrol çalışmalarında kullanılmaktadır.

3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Sağlığa zararlı biyolojik, kimyasallar ve infeksiyöz materyalle çalışılırken dikkatli olunmalı 
ve “OIE Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas 
alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. TANIMLAR 

FMD: Foot and mouth disease (Şap hastalığı) 

FMDV: Şap virusu 

NSP: Non structural , yapısal olmayan proteinler

SP: Structural , yapısal proteinler

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Şap virusunun polipeptit zincirinde yapısal (VP1,2,3,4) ve yapısal olmayan proteinler 
(2A,B, 2C,2D; 3A,3B,3C,3D;3ABC) bulunmaktadır. NSP’ler; şap aşılarının hazırlanması 
sırasında, purifikasyon prosesi yapılırken elimine olmaktadır. Bu nedenle aşı hayvanlara 
uygulandığı takdirde NSP proteinlerine karşı herhangi bir immun yanıt oluşmamaktadır. 
Ancak hayvan Şap virusu ile hastalandığı durumda, virusun tüm protein komponentlerine 
karşı antikor oluşacağından, NSP’lere  karşı da organizmada immun yanıt oluşmaktadır. Bu 
prensipten hareketle NSP’lere karşı oluşan antikorları tespit eden NSP ELISA; hastalanmış 
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olan hayvanları, aşılanmış olanlardan ayırt etmek için kullanılmaktadır. Bu amaçla piyasada 
farklı isimlerde birkaç ticari kit satılmaktadır. Burada (Priocheck FMDV NS) kitinin anlatımı 
yapılmıştır. Test bloking esaslı bir ELISA’dır. Pleytler kit içeriğinde hazır olarak Şap virusu 
NSP’lerinden 3ABC’ye spesifik monoklonal antikorlarla kaplanmış ve ardından 3ABC 
antijeni(3ABC proteini) ile inkube edilmiştir. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1 Materyal 

Trakya ve Anadolu için gerçekleştirilen serosurvey serumları, Kurban Bayramı öncesi 
Trakya’ya hayvan sevkleri sırasında gönderilecek serumlar ve epidemiyolojik amaçlı toplanan 
saha serumlarında  FMDV’nin yapısal olmayan proteinlerine karşı oluşan antikorların tespiti 
amacıyla büyük ve küçük ruminant kan serumları

7.1.1. Kullanılan ekipmanlar 

·	 ph metre

·	 vortex

·	 spektrofotometre

·	 pleyt yıkama makinesi

·	 pipetler (5,10,25,50ml)

·	 pipet uçları (5-50 μl, 50-300 μl)

·	 timer

·	 buzdolabı, derin dondurucu

·	 su banyosu

·	 cam ve plastik malzeme

7.1.2. Kimyasal maddeler

Priocheck kit içeriği 

·	 ELISA diluent 

·	 Konjugat (x30)

·	 Additive 

·	 TMB - Kromojen

·	 Stop solüsyonu

·	 ELISA pleyt yıkama sıvısı (x60)
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Testin Yapılması 

7.2.1. Numunenin Hazırlanması

Laboratuvara gönderilen serumlar hemoliz açısından kontrol edilir,  protokol numarası 
verilerek tüplerin üzeri cam kalemi ile numaralandırılır ve kayıtları yapılır. Şayet direkt kan 
gönderilmişse kandan serumun ayrılması amacıyla, tüplerin kenarları telle çizilir ve/veya 
serumun ayrışması için oda ısısında bekletilir. Serumları ayrılan kanlar ise serumun kan 
hücrelerinden ayrıştırılması için, 3000-4000  devirde 10 dk santrifüj edilir. Santrifüj işlemi 
sonrası serumlar 96 gözlü serum saklama raklarına aktarılır ve çalışılana değin -20 oC’de 
stoklanır. Çalışılacağı zaman -20 oC’de stoklanan serumlar her gün teste çalışılacak miktarda 
çözdürülür. 

7.2.2. Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

Şap virusu yapısal olmayan proteinlerine karşı oluşan antikorları tespit edici ELISA 
(PrioCheck FMDV NS) ticari firmanın bildirdiği prosedüre göre yapılır.      

7.3. Sonuçların Değerlendirilmesi

Kit prokolünde belirtildiği şekilde testin geçerliliği ve değerlendirmesi yapılır.

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines Chapter:2.01.05 (www.oie.
int)

2. Sorensen, K.J., et al., differentation of infection from vaccination in FMD by the 
detection of antibodies to NSPs 3D,3AB and 3ABC in ELISA using antigens exspressed 
in baculovirus. Arch. Virol (1998), 143: 1461- 1476.

3. Şap virusu yapısal olmayan proteinlerine karşı oluşan antikorları tespit edici ELISA 
(PrioCheck FMDV NS) test kiti kullanım kılavuzu (Türkiye’de kullanım için izin veya 
ruhsatı alınmış kitler)

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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ŞAP HASTALIĞI’NIN ANTİJEN ELISA İLE 
TEŞHİSİ VE TİP TAYİNİ 
(A, O, Asia 1 ve C tipleri için)

1.AMAÇ

Şap hastalığının tanısı ve A, O, Asia 1 ve C tipi şap virusları için tip tayinidir.

2. UYGULAMA ALANI

Test Şap Hastalığı etkeni olan şap virusularının A, O, Asia 1 ve C tiplerinin tip tayininde ve 
tip ayrımı yapmadan tüm serotiplerin tespitinde kullanılır.

3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR 

Şap Hastalığı: Çift tırnaklı hayvanlarda verim kaybına neden olan uluslararası ticarete getirilen 
kısıtlamalar nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır.

Şap Virusu: Aphtoviridae ailesine mensup bir picornavirus’tur.

Şap virusu serotip: Şap virusunun O (Oise), A (Allemagne), C, Southern African Territories 
-SAT 1, SAT 2, SAT 3 and Asia 1 olmak üzere 7 serotipi vardır.

ELISA: Enzyme Lynked Immuno Sorbent Assay

HRPO: Horse Radish Peroxidase

pan-FMDV: Tüm şap virusu serotipleri

TMB :  3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine

 



22 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

260 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

6.   TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Test şap virusu A, O, Asia 1 ve C tiplerine  spesifik çeşitli anti-şap virusu monoklonal 
antikorları kombinasyonlarının kullanıldığı bir sandwich ELISA sistemidir. Test ayrıca tüm 
tiplere spesifik antikorlar kullandığından  üniversal bir testtir. Şüpheli materyal (epiteliyal 
suspansiyon veya vezikül sıvısı) tip spesifik antikor ve şap virusu spesifik monoklonal 
antikor bağlanmış olan gözlere konulur. Ag-Ab kompleksinin oluşabilmesi için optimum 
şartlarda belirli bir süre tutulur. Ortama daha sonra HRPO ile konjuge edilmiş pan-FMDV 
antikoru  ilave edilir. Test sonucunun görünür hale getirilebilmesi için  konjugata uygun bir 
kromojen solusyon (TMB) ortama ilave edilerek  renk oluşumu gözlenir. Sonuçlar ELISA 
okuyucusunda, OD değerlerine göre ölçülerek pozitif ve negatif olarak değerlendirilir. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1 Materyal 

7.1.1. Kullanılan ekipman

·	 Şap Virusu Spesifik Antijen Tespit Edici ELISA (IZSLER-IAH) test kiti

·	 Değişik hacimlerde tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler (10-1000µl)

·	 İnkübatör (37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker)

·	 ELISA reader (Mikropleyt okuyucu)

·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000µl)

7.2.  Numunenin Hazırlanması ve Testin Yapılması 

7.2.1 Numunenin Hazırlanması 

Veziküler sıvılar direkt kullanılabilir. Epitel ve doku numuneleri aşağıda anlatıldığı gibi 

hazırlanır.

Steril kabin içine steril havan, havan tokmağı, pens ve makas alınır. 1 tane 15 ml santrifüj 
tüpü alınır. Tüpün üzerine laboratuvar protokol numarası yazılır. Önceden 15 dakika UV 
ile steril edilmiş laminar kabin için de 1 gr. büyüklüğündeki epitelyum veya kalp numunesi 
steril havan içine alınır. Steril havan için de bulunan steril kum yardımıyla ezilir. Ezilen 1 
gr. numune  9 ml PBS ile süspanse edilir. Süspansiyon 15 mllik santrifüj tüpüne aktarılır. 
+4 OC’de 10 dakika, 3500 devirde santrifüj edilir. Süpernatant kısmından 250 µl  test için 
ependorf tüplere, geri kalan kısmı 5 ml’lik steril tüplere aktarılır. Test için alınan numuneler 
+4 OC’de, geri kalan stok süspansiyonlar -20 OC de muhafaza edilir.
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7.2.2. Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

Şap Virusu Spesifik Antijen Tespit Edici ELISA (IZSLER-IAH) ticari firmanın bildirdiği 
prosedüre göre yapılır.      

7.3. Testin Değerlendirilmesi

Kit prokolünde belirtildiği şekilde testin geçerliliği ve değerlendirmesi yapılır.

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines Chapter: 2.01.05 (www.oie.
int)

2. Şap Virusu Spesifik Antijen Tespit Edici ELISA (IZSLER-IAH) Test kit kullanım kılavuzu  
(Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsatı alınmış kitler)

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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FOOT AND MOUTH DISEASE (FMD-ŞAP) 
Virusunun Tek Aşamalı Real tIme  RT-PCR 
(qRT-PCR) ile Teşhisi

1. AMAÇ
Şap hastalığının direkt tanısıdır. 

2. UYGULAMA ALANI
Test Şap Hastalığı etkeni olan şap virusunun serotip ayrımı olmaksızın tespitinde kullanılır. 

3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
Enfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 
Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR 
Şap Hastalığı: Çift tırnaklı hayvanlarda verim kaybına neden olan uluslararası ticarete getirilen 
kısıtlamalar nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır.
Şap virusu: Aphtoviridae ailesine mensup bir Picornavirus’tur. 
qRT-PCR: Real time Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction 

6.   TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Epitelyum, salya, veziküler sıvı, doku kültürü sıvısı, organ parçası, gibi virus kaynaklarında 
bulunan virusa ait RNA’nın tamamlayıcı DNA’ya (cDNA) dönüştürüldükten sonra Real Time 
PCR cihazı yardımı ile görüntülenerek tespit edilmesidir.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 
Şap hastalığı teşhisi amacıyla gönderilen çift tırnaklı hayvanlara ait epitelyum, salya, veziküler 
sıvı, defibrine kan ve organ örnekleri ile doku kültürü sıvılarıdır.
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7.1.1. Kullanılan ekipman

·	 Değişik volümlerde tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler (10-1000µl)
·	 Tek kullanımlık pipet uçları (10-1000µl)
·	 RNA ekstraksiyon robotu
·	 PCR tüpleri (0.2 ml’lik)
·	 Thermal Cycler (PCR Cihazı)
·	 Real time Thermal Cycler (Real time PCR Cihazı)
·	 Spin santrifüj
·	 Masaüstü soğutmalı santrifüj
·	 Havan 
·	 Steril kum

7.1.2. Kullanılan Kimyasal ve Reagentlar 
   
·	 Tek aşama qRT-PCR kiti
·	 Viral RNA izolasyon kiti   

7.1.3. Kullanılan primerler  ve prob

Adı Dizisi

3DF Primer ACTGGGTTTTACAAACCTGTGA

3DR Primer GCGAGTCCTGCCACGGA

Taqman Prob TCCTTTGCACGCCGTGGGAC TAMRA işaretli

7.2.  Numunenin Hazırlanması ve Testin Yapılması 
7.2.1. Numunenin Hazırlanması
Veziküler sıvılar direkt kullanılabilir. Epitel ve doku numuneleri aşağıda anlatıldığı gibi 
hazırlanır.
Steril kabin içine steril havan, havan tokmağı, pens ve makas alınır. 1 tane 15 ml santrifüj 
tüpü alınır. Tüpün üzerine laboratuvar protokol numarası yazılır. Önceden 15 dakika UV 
ile steril edilmiş laminar kabin için de 1 gr. büyüklüğündeki epitelyum veya kalp numunesi 
steril havan içine alınır. Steril havan için de bulunan steril kum yardımıyla ezilir. Ezilen 1 gr. 
numune  9 ml PBS ile süspanse edilir. Süspansiyon 15 ml’lik santrifüj tüpüne aktarılır. +4 oC’ 
de 10 dakika, 3500 devirde santrifüj edilir. Süpernatant kısmından 250 µl  test için ependorf 
tüplere, geri kalan kısmı 5 ml’lik steril tüplere aktarılır. Test için alınan numuneler +4 oC de, 
geri kalan stok süspansiyonlar   -20 oC’de muhafaza edilir.
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7.2.2. RNA Ekstraksiyonu
Kit prosedüründe belirtildiği şekilde yapılır. Elde edilen RNA test tarihine kadar kısa süreli 
beklemeler için -20 °C’de uzun süre beklemeler için -85 °C’de  stoklanır. 

7.2.3. Tek aşamalı Real time RT-PCR testi 
Primer ve problar laboratuvara ilk kez geldiğinde 100 pmol’lük ana stoklar halinde sulandırılır 
ve -40 oC’de saklanır. Kullanılacağı zaman 10 pmol’lük çalışma solüsyonlarından, primer 
karışımları hazırlanır. 
Herbir örnek için aşağıdaki karışım hazırlanır.

PCR master mix,    2×    12.5 μl
3DF  primer, 10 pmol/μl                                   1      μl
3DR  primer, 10 pmol/μl                                    1      μl
TaqMan® probe, 5 pmol/μl                                1      μl
Enzim mix     2.5   μl
RNAse DNAse içermeyen su                            4.5   μl

RNA ekstraksiyon odasında hazırlanan RNA ve temiz odada hazırlanan reaksiyon karışımı 
PCR birleşim odasındaki laminar kabine buz için de getirilir. Her bir örnek için işaretlenmiş 
karışım içeren tüplere 2.5µl aktarılır (toplam hacim 25 μl. olur). Kısa bir santrifüj yapılarak, 
real time PCR  cihazına konulur ve cihaz aşağıda belirtilen program seçilerek talimatına 
uygun olarak çalıştırılır.

40 oC      15 dk      1 döngü
95 °C     10 dk     1 döngü
95 °C     5 sn        40 döngü
55 °C     20 sn 

Tarama
7.3. Sonuçların değerlendirilmesi
Ct değeri 35 veya daha küçük bulunan örnekler pozitif olarak değerlendirilir. Ct değeri 35-37 
arasında olan örnekler için test tekrar edilir.
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8. İLGİLİ DOKÜMANLAR / KAYNAKLAR

1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines Chapter: 2.01.05 (www.oie.
int)

2. VetMAX Plus Multiplex One step RT-PCR kit

3. Ambion viral RNA izolasyon kiti (V1836)
   
9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni



28 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

266 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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



www.tarim.gov.tr 29

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

266 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

www.tarim.gov.tr 267

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

KUDUZ



30 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

268 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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



www.tarim.gov.tr 31

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

268 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

www.tarim.gov.tr 269

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

FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ 
(FAT) İLE KUDUZ TANISI

1. AMAÇ
Bu test metodu kuduz hastalığından şüphe nedeniyle ölmüş veya öldürülmüş insan ve hayvan 
beyin dokularında kuduz virusunun varlığının veya yokluğunun tespit edilmesi amacı ile 
WHO Monografında ve OIE Manual’de belirtildiği şekilde yapılır.
 
2. UYGULAMA ALANI
Kuduz hastalığının teşhisidir.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR 

FAT (Floresan Antikor Tekniği)
PBS (Phosphate Buffered Saline)
FITC (Fluorescein Isothiocynate)

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
FAT floresan boya maddesi ile işaretli antikorlar yardımı ile doku kesitlerinde, hücre 
kültürlerinde ve yayma preparatlarda bulunabilen özel antijen ve antikor komplekslerinin 
araştırılmasında kullanılan doku ve hücre kimyası ile immunolojik yöntemlerin 
karışmasından oluşmuş bir laboratuvar yöntemidir. Bu test KUDUZ’UN teşhisi açısından 
referens bir yöntemdir.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Test Materyali
Şüpheli hayvan veya insana ait beynin Cortex, Cornu Ammonis ve Cerebellum’u.   
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7.1.1. Kullanılan Ekipmanlar
Teşhis amacı ile gönderilen beyin dokusu
Gliserin/PBS karışımı (1/10)
Aseton
Pozitif kontrol: kuduz pozitif bir hayvana ait beyin dokusu 
Negatif kontrol: kuduz negatif bir hayvana ait beyin dokusu 
Konjugat (ticari olarak satılan FITC Anti Rabies hyperimmune serum; stok dilüsyon ve 
çalışma dilüsyonu üreticinin önerdiği şekilde hazırlanmalıdır) 
PBS
Distile Su
Lam, lamel
Floresan Mikroskop (Olympus)
Derin Dondurucu (-200C)
Etüv (Shellab)
Elmas uçlu kalem
Petri kutusu
Kurutma Kağıdı
Pipetler (1, 5, 10 ml)
Nemli ortam

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması

·	 Bistüri ve penset ile buğday tanesinden biraz büyük doku parçası alınır (doku tercihen 
Cornu Ammonis, Cerebellum ya da Cortex’ten alınmalıdır),

·	 Doku kurutma kağıdı üzerine konulur  ve bistüri ile ezilir,
·	 Doku parçası lam üzerine baskı uygulamak sureti ile sabitlenir ve kurumaya bırakılır,-

20°C de asetonda 30 dakika fikzasyona bırakılır,
·	 Preparatın üzerine FITC anti-rabies hyperimmune serum damlatılır, 
·	 30 dakika 37 °C nemli ortamda inkube edilir,
·	 PBS (pH 7,4)  ile 10 dakika yıkanır ya da üretici tarafından tavsiye edilen buffer ile yıkanır,
·	 Distile su ile yıkanır,
·	 Preparatlar kurumaya bırakılır,
·	 Preparatların üzeri immersion  oil ya da glycerin/ PBS (% 90 glycerin + % 10 PBS (pH 7) 

kullanılarak lamel ile kapatılır,
·	 Pozitif ve negatif kontroller aynı zamanda hazırlanmalıdır,
·	 Floresan Mikroskop altında önce pozitif ve negatif kontroller kontrol edilir,
·	 Daha sonra preparatlar floresan mikroskop altında kontrol edilir,
·	 Sonuçlar kaydedilir. 
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FLORESAN ANTİKOR VİRUS 
NÖTRALİZASYON TESTİ

1. AMAÇ
Bu test metodu insan ve hayvan kan serumlarında kuduz virusuna karşı oluşmuş olan 
antikorların varlığının veya yokluğunun tespit edilmesi amacıyla WHO Monografında ve 
OIE Manual’de belirtildiği şekilde yapılır.
 
2. UYGULAMA ALANI
Kuduz Teşhis Laboratuvarında kuduz virusuna karşı oluşmuş olan antikorların varlığının 
veya yokluğunun tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  
MNT (Deneme İnokulasyonu Testi)
FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralisation Test)
PBS (Phosphate Buffered Saline)
MEM (Minimum Essential Medium)
SNT (Serum Nötralizasyon Test)
TW ( Tollwut)
IU (International Unit)

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
FAVN, kuduz hastalığına karşı oluşan antikorların saptanmasında kullanılan bir testtir. Serum 
nötralizasyon test esasına dayalı, içerisinde hücre kültürü ve konjugatından kullanıldığı bir 
yöntemdir.
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7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Test Materyali
İnsan veya hayvan kan serumu örneği minimum 2 ml olmalıdır. Son aşılamadan 30 gün 
sonra alınmalı ve soğuk zincir şartları altında laboratuvara ulaştırılmalıdır. Hemoliz olmuş 
serum örnekleri test için uygun değildir.

7.1.1. Kimyasal maddeler ve reagentler
- Teşhis amacı ile gönderilen insan veya hayvan kan serumu
- Tripsin % 0,25 (pH 7,8) 
Tripsin Difco 1/ 250……........ 2,50 g
NaCl……………………......... 8,0 g
Na2H PO4 (2H2O)…............. 1,41g
KCl…………………….......… 0,2 g
Phenol red….…………........... 0,002 g
Distile su…………….......…... 1,0 l
- Versene % 0,02  (pH 7,8)
NaCl…………...…………… 8,0 g
KCl……………....…………. 0,2 g
Versen (EDTA)….....………. 0,2 g
Na2H PO4 (2H2O)….......…   1,41g
Phenol red….…………........ 0,001 g
Distile su………………........ 1,0 l
- MEM-TW  (pH 7,2-7,4)
MEM Eagle (with Hanks’ saltz and L-Glutamin 106,8 g/10 L
Lactalbuminhydrolysat….. …………………..........… 5,0 g
Natriumhydrogencarbonat…………………..........… 8,5 g
Glucose………………………………………............. 40,0 g
Streptomycin sulfat, mind. 650 U/mg…………......... 1,0 g
Penicilin G Natriumsalz………………….................... 1,000,000 U
Distile su………………………………………........... 10,0 L
- MEM-SNT (pH 7,2-7,4)
MEM Eagle (with Hanks’ saltz and L-Glutamin 106,8 g/10 L
Lactalbuminhydrolysat….. …………….......…….…. 5,0 g
Natriumhydrogencarbonat…………………......…… 3,5 g
Hepes (20 mmol/l)……………………………............ 37,36 g
Streptomycin sulfat, mind. 650 U/mg………..…........ 1,0 g
Penicilin G Natriumsalz………………........................1,000,000 U
Distile su……………….................................................. 10,0 l
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- PBS (pH 7,2-7,4)
Na2H PO4 …………….......... 38,98 g   
KH2H PO4 ...…………......… 4,45 g   
NaCl……………………......... 76,50 g
Distile su……………….......... 10,0 L

Yukarıda formulasyonları verilen vasat ve bufferler 0,45 µ ve 0,22 µ pore büyüklüğündeki 
milipore filtrelerden filtre edilir. Daha sonra sterilite test protokolüne göre sterilite kontrolü 
yapılır. 

- Newborn Calf Serum
- Distile Su
- Aseton
- Konjugat (FITC Anti Rabies Globulin, Centocor, Fujirebio)
-     CVS-11 kuduz virusu (ATCC VR 959) 
- Kalibre Edilmiş Referens Serum (WHO-Standart, OIE-Standart ve Negatif Kontrol)
- Hücre Kültürü (BHK-BSR Clone 13 : ATCC CCL-10) Likit nitrojen tankında veya - 80 

0C ± 50C derin dondurucuda saklanan ana hücre stoğu 2 ya da 3 pasaj ilerisine kadar 
çalışma hücre stoğu olarak saklanır ve kullanılır. Çalışma hücre stoğundan en fazla 10 
pasaj yapılır. 

7.1.2. Kullanılan Ekipman
- Floresan Mikroskop (Olympus)
- 48 gözlü ve 96 gözlü pleytler
- Otomatik pipetler (50, 200, 1000 μl)
- Otomatik pipet uçları (200, 1000 μl)
- 1,5 ml eppendorf tüp 
- 15 ml ve 50 μl santrifüj tüpleri
- Su Banyosu
- CO2’li Etüv (Leec)
- Etüv  (Nüve en 500 )
- Flask
- Pipetler (1, 5, 10 ml)
- Derin Dondurucu (-200C ve -800C)
- Kurutma Kağıdı

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayenenin Yapılması
Serumlar 560C’de 30 dakika inaktif edilir. 96 gözlü pleytlerde 4 adet serum numunesi için ilk 
4 göze 50 μl serum ve tüm gözlere konulan 100 μl MEM-SNT vasatı ile 1/3 den 1/729’ya kadar 
serum sulandırmaları yapılır. Bu sulandırma işlemi diğer bir Pleytte CVS Titrasyon(CVS 
Titrasyon Log4 tabanına göre yapılır),OIE serum (titreye göre referens serum bir dilüsyon 
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daha ileride sulandırılabilir) negatif ve pozitif kontrol serumları için de uygulanır. CVS 
Titrasyon gözüne150 μl MEM-SNT ve ilk 4 göze de CVS-11 virusundan 50’şer μl konularak 
sulandırma yapılır. Negatif ve pozitif kontrol serumları için 100 μl MEM-SNT ve ilk 4 göze 
50’şer μl Negatif ve pozitif kontrol serumları ilave edilir. Aynı pleytte 4 göz de hücre kontrol 
olarak kullanılır.

CVS Titrasyon sulandırma ve hücre kontrol gözleri hariç diğer tüm gözlere sulandırma 
sonrasında CVS-11 virusundan (titresine göre sulandırılan) 50’şer μl konulur. Pleyt 340C± 
10C’de % 2 CO2’li etüvde 90 dakika inkubasyona bırakılır. 

Süre sonunda daha önce flasklarda ürettiğimiz BHK-BSR Clone 13 hücre kültüründen hücre 
süspansiyonu hazırlanır (3 x 105 hücre / ml). Bu süspansiyondan her bir göze 100 μl ilave 
edilir. Pleyt 340C± 10C’de % 2 CO2’li etüvde 48 saat inkubasyona bırakılır.

İnkubasyon sonunda pleyt etüvden alınarak içerikler uzaklaştırılır, tüm gözlere % 80 soğuk 
aseton konulur ve 30 dakika fikzasyona bırakılır. Süre sonunda aseton pleytten uzaklaştırılır 
ve pleyt kurutulur. Daha sonra her bir göze titresine göre konjugat ilave edilir (çalışma 
dilusyonu üreticinin tavsiyelerine göre hazırlanır), 370C± 10C’de, 30 dakika inkubasyona 
bırakılır. İnkubasyon sonrası içerik dökülerek iki kez PBS ile bir kez de distile su ile tüm 
gözler yıkanır ve kurutulur. Gözler floresan mikroskopta 10x büyütme ile kontrol edilir, 
sonuçlar kaydedilerek Spearman-Kaerber metoduna göre değerlendirilir.
             
7.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Test sonunda pleytler floresan mikroskopta 10x büyütme ile kontrol edilir,  sonuçlar 
kaydedilerek Spearman-Kaerber metoduna göre değerlendirilir. Bulunan değerler Referens 
Seruma göre I.U cinsinden hesaplanır. Hesaplamada aşağıda örneği verilen Microsoft Excel 
programı formatı kullanılır ve otomatik değer bulunur. 

             
SPEARMAN KARBER TEST

lowest dilution:      

dilution factor: 3  

number of neg. wells: 0 0

number of wells: 4      

Reference Serum

endpoint dilution: 0.5 I.U. 
=

dilution

International Units:
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REVERSE TRANSCRIPTION - POLYMERASE 
CHAIN REACTION (RT-PCR) İLE KUDUZ 
VİRUSU NÜKLEİK ASİDİ’NİN TANISI

1. AMAÇ
Bu test metodu insan ve hayvan orijinli materyalde (beyin dokusu, salya örneği, gözyaşı 
akıntısı ve çapağı, beyin omurilik sıvısı, iç organlar, ense bölgesinden biopsi materyali)  
kuduz virusunun varlığının veya yokluğunun tespit edilmesi amacıyla, uygulanmasında 
WHO Monografında ve OIE Manual’de belirtilen uyarılar dikkate alınarak yapılmaktadır
 
2. UYGULAMA ALANI
Bu test metodu Kuduz Teşhis Laboratuvarlarında kuduz virusunun varlığının veya 
yokluğunun tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  
RT-PCR (Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction)
RNA (Ribonükleik asit)
DNA ( Deoksiribonükleik asit)

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
RT-PCR, kuduz virusunun saptanmasında kullanılan moleküler tabanlı, nükleik asit çoğaltma 
esaslı bir yöntemdir.
 
7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
İnsan veya hayvan orijinli materyalden (beyin dokusu, salya örneği, gözyaşı akıntısı ve çapağı, 
beyin omurilik sıvısı, iç organlar, ense bölgesinden biopsi materyali) Organ/Doku Hazırlama 
ile RNA hazırlama SOP’ lerine göre, hazırlanan viral RNA.   
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7.1.1. Kimyasal maddeler ve reagentler
- İnsan veya hayvan orijinli materyalden (beyin dokusu, salya örneği, gözyaşı akıntısı ve 

çapağı, beyin omurilik sıvısı, iç organlar, ense bölgesinden biopsi materyali) organ/doku 
hazırlama ve RNA hazırlama SOP’ lerine göre hazırlanan viral RNA.

- Steril Distile Su (DNase, RNase, Pyrogen yönünden temiz ultrapure grade)
- CVS-11 kuduz virusu (Hücre kültüründe üretilmiş) RNA’sı.
- Tris Borat Edta (TBE) buffer, 10X (109 g Tris Base MW=121,1; 55 g Borik asit MW=61,83; 

9,3 g EDTA MW=292,25; Steril Distile Su ile 1 litreye tamamlanır)
- DNA yükleme tamponu, 5 X (%02 bromophenol blue, %02 xylene cyanole, %12,5 ficol) 

veya kullanıma hazır ticari ürün.
- DNA merdiveni 
- Agarose (moleküler biyolojik grade, % 2)
- Ethidium bromide (1/10.000 kullanılır)
- Polaroid 667 film
Primer Seti (Forward : JW12 (5’- ATgTAACACC(C/T)CTACAATg -3’), 
Reverse: JW6 (DPL) (5’- CAATTCgCACACATTTTgTg-3’), 
JW6 (E) (5’- CAgTTggCACACATCTTgTg-3’), 
JW6 (M) (5’- CAgTTAgCgCACATCTTATg-3’),  
JW10 (P) (5’- gTCATTAgAgTATggTgTTC-3’), 
JW10 (ME1) (5’- gTCATCAATgTgTg(A/g)TgTTC-3’), 
JW10 (DLE2) (5’- gTCATCAAAgTgTg(A/g)TgCTC-3’))
Super Script III One-Step RT-PCR with Platinum Taq veya Qiagen OneStep RT-PCR Kit veya 
Promega Acces Quick RT-PCR System veya Takara kit

7.1.2. Ekipman
- Otomatik pipetler (10, 100, 200, 1000 μl)
- Otomatik pipet uçları (10, 100, 200, 1000 μl) (DNase, RNase, Pyrogen yönünden temiz, 

filtreli)
- 0,2 ml, 0,5 ml ve 1,5 ml eppendorf tüp (DNase, RNase, Pyrogen yönünden temiz)
- 15 ml ve 50 μl santrifüj tüpleri
- Tek Kullanımlık Pipetler (1, 5, 10 ml)
- Derin Dondurucu (-200C ve -800C)
- Buzdolabı
- Thermal cycler
- Microsantrifüj
- Elektroforez Sistemi
- UV transilluminatör
- Polaroid fotoğraf makinesi
- Vortex
- Biyolojik Güvenlik Kabini
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- Mikrodalga Fırın
- Hassas Terazi
- Eldiven, Maske, Laboratuvar Giysisi

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması 
RNA hazırlama SOP’sine göre hazırlanan RNA örnekleri  direkt template olarak RT-PCR 
reaksiyonunda kullanılır. RT-PCR reaksiyonu için ticari kitler (Qiagen OneStep RT-PCR Kit 
veya Invitrogen Super Script III One-Step RT-PCR with Platinum Taq veya  Promega Acces 
Quick RT-PCR System) kullanılır. Test iki aşamalı olup RT-PCR ve Heminested RT-PCR 
aşamalarından oluşur. Her üç kit için hazırlanan master mix içine hazırlanan RNA template 
ilave edilir. Her test için pozitif ve negatif örnekler kullanılır. Farklı kitlere göre hazırlanacak 
olan master mix karışımı üretici firma tavsiyelerine göre yapılır.
Hazırlanan bu karışım aşağıda süre ve sıcaklıkları verilen şekilde termal makinada çalıştırılır.

      

RT- PCR Amplifikasyonu :

Sıcaklık Zaman Döngü adedi

Reverse Transcription 500C 30 dakika 1X

Initial PCR activation 94 0C 15 dakika 1X

PCR 
Amplifikasyonu

Denatürasyon 94 0C 30 saniye

40X
Annealing 55 0C 30 saniye

Extension 72 0C 30 saniye

Final Extension 72 0C 2 dakika 1X
   
Heminested PCR Amplifikasyonu:  
Heminested PCR amplifikasyonu için hazırlanan master mix içerisine JW6 primerler yerine 
JW10 primerler kullanılır, template olarak 1. PCR amplifikasyonundan 1 µl ilave edilir. Qiagen 
kitte aynı enzim kullanılır, Invitrogen kitte enzim Platinum Taq ile değiştirilir ve Promega 
kitte AMV Reverse Transcriprase enzimi hazırlanan karışıma ilave edilmez. Thermocycler 
aşağıda belirtildiği şekilde programlanarak çalıştırılır.

Sıcaklık Zaman Döngü adedi
Initial PCR activation 94 0C 2 dakika 1X

PCR 
Amplifikasyonu

Denatürasyon 94 0C 30 saniye

30X
Annealing 55 0C 30 saniye

Extension 72 0C 30 saniye

Final Extension 72 0C 2 dakika 1X

7.2.1 Gel Elektroforez 
Thermocycler’den alınan tüpler, arzulanan büyüklükteki amplifikasyonun tespiti için %2 
Agaroz için de elektroforeze tabi tutulur. Bu amaçla 0,5 g agaroz tartılır ve 25 ml TBE buffer 
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için de karıştırılarak alev üzerinde veya mikrodalga fırında kaynatılır. Hazırlanan agaroz 
içerisine son sulandırması 1/10 000 olacak şekilde ethidium bromide ilave edilir. Agaroz 
sıcaklığı yaklaşık 400C‘ye düşünceye kadar oda ısısında bekletildikten sonra horizontal 
minigel elektroforez tankı haznesine dökülerek yüzey üzerinde homojen dağılımı sağlanır. 
8 veya 12 gözlü tarak şablonlar agaroz içerisine konularak örneklerin konulacağı gözler 
açılır. Agaroz katılaştıktan sonra örnekler açılan gözler içerisine  yükleme tamponu (loading 
buffer) ile karıştırılarak konulur. Her elektroforez işlemi için 100 bp DNA merdiveni bir göze 
konulur. 4 V/cm güçte elektrik akımı uygulanır.

7.3. Sonuçların Değerlendirilmesi 
Sonuçlar UV transilluminator üzerinde değerlendirilerek fotoğraflama yapılır. DNA merdiveni 
esas alınarak pozitif örnek ve negatif örnek öncelikle kontrol edilir. Pozitif kontrol örneği için 
RT-PCR amplifikasyonu sonucunda 606, heminested RT-PCR amplifikasyonu sonucunda 
582 bp bölgelerinde spesifik bantların şekillenmesi beklenir. Negatif kontrol örneği için 
bant şekillenmesi olmamalıdır. Örnekler verdikleri bantlara göre (RT-PCR amplifikasyonu 
sonucunda 606 bp, heminested RT-PCR amplifikasyonu sonucunda 582 bp bölgelerinde) 
ve pozitif / negatif kontrol örnekleri ile karşılaştırılarak değerlendirilir. Sonuçlar polaroid 
fotoğraf çekilerek kayıt altına alınır.
             
7.4. Saklama Koşulları
Kimyasal maddeler ve reagentler üretici firmaların tavsiye ettiği kullanma talimatlarına göre 
muhafaza edilir. Hazırlanan mixler muhafaza edilmemelidir. Amplikonlar  -20 0C de derin 
dondurucularda muhafaza edilmelidir. 



www.tarim.gov.tr 43

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

www.tarim.gov.tr 281

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

8.  İLGİLİ DOKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, 2009.
2. Laboratory Techniques in Rabies, 4th edition, Editorler: F.X. Meslin, M.M. Kaplan,
    H.Koprowski, WHO, Geneva, 1996
3. Heminested PCR assay for detection of six genotypes of rabies and rabies  
    related viruses. Heaton, P.R., Johnstone, P., Mcelhınney, L.M., Cowley, R., O’Sullıvan, E.,   
    Whıtby, J.E., Journal of Clinical Microbiology. 35 (11) : 2762-2766., 1997.
4. Rabies, Diagnosis, Amplification methods., CDC., 2001. 
    Erişim: [http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/rabies]. Erişim tarihi : 21.04.2001.
5. Human rabies in Israel. Davıd, D., Rupprecht, C.E., Smıth, J., Samına, I., Perl, S., Stram, Y., 

Emerging Infectious Diseases. 5 (2) : 306-308., 1999.
6. Rabies virus in the decomposed brain of an Ethiopian Wolf detected by Nested RT-PCR., 
    Whıtby, J.E., Johnstone, P., Sıllero-Zubırı, C., Journal of Wildlife Diseases. 
    33 (4) : 912-915., 1997.  
7. SOP Organ / Doku Hazırlama (EMVKAE.T.04.KDT.06.Türkçe)
8. SOP RNA Hazırlama (EMVKAE.T.04.KDT.07.Türkçe

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni



44 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

282 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

REAL TIME - REVERSE TRANSCRIPTION 
POLYMERASE CHAIN REACTION 
(real-time RT-PCR) İLE KUDUZ VİRUSU 
NÜKLEİK ASİDİ’NİN TANISI

1. AMAÇ
Bu test metodu kuduz hastalığından dolayı ölmüş veya öldürülmüş hayvan ve insanlara ait doku 
veya organlarda real time PCR testini kullanarak kuduz virusunun varlığını veya yokluğunu 
aşama aşama gösterir. Bu test kuduz virusu nükleoprotein geni dizinlerinin saptanması için 
kullanılır. Primerler ve boya ile işaretli problar lyssavirus ailesi için de genotip 1, 5 ve 6 için 
spesifiktir. Aşağıda tanımlanan real time PCR testi tek aşamalı bir testtir. Öncelikle ekstrakte 
edilen RNA reverse trankripsiyon işlemi ile DNA’ya çevrilir ve daha sonra bu DNA’dan kuduz 
virusuna ait dizin çoğaltılır. Bu test WHO/OIE tavsiyelerine göre yapılır.

2. UYGULAMA ALANI
Bu test metodu Kuduz Teşhis Laboratuvarında uygulanmaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  
FAT (Floresan Antikor Tekniği)
RABV (Kuduz Virusu)
RTCIT (doku kültürü infeksiyon testi)
MIT (Fare İnokulasyon Testi)
WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü)
RT-PCR (Revers Transkriptaz – Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
CVS (Standart Eprüvasyon Virusu)
EBL (European Bat Lyssavirus)
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RNA (Ribonükleik asit)
DNA ( Deoksiribonükleik asit)

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Real time RT-PCR spesifik primerler ve boya ile işaretli problar yardımı ile viral nükleik 
asidin çoğaltılması esasına dayanan bir laboratuvar test metodudur. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Test Materyali
Kuduz şüpheli hayvan veya insana ait doku veya vücut sıvılarından (beyin, salya, çapak, beyin 
omurilik sıvısı, ense bölgesinden biyopsi materyali) ekstrakte edilmiş RNA. Ekstrakte edilen 
RNA test yapılıncaya kadar -800C de saklanmalıdır.

7.1.1. Kimyasal maddeler ve reagentler
·	 Şüpheli doku veya vücut sıvıları
·	 Pozitif kontrol: kuduz pozitif bir hayvana ait beyin dokusu
·	 Negatif kontrol: kuduz negatif bir hayvana ait beyin dokusu 
·	 Distile Su (DNase, RNase, Protease ve Pyrogen içermeyen)
·	 RT-PCR Kiti (Super Script III One-Step RT-PCR with Platinum Taq ya da Qiagen OneStep 

RT-PCR Kit ya da LC 480 RNA Master Hydrolysis Probes ya da eşdeğeri)
·	 Genotip 1, 5 ve 6 spesifik primerler (N 55-73, N 165-146, N 196, N 283, F320-339, N 

380-398)
·	 Genotip 1, 5 ve 6 spesifik problar (boya ile işaretli oligonükleotidler, RNG1- Probe 342-

361)

Kuduz real time RT-PCR oligonükleotid primer ve prob dizinleri  

W
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Primerler F: 55-73 5’-ATGTAACACCYCTACAATG-3’
R: 165-146 5’-GCAGGGTAYTTRTACTCATA-3’

Prob-TaqMan
Genotip 1 5’-ACAAGATTGTATTCAAAGTCAATAATCAG-3’
Genotip 5 5’-AACARGGTTGTTTTYAAGGTCCATAA-3’
Genotip 6 5’-ACARAATTGTCTTCAARGTCCATAATCAG-3’
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Primerler F: 196-219 5’-GAT CCT GAT GAY GTA TGT TCC TA-3’
R: 283-265 5’-RGA TTC CGT AGC TRG TCC A-3’

Prob -TaqMan Genotip 1 5’-CAG CAA TGC AGT TYT TTG AGG GGA C-3’
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Primerler F: 320-339 5’-5’-CTCTGGTGGAGATAAAGCGT -3’
N: 380-398 5’-GTGGGGTCTCTTGTCAGTT-3’

Prob-TaqMan Genotip 1 5’-TGATGTAGAAGGAAAT+T+G+GG-3’
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7.1.2. Ekipman
- Roche LC 480 Real Time PCR cihazı
- Otomatik pipetler (10, 100, 200, 1000 μl)
- Otomatik pipet uçları (10, 100, 200, 1000 μl) (DNase, RNase, Pyrogen içermeyen)
- 0,2 ml, 0,5 ml ve 1,5 ml PCR tüpleri (DNase, RNase, Pyrogen içermeyen)
- 96 gözlü PCR pleyti ve kaplama folyosu (DNase, RNase, Pyrogen içermeyen)
- Derin dondurucu (-200C ve -800C)
- Buzdolabı
- Mikrosantrifüj
- Vorteks
- Biyolojik Güvenlik Kabini ya da UV lambalı PCR çalışma kabini
- Eldiven, Maske, Laboratuvar Giysisi

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analizin Yapılması
7.2.1. Organ/Doku Homojenizasyonu ve RNA Ekstaraksiyonu
Test materyali (RNA) ilgili SOP’lere göre hazırlanır (MVKAE.T.04.KDT.06 ve MVKAE.T.04.
KDT.07). Kullanılıncaya kadar  -800C’de saklanır. RT-PCR reaksiyonu için ticari kitler kullanılır. 
Reaksiyon karışımı üretici firmanın talimatına göre hazırlanır ve içerisine primer (3-10 pmol 
/ µl konsantrasyon) ve probe’lar (0,5- 1,25 pmol / µl konsantrasyonda) ilave edilerek 96 gözlü 
pleytte dağıtılır. 1 μg/μl konsantrasyonda RNA’dan 2 μl bu karışım üzerine ilave edilir. Her 
bir test için pozitif ve negatif kontroller aynı zamanda kullanılmalıdır. Reaksiyon için Roche 
LC 480 real time PCR sistemi ile LC 480 96 gözlü pleytleri kullanılmalıdır. Pleytlerin üzeri 
özel bant ile kaplanır. LC 480 ve absolute quantification programı çalıştırılır. RNA’lardan 
önce Reverse transcription ile cDNA sentezlenir ve hemen arkasından PCR amplifikasyonu 
aşağıda belirtilen programlara göre gerçekleştirilir:
Weybridge protokol : 1 siklus 42°C 30 dakika, 1 siklus 94°C 2 dakika ve 45 siklus 94°C 30 
saniye, 55°C 30 saniye, 72°C 20 saniye.
Wusterhausen protokol : 1 siklus 50°C 30 dakika, 1 siklus 95°C 15 dakika, 45 siklus 95°C 20 
saniye, 55°C 20 saniye, and 72°C 20 saniye.
Etlik protokol : 1 siklus 50°C 30 dakika, 1 siklus 94°C 5 dakika, 45 siklus 94°C 20 saniye, 55°C 
20 saniye ve 72°C 20 saniye.

Pleyt LC 480 real time PCR cihazına yerleştirilir ve program çalıştırılır.

7.3.Sonuçların değerlendirilmesi
Öncelikle pozitif ve negatif kontrol gözleri değerlendirilmelidir. Pozitif kontrol temel çizginin 
üzerinde spesifik grafiksel şekile sahip olmalıdır, negatif kontrolde ise grafiksel şekilde 
olmamalıdır. Eğer örnekler boya ile işaretlenmiş probe ile reaksiyona girmişse spesifik 
grafiksel şekilde sonuç gösterir, dolayısı ile pozitif kontrole benzeyen grafiksel şekil görürüz.
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 Değerlendirme için referens grafiksel görünüm. 
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1, 5 and 6, PR Wakeley, N Johnson, LM McElhinney, D Marston, J Sawyer, AR Fooks, Dev 
Biol (Basel), 126: 227-36, 2006.

3. Development of a Real-Time, TaqMan Reverse Transcription-PCR Assay for Detection 
and Differentiation of Lyssavirus Genotypes 1, 5, and 6, PR Wakeley, N. Johnson, L. M. 
McElhinney, D. Marston, J. Sawyer, and A. R. Fooks, J Clin Microbiol., 43(6): 2786–2792, 
2005.

4. Laboratory Techniques in Rabies, 4th edition, Editorler: F.X. Meslin, M.M. Kaplan, 
H.Koprowski, WHO, Geneva, 1996.
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KUDUZ’UN DENEME  HAYVANI  
İNOKULASYONU İLE TANISI-
MOUSE INOCULATION TEST (MIT)

1. AMAÇ
Bu test metodu, Seller’s Boyama ve Floresan Antikor Tekniği ile yapılan muayeneler sonucu 
negatif tespit edilen kuduz şüpheli beyinlerde,  virusun varlığının veya yokluğunun tespit 
edilmesini amacıyla WHO Monografında ve OIE Manual’de belirtildiği şekilde yapılır.
 
2. UYGULAMA ALANI
 Bu test metodu Kuduz Teşhis Laboratuvarında uygulanmaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR/ KISALTMALAR  
MIT (Deneme İnokulasyonu Testi)
FTS (Fizyolojik Tuzlu Su)

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Kuduz şüpheli beyinlerden, Beyaz İsviçre Farelerinde virusun varlığının veya yokluğunun 
tespit edilmesine yönelik kullanılan referens bir testtir. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal
Kuduz şüpheli insan ve hayvana ait beynin Cortex, Cornu Ammonis ve Cerebellumu. Bunlar 
test edilinceye kadar  -200C derin dondurucuda aylarca saklanabilir.
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7.1.1. Kullanılan Ekipman
 - Derin Dondurucu (-200C)
 - Homojenizatör veya havan
 - Vida kapaklı 2 ml tek kullanımlık tüp veya santrifüj tüpü
 - 1 ml kısa iğneli tek kullanımlık enjektör 
 - Fare kafesi
 - Deneme ünitesi
 - Anestezi kabı
 - Enjektör filtre (0,2 µl veya 0,45 µl)
 - 3 haftalık Beyaz İsviçre Fareleri
 
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
 - Eter
- Sodyum Klorür
- Antibiyotik

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analizin Yapılması
Cornu ammonisten bir parça kesilerek, steril bir havan için de veya homojenizatörde iyice 
ezilir. Üzerine antibiyotikli tuzlu sudan % 10 süspansiyon olacak sekilde ilave edilir. İyice 
karıştırılır. Santrifüj tüpüne konur. Beyin dokusunun dibe çökmesi için 1 saat beklenir.
İnokulasyon için 1 ml’lik tüberkülin enjektörü kullanılır.
Her marazi madde için 5 adet fare alınır. Fareler ether ile bayıltılır. Bayıltılan farelere 
inokulumdan intracerebral olarak 0,03 ml verilir.
İlk 5 gün için de ölenler muayene edilmez (travmatik şok v.s.). Kuduz şüpheli materyalin 
müspet olması halinde 6’ ncı günden itibaren kuduz semptomları görülmeye başlayabilir. 
Bu semptomlar tüylerde dikleşme ve karışma, titreme, şuursuz hareketler, ayaklarda felç 
şeklindedir.
Yukarıdaki semptomları göstererek kendiliğinden ölen farelerin beyinleri alınır ve tekrar 
Sellers ve FA tekniği ile boyanarak muayeneleri yapılır. Burada özellikle belirtmek gerekir ki 
deneme inokulasyonu yapılmadan vakanın kuduz olmadığını söylemek mümkün değildir.

7.3.Sonuçların Değerlendirilmesi
Kuduz semptomları göstererek kendiliğinden ölen farelerin beyinleri alınıp ve tekrar Sellers ve 
FA tekniği ile boyanarak muayeneleri yapılması sonucunda, ilgili testlerin,  test metotlarının 
“Sonuçların Değerlendirilmesi” bölümüne göre işlem yapılır. 
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Mavi Dil
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MAVİ DİL (BT- BLUETONGUE)’İN 
RT-PCR İLE TEŞHİSİ
1. AMAÇ
Test direkt olarak EDTA’lı kan ve organ örnekleri ile Embriyolu tavuk yumurtası (ETY) ve 
hücre kültüründe üretilen BTV RNA’sını tespit etmek amacıyla kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI
BTV’nin moleküler tanısı

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR 
BTV (Bluetongue): Mavi dil virusu
RT-PCR: Reverz Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
RT-PCR; doku kültürü, organ parçası, defibrine kan (EDTA’lı) gibi örneklerden virusa ait 
nükleik asidin (RNA) çoğaltılarak elektroforez yardımı ile agaroz jelde BTV spesifik bantların 
tespit edilmesidir. Bu amaçla Mavi Dil Virusunun VP-7 proteinini kodlayan Seg-7 genomuna 
spesifik primerler kullanılarak Mavi Dil Virusu nükleik asitleri saptanabilir. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 

BT teşhisi amacıyla gönderilen koyun, keçi, sığır ve diğer ruminant’lara ait defibrine kan ve 
organ örnekleri ile ETY (embriyolu tavuk yumurtası) ve hücre kültüründe üretilen şüpheli 
materyaller.

7.1.1. Kullanılan ekipman

·	 Değişik volümlerde mikropipetler (10-1000µl)
·	 Spektrofotometre  
·	 Tek kullanımlık filtreli pipet uçları (1-10-100-1000µl)
·	 PCR extraksiyon ve purifikasyon kiti 
·	 UV transilluminator 
·	 Jel görüntüleme sistemi
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7.1.2. Kullanılan Kimyasal ve Reagentlar

·	 Primerler  
·	 DNA ladder, 100 bp    
·	 DNA loading buffer    
·	 Agarose (electrophoresis grade) 
·	 TBE (10X) or TAE (2OX) buffer 
·	 Ethidium bromide (1mg/ml stock solution)

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması 
7.2.1 Viral RNA Ekstraksiyonu 

·	 Kit prosedüründe belirtildiği şekilde yapılır. Elde edilen ürün spektrofotometrede 
okutulduktan sonra test tarihine kadar kısa süre beklemeler için -20 °C’de uzun süre 
beklemeler için -70 °C’de  stoklanır. 

7.2.2. RT-PCR
7.2.2.1. İki aşamalı PCR: 

First strand cDNA sentezi, kit prosedürüne göre yapılır.
7.2.2.2 Tek aşamalı PCR :

Hem RT hem de DNA polymerase enzimini içeren kit yardımıyla üretici firmanın 
bildirdiği prosedüre göre gerçekleştirilir. 

RT-PCR: (BTV Segment7 spesifik)
 Ekstrakte edilmiş RNA 95°C de 5 dak inkübe edilip buz üzerinde soğutulur.
Her PCR reaksiyonu 20 µl olarak hazırlanır. RNA ekstraksiyon kontrolü olarak örneklerle 
birlikte RNA ekstraksiyonu yapılmış pozitif ve negatif bir örnek , PCR kontrolü olarak BTV 
pozitif bir RNA RT- PCR mastermix karışımına eklenir. 

Kullanılan Primerler
BTV/S7/01: 5’- GTT AAA AAT CTA TAG AGA TG-3’
BTV/S7/02:  5’- GTA AGT GTA ATC TAA GAG A-3’
BTV/S7/03:  5’- GTT AAA AAA TCG TTC AAG ATG-3’
BTV/S7/04: 5’- GTA AGT TTA AAT CGC AAG ACG-3’

7.2.3.Master mix: 
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir ve  aşağıdaki şekilde 
programlanır ; 

PCR Şartları:
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır.

PCR:
94 ºC  1 dakika
45 ºC  1 dakika  40 siklus
72 ºC  2 dakika
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72 ºC  2 dakika  1 siklus 
PCR ürün boyutu 1156bp ‘dir.

RT-PCR (BTV Segment 10 spesifik)

Forward Primer : 5’-GTTAAAAAGTGTCGCTGCCATG-3’
Reverse Primer : 5’-GTAAGTGTGTAGCGCCGCATACCCT-3’
 
7.2.3.Master mix: 
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir ve  aşağıdaki şekilde 
programlanır ; 

PCR Şartları:
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır
PCR:
94 ºC  1 dakika
58 ºC  1 dakika  40 siklus
72 ºC  1 dakika
72 ºC  10 dakika  1 siklus
Beklenen ürün boyutu 822bp’dir.

RT-PCR Segment 1 spesifik
RT-PCR + sequencing
Forward primer ORBI-UNI-F YMATCACCGTGCAAGGT 19–35
Reverse primer ORBI-UNI-R TGCATYTCGTTTTTMGC 430–414

7.2.3.Master mix: 
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir ve  aşağıdaki şekilde 
programlanır ; 

PCR Şartları:
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır.
PCR:
·	 94 ºC  30saniye
·	 60 ºC  1 dakika  40 siklus
·	 72 ºC  1 dakika
·	
·	 72 ºC  7 dakika  1 siklus
Beklenen ürün boyutu 412bp’dir.
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Elektroforez İşlemi:
7.2.4.Agaroz jel elektroforezis
·	 Beklenen ürün boyutuna göre Agaroz yüzdesi ayarlanarak TBE buffer için de PCR ürünü 

yükleme jeli hazırlanır. (Örn: 1156bp için %0,7 lik, 516bp için %1 lik agar hazırlanabilir).
·	 PCR ürününden 5 µl alınır 1µl jel loading dye ile karıştırılır ve agar üzerinde tarağın 

oluşturduğu  kuyucuklara doldurulur.
·	 Agar üzerindeki ilk kuyucuğa da DNA Ladder yüklenir.
·	 Örnekler 60Voltta agarın 2/3ünü geçene kadar yürütülür.
·	 Agar UV ışığı altında incelenir. Beklenen boyutta bir bant mavi dil nükleik asidi için 

spesifiktir.
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MAVİ DİL (BT- BLUETONGUE)’İN 
Real time-RT-PCR İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test defibrine kan ve organ örnekleri ile Embriyolu tavuk yumurtası (ETY) ve hücre 
kültüründe üretilen BTV RNA’sını tespit amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Mavi dil  (BT) hastalığının teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/ TANIMLAR 
BT (Bluetongue ): Mavi dil virusu
Real time PCR: Real time Polimerase Chain Reaction- Zincirleme Polimeraz Reaksiyonu
CP: Bir amplifikasyon reaksiyonunda örneğe ait floresanın background floresana göre artış 
gösterdiği siklus crossing point olarak isimlendirilen nokta.
Standart Curve: Absolute Quantification analizinde bilinmeyen bir örneğin konsantrasyonunu 
belirlemek için kullanılır. Standart curve ile elde edilen eğri bize her bir amplifikasyon 
siklusunun sonunda  DNA konsantrasyonunun ne kadar hızlı artmasının beklendiğini 
belirler. Standart curve eğrisi ayrıca efficiency of the curve olarak ta isimlendirilir.

6.   TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Doku kültürü, organ parçası, defibrine kan örneği gibi virus kaynaklarında bulunan virusa ait 
genetik materyalin (RNA) Real time PCR aleti ve programı yardımı ile çoğaltılıp görülebilir  
hale getirilerek hastalığın tespit edilmesidir. Mavi Dil virusu genom segment 1(VP1)’ e 
spesifik primerler ve Taqman prob kullanılarak real time olarak saptanır. Kullanılan Real 
Time RT-PCR prosedürü ile 24 adet BTV serotipini  saptayabilmektedir.
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7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 
BT teşhisi amacıyla gönderilen sığır  koyun, keçi ve diğer küçük ruminant’lara ait defibrine 
kan ve organ örnekleri ile ETY (embriyolu tavuk yumurtası ) ve hücre kültüründe üretilen 
virus örnekleri.

7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj      
·	 Vortex     
·	 Pipetörler      
·	 Pipet uçları    
·	 Laminar flow     
·	 Class II Safety Cabinet      
·	 -86°C derin dondurucu   
·	 -20°C dondurucu   
·	 CombiSpin    
·	 LightCycler 2.0.   
·	 Mikrosantrifüj tüpleri (1,5ml) 
·	 LightCycler kapillerleri
 
7.1.2. Kullanılan Kimyasal ve Reagentlar             
Primerler, TaqMan prob,  cDNA  stentezleme kiti ve PCR kiti veya One step RT-PCR kit, 
25mM MgCl2  ,  RNase İnhibitör.

7.1.3. Kullanılan primerler  ve prob
BTV SEG1 RSA (east)
F primer BTVrsa 291–311F GCGTTCGAAGTTTACATCAAT 291–311
R primer BTVrsa 387–357R CAGTCATCTCTCTAGACACTCTATAATTACG 387–357
BTV SEG1 UNI(west)
F primer BTVuni 291–311F GCTTTTGAGGTGTACGTGAAC 291–311
R primer BTVuni 381–357R TCTCCCTTGAAACTCTATAATTACG 381–357
BTVrsaProPedunR 
FAM-CYG GAT CAA GTT CAC TCC AYG GC-BHQ-1 

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması 
7.2.1.RNA ekstraksiyonu, 
- Viral RNA çeşitli başlangıç materyallerinden extrakte edilebilir. Kullanılacak kit 

prosedüründe belirtildiği şekilde ekstraksiyon yapılır. 
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7.2.2.Real-Time RT-PCR 
·	 Her reaksiyonda 1 adet pozitif kontrol RNA (PCR kontrolü), bir adet örneklerle beraber 

ekstrakte edilmiş pozitif kontrol örnek (ekstraksiyon kontrolü) ve bir adet de negatif 
kontrol örnek (kontaminason kontrolü)  bulunmalıdır. 

·	 Çift zincirli BTV RNA’sı  önce denatürasyon işlemine tabii tutulur. Bu amaçla RNA  
95oC’de 3 dakika inkübe edilerek derhal buz için de soğutulur. 

·	 Test edilecek örnek sayısından bir fazla olmak üzere master mix hazırlanır vortexlenir ve 
kısa bir şekilde santrifüj edilir. 

·	 PCR master miksi kullanılan kit prosedüründe belirtildiği şekilde hazırlanır. Reaksiyonda 
10pmol/ul primer, 5pmol/ul prob konsantrasyonu kullanılabilir.

Real time RT-PCR ısı döngüsü
RT    işlemi kullanılacak kitin önerdiği şekilde yapılır.   
PCR  95°C’de 15 saniye  
  60°C’de 1 dakika   45 kez.
7.2.3.Sonuçlar: 
Örneklere ait elde edilen sonuçlar pozitif ve negatif kontrolle karşılaştırılarak değerlendirilir.
1. Pozitif örneklerde yükselen bir eğri gözlenirken negatif kontrol ve negatif örneklerde 

dümdüz bir floresans çizgisi izlenmelidir.
2. Bir örneğin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu analiz ederken Ct değeri <30 ise pozitif, 

Ct değeri 30-35 arasında ise ve sigmoid logaritmik bir eğri ise zayıf pozitif , Ct değeri  >35 
ise ve amplifikasyon eğrisi linear bir yapıda ise negatif olarak kabul edilir. 

3. Şüpheli bir durum varsa pozitif olduğu bilinen bir örnekten hazırlanan standart 
dilüsyonları ile şüpheli örnek kullanılarak rRT-PCR yenilenir. Yükselen bir eğri oluşturan 
en düşük konsantrasyondaki pozitif örnek ile incelenen örnek karşılaştırılarak karar 
verilir.  

4. Floresans data 60C’de Fam filtresi yardımıyla toplanır.

8.    İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
a. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 
b. SHAW  A.E.,  MONAGHAN  P.,  ALPAR  H.O.,  ANTHONY  S.,  DARPEL  K.E.,  BATTEN  

C.A.,  GUERCIO  A.,  ALIMENA  G., VITALE M., BANKOWSKA K., CARPENTER S., 
JONES H., OURA C.A., KING D.P., ELLIOTT H., MELLOR P.S. & MERTENS P.P.  (2007). 
Development and initial evaluation of a real-time RT-PCR  assay to detect bluetongue 
virus genome segment 1. J. Virol. Methods, 145 (2), 115–126  

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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EHD
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EPİZOOTİC HAEMORRHAGIC 
DISEASE HASTALIĞI’NIN SEROLOJİK TEŞHİSİ

1. AMAÇ

Epizootic Haemorrhagic Disease hastalığının serolojik teşhisinin yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında EHD hastalığının serolojik teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

1.Kiti ve tüm reagentları 2 0C - 8 0C’de muhafaza ediniz.

2.Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.

3.Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.

4.Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2 0C - 8 0C’ de 
saklanmalıdır.

5.Farklı seri’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 
karıştırmamalıdır.

6.Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 
kullanılmamalıdır.

7.Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.

8.Her pleytte hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.

9.Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. Deri 
ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.



66 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

304 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

10.Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 
çalışılmalıdır..

11.Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

12.Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

13.Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

Epizootic Haemorrhagic Disease (EHD): Sığır ve geyiklerin culicoides cinsi sokucu sinekler 
ile bulaşan mavi dil benzeri viral bir enfeksiyonudur. Koyunlarda ise genellikle asemptomatik 
olmakla birlikte,  klinik bulgular ile de seyredebilmektedir.

EHDV: Epizootic Haemorrhagic Disease Virus Reoviridae familyasının orbivirus  genusunda 
yer almakta olup 9 ayrı serotipi bulunmaktadır.

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık geçirdiği  düşünülen ruminantlardan alınan kan serumu örneklerinde ELISA ile 
EHD antikorları tespit edilir.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- ELISA okuyucu

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- Disposable pipetler

- Steril santrifüj tüpü

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)
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7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

 - ELISA test kiti gerekli bütün kimyasalları içermektedir.

- Virkon S ( % 1 solüsyon)

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Serolojik  Muayeneler İçin Materyallerin Hazırlanması

Koagulanlı tüplere alınarak gönderilmiş olan kan örneklerinin laboratuvara geldiğinde 
serumları ayrılmış ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan serumlar alınır ve 
eppendorf tüplere bölünür -30±5°C’de dondurularak saklanır. Koagulanlı tüplere alınarak 
gönderilmiş olan kan örneklerinin laboratuvara geldiğinde serumları ayrılmamış ise tüpler 
çizilerek serumları ayrılıncaya kadar oda sıcaklığında bekletilir. Ayrılan serum kısmı alınarak 
10 dakika 1500 devirde santrifüj edilir ve daha sonra serumları alınarak eppendorf tüplere 
bölünür,  -30±5°C’de dondurularak saklanır    

7.2.2 EHD Antikor ELISA

Antikor ELISA testinde kan serumu örnekleri test materyali olarak kullanılmaktadır. Aşağıda 
temel basamakları verilen test de kullanılan örnek miktarı, test reagentlarının kullanım 
konsantrasyonları ve inkübasyon süreleri kullanılan ticari ELISA kitinin protokolüne uygun 
olarak  yapılmaktadır. 

·	 Kit ile birlikte sağlanan ELISA pleyti  EHD virus antijeni ile kaplıdır. 

·	 Negatif ve pozitif kontrol serumları ve her örnekten,  kitin protokolüne uygun hacim ve 
dilusyonda kit protokolünde belirtilen sayıda  göze konulur.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra gözler arasında herhangi bir kross 
kontaminasyon olmayacak şekilde boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen 
konsantrasyonda hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda 
yıkanır.

·	 Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

·	 Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan Horse radish peroksidaz işaretli anti-
EHDV monoklonal antikoru belirtilen hacimde bütün gözlere ilave edilir.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.
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·	 Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

·	 Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat solüsyonu ilave edilir. Pleyt aluminyum 
folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir. 

·	 Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon 
durdurulur.

·	 Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA okuyucu  ile OD değerleri saptanır. Kit 
protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.

Sonuçların Değerlendirilmesi :

Test edilen örnekler, pozitif ve negatif kontrol gözleri için okunan OD değerleri ile kit 
protokolünde ve kitin kalite kontrol sertifikasında verilen OD değerleri karşılaştırılır, geçerli 
sınırlar içerisinde ise test edilen örnekler pozitif ve negatif şeklinde ifade edilerek kalitatif 
olarak değerlendirilir.                                                                                       

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER
1. Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory Protocol

2. Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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EPİZOOTİC HAEMORRHAGIC DISEASE 
HASTALIĞI’NIN VİROLOJİK TEŞHİSİ, ETKEN 
İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU

1. AMAÇ

Epizootic Haemorrhagic Disease hastalığının virolojik teşhisinin, etken izolasyonu ve 
identifikasyonu’nun yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında EHD hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  
Epizootic Haemorrhagic Disease (EHD): Sığır ve geyiklerin culicoides cinsi sokucu sinekler 
ile bulaşan mavi dil benzeri viral bir enfeksiyonudur. Koyunlarda ise genellikle asemptomatik 
olmakla birlikte,  klinik bulgular ile de seyredebilmektedir.
EHDV: Epizootic Haemorrhagic Disease Virus Reoviridae familyasının orbivirus  genusunda 
yer almakta olup 9 ayrı serotipi bulunmaktadır.
Hücre hatları :
BHK : Baby Hamster Kidney  hücre hattı
Vero: Green Monkey Kidney hücre hattı
Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri
RT-PCR : Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli ruminantlardan  alınan materyallerin  duyarlı hücre kültürüne ekimini,  
viral etken izolasyonunu takiben  Reverse Transkritase Polimeraz zincir reaksiyonu (RT-
PCR) veya Real time RT- PCR  ile  identifikasyonu yapılır.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- İnkubatör 37° C 

- Karbondioksitli inkübatör  37° C 

- Doku kültürü mikroskobu

- Biyogüvenlik kabini

- Isı döngü cihazı

- Elektroforez sistemi ve güç kaynağı

- Jel görüntüleme sistemi

- Mikrosantrifüj

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- 24 gözlü doku kültürü pleyti

- Disposable pipetler

- Doku kültürü flaskları

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum

- Steril makas ve pens

- Havan
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7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

RNA ekstraksiyon kiti

RT-PCR kiti

Real time PCR kiti

DNA molekül ağırlık markeri

Agarose

Ethidiumbromide

Tris-EDTA Asetat tamponu

- Fötal calf serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

       7.2.1. Virolojik muayene için örneklerin hazırlanması 

1.İç organ örneklerinden 

·	 Akciğer, dalak, lenf yumruları, karaciğer, böbrek örneklerinden aseptik şartlarda steril 
makas, pens kullanılarak steril havanda parçalar alınır (yaklaşık 0.5-1 g)  ve makasla 
mümkün olduğunca küçük parçalara ayrılır.

·	 Üzerine steril kum ilave edilir  ve laminar flow kabin içerisinde iyice homojenize 
edildikten sonra  (4.5-9ml) antibiyotikli MEM ilave edilip, steril santrifüj tüpüne toplanır.

·	 3500 devirde 4°C’de 15 dakika santrifüj edilir.

Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve 2 gün 
içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye, daha uzun sürede teste alınacak materyaller 
ve stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.

2.Tam kan örnekleri; 

·	 Antikoagulanlı (EDTA’lı, Sodyumsitratlı veya Heparinli) tüplere alınmış olan tam kan 
örnekleri   

·	 2000 devirde 10 dakika santrifüj edilir.

·	 Santrifüj sonrası kırmızı (eritrosit) ve beyaz (lökosit) kan hücreleri çöker ve plazma 
fraksiyonu ayrılır.
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·	 Üstte bulunan plazma fraksiyonu uzaklaştırılır ve bu fraksiyonun hemen altında bulunan 
lökositler alınır.

·	 Lökositler 10X antibiyotikli PBS ile 2-3 defa 2000 devirde 10 dakika santrifüj edilerek 
yıkanır.

·	 Son yıkamadan sonra lökositler başlangıçtaki kan hacminin yarısı kadar PBS içine alınarak 
izolasyon amacı ile kullanılır ya da %5 FCS ve %10 DMSO ilave edilerek kullanılıncaya 
kadar  -75±5°C’de dondurularak saklanır.  Viroloji muayene takip formuna kayıt edilir.   

7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

 Virus izolasyonu amacıyla  Vero ve BHK hücre kültürleri kullanılır. Herhangi bir viral etken 
izole edilir ise identifikasyon testleri uygulanır.

7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

 Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 15ml  
Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda 8 ml Trypsin-EDTA, 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan sonra 
tamamen dökülür ve 37± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır. Hücreler flask yüzeyinden tamamen 
ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak plate sayısına uygun 
miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte %80-90 
monolayer olacak şekilde 24 gözlü platelere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 37± 2 °C’lik 
inkübatöre kaldırılır

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir. 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

BHK 1:1 1:3-4 1:12-15

Vero 1:1 1:3-4 1:9-12

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.
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7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

Hücre flasklarındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleytleri için deki doku kültürü vasatları 
boşaltılarak ekim yapılır. Bir saat süre ile 37±2°C’lik %5 karbondioksitli inkübatörde  
adsorbsiyona bırakılır.

·	 Ekim yapılırken kullanılan inokulum miktarı doku kültürü vasatının maksimum yüzde 
on’u kadar olabilir. Adsorbsiyondan sonra her göze 1 ml %2 FCS ve %1 antibiyotik-
antimikotik solüsyonu ilave edilmiş EMEM konulur.

·	 37±2°C’lik % 5 karbondioksitli inkübatöre  kaldırılır. 

·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 5-7 gün inkübe edilir. 

İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden 2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  PCR  ile  test edilerek identifikasyon yapılır.
  
7.2.2.3. RT-PCR 

RNA ekstraksiyonu:

Total RNA ekstraksiyonu doku kültürü süpernatantı kullanılarak RNA ekstraksiyon kitinin 
protokolüne göre yapılır. Pozitif kontrol olarak referans virusa ait hücre kültürü süpernatantı , 
negatif kontrol olarak olarak izolasyonda kullanılan hücre hattının  süpernatantı  kullanılarak 
kitin protokolüne göre RNA ekstraksiyonu yapılır. Ekstrakte edilen RNA materyali 24-48 
saat için de kullanılacaksa 1- 8ºC’de, kullanılmadan önce ve/veya kullanıldıktan sonra  daha 
uzun süre saklanacaksa -50ºC ile -90ºC arasında porsiyonlanarak dondurulur. 
 
RT-PCR 

Primerler: 

EHD/S7 Forward primer 5’- GTT AAA ATT TGG TGA AGA TGG-3’

EHD/S7 Reverse primer 5’- GTA AGT TGA ATT TGG GAA GAC G-3’

İdentifikasyonu yapılacak olan virusun genetik materyali dsRNA olduğu için ekstraksiyonu 
yapılan RNA materyali RT-PCR testinde kullanılmadan önce 95°C’de 5 dakika tutularak 
denatüre edilir. One-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master mix 
hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  ısı döngü cihazına yerleştirilir ve  aşağıdaki şekilde 
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programlanır ; 

1 döngü 30 dakika 45ºC 

  15 dakika 95ºC

35 döngü 1 dakika 95ºC  

1 dakika 45ºC  

2 dakika 72ºC

Final uzatma basamağı 10 dakika 72ºC.

PCR ürünü, pozitif kontrol, negatif kontrol ve molekül ağırlığı 100 bp DNA markerleri 
ile birlikte  %1.5 agarose jelinde 80V 60dakika koşturulur ve UV ışık altında aranan DNA 
bantlarının (1100 bp) varlığı incelenir. PCR ürünler 24-48 saat için de kullanılacaksa 4ºC’de 
daha uzun süre saklanacaksa -20ºC ‘de saklanır.

Real Time RT-PCR

Real Time RT-PCR testinde de master mix One-step RT-PCR kiti kullanılarak hazırlanır. 
İdentifikasyonu yapılacak olan virusun genetik materyali dsRNA olduğu için ekstraksiyonu 
yapılan RNA materyali Real Time RT-PCR testinde kullanılmadan önce 95°C’de 5 dakika 
tutularak denatüre edilir.

Primer ve Prob sıraları:

EHDV-15-32 Forward- 5’-ATGTCAGCTGCGGTYTTG-3’   

                                           (kullanım konsantrasyonu 3 pmol/µl)

EHDV-112-85 Reverse- 5’-TCCCAATCAACTAARTGRATYTGVATCT-3’

                                            (kullanım konsantrasyonu 20 pmol/µl)  

Prob  

EHDV-69-48P      FAM-CCTCGGTCGAACGTTGGATCAC-Tamra

                                   (kullanım konsantrasyonu 5 pmol/µl)

One-step RT-PCR kiti kullanılarak master mix hazırlanır, primer, prob ve örnekler ilave 
edilir ve Real Time PCR cihazına yerleştirilir ve cihaz kendi bigisayar programı kullanılarak 
termal profil aşağıdaki şekilde programlanır. 

Reverse transkripsiyon………………55°C   30 dakika

RT inaktivasyon/ Taq aktivasyon….. 95°C    10 dakika

PCR   45 döngü………………………95°C   15 saniye

                                                              60°C    1 dakika   
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Örnekler Ct değerlerine göre  negatif, pozitif ve/veya şüpheli şeklinde değerlendirilir.

Ct değeri 35’den küçük olanlar …….pozitif

Ct değeri 35’de büyük olanlar………şüpheli (yeniden test edilmeli)

No Ct ……………………………….negatif 

     

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER
1. Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory Protocol

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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Schmallenberg
Virus
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SCHMALLENBERG 

VİRUS’UN (SBV)SEROLOJİK TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test SBV virusuna karşı oluşan antikorları tespit amacı ile kullanılır. 

2. UYGULAMA ALANI
SBV virusuna karşı oluşan antikorların tespiti.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir. Testte kullanılacak tüm reagentlar 
üretici firmanın talimatına göre +2 0C - +8 0C’de  veya -20 ° C de muhafaza edilmelidir.

Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.

Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş reagent kullanılmamalıdır.
Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır. 

Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.

Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

Ekte verilen prosedür takip edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR 

ELISA: Enzim Linked Immunosorbent Assay

OD: Optik dansite

SBV: Schmallenberg Virus
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

SBV ELISA testi konfirmasyonlu bir direkt ELISA’dır. Çift göz çalışılan örneklerde non-
spesifik antijenle kaplı konfirmasyon gözü yardımı ile direkt ELISA testlerinde görülebilen 
hatalı pozitifliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Test kısaca aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır.

Test edilecek serum örneklerinin SBV antijeni kaplı plate’e ilavesi,

Uygun sıcaklıkta yeterli süre inkübasyonla, serumda bulunması muhtemel SBV spesifik 
antikorların plate kaplı antijene bağlanarak ortamda kalmalarının sağlanması,

Yıkama ile bağlanmayan antikorların atılması,

SBV spesifik antikorların ağır zincirine bağlanma özelliğindeki enzim işaretli konjugatından 
ortama ilave edilmesi ve uygun sıcaklıkta yeterli süre inkübasyonla konjugatından 
bağlanmasının sağlanması,

Yıkama ile ortamda spesifik bağlanmaların ardından kalan konjugatından temizlenmesi.

Konjugat’a bağlı enzime spesifik substrat’ın ortama ilavesi ve oluşan renk değişimi yardımı 
ile pozitifliğin tespiti,

Stop solüsyonu ile reaksiyonun durdurulması ve oluşan rengin yoğunluğunun (Optik Dansite 
(OD) ) ELISA reader cihazı yardımı ile okunarak değerlendirilmesi.

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1 Materyal 

Laboratuvara  SBV teşhisi amacıyla gönderilen sığır, koyun, keçi ve deve kan serum ve plazma 
örnekleri. 

7.2 Alet ve Ekipmanlar

37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker 

Vorteks

10-100 µl’lik tek kanallı pipetler

50 ve 200 µl’lik tek kanallı pipetler

50 ve 300 µl’lik çok kanallı pipetler

10-100 µl’lik çok kanallı pipetler

Tek kullanımlık pipet uçları

Disposable pipet

Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

ELISA okuyucu 
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7.3 Kullanılan reagentlar

Spefisik Antijen ve Kontrol antijen kaplı Pleyt

Negatif Kontrol

Pozitif Kontrol

Konjugat

Substrate solüsyonu 

Stop Solüsyonu  

Yıkama Solüsyonu 

Sulandırma sıvısı

7.4 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

Kit prosedüründe bildirildiği şekilde yapılır.

Sonuçların değerlendirilmesi

Sonuçların değerlendirilmesi kit prosedürüne göre yapılır.
 
8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

1. SBV ELISA Kit kullanım kılavuzu (Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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SCHMALLENBERG VİRUS’UN (SBV) REAL TIME 
RT-QPCR İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test, atık fötusa ait organlar (Beyin ve beyincik başta olmak üzere tüm dokular) ve defibrine 
kan örnekleri ile hücre kültüründe üretilen SBV RNA’sını tespit amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Schmallenberg Virusu teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/ TANIMLAR 
SBV : Schmallenberg virusu
Real time RT-PCR: Real time Reverse Transkriptase - Polimerase Chain Reaction- Zincirleme 
Polimeraz Reaksiyonu
CP: Bir amplifikasyon reaksiyonunda örneğe ait floresanın background floresana göre artış 
gösterdiği siklus crossing point olarak isimlendirilen nokta.
Standard Curve: Absolute Quantification analizinde bilinmeyen bir örneğin konsantrasyonunu 
belirlemek için kullanılır. Standart curve ile elde edilen eğri bize her bir amplifikasyon 
siklusunun sonunda  DNA konsantrasyonunun ne kadar hızlı artmasının beklendiğini 
belirler. Standart curve eğrisi ayrıca efficiency of the curve olarak da isimlendirilir.

6.   TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Doku kültürü, organ parçası, defibrine kan örneği gibi virus kaynaklarında bulunan virusa ait 
genetik materyalin (RNA), reaksiyon tüpüne eklenen gerekli reaktiflerin varlığında, Real time 
PCR cihazı ile ard arda uygulanan farklı sıcaklıklarda, önce DNA’ya çevrilmesi (RT), ardından 
elde edilen complementer DNA’nın (cDNA) çoğaltılması ve çoğaltılan DNA’nın ortamda 
bulunan florasan boya işaretli probe’lar ve bu probların yaydığı ışımayı ölçen detektörler 
yardımı ile tespit edilmesi ve  detektörlerden aldığı analog bilgiyi anlamlı veri haline getiren 
bilgisayar programları yardımı grafik haline getirilmesi prensibine dayanmaktadır. 
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7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 
SBV teşhisi amacıyla gönderilen sığır  koyun, keçi ve diğer küçük ruminant’lara ait defibrine 
kan ve fötal organ örnekleri ile hücre kültüründe üretilen virus örnekleri.

7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj      
·	 Vortex  
·	 CombiSpin   
·	 Otomatik Pipetörler      
·	 Pipet uçları 
·	 Ependorf tüpler (1,5ml, 0,2 ml)      
·	 Sınıf 2 güvenlik kabini (Laminar flow)
·	 Reaktif dağıtma ve Örneklerin ilavesi için kullanılacak iki farklı PCR kabini 
·	 -86°C derin dondurucu   
·	 -20°C derin dondurucu       
·	 Realtime PCR cihazı 
·	 PCR cihazı gerektiriyorsa Plate Santrifüjü  
  
7.1.2. Kullanılan Kimyasal ve Reagentlar             
Primerler, 
TaqMan probe,  
One step RT-PCR kiti (2x RT-PCR buffer ve 25x RT-PCR Enzim Karışımı içermektedir)
25mM MgCl2 (One step RT-PCR kiti içermiyorsa) ,  
RNase Inhibitörü (One step RT-PCR kiti içermiyorsa, isteğe bağlı).

7.1.3. Kullanılan primerler  ve probe’lar
Kullanılacak Primer ve Probe miksleri 100 reaksiyonluk batch’ler halinde aşağıdaki şekilde 
hazırlanır.

Tablo 1. SBV-S3-FAM-Mix

Miktar Oligo (Konsantrasyon) Primer ve Probe dizinleri (5’ - 3’)

20.0 µl SBV-S-382F
(100 pmol/ µl) TCA GAT TGT CAT GCC CCT TGC

20.0 µl SBV-S-469R
(100 pmol/ µl) TTC GGC CCC AGG TGC AAA TC

3.75 µl SBV-S-408FAM
(100 pmol/ µl)

FAM-TTA AGG GAT GCA CCT GGG CCG 
ATG GT-BHQ1

156.25 µl 0.1 x TE (pH 8.0)

200.0 µl Primer-probe-mix
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EGFP ve beta-Actin Mikslerinden seçilen bir tanesi yapılan ekstraksiyon ve kullanılan 
reaktiflerin çalıştığından emin olunması için, isteğe bağlı olarak internal kontrol amacı 
ile reaksiyon tüpüne ilave edilebilir. Bu durumda okuma FAM ve HEX kanallarından 
yapılmalıdır.

Tablo 2. EGFP-Mix1 (limit 5)-HEX: (Hoffmann et al., 2006)

Miktar Oligo (Konsantrasyon) Primer ve Probe dizinleri (5’ - 3’)

5.0 µl EGFP1-F
(100 pmol/µl) GAC CAC TAC CAG CAG AAC AC

5.0 µl EGFP2-R
(100 pmol/µl) GAA CTC CAG CAG GAC CAT G

2.5 µl EGFP-Probe 1
(100 pmol/µl) HEX-AGC ACC CAG TCC GCC CTG AGC A-BHQ1

187.5 µl 0.1 x TE (Ph 8.0)

200.0 µl Primer-probe-mix

Tablo 3. beta-Actin-Mix2-HEX: (Toussaint et al., 2007)

Miktar Oligo (Konsantrasyon) Primer ve Probe dizinleri (5’ - 3’)

5.0 µl ACT-1005-F
(100 pmol/µl) CAGCACAAT GAAGAT CAAGAT CAT C

5.0 µl ACT-1135-R
(100 pmol/µl) CGGACT CAT CGT ACT CCT GCTT

2.5 µl ACT-1081-HEX
(100 pmol/µl)

HEX- TCG CTG TCC ACC TTC CAG CAG ATG 
T -BHQ1

187.5 µl 0.1 x TE (pH 8.0)

200.0 µl Primer-probe-mix

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması 
SBV şüpheli atıklardan elde edilen tüm fötal doku ve organlardan SBV virusunun izole 
edilebileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte virusun yoğun olarak bulunduğu beyin ve 
beyincik gibi merkezi sinir sistemi organları tercih edilir. Bu organlardan aseptik şartlarda 
steril makas, pens kullanılarak uygun büyüklükte alınan parçalar, bir stomacher veya 
homejenizatör yardımı ile ezilerek homojenize edilir. Stomacher veya homejenizatör 
bulunmuyorsa parçalar  steril havanda ezilerek homojenize edilmelidir. Homojenize edilen 
örnekler santrifüje edilerek süpernanatantları virus kaynağı olarak kullanılır.

7.2.1.RNA ekstraksiyonu; 
Homojenize edilerek süpernanatantı alınan marazi maddelerden, Tryzol, RNA ekstraksiyon 
kiti veya Otomatize Ekstraksiyon cihazları ile ekstraksiyon gerçekleştirilebilir. 
Kullanılacak prosedür kit üreticisi firmaya göre değişmektedir.
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7.2.2.Real-Time RT-PCR 
·	 Her reaksiyonda 1 adet, daha önce test edilerek pozitif olduğu bilinen -20 °C’de saklanarak 

bozunması (degredation) engellenmiş pozitif kontrol RNA (PCR kontrolü), bir adet 
örneklerle beraber ekstrakte edilmiş pozitif kontrol örnek (ekstraksiyon kontrolü) ve bir 
adet de negatif kontrol örnek (kontaminason kontrolü)  bulunmalıdır. 

·	 Test edilecek örnek sayısından bir fazla olmak üzere master mix hazırlanır vortekslenir 
ve vorteksleme sırasında dağılan damlacıklar combispin ile hızlı çöktürme (quick spin) 
uygulanarak tüpün dibinde toplanır. 

·	 Testte kullanılacak RT-PCR master miksi Tablo 4’de, Realtime PCR programı Tablo 5’de 
belirtilmiştir.

Tablo 4. Real time RT-PCR Master Mix

Miktar (µl)

RNAse içermeyen su 2,5

2x RT-PCR buffer 12,5

25x RT-PCR Enzim Karışımı 1,0

SBV-S3-Mix-FAM 2,0

Beta- Actin Mix-HEX veya EGFP-Mix-1(5)-HEX 2,0

TOPLAM 20,0

Test edilecek RNA 5 

Tablo 5. Real time RT-PCR ısı döngüsü   

RT   10 dk 45 saniye

İnaktivasyon 10 dk 95 saniye

PCR 95 °C de 15 saniye

56 °C de 20 saniye (okuma bu basamakta yapılmalıdır)  42 döngü

72 °C'de 30 saniye

7.2.3. Sonuçlar: 
·	 Örneklere ait elde edilen sonuçlar pozitif ve negatif kontrolle karşılaştırılarak 

değerlendirilir. Pozitif örneklerde yükselen bir sigmoid logaritmik eğri gözlenirken 
negatif kontrol ve negatif örneklerde düz bir floresans çizgisi izlenmelidir.

·	 Bir örneğin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu analiz ederken Ct değeri <30 ise pozitif, 
Ct değeri 30-35 arasında ise ve sigmoid logaritmik bir eğri ise zayıf pozitif, Ct değeri  >35 
ise ve amplifikasyon eğrisi linear bir yapıda ise negatif olarak kabul edilir. 

·	 Şüpheli bir durum varsa, şüpheli örnek pozitif olduğu bilinen bir örnekten logaritma 
10 tabanında hazırlanan standart dilüsyonlar ile birlikte test edilerek, yükselen bir eğri 
oluşturan en düşük konsantrasyondaki pozitif örnek ile incelenen örneğin karşılaştırılması 
ile karar verilir.  
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·	 Florasan ışıma verisi, 56 °C de FAM filtresi yardımıyla toplanmaktadır. (İnternal kontrol 
miksi kullanılması durumunda HEX filtresi de kullanılacaktır)

8.    İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

·	 S. Bilk, C. Schulze, M. Fischer, M. Beer, A. Hlinak, B. Hoffmann. Organ distrubution 
of Schmallenberg virus RNA in malformed newborns. Veterinary Microbiolgy, Volume: 
159. Issue: 1-2. sayfa 236-238.

·	 B. Hoffmann, K. Depner, H. Schirrmeier, M. Beer, A universal heterologous internal 
kontrol system for duplex real-time RT-PCR assays used in a detection system for 
pestiviruses. Journal of Virological Methods. 2006. Volume: 136. Issue: 1-2. sayfa 200-
209.

·	 J.F. Toussaint,  C. Sailleau,  E. Breard, S. Zientara, K. De Clercq. Bluetongue virus 
detection by two real-time RT-qPCRs targeting two different genomic segments. Journal 
of Virological Methods, Volume: 140. Issue: 1-2. sayfa 115-123.

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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Sığırların
Viral Enfeksiyonları
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SIĞIR VEBASI’NIN (RINDER PEST -RP)
ANTİKOR ELISA İLE  TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test RP  virusuna karşı oluşan antikorları ve aşı sonucu oluşan antikor titresini tespit amacı 
ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

RP teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumlu olmasına karşın Sığır 
vebası hastalığının Dünya da Global olarak Post eradikasyonu yapıldığı için teşhis materyalleri 
ticari olarak satılmamaktadır. Ancak acil bir durumda teşhis yapılması gerekiyorsa kesinlikle 
bu teşhis için Sığır vebası hastalığı için OIE’nin  referans laboratuvarlarına başvurmak 
gerekmektedir. Bu konu ile ilgili OIE sorumluları email: genevieve.libeau@cirad.fr , michael.
baron@pirbright.ac.uk 

  
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyte  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
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10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 
çalışılmalıdır..

11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR 
RP: Rinder pest, sığır vebası 
HRPO: Horse Radish Peroxides
OPD: Ortophenildiamin
H202: Hydrogen Peroxide

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
RP C-ELISA; invitro olarak üretilen Monoclonal antikorların invivo ortamda hastalık veya 
aşı sonucu oluşan poliklonal antikorlarla yarıştırılması ve poliklonal antikorların varlığı 
durumunda spesifik MAb’ın AHS antijenine bağlanmasının bloklanması ve bu bloklanmanın 
test sonunda oluşması gereken rengin oluşmayışı ile anlaşılması prensibine dayalı  klasik bir 
competitive ELISA testidir.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal 
Sahadan RP teşhisi amacıyla gönderilen sığır manda vb büyükbaş geviş getirenler ile 
gerektiğinde  koyun, keçi ve diğer küçük ruminant kan serumu örnekleri 

7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 96  gözlü  mikroplate 
·	 37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker
·	 50, 100, 300 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 Yapışkan pleyt bantı 
·	 Mikropleyt okuyucu

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
·	 Yıkama Solüsyonu
·	 Negatif Kontrol
·	 Pozitif Kontrol
·	 Milli Q veya bidistile su
·	 Phosphate  buffered  saline  (PBS)
·	 Anti-mouse HRPO Konjugat
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·	 Substrate-Chromogen karışımı (OPD+H2O2)
·	 Stop Solüsyonu (H2SO4)

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
RP C-ELISA testi için 96  gözlü düz tabanlı ELISA  tabletleri kullanılır. RPV antijenin 0,10 M 
PBS  pH 7,4 ± 0,20 için de 1/100 dilüsyonu  hazırlanır. Bir tabletin her bir gözüne 50ml RPV 
antijen dilüsyonundan konularak  tablet  37°C de  1 saat orbital karıştırıcıda adsorbsiyona 
bırakılır. 

0,10 M  PBS’nin deiyonize su ile 1/5 dilüsyonu yapılır ve bu dilusyon test süresince tabletlerin 
yıkanmasında kullanılır. Adsorbsiyon süresinin sonunda tabletler 3 defa  yıkanır ve kurulanır. 

0,10 M PBS içine % 3 negatif serum (RP C-ELISA için referens RP negatif serum ) ve %0,1 
Tween-20 ilave edilerek test süresince  çalışma solüsyonu olarak kullanılır.

RP tabletinin tüm gözlerine RP çalışma solüsyonundan,40 μl  konulur.  Çalışma solüsyonundan 
60 μl daha ilave edilerek konjugat kontrol gözleri  100 μl’ye,  MAb kontrol  gözlerine de 10 μl’ 
daha ilave edilerek 50 μl’ye tamamlanır.

Çizelge 1’de plate dizaynında belirtildiği şekilde kontrol serum örneklerinden ve test 
serumlarından her göze 10 μl ilave edilir. Test edilen serum örnekleri ikişer göz olarak çalışılır, 
böylece bir tablette  toplam 40 adet serum örneği  test edilir.
 Çizelge 1   RP C-ELISA tablet dizaynı

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

A Konj Konj S
1B ++ ++

C ++ ++

D + +

E + +

F MAb MAb

G MAb MAb S
40H - -

Konj: Konjugat kontrol  MAb : Monoklonal antikor kontrol
++    : Kuvvetli pozitif kontrol  - : Negatif kontrol
+      : Zayıf pozitif kontrol  S1-S40  : Test edilen serum örneği numarası
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7.3.  Testin Yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi
Çalışma solüsyonu ile anti-RPV  MAb’nun 1/100 dilüsyonları hazırlanır. Tabletin konjugat 
kontrol gözleri hariç tüm gözlerine, anti- RPV,  MAb dilüsyonundan 50 μl konularak 37°C  
de 1 saat orbital karıştırıcıda inkubasyona bırakılır.  
İnkubasyon süresinin sonunda tablet 3 defa yıkanır ve kurulanır. Rabbit antimouse 
horseradish peroxidase (antimouse rabbit HRPO) konjugatından  çalışma solüsyonu ile 
1/1000 dilüsyonu hazırlanarak tabletin tüm gözlerine 50 μl  konulur. İnkubasyon, yıkama ve 
kurulama işlemleri tekrarlanır.
Substrat olarak OPD 0,4 mg/ml oranında deiyonize distile su için de eritilir ve  %3  H2O2 
solüsyonundan 4 μl/ml oranında ilave edildikten sonra tüm gözlere 50μl  konulur. Oda ısısında 
10 dakika tutulur. Tabletlerin her gözüne 50μl 1M H2SO4 ilave edilerek test  durdurulur. Aynı 
zamanda boş bir tabletin 1 nolu sırasının 8 gözüne 50μl  substrat+50μl  1M H2SO4 konularak 
test değerlendirmesinde OPD, H2O2 ve H2SO4’den kaynaklanabilecek nonspesifik renk 
oluşumunun değerlendirme dışında tutulması amacıyla kullanılır. 
Substrat kontrol  tabletinden başlamak üzere test tabletinin  OD değerleri   492 nm filtrede 
ELISA okuyucuda saptanır. Testin değerlendirilmesinde MAb kontrol OD değerlerine göre 
kontrol serum ve test serumlarının percentage inhibition (PI) değerleri RPEIA 1.03, EIR 
bilgisayar programlarında  hesaplanır.
PI değerlerinin saptanmasında  PI= [100- (OD serum örneği test gözleri ortalaması/ OD 
MAb kontrol gözleri ortalaması x100)] formülü esas alınır.
PI ³ %50 olan örnekler pozitif  PI < %50 olan örnekler ise negatif olarak değerlendirilir. 
Referens kontrol değerleri limit değerlerin dışında bulunan tablet geçersiz kabul edilir ve 
tekrarlanır.

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 2011
2. Test kit kullanım kılavuzları (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı kitler)

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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SIĞIR VEBASI’NIN (RINDER PEST -RP) 
IMMUNOCAPTURE ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test defibrine kan ve organ örnekleri ile hücre kültüründe üretilen RP  virusunu tespit amacı 
ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

RP teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında laboratuvar şefi ve laboratuvardaki uzman personel sorumlu olmasına 
karşın Sığır vebası hastalığının Dünya da Global olarak Post eradikasyonu yapıldığı için 
teşhis materyalleri ticari olarak satılmamaktadır. Ancak acil bir durumda teşhis yapılması 
gerekiyorsa kesinlikle bu teşhis için Sığır vebası hastalığı için OIE’nin  referans laboratuvarlarına 
başvurmak gerekmektedir. Bu konu ile ilgili OIE sorumluları email: genevieve.libeau@cirad.
fr , michael.baron@pirbright.ac.uk  

 
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyte  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
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10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 
çalışılmalıdır..

11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR 
RP: Rinder Pest: Sığır Vebası
OPD: Ortophenildiamin
H202: Hydrogen Peroxide

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

RP hastalığının laboratuvar teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut döneminde 
antikoagulanlı kan tüplerine alınmış tam kan örnekleri, ölen hayvanlara ait akciğer, dalak, 
özellikle mesenterik ve mediastinal lenf yumrularından hazırlanan doku homojenizatları 
kullanılır. Immunocapture ELISA ile bu marazi maddelerde antijenin varlığı ortaya konur.  

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 
Sahadan RP teşhisi amacıyla gönderilen koyun, keçi ve diğer küçük ruminant’lara ait defibrine 
kan ve organ örnekleri 

7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 96 gözlü plate (ayrılabilir veya tek parça)
·	 Buzdolabı 
·	 Cam ve Plastik Malzemeler
·	 Değişik volümlerde tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler (10-1000µl)
·	 İnkübatör (37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker)
·	 Mikropleyt okuyucu
·	 Spectrophotometre Reader (Mikropleyt okuyucu)
·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000µl)
·	 Yapışkan pleyt bantı 
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
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7.2.Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

           Çizelge 1   RP IMMUNOCAPTURE-ELISAplate dizaynı

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

A Blank RP Ag Blank

B Blank S1 Blank

C Blank Blank

D Blank Blank

E Blank Blank

F Blank Blank

G Blank Blank

H Blank S8 Blank

 S1-S8  : Test edilen örneğin numarası 

İnkubasyon süresinin sonunda plate 3 defa yıkanır ve kurutulur.
Substrat olarak OPD 0,4 mg/ml oranında deiyonize distile su için de eritilir ve  %3  H2O2 
solüsyonundan 4 μl/ml oranında ilave edildikten sonra tüm gözlere 100 μl  konulur. Oda 
ısısında 10 dakika tutulur. Platelerin her gözüne 100 μl   1M H2SO4 ilave edilerek test  
durdurulur. 
Test plate’inin  OD değerleri 492 nm filtrede ELISA okuyucuda saptanır. Testin 
değerlendirilmesinde Blank gözlerine ait OD değerlerinin ortalamasının 2 katı cut off 
olarak alınır ve bu değerin üstünde kalan örnekler pozitif altında kalanlar negatif olarak 
değerlendirilir. Sınıra yakın değerler şüpheli olarak değerlendirilmektedir.



98 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

336 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

8 İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines,2011

2. Test kit kullanım kılavuzları (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı kitler)

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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SIĞIR VEBASI’NIN 
(RİNDERPEST-RP) RT-PCR İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 
Sığır iç organ, swap ve kan örneklerinden hastalığın teşhisidir.

2. UYGULAMA ALANI
Sığır vebasının moleküler metotlar kullanılarak teşhisidir.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5.TANIMLAR
RP : Rinderpest, Sığır vebası, 
RT-PCR: Reverz Transkriptaz Polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Hastalıktan şüpheli canlı hayvanlara ait ağız burun swap ve antikoagülanlı kan örnekleri ile 
ölmüş hayvanlardan alınan akciğer, karaciğer, dalak, lenf yumrusu gibi iç organ örnekleri test 
materyalini oluşturmaktadır. RNA ekstraksiyonundan sonra RT-PCR ile RP virusu  spesifik 
primerler kullanılarak hastalık etkenine ait virusun nükleik asiti saptanır. PCR ürünlerinin 
agar jel elektroforeziste yürütülmesinden sonra ürün boyutu bp olarak tespit edilir.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
RP  şüpheli kan, swap ve iç organ örnekleri.

7.1.1Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj      
·	 Vortex     
·	 Pipetler      
·	 Pipet uçları    
·	 Thermalcycler    
·	 Electrophorez aparatı   
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·	 Güç kaynağı    
·	 Transilluminator   
·	 Laminar flow     
·	 -86°C derin dondurucu   
·	 -20°C dondurucu   

7.1.2.Kullanılan kimyasallar
·	 Primerler 
·	 Ethidium bromide   
·	 TBE buffer   
·	 DNA merdiveni   
·	 Loading dye    
·	 One Step RT-PCR kit  

7.1.3. Kullanılan primerler
Forward primer:  B2    5’- CAA GGG GGT GAG ATC CAG CAC AA- 3’
Reverse Primer:   B12  5’ –ATC CTT GTC GTT GTA TGT TCT CGG -3’

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin yapılması
7.2.1.RNA ekstraksiyonu 
Kulalanılan kit prosedüründe belirtildiği şekilde yapılır.

7.2.2.RT-PCR
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kit kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir. Ekstraksiyon 
kontrolü olarak örneklerle birlikte ekstrakte edilmiş pozitif ve negatif bir RNA, RT-PCR 
kontrolü olarak RP pozitif bir RNA mastermix karışımına eklenmelidir. 
Yukarıdaki karışımı içeren tüpler thermalcyclera yerleştirilir ve aşağıdaki ısı programı 
uygulanır.
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır.
PCR:
Amplifikasyon    
    94 0C’de  30 s
    53 0C’de  30s. 
    72 0C’de 30s.   35 siklus
Son zincir uzaması  72 0C’de   10 dak 1 siklus.
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7.2.3.Agar jel elektroforezis
·	 %1.5’luk agar TBE buffer için de hazırlanır. Mikrodalga fırında eritilir ve içersine 0.5ug/

ml Ethidium bromide eklenir. Jel tankı hazırlanır, tarak yerleştirilir ve hazırlanan agar 
içine dökülür.

·	 Agar donunca jel tankı içine yerleştirilir ve jel tankı agarın üzerini örtecek şekilde TBE 
buffer ile doldurulur.

·	 PCR ürününden 5 μl alınır 1ml jel loading dye ile karıştırılır ve agar üzerinde tarağın 
oluşturduğu  deliklere doldurulur.

·	 İlk deliğe de DNA merdiveni yüklenir.
·	 Örnekler 60Voltta agarın 2/3ünü geçene kadar yürütülür.
·	 Agar UV ışığı altında incelenir. 

8. KAYNAKLAR
CIRAD enstitüsü protokolü. Fransa

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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BOVINE SPONGİFORM ENCEPHALOPATİE 
(BSE) PRİON PROTEİNLERİNİN 

ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 

Bu test BSE prion proteinlerini tespit amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Sığırlarda görülen BSE enfeksiyonun tespit edilmesi.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 
1. Kiti ve tüm reagentları +2 0C - +8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce +18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de +2 0C - +8 0C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı batch’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz 

kitapçıkları karıştırmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMA VE TANIMLAR

BSE: Bovine Spongiform Encephalopatie

HRPO: Horse Radish Peroxidase

H2O2 : Hidrojen Peroksit

H2SO4: Sülfürik Asit

DMSO: Dimetil sülfoksit

6. TEST METODU’NUN KISA TANITIMI

Proteinaz K’ya dirençli anormal prion proteinlerinin belirlenmesi için, enfekte hassas 
hayvanlardan toplanan dokularda (Beyin), 2 farklı monoklonal antikor kullanılarak 
gerçekleştirilen immuno enzimatik bir tekniktir. (Sandwich ELISA)

7.  TEST METODU’NUN TANIMI 

7.1 Materyal

Sahadan BSE prion proteinlerinin tespiti amacı ile gönderilen beyin kökü örnekleri

7.1.1. Kullanılan Ekipman

·	 Test kiti

·	 37 0C etüv 

·	 10-200 ve 1000 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler

·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000 µl)

·	 Falkon tüpler (15-50 cc)

·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

·	 ELISA Reader

·	 Doku Parçalayıcı (Magna Lyser)

·	 Isı tablası

·	 Örnek alma enjektörü (Kitin için de bulunmakta)

·	 Vorteks
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· 

· 

· 

· 

Örnek Sayısı Reagent A
2 1 ml 4µl

10 3ml 12µl
18 5ml 20µl
26 7ml 28µl
34 9ml 36µl
42 11ml 44µl
50 13ml 52µl
58 15ml 60µl
66 17ml 68µl
74 19ml 76µl
82 21ml 84µl
90 23ml 92µl

 0  

· 

OBEX ÖRNEĞİN İÇİNE ALINDIĞI
BÖLÜM
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Santrifügasyon Micro test tüpleri Pleyt

Hız(g) 20 000 15 000 2 000

Süre (mm) 5 7 10

Sıcaklık (0C) 20 20 4

·	 Süpernatant atılarak 25 µl Reagent C ilave edilir. 100 0C’de 5 dakika ısıtma tablasında 
inkübe edilir. (Tüplerin kapaklarının açılmamasına dikkat edilir.)

·	 Karışım vorteks ile homojen hale getirilir. (Kısa süreli)
·	 Reagent 6  solüsyonundan 125 µl ilave edilir. 
·	 Elde edilen örnek 2-8 0C’de 5 saat, -200C’de ise 72 saat saklanabilir.
·	 Sandwich ELISA test kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.
·	 Testin geçerliliği ve değerlendirmesi kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.

8 . İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER

1- OIE Manual of Standarts for Diagnostic Test and Vaccines. (www.oie.int)

2- Üretici Firma Kit Kullanım Prosedürü (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış 
lisanslı kitler)

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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ENZOOTİC BOVİNE LEUCOSİS’İN 

(EBL) TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test EBL virusuna karşı oluşan antikorları tespit amacı ile kullanılır. Antikor bulunan 
hayvanlar ömür boyu virus taşıyıcı olarak kabul edilir. 

2. UYGULAMA ALANI

ENZOOTİC BOVİNE LEUCOSİS’İN (EBL)  teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyte  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR/TANIMLAR 
EBL: ENZOOTİC BOVİNE LEUCOSİS’İN
    H2SO4:   Sülfürik Asit
    OD: Optik dansite
    ELISA: Enzim linked immunosorbent assay
    Ab: Antikor
    S: örnek
    P: Pozitif
    TMB: Tetrametthylbenzidine dihydrochloride

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test; antijen kaplı Pleytlere, test edilecek sığır kan serum ve plazma örneklerinin  ilavesi ve 
EBL virusuna spesifik antikorların varlığı durumunda daha sonra ilave edilen sığır spesifik 
enzim bağlı conjugatın bu antikorlara bağlanması ve  test sonunda ilave edilen substrat’ı 
parçalayarak renk oluşturması prensibine dayalı  bir  ELISA’dır. Testin aşağıda verilen temel 
basamakları ticari olarak farklı kuruluşlar tarafından üretilen bütün antikor ELISA kitlerinde 
aynıdır, ancak testde kullanılan örnek miktarı, test reagentlarının kullanım konsantrasyonları 
ve inkübasyon süreleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır.  Bu nedenle kullanılan ELISA 
kitinin protokolüne uygun olarak test yapılmalıdır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal 
Laboratuvara  EBL teşhisi amacıyla gönderilen sığır kan serum ve plazma örnekleri 

7.2 Alet ve Ekipmanlar
·	 37 °C etüv ve shaker veya 37° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker
·	 Vorteks
·	 50 ve 200 µl’lik tek kanallı pipetler
·	 50 ve 300 µl’lik çok kanallı pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Disposable pipet
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 ELISA okuyucu 

7.3 Kullanılan reagentlar
·	 Antijen kaplı Pleyt
·	 Negatif Kontrol
·	 Pozitif Kontrol
·	 Konjugat
·	 Substrate solüsyonu 
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·	 Stop Solüsyonu  
·	 Yıkama Solüsyonu 
·	 Sulandırma sıvısı

7.4 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
1) ÖRNEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ
Test’de serumlar farklı inkübasyon süreleri kullanılarak iki farklı yoldan inkübe edebilmektedir: 

KISA SÜRELİ İNKÜBASYON: 37 °C’de 1 saat (± 5 dakika) Serum ve/veya plazma örnekleri 
ile kontroller (pozitif ve negatif) 1/20 oranında sulandırılarak 1 saat süreyle (± 5 dak.) 37 
°C’de (± 3 °C) aşağıdaki yöntem uygulanarak inkübe edilir (2 no’lu açıklamalara bakınız.).

•	 Aşağıdaki	şekilde	dağıtılır	(Çizelge		1’e	göre)

- Her kuyucuk için 190 μl Sulandırma sıvısı 2” 

•	10	μl	negatif	kontrol	A1’e	

•	10	μl	pozitif	kontrol	B1	ve	C1’e

- Test edilecek her örnekten (plâzma ve/veya serum) 10 μl (test için örnek başına  sadece bir 
kuyucuk)

•	 Pleyt	 hafifçe	 sallanarak	 kuyucukların	 için	 deki	 materyal	 homojenize	 edilir	 (bakınız	
açıklama 1).

•	 Pleyt	(bir	kapak	alüminyum	veya	yapışkan	folyo	ile)	kapatılarak	1	saat	süreyle	(±	5	dak.)	+	
37°C’de (± 3°C) inkübe edilir.

DÜŞÜK SICAKLIKTA UZUN SÜRELİ İNKÜBASYON: 

Gece boyunca 16 - 24 saat +5 °C’de (± 3°C)

•		 Test	edilecek	kontrollerden	ve	örneklerden	(serum	ve/veya		plazma)	Sulandırma	sıvısı	2	
ile 1/50 oranında bir sulandırma hazırlanır, (2 no’lu açıklamaya bkz.).

•	 Aşağıdaki	şekilde	dağıtılır	(Çizelge	1’e	göre)

- 1/50 oranında seyreltilmiş negatif kontrolden 200 μl A1’e

- 1/50 oranında seyreltilmiş pozitif kontrolden 200 μl B1 ve C1’e

- Test edilecek her örnekten (serum ve/veya  plazma) 200 μl (test için örnek başına sadece bir 
kuyucuk)

•	 Pleyt	 (bir	 kapak	 veya	 yapışkan	bant	 ile)	 kapatılarak	 gece	 boyunca	+	 5	 °C	 ‘de	 (±	 3 °C) 
inkübe edilir.
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Çizelge 1: Örneklerin dağıtılması

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

A N 6

B P

C P

D 1

E 2

F 3

G 4

H 5 93
N = Negatif kontrol, P = Pozitif kontrol, 1 = 1 no’lu test örneği, 2 = 2 no’lu test örneği, 93 
örnek

Not:

1) Serumların homojen olarak dağılımı için  orbital karıştırıcı da karıştırılır.

2) Kontrol serumlarının A1, B1 ve C1’deki konumları önemli değildir. Kontroller Pleyt’in 
üzerindeki herhangi bir yere uygulanabilir. 

2) YIKAMA

a) Konsantre (20x) yıkama solüsyonu viyali 1900 ml distile su ile  sulandırılır. Bu solüsyon 
kısaca “yıkama solüsyonu” olarak adlandırılmaktadır. 

b) Pleyt çevrilerek veya başka bir manuel ya da otomatik yöntem uygulayarak içeriği 
boşaltılır.

c) Pleyt’in tüm kuyucukları yıkama solüsyonu ile doldurulduktan sonra tekrar boşaltılır.

d) c- adımı iki kez tekrarlanır (toplam 3 yıkama).

Not:

Aynı zamanda birçok Pleyt ile çalışılması durumunda (tüm adımların eş zamanlı olarak 
yapılabilmesini sağlamak amacıyla)

Pleytlerin “yıkama solüsyonu” ile dolu durumdayken, sonuçların geçerliliğinde herhangi bir 
değişiklik olmaksızın bir saate kadar muhafaza edilmeleri mümkündür. 

3) KONJUGAT İLAVESİ

a) Konjugat  sulandırma solüsyonu 1 ile 1/100 oranında sulandırılır.

b) Her kuyucuğa sulandırılmış konjugattan 100 μl eklenir.

•	 Pleyt	(bir	kapakla,	alüminyum	veya	yapışkan	folyo	ile)	kapatılarak	+37	°C’de	(±	3	°C)	30	
dakika (± 3 dak.)  inkübe edilir.
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4) YIKAMA

a) Pleyt çevrilerek veya başka bir manuel ya da otomatik yöntem uygulayarak içeriği 
boşaltılır.

c) Pleyt’in tüm kuyucukları yıkama solüsyonu ile doldurulduktan sonra tekrar boşaltılır.

d) c- adımı iki kez tekrarlanır (toplam 3 yıkama).

Not:

Testin iyi bir şekilde yapılabilmesi için son yıkamaya özen gösterilmesi çok önemlidir. 
Yıkamanın elle yapılması halinde, son yıkamadan sonra kuyucuklardaki materyali Pleyt 
dikkatlice vurularak emici bir materyalin üzerinde iyice boşaltılır. 

5) SUBSTRAT İLAVESİ 

a) Her kuyu için kullanıma hazır durumdaki Substrat solüsyonu 3’den (belirleme solüsyonu) 

 100 μl eklenir.

b) + 21 °C’de (± 5 °C- oda derecesi) 20 dakika süreyle inkübe edilir (ışıktan uzak tutarak)

c) Her kuyucuk için 100  μl  Stop Solüsyonu (H2SO4) 0,5M  (durdurma solüsyonu) eklenir.

d) Renk oluşumunu sağlayan  solüsyonu homojenize etmek için  Pleyt  hafifçe alttan 
çalkalanır. 

Not:

1) Yöntemde açıklanan 20 dakikalık substrat (belirleme) süresi, kit üreten laboratuvarlarda 
“testin değerlendirilmesi” paragrafında belirtilen OD değerlerini vermiştir. Bununla birlikte 
renklenme oranları farklı  etkenlerden (yıkama kalitesi, kullanılan suyun kalitesi, 
pipetleme hassasiyeti, reaksiyon sıcaklığı...) etkilenebileceği düşünüldüğünde biraz da olsa 
değişebilmektedir. Substrat aşaması, çalışma koşullarına bağlı olarak beklenenden daha 
yüksek veya daha düşük OD değerleri verebilmektedir. Bu nedenle testi yapan  reaksiyonu 20 
dakika sonra (± 10 dakika) durdurabilir.

2) Okuma, reaksiyonun durdurulmasından sonra, Pleytlerin karanlıkta muhafaza edilmeleri 
koşuluyla 1 saat içerisinde yapılabilir.

6) ELISA OKUYUCUSUNDA (Reader) OKUMA

ELISA okuyucusunda 450 nm’deki (OD.450) optik dansite ile  okuma yapılır. ELISA 
okuyucusu güvenli çalışma yönünden her açılışta otomatik self test yapmaktadır.

Testin Geçerlilik Kriterleri

Aşağıdaki durumlarda sonuçlar güvenilir kabul edilebilmektedir:

•	 Pozitif	kontrolün		ortalama	OD	450	değeri	0.350	ise	ve

•	 Pozitif	kontrolün	ortalama	OD	450	değeri	ile	negatif	kontrolün	OD	450	değeri	arasındaki	
oran 3’ den büyük veya bu değere eşit ise test değerlendirmeye alınır aksi durumlarda test 
tekrarlanır.
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1.5 Sonuçların değerlendirilmesi

Her örnek için S/P oranı hesaplanır.

                  (Test edilen örneğin OD450 değeri - negatif kontrolün OD450 değeri)

S/P% = 100x

                  (Ortalama pozitif kontrolün OD450 değeri - negatif kontrolün OD450 değeri) 04/05

•	 S/P	oranları	(%),	%	85’den	küçük	veya	bu	orana	eşit	olan	örnekler		EBL	virusu	ile	temas	
etmemiş sürülerdeki hayvanlara ait kabul edilmektedir.

•	 S/P	oranları	(%),	%	85	ilâ	%	115	arasında	olan	örnekler		şüpheli	kabul	edilmektedir.

•	 S/P	oranları	(%),	%	115’den	büyük	veya	bu	orana	eşit	olan	örnekler		EBL	virusu	ile	temas	
etmiş sürülerdeki hayvanlara ait kabul edilmektedir.

Not:

S/P oranları % 85 ve % 115 arasında tespit edilen örneklerin ikinci bir tespit ile doğrulanmaları 
önemle tavsiye olunur. Bu ikinci tespitten sonra da örneklerin S/P oranları % 85 ve % 115 
arasında tespit edilmesi durumunda, bu örnekler şüpheli örnekler kabul edilmelidir. Bu 
durumda sonuçların yeni bir kan örneğiyle doğrulanmaları daha uygun olacaktır.

  
8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

1.  EBL ELISA Kit kullanım kılavuzu (IDEXX) veya  Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat
 almış lisanslı kitler .
2.  OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, Chapter 2.4.11.

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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ENZOOTİK BOVİNE LEUKOSİS (EBL) 
ENFEKSİYONU’NUN MOLEKÜLER TANISI

1. AMAÇ

Enzootik Bovine Leukosis (EBL) hastalığı etkeninin moleküler teknikler kullanılarak 
identifikasyonudur. Maternal antikorların 6-8 ay kadar buzağılarda kalabileceği düşüncesiyle 
6-8 ay yaştan küçük hayvanlar seropozitif bulunduğunda, bu hayvanların kan örneklerinin 
PCR ile EBL enfeksiyonu yönünden araştırılması önerilmektedir. Böylece seropozitifliğin 
maternal antikorlardan mı yoksa enfeksiyon kaynaklı mı olduğu aydınlatılabilir.
 
2. UYGULAMA ALANI

Bovine Leukaemia Virusunun identifikasyonu amacıyla nükleik asit tespiti ve sekans analizi 
tekniklerinin kullanıldığı uygulamaları kapsamaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Bovine Leukaemia Virus  (BLV): Etken, Retroviridae familyası, Deltaretrovirus genusunun 
bir üyesidir. Genellikle erişkin sığırlarda persistent lenfositosis, organlarda tümoral oluşumlar 
ile karakterize, genç hayvanlarda thymic form ve deri formu da tanımlanan slow virus 
enfeksiyonudur. Bulaşmada iatrojenik yol önemlidir. 

Proviral DNA: Viral genomun reverse transkripsiyonundan sonra elde edilen, konakçı 
hücrenin genomuna kendisini entegre eden ve viral progenileri oluşturmak üzere orada 
persiste kalan DNA’dır.  

Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP): PCR ürünlerinin spesifitesinin 
kontrolü için restrüksiyon enzimleri ile kesimini gerektiren metot’dur. 
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

EBL hastalığının teşhisi amacıyla şüpheli hayvanlardan elde edilen örneklerde, BLV genomuna 
spesifik nükleik asitin tespiti ve sekans analizi sonucunda identifikasyonunu amaçlamaktadır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

EBL hastalığının teşhisinde hasta hayvanlardan antikoagulanlı (EDTA’lı) kan tüplerine 
alınmış tam kan örnekleri, serum örnekleri, erkek hayvanlardan alınan semen örnekleri, 
ölen hayvanlara ait dalak, karaciğer ve tümoral oluşumun görüldüğü organlardan hazırlanan 
doku homojenizatları kullanılır.  

Hastalık şüpheli materyaller laboratuvara gönderilirken soğuk zincirin kırılmamasına özen 
gösterilmelidir.

7.1.Materyal

7.1.1.Kullanılan ekipman 

- Soğutmalı santrifüj                                           

- Disposable DNAse RNAse ari plastik malzeme

- -20°C ve -85°C’lik derin dondurucu                  

- Homojenizatör

- Thermal cycler

- Elektroforez tankı

- Jel görüntüleme sistemi

- Çeker ocak

- Master miks hazırlama kabini

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar 

- PCR ekstraksiyon kiti

- RT-PCR reagentları

- Agaroz 

- Elektroforez buffer’ı

- PCR ürünü pürifikasyon kiti                                             
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7.2. Metot        

7.2.1.Numunenin Hazırlanması

- İç organ örneklerinden aseptik şartlarda steril makas, pens kullanılarak cam petrilere 
yaklaşık 1 gr’lık parçalar alınır, bunlar makas ve bistüri yardımıyla mümkün 
olduğunca küçük parçalara ayrılır. 1/10 oranında PBS ilave edilerek steril tüplere alınır. 
Homojenizatörde homojen hale getirilir.  

- Testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve -20°C’de dondurularak 
saklanır.     

- Laboratuvara gönderilen semen örnekleri taze veya sıvı azot için de dondurularak 
muhafaza edilmiş olmalıdır. 

- Antikoagulanlı (EDTA’lı) tüplere alınan kan veya natif kan (serum) örnekleri ekstraksiyon 
amacıyla kullanılır.

7.2.2. Numunelerin Analizi

7.2.2.1 Nükleikasit Tespiti

-  Total RNA; Fenol-Kloroform-İzoamilalkol, Trizol, ticari spin colum kitleri veya magnetik 
boncuk metodlarından herhangi biri kullanılarak ekstrakte edilir. 

-  Virus; RNA virusu olmakla birlikte proviral DNA’ da enfekte hayvanlarda bulunabilir. Bu 
nedenle DNA ekstraksiyonu da yapılabilir. Bu amaçla hem viral RNA hem viral DNA’yı 
ekstrakte edebilecek ticari kitler mevcuttur.

-  Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) kullanılan BLV spesifik primerler kullanılarak PCR reaksiyonu 
sonucunda agaroz jel elektroforez yapılarak istenen büyüklükte ürün elde edilip edilmediği 
kontrol edilir. Reaksiyonda pozitif kontrol ve negatif kontrol kullanımı unutulmamalıdır. 

Tablo 1: BLV spesifik primer dizinleri
Primer 
Adı Dizin PCR Ürün 

Büyüklüğü Referens

OBLV1A 5’-CTT-TGT-GTG-CCA-AGT-CTC-CCA-
GAT-ACA-3’ 440 bp

Belak & 
Ballagi-
Pordany (1993)OBLV6A 5’-CCA-ACA-TAT-AGC-ACA-GTC-TGG-

GAA-GGC-3

OBLV3 5’-CTG-TAA-ATG-GCT-ATC-CTA-AGA-
TCT-ACT-GGC-3’ 341 bp

Belak & 
Ballagi-
Pordany (1993)OBLV 5 5’-GAC-AGA-GGG-AAC-CCA-GTC-ACT-

GTT-CAA-CTG-3’
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BLV-env-1 5’-TCT-GTG-CCA-AGT-CTC-CCA-
GAT-A-3’ 598 bp Fechner ve ark. 

(1996)BLV-env-2 5’-AAC-AAC-AAC-CTC-TGG-GAA-
GGG-3’

BLV-env-3 5’-CCC-ACA-AGG-GCG-GCG-CCG-
GTT-T-3’ 444 bp Fechner ve ark. 

(1996)BLV-env-4 5’-GCG-AGG-CCG-GGT-CCA-GAG-
CTG-G-3’

- Elde edilen bantların spesifik olup olmadığı, RFLP ile konfirme edilebilir.

7.2.2.2 Sekans Analizi

-  BLV spesifik primerler ile elde edilen pozitif reaksiyonlar, ticari temizleme kiti yardımıyla 
pürifiye edilerek sekans analizine hazır hale getirilir. 

-  Dizin analizi cihazı kullanılarak elde edilen sekans dizinleri, internette GenBank BLAST 
programı kullanılarak dünya daki diğer hemcinsleri ile karşılaştırılır ve filogenetik ağaç 
çizilerek analiz yapılır. 

8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

KAYNAKLAR
1. OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, Terresterial Manual, Chapter 

2.4.11.
2. BELAK S. & BALLAGI-PORDANY A. (1993). Experiences on the application of the 

polymerase chain reaction in a diagnostic laboratory. Mol. Cell. Probes, 7, 241–248.
3. FECHNER H.,BLANKENSTEIN P., LOOMAN A.C.,ELWERT J., GEUE L.,ALBRECHT 

C.,KURG A.,BEIER D., MARQUARDT O.& EBNER D. (1997). Provirus variants of the 
bovine leukemia virus and their relation to the serological status of naturally infected 
cattle. Virology, 237, 261–269.

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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MALIGNANT CATARRHAL FEVER 
(MCF-KORİZA) ANTİKOR ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test MCF virusuna karşı oluşan antikorları ve aşı sonucu oluşan antikor varlığını tespit amacı 
ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Malignant Catarrhal Fever (MCF)  teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kit’i ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyte  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır.
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.



www.tarim.gov.tr 117

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

www.tarim.gov.tr 355

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

5. TANIMLAR 
MCF: Malignant Catarrhal Fever
HRPO: Horse Radish Peroxides
H202: Hydrogen Peroxide
H2SO4:   Sülfürik Asit

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test; antijen kaplı plate’lere, test edilecek sığır örneklerinin  ilavesi ve MCF virusuna spesifik 
antikorların varlığı durumunda antikorların virusun  antijenine bağlanarak bu antijeni 
bloklaması ve daha sonra ilave edilecek  spesifik Mab yapısında bulunan conjugatın bu 
antijene bağlanamaması ve test sonunda oluşması gereken rengin bulunmayışı ile karakterize 
bir competitive-inhibition bloking ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal 
Sahadan MCF  teşhisi amacıyla gönderilen kan serumu örnekleri 

7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 96  gözlü  mikroplate 
·	 37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker
·	 50, 100, 300 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 Yapışkan pleyt bantı 
·	 Mikropleyt okuyucu
·	

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
·	 Yıkama Solüsyonu
·	 Negatif Kontrol
·	 Pozitif Kontrol
·	 Milli Q veya bidistile su
·	 Phosphate  buffered  saline  (PBS) 
·	 Substrate
·	 Stop Solüsyonu (H2SO4)

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
1- Plate’in testte kullanılacak tüm gözlerine 40 µl örnek sulandırma solüsyonu ilave edilir.
2- Pozitif ve negatif örnekler ile test edilecek örneklerden Tablo’1 de verilen şekilde plate’in 

uygun gözlerine 10 µl ilave edilir.
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3- Pleyt içeriği pleyt’e hafifçe vurarak karıştırılır ve üzeri kapatılır.
4- Oda sıcaklığında 1 saat inkübe edilir.
5- İnkubasyon sonunda plate’ler 5 kez yıkanır.
6- Conjugate, conjugate sulandırma sıvısı (yıkama solüsyonu) için de 1/100 oranında 

sulandırılarak tüm gözlere 50 µl ilave edilir.
7- Pleyt içeriği pleyt’e hafifçe vurarak karıştırılır ve üzeri kapatılır.
8- Oda sıcaklığında yarım saat inkübe edilir.
9- İnkubasyon sonunda plate’ler 5 kez yıkanır.
10- Tüm gözlere 50 µl substrate solüsyonu eklenerek 10 dk oda sıcaklığında beklenir.
11- Tüm gözlere 50 µl Stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon durdurulur.
12- Sonuçlar ELISA reader’da 450 nm’de okunur.
13- Pozitif ve negatif örneklerin test sınırları için de olup olmadığı kontrol edilir.
14- PI: Percentage Inhibition; değerleri yardımı ile örnekler pozitif, şüpheli ve negatif olarak 

değerlendirilir.
PI %: Percentage Inhibition % : 100- (ODörnek x 100/ODnegatif) 
PI % değeri 25 ve üzerinde olan örnekler pozitif altında olanlar negatif kabul edilir.

Tablo 1   MCF ELISA plate  dizaynı

Pozitif kontrol
Negatif kontrol
Örnek1

Örnek 96

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines Chapter 2.4.15, Malignant 

Catarrhal Fever
2. Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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MALİGNANT CATARRHAL FEVER 
ENFEKSİYONLARININ PCR İLE TEŞHİSİ

1.AMAÇ
Malignant Catarrhal fever hastalığının moleküler teşhisinin yapılması.

2. UYGULAMA ALANI
Malignant Catarrhal fever enfeksiyonlarının moleküler teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.
4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR
MCF, CGB, OvHV-2: Malignant Catarrhal fever, Coryza Gangrenosa bovum, Ovine Herpes 
Virus-2
PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Klinik  örneklerden DNA elde edilir. Elde edilen DNA MCF spesifik primerler yardımıyla 
termalcycler cihazında amplifiye edilir. Agar jel elektroforezis yardımıyla elde edilen PCR 
ürünlerinde MCF virus için spesifik bant varlığı aranır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Canlı hayvandan EDTA’lı kan, burun swabı veya epiteli, ölen hayvanlardan lenf yumrusu, 
dalak, akciğer, böbrek, bağırsak alınabilir.

7.1.1Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj          
·	 Pipetler ve RNAse DNAse ari filtreli pipet uçları      
·	 Thermalcycler    
·	 Elektroforez aparatı ve güç kaynağı     
·	 Transilluminator   
·	 Laminar flow     
·	 -86°C ve -20 0C dondurucular   
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7.1.2.Kullanılan kimyasallar
·	 Primerler 
·	 Ethidium bromide   
·	 TBE veya TAE  buffer   
·	 100bp DNA merdiveni   
·	 Loading dye    
·	 Master Mix kit  

7.1.3. Kullanılan primerler
OvHV-2 spesifik primerler ORF75 geni üzerindeki hedef DNA bölgesinden  238bp lik bir 
bölgeyi çoğaltmaktadır.

556 -5’- AGTCTGGGTATATGAATCCAGATGGCTCTC-3’ 
755 -5’-AAGATAAGCACCAGTTATGCATCTGATAAA-3’
555 -5’-TTCTGGGGTAGTGGCGAGCGAAGGCTTC-3’

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin yapılması
7.2.1.DNA ekstraksiyonu 
Kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.

7.2.2. PCR
Ticari PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak her üç primer de  mastermix 
karışımına ilave edilerek master mix hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal 
cycler’a yerleştirilir. Ekstraksiyon kontrolü olarak örneklerle birlikte ekstrakte edilmiş pozitif 
ve negatif bir DNA, PCR kontrolü olarak MCF pozitif bir DNA mastermix karışımına 
eklenmelidir. 

PCR ısı protokolü
950C de  5 dak  1 siklus
940C de 1 dak  
600Cde 1 dak  35 siklus
720Cde 1dak
720Cde 7 dak.  1 siklus

7.2.3.Agar jel elektroforezis
·	 %1,8 lik agar TBE buffer için de hazırlanır. Mikrodalga fırında eritilir ve içersine 0.5ug/

ml Ethidium bromide eklenir. Jel kastı hazırlanır tarak yerleştirilir ve hazırlanan agar 
içine dökülür.

·	 Agar donunca jel tankı içine yerleştirilir ve jel tankı agarın üzerini örtecek şekilde TBE 
buffer ile doldurulur.
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·	 PCR ürününden 5 µl alınır 1ml jel loading dye ile karıştırılır ve agar üzerinde tarağın 
oluşturduğu  deliklere doldurulur.

·	 İlk deliğe de DNA merdiveni yüklenir.
·	 Örnekler 60Voltta agarın 2/3ünü geçene kadar yürütülür.
·	 Agar UV ışığı altında incelenir. 

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Terrestrial Manual , Chapter 2.4.15,Malignant Catarrhal Fever

 Baxter SI, HYPERLINK http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pow%20
I%22%5BAuthor%5D

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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CORONAVİRUS’A KARŞI OLUŞAN 
ANTİKORLARIN ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 

Bu test kan serumu örneklerinde Coronavirus’a karşı oluşan antikorları tespit amacı ile 
kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Sığırlarda görülen Coronavirus enfeksiyonu sonucunda oluşan antikorların tespit edilmesi.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır.

1. Kiti ve tüm reagentları +2 0C - +8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce +18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de +2 0C - +8 0C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı batch’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz 

kitapçıkları karıştırmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR VE TANIMLAR

HRPO: Horse Radish Peroxidase

H2O2 : Hidrojen Peroksit

H2SO4: Sülfürik Asit

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Antijen kaplı pleytlere, test edilecek kan serumu örneklerinin ilavesi ve Coronavirus antikor 
varlığı durumunda daha sonra ilave edilecek sığır spesifik enzim bağlı konjugatından bu 
antikorlara bağlanarak yıkama sonucu atılmadan plate’de kalması ve test sonunda ilave edilen 
substratı parçalayarak renk oluşturması prensibine dayalı klasik bir indirekt ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI 

7.1	 Materyal

Sahadan Coronavirus teşhisi amacıyla gönderilen sığır kan serumu örnekleri

7.1.1 Kullanılan Ekipman

·	 Test kiti

·	 37 0C etüv 

·	 10-200 ve 1000 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler

·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000 µl)

·	 Falkon tüpler (15-50 cc)

·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

·	 ELISA Reader

7.2	 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

·	 Konsantre dilution buffer distile su ile 1/5 oranında sulandırılır.

·	 Kan serumu örnekleri dilution buffer ile 1/20 oranında karıştırılır. 

·	 Kontrol gözleri ve örneklerden kitin test protokolünde belirtildiği şekilde uygun olarak 
konulur. 

·	 Pleytin yüzeyi kapatılarak +210C ( ±30C) de 1 saat süre ile inkübe edilir.

·	 Hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile dikkatlice yıkama işlemi yapılır.

·	 Dilution buffer ile 1/20 oranında hazırlanmış olan  konjugat tüm gözlere 100 µl ilave 
edilir.

·	 Plate içeriği hafifçe vurularak karıştırılır ve üzeri kapatılır.

·	 +210C ( ±30C) de 1 saat süre ile inkübe edilir.
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·	 Hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile dikkatlice yıkama işlemi yapılır.

·	 Tüm gözlere 100 µl substrat solüsyonu eklenerek 10 dak +210C ( ±30C) sıcaklığında 
beklenir.

·	 Tüm gözlere 50 µl stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon durdurulur.  

7.3  Test’in değerlendirilmesi 

Kit protokolünde belirtildiği şekilde testin geçerliliği ve değerlendirmesi yapılır.

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR  VE EKLER

1- Üretici Firma Kit Kullanım Prosedürü (Türkiye için kullanım izni veya ruhsatı alan kitler)

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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CORONAVİRUS’UN ANTİJEN 

ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 

Bu test gaita örneklerinde Coronavirus antijenlerini tespit amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Sığırlarda görülen Coronavirus enfeksiyonun tespit edilmesi.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır.
1. Kit’i ve tüm reagentları +2 0C - +8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce +18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de +2 0C - +8 0C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı batch’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemelerini ve kılavuz 

kitapçıkları karıştırmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR/TANIMLAR

HRPO: Horse Radish Peroxidase

H2O2 : Hidrojen Peroksit

H2SO4: Sülfürik Asit

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Antikor kaplı pleytlere, test edilecek dışkı örneklerinin ilavesi ve Coronavirus antijen varlığı 
durumunda daha sonra ilave edilecek sığır spesifik enzim bağlı konjugatından bu antijenlere 
bağlanarak yıkama sonucu atılmadan plate’de kalması ve test sonunda ilave edilen substratı 
parçalayarak renk oluşturması prensibine dayalı klasik bir direkt ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI 

7.1	 Materyal

Sahadan Coronavirus teşhisi amacıyla gönderilen sığır gaita örnekleri

7.1.1 Kullanılan Ekipman

·	 Test kiti

·	 37 0C etüv 

·	 10-200 ve 1000 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler

·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000 µl)

·	 Falkon tüpler (15-50 cc)

·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

·	 ELISA Reader

7.2	 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

·	 Coronavirus  teşhisi amacıyla gönderilen gaita örneklerinden yaklaşık 1 gr alınır. 

·	 Konsantre dilution buffer distile su ile 1/5 oranında sulandırılır.

·	 Eşit hacimde  gaita örneği ve dilution buffer karıştırılır (1/1). Vortex ile iyice karışması 
sağlanır. 10 dakika bekletilir.

·	 Kontrol gözleri ve örneklerden kit’in test protokolünde belirtiliği şekilde uygun olarak 
konulur. 

·	 Pleytin yüzeyi kapatılarak +210C ( ±30C) de 1 saat süre ile inkübe edilir.

·	 Hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile dikkatlice yıkama işlemi yapılır.

·	 Hazır konjugat tüm gözlere 100 µl ilave edilir.
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·	 Plate içeriği hafifçe vurularak karıştırılır ve üzeri kapatılır.

·	 +210C ( ±30C) de 1 saat süre ile inkübe edilir.

·	 Hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile dikkatlice yıkama işlemi yapılır.

·	 Tüm gözlere 100 µl substrat solüsyonu eklenerek 10 dakika +210C ( ±30C) sıcaklığında 
beklenir.

·	 Tüm gözlere 50 µl stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon durdurulur.  

7.3  Test’in değerlendirilmesi 

Kit protokolünde belirtildiği şekilde testin geçerliliği ve değerlendirmesi yapılır.

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR  VE EKLER

1- Üretici Firma Kit Kullanım Prosedürü (Türkiye için kullanım izni veya ruhsatı alan kitler)

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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CORONAVİRUS ENFEKSİYONLARININ 
RT-PCR İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Coronavirus enfeksiyonuna ait RNA’ nın saptanmasıdır.

2. UYGULAMA ALANI
Coronavirus enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Coronavirus enfeksiyonları : Sığır Coronavirusları (BCV) yeni doğmuş buzağılarda şiddetli 
ishal, ergin sığırlarda kış dizanterisi, buzağı ve besi sığırlarında solunum yolu enfeksiyonları 
ile karakterize viral bir hastalıktır.
Coronavirus : Etken Coronaviridae familyasında  yer alır. 
RT-PCR: Reverz Transkriptaz Polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Fekal ve nasal swap örneklerinden RNA elde edilir. Ede edilen RNA coronavirus spesifik 
primerler yardımıyla termalcycler cihazında amplifiye edilir. Agar jel elektroforezis yardımıyla 
elde edilen PCR ürünlerinde coronavirus için spesifik bant varlığı aranır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Gaita örneği, Fekal ve nazal swap
7.1.1Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj      
·	 Vortex     
·	 Pipetler      
·	 Pipet uçları    
·	 Thermalcycler    
·	 Elektroforez aparatı   
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·	 Güç kaynağı    
·	 Transilluminator   
·	 Laminar flow     
·	 -86°C derin dondurucu   
·	 -20°C dondurucu   

7.1.2.Kullanılan kimyasallar
·	 Primerler 
·	 Ethidium bromide    
·	 TBE buffer    
·	 100bp DNA merdiveni   
·	 Loading dye    
·	 One Step RT-PCR kit  

7.1.3. Kullanılan primerler*
BCoVF 5’-GCAATCCAGTAGTAGAGCGT-3’ (21–40)  
BCoVR 5’-CTTAGTGGCATCCTTGCCAA-3’ (750–731 
Beklenen PCR ürünü 730bp’dir.

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin yapılması
7.2.1.RNA ekstraksiyonu 
Kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.

7.2.2.RT-PCR
Her örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master mix 
hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir ve  aşağıdaki şekilde 
programlanır. 
-RNA ekstraksiyon kontrolü olarak örneklerle birlikte RNA ekstraksiyonu yapılmış pozitif ve 
negatif birer örnek , PCR kontrolü olarak Coronavirus pozitif bir RNA RT- PCR mastermix 
karışımına eklenmelidir.
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır.

PCR:
Amplifikasyon   940C de   1 dak  35 siklus
    500C de   2 dak
    720C de   1 dak.
Son zincir uzaması  720C de 10 dak  1 siklus.
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7.2.3.Agar jel elektroforezis
·	 %1 lik agar TBE buffer için de hazırlanır. Mikrodalga fırında eritilir ve içersine 0.5ug/ml 

Ethidium bromide eklenir. Jel kastı hazırlanır tarak yerleştirilir ve hazırlanan agar içine 
dökülür.

·	 Agar kuruyunca jel tankı içine yerleştirilir ve jel tankı agarın üzerini örtecek şekilde TBE 
buffer ile doldurulur.

·	 PCR ürününden 5 µl alınır 1ml jel loading dye ile karıştırılır ve agar üzerinde tarağın 
oluşturduğu  deliklere doldurulur.

·	 İlk deliğe de DNA merdiveni yüklenir.
·	 Örnekler 60Voltta agarın 2/3’ünü geçene kadar yürütülür.
·	 Agar UV ışığı altında incelenir. 

8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
Hasoksuz M, Hoet AE, Loerch SC, Wittum TE, Nielsen PR, Saif LJ Detection of respiratory 
and enteric shedding of bovine coronaviruses in cattle in an Ohio feedlot. J Vet Diagn Invest 
2002;14:308–13. 

9. REVİZYON
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ROTAVİRUS ENFEKSİYONU’NUN 

SEROLOJİK TANISI

1. AMAÇ 

Bu test kan serumu örneklerinde Rotavirusa karşı oluşan antikorları tespit amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Sığırlarda görülen Rotavirus enfeksiyonu sonucunda oluşan antikorların tespit edilmesi.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır.

1. Kiti ve tüm reagentları +2 0C - +8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce +18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de +2 0C - +8 0C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı batch’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemelerini ve kılavuz 

kitapçıkları karıştırmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.



132 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

370 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

5. KISALTMALAR VE TANIMLAR

HRPO: Horse Radish Peroxidase

H2O2 : Hidrojen Peroksit

H2SO4: Sülfürik Asit

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Antijen kaplı pleytlere, test edilecek kan serumu örneklerinin ilavesi ve rotavirus antikor 
varlığı durumunda daha sonra ilave edilecek sığır spesifik enzim bağlı konjugatından bu 
antikorlara bağlanarak yıkama sonucu atılmadan plate’de kalması ve test sonunda ilave edilen 
substrat’ı parçalayarak renk oluşturması prensibine dayalı klasik bir indirekt ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI 

7.1 Materyal

Sahadan Rotavirus teşhisi amacıyla gönderilen sığır kan serumu örnekleri

7.1.1 Kullanılan Ekipman

·	 Test kiti

·	 37 0C etüv 

·	 10-200 ve 1000 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler

·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000 µl)

·	 Falkon tüpler (15-50 cc)

·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

·	 ELISA Reader

7.2 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

·	 Konsantre dilution buffer distile su ile 1/5 oranında sulandırılır.

·	 Kan serumu örnekleri dilution buffer ile 1/20 oranında karıştırılır. 

·	 Kontrol gözleri ve örneklerden kitin test protokolünde belirtildiği şekilde uygun olarak 
konulur. 

·	 Pleytin yüzeyi kapatılarak +210C ( ±30C) de 1 saat süre ile inkübe edilir.

·	 Hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile dikkatlice yıkama işlemi yapılır.

·	 Dilution buffer ile 1/20 oranında hazırlanmış olan  konjugat tüm gözlere 100 µl ilave 
edilir.

·	 Plate içeriği hafifçe vurularak karıştırılır ve üzeri kapatılır.

·	 +210C ( ±30C) de 1 saat süre ile inkübe edilir.
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·	 Hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile dikkatlice yıkama işlemi yapılır.

·	 Tüm gözlere 100 µl substrat solüsyonu eklenerek 10 dak +210C ( ±30C) sıcaklığında 
beklenir.

·	 Tüm gözlere 50 µl stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon durdurulur.  

7.3  Test’in değerlendirilmesi 

Kit protokolünde belirtildiği şekilde testin geçerliliği ve değerlendirmesi yapılır.

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR  VE EKLER

1- OIE Manual of Standarts for Diagnostic Test and Vaccines. (www.oie.int)

2- Üretici Firma Kit Kullanım Prosedürü (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsatı alınmış 
kitler)

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni

 



134 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

372 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

ROTAVİRUS’UN ANTİJEN 

ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 

Bu test gaita örneklerinde Rotavirus antijenlerini tespit amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Sığırlarda görülen Rotavirus enfeksiyonun tespit edilmesi.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır.

1. Kiti ve tüm reagentları +2 0C - +8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce +18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de +2 0C - +8 0C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı batch’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemelerini ve kılavuz 

kitapçıkları karıştırmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR VE TANIMLAR

HRPO: Horse Radish Peroxidase

H2O2 : Hidrojen Peroksit

H2SO4: Sülfürik Asit

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Antikor kaplı pleytlere, test edilecek dışkı örneklerinin ilavesi ve rotavirus antijen varlığı 
durumunda daha sonra ilave edilecek sığır spesifik enzim bağlı konjugatından bu antijenlere 
bağlanarak yıkama sonucu atılmadan plate’de kalması ve test sonunda ilave edilen substrat’ı 
parçalayarak renk oluşturması prensibine dayalı klasik bir direkt ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI 

7.1 Materyal

Sahadan Rotavirus teşhisi amacıyla gönderilen sığır gaita örnekleri

7.1.1 Kullanılan Ekipman

·	 Test kiti

·	 37 0C etüv 

·	 10-200 ve 1000 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler

·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000 µl)

·	 Falkon tüpler (15-50 cc)

·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

·	 ELISA Reader

7.2 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

·	 Rotavirus  teşhisi amacıyla gönderilen gaita örneklerinden yaklaşık 1 gr alınır. 

·	 Konsantre dilution buffer distile su ile 1/5 oranında sulandırılır.

·	 Eşit hacimde  gaita örneği ve dilution buffer karıştırılır. (1/1) Vortex ile iyice karışması 
sağlanır. 10 dakika bekletilir.

·	 Kontrol gözleri ve örneklerden kitin test protokolünde belirtiliği şekilde uygun olarak 
konulur. 

·	 Pleytin yüzeyi kapatılarak +210C ( ±30C) de 1 saat süre ile inkübe edilir.

·	 Hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile dikkatlice yıkama işlemi yapılır.

·	 Hazır konjugat tüm gözlere 100 µl ilave edilir.
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·	 Plate içeriği hafifçe vurularak karıştırılır ve üzeri kapatılır.

·	 +210C ( ±30C) de 1 saat süre ile inkübe edilir.

·	 Hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile dikkatlice yıkama işlemi yapılır.

·	 Tüm gözlere 100 µl substrat solüsyonu eklenerek 10 dak +210C ( ±30C) sıcaklığında 
beklenir.

·	 Tüm gözlere 50 µl stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon durdurulur.  

7.3  Test’in değerlendirilmesi 

Kit protokolünde belirtildiği şekilde testin geçerliliği ve değerlendirmesi yapılır.

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR  VE EKLER

1- OIE Manual of Standarts for Diagnostic Test and Vaccines. (www.oie.int)

2- Üretici Firma Kit Kullanım Prosedürü (Türkiye’de  kullanım için izin veya ruhsat almış  
lisanslı kitler)

9. REVİZYON
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ROTAVİRUS ENFEKSİYONLARI’NIN 
RT-PCR İLE TEŞHİSİ

1.AMAÇ
Rotavirus enfeksiyonlarının moleküler teşhisinin yapılması.

2. UYGULAMA ALANI
Rotavirus enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Rotavirus enfeksiyonları : Özellikle 6 aydan daha küçük olan genç sığırların ishal ile  
karakterize viral bir hastalığıdır.
Rotavirus : Etken Reoviridae familyasında  yer alır. 
RT-PCR: Reverz Transkriptaz Polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Gaita örneğinden RNA elde edilir. Elde edilen RNA Rotavirus spesifik primerler yardımıyla 
termalcycler cihazında amplifiye edilir. Agar jel elektroforezis yardımıyla elde edilen PCR 
ürünlerinde Rota virus için spesifik bant varlığı aranır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
Gaita örneği
7.1.1Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj          
·	 Pipetler ve RNAse DNAse free filtreli pipet uçları      
·	 Thermalcycler    
·	 Electrophorez aparatı ve güç kaynağı     
·	 Transilluminator   
·	 Laminar flow     
·	 -86°C ve -20 °C dondurucular   
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7.1.2.Kullanılan kimyasallar
·	 Primerler 
·	 Ethidium bromide   
·	 TBE or TAE  buffer   
·	 100bp DNA merdiveni   
·	 Loading dye    
·	 One Step RT-PCR kit  

7.1.3. Kullanılan primerler
Primerler VP6 geni üzerinden 379bp’ lik bir fragmenti çoğaltmaktadır.
VP6-F  5’- GACGGVGCRACTACATGGT-3’ (nt 747 to 766)
VP6-R  5’-GTCCAATTCATNCCTGGTGG-3’ (nt 1126 to 1106) 

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin yapılması
7.2.1.RNA ekstraksiyonu 
Kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.

7.2.2.RT-PCR
Her örnek için  one-step RT-PCR kit kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master mix 
hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir .Ekstraksiyon kontrolü 
olarak örneklerle birlikte ekstrakte edilmiş pozitif ve negatif bir RNA, RT-PCR kontrolü 
olarak Rota virus pozitif bir RNA mastermix karışımına eklenmelidir. 

RT-PCR ısı programı
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır.
PCR
Amplifikasyon   95°C de  1 dak  35 siklus
    58°C de  1 dak
    72°C de  2 dak.

Son zincir uzaması  72°C de  10 dak 1 siklus.
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7.2.3.Agar jel elektroforezis
·	 %1 lik agar TBE buffer için de hazırlanır. Mikrodalga fırında eritilir ve içersine 0.5ug/ml 

Ethidium bromide eklenir. Jel kastı hazırlanır tarak yerleştirilir ve hazırlanan agar içine 
dökülür.

·	 Agar kuruyunca jel tankı içine yerleştirilir ve jel tankı agarın üzerini örtecek şekilde TBE 
buffer ile doldurulur.

·	 PCR ürününden 5 µl alınır 1ml jel loading dye ile karıştırılır ve agar üzerinde tarağın 
oluşturduğu  deliklere doldurulur.

·	 İlk deliğe de DNA merdiveni yüklenir.
·	 Örnekler 60Voltta agarın 2/3ünü geçene kadar yürütülür.
·	 Agar UV ışığı altında incelenir. 

8.  İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1. Miren Iturriza Gómara,* Cecilia Wong, Sandra Blome, Ulrich Desselberger, and Jim Gray. 

Molecular Characterization of VP6 Genes of Human Rotavirus Isolates: Correlation of 
Genogroups with Subgroups and Evidence of Independent Segregation

 J. Virol. July 2002, p. 6596–6601,Vol. 76, No. 13.
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BOVINE RESPIRATORY SYNCYTIAL 
VIRUS ENFEKSIYONU’NUN SEROLOJİK TANISI

1. AMAÇ

Bovine Respiratory Synctial Virus enfeksiyonunun serolojik teşhisinin yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında BRSV enfeksiyonunun serolojik teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

1.Kit’i ve tüm reagentları 2 0C - 8 0C’de muhafaza ediniz.

2.Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.

3.Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.

4.Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2 0C - 8 0C’ de 
saklanmalıdır.

5.Farklı seri’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 
karıştırmamalıdır.

6.Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 
kullanılmamalıdır.

7.Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.

8.Her pleytte hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.

9.Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. Deri 
ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
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10.Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 
çalışılmalıdır..

11.Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

12.Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

13.Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

Bovine Respiratory Synctial Virus  (BRSV): Sığırların yüksek ateş, solunum hızında artış, 
iştahsızlık, solunum güçlüğü ile seyreden viral bir enfeksiyonudur. Koyun ve keçilerde de 
enfeksiyon görülmektedir.

BRSV:  Bovine Respiratory Synctial Virus enfeksiyonuna yol açan Paramyxoviridae 
familyasında yer alan  Bovine Respiratory Synctial Virus 

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent  Assay 

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık geçirdiği  düşünülen ruminantlardan alınan kan serumu örneklerinde ELISA ile 
BRSV antikorları tespit edilir.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- ELISA okuyucu

- Su banyosu

- Buzdolabı

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- Disposable pipetler

- Steril santrifüj tüpü

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)
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7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- ELISA test kiti gerekli bütün kimyasalları içermektedir.

- Virkon S ( % 1 solüsyon)

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Serolojik  Muayeneler İçin Materyallerin Hazırlanması

Koagulanlı tüplere alınarak gönderilmiş olan kan örneklerinin laboratuvara geldiğinde 
serumları ayrılmış ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan serumlar alınır ve 
eppendorf tüplere bölünür -30±5°C’de dondurularak saklanır. Koagulanlı tüplere alınarak 
gönderilmiş olan kan örneklerinin laboratuvara geldiğinde serumları ayrılmamış ise tüpler 
çizilerek serumları ayrılıncaya kadar oda sıcaklığında bekletilir. Ayrılan serum kısmı alınarak 
10 dakika 1500 devirde santrifüj edilir ve daha sonra serumları alınarak eppendorf tüplere 
bölünür,  -30±5°C’de dondurularak saklanır    

7.2.2 BRSV Antikor ELISA

Antikor ELISA testinde kan serumu örnekleri test materyali olarak kullanılmaktadır. Aşağıda 
temel basamakları verilen test de kullanılan örnek miktarı, test reagentlarının kullanım 
konsantrasyonları ve inkübasyon süreleri kullanılan ticari ELISA kitinin protokolüne uygun 
olarak  yapılmaktadır. 

·	 Kit ile birlikte sağlanan ELISA pleyti  BRSV  antijeni ile kaplıdır. 

·	 Negatif ve pozitif kontrol serumları ve her örnekten,  kitin protokolüne uygun hacim ve 
dilusyonda kit protokolünde belirtilen sayıda  göze konulur.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra gözler arasında herhangi bir kross 
kontaminasyon olmayacak şekilde boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen 
konsantrasyonda hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda 
yıkanır.

·	 Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

·	 Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan konjugat belirtilen hacimde bütün 
gözlere ilave edilir.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.
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·	 Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

·	 Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat solüsyonu ilave edilir. Pleyt aluminyum 
folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir. 

·	 Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon 
durdurulur.

·	 Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA okuyucu  ile OD değerleri saptanır. Kit 
protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.

Sonuçların Değerlendirilmesi :

Test edilen örnekler, pozitif ve negatif kontrol gözleri için okunan OD değerleri ile kit 
protokolünde ve kitin kalite kontrol sertifikasında verilen OD değerleri karşılaştırılır, geçerli 
sınırlar içerisinde ise test edilen örnekler pozitif ve negatif şeklinde ifade edilerek kalitatif 
olarak değerlendirilir.                                                                                       

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER

1. Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı kitler

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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BOVİNE RESPİRATORY SYNCYTİAL 
VİRUS  (BRSV) ENFEKSİYONU’NUN ETKEN 
İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU (IFAT)

1. AMAÇ
Bovine Respiratory Syncytial Virus enfeksiyonunun virolojik teşhisinin, etken izolasyonu ve 
identifikasyonu’nun yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında Bovine Respiratory Syncytial Virus enfeksiyonunun teşhisinde 
kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Bovine Respiratory Syncytial Virus  (BRSV): Sığırların yüksek ateş, solunum hızında artış, 
iştahsızlık, solunum güçlüğü ile seyreden viral bir enfeksiyonudur. Koyun ve keçilerde de 
enfeksiyon görülmektedir.

BRSV:  Bovine Respiratory Syncytial Virus enfeksiyonuna yol açan Paramyxoviridae 
familyasında yer alan  Bovine Respiratory Syncytial Virus’ dur. 

Hücre hatları :

MDBK:  Madin Derby Bovine Kidney

VERO: Afrikan Green Monkey  Kidney

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri
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IFAT : Immun Floresan Antikor Tekniği

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent  Assay 

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Hastalık şüpheli sığır, koyun ve keçilerden  alınan materyallerin  duyarlı hücre kültürüne 
ekimi sonrası,  viral etken izolasyonunu takiben  IFAT  ile identifikasyonu yapılır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- İnkubatör 37° C 

- Karbondioksitli inkübatör  37° C 

- Doku kültürü mikroskobu

- Fluoresan mikroskobu

- Laminar flow kabin

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- 24 gözlü doku kültürü pleyti

- Disposable pipetler

- Doku kültürü flaskları

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum

- Steril makas ve pens

- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- Fötal calf serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Virolojik muayene için örneklerin hazırlanması 

İç organ örnekleri: 

·	 Akciğer ve bonşiyal lenf yumrusundan  aseptik şartlarda steril makas, pens kullanılarak 
steril havanda parçalar alınır (yaklaşık 0.5-1 g)  ve makasla mümkün olduğunca küçük 
parçalara ayrılır.

·	 Üzerine steril kum ilave edilir  ve laminar flow kabin içerisinde iyice homojenize 
edildikten sonra  (4.5-9ml) antibiyotikli MEM ilave edilip, steril santrifüj tüpüne toplanır.

·	 3500 devirde 4°C’de 15 dakika santrifüj edilir.

Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve 2 gün 
içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye, daha uzun sürede teste alınacak veya 
stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.

Tam kan örnekleri:

·	 Antikoagulanlı (EDTA’lı, Sodyumsitratlı veya Heparinli) tüplere alınmış olan tam kan 
örnekleri   

·	 2000 devirde 10 dakika santrifüj edilir.

Santrifüj sonrası kırmızı (eritrosit) ve beyaz (lökosit) kan hücreleri çöker ve plazma fraksiyonu 
ayrılır.

·	 Üstte bulunan plazma fraksiyonu uzaklaştırılır ve bu fraksiyonun hemen altında bulunan 
lökositler alınır.

·	 Lökositler 10X antibiyotikli PBS ile 2-3 defa 2000 devir’de 10 dakika santrifüj edilerek 
yıkanır.

·	 Son yıkamadan sonra lökositler başlangıçtaki kan hacminin yarısı kadar PBS içine alınarak 
izolasyon amacı ile kullanılır ya da %5 FCS ve %10 DMSO ilave edilerek kullanılıncaya 
kadar  -75±5°C’de dondurularak saklanır.  

Swap  örnekleri:

·	 Nasal swap örnekleri transport vasatı (%3-10 antibiyotik-antimikotik solüsyonu, %2-
10  BRSV antikoru içermeyen fötal calf serum içeren hücre kültürü vasatı) içerisinde  
4 °C de hızla laboratuvara ulaştırılmalıdır. Laboboratuvarda 30 dakika oda ısısında 
karıştırıldıktan sonra swaplar uzaklaştırılır.Transport vasatı 3500 devir’de 4°C’de 15 
dakika santrifüj edilir.

Süpernatant, 0.45µm membran filtrelerden geçirilerek testlerde kullanılmak üzere cryoviallere 
bölünerek toplanır ve 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye, daha uzun sürede 
teste alınacak veya stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.
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7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Virus izolasyonu amacıyla   sekonder  sığır, böbrek hücre kültürleri ve özellikle  MDBK  ve 
Vero gibi devamlı hücre hattı izolasyon için uygundur.. Herhangi bir viral etken izole edilir 
ise identifikasyon testleri uygulanır.

7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 15ml  
Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda 8 ml Trypsin-EDTA, 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan sonra 
tamamen dökülür ve 37± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır. Hücreler flask yüzeyinden tamamen 
ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak pleyt sayısına uygun 
miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte %80-90 
monolayer olacak şekilde 24 gözlü pleyt’lere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 37± 2 °C’lik 
inkübatöre kaldırılır

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir. 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

MDBK 1:1 1:3-4 1:9-12

Vero 1:1 1:3-4 1:9-12

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

Hücre flask’larındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleyt’leri içindeki doku kültürü vasatları 
boşaltılarak ekim yapılır. Bir saat süre ile 37±2°C’lik %5 karbondioksitli inkübatörde  
adsorbsiyona bırakılır.

·	 Ekim yapılırken kullanılan inokulum miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10’u 
kadar olabilir. Adsorbsiyondan sonra her göze 1 ml %2 FCS ve %1 antibiyotik-antimikotik 
solüsyonu ilave edilmiş EMEM konulur.

·	 37±2°C’lik % 5 karbondioksitli inkübatöre  kaldırılır. 

·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 5-7 gün inkübe edilir. 
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İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden 2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  IFAT ile  test edilerek identifikasyon yapılır.

7.2.3. Floresan Antikor Testi:

CPE görülen hücre kültürleri BRSV spesifik fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat 
monoklonal antikorları ile inkube edilir. Hazırlanan preparatlar fluoresan boyalı Ag-Ab 
kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda  incelenir.

- MDBK/Vero  hücre hattında hazırlanan 24 gözlü pleyt’lere veya içerisine lamel atılmış 6 
gözlü pleyt veya hücre kültürü petrisine 1:10 dilüsyonda izole edilen virus inokule edilir. 
37ºC de inkube edilir. Her bir virus için 2’şer göz veya petri kullanılır. 2’şer göz veya 
petriye  pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus inokule edilir. 2’şer göz 
veya petriye  negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon yapılmaz. İnokulasyon 
yapılan gözler ve referans virus ekilen gözler CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 
48-72 saat sonra teste başlanır.

- Pleytlerdeki vasat boşaltılır PBS ile yıkama yapılıp kit protokolünde belirtilen fiksatif 
konarak  kit protokolünde belirtilen  süre  kullanılarak hücreler fikse edilir.

- Fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra hücreler kurutulur.

- Uygun dilüsyonda hazırlanan fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ilave edilir 
ve protokolünde belirtilen ısı ve sürede inkübasyona bırakılır.

- PBS-Tween 80 protokolünde belirtilen sayıda yıkanır.

- Pleytler veya lameller kurutulur. Lamel kullanılmış ise lam üzerine kapatılır.

- Pleytler veya lamel kapatılmış lamlar fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 
yönünden fluoresan mikroskopda incelenir.
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BOVİNE RESPİRATORY SYNCYTİAL 
VİRUS  (BRSV) ENFEKSİYONU’NUN ETKEN 
İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU (IFAT)

1. AMAÇ
Bovine Respiratory Syncytial Virus enfeksiyonunun virolojik teşhisinin, etken izolasyonu ve 
identifikasyonu’nun yapılması.

2. UYGULAMA ALANI
Viral teşhis laboratuvarında Bovine Respiratory Syncytial Virus enfeksiyonunun teşhisinde 
kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.
Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR
Bovine Respiratory Syncytial Virus  (BRSV): Sığırların yüksek ateş, solunum hızında artış, 
iştahsızlık, solunum güçlüğü ile seyreden viral bir enfeksiyonudur. Koyun ve keçilerde de 
enfeksiyon görülmektedir.
BRSV:  Bovine Respiratory Syncytial Virus enfeksiyonuna yol açan Paramyxoviridae 
familyasında yer alan  Bovine Respiratory Syncytial Virus 
Hücre hatları :
MDBK:  Madin Derby Bovine Kidney
VERO: Afrikan Green Monkey  Kidney
Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri
IFAT : Immun Floresan Antikor Tekniği
ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent  Assay 
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Hastalık şüpheli sığır, koyun ve keçilerden  alınan materyallerin  duyarlı hücre kültürüne 
ekimini,  viral etken izolasyonunu takiben  IFAT  ile identifikasyonu yapılır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.1 Kullanılan Ekipman
- İnkubatör 37° C 
- Karbondioksitli inkübatör  37° C 
- Doku kültürü mikroskobu
- Fluoresan mikroskobu
- Laminar flow kabin
- Soğutmalı santrifüj
- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)
- Su banyosu
- Buzdolabı
- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler
- Otomatik pipet kontroller
- 24 gözlü doku kültürü pleyti
- Disposable pipetler
- Doku kültürü flaskları
- Steril santrifüj tüpü
- Steril kum
- Steril makas ve pens
- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
- Fötal calf serum
- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )
- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)
- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl
- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Virolojik muayene için örneklerin hazırlanması 

İç organ örnekleri: 

·	 Akciğer ve bonşiyal lenf yumrusu  aseptik şartlarda steril makas, pens kullanılarak 
steril havanda parçalar alınır (yaklaşık 0.5-1 g)  ve makasla mümkün olduğunca küçük 
parçalara ayrılır.

·	 Üzerine steril kum ilave edilir  ve laminar flow kabin içerisinde iyice homojenize 
edildikten sonra  (4.5-9ml) antibiyotikli MEM ilave edilip, steril santrifüj tüpüne toplanır.

·	 3500 devirde 4°C’de 15 dakika santrifüj edilir.

Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve 2 gün 
içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye, daha uzun sürede teste alınacak materyaller 
ve stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.

Tam kan örnekleri: 

·	 Antikoagulanlı (EDTA’lı, Sodyumsitratlı veya Heparinli) tüplere alınmış olan tam kan 
örnekleri   

·	 2000 devir’de 10 dakika santrifüj edilir.

Santrifüj sonrası kırmızı (eritrosit) ve beyaz (lökosit) kan hücreleri çöker ve plazma fraksiyonu 
ayrılır.

·	 Üstte bulunan plazma fraksiyonu uzaklaştırılır ve bu fraksiyonun hemen altında bulunan 
lökositler alınır.

·	 Lökositler 10X antibiyotikli PBS ile 2-3 defa 2000 devirde 10 dakika santrifüj edilerek 
yıkanır.

·	 Son yıkamadan sonra lökositler başlangıçtaki kan hacminin yarısı kadar PBS içine alınarak 
izolasyon amacı ile kullanılır ya da %5 FCS ve %10 DMSO ilave edilerek kullanılıncaya 
kadar  -75±5°C’de dondurularak saklanır.  

Swap  örnekleri:

·	 Nasal swap örnekleri transport vasatı (%3-10 antibiyotik-antimikotik solüsyonu, %2-
10  BRSV antikoru içermeyen fötal calf serum içeren hücre kültürü vasatı) içerisinde  
4 °C de hızla laboratuvara ulaştırılmalıdır. Laboboratuvarda 30 dakika oda ısısında 
karıştırıldıktan sonra swaplar uzaklaştırılır.Transport vasatı 3500 devirde 4°C’de 15 
dakika santrifüj edilir.

Süpernatant, 0.45µm membran filtrelerden geçirilerek testlerde kullanılmak üzere cryoviallere 
bölünerek toplanır ve 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye, daha uzun sürede 
teste alınacak materyaller ve stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.
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7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Virus izolasyonu amacıyla   sekonder  sığır, böbrek hücre kültürler ve özellikle  MDBK  ve 
Vero gibi devamlı hücre hattı izolasyon için uygundur.. Herhangi bir viral etken izole edilir 
ise identifikasyon testleri uygulanır.

7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

 Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 15ml  
Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda 8 ml Trypsin-EDTA, 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan sonra 
tamamen dökülür ve 37± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır. Hücreler flask yüzeyinden tamamen 
ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak plate sayısına uygun 
miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte %80-90 
monolayer olacak şekilde 24 gözlü plate’lere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 37± 2 °C’lik 
inkübatöre kaldırılır.

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir. 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

MDBK 1:1 1:3-4 1:9-12

Vero 1:1 1:3-4 1:9-12

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

Hücre flasklarındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleytleri için deki doku kültürü vasatları 
boşaltılarak ekim yapılır. Bir saat süre ile 37±2°C’lik %5 karbondioksitli inkübatörde  
adsorbsiyona bırakılır.

·	 Ekim yapılırken kullanılan inokulum miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10 
kadar olabilir. Adsorbsiyondan sonra her göze 1 ml %2 FCS ve %1 antibiyotik-antimikotik 
solüsyonu ilave edilmiş EMEM konulur.

·	 37±2°C’lik % 5 karbondioksitli inkübatöre  kaldırılır. 

·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 5-7 gün inkübe edilir. 
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İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden 2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  IFAT ile  test edilerek identifikasyon yapılır.

7.2.3. Floresan Antikor Testi:

CPE görülen hücre kültürleri BRSV virusuna spesifik fluorescein isothiocyanate ile işaretli 
konjugat monoklonal antikorları ile inkube edilir. Hazırlanan preparatlar fluoresan boyalı 
Ag-Ab kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda  incelenir.

- MDBK/Vero  hücre hattında hazırlanan 24 gözlü pleytlere veya içerisine lamel atılmış 6 
gözlü pleyt veya hücre kültürü petrisine 1:10 dilüsyonda izole edilen virus inokule edilir. 
37º C de inkube edilir. Her bir virus için 2’şer göz veya petri kullanılır. 2’şer göz veya 
petriye  pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus inokule edilir. 2’şer göz 
veya petriye  negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon yapılmaz. İnokulasyon 
yapılan gözler ve referans virus ekilen gözler CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 
48-72 saat sonra teste başlanır.

- Pleytlerdeki vasat boşaltılır PBS ile yıkama yapılıp kit protokolünde belirtilen fiksatif 
konarak  kit protokulünde belirtilen  süre  kullanılarak hücreler fikse edilir.

- Fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra hücreler kurutulur.

- Uygun dilüsyonda hazırlanan fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ilave edilir 
ve protokolünde belirtilen ısı ve sürede inkübasyona bırakılır.

- PBS-Tween 80 protokolünde belirtilen sayıda yıkanır.

- Pleytler veya lameller kurutulur. Lamel kullanılmış ise lam üzerine kapatılır.

- Pleytler veya lamel kapatılmış lamlar fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 
yönünden fluoresan mikroskopda incelenir.
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BOVİNE EPHEMERAL FEVER (BEF-ÜÇ GÜN 
HASTALIĞI)’IN  SEROLOJİK  TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test BEF virusuna karşı oluşan antikorları tespit amacı ile kullanılır. 

2. UYGULAMA ALANI
BEF virusuna karşı oluşan antikorların tespiti.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR
Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

Testte kullanılacak tüm reagentlar üretici firmanın talimatına göre +2 0C - +8 0C’de  veya -20 
° C de muhafaza edilmelidir.

Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.

Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş reagent kullanılmamalıdır.

Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır. 

Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.

Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

Ekte verilen prosedür takip edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR 
BEF : Bovine Ephemeral Fever 
OD:Optik dansite
MAb: Monoklonal antikor
ELISA:Enzim Linked Immunosorbent Assay
Ab:Antikor
TMB: Tetrametthylbenzidine dihydrochloride
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

BEF ELISA testi blocking bir ELISA’dır. Serumda bulunması muhtemel BEF spesifik 
antikorların, BEF antijeni kaplanmış pleyt yüzeyine bağlanarak aynı ortama daha sonra ilave 
edilen BEF spesifik monoklonal antikorun bağlanmasını ve dolayısıyla bir sonraki basamakta 
eklenen ve bu monoklonal antikorların ağır zincirine bağlanma özelliğine sahip enzim işaretli 
konjugatından bağlanarak ortamda kalmasını engelleyen böylece son basamakta ilave edilen 
substrat’ın parçalanmasına mani olarak renk oluşumunu inhibe eden, direkt ELISA’nın aksine 
renksizliğin pozitif olduğu bir ELISA türüdür. 

Test kısaca aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır.

Test edilecek serum örneklerinin BEF antijeni kaplı pleyt’e ilavesi,

Uygun sıcaklıkta yeterli süre inkübasyonla, serumda bulunması muhtemel BEF spesifik 
antikorların pleyt kaplı antijene bağlanarak ortamda kalmalarının sağlanması,

Yıkama ile bağlanmayan antikorların atılması,

BEF spesifik monoklonal antikorların ilavesi ve bağlanma için gereken sürede inkübasyonun 
ardından yıkama ile bağlanmayan monoklonal antikorların atılması,

Eklenen monoklonal antikorların ağır zincirine spesifik enzim işaretli konjugatından ilave 
edilmesi ve bağlanma için gereken sürede inkübasyonun ardından yıkama ile bağlanmayan 
konjugatından atılması, 

Konjugat’a bağlı enzime spesifik substrat’ın ortama ilavesi ve oluşan renk değişiminin 
izlenmesi,

Stop solüsyonu ile reaksiyonun durdurulması ve oluşan rengin yoğunluğunun (Optik 
Dansite)  (Pozitif örneklerde bloklamadan kaynaklanan renksizliğin) ELISA reader cihazı 
yardımı ile okunarak değerlendirilmesi.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal 
Laboratuvara  BEF teşhisi amacıyla gönderilen sığır kan serumu örnekleri. 
7.2 Alet ve Ekipmanlar
37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker 
Vorteks
10-100 µl’lik tek kanallı pipetler
50 ve 200 µl’lik tek kanallı pipetler
50 ve 300 µl’lik çok kanallı pipetler
10-100 µl’lik çok kanallı pipetler
Tek kullanımlık pipet uçları
Disposable pipet
Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
ELISA okuyucu 
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7.3 Kullanılan reagentlar
Spesifik Antijen kaplı Pleyt
Negatif Kontrol
Pozitif Kontrol
MAb
Konjugat
Substrate solüsyonu 
Stop Solüsyonu  
Yıkama Solüsyonu 
Sulandırma sıvısı

7.4 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Kit prosedüründe bildirildiği şekilde yapılır. 
 
7.5 Sonuçların değerlendirilmesi
Sonuçların değerlendirilmesi kit prosedürüne göre yapılır. 

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

1. BEF ELISA Kit kullanım kılavuzu (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı 
      kitler ).

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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BOVİNE EPHEMERAL FEVER (BEF-ÜÇ GÜN 
HASTALIĞI)’IN RT-PCR İLE TANISI

1.AMAÇ

Bovine Ephemeral Fever, Üç Gün hastalığı’nın moleküler teşhisidir.

2. UYGULAMA ALANI

Üç Gün hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

BEF : Bovine  ephemeral  fever  , Üç Gün hastalığı

Sığır ve mandaların tek zincirli Rhabdovirus tarafından oluşturulan, kan emici sokucu 
sineklerle bulaştırılan, ekonomik öneme sahip bir hastalığıdır. 

RT-PCR: Reverz Transkriptaz Polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Kan örneğinden RNA elde edilir. Elde edilen RNA BEF spesifik primerler yardımıyla 
termalcycler cihazında amplifiye edilir. Agar jel elektroforezis yardımıyla elde edilen PCR 
ürünlerinde BEF için spesifik bant varlığı aranır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1.Materyal

Antikoagulanlı kan örneği,

Enfekte hücre kültürü sıvısı
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7.1.1Kullanılan ekipman

·	 Mikrosantrifüj          

·	 Pipetler ve RNAse DNAse free filtreli pipet uçları      

·	 Thermalcycler    

·	 Elektroforez aparatı ve güç kaynağı     

·	 Transilluminator   

·	 Laminar flow     
·	 -86°C ve -20 C dondurucular   
   
7.1.2.Kullanılan kimyasallar

·	 Primerler 
·	 Ethidium bromide   
·	 TBE or TAE  buffer   
·	 100bp DNA merdiveni   
·	 Loading dye    
·	 One Step RT-PCR kit  

7.1.3. Kullanılan primerler
BEF virusunun G proteinini kodlayan gen üzerinden seçilen primerler 810bp lik bir nükleotid 
dizisini çoğaltmaktadır.

BEF346F  5’-TATTACCCTCCTGCCGGATGCTTT-3’
BEF1155R  5’-AGGTCTGTATTCGCACCAAGCTCT-3’

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin yapılması
7.2.1.RNA ekstraksiyonu 
 Kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.

7.2.2.RT-PCR
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kit kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir .Ekstraksiyon 
kontrolü olarak örneklerle birlikte ekstrakte edilmiş pozitif ve negatif bir RNA, RT-PCR 
kontrolü olarak BEF pozitif bir RNA mastermix karışımına eklenmelidir. 
Yukarıdaki karışımı içeren tüpler thermalcyclera yerleştirilir ve aşağıdaki ısı programı 
uygulanır.
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır.
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PCR:
Amplifikasyon   95oC de  30 sn  35 siklus
    56oC de  1 dak
    72oC de  1 dak.
Son zincir uzaması  72oC de  10 dak 1 siklus.

7.2.3.Agar jel elektroforezis
·	 %1 lik agar TBE buffer için de hazırlanır. Mikrodalga fırında eritilir ve içersine 0.5µg/ml 

Ethidium bromide eklenir. Jel kastı hazırlanır tarak yerleştirilir ve hazırlanan agar içine 
dökülür.

·	 Agar kuruyunca jel tankı içine yerleştirilir ve jel tankı agarın üzerini örtecek şekilde TBE 
buffer ile doldurulur.

·	 PCR ürününden 5/10 µl alınır 1ml jel loading dye ile karıştırılır ve agar üzerinde tarağın 
oluşturduğu  deliklere doldurulur.

·	 İlk deliğe de DNA merdiveni yüklenir.
·	 Örnekler 60Voltta agarın 2/3’ünü geçene kadar yürütülür.
·	 Agar UV ışığı altında incelenir. 

8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1.   Aziz-Boaron O, Klausner Z, Hasoksuz M, Shenkar J, Gafni O, Gelman B,
 David D, Klement E:Circulation of bovine ephemeral fever in the Middle
 East-Strong evidence for transmission by winds and animal transport.
 Vet Microbiol 2012,158:300–307.

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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BOVİNE VİRAL DİARRHOEA VİRUS (BVDV) 
ENFEKSİYONU’NUN SEROLOJİK TANISI

1. AMAÇ
BVDV hastalığının indirekt tanısıdır. 
 
2. UYGULAMA ALANI

BVDV hastalığının identifikasyonu amacıyla serolojik tekniklerin kullanıldığı uygulamaları 
kapsamaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları 2-80C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyt’de hem negatif hem de pozitif kontrol koyulmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır.
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR/TANIMLAR

BVDV: Flaviviridae familyası Pestivirus genusunda yer alan, domuzların Classical Swine 
Fever (CSF) ve küçük ruminantların Border Disease (BD) virusu ile yakın akraba etkenlerdir. 
BVDV 1 / BVDV 2 olmak üzere genotipleri ve sitopatojen/non sitopatojen biyotipleri vardır.
BVDV 1 ve BVDV 2:  Sığırlarda her iki virusun da enfeksiyon yapması sebebiyle ayırıcı 
teşhiste dikkate alınmalıdır. 

Serum Nötralizasyon50 (SN50): Serum örneklerinin pestivirus yönünden mikronötralizasyon 
testinde pozitif bulunmasının ardından bir seri sulandırılmaları yapılarak kros nötralizasyonun 
kontrolünün yapıldığı nötralizasyon testidir.

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

BVDV hastalığının teşhisi amacıyla şüpheli hayvanlardan elde edilen kan serumu örneklerinde 
enfeksiyonun indirekt identifikasyonu amaçlanmaktadır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

BVDV hastalığının teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut bulguları kaybolduktan 
sonra alınan (en az 2 hafta sonra) kan serumu örnekleri; virus enfeksiyonuna bağlı oluşan 
spesifik nötralizan antikorların tespiti amacıyla kullanılır. Persiste enfekte hayvanlar,  
pestivirus spesifik nötralizan antikorlar yönünden genellikle negatiflerdir. Bu durum, kan 
serumu örnekleri tek başına tanıda kullanıldığında, yani antijen taraması yapılmaksızın 
serodiagnoza gidildiğinde, unutulmaması gereken önemli bir husustur. 

Hastalık şüpheli materyaller laboratuvara gönderilirken soğuk zincirin kırılmamasına özen 
gösterilmelidir.

7.1.Materyal

7.1.1.Kullanılan ekipman 

- Soğutmalı santrifüj                                           

- CO2’li etüv

- -20°C derin dondurucu

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

 7.1.2. Kullanılan Kimyasallar 

- Fötal serum

- Hücre üretme vasatı

- Hücre kültürü kullanımına uygun 96 gözlü mikropleyt

- Ticari antikor ELISA kiti                                             
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7.2.1.Numunenin Hazırlanması

- Kan serumu örnekleri santrifüjle kan pastasından ayrılıp, testlerde kullanılmak üzere 
cryoviallere bölünerek toplanır ve -20°C’de dondurularak saklanır.     

- Serum örnekleri virus nötralizasyon testinde kullanmadan önce 56 °C’de 30 dakika 
inaktive edilmelidir. 

7.2.2. Numunelerin Analizi

7.2.2.1. Virus Nötralizasyon Testi

Pestivirus enfeksiyonlarının serolojik identifikasyonunda virus nötralizasyon testi önem 
taşımaktadır. Bu amaçla sığırlardan elde edilen kan serumu örnekleri inaktive edildikten 
sonra SN50 testini yapmak amacıyla 96 gözlü mikropleytlerde 1:5 sulandırma minimal olmak 
üzere log5 tabanına göre sulandırılırlar. Bir serum örneği eş zamanlı olarak hem BVDV hem 
de BDV nötralizan antikorları yönünden test edilmelidir. Her örnek çift göz çalışılmalıdır. 
Nötralizasyon testinde BDV Referenz Virusu olarak Moredun suşu, Referenz Hücreler 
FLM veya SFT-R kullanılır. BVDV yönünden yapılacak nötralizasyon testinde BVDV 1 için 
Referenz Virus NADL, BVDV 2 için Referenz Virus CS8644, Referenz Hücreler ise önceden 
pestivirus negatif olduğu tespit edilmiş ve primer olarak hazırlanmış Fötal Dana Böbrek, 
Bovine turbinata veya devamlı hücre kültürü olarak virusun adapte edilmiş olduğu pestivirus 
negatif MDBK hücreleri kullanılmalıdır. Testte kullanılan viruslar 100DKID50 oranında 
sulandırılır. Virus için pozitif kontroller hazırlanırken, testin doğruluğu geriye titrasyon ile 
teyit edilmelidir. Serum kontrol gözlerinde referenz serumlar kullanılmalıdır. Sonuçların 
değerlendirilmesinde hangi enfeksiyona karşı yüksek SN50 titresi tespiti yapılıyorsa, 
serodiagnostik olarak enfeksiyonun o virus tarafından meydana getirildiği kararına varılır. 

7.2.2.2. Antikor ELISA

BVDV Spesifik Antikor ELISA ticari kitleri, firmaların bildirdiği prosedüre göre yapılır. 
Seropozitif olan örnekler nötralizasyon testine alınarak SN50 yapılmalı ve ayırıcı tanıya 
gidilmelidir. 

7.2.2.3. AGID

Agar Gel Immunodiffusion testi yardımıyla da BVDV spesifik antikorlar tanımlanabilmektedir.  
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8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

KAYNAKLAR
1. OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, Chapter 2.7.1.

2. BVDV Antikor ELISA Test kullanım kılavuzu (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat 
almış lisanslı kitler)

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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BOVİNE VİRAL DİARRHOEA VİRUS (BVDV) 
İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU

1. AMAÇ

Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) enfeksiyonu etkeninin hücre kültürü kullanılarak 
izolasyon ve identifikasyonudur. 

 

2. UYGULAMA ALANI

BVD Virusu’nun üretilmesi ve adının konulması amacıyla kullanılır. İzolasyon amacıyla 
duyarlı hücre kültürüne ekim ve immunohistokimyasal boyamalar yapılır. İdentifikasyon 
amacıyla BVDV antijen ELISA, RT-PCR, virus nötralizasyon teknikleri de yapılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar  (Brucella, Tubercullosis vb) ile enfekte olabileceği ve 
laboratuvar ortamının ve çalışanlarının kontaminasyonuna yol açma riski nedeni ile tüm 
çalışmalar ClassII Laminar Flow kabinlerde yapılmalıdır. Testlerin başından sonuna kadar 
kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine toplanmalı ve otoklav edildikten 
sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Bovine Virus Diarrhoea Virusu (BVDV): Flaviviridae familyası Pestivirus genusunda yer 
alan etkenlerdir. Domuzların Classical Swine Fever (CSF) ve koyun ve keçilerin Border 
Disease Virusları ile yakın ilişkilidir. BVDV 1 ve BVDV 2 olmak üzere genotipleri, hücre 
kültüründe morfolojik bozukluk meydana getirebilen (sitopatojen) ve bozukluk meydana 
getirmeyen (non sitopatojen) biyotipleri vardır.

BVDV 1 ve BVDV 2: BVD Virusları genotipik olarak ikiye ayrılmıştır. BVDV 2 virusları 
klinik bulgu olarak hemorajik diseases ve trombositopeni ile karakterize bir enfeksiyon 
meydana getirmektedir. Bu durum ayırıcı teşhiste dikkate alınmalıdır. 

Hücre hattı: Primer (bovine turbinata, trachea hücre kültürleri) veya devamlı sığır kökenli 
hücre hatları (örneğin MDBK) izolasyonda kullanılmaktadır.

Sitopatik Etki (CPE): Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması veya 
virus komponentlerinin sentezlenmesi sonucunda gözlenen morfolojik hücre değişikliklerini 
tanımlamaktadır.
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Nonsipatojenik Etki (NCPE): Hücre kültüründe virus üremesi sonucunda herhangi bir 
morfolojik bozukluk meydana gelmemesidir.

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

BVDV hastalığının teşhisi amacıyla örneklerin duyarlı hücre kültüründe üretilmesi ve 
üretilen virusun identifikasyonudur. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

BVDV hastalığının teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut/persiste döneminde 
antikoagulanlı (EDTA’lı) kan tüplerine alınmış tam kan örnekleri, ölen hayvanlara ait 
akciğer, dalak, mesenterik ve bronchial lenf yumrularından hazırlanan doku homojenizatları 
ve persiste enfeksiyon tespiti amacıyla beyin örnekleri kullanılır.  

Semen örneklerinden de doku kültüründe etken izolasyonu ve identifikasyonu yapılmaktadır.

Tam kan örnekleri, doku homojenizatları ve semen doku kültüründe  etken izolasyonu,

 identifikasyonu ve nükleik asit tespiti amacıyla kullanılır.                      

Hastalıktan şüpheli materyaller laboratuvara gönderilirken soğuk zincirin kırılmamasına 
özen gösterilmelidir.

7.1.Materyal

7.1.1.Kullanılan ekipman 
- Laminar flow kabin                                         
- Doku kültürü flaskları
- Soğutmalı santrifüj                                           
- Steril santrifuj tüpü
- 37 °C’lik inkübatör                                           
- Disposable pipetler
- CO2’li inkübatör                                                
- Makas, pens
- Su banyosu                                                        
- Steril enjektör
- -20°C ve -85°C’lik derin dondurucu                  -
- Homojenizatör
- ELISA reader
- Doku kültürü mikroskobu  
- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler
- Otomatik pipet kontroller
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 7.1.2. Kullanılan Kimyasallar 

- MEM-Earle, MEM-Eagle                                    

- PBS 

- Fetal calf serum                              

- Trypsin/EDTA solüsyonu              

- Antibiyotik-antimikotik solüsyonu

- İdentifikasyonda kullanılan ticari kit ile gerekli olan bütün reagentlar sağlanmaktadır.

7.2.1.Numunenin Hazırlanması

- İç organ örneklerinden aseptik şartlarda steril makas, pens kullanılarak cam petrilere 
yaklaşık 1 gr’lık parçalar alınır, bunlar makas ve bistüri yardımıyla mümkün 
olduğunca küçük parçalara ayrılır. 1/10 oranında PBS ilave edilerek steril tüplere alınır. 
Homojenizatörde homojen hale getirilir.  

- Homojenizatörde parçalanan organlar 3500 devir’de 4°C’de 15 dakika santrifüj edilir.

- Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve -20°C’de 
dondurularak saklanır.     

- Laboratuvara gönderilen semen örnekleri taze veya sıvı azot için de dondurularak 
muhafaza edilmiş olmalıdır. 

- Antikoagulanlı kan örnekleri 2000 devir’de 4°C’de 10 dakika santrifüj edilir. Plazma 
uzaklaştırılır. Lökositler pastör pipeti yardımıyla alınarak 10xAntibiyotikli PBS ile 
sulandırılır. İnokulasyon yapılıncaya dek -80°C’de dondurularak saklanır.   

7.2.2. Numunelerin Analizi

7.2.2.1.Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Laboratuvara gelen tam kan örnekleri (lökosit fraksiyonları), inaktive edilmemiş kan serumu 
örnekleri, organ materyalleri ve semen örneklerinden duyarlı hücre kültürüne (Fötal dana 
böbrek, akciğer, testis, bovine embriyonik trachea veya turbinata primer hücre kültürleri) 
ekim yapılır. Hücreler 5 günlük inkubasyondan sonra pestivirus varlığını belirleyebilmek 
üzere immunperoksidaz veya immunfloresans işaretli konjugat yardımıyla identifikasyon 
testine alınır. Ancak gerek hücre kültürleri gerekse hücre kültürü pasajında kullanılan fötal 
serum örneklerinin, mutlaka sıklıkla pestivirus enfeksiyonu kontaminasyonu yönünden test 
edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

7.2.2.2. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

Etken izolasyonu ve identifikasyonu testlerinde BVD Virusuna duyarlı olan hücre hatları 
kullanılır.

Testlerde kullanılacak hücreler ve fötal dana serumu öncelikle pestivirus kontaminasyonu 



www.tarim.gov.tr 169

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

www.tarim.gov.tr 407

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

ihtimali sebebiyle mutlaka pestivirus enfeksiyonu yönünden test edilmeli ve negatif oldukları 
teyit edilmelidir. Doku kültürü flasklarında üretilen monolayer tabakalanmış duyarlı hücreler, 
24 gözlü pleytlere alınarak burada üretilir. Her örnek için bir göz kullanılır. 

7.2.2.3 Duyarlı hücre kültürüne şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

- Monolayer tabakalanmış olan hücreler inokulasyon için kullanılır.

- Pleytlerdeki hücrelerin vasatları boşaltılıp hücre yüzeyi serumsuz EMEM ile yıkandıktan 
sonra ekim yapılır. 

- Ekim yapılırken flasklara kullanılan doku kültürü şişesi hacminin %1’i oranında inokulum 
adsorbsiyonlu olarak ekilir. 

- Ekim yapılan pleytler hergün CPE oluşup oluşmadığı yönünden mikroskopik olarak 
muayene edilir.

- CPE görülmeyen örneklere 5’er günlük inkubasyonlar uygulanarak 2 kere kör pasaj yapılır. 
Zira doğada yaygın bulunan biyotip nonsitopatojen biyotiptir. Ayrıca Mucosal Disease 
olgularında saha izolatlarının sitopatojen nitelikte olabileceği de unutulmamalıdır. 

- CPE görülen ve CPE görülmeyen tüm örnekler –20 °C’de dondurulup çözdürülür ve 
primer inokulasyonda olduğu gibi yeni bir 24 gözlü pleyte ekilir. İdentifikasyon için 
spesifik konjugat kullanılarak immunfloresans veya immunperoksidaz (PLA) testleri 
yapılır.

- Semen örneklerinden etken izolasyonu yapılırken 200ml semen örneği 2 ml antibiyotik 
içeren fötal serum ilave edilerek sulandırılır. 

- Hücre ekimlerinde virus izolasyonu gerçekleştiği durumlarda BVDV spesifik monoklonal 
antikorlar kullanılarak immunohistokimyasal testler yapılarak identifikasyon 
gerçekleştirilebilir. 

İmmunperoksidaz testi:

- Şüpheli materyal adsorbsiyonlu metodla duyarlı hücre kültürlerine inokule edilir.

- İnokulasyonu takip eden 3.günde vasatlar dökülür, yüzey W-PBS ile yıkanır.

- Pleytler, fikzatörde 80°C’de 2 saatlik fikzasyonun ardından, poliklonal veya monoklonal 
peroksidaz ile işaretli konjugat ile 1 saat inkubasyona bırakılır.

- W-PBS ile pleytler 3 kez yıkanır.

- Substrat (AEC+DMF) ilavesi yapılıp, 20 dakika inkubasyon sonrası invert mikroskopta 
boyanma olup olmadığı kontrol edilir. 

- Virus kontrol gözlerindeki gibi şüpheli materyal inokule edilen gözlerde sitoplazmada 
kahve-kırmızı renkteki boyanmalar pozitif olarak değerlendirilir. 
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İmmunfluoresans testi:

- Şüpheli materyal adsorbsiyonlu metodla duyarlı hücre kültürlerine inokule edilir.

- İnokulasyonu takip eden 3.günde vasatlar dökülür, yüzey W-PBS ile yıkanır.

- Fikzasyon amacıyla aseton/metil alkol kullanılır. 

- Fluoresans işaretli konjugat ile test prosedürüne göre boyanır ve fluoresans mikroskopta 
inceleme yapılır. Işıldamalar pozitif olarak değerlendirilir. 

7.2.4. Antijen ELISA

- Sığırlardaki BVD Viruslarının tanısında ticari BVDV antijen ELISA kitleri kullanılmaktadır. 
Bu amaçla EDTA’lı kan örnekleri, kulak kıkırdağı, deriden sponç yardımı ile sekret 
veya kuyruk kılı alınır. EDTA’lı kan örnekleri yanı sıra serumdan da antijen ELISA’da 
yararlanılabilir. Sürü taramalarında özellikle yeni doğanların örneklenmesinde maternal 
antikorların hatalı sonuçlara neden olabileceği ihtimaliyle prekolostral kan örneklerinin 
alınmasına önem verilmelidir. Test, ticari firma protokolüne göre uygulanır. 

- Bir sürüde antijenik yönden pestivirus taraması yapılıyorsa, akut enfeksiyon ile persiste 
enfeksiyonun birbirinden ayrılması gerektiği unutulmamalıdır. Birinci örneklemede 
antijen pozitif olduğu tespit edilen hayvanlardan ELISA kiti kullanılarak tanı yapılıyorsa, 
21 gün arayla ikinci bir kan örneği alınması gerekir. Şayet virus izolasyon teknikleri 
kullanılarak antijen pozitifliği belirleniyorsa, 28 gün arayla ikinci bir EDTA’lı örnek 
alınması gerekmektedir. İkinci örneklemede de antijen pozitif olduğu tespit edilen 
hayvanlar persiste enfekte olarak kabul edilir. 

- Antijen ELISA testinde hücre kültürüne inokulasyon sonrası kazanılan virus 
izolasyon materyali (inokulasyon yapılan hücre kültürü pasaj sıvısı) de kullanılabilir. 
Ancak bu materyal Antijen ELISA testinde pozitif tespit edilirse; elde edilen izolatın 
immunohistokimyasal metodlar veya moleküler metodlar kullanılarak karakterizasyonu 
yapılması gerekmektedir. 
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8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

KAYNAKLAR
1. OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. Terrestrial Manual. Chapter 

2.4.8

2. ELISA test kiti protokolü (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı kitler)

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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BOVİNE VİRAL DİARRHOEA VİRUS (BVDV) 
ENFEKSİYONU’NUN MOLEKÜLER TANISI

1. AMAÇ

Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) hastalığı etkeninin moleküler teknikler kullanılarak 
identifikasyonudur. 
 
2. UYGULAMA ALANI

BVD Virusunun identifikasyonu amacıyla nükleik asit tespiti ve sekans analizi tekniklerinin 
kullanıldığı uygulamaları kapsamaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Bovine Virus Diarrhoea Virus - Mucosal Disease  (BVDV-MD): Flaviviridae familyası 
Pestivirus genusunda yer alan etkenler tarafından meydana getirilen, erişkin sığırlarda ishal 
ile seyreden, reprodüktif sisteme yönelik etkileri sonucunda gebe sığırlarda transplasental 
enfeksiyon sonucunda abortlar, ölü doğum, kongenital anomali veya yaşama gücü zayıf/
normalden düşük doğum ağırlığında yavru doğumları ile karakterize bir enfeksiyondur. 
Etkenlerin, sitopatojen ve non sitopatojen biyotipleri vardır. Genotipik olarak iki farklı grupta 
sınıflandırılmışlardır. BVDV 1 viruslarına oranla BVDV 2 virusları hemorajik disease ve 
trombositopeni ile seyreden klinik bulgulara neden olmaktadırlar. Hücre kültürü pasajında 
kullanılan fötal serumların pestivirusla kontamine olup olmadığı oldukça önemlidir. Zira 
kontamine hücre kültürleri ve hücre kültürü pasajında kullanılan fötal serumlar, özellikle 
diğer viral etkenlere karşı hazırlanan canlı aşılarda büyük sorun oluşturmaktadır. Canlı aşılar 
ve fötal serumlar mutlaka pestivirus enfeksiyonundan ari olmalıdır. 

Border Disease Virusu (BDV): Koyun ve keçilerde abort, ölü doğum erken doğum, veya 
normalden düşük ağırlıklı yavru doğumu ile karakterize persiste özellik gösterebilen viral 
bir enfeksiyondur. Türler arası nakil ile ilgili olarak sığırlarda da benzer bulgularla seyreden 
enfeksiyonlar tespit edilmiştir. Dolayısıyla sığırlardan elde edilen antijenlerin öncelikle 
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pestivirus olarak adlandırılması, yapılacak moleküler karakterizasyon/sekans analizi 
sonrasında BVDV veya BDV olduklarının ifade edilmesi önerilmektedir. 

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

BVDV hastalığının teşhisi amacıyla şüpheli hayvanlardan elde edilen örneklerde ve virus 
izolasyonu amacıyla kullanılan hücre kültürü süpernatanlarında, pestivirus genomuna 
spesifik nükleik asitin tespiti ve sekans analizi sonucunda identifikasyonu amaçlamaktadır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

BVDV hastalığının teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut/persiste döneminde 
antikoagulanlı (EDTA’lı) kan tüplerine alınmış tam kan örnekleri, erkek hayvanlardan alınan 
semen örnekleri, ölen hayvanlara ait akciğer, dalak, beyin, mesenterik ve bronchial lenf 
yumrularından hazırlanan doku homojenizatları ve hücre kültürüne inokulasyonla kazanılan 
virus izolasyon materyali kullanılır.  

Hastalık şüpheli materyaller laboratuvara gönderilirken soğuk zincirin kırılmamasına özen 
gösterilmelidir.

7.1.Materyal

7.1.1.Kullanılan ekipman 

- Soğutmalı santrifüj                                           

- Disposable DNAse RNAse ari plastik malzeme

- -20°C ve -85°C’lik derin dondurucu                  

- Homojenizatör

- Thermal cycler

- Elektroforez tankı

- Jel görüntüleme sistemi

- Çeker ocak

- Master miks hazırlama kabini

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar 

- PCR ekstraksiyon kiti

- RT-PCR reagentları

- Agaroz 

- Elektroforez bufferı

- PCR ürünü pürifikasyon kiti                                             
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7.2. Metot        

7.2.1.Numunenin Hazırlanması

- İç organ örneklerinden aseptik şartlarda steril makas, pens kullanılarak cam petrilere 
yaklaşık 1 gr’lık parçalar alınır, bunlar makas ve bistüri yardımıyla mümkün 
olduğunca küçük parçalara ayrılır. 1/10 oranında PBS ilave edilerek steril tüplere alınır. 
Homojenizatörde homojen hale getirilir.  

- Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve -20°C’de 
dondurularak saklanır.     

- Laboratuvara gönderilen semen örnekleri taze veya sıvı azot için de dondurularak 
muhafaza edilmiş olmalıdır. 

- Antikoagulanlı (EDTA’lı) tüplere alınan kan örnekleri ekstraksiyon amacıyla kullanılır.

7.2.2. Numunelerin Analizi

7.2.2.1 Nükleikasit Tespiti

- Total RNA; Fenol-Kloroform-İzoamilalkol, Trizol, ticari spin colum kitleri veya magnetik 
boncuk metodlarından herhangi biri kullanılarak ekstrakte edilir. 

- Ticari kit yardımıyla Reverse transcriptase kullanılarak RNA, komplementer DNA’ya 
(cDNA) çevrilir. 

- Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) kullanılan pestivirus ve BVDV spesifik primerler kullanılarak 
PCR reaksiyonu sonucunda agaroz jel elektroforez yapılarak istenen büyüklükte ürün elde 
edilip edilmediği kontrol edilir. Reaksiyonda pozitif kontrol ve negatif kontrol kullanımı 
unutulmamalıdır. 

Tablo 1: Pestivirus generik ve BVDV spesifik primer dizinleri
Primer 
Adı Dizin PCR Ürün 

Büyüklüğü Referenz

324 5´-ATGCCCWTAGTAGGACTAGCA–3´ (W=A/T)
288 bp Vilcek ve ark., 1994

326 5´-TCAACTCCATGTGCCATGTAC–3´

B3 5′-GGT AGC AAC AGT GGT GAG- 3′ 221 bp 
BVDV 1

Letellier ve ark. 
1999B4 5′-GTA GCA ATA CAG TGG GCC- 3′

B5 5′-ACT AGC GGT AGC AGT GAG- 3′ 221 bp 
BVDV 2

Letellier ve ark. 
1999B6 5′-CTA GCG GAA TAG CAG GTC- 3′

-  Ayrıca moleküler tanıda Konvansiyonel RT-PCR yanı sıra, Real Time PCR tekniğine 
dayalı metodlarla hazırlanmış ticari kitler de bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 2) 
real time PCR’da kullanılabilecek bazı primer ve problar bildirilmiştir.
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Tablo 2: Real-Time PCR primer ve probları
Primer 
Adı Dizin PCR Ürün 

Büyüklüğü Referenz

Pesti3 5’- CCT GAG TAC AGG RTA GTC GTC A-3’
171 bp Hyndman ve ark. 

1998Pesti4 5’- GGC CTC TGC AGC ACC CTA TCA- 3’

TQpesti FAM-TGC YAYGTG GAC GAG GGC ATG C-TAMRA Prob Gaede ve ark. 
2005

A11 5’-AGT ACA GGG TAG TCG TCA GTG GTT CG-3’ 
220 bp McGoldrick ve 

ark. 1998A14 5’-CAA CTC CAT GTG CCA TGT ACA GCA G-3’

BVDV2 FAM-CTG ATA GGG TGT AGC AGA GAC CCT-
TAMRA Prob McGoldrick ve 

ark. 1999

7.2.2.2 Sekans Analizi

-  Generik (324 ve 326) primer çifti ile elde edilen pozitif reaksiyonlar, ticari temizleme kiti 
yardımıyla pürifiye edilerek sekans analizine hazır hale getirilir. 

- Pestivirusların filogenetik analizlerinde genomun Npro bölgesine spesifik ürünlerin de 
sekans analizi yapılması gerekmektedir (Oğuzoğlu ve ark., 2012). 

-  Dizin analizi cihazı kullanılarak elde edilen sekans dizinleri, internette GenBank BLAST 
programı kullanılarak dünya daki diğer hemcinsleri ile karşılaştırılır ve filogenetik ağaç 
çizilerek analiz yapılır. 
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İNFECTİOUS BOVİNE RHİNOTRACHEİTİS/ 
İNFECTİOUS PUSTULAR VULVOVAGİNİTİS /
İNFECTIOUS PUSTULAR BALONOPOSTİTİS 
(IBR/IPV/IPB) gB ANTİKOR ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test IBR/IPV/IPB etkeni Bovine Herpes Virus-1’e karşı oluşan antikorları ve marker/
konvansiyonel aşı sonucu oluşan antikorları tespit amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

İnfectious Bovine Rhinotracheitis (IBR/IPV) enfeksiyonunun serolojik  teşhisidir.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR 

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyte  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
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12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. KISALTMALAR/ TANIMLAR 
IBR: İnfectious Bovine Rhinotracheitis
IPV: İnfectious pustular vulvovaginis
HRPO: Horse Radish Peroxides
H202: Hydrogen Peroxide
H2SO4:  : Sülfürik Asit

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test; antijen kaplı pleyt’lere, test edilecek sığır örneklerinin  ilavesi ve IBR virusuna spesifik 
antikorların varlığı durumunda antikorların virusun gB antijenine bağlanarak bu antijeni 
bloklaması ve daha sonra ilave edilecek gB spesifik Mab yapısında bulunan conjugatın bu 
antijene bağlanamaması ve test sonunda oluşması gereken rengin oluşmaması ile karakterize 
bir bloking ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 
Sahadan IBR  teşhisi amacıyla gönderilen kan serumu örnekleri 

7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 96  gözlü  pleyt 
·	 37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker
·	 50, 100, 300 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 Yapışkan pleyt bantı
·	 Mikropleyt okuyucu (Reader) 

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
·	 Yıkama Solüsyonu
·	 Negatif Kontrol
·	 Pozitif Kontrol
·	 Conjugate
·	 Milli Q veya bidistile su
·	 Phosphate  buffered  saline  (PBS) 
·	 Substrate
·	 Stop Solüsyonu (H2SO4)
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7.1.3. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Test kit kullanım kılavuzunda belirtilen kurallara ve açıklamalara göre yapılır.

7.1.4. Sonuçların Değerlendirilmesi
Sonuçlar ELISA reader’da 450 nm’de okunur.
Pozitif ve negatif örneklerin test sınırları için de olup olmadığı kontrol edilir.
PI: Percentage Inhibition; değerleri yardımı ile örnekler pozitif, şüpheli ve negatif olarak 
değerlendirilir.
PI: Percentage Inhibition değerleri; Negatif kontrole ait OD değerinin % 55’i  ve üzeri değerler 
negatif % 50-% 55 arası şüpheli % 50’sinden küçük değerler pozitif kabul edilir.

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (www.oie.int)

2. IBR gB test kit kullanım kılavuzu  (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı 
kitler)   

   

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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İNFECTİOUS BOVİNE RHİNOTRACHEİTİS/ 
İNFECTİOUS PUSTULAR VULVOVAGİNİTİS /
İNFECTIOUS PUSTULAR BALONOPOSTİTİS 
(IBR/IPV/IPB) ENFEKSİYONU’NUN gE 
ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test IBR/IPV etkeni BHV-1’e karşı oluşan antikorları ve konvansiyonel/marker aşı sonucu 
oluşan antikorların  ayrımı amacı ile kullanılır. Bununla birlikte testin asıl amacı aşı sonucu 
oluşan antikorlarla hastalık sonucu oluşan antikorları birbirinden ayırarak hastalıklı 
hayvanların sürüden eliminasyonunu kolaylaştırmaktır. Test; yalnız virusun gE antijenine 
karşı şekillenen antikorları tespit edebilecek şekilde tasarlanmıştır ve mutant aşı suşu (gE 
deleted) olarak üretilen, gE antijenini yapısında bulundurmayan aşı suşunu tespit edemez. 
Bu durum Marker Aşı ile aşılanan hayvanların hastalıklı hayvanlardan ayrımını sağlar.

2. UYGULAMA ALANI

İnfectious Bovine Rhinotracheitis (IBR/IPV)  teşhisi ve aşılı hayvanların hastalardan ayrımı.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
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7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyte  hem negatif hem de pozitif kontrol koyulmamalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. KISALTMALAR/ TANIMLAR 
IBR: Infectious Bovine Rhinotracheitis
IPV: Infectious pustular vulvovaginis
HRPO: Horse Radish Peroxides
H202: Hydrogen Peroxide
H2SO4:  : Sülfürik Asit

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test; antijen kaplı pleyt’lere, test edilecek sığır örneklerinin  ilavesi ve IBR virusuna spesifik 
antikorların varlığı durumunda antikorların virusun gE antijenine bağlanarak bu antijeni 
bloklaması ve daha sonra ilave edilecek gE spesifik Mab yapısında bulunan conjugatın bu 
antijene bağlanamaması ve test sonunda oluşması gereken rengin oluşmaması ile karakterize 
bir bloking ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 
Sahadan IBR  teşhisi amacıyla gönderilen kan serumu örnekleri 
7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 96  gözlü  pleyt 
·	 37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker
·	 50, 100, 300 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 Mikropleyt okuyucu
7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
·	 Yıkama Solüsyonu
·	 Negatif Kontrol
·	 Pozitif Kontrol
·	 Saf veya bidistile su
·	 Phosphate  buffered  saline  (PBS) 
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·	 Substrate
·	 Stop Solüsyonu (H2SO4)

7.1.3. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Test kit kullanım kılavuzunda belirtilen kurallara ve açıklamalara göre yapılır.

7.1.4. Sonuçların Değerlendirilmesi
Sonuçlar ELISA reader’da 450 nm’de okunur.
Pozitif ve negatif örneklerin test sınırları için de olup olmadığı kontrol edilir.
PI: Percentage Inhibition; değerleri yardımı ile örnekler pozitif, şüpheli ve negatif olarak 
değerlendirilir.
PI: ODneg- ODörnek/ODneg-ODpoz x 100 % 
PI: Percentage Inhibition değerleri; 

37 °C de 1 saat inkübe edildiyse  + 4 °C de 1 gece inkübe edildiyse

PI < 35 : negatif PI < 50 : negatif

PI = 35-45 : şüpheli PI = 50-60 : şüpheli

PI > 45 : Pozitif PI > 60 : Pozitif

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, (www.oie.int)

2. IBR gE test kit kullanım kılavuzu   (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış ruhsatlı 
kitler)

   

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
01 2012 Tümü Güncelleme
02 2013 Tümü Güncelleme



www.tarim.gov.tr 183

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

www.tarim.gov.tr 421

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

İNFECTİOUS BOVİNE RHİNOTRACHEİTİS/
İNFECTİOUS PUSTULAR VULVOVAGİNİTİS  
(IBR/IPV) HASTALIĞI’NIN VİROLOJİK 
TEŞHİSİ, ETKEN İZOLASYONU VE 
İDENTİFİKASYONU

1. AMAÇ
İnfectious Bovine Rhinotracheitis/Infectious Pustular Vulvovaginitis hastalığının virolojik 
teşhisinin, etken izolasyonu ve identifikasyonu’nun yapılmasıdır.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında IBR/IPV  hastalığının teşhisinde kullanılır.
3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasında sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

İnfectious Bovine Rhinotracheitis/İnfectious Pustular Vulvovaginitis  (IBR/IPV): IBR/IPV 
evcil ve yabani sığırların mukopurulent burun akıntısı, konjuktivitis, mermede hiperemi 
gibi solunum sistemi belirtileri, ateş ve abortlar ile seyredebilen, latent özellik gösteren  
viral bir hastalığıdır. Hastalık genital bölgede de görülebilir ve pustuler vulvovaginitis ve 
balanopostitise yol açabilir.

BoHV-1 : IBR/IPV hastalığına yol açan  Herpesviridae familyasında yer alan Bovine Herpes 
Virus 1

Hücre hatları :

MDBK:  Madin Darby Bovine Kidney

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
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veya virus komponentlerinin sentezlenmesi sonucu gelişen morfolojik hücre değişiklikleri

IFAT : Immun Floresan Antikor Tekniği

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Hastalık şüpheli sığırlardan alınan materyallerin  duyarlı hücre kültürüne ekimini,  viral 
etken izolasyonunu takiben  IFAT  ile identifikasyonu yapılır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Kullanılan Ekipman

- İnkubatör 37° C 

- Karbondioksitli inkübatör  37° C 

- Doku kültürü mikroskobu

- Fluoresan mikroskobu

- Biyogüvenlik kabini

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- 24 gözlü doku kültürü pleyti

- Disposable pipetler

- Doku kültürü flaskları

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum

- Steril makas ve pens

- Havan

7.2. Kullanılan Kimyasallar

- Fötal calf serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon
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7.3. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.3.1. Virolojik muayene için örneklerin hazırlanması 

İç organ örnekleri:

·	 Akciğer, bonşiyal lenf yumrusu, tonsil , aborte olmuş fötuslarda ise fötal karaciğer, 
akciğer, dalak, böbrek ve plasental kotiledon örneklerinden aseptik şartlarda steril makas, 
pens kullanılarak steril havanda parçalar alınır (yaklaşık 0.5-1 g)  ve makasla mümkün 
olduğunca küçük parçalara ayrılır.

·	 Üzerine steril kum ilave edilir  ve laminar flow kabin içerisinde iyice homojenize 
edildikten sonra  (4.5-9ml) antibiyotikli MEM ilave edilip, steril santrifüj tüpüne toplanır.

·	 3500 devir’de 4°C’de 15 dakika santrifüj edilir.

Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve 2 gün 
içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye, daha uzun sürede teste alınacak veya 
stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.

Tam kan örnekleri:

·	 Antikoagulanlı (EDTA’lı, Sodyumsitratlı veya Heparinli) tüplere alınmış olan tam kan 
örnekleri   

·	 2000 devir’de 10 dakika santrifüj edilir.

Santrifüj sonrası kırmızı (eritrosit) ve beyaz (lökosit) kan hücreleri çöker ve plazma fraksiyonu 
ayrılır.

·	 Üstte bulunan plazma fraksiyonu uzaklaştırılır ve bu fraksiyonun hemen altında bulunan 
lökositler alınır.

·	 Lökositler 10xAntibiyotikli PBS ile 2-3 defa 2000 devir’de 10 dakika santrifüj edilerek 
yıkanır.

·	 Son yıkamadan sonra lökositler başlangıçtaki kan hacminin yarısı kadar PBS içine alınarak 
izolasyon amacı ile kullanılır ya da %5 FCS ve %10 DMSO ilave edilerek kullanılıncaya 
kadar  -75±5°C’de dondurularak saklanır.  

Swap  örnekleri:
·	 Nasal  veya genital swap örnekleri transport vasatı (%3-10 antibiyotik-antimikotik 

solüsyonu, %2-10  BoHV1 antikoru içermeyen fötal calf serum içeren hücre kültürü 
vasatı) içerisinde  4 °C de hızla laboratuvara ulaştırılmalıdır. Laboratuvarda 30 dakika 
oda ısısında karıştırıldıktan sonra swaplar uzaklaştırılır.Transport vasatı 3500 devir’de 
4°C’de 15 dakika santrifüj edilir.

Süpernatant, 0.45µm membran filtrelerden geçirilerek testlerde kullanılmak üzere cryoviallere 
bölünerek toplanır ve 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye, daha uzun sürede 
teste alınacak veya stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.
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7.3.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Virus izolasyonu amacıyla   primer veya sekonder  sığır, böbrek, akciğer, veya testis hücre 
kültürleri, sığır fötal akciğer, turbinata veya trachea’ dan derive edilen devamlı hücre hatları, 
özellikle de MDBK devamlı hücre hattı izolasyon için uygundur. Herhangi bir viral etken 
izole edilir ise identifikasyon testleri uygulanır.

7.3.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 15ml  
Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda 8 ml Trypsin-EDTA, 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan sonra 
tamamen dökülür ve 37± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır. Hücreler flask yüzeyinden tamamen 
ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak plate sayısına uygun 
miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte %80-90 
monolayer olacak şekilde 24 gözlü pleyt’lere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 37± 2 °C’lik 
inkübatöre kaldırılır

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir. 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

MDBK 1:1 1:3-4 1:9-12

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

7.3.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

Hücre flask’larındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleytleri için deki doku kültürü vasatları 
boşaltılarak ekim yapılır. Bir saat süre ile 37±2°C’lik %5 karbondioksitli inkübatörde  
adsorbsiyona bırakılır.

·	 Ekim yapılırken kullanılan inokulum miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10’u 
kadar olabilir. Adsorbsiyondan sonra her göze 1 ml %2 FCS ve %1 antibiyotik-antimikotik 
solüsyonu ilave edilmiş EMEM konulur.

·	 37±2°C’lik % 5 karbondioksitli inkübatöre  kaldırılır. 

·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 5-7 gün inkübe edilir. 

İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 
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Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden 2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  PCR  ile  test edilerek identifikasyon yapılır.

7.3.3. Floresan Antikor Testi:

CPE görülen hücre kültürleri BoH1 virusuna spesifik fluorescein isothiocyanate ile işaretli 
konjugat monoklonal antikorları ile inkube edilir. Hazırlanan preparatlar fluoresan boyalı 
Ag-Ab kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda  incelenir.

- MDBK hücre hattında hazırlanan 24 gözlü pleytlere veya içerisine lamel atılmış 6 gözlü 
pleyt veya hücre kültürü petrisine 1:10 dilüsyonda izole edilen virus inokule edilir. 37º C 
de inkube edilir. Her bir virus için 2’ şer göz veya petri kullanılır. 2’şer göz veya petriye  
pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus inokule edilir. 2’şer göz veya 
petriye  negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon yapılmaz. İnokulasyon 
yapılan gözler ve referans virus ekilen gözler CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 
48-72 saat sonra teste başlanır.

- Pleytlerdeki vasat boşaltılır PBS ile yıkama yapılıp kit protokolünde belirtilen fiksatif 
konarak  kit protokolünde belirtilen  süre  kullanılarak hücreler fikse edilir.

- Fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra hücreler kurutulur.

- Uygun dilüsyonda hazırlanan fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ilave edilir 
ve protokolünde belirtilen ısı ve sürede inkübasyona bırakılır.

- PBS-Tween 80 protokolünde belirtilen sayıda yıkanır.

- Pleytler veya lameller kurutulur. Lamel kullanılmış ise lam üzerine kapatılır.

- Pleytler veya lamel kapatılmış lamlar fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 
yönünden fluoresan mikroskopda incelenir.

  
8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
1-OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, Terresterial Manuel, www.oie.

int/...manual/access-online 

2. Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsatı almış lisanslı kitler

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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İNFECTİOUS BOVİNE RHİNOTRACHEİTİS/ 
İNFECTİOUS PUSTULAR VULVOVAGİNİTİS 
HASTALIĞI’NIN Real-Time PCR İLE TEŞHİSİ  
ANALİZ TALİMATI

1.AMAÇ 

Bovine herpesvirus 1 (BoHV-1) tarafından meydana getirilen İnfectious bovine 
rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis virusu nükleik ASİDİ’NİN teşhisidir.

2.UYGULAMA ALANI

Hastalığın  moleküler teşhisi.

3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Sağlığa zararlı biyolojik, kimyasallar ve infeksiyöz materyalle çalışılırken dikkatli olunmalı 
ve “OIE Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas 
alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5.KISALTMALAR/TANIMLAR

IBR/IPV : İnfectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis .
Real time PCR: Real Time Zincirleme Polimeraz Reaksiyonu
CP: Bir amplifikasyon reaksiyonunda örneğe ait floresanın background floresana göre artış        
gösterdiği siklus “crossing point” olarak isimlendirilen nokta.
Standart Curve: Absolute  Quantification analizinde bilinmeyen bir örneğin konsantrasyonunu 
belirlemek için kullanılır. Standart curve ile elde edilen eğri bize her bir amplifikasyon 
siklusunun sonunda  DNA konsantrasyonunun ne kadar hızlı artmasının beklendiğini 
belirler. Standart curve eğrisi ayrıca “efficiency of the curve” olarak ta isimlendirilir.

6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Hastalıktan şüpheli hayvanlardan hastalığın akut devresinde alınan örneklerden  DNA 
ekstraksiyonu yapılır. PCR ile IBR-IPV/IPB virusu  spesifik primerler ve prob  kullanılarak 
hastalık etkenine ait virusun nükleik asiti saptanır. 
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7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1.Materyal
Hastalıktan şüpheli hayvanlardan hastalığın akut devresinde alınan  ve +4oC de transport 
edilen sığır semen örnekleri test materyalini oluşturmaktadır.
Semen örneği sağlanamazsa laboratuvara soğuk şartlarda ulaştırılan nasal swap  ve genital 
swaplar, otopside çeşitli iç organlardan  alınan örnekler kullanılabilir.
 
7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj      
·	 Vortex     
·	 Pipetörler      
·	 Pipet uçları    
·	 Laminar flow         
·	 -86°C derin dondurucu   
·	 -20°C dondurucu   
·	 CombiSpin    
·	 LightCycler 2.0.   
·	 Mikrosantrifüj tüpleri (1,5ml) 
·	 LightCycler kapillerleri

7.1.2.Kullanılan kimyasallar
Primerler, Prob, Qiagen Hot StarTaq Master Mix  kit, 25mM MgCl2  ,  RNase İnhibitör.

7.1.3. Kullanılan primerler ve prob

Bu Real-Time PCR ile  tüm BHV-1 suşlarına ait viral DNA (subtype 1 and 2)  sığır semeninden 
saptanabilmektedir. Glycoprotein B (gB) genine ait 97 bazçiftlik bir alan amplifiye olmaktadır. 

Primer gB-F: 5’-TGT-GGA-CCT-AAA-CCT-CAC-GGT-3’ 

Primer gB-R: 5’-GTA-GTC-GAG-CAG-ACC-CGT-GTC-3’ 

TaqMan Probe: 5’-FAM-AGG-ACC-GCG-AGT-TCT-TGC-CGC-TAMRA-3’ 

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin yapılması

7.2.1.DNA ekstraksiyonu 

Kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.

7.2.2.Real-Time PCR

Her PCR reaksiyonu 20 µl olarak hazırlanır. Örneklerle birlikte DNA ekstraksiyonu yapılmış 
pozitif ve negatif olduğu bilinen birer örnek,  DNA ekstraksiyon kontrolü olarak  IBR/IPV 
pozitif bir DNA ve su kullanılarak PCR yapılır.
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7.2.3.Master mix
Qiagen Hot StarTaq Master mix kit ile 
Mastermix   10µl
MgCl2   1µl
Primer 1 (10pmol/ul) 1µl
Primer 2 (10 pmol/ul) 1µl
Prob (5pmol/ul) 1µl
SDW   3
RNA    3µl
Total reaksiyon  20µl.

Isı bilgileri

Program Cycles Analysis mode

Enzim aktivasyonu 1 None

PCR 45 Quantification

Cooling 1 None

Enzim Aktivasyonu

Target 
C

Hold,
hh.mm.ss

Ramp rate
C/s

Sec Target
C

Step size
C

Step Delay
cycles

Acquisation 
mode

95 00.15.00 20 0 0 0 none

PCR

Target 
C

Hold,
hh.mm.ss

Ramp rate
C/s

Sec Target
C

Step size
C

Step Delay
cycles

Acquisation 
mode

95 00.00.30 20 0 0 0 none

60 00.00.45 20 0 0 0 single

 Cooling
Target 
C

Hold,
hh.mm.ss

Ramp rate
C/s

Sec Target
C

Step size
C

Step Delay
cycles

Acquisation 
mode

40 00.00.30 20 0 0 0 none
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7.2.4.Sonuçlar: 

Real Time RT-PCR sonuçları 530 numaralı kanalda okunur. Deney sonuçlarını analiz etmek 
için analiz düğmesine basılır ve  kalitatif  analiz seçilir. Analize ait floresan bilgileri analiz 
sırasında ve sonrasında da izlenebilir. Kontrol örnekleri ile test örnekleri karşılaştırılarak 
sonuçlar analiz edilir. Referans örnekten  standartlar hazırlanmışsa standart curve analizi 
yapılarak PCR’ın etkinliği (Efficiency )saptanır. LightCycler için optimum efficieny 2.0 
olmalıdır. Fakat gerçekte çoğu zaman bu değerden daha düşük bir değer elde edilir.

1. Örneklere ait elde edilen sonuçlar pozitif ve negatif kontrolle karşılaştırılarak 
değerlendirilir.

2. Pozitif örneklerde yükselen bir eğri gözlenirken negatif kontrol ve negatif örneklerde 
dümdüz bir floresans çizgisi izlenmelidir.

3. Bir örneğin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu analiz ederken CP değeri esas alınır. 
CP değeri <30 ise pozitif, CP değeri 30-35 arasında ise ve sigmoid logaritmik bir eğri ise 
zayıf pozitif , CP değeri  >35 ise ve amplifikasyon eğrisi linear bir yapıda ise negatif olarak 
kabul edilir. 

4. Şüpheli bir durum varsa pozitif olduğu bilinen bir örnekten hazırlanan standart 
dilüsyonları ile şüpheli örnek kullanılarak r-PCR yenilenir. Yükselen bir eğri oluşturan en 
düşük konsantrasyondaki pozitif örnek ile incelenen örnek karşılaştırılarak karar verilir.  

5. Floresans data 60C’de 530 kanalında Fam filtresi yardımıyla toplanır.

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

KAYNAKLAR
1.  OIE MANUAL. Standarts of diagnostic tests and vaccines,
2. ABRIL C., ENGELS M., LIMAN A., HILBE M., ALBINI S., FRANCHINI M., SUTER M. 

& ACKERMANN M. (2004). Both viral  and host factors contribute to neurovirulence 
of bovine herpesviruses 1 and 5 in interferon receptor-deficient         mice. J. Virol., 78, 
3644–3653.

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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Koyun-Keçi
Viral Enfeksiyonları
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PARAİNFLUENZA-3 VİRUS 
ENFEKSİYONU’NUN SEROLOJİK TANISI

1. AMAÇ

Parainfluenza - 3 Virus enfeksiyonunun serolojik teşhisinin yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında PI-3 enfeksiyonunun serolojik teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

1.Kiti ve tüm reagentları 2 0C - 8 0C’de muhafaza ediniz.

2.Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.

3.Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.

4.Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2 0C - 8 0C’ de 
saklanmalıdır.

5.Farklı seri’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 
karıştırmamalıdır.

6.Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 
kullanılmamalıdır.

7.Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.

8.Her pleytte hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.

9.Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. Deri 
ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

10.Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 



196 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

434 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

çalışılmalıdır..

11.Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

12.Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

13.Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

Parainfluenza Virus Enfeksiyonu (PI-3): Sığırların yüksek ateş, solunum hızında artış, 
iştahsızlık, solunum güçlüğü ile seyreden viral bir enfeksiyonudur. Koyun ve keçilerde de 
enfeksiyon görülmektedir.

PI-3:  Parainfluenza-3 Virus enfeksiyonuna yol açan Paramyxoviridae familyasında yer alan  
Parainfluenza-3 virus 

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent  Assay 

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık geçirdiği  düşünülen ruminantlardan alınan kan serumu örneklerinde ELISA ile 
PI-3 antikorları tespit edilir.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- ELISA okuyucu

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- Disposable pipetler

- Steril santrifüj tüpü

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- ELISA test kiti gerekli bütün kimyasalları içermektedir.

- Virkon S ( % 1 solüsyon)
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Serolojik  Muayeneler İçin Materyallerin Hazırlanması

Koagulanlı tüplere alınarak gönderilmiş olan kan örneklerinin laboratuvara geldiğinde 
serumları ayrılmış ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan serumlar alınır ve 
eppendorf tüplere bölünüp -30±5°C’de dondurularak saklanır. Koagulanlı tüplere alınarak 
gönderilmiş olan kan örneklerinin laboratuvara geldiğinde serumları ayrılmamış ise tüpler 
çizilerek serumları ayrılıncaya kadar oda sıcaklığında bekletilir. Ayrılan serum kısmı alınarak 
10 dakika 1500 devir’de santrifüj edilir ve daha sonra serumları alınarak eppendorf tüplere 
bölünür,  -30±5°C’de dondurularak saklanır    

7.2.2  PI-3 Virus Antikor ELISA

Antikor ELISA testinde kan serumu örnekleri test materyali olarak kullanılmaktadır. Aşağıda 
temel basamakları verilen testde kullanılan örnek miktarı, test reagentlarının kullanım 
konsantrasyonları ve inkübasyon süreleri kullanılan ticari ELISA kitinin protokolüne uygun 
olarak  yapılmaktadır. 

·	 Kit ile birlikte sağlanan ELISA pleyti  PI-3   antijeni ile kaplıdır. 

·	 Negatif ve pozitif kontrol serumları ve her örnekten,  kitin protokolüne uygun hacim ve 
dilusyonda kit protokolünde belirtilen sayıda  göze konulur.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra gözler arasında herhangi bir kross 
kontaminasyon olmayacak şekilde boşaltılan ELISA pleyti test protokolünde önerilen 
konsantrasyonda hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda 
yıkanır.

·	 Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

·	 Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan konjugat belirtilen hacimde bütün 
gözlere ilave edilir.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

·	 Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat solüsyonu ilave edilir. Pleyt aluminyum 
folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir. 
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·	 Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon 
durdurulur.

·	 Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA okuyucu  ile OD değerleri saptanır. Kit 
protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.

Sonuçların Değerlendirilmesi :

Test edilen örnekler, pozitif ve negatif kontrol gözleri için okunan OD değerleri ile kit 
protokolünde ve kitin kalite kontrol sertifikasında verilen OD değerleri karşılaştırılır, geçerli 
sınırlar içerisinde ise test edilen örnekler pozitif ve negatif şeklinde ifade edilerek kalitatif 
olarak değerlendirilir.                                                                                       

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER

1. Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı kitler

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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PARAİNFLUENZA- 3 VİRUS  (PI-3 ) 
ENFEKSİYONU’NUN ETKEN İZOLASYONU VE 
İDENTİFİKASYONU (IFAT)

1. AMAÇ
Parainfluenza-3 virus enfeksiyonunun virolojik teşhisinin, etken izolasyonu ve 
identifikasyonu’nun yapılmasıdır.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında parainfluenza-3 virus enfeksiyonunun teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Paraınfluenza-3 Virus Enfeksiyonu (PI-3): Sığır, koyun ve keçilerin  yüksek ateş, solunum 
hızında artış, iştahsızlık, solunum güçlüğü ile seyreden viral bir enfeksiyonudur. Koyun ve 
keçilerde de enfeksiyon görülmektedir.

PI-3:  Parainfluenza-3 enfeksiyonuna yol açan Paramyxoviridae familyasında yer alan  
Parainfluenza-3 Virus 

Hücre hatları :

MDBK:  Madin Derby Bovine Kidney

VERO: Afrikan Green Monkey  Kidney

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri

IFAT : İmmun Floresan Antikor Tekniği
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

7. TEST METODU’NUN TANIMI

- İnkubatör 37° C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- Su banyosu

- Buzdolabı

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- Havan

- Fötal calf serum
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havanda parçalar alınır (yaklaşık 0.5-1 g)  ve makasla mümkün olduğunca küçük parçalara 
ayrılır.

· 

· 

stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.

:

· 

ayrılır.

· 

· 
yıkanır.

· 

kadar  -75±5°C’de dondurularak saklanır.  

 :

· 

teste alınacak veya stoklanacak materyaller -30±5°C’de dondurularak saklanır.

7.2. 

7.2.1. 
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7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

 Virus izolasyonu amacıyla   sekonder  sığır, böbrek hücre kültürleri ve özellikle  MDBK  ve 
Vero gibi devamlı hücre hattı izolasyon için uygundur.. Herhangi bir viral etken izole edilir 
ise identifikasyon testleri uygulanır.

7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

 Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 15ml  
Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine 25 cm2’lik  flasklarda 2ml, 75 cm2’lik flasklarda 8 ml Trypsin-EDTA, 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan sonra 
tamamen dökülür ve 37± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır. Hücreler flask yüzeyinden tamamen 
ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak pleyt sayısına uygun 
miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte %80-90 
monolayer olacak şekilde 24 gözlü pleyt’lere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 37± 2 °C’lik 
inkübatöre kaldırılır

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir. 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

MDBK 1:1 1:3-4 1:9-12

Vero 1:1 1:3-4 1:9-12

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

Hücre flasklarındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleytleri için deki doku kültürü vasatları 
boşaltılarak ekim yapılır. Bir saat süre ile 37±2°C’lik %5 karbondioksitli inkübatörde  
adsorbsiyona bırakılır.

·	 Ekim yapılırken kullanılan inokulum miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10’u 
kadar olabilir. Adsorbsiyondan sonra her göze 1 ml %2 FCS ve %1 antibiyotik-antimikotik 
solüsyonu ilave edilmiş EMEM konulur.

·	 37±2°C’lik % 5 karbondioksitli inkübatöre  kaldırılır. 

·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 5-7 gün inkübe edilir. 

İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’te en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
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için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden 2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  IFAT ile  test edilerek identifikasyon yapılır.

7.2.3. Floresan Antikor Testi:

CPE görülen hücre kültürleri PI-3 virusuna spesifik fluorescein isothiocyanate ile işaretli 
konjugat monoklonal antikorları ile inkübe edilir. Hazırlanan preparatlar fluoresan boyalı 
Ag-Ab kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda  incelenir.

- MDBK/Vero  hücre hattında hazırlanan 24 gözlü pleytlere veya içerisine lamel atılmış 6 
gözlü pleyt veya hücre kültürü petrisine 1:10 dilüsyonda izole edilen virus inokule edilir. 
37º C de inkube edilir. Her bir virus için 2’şer göz veya petri kullanılır. 2’şer göz veya 
petriye  pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus inokule edilir. 2’şer göz 
veya petriye  negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon yapılmaz. İnokulasyon 
yapılan gözler ve referans virus ekilen gözler CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 
48-72 saat sonra teste başlanır.

- Pleytlerdeki vasat boşaltılır PBS ile yıkama yapılıp kit protokolünde belirtilen fiksatif 
konarak  kit protokulünde belirtilen  süre  kullanılarak hücreler fikse edilir.

- Fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra hücreler kurutulur.

- Uygun dilüsyonda hazırlanan fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ilave edilir 
ve protokolünde belirtilen ısı ve sürede inkübasyona bırakılır.

- PBS-Tween 80 protokolünde belirtilen sayıda yıkanır.

- Pleytler veya lameller kurutulur. Lamel kullanılmış ise lam üzerine kapatılır.

- Pleytler veya lamel kapatılmış lamlar fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 
yönünden fluoresan mikroskopda incelenir.
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KOYUN - KEÇİ VEBASI (PESTE DES PETITS 
RUMİNANTS -PPR)’NIN İMMUNO CAPTURE 
ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test defibrine kan ve organ örnekleri ile hücre kültüründe üretilen PPR virusunu tespit amacı 
ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

PPR teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyte  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır.
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. TANIMLAR 
PPR: Pest de Petit Ruminant: Küçük Ruminant Vebası
OPD: Ortophenildiamin
H202: Hydrogen Peroxide

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

PPR hastalığının laboratuvar teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut döneminde 
antikoagulanlı kan tüplerine alınmış tam kan örnekleri, ölen hayvanlara ait akciğer, dalak, 
özellikle mesenterik ve bronchial lenf yumrularından hazırlanan doku homojenizatları 
kullanılır. İmmunocapture ELISA ile bu marazi maddelerde antijenin varlığı ortaya konur.  

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 
Sahadan PPR teşhisi amacıyla gönderilen koyun, keçi ve diğer küçük ruminant’lara ait 
defibrine kan ve organ örnekleri 
7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 96 gözlü pleyt (ayrılabilir veya tek parça)
·	 Buzdolabı 
·	 Cam ve Plastik Malzemeler
·	 Değişik hacimlerde tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler (10-1000µl)
·	 İnkübatör (37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker)
·	 Mikropleyt okuyucu
·	 Spectrophotometre Reader (Mikropleyt okuyucu)
·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000µl)
·	 Yapışkan pleyt bantı 
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar
·	 Yıkama Solüsyonu  
·	 Milli Q veya bidistile su
·	 Phosphate  buffered  saline  (PBS)
·	 Substrate-Chromogen karışımı (H202+OPD)
·	 Stop Solüsyonu (H2SO4)

7.2.Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
PPR Immunocapture-ELISA testi için 96  gözlü düz tabanlı ELISA  pleyt’leri kullanılır. 
PPRV’ na karşı üretilmiş capture antibody 0,05 M PBS  pH 7,4 ± 0,20 için de 1/400 oranında 
sulandırılır. Bir pleyt’in her bir gözüne 100 ml capture antibody sulandırmasından konularak  
plate  37°C de  1 saat orbital karıştırıcıda adsorbsiyona bırakılır. 
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0,05 M  PBS’nin deiyonize su ile 1/5 dilüsyonu yapılır ve içine %0,05 oranında Tween 20 
ilave edilir ve bu solüsyon test süresince pleyt’lerin yıkanmasında kullanılır. Adsorbsiyon 
süresinin sonunda pleyt’ler 3 defa  yıkanır ve kurutulur. 
0,05 M PBS içine % 0.5 negatif serum (PPR Immunocapture-ELISA için referens PPR negatif 
serum ) ve %0,05 Tween-20 ilave edilerek test süresince çalışma solüsyonu olarak kullanılır.
Detection Ab 1/300, conjugate, 1/100 oranında çalışma solüsyonu ile sulandırılır. Çizelge 1’de 
pleyt dizaynında belirtildiği şekilde kontrol örneklerinden ve test örneklerinden her göze 
50 μl ilave edilir. Blank gözlerine 50 μl oranında çalışma solüsyonu eklenir. Tüm örneklerin 
eklenmesinden sonra daha önce hazırlanan detection Ab ve conjugate sulandırmalarından 
tüm gözlere 25’ er µl eklenir.
 
7.3. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması

           Çizelge 1:   PPR İMMUNOCAPTURE-ELISA pleyt dizaynı

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

A Blank PPR Ag Blank

B Blank S1 Blank

C Blank Blank

D Blank Blank

E Blank Blank

F Blank Blank

G Blank Blank

H Blank S8 Blank
S1-S8  : Test edilen örneğin numarası 

İnkubasyon süresinin sonunda pleyt 3 defa yıkanır ve kurutulur. 
Substrat olarak OPD 0,4 mg/ml oranında deiyonize distile su için de eritilir ve  %3  H2O2 
solüsyonundan 4 μl/ml oranında ilave edildikten sonra tüm gözlere 100 μl  konulur. Oda 
ısısında 10 dakika tutulur. Pleyt’lerin her gözüne 100 μl   1M H2SO4 ilave edilerek test  
durdurulur. 
 
7.4. Sonuçların Değerlendirilmesi
Test pleyt’inin  OD değerleri 492 nm filtrede ELISA okuyucuda saptanır. Testin 
değerlendirilmesinde Blank gözlerine ait OD değerlerinin ortalamasının 2 katı cut off 
olarak alınır ve bu değerin üstünde kalan örnekler pozitif altında kalanlar negatif olarak 
değerlendirilir. Sınıra yakın değerler şüpheli olarak değerlendirilmektedir.
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8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 4. edition.2000.chapter 2.1.5. 
114-121.

2. Test kit kullanım kılavuzları  (Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler)

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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KOYUN - KEÇİ VEBASI (PESTE DES PETITS 
RUMİNANTS -PPR) ETKEN İZOLASYON VE 
İDENTİFİKASYONU

1. AMAÇ

Koyun-keçi vebası hastalığının virolojik  teşhisinin, etken izolasyonu ve identifikasyonu’nun 
yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında PPR hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar  (Brucella, Tubercullosis vb) ile enfekte olabileceği ve 
laboratuvar ortamının ve çalışanlarının kontaminasyonuna yol açma riski nedeni ile tüm 
çalışmalar  ClassII Laminar Flow kabinlerde yapılmalıdır. Testlerin başından sonuna kadar 
kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine toplanmalı ve otoklav edildikten 
sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR

Koyun-keçi vebası (PPR) : Küçük ruminantların ateş, oculonasal akıntı, diyare ve pneumoni 
ile karakterize akut, viral bir hastalığıdır.

PPR virusu : Morbillivirus genusunun Paramyxoviridae familyasında yer alır.

Hücre hattı : Vero (African green monkey kidney) An13 ve Vero An10 hücre hatları 
kullanılmaktadır.

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi sonucu gelişen morfolojik hücre değişiklikleri

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Virus çoğalması veya virus komponentlerinin sentezi sonucu çok defa hassas hücre kültürü 
sistemi için de Cytopatolojik Effekt (CPE) adı verilen, ışık mikroskobunda görülebilen  
morfolojik hücre bozuklukları meydana gelir. CPE oluşturmayan virusların da duyarlı hücre 
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kültürlerinde çoğalmasını tespit etmek için identifikasyon testlerinden yararlanılır.

Hücre kültüründe virus izolasyonu yönteminde, virusların  bu özelliğinden yararlanılarak, 
virus izolasyonunda kullanılır.  

7. TEST METODU’NUN TANIMI

PPR hastalığının laboratuvar teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut döneminde 
antikoagulanlı kan tüplerine alınmış tam kan örnekleri, ölen hayvanlara ait akciğer, dalak, 
özellikle mesenterik ve bronchial lenf yumrularından hazırlanan doku homojenizatları 
kullanılır.  

Laboratuvara gelen hastalık şüpheli materyale bağlı olarak uygulanacak teşhis metodu seçilir.

Doku homojenizatları (akciğer,dalak, lenf yumrusu)"AGID"PPR (+)

Doku homojenizatları (akciğer,dalak, lenf yumrusu)"AGID"PPR (-)"Doku 

                                                                                                                            kültüründe etken                         

                                                                                                                            izolasyonu ve 

                                                                                                                            identifikasyonu

Tam kan örnekleri (buffycoat/lökosit fraksiyonu)"Doku kültüründe etken izolasyonu ve         

Hastalık şüpheli materyaller mümkün olduğunca taze olmalı ve laboratuvara gönderilirken 
soğuk zincirin kırılmamasına özen gösterilmelidir.

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman (Cihazlar ve sarf malzemeleri)
- Laminar flow kabin
- Soğutmalı santrifüj
- 37 °C’lik inkübatör
- CO2’li inkübatör
- Su banyosu
- -20°C’ ve -85°C’lik derin dondurucu 
- Otomatik pipet kontroller
- Doku kültürü mikroskobu
- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler
- Otomatik pipet kontroller
- Doku kültürü flaskları
- Steril santrifuj tüpü
- Disposable pipetler
- Havan veya homojenizatör
- Makas, pens
- 5cm çaplı disposable petri

identifikasyon



www.tarim.gov.tr 211

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

www.tarim.gov.tr 449

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

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- Bakteriyolojik Agar 

- Sodyum azid 

- NaCl

- MEM-Earle 

- Fetal calf serum 

- Trypsin/EDTA solüsyonu 

- Antibiyotik-antimikotik solüsyonu 

- PPR hiperimmun serum

- Steril kum

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analizlerin Yapılması

7.2.1.Numunenin Hazırlanması

- İç organ örneklerinden aseptik şartlarda steril makas, pens kullanılarak steril havana 
parçalar alınır (yaklaşık 1-2 g)  ve makasla mümkün olduğunca küçük doğranır.

-  Üzerine steril kum ilave edilir  ve iyice homojenize edildikten sonra 1/3 oranında  (3-6ml) 
antibiyotikli %2 FCS-EMEM ilave edilip, steril santrifüj tüpüne toplanır.

- 3500 devir’de 4°C’de 15 dakika santrifüj edilir.

- Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve -20°C’de 
dondurularak saklanır.     

7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

 Laboratuvara gelen tam kan örnekleri (lökosit fraksiyonları) ve İmmunocapture ELISA 
testinde PPR negatif bulunan örneklerden duyarlı hücre kültürüne (Vero An13 veya An10) 
ekim yapılır. Herhangi bir viral etken izole edilir ise identifikasyon testleri uygulanır 
(Nötralizasyon testi ,İmmunocapture ELISA, RT-PCR).

7.2.2.1. Vero An13 Kültürünün Hazırlanması

Etken izolasyonu ve identifikasyon testlerinde PPR virusuna duyarlı olan Vero An13 veya 
An10 hücre hatları kullanılır.

Testlerde kullanılacak hücreler çoğaltılarak -85°C ve/veya sıvı azot tanklarında 
stoklanmaktadır. Hücreler dondurma çözdürme sırasında %10 kayıp olacağı göz önüne 
alınarak ml’sinde 1x106 hücre olacak şekilde dondurulur.

- Stoktan çıkartılan hücre su banyosunda çözdürülür.

- Çözdürülen hücre 14 ml’lik steril santrifüj tüpüne aktarılır ve üzerine yaklaşık 5 ml FCS 
veya %10 FCS içeren EMEM ilave edilir.
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- Oda sıcaklığında 1500 devir’de 5 dakika santrifüj edilerek hücreler çöktürülür.

- Süpernatant uzaklaştırıldıktan sonra hücre pelleti ml’sinde 500.000 hücre olacak şekilde 
%10 FCS içeren EMEM ile yeniden süspansiyon haline getirilir ve 25 cm2’lik doku kültürü 
flasklarına bölünür (25 cm2’lik doku kültürü flasklarında 6ml hücre vasatı konulmaktadır.)

- Dokü kültürü flaskları 37°C’lik %5 CO2’li inkübatöre kaldırılır.

- Stokdan yeni çıkarılan hücreler 1 pasaj yapıldıktan sonra ekim için kullanılır.

- Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür 
ve hücre yüzeyi Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır. 

- Yeniden içlerine 5 ml Trypsin-EDTA solüsyonu ilave edilerek birbirleri ve flask yüzeyi ile 
ilişkisi kesilen hücreler süspansiyon haline getirilir.

- Hücreler santrifüj tüpüne toplanır ve üzerine 5 ml FCS ilave edilir ve oda sıcaklığında 
1500 devir’de 5 dakika santrifüj edilerek hücreler çöktürülür.

- Süpernatant uzaklaştırıldıktan sonra hücre pelleti 1-2 ml vasat için de yeniden süspansiyon 
haline getirilip hücre sayımı yapılır ve ml’sinde 500.000 hücre olacak şekilde %10 FCS 
içeren EMEM ile yeniden süspansiyon haline getirilir ve 25 cm2’lik doku kültürü flasklarına 
bölünür (25 cm2’lik doku kültürü flasklarında 6ml hücre vasatı konulmaktadır.)

- Doku kültürü flaskları 37°C’lik %5 CO2’li inkübatöre kaldırılır.

7.2.2.2 Vero An13 kültürüne şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

- 24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

- Hücre flasklarındaki doku kültürü vasatları boşaltılıp hücre yüzeyi  serumsuz EMEM ile 
yıkandıktan sonra ekim yapılır. 

- Ekim yapılırken flasklarda kullanılan doku kültürü vasatının maksimum %10 kadar 
materyal ekilir. 

-  37°C’lik inkübatörde 15 dakikada bir çalkalanarak 1 saat süre ile adsorbsiyona bırakılır. 

- Daha sonra flasklara 6 ml %2 FCS’lu EMEM ilave edilerek 37°C’lik inkübatöre kaldırılır.

- Ekim yapılan flasklar hergün CPE oluşup oluşmadığı yönünden mikroskopik olarak 
muayene edilir.

-  CPE görülmeyen flasklardan 5-6 gün sonra kör pasaj yapılır. CPE görülen flasklara 
identifikasyon için nötralizasyon testi yapılır.

- CPE görülen ve CPE görülmeyen flaskların tamamı –20 °C’de 3 defa dondurulup 
çözdürülür ve santrifüj tüplerine toplanır.

- 3500 devir’de 4°C’de 15 dakika santrifüj edilir ve CPE görülmeyen flasklardan toplanan 
süpernantlardan 2.pasaj için yeni hücre flasklarına primer inokulasyonda olduğu gibi ekim 
yapılır. CPE görülmemesi halinde negatif kararı verebilmek için 3. kör pasaj yapılmaktadır.

-  CPE görülen flasklardan toplanan süpernatantlar identifikasyon için nötralizasyon 
testinde kullanılır.
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7.3. Sonuçların Değerlendirilmesi

 Nötralizasyon Testi

- CPE görülen hücre flasklarından toplanan süpernatantın steril tüplerde 10-1- 10-3 arası 
dilüsyonları (0. 9ml vasat+ 0.1 ml süpernatant)  yapılır.

- Her bir dilüsyondan 0.5 ml alınarak bir cryoviale konulur ve üzerine 0.5 ml  serum 
nötralizasyon (SN50 değeri) titresinde standart PPR+ serum eklenir.

- Bir cryovialede 0.5 ml süpernatant +0.5 ml vasat konulur (pozitif kontrol)

- 37°C’de 1 saat süre ile nötralizasyona bırakılır.

- İnkübasyon süresi sonunda 24 gözlü doku kültürü pleytinin A1,B1,C1 ve D1 gözlerine 
nötralize edilmiş 10-1 dilüsyonundan  0.15 ml/göz olacak şekilde, A2-D2 gözlerine 
nötralize edilmiş 10-2 dilüsyonundan  0.15 ml/göz olacak şekilde, A3-D3 gözlerine 
nötralize edilmiş 10-3 dilüsyonundan  0.15 ml/göz olacak şekilde inokulasyon yapılır. 
A4-D4 gözlerine pozitif kontrol aynı şekilde inokule edilir, A5-D5 gözleri hücre kontrol 
olarak bırakılacağı için sadece 0.15 ml vasat konulur.

- ml’sinde 500.000 hücre bulunan hücre süspansiyonundan her göze 1.5 ml konulur ve 
37°C’lik %5 CO2’li inkübatöre kaldırılır.

- 7-14 gün süre ile her gün pleytler CPE oluşumu yönünden  mikroskopik olarak muayene 
edilir.

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER
1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 4. edition.2000.chapter 2.1.5. 

114-121.

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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KOYUN - KEÇİ VEBASI’NIN 
(PPR) RT-PCR İLE TEŞHİSİ

1.AMAÇ 
Koyun, keçi iç organ , swap ve kan örneklerinden hastalığın teşhisi.

2.UYGULAMA ALANI
PPR hastalığının moleküler teşhisi.

3.TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5.TANIMLAR
PPR : Koyun Keçi Vebası, Peste des Petits Ruminants, 
RT-PCR: Reverz Transkriptaz Polimeraz zincir reaksiyonu

6. TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Hastalıktan şüpheli canlı hayvanlara ait ağız burun swap ve antikoagülanlı kan örnekleri ile 
ölmüş hayvanlardan alınan akciğer, karaciğer, dalak, lenf yumrusu gibi iç organ örnekleri test 
materyalini oluşturmaktadır. RNA ekstraksiyonundan sonra RT-PCR ile PPR virusu  spesifik 
primerler kullanılarak hastalık etkenine ait virusun nükleik asiti saptanır. PCR ürünlerinin 
agar jel elektroforeziste yürütülmesinden sonra ürün boyutunun bp olarak tespit edilir.

7.TEST METODU’NUN TANIMI
7.1.Materyal
PPR  şüpheli kan, swap ve iç organ örnekleri.
7.1.1Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj      
·	 Vortex     
·	 Pipetler      
·	 Pipet uçları    
·	 Thermalcycler    
·	 Electrophorez aparatı   
·	 Güç kaynağı    
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·	 Transilluminator   
·	 Laminar flow     
·	 -86°C derin dondurucu   
·	 -20°C dondurucu   
7.1.2.Kullanılan kimyasallar
·	 Primerler 
·	 Ethidium bromide   
·	 TBE buffer   
·	 DNA merdiveni   
·	 Loading dye    
·	 One Step RT-PCR kit  

7.1.3. Kullanılan primerler
Fusion proteini üzerindeki bir fragmaneti çoğaltmaktadır.

Forward primer:  AB-1  5’- AGT ACA AAA GAT TGC TGA TCA CAG T- 3’
Reverse Primer:  AB-2  5’ -GGG TCT CGA AGG CTA GGC CCG AAT A -3’

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin yapılması
7.2.1.RNA ekstraksiyonu 
Kullanılan kit prosedüründe belirtildiği şekilde yapılır.

7.2.2.RT-PCR
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kit kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir. Ekstraksiyon 
kontrolü olarak örneklerle birlikte ekstrakte edilmiş pozitif ve negatif bir RNA, RT-PCR 
kontrolü olarak PPR pozitif bir RNA mastermix karışımına eklenmelidir. 
Yukarıdaki karışımı içeren tüpler thermalcyclera yerleştirilir ve aşağıdaki ısı programı 
uygulanır.
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır.

PCR:

Amplifikasyon   94oC de  1 dak  
    50oC de  1 dak
    72oC de  2 dak.  40 siklus
Son zincir uzaması  72oC de  5 dak  1 siklus.
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7.2.3.Agar jel elektroforezis
·	 %1.5’luk agar TBE buffer için de hazırlanır. Mikrodalga fırında eritilir ve içersine 0.5µg/

ml Ethidium bromide eklenir. Jel kastı hazırlanır tarak yerleştirilir ve hazırlanan agar 
içine dökülür.

·	 Agar donunca jel tankı içine yerleştirilir ve jel tankı agarın üzerini örtecek şekilde TBE 
buffer ile doldurulur.

·	 PCR ürününden 5 µl alınır 1ml jel loading dye ile karıştırılır ve agar üzerinde tarağın 
oluşturduğu  deliklere doldurulur.

·	 İlk deliğe de DNA merdiveni yüklenir.
·	 Örnekler 60Voltta agarın 2/3ünü geçene kadar yürütülür.
·	 Agar UV ışığı altında incelenir. 448 bp lik bant PPR için spesifiktir.

8. KAYNAKLAR
1.  OIE MANUAL. Standarts of diagnostic tests and vaccines. 
2. Özkul A, Akca Y, Aklan F, Barrett T, Karaoglu T, Bilge Dagalp S, Anderson J, Yesilbag K, 

Cokcaliskan C, Gencay A and Burgu I.  Prevalance, Distribution, and Host Range of Peste 
des petits ruminants virus, Turkey. Emerging Enfectious Diseases.2002, 8(7),401-471.

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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KOYUN - KEÇİ VEBASI’NIN 
Real Time  RT-PCR İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 

Koyun, keçi iç organ ve kan örneklerinden hastalığın teşhisi.

2. UYGULAMA ALANI

Koyun Keçi vebası’nın moleküler teşhisi.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR
PPRV :Peste des petits ruminants virusu 
Real time RT-PCR, (rRT-PCR): Real Time Reverz Transkriptaz Zincirleme Polimeraz 
Reaksiyonu
CP: Bir amplifikasyon reaksiyonunda örneğe ait floresanın background floresana göre artış        
gösterdiği siklus “crossing point” olarak isimlendirilen nokta.
Standart Curve: Absolute  Quantification analizinde bilinmeyen bir örneğin konsantrasyonunu 
belirlemek için kullanılır. Standart curve ile elde edilen eğri bize her bir amplifikasyon 
siklusunun sonunda  DNA konsantrasyonunun ne kadar hızlı artmasının beklendiğini 
belirler. Standart curve eğrisi ayrıca “efficiency of the curve” olarak ta isimlendirilir.

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Hastalıktan şüpheli hayvanlara ait akciğer, karaciğer, lenf yumrusu gibi iç organ örnekleri, 
antikoagülanlı tüplere alınmış kan örnekleri ve ağız-burun swap örneklerinden RNA 
ekstraksiyonu yapılır. rRT-PCR ile PPR virusu  spesifik primerler ve prob  kullanılarak 
hastalık etkenine ait virusun nükleik asiti saptanır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1.Materyal

Koyun vebası şüpheli tam kan, swap veya dokular (akciğer, karaciğer, dalak).
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7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 Mikrosantrifüj      
·	 Vortex     
·	 Pipetörler      
·	 Pipet uçları    
·	 Laminar flow         
·	 -86°C derin dondurucu   
·	 -20°C dondurucu   
·	 CombiSpin    
·	 LightCycler 2.0.veya muadili bir cihaz  
·	 Mikrosantrifüj tüpleri (1,5ml) 

7.1.2.Kullanılan kimyasallar
Primerler, Prob, One step RT-PCR kit, 25mM MgCl2  ,  RNase İnhibitör.

7.1.3. Kullanılan primerler ve prob

Primer1:  NPPRf TAQ 5’-GAGTCTAGTCAAAACCCTCGTGAG-3’

Taqman probe NPPRp TAQ  FAM-5’-CGGCTGAGGCACTCTTCAGGCTGC-3’-BHQ1

Primer 2: NPPRr TAQ 5’-TCTCCCTCCTCCTGGTCCTC-3’.

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin yapılması

7.2.1.RNA ekstraksiyonu 

Kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.

7.2.2.rRT-PCR
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kit kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örnekler ilave edilir ve tüpler  real time PCR cihazına yerleştirilir. Ekstraksiyon 
kontrolü olarak örneklerle birlikte ekstrakte edilmiş pozitif ve negatif bir RNA, RT-PCR 
kontrolü olarak PPR pozitif bir RNA mastermix karışımına eklenmelidir. 
Real time PCR Isı bilgileri
cDNA sentezi :  Kullanılan kitin önerdiği şekilde yapılır.

PCR:
950C’de 15 saniye        45 siklus
600C’de 45 saniye



www.tarim.gov.tr 219

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

www.tarim.gov.tr 457

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

7.2.3.Sonuçlar: 

1. Örneklere ait elde edilen sonuçlar pozitif ve negatif kontrolle karşılaştırılarak 
değerlendirilir.

2. Pozitif örneklerde yükselen bir eğri gözlenirken negatif kontrol ve negatif örneklerde 
dümdüz bir floresans çizgisi izlenmelidir.

3. Bir örneğin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu analiz ederken Ct değeri <30 ise pozitif, 
Ct değeri 30-35 arasında ise ve sigmoid logaritmik bir eğri ise zayıf pozitif , Ct değeri  >35 
ise ve amplifikasyon eğrisi linear bir yapıda ise negatif olarak kabul edilir. 

4. Şüpheli bir durum varsa pozitif olduğu bilinen bir örnekten hazırlanan standart 
dilüsyonları ile şüpheli örnek kullanılarak rRT-PCR yenilenir. Yükselen bir eğri oluşturan 
en düşük konsantrasyondaki pozitif örnek ile incelenen örnek karşılaştırılarak karar 
verilir.  

8.İLGİLİ DOKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER
1.  OIE MANUAL. Standarts of diagnostic tests and vaccines. 4. edition.2000.chapter 2.1.5. 

114-121.
2.  O.Kwiatek et al, Quantitative one step real-time RT-PCR for  the fast detection of  the 

four genotypes of PPR. J. Virol. Methods 165(2010)168-177

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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KOYUN – KEÇİ ÇİÇEK VİRUSUNUN 
İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU 

1. AMAÇ

Koyun-keçi çiçek hastalığına yakalanmış hasta koyun ve keçilerden elde edilen  marazi 
maddelerden koyun–keçi çiçek virusunun  izolasyonu ve identifikasyonun yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Koyun–keçi çiçek virusunun  marazi maddelerden izolasyon ve identifikasyonu

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 
Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR 
 

SNT        Serum nötralizasyon testi

LT        Lamb testis ( Kuzu testis hücresi ) 

DKID50     Doku kültürü infektif doz elli

FCS         Fötal Calf serum 

NBCS        Newborn calf serum

PBS       Fosfat buffer solüsyonu

G-MEM    Glasgow Minimim Esansiyel Medium

MEM        Minimum essansial medium

EDTA       Etilen daimin tetra asetikasit
CPE       Citopatticeffect
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Çiçek hastalığına yakalanmış koyun ve keçilerden alınmış lezyonlu organ parçaları bir havan 
için de önce inokulum haline getirilir. Elde edilen inokulumdan monolayer oluşturmuş 
hücre kültürlerine yeteri miktarda ekim yapılır ve yeteri süre etüvde inkubasyona bırakılır. 
Eğer virus üremesine bağlı CPE odakları görülmez ise 3 kez kör pasaj yapılır. CPE odakları 
saptanan numunelerden elde edilen virus süspansiyonundan serum nötralizasyon testi ile 
üreyen virusun identifikasyonu yapılır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal 

7.1.1. Kullanılan Materyaller

Etkenin izolasyonu için, nötralizan antikorlar gelişmeden önce klinik belirtilerin görüldüğü 
ilk hafta için de ölen hayvanlardan alınan lenf yumrusu, akciğerin lezyonlu parçaları, deri 
papülleri uygun materyallerdir.

Ateşli dönemde generalizasyon oluşmadan viremi safhasında heparin veya EDTA’ lı tüplere 
alınan kan örnekleri de izolasyonda kullanılır.

Koyun çiçeği virusu, koyun veya sığır orijinli primer hücre kültürlerinde üretilir. Primer 
kuzu testis (LT) veya kuzu böbrek (LK) hücre kültürleri ve  sığır böbrek  hücre kültürü.

7.1.2. Kullanılan Ekipmanlar

İnverted mikroskop
Pipetör
5,10,25 ml’ lik disposable pipetler
Pipet uçları 

96 gözlü Pleytler

25 cm2- 75 cm2 – 175 cm2 flasklar

CO2 li etüv

Benmari 

Vortex

Isıtılıcı karıştırıcı

Pipet (tek uçlu, 4 uçlu ve 12 uçlu)

pipetör

Sarı (100mikrolitrelik)  ve mavi (1000 mikrolitrelik) pipet uçları
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7.1.3. Kullanılan solüsyon ve besiyerleri 
Hücre üretme besiyeri (%10 FCS’lu GMEM–MEM)

Virus üretme besiyeri  (%2 FCS’lu veya serumsuz GMEM–MEM)

Fötal calf serum

NBCS

Penisilin-streptomicin

Partricine

L- Glutamin

Koyun- keçi çiçek hiperimmun serumları

Tripsin solüsyonu
Tripsin –EDTA solüsyonu
PBS
DMSO ( Dimetil Sülfoksit )

7.2.  Metod

7.2.1.  Koyun-Keçi Çiçek Virusu İzolasyonu

7.2.1.1.  Etkenin izolasyonu için, nötralizan antikorlar gelişmeden önce klinik belirtilerin 
görüldüğü ilk hafta için de ölen hayvanlardan alınan lenf yumrusu, akciğerin lezyonlu 
parçaları, deri papülleri uygun materyallerdir. 

7.2.1.2.  Ateşli dönemde generalizasyon oluşmadan viremi safhasında heparin veya EDTA’ lı 
tüplere alınan kan örnekleri de izolasyonda kullanılır.

7.2.1.3. Koyun çiçeği virusu, koyun veya sığır orijinli primer hücre kültürlerinde üretilir. 
Primer kuzu testis (LT) veya kuzu böbrek (LK) hücre kültürleri, sığır böbrek hücre 
kültürlerinden daha duyarlıdır. 

7.2.1.4. Ölen veya hasta hayvanlardan alınan lenf yumrusu, akciğerin lezyonlu parçaları, deri 
papülleri steril havan için de steril kum eklenip ezilerek süspanse haline getirilir.

7.2.1.5.  Ezilerek hazırlanan çiçek şüpheli örnekten elde edilen 1 ml üst sıvı %90 monolayer 
oluşmuş ve üç kez PBS ile yıkanan LT veya LK hücre kültürleri içeren 25 cm2’lik hücre kültürü 
flasklarına inokule edilir. 

7.2.1.6.  1 saat süreyle 37oC’de adsorbsiyona bırakılır. 

7.2.1.7. Süre sonunda tekrar 3 kez PBS ile yıkanarak uygun bir vasat, örneğin GMEM 
(Glasgow MEM) ile %2 fötal dana serumu eklenerek inkubasyona bırakılır ve 14 gün süreyle 
her gün CPE oluşumu yönünden kontrolleri yapılır.

.
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7.3.   Koyun-keçi çiçek virusunun İdentifikasyonu

Virus Nötralizasyon Testi 

-Titresi saptanan (100 DKID50/0.1 ml) virus ile  koyun çiçek hiperimmun serumu eşit oranda 
karıştırılarak 37oC’de bir saat inkubasyona bırakılır. 

-Süre sonunda karışım %90 monolayer oluşturmuş flask kuzu böbrek hücre kültürlerine 
ekilir. 

-Kontrol amacıyla aynı özellikte bir kuzu böbrek hücre kültürüne pozitif kontrol koyun çiçek 
virusu (100 DKID50 /0.1 ml ), diğerine 0.1 ml vasat inokule edilir. 

-Hücre kültürleri 37oC’de bir saat inkubasyona bırakılır. 

-Süre sonunda hücrelerin yüzeyi PBS ile yıkanır ve %2 FCS’ lu virus üretme vasatından 7.5ml 
eklenerek 10 gün süreyle inkubasyona bırakılır. 

-Her gün hücrelerin CPE oluşumları yönünden kontrolleri yapılır.
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EKTİMA VİRUSU İZOLASYON VE 
İDENTİFİKASYONU

1. AMAÇ

Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda Ektima hastalığına sebep olan orf virusunun marazi 
maddelerden izolasyon ve identifikasyonu amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Orf virusunun marazi maddelerden izolasyon ve identifikasyonu

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

5. KISALTMALAR/ TANIMLAR 
 

SNT        Serum nötralizasyon testi

LT        Lamb testis ( Kuzu testis hücresi ) 

DKID50     Doku kültürü infektif doz elli

FCS         Fötal Calf serum

NBCS        Newborn calf serum 

PBS       Fosfat buffer solüsyonu

Flask         Hücrelerin üretiltiği steril şişeler

G-MEM    Glasgow Minimim Esansiyel Medium

MEM        Minimum essansial medium

EDTA       Etilen diamin tetra asetikasit
CPE       Citopatic effect
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Ektima hastalığına yakalanmış koyun ve keçilerden alınmış lezyonlu organ parçaları bir 
havan için de önce inokulum haline getirilir. Elde edilen inokulum’dan monolayer oluşturmuş 
hücre kültürlerine yeteri miktarda ekim yapılır ve yeteri süre etüvde inkubasyona bırakılır. 
Eğer virus üremesine bağlı CPE odakları görülmez ise 3 kez kör pasaj yapılır. CPE odakları 
saptanan numunelerden elde edilen virus içeriğinden serum nötralizasyon testi ile üreyen 
virusun identifikasyonu yapılır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal 

7.1.1. Kullanılan Materyaller

Etken izolasyonu için, nötralizan antikorlar gelişmeden önce klinik belirtilerin görüldüğü ilk 
hafta için de ölen hayvanlardan alınan ağız için de ve dudaklarda yer alan lezyonlu kısımlar 
uygun materyallerdir.

Ektima virusu, koyun veya sığır orijinli primer hücre kültürlerinde üretilir. Primer kuzu 
böbrek (LK) hücre kültürleri ve sığır böbrek hücre kültürleri uygun materyallerdir. 

Standart Ektima virusu: E (P) CK21

7.1.2. Kullanılan Ekipmanlar

İnverted mikroskop

Pipetör

5,10,25 ml’ lik disposable pipetler
Pipet uçları 

96 gözlü Pleytler

25 cm2- 75 cm2 – 175 cm2 flasklar

CO2 li etüv

Benmari 

Vortex

Isıtıcılı karıştırıcı

Pipet (tek uçlu, 4 uçlu ve 12 uçlu)

Pipetör

Sarı (100mikrolitrelik)  ve mavi (1000 mikrolitrelik) pipet uçları
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7.1.3. Kullanılan solüsyon ve besiyerleri 
Hücre üretme besiyeri (%10 FCS’lu GMEM–MEM)

Virus üretme besiyeri  (%2 FCS’lu veya serumsuz GMEM–MEM)

Fötal calf serum

NBCS

Penisilin-streptomicin

Partricine

L- Glutamin

Koyun- keçi çiçek hiperimmun serumları

Tripsin solüsyonu
Tripsin –EDTA solüsyonu

PBS
DMSO ( Dimetil Sulfoksit )

7.2.  Metod

7.2.1 Ektima Virusunun İzolasyonu

- Etkenin izolasyonu için, nötralizan antikorlar gelişmeden önce klinik belirtilerin görüldüğü 
ilk hafta için de ölen hayvanlardan alınan deri kabukları alınır.

- Ölen veya hasta hayvanlardan alınan ağız içi lezyonları ve deri papülleri steril havan için de 
ezilerek süspanse haline getirilir.

- Ezilerek hazırlanan şüpheli örnekten elde edilen 1 ml üst sıvı %90 monolayer oluşmuş ve üç 
kez PBS ile yıkanan DB veya LK hücre kültürleri içeren 25 cm2 ‘lik hücre kültürü flasklarına 
inokule edilir. 

- 1 saat süreyle 37oC’de adsorbsiyona bırakılır. 

- Süre sonunda tekrar 3 kez PBS ile yıkanarak  %2 fötal dana serumlu GMEM (Glasgow 
MEM)  eklenerek inkubasyona bırakılır ve 14 gün süreyle her gün CPE oluşumu yönünden 
kontrolleri yapılır.
7.3.   Ektima Virusu’nun İdentifikasyonu

7.3.1.Virus Nötralizasyon Testi 

-Titresi saptanan (100 DKID50/0.1 ml) şüpheli virus ile  Ektima hiperimmun serumu eşit 
oranda karıştırılarak  37oC’de bir saat inkubasyona bırakılır. 

- Süre sonunda karışım  %90 monolayer oluşturmuş flask kuzu böbrek hücre kültürlerine 
ekilir. 

- Kontrol amacıyla aynı özellikte bir kuzu böbrek hücre kültürüne saf virus E(P)CK21 (100 
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DKID50 / 0.1 ml), diğerine 0.1 ml vasat inokule edilir. 

- Hücre kültürleri 37oC’de bir saat inkubasyona bırakılır.

- Süre sonunda hücrelerin yüzeyi PBS ile yıkanır ve %1 FCS’ lu  virus üretme vasatından 7.5 
ml eklenerek 10 gün süreyle inkubasyona bırakılır. 

- Sonuçların Değerlendirilmesi

Her gün hücrelerin CPE oluşumları yönünden kontrolleri yapılır

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. McKeever,D.J., Jenkinson D.M., Hutchison G. And Reid H.W. Studies of the pathogenesis 
of orf virus infection in sheep. J. Comp. , 1988 ; 99: 317-328.

2. Hoskins J. M.   Virological Procedures. 1. Ed. Butterworth & co. Ltd. London. 1967 ; 201 
–250.

3. Burleson F.G., Chambers T.M. and Wıedbrauk D.L. Virologia Laboratory Manuel. 1. ed. 
Academic Press. California. 1992 ; 20 – 61.

4. Busby D.W.G. and House W. and Macdonald J.R.  Virological Technique. 1.ed. Churchill 
Ltd. London, 1964 ; 95 – 136.

5. Nettleton P.F., Brebner I.P., Gilray J.A., Bell G.D., Reid H.W. Tissue culture- propagated 
orf virus vaccine protects lambs from orf virus challenge. The Vet. Record. 1996; 138 : 
184-186
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BORDER DİSEASE ENFEKSİYONUNUN 
SEROLOJİK TANISI

1. AMAÇ
Border Disease (BD) enfeksiyonunun  spesifik antikor tespitine dayalı indirekt tanısıdır. 
 
2. UYGULAMA ALANI

Border Disease hastalığı virusunun identifikasyonu amacıyla serolojik tekniklerin kullanıldığı 
uygulamaları kapsamaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları 2-80C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyt’de hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır.
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Border Disease (BD): Koyun ve keçilerin abort, ölü doğum erken doğum veya normalden 
düşük ağırlıklı yavru doğumu ile karakterize persiste özellikte gösterebilen viral bir 
enfeksiyonudur. 

BD Virusu (BDV) : Flaviviridae familyası Pestivirus genusunda yer alır. Etken, domuzların 
Classical Swine Fever (CSF) ve sığırların Bovine Viral Diarrhoea (BVD) virusu ile yakın 
ilişkilidir. Koyun ve keçilerde BVDV 1 ve BVDV 2 genotipleri ile de pestivirus enfeksiyonları 
bildirilmiştir. Etkenlerin, sitopatojen ve non sitopatojen biyotipleri vardır.

BVDV 1 ve BVDV 2: BD Virusu yanı sıra BDV Virusları da koyun ve keçileri enfekte edebilir. 
Bu durum ayırıcı teşhiste dikkate alınmalıdır. 

Serum Nötralizasyon50 (SN50): Serum örneklerinin pestivirus yönünden mikronötralizasyon 
testinde pozitif bulunmasının ardından bir seri sulandırılmasının yapıldığı ve kros 
nötralizasyonun test edildiği nötralizasyon testidir.

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Border Disease (BD) hastalığının teşhisi amacıyla şüpheli hayvanlardan elde edilen kan 
serumu örneklerinde enfeksiyonun indirekt identifikasyonu amaçlanmaktadır. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

Border Disease (BD) hastalığının teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut bulguları 
kaybolduktan sonra alınan (en az 2 hafta sonra) kan serumu örnekleri; virus enfeksiyonuna 
bağlı oluşan spesifik nötralizan antikorların tespiti amacıyla kullanılır.  

Hastalık şüpheli materyaller laboratuvara gönderilirken soğuk zincirin kırılmamasına özen 
gösterilmelidir.

7.1.Materyal

7.1.1.Kullanılan ekipman 

- Soğutmalı santrifüj                                           

- CO2’li etüv

- -20°C derin dondurucu

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

 7.1.2. Kullanılan Kimyasallar 

- Fötal serum

- Hücre üretme vasatı



www.tarim.gov.tr 231

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

www.tarim.gov.tr 469

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

- Hücre kültürü kullanımına uygun 96 gözlü mikropleyt

- Ticari antikor ELISA kiti                                             

        

7.2.1.Numunenin Hazırlanması

- Kan serumu örnekleri santrifüjle kan pastasından ayrılıp, testlerde kullanılmak üzere 
cryoviallere bölünerek toplanır ve -20°C’de dondurularak saklanır.     

- Serum örnekleri virus nötralizasyon testinde kullanmadan önce 56 °C’de 30 dakika 
inaktive edilmelidir. 

7.2.2. Numunelerin Analizi

7.2.2.1. Virus Nötralizasyon Testi

Pestivirus enfeksiyonlarının serolojik identifikasyonunda virus nötralizasyon testi önem 
taşımaktadır. Bu amaçla küçük ruminantlardan elde edilen kan serumu örnekleri inaktive 
edildikten sonra SN50 testini yapmak amacıyla 96 gözlü mikropleytlerde 1:5 sulandırma 
minimal olmak üzere log5 tabanına göre sulandırılırlar. Bir serum örneği eş zamanlı olarak 
hem BDV hem de BVDV nötralizan antikorları yönünden test edilmelidir. Her örnek çift 
göz çalışılmalıdır. Nötralizasyon testinde BDV Referenz Virusu olarak Moredun suşu, 
Referenz Hücreler FLM veya SFT-R kullanılır. BVDV yönünden yapılacak nötralizasyon 
testinde BVDV 1 Referenz Virusu NADL, Referenz Hücreler ise önceden pestivirus negatif 
olduğu tespit edilmiş ve primer olarak hazırlanmış Fötal Dana Böbrek, Bovine turbinata 
veya devamlı hücre kültürü olarak virusun adapte edilmiş olduğu pestivirus negatif MDBK 
hücreleri kullanılmalıdır. Sulandırmalardan 1:5’e eşit veya küçük değerler negatif olarak 
değerlendirilir. Sonuçların değerlendirilmesinde hangi enfeksiyona karşı yüksek SN50 titresi 
tespiti yapılıyorsa, serodiagnostik olarak enfeksiyonun o virus tarafından meydana getirildiği 
kararına varılır. 

7.2.2.2. Antikor ELISA

BDV spesifik Antikor ELISA (Svanova) kiti, ticari firmanın bildirdiği prosedüre göre yapılır. 
BVDV enfeksiyonundan şüpheli durumlarda aynı serum örneklerinde BVDV Antikor ELISA 
kitlerinin de eş zamanlı kullanılması önemlidir. Pozitiflik tespit edilen örnekler nötralizasyon 
testine alınarak SN50 yapılmalı ve ayırıcı tanıya gidilmelidir. 

7.2.2.3. AGID

Agar gel immunodiffusion testi (AGID), BD, BVDV ve CSFV enfeksiyonlarının ayırıcı tanısı 
amacıyla kullanılabilir.
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8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, Chapter 2.7.1.
2. BDV Antikor ELISA test kullanım kılavuzu (İthal ruhsatı almış lisanslı kitler)

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni



www.tarim.gov.tr 233

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

www.tarim.gov.tr 471

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

BORDER DISEASE VİRUSU’NUN 
İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU

1. AMAÇ

Border Disease (BD) hastalığı etkeninin hücre kültürü kullanılarak izolasyon ve 
identifikasyonudur. 
 
2. UYGULAMA ALANI

Border Disease hastalığı virusunun üretilmesi ve adının konulması amacıyla kullanılır.  
İzolasyon amacıyla duyarlı hücre kültürüne ekim ve immunohistokimyasal boyamalar 
yapılır. Ayrıca koyunlarda sığırların BVDV etkenlerinin enfeksiyonundan şüphe edildiği 
durumlarda identifikasyon amacıyla BVDV antijen ELISA, RT-PCR, virus nötralizasyon 
teknikleri de kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Border Disease (BD): Koyun ve keçilerin abort, ölü doğum erken doğum veya normalden 
düşük ağırlıklı yavru doğumu ile karakterize persiste özellikte gösterebilen viral bir 
enfeksiyonudur. 

BD Virusu (BDV) : Flaviviridae familyası Pestivirus genusunda yer alır. Etken, domuzların 
Classical Swine Fever (CSF) ve sığırların Bovine Viral Diarrhoea (BVD) virusu ile yakın 
ilişkilidir. Koyun ve keçilerde BVDV 1 ve BVDV 2 genotipleri ile de pestivirus enfeksiyonları 
bildirilmiştir. Etkenlerin, sitopatojen ve non sitopatojen biyotipleri vardır (Oguzoglu T.C., 
2008).

BVDV 1 ve BVDV 2: BD Virusu yanı sıra BDV Virusları da koyun ve keçileri enfekte edebilir. 
Bu durum ayırıcı teşhiste dikkate alınmalıdır. 
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Hücre hattı : Primer veya devamlı ovine kökenli hücre hatları ve/veya primer bovine 
turbinata, trachea hücre kültürleri kullanılmaktadır.

Sitopatik Etki (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması veya 
virus komponentlerinin sentezlenmesi sonucunda gözlenen morfolojik hücre değişikliklerini 
tanımlamaktadır.

Nonsipatojenik Etki (NCPE): Hücre kültüründe virus üremesi sonucunda herhangi bir 
morfolojik bozukluk meydana gelmemesidir.

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Border Disease (BD) hastalığının teşhisi amacıyla örneklerin duyarlı hücre kültüründe 
üretilmesi ve üretilen virusun identifikasyonudur. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI

Border Disease (BD) hastalığının teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut/persiste 
döneminde antikoagulanlı kan tüplerine alınmış tam kan örnekleri, ölen hayvanlara ait 
akciğer, dalak, mesenterik ve bronchial lenf yumrularından hazırlanan doku homojenizatları 
ve persiste enfeksiyon tespiti amacıyla beyin örnekleri kullanılır.  

Semen örneklerinden de doku kültüründe etken izolasyonu ve identifikasyonu yapılmaktadır.

Tam kan örnekleri, doku homojenizatları ve semen doku kültüründe  etken izolasyonu

 ve identifikasyonu amacıyla,  nükleik asit tespiti amacıyla kullanılır.                      

Hastalıktan şüpheli materyaller laboratuvara gönderilirken soğuk zincirin kırılmamasına 
özen gösterilmelidir.

7.1.Materyal

7.1.1.Kullanılan ekipman 

- Laminar flow kabin                                         

- Doku kültürü flaskları

- Soğutmalı santrifüj                                           

- Steril santrifuj tüpü

- 37 °C’lik inkübatör                                           

- Disposable pipetler

- CO2’li inkübatör                                                

- Makas, pens

- Su banyosu                                                        

- Steril enjektör
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- -20°C ve -85°C’lik derin dondurucu                  

- Homojenizatör

- ELISA reader

- Doku kültürü mikroskobu  

- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

 7.1.2. Kullanılan Kimyasallar 

- MEM-Earle, MEM-Eagle                                    

- PBS 

- Fetal calf serum                              

- Trypsin/EDTA solüsyonu              

- Antibiyotik-antimikotik solüsyonu

- İdentifikasyonda kullanılan ticari kit ile gerekli olan bütün reagentlar sağlanmaktadır.

7.2. Numunenin Hazırlanması

- İç organ örneklerinden aseptik şartlarda steril makas, pens kullanılarak cam petrilere 
yaklaşık 1 gr’lık parçalar alınır, bunlar makas ve bistüri yardımıyla mümkün 
olduğunca küçük parçalara ayrılır. 1/10 oranında PBS ilave edilerek steril tüplere alınır. 
Homojenizatörde homojen hale getirilir.  

- Homojenizatörde parçalanan organlar 3500 devir’de 4°C’de 15 dakika santrifüj edilir.

- Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve -20°C’de 
dondurularak saklanır.     

- Laboratuvara gönderilen semen örnekleri taze veya sıvı azot için de dondurularak 
muhafaza edilmiş olmalıdır. 

- Antikoagulanlı kan örnekleri 2000 devir’de 4°C’de 10 dakika santrifüj edilir. Plazma 
uzaklaştırılır. Lökositler pastör pipeti yardımıyla alınarak 10xAntibiyotikli PBS ile 
sulandırılır. İnokulasyon yapılıncaya dek -80°C’de dondurularak saklanır.   

7.3. Numunelerin Analizi

7.3.1.Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Laboratuvara gelen tam kan örnekleri (lökosit fraksiyonları), organ materyalleri ve semen 
örneklerinden duyarlı hücre kültürüne (Fötal kuzu testis, böbrek, akciğer primer hücre 
kültürleri, Semikontinyus fötal kuzu kas, embriyo, koyun choroid plexus, bovine embriyonik 
trachea veya turbinata) ekim yapılır. Hücreler 5 günlük inkubasyondan sonra pestivirus 
varlığını belirleyebilmek üzere immunperoksidaz veya immunfloresans işaretli konjugat 
yardımıyla identifikasyon testine alınır.
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7.3.2. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

Etken izolasyonu ve identifikasyonu testlerinde Border Disease Virusuna duyarlı olan hücre 
hatları kullanılır.

Testlerde kullanılacak hücreler ve fötal dana serumu öncelikle pestivirus kontaminasyonu 
ihtimali sebebiyle mutlaka pestivirus enfeksiyonu yönünden test edilmeli ve negatif oldukları 
teyit edilmelidir. Doku kültürü flasklarında üretilen monolayer tabakalanmış duyarlı hücreler, 
24 gözlü pleytlere alınarak burada üretilir. Her örnek için bir göz kullanılır. 

7.3.3. Duyarlı hücre kültürüne şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

- Monolayer tabakalanmış olan hücreler inokulasyon için kullanılır.

- Pleytlerdeki hücrelerin vasatları boşaltılıp hücre yüzeyi serumsuz EMEM ile yıkandıktan 
sonra ekim yapılır. 

- Ekim yapılırken flasklara kullanılan doku kültürü şişesi hacminin %1’i oranında inokulum 
adsorbsiyonlu olarak ekilir. 

- Ekim yapılan pleytler hergün CPE oluşup oluşmadığı yönünden mikroskopik olarak 
muayene edilir.

- CPE görülmeyen örneklere 5 günlük inkübasyonlar uygulanarak 2 kere kör pasaj yapılır. 
Zira doğada yaygın bulunan biyotip nonsitopatojen biyotiptir. Ayrıca keçilerden elde 
edilen saha izolatlarının sitopatojen nitelikte olduğu da unutulmamalıdır. 

- CPE görülen ve CPE görülmeyen tüm örnekler –20 °C’de dondurulup çözdürülür ve 
primer inokulasyonda olduğu gibi yeni bir 24 gözlü pleyte ekilir. İdentifikasyon için 
spesifik konjugat kullanılarak immunfloresans veya immunperoksidaz (PLA) testleri 
yapılır.

- Semen örneklerinden etken izolasyonu yapılırken 200ml semen örneği 2 ml antibiyotik 
içeren fötal serum ilave edilerek sulandırılır. 

- Hücre ekimlerinde virus izolasyonu gerçekleştiği durumlarda Border Disease spesifik 
monoklonal antikorlar kullanılarak immunohistokimyasal testler yapılarak identifikasyon 
gerçekleştirilebilir. 

7.3.4. Antijen ELISA

- Bugüne dek Border Disease Virusunu tanıyan ticari bir antijen ELISA kiti mevcut 
değildir. Ancak koyun ve keçilerde, sığırlardaki BVD Viruslarının da enfeksiyon 
meydana getirebildiği bilindiği için bu gibi şüpheli durumlarda ticari BVDV antijen 
ELISA kitleri kullanılmaktadır. Bu nedenle adlandırmadan önce, antijen ELISA testinde 
pozitiflik görülmesi halinde; elde edilen izolatın moleküler karakterizasyonu yapılması 
gerekmektedir. 
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- Antijen ELISA testinde lökositlerden, organ homojenizatlarından ve hücre kültürü 
ekimlerinden elde edilen süpernatant test materyali olarak kullanılmaktadır. Testin temel 
basamakları ticari olarak farklı kuruluşlar tarafından üretilen ELISA kitlerinde aynıdır. 
Kullanılan antijen ELISA kitinin protokolüne uygun olarak test yapılmalıdır. 

8.   İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

KAYNAKLAR
1. OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines Chapter 2.7.1
2. ELISA test kiti protokolü (ithal ruhsatı almış lisanslı kit)
3. Oguzoglu TC. (2008). Border Disease, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 

55, 69-74.
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BORDER DISEASE’İN MOLEKÜLER TANISI

1. AMAÇ

Border Disease (BD) hastalığı etkeninin moleküler teknikler kullanılarak identifikasyonudur. 

 

2. UYGULAMA ALANI

Border Disease hastalığı virusunun identifikasyonu amacıyla nükleik asit tespiti ve sekans 
analizi tekniklerinin kullanıldığı uygulamaları kapsamaktadır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Border Disease (BD): Koyun ve keçilerin abort, ölü doğum, erken doğum veya normalden 
düşük ağırlıklı yavru doğumu ile karakterize, persiste-tolore enfeksiyon özelliği gösterebilen 
viral bir enfeksiyonudur. 

BD Virusu (BDV) : Flaviviridae familyası Pestivirus genusunda yer alır. Etken, domuzların 
Classical Swine Fever (CSF) ve sığırların Bovine Viral Diarrhoea (BVD) virusu ile yakın 
ilişkilidir. Koyun ve keçilerde BVDV 1 ve BVDV 2 genotipleri ile de pestivirus enfeksiyonları 
bildirilmiştir. Etkenlerin, sitopatojen ve non sitopatojen biyotipleri vardır.

BVDV 1 ve BVDV 2: BD Virusu yanı sıra BDV Virusları da koyun ve keçileri enfekte 
edebilir. Bu durum ayırıcı teşhiste dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla koyun ve keçilerden elde 
edilen antijenlerin öncelikle pestivirus olarak adlandırılması gerekmektedir. Ancak yapılacak 
moleküler karakterizasyon/sekans analizi sonrasında BDV veya BVDV olduğu kesin olarak 
söylenilebilir. 

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Border Disease (BD) hastalığının teşhisi amacıyla şüpheli hayvanlardan elde edilen örneklerde 
ve virus izolasyonu amacıyla kullanılan hücre kültürü süpernatanlarında, pestivirus genomuna 
spesifik nükleik asitin tespiti ve sekans analizi sonucunda identifikasyonu amaçlamaktadır. 
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7. TEST METODU’NUN TANIMI

Border Disease (BD) hastalığının teşhisinde hasta hayvanlardan hastalığın akut/persiste 
döneminde antikoagulanlı (EDTA’lı) kan tüplerine alınmış tam kan örnekleri, erkek 
hayvanlardan alınan semen örnekleri, ölen hayvanlara ait akciğer, dalak, beyin, mesenterik 
ve bronchial lenf yumrularından hazırlanan doku homojenizatları ve hücre kültürüne 
inokulasyonla kazanılan virus izolasyon materyali kullanılır.  

Hastalık şüpheli materyaller laboratuvara gönderilirken soğuk zincirin kırılmamasına özen 
gösterilmelidir.

7.1.Materyal

7.1.1.Kullanılan ekipman 
- Soğutmalı santrifüj                                           
- Disposable DNAse RNAse ari plastik malzeme
- -20°C ve -85°C’lik derin dondurucu                  
- Homojenizatör
- Thermal cycler
- Elektroforez tankı
- Jel görüntüleme sistemi
- Çeker ocak
- Master miks hazırlama kabini
- Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar 
- PCR ekstraksiyon kiti
- RT-PCR reagentları
- Agaroz 
- Elektroforez buffer’ı
- PCR ürünü pürifikasyon kiti                                       

7.2. Metot        

7.2.1.Numunenin Hazırlanması

- İç organ örneklerinden aseptik şartlarda steril makas, pens kullanılarak cam petrilere 
yaklaşık 1 gr’lık parçalar alınır, bunlar makas ve bistüri yardımıyla mümkün 
olduğunca küçük parçalara ayrılır. 1/10 oranında PBS ilave edilerek steril tüplere alınır. 
Homojenizatörde homojen hale getirilir.  

- Süpernatant kısmı testlerde kullanılmak üzere cryoviallere bölünerek toplanır ve -20°C’de 
dondurularak saklanır.     

- Laboratuvara gönderilen semen örnekleri taze veya sıvı azot için de dondurularak 
muhafaza edilmiş olmalıdır. 

- Antikoagulanlı (EDTA’lı) tüplere alınan kan örnekleri ekstraksiyon amacıyla kullanılır.
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7.2.2. Numunelerin Analizi

7.2.2.1 Nükleikasit Tespiti

-  Total RNA; Fenol-Kloroform-İzoamilalkol, Trizol, ticari spin colum kitleri veya magnetik 
boncuk metodlarından herhangi biri kullanılarak ekstrakte edilir. 

- RNA; ticari kit yardımıyla Reverse transcriptase kullanılarak, komplementer DNA’ya 
(cDNA) çevrilir. Reaksiyon, kullanılan kitin bildirdiği prosedüre göre yapılır.

- Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) kullanılan pestivirus ve BDV spesifik primerler kullanılarak 
PCR reaksiyonu sonucunda agaroz jel elektroforez yapılarak istenen büyüklükte ürün elde 
edilip edilmediği kontrol edilir. Her reaksiyonda pozitif ve negatif kontrollerin kullanımı 
da unutulmamalıdır. 

Tablo 1: Pestivirus generik ve Border Disease spesifik primer dizinleri

Primer 
Adı Dizin PCR Ürün 

Büyüklüğü Referenz
Primer 
Annealing 
Isısı °C

324
5´-ATGCCCWTAGTAGGACTAGCA–3´ 
(W=A/T)

288 bp Vilcek ve 
ark., 1994 56

326 5´-TCAACTCCATGTGCCATGTAC–3´

PBD1 5´-TCGTGGTGAGATCCCTGAG–3´

225 bp
Vilcek ve 
ark. 1997; 
Vilcek ve 
Paton, 2000

56
PBD2

5´-GCAGAGATTTTTTATACTAGCCTATRC–
3´(R=A/G)

-Ayrıca BVDV etkenlerinin de küçük ruminantlarda aynı şekilde enfeksiyon meydana 
getirebileceği ihtimali ile pestivirus yönünden pozitiflik veren örneklerin BVDV 1 ve 
BVDV 2 enfeksiyonu yönünden ayırıcı teşhisinin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla; 
aşağıdaki tabloda (Tablo 2) bildirilen primerler kullanılarak RT-PCR reaksiyonu yapılması 
virotiplendirmede önemlidir. 
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Tablo 2: BVDV 1 ve BVDV 2 enfeksiyonlarına spesifik primer dizinleri

Primer 
Adı Dizin PCR Ürün 

Büyüklüğü Referenz
Primer 
Annealing 
Isısı °C

B3 5′-GGT AGC AAC AGT GGT GAG- 3′
221 bp, BVDV 1

Letellier 
ve ark. 
1999

50
B4 5′-GTA GCA ATA CAG TGG GCC- 3′

B5 5′-ACT AGC GGT AGC AGT GAG- 3′
221 bp, BVDV 2

Letellier 
ve ark. 
1999

50
B6 5′-CTA GCG GAA TAG CAG GTC- 3′

 7.2.2.2 Sekans Analizi

- Generik (324 ve 326) primer çifti ile elde edilen pozitif reaksiyonlar, ticari temizleme kiti 
yardımıyla pürifiye edilerek sekans analizine hazır hale getirilir. 

- Pestivirusların filogenetik analizlerinde genomun Npro bölgesine spesifik ürünlerin de 
sekans analizi yapılması gerekmektedir (Oguzoglu ve ark., 2009). 

- Dizin analizi cihazı kullanılarak elde edilen sekans dizinleri, internette GenBank BLAST 
programı kullanılarak dünya daki diğer hemcinsleri ile karşılaştırılır. 
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8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER
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2. Vilcek, S., Herring, A.J., Herring, A.J., Nettleton, P.F., Lowings, J.P. and Paton, D.J. (1994). 

Pestiviruses isolated from pigs, cattle and sheep can be allocated into at least three 
genogroups using polymerase chain reaction and restriction endonuclease analysis. 
Archives of Virology 136:309-323.

3. Vilcek S., P.F. Nettleton, D.J. Paton, S. Belak (1997). Molecular characterization of ovine 
pestiviruses J. Gen. Virol., 78 (1997), pp. 725–735
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CAPRİNE ARTHRİTİS ENCEPHALİTİS VİRUS 
(CAEV)’A  KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN 
ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 

Bu test Caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) ve Visna-Maedi virusuna karşı oluşan 
(P28 proteini) antikorları varlığının tespiti amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Koyun ve keçilerde Caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) ve Visna-Maedi virusu 
enfeksiyonun tespit edilmesi.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 
1. Kiti ve tüm reagentları +2 0C - +8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce +18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de +2 0C - +8 0C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı batch’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemelerini ve kılavuz 

kitapçıkları karıştırmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
11. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
12. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR/TANIMLAR

CAEV : Caprine arthritis encephalitis virus,

HRPO: Horse Radish Peroxidase

H2O2  : Hidrojen Peroksit

H2SO4: Sülfürik Asit

6. TEST METODU’NUN KISA TANITIMI

Antijen kaplı pleytlere, test edilecek koyun ve keçi serumlarının ilavesi ve Caprine arthritis 
encephalitis virus (CAEV) ve Visna-Maedi virusuna spesifik antikorların varlığı durumunda 
daha sonra ilave edilecek spesifik enzim bağlı konjugatından bu antikorlara bağlanarak 
yıkama sonucu atılmadan pleyt’de kalması ve test sonunda ilave edilen substratı parçalayarak 
renk oluşturması prensibine dayalı klasik bir indirekt ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI 

7.1  Materyal

Sahadan Caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) ve Visna-Maedi enfeksiyonlarının 
teşhisi amacıyla gönderilen keçi kan serumları

7.1.1. Kullanılan Ekipman

·	 Test kiti

·	 37 0C etüv 

·	 10-200 ve 1000 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler

·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000 µl)

·	 Falkon tüpler (15-50 cc)

·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

·	 ELISA Reader

7.2 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/ Test/Muayenenin Yapılması

·	 Caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) ve Visna-Maedi virusu enfeksiyonun teşhisi 
amacıyla gönderilen kan serumu örnekleri, 2500 devir’de 15 dak santrifüj edilerek 
hazırlanır.

·	 Test örnekleri kullanılan test kit protokolünde belirtildiği şekilde hazırlanır ve uygulanır.

·	 Testin geçerliliği ve değerlendirmesi kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.
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8. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER

1- OIE Manual of Standarts for Diagnostic Test and Vaccines,2008

2- Kit kullanım kılavuzu (Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler)
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VİSNA MAEDİ VİRUSAKARŞI OLUŞAN 
ANTİKORLARIN ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 

Bu test Visna-Maedi virusuna karşı oluşan antikorların varlığının tespiti amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

Koyun ve keçilerde Visna-Maedi virusu enfeksiyonu’nun tespit edilmesi.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

İnfeksiyöz materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE 
Manual”, “Laboratory Biosafety Manual”,  Laboratuvar Güvenliği ve ilk Yardım, esas alınarak 
kurallara uyulması sağlanmalıdır. 
1. Kiti ve tüm reagentları +2 0C - +8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce +18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de +2 0C - +8 0C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı batch’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz 

kitapçıkları karıştırmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her test serisinde hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR/TANIMLAR

HRPO: Horse Radish Peroxidase

H2O2  : Hidrojen Peroksit

H2SO4: Sülfürik Asit

6. TEST METODU’NUN KISA TANITIMI

Antijen kaplı pleytlere, test edilecek koyun ve keçi serumlarının ilavesi ve Visna-Maedi 
virusuna spesifik antikorların varlığı durumunda daha sonra ilave edilecek spesifik enzim 
bağlı konjugatından bu antikorlara bağlanarak yıkama sonucu atılmadan pleyt’de kalması ve 
test sonunda ilave edilen substratı parçalayarak renk oluşturması prensibine dayalı klasik bir 
indirekt ELISA’dır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI 

7.1. Materyal

Sahadan Visna-Maedi enfeksiyonlarının teşhisi amacıyla gönderilen keçi kan serumları

7.1.1. Kullanılan Ekipman

·	 Test kiti

·	 37 0C etüv 

·	 10-200 ve 1000 µl’lik tek ve çok kanallı pipetler

·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000 µl)

·	 Falkon tüpler (15-50 cc)

·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı

·	 ELISA Reader

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/ Test/Muayenenin Yapılması

·	 Visna-Maedi virusu enfeksiyonu’nun teşhisi amacıyla gönderilen kan serumu örnekleri, 
2500 devir’de 15 dak santrifüj edilerek hazırlanır.

·	 Test örnekleri kullanılan test kit protokolünde belirtildiği şekilde hazırlanır ve uygulanır.

·	 Testin geçerliliği ve değerlendirmesi kit protokolünde belirtildiği şekilde yapılır.
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8. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER

1- OIE Manual of Standarts for Diagnostic Test and Vaccines, 2008

2- Kit Kullanım Kılavuzu (Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler)

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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Domuzların
Viral Enfeksiyonları
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KLASİK DOMUZ VEBASI 
(CSF)’NIN ANTİKOR ELISA İLE TANISI

1. AMAÇ
Klasik domuz vebası virusu (CSFV) antikor testi,  serum ve plazmadaki CSFV’ ye spesifik 
antikorları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.
 
2. UYGULAMA ALANI
CSF hastalığının serolojik olarak teşhisidir.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyte  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.



254 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

492 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

5. TANIMLAR
CSFV: Klasik domuz vebası virusu
OD: Optikal dansite
HCl: Hidroklorik asit
ELISA: Enzim linked immunosorbent assay

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Bloking ELISA testinde CSFV Antijeniyle kaplı mikropleytler kullanılır. Test örneğinde 
bulunan antikorlar Horseradish Peroksidaz Konjugatından spesifik monoklonal antikora 
bağlanmasını bloke edecektir. Bağlanan monoklonal antikorlar Horseradish Peroksidazın 
aktive ettiği bir substratla tespit edilir. Test sonucunu renk oluşumu gösterir. Optik dansite 
bir mikropleyt okuyucuda 450 nm tek dalgaboyunda ya da 450 ve 620 çift dalga boyunda 
ölçülür. Test örneğinde spesifik antikorlar varsa renk oluşumu zayıftır (Pozitif sonuç). Spesifik 
antikorların yokluğunda renk oluşumu en yüksek (maksimum) düzeydedir. Bloking yüzdesi 
test örneğinin ve negatif kontrolün optik dansitesi (OD450) ile bulunur.

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal: Kan serum örneği veya plazma 
7.2. Materyalin Hazırlanması: Taze, buzdolabında saklanmış(4 0C’de en çok 8 gün) veya
dondurulmuş serum veya plazma test edilebilir.
7.3. Testin Hazırlanması
7.3.1. Ekipman 
·	 50 ve 100 ml’lik pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Milli Q veya bidistile su
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 Nemli ortam (humid chamber) veya yapışkan pleyt bantı 
·	 Mikropleyt okuyucu
7.4.  Testin yapılışı
Antijen kaplı pleytler, Örnek Sulandırma Solüsyonu, Pozitif kontrol, Negatif kontrol, 
Konjugat, Substrat Solüsyonu ve Stop Solüsyonu kullanmaya hazırdır.
Yıkama solüsyonu: Konsantre solüsyon (10x) ultrasaf su (Milli Q veya bidistile) ile1:10 
oranında sulandırılmalıdır. Sulandırılmış yıkama solüsyonu 4 0C’de 3 güne kadar veya 
dondurularak en az 1 yıl saklanabilir. Örnek: 250 μl Yıkama solüsyonu hazırlamak için 25 
ml (10x) konsantre solüsyon 225 ml ultrasaf su (Milli Q veya bidistile) ile sulandırılarak iyice 
karıştırılır. 
Not: Eğer konsantre (10x) solüsyon kristal içeriyorsa, kullanmadan önce çözdürülmelidir. Bu 
durumda şişeyi en az 30 dakika’lık suda bırakılmalıdır.
Test edilecek örneklerin konacağı gözlere ve kontrol gözlerine 50’şer µl  sulandırma solüsyonu
koyulur.
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Pozitif ve Negatif Kontrolleri 50’şer µl 2’şer göze konur. Farklı kontrol serumları için ayrı 
pipet ucu kullanılır.
Pleytin geri kalanına 50’şer µl serum ve plazma örneklerini ilave edilir. Her örnek için ayrı 
pipet ucu kullanılır.
Pleyt içeriği pleyte hafifçe vurarak ya da çalkalayıcı kullanarak karıştırılır. Pleytin üzerini 
kapatarak veya nemli ortamda +18 0C ila 25 0C’lik oda sıcaklığında 2 saat veya alternatif 
olarak oda sıcaklığında tüm gece bırakılır.
Pleyt gözlerini boşaltıp, hazırlanmış yıkama solüsyonuyla 3 kere yıkanır, her yıkamada 
pleytin gözleri tamamen yıkama solüsyonuyla doldurulur. Pleyti ters çevirip pleyt tabanına 
vurarak pleytin gözlerindeki tüm sıvı tamamen boşaltılır. Alternatif olarak pleyt yıkayıcıda 
her yıkamada pleytin her gözü için,  300’er µl yıkama solüsyonu kullanarak pleyt’ler yıkanır.                  

Not:   Örneklerin inkubasyonundan sonraki yıkama cross kontaminasyona sebep olmamak 
için dikkatli yapılır. Pleytin gözlerindeki tüm sıvının tamamen boşaldığından emin olunur.
Pleytin her gözüne 100 µl Anti –CSFV, HRPO Konjugatı (kullanıma hazır) eklenir ve pleytin 
üzerini kapatarak ya da humid chamber’da, oda sıcaklığında 30 dakika  inkubasyona bırakılır.
Pleyt yıkanır (6’da belirtildiği şekilde). Tüm gözlere 100 µl Substrat solüsyonu konur ve 10 
dakika, oda sıcaklığında, karanlıkta inkubasyona bırakılır. Süre ilk göz dolduktan sonra 
başlanır.
10 dakika sonra her göze 100 µl stop solüsyonu ilave ederek reaksiyon durdurulur. Stop 
solüsyonunu substrat solüsyonu konulduğu şekilde (8’deki gibi) ilave edilir.
Kontrol ve örneklerin absorbansını, 450 nm’de veya çift dalga boyu kullanarak 450 nm veya 
620 nm’de ELISA okuyucuda (Pleyt Okuyucu) ölçülür (hava blank olarak kullanılır).
Kontroller ve tüm örnekler için ortalama absorbans değeri hesaplanır. 

7.5. Sonuçların Değerlendirilmesi
Pleytte 2 kez çalışılmış test örneklerinin (=ODTEST), Pozitif Kontrolün (=ODPOS) ve Negatif 
Kontrolün (=ODNEG) ortalama OD450 değerlerini hesaplanır .
Aşağıdaki formüle göre her test örneğinin ve Pozitif Kontrol’ün bloking yüzdesi hesaplanır 
(Pozitif Kontrolün bloking yüzdesi aynı şekilde hesaplanır). 
% Bloking = (ODNEG - ODTEST/ ODNEG) x 100
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8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER
1. Test kit kullanım kılavuzları  (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı kitler).
2. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 

9.REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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KLASİK DOMUZ VEBASI (CSF)’NIN ANTİJEN 
ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 
 Test, peripheral akyuvarlar, tam kan örnekleri ve hücre kültürü örneklerinde, Klasik domuz 
vebası (CSFV) antijenini tespit etmek amacıyla  dizayn edilmiştir. 

2. UYGULAMA ALANI
Test CSF virusunu tespiti amacı ile kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyt’de  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen HCl içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. TANIMLAR
CSFV: Klasik domuz vebası virusu
OD: Optikal dansiti
HCl: Hidroklorik asit
ELISA: Enzim linked immunosorbent assay

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Sandviç ELISA prensibine dayalı testte sandviçin alt katmanı poliklonal keçi anti-serumu, 
üst katmanını ise CSFV spesifik MAb oluşturmaktadır. Üst katmanı oluşturan CSFV spesifik 
MAb; Horse radish peroxidase ile  anti-işaretli anti-goat konjugat ile yakalanmakta ve 
substratın eklenmesi ile elde edilen renk değişimi yardımıyla virus partiküllerinin tespiti 
yapılmaktadır.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Alet ve Ekipmanlar
·	 50 ve 100 µl’lik tek kanallı pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Milli Q veya bidistile su
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 Nemli ortam (humid chamber) veya yapışkan pleyt bantı 
·	 Mikropleyt okuyucu

7.2 Kullanılan reagentlar
·	 Poliklonal anti-CSFV keçi serumu ile kaplı mikropleytler (5 x 96 gözlü).
·	 Yıkama Solüsyonu  
·	 Negatif Kontrol
·	 Pozitif Kontrol
·	 Örnek Sulandırma Solüsyonu 
·	 Anti-CSFV MAb
·	 HRPO Konjugat
·	 Konjugat sulandırma solüsyonu 
·	 TMB Substrate Solüsyonu 
·	 Stop Solüsyonu 

7.3 Reagentların Hazırlanması
·	 Antikor kaplı pleytler; örnek sulandırma solüsyonu , pozitif kontrol, negatif kontrol, 

konjugat, substrat solüsyonu  ve stop solüsyonu  kullanmaya hazırdır.
·	 Yıkama Solüsyonu : Ultrapure-Distile su ile uygun oranda sulandırılarak kullanılır (10x)
Not: Eğer konsantre solüsyon kristal içeriyorsa, kullanmadan önce çözdürülmelidir. Bu 

durumda şişeyi en az 5 dakika sıcak suda bırakılmalıdır.
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·	 Örnek Sulandırma Solüsyonu : Ultrapure-Distile su ile uygun oranda sulandırılarak 
kullanılır (10x)

7.4 Örneklerin Hazırlanması
Hazırlanan örnekler buzdolabında (+2 ºC - +8 ºC) 7 gün; -20 ºC’de dondurularak en az 6 ay 
saklanabilir. Aşağıdaki örnekler test edilebilmektedir.
·	 Periferal akyuvarlar: Tam kan örneğinin hemolizinden sonra santrifüj edilmesi ile elde 

edilen peletin örnek sulandırma solüsyonu ile sulandırılması ile hazırlanan akyuvarlar bu 
amaçla kullanılır. 

·	 Tam kan örnekleri: Defibrine kan örnekleri herhangi bir ön işleme tabi tutulmaksızın 
kullanılır.

·	 Hücre kültürü örnekleri: Dondurulup çözdürülerek flasklardan ayrılan hücrelerin 
santrifüje edilmesi ile elde edilen peletin örnek sulandırma solüsyonu ile sulandırılması 
ile hazırlanır.

7.5 Testin Yapılması
Tüm reagentlar kullanılmadan önce +18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir. 
·	 Test edilecek örneklerin konacağı gözlere ve kontrol gözlerine anti-CSFV MAb  solüsyonu 

ilave edilir.
·	 Pozitif ve negatif kontroller ile daha önce uygun prosedürle hazırlanan örnekler gözlere 

ilave edilir.
·	 Pleyt içeriği pleyte hafifçe vurarak karıştırılır ve üzeri kapatılır.
·	 Oda sıcaklığında 1 gece veya 4 saat inkübasyona bırakılır. 4 saatlik inkübasyonda 

duyarlılığın azalacağı unutulmamalıdır.
·	 İnkübasyon sonunda pleyt’ler 5 kez yıkanır.
·	 Anti-goat HRPO konjugatı ilave edilir.
·	 Oda sıcaklığında 1 saat inkübe edilir.
·	 İnkubasyon sonunda pleyt’ler 5 kez yıkanır.
·	 Substrate solüsyonu eklenerek 10 dk oda sıcaklığında beklenir.
·	 Stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon durdurulur.
·	 Sonuçlar ELISA reader’da okunur.

7.6 Sonuçların Değerlendirilmesi 
·	 Pozitif ve negatif örneklerin test sınırları için de olup olmadığı kontrol edilir. Pozitif 

kontrol≥ 0,500 OD Negatif kontrol< % 20 Pozitif kontrol olmalıdır.
·	 Cut-off değerleri yardımı ile örnekler pozitif, şüpheli ve negatif olarak değerlendirilir.
 Cut-off=0.200 OD’den küçükler negatif, 0.300 OD’den büyükler pozitif, bu iki OD  arasında 

bulunan değerler şüpheli kabul edilir.
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8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER                  
1. Test kit kullanım kılavuzları  (Türkiye’de kullanım için izin veya ruhsat almış lisanslı 
      kitler ).
2. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, (www.oie.int).

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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Atların
Viral Enfeksiyonları
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ATLARIN ENFEKSİYÖZ ANEMİSİ (EQUİNE 
İNFECTİOUS ANEMİA-EIA)NİN Ab-ELISA İLE 
TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test EIA hastalığına karşı oluşan antikorların tespiti amacıyla yapılır.

2. UYGULAMA ALANI
EIA hastalığının serolojik olarak teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyt’de  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR/TANIMLAR 
EIA: Equine İnfectious Anemia
OD: Optik dansite
HCl: Hidroklorik asit
ELISA: Enzim linked immunosorbent assay

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
ELISA test kiti sentetik dış zar antijeni ve rekombinant core antijeni kaplı pleyt’ler veya 
antijen kaplı pleyt’ler yardımı ile EIA virusuna karşı şekillenmiş antikorları tespit amacı ile 
dizayn edilmiştir

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Alet ve Ekipmanlar
·	 50 ve 100 µl’lik tek kanallı pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Milli Q veya bidistile su
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 Nemli ortam (humid chamber) veya yapışkan pleyt bantı 
·	 Mikropleyt okuyucu
7.2 Kullanılan reagentlar
Kit stok takibi, kit takip çizelgesinde (Ek.3)bildirildiği şekilde yapılır.
·	 Antijen kaplı pleyt
·	 Yıkama Solüsyonu  
·	 Negatif Kontrol
·	 Pozitif Kontrol
·	 Conjugate                           
·	 Substrate Solüsyonu 
·	 Stop Solüsyonu  
·	 PBS

7.3. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Test kullanılan kit prosedürüne göre yapılır. 

7.4. Sonuçların değerlendirilmesi

Sonuçların değerlendirilmesi kit prosedürüne göre yapılır. 
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8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

1. EIA Ab. ELISA Kit kullanım kılavuzu (Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı 
kitler)

2. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 2008

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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ATLARIN ENFEKSİYÖZ ANEMİSİ (EQUİNE 
İNFECTİOUS ANEMİA-EIA)’NİN AGID  İLE 
TEŞHİSİ

1. AMAÇ

Agar jel immunodiffüzyon testi (AGID) tek tırnaklı kan serumunda Atların İnfeksiyöz 
Anemisi virusuna (EIAV) karşı oluşan antikorların tespiti amacıyla yapılır.

2. UYGULAMA ALANI
EIA hastalığının serolojik olarak teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
5. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
6. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
7. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
8. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
9. Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR 

EIA: Equine Infectious Anemia

AGID: Agar Gel İmmuno Diffusion
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6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Test saflaştırılmış virus proteini yardımı ile EIA virusuna karşı şekillenmiş presipitan 
antikorları tespit amacı ile dizayn edilmiştir.

7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal 

Laboratuvara EIA teşhisi amacıyla gönderilen tek tırnaklı kan serum örnekleri ile Antikor 
ELISA’da pozitif bulunan sonuçların konfirmasyonu için tek tırnaklı kan serum  

7.2. Alet ve Ekipmanlar

·	 Petri (100 mm çapında)

·	 Mikropipetler ve pipet uçları (20- 200µl, 100-1000µl)

·	 Okuyucu ayna

·	 Glassware- Beher

·	 Mikrodalga fırın

·	 Nemli ortam (Moist chamber)

·	 Jel Kesici

·	 Hassas terazi

7.3. Kullanılan Reagentlar

·	 Noble agar

·	 Noble Agar için tampon solüsyon

·	 EIA AGID Test Kiti 

7.4 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Test kullanılan kit prosedürüne göre yapılır. 

7.5. Sonuçların değerlendirilmesi

Sonuçların değerlendirilmesi kit prosedürüne göre yapılır. 
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8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER
1. EIA AGID  Kit kullanım kılavuzu (Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler ).
2. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 2008.

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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AT VEBASI (AFRİCAN HORSE SİCKNESS 
-AHS)’NIN ANTİKOR ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 
Test AHS hastalığına karşı oluşan antikorların tespiti amacıyla yapılır.

2. UYGULAMA ALANI
AHS hastalığının serolojik olarak teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR 
Testin yapılmasından sorumlu yönetici uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyt’de  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. KISALTMALAR
AHS: African Horse Sickness-At Vebası
OD: Optik dansite
H2SO4: Sülfürik asit
PBS: Dengeli Fosfat, tuz solüsyonu
H202: Hydrogen Peroxide
ELISA: Enzim Linked İmmunosorbent Assay

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Serum örneğinde bulunan antikor solid bir faza bağlanır. ELISA’da solid faz olarak mikropleyt 
kullanılır. Şüpheli örnek  antijen bağlanmış olan gözlere konur ve Ag-Ab kompleksinin 
oluşabilmesi için optimum şartlarda belirli bir süre tutulur. Ortama daha sonra enzim ile 
conjuge edilmiş conjugat olarak isimlendirilen ikinci ajan ilave edilir. Test sonucunun görünür 
hale getirilebilmesi için  conjugata uygun bir substrat ortama ilave edilir ve renkli son ürün 
oluşur. Yapılan ELISA’nın tipine bağlı olarak renkli veya renksiz gözler negatif/ pozitif olarak 
değerlendirilir. Sonuçlar ELISA reader’da farklı bir spektrometre ile OD değerleri ölçülerek 
Ab titreleri kantitatif  olarak ortaya konur ve sonuçlar kit kitapçığında belirtilen hesaplamalar 
doğrultusunda pozitif, negatif ve şüpheli olarak değerlendirilir. 

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal 
Laboratuvara  AHS teşhisi amacıyla gönderilen tek tırnaklı kan serumu örnekleri 

7.2 Alet ve Ekipmanlar
·	 Yumuşak U tabanlı pleyt 
·	 37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker
·	 50 ve 200 µl’lik tek kanallı pipetler
·	 50 ve 300 µl’lik çok kanallı pipetler
·	 Tek kullanımlık pipet uçları
·	 Yıkama şişesi veya otomatik pleyt yıkayıcı
·	 Yapışkan pleyt bantı
·	 ELISA okuyucu 

7.3 Kullanılan reagentlar

·	 Negatif Kontrol

·	 Pozitif Kontrol

·	 Konjugat

·	 Substrate
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·	  Stop Solüsyonu 

·	 Yıkama Solüsyonu

·	 Sulandırma sıvısı
 
7.4 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması 
Test kullanılan kit prosedürüne göre yapılır.
7.5. Sonuçların değerlendirilmesi
Sonuçlar  kit prosedürüne göre değerlendirilir.
 
8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

1. AHS ELISA Kit kullanım kılavuzu (Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler).
2. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 2009

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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ATLARIN VİRAL ARTERİTİS 
(EVA) TEŞHİSİ

1. AMAÇ
Test EVA virusuna karşı oluşan antikorları ve aşı sonucu oluşan antikor titresini tespit amacı 
ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI

EVA virusuna karşı oluşan nötralizan antikorların teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve  uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR 
EVA: Equine Viral ARTERİTİS
VNT: Virus Nötralizasyon Testi
CPE: Sitopatolojik efekt (Sitopathik etki)

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI
Test; hastalık veya aşılama sonucu oluşan antikorların, virusa spesifik hücre kültürlerinde 
oluşturduğu Cyto pathic effect CPE’ yi nötralize etme yeteğinden faydalanılarak, test edilecek 
serumların 2 katlı sulandırmalarının hazırlanıp bu sulandırmalardan virusu nötralize eden 
titrenin tespitine dayalı bir metotdur.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1 Materyal 
EVA antikor teşhisi amacıyla gönderilen tek tırnaklı  kan serumu örnekleri
7.2 Alet ve Ekipmanlar
·	 96 gözlü düz tabanlı pleyt ve kapağı
·	 Cam ve plastik malzemeler
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·	 Santrifüj tüpü
·	 Cam şişe(Steril erlenmayer, mezür, tüp)
·	 Tek kullanımlık pipetler(5ml, 10ml, 25ml)
·	 Micropipet uçları(10-200µl,100-1000)
·	 Hücre kültürü flaskları
·	 Su banyosu (37ºC ve 56ºC)
·	 CO2 İnkübatör(37ºC)
·	 Mikropipetler (20-200µl, 100-1000µl)
·	 Çok kanallı pipetler
·	 Stopper pipetler
·	 İnverted mikroskop
·	 Santrifüj
·	 Pleyt çalkalayıcı
·	 Laminer Flow kabin

7.3 Kullanılan reagentlar
·	 PBS 
·	 E-MEM
·	 Tripsin-EDTA
·	 Fötal Sığır Serumu
·	 Antibiyotik karışımı
·	 Komplement
·	 RK-13 hücre kültürü
·	 Pozitif serum kontrol
·	 Negatif serum kontrol
·	 Serolojik Pipetler(1ml, 2ml, 5ml, 10ml)
·	 Equine Arteritis Virus 

7.4 Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması
Metot:
A) Komplementin titrasyonu: (ID-DLO’nun protokolüne göre yapılmaktadır) (Şekil 1)
B) Virus Titrasyonu: Komplementle birlikte veya komplementsiz yapılabilir. Bu amaçla;
       (Şekil 2)
1- Virusun on katlı sulandırılması hazırlanır. 
2- Hazırlanan virus sulandırmaları 96 gözlü platelerde iki katı oranında hücre ile karıştırılır 

ve 37ºC’de  %5 CO2’li etüvde inkübe edilir.
3- Hergün CPE gösteren kuyucuklar izlenir.
4- CPE oluşumu durduğu an viral titre Reed-Munch metodu ile hesaplanır.
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C) 

D) 
1- 

2- 
3- 
4- 
5- 100 - 300TCID50

6- 
hazırlanır

7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- Pleyt’ler 37 º C %5 CO2

          

C) 

D) 
1- 
a) 
b) 
c) 
2- 

3- 
4- 
5- 100 - 300TCID50

6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- Plateler 37 º C %5 CO2

          

A
Kontrol

S1 → → → → → → → → → →

B
Kontrol

S2 → → → → → → → → → →

C
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S3 → → → → → → → → → →

D
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S4 → → → → → → → → → →

E
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S5 → → → → → → → → → →

F
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S6 → → → → → → → → → →

G
Kontrol

S7 → → → → → → → → → →

H
Kontrol

S8 → → → → → → → → → →
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A Komplementli pozitif kontrol

7            8 9         10         11        12

à à à à à à

Komplementli pozitif kontrol à à à à à à

Komplementli pozitif kontrol à à à à à à

Komplementli pozitif kontrol à à à à à à

Komplementli negatif kontrol à à à à à à

Komplementli negatif kontrol à à à à à à

Hücre kontrol à à à à à à

Hücre kontrol à à à à à à

B

C

D

E

F

G

H

1- 

2- 
3- 

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

9.  REVİZYON
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BATI NİL HASTALIĞI (BNV- WNV)’NIN 
C- ELISA İLE TEŞHİSİ

1. AMAÇ 
Test tek tırnaklı ve kanatlı serum örneklerinde  West Nile Virus zarındaki zar proteini (Pr-
E)’ne karşı gelişmiş özel antikorun  tesbiti amacı ile kullanılır.

2. UYGULAMA ALANI
Batı Nil  Hastalığı - West Nile Virus  (BNV- WNV) hastalığının teşhisi

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışılırken dikkatli olunmalı ve “OIE Manual -  
Laboratory Biosafety Manual”,  esas alınarak kurallara uyulması sağlanmalıdır. 

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları  2-8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18- 250C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2-80C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı serilerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırılmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleyt’de  hem negatif hem de pozitif kontrol kullanılmalıdır.
9.	 Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10. Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır..
11. Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12. Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13. Kit  prosedürü takip edilmelidir.
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5. TANIMLAR 
WNV : West Nile Virus 
BNV: Batı Nil Virusu
ELISA: Enzim Linked İmmunosorbent Assay

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

ELISA pleyt’nin  West Nile Virus antijeni ile kaplanmıştır. Numuneler ve Kontroller ELISA 
pleytin kuyucuklarına dağıtılır. Eğer Anti-Pr-E antikoru serumda varsa Antijen-Antikor 
kompleksi oluşur. Peroksidaz ile bağlanmış Anti-Pr-E-Antikor (Konjugat) kuyucuklara 
dağıtılır. Bu boşta bulunan Pr-E Epitopu ile bağlanır ve Antijen-Konjugat-Peroksidaz 
Kompleksi oluşur. Fazla olan Konjugatından yıkama ile uzaklaştırılmasından sonra substrat 
çözeltisi (TMB) ilave edilir. Ortaya çıkan renk değişimi spesifik Antikor miktarına bağlıdır.

·	 Eğer serumda Antikor yok ise; mavi renk değişimi ortaya çıkmaz ve durdurma solüsyonu 
ilave edilmesinden sonra sarı renge döner.

·	 Eğer serumda Antikor var ise; ya renk yoktur veya sadece az bir renk gözlemlenir.

OD (Optik Yoğunluk) 450 nm dalga boyu ile ölçülür.

7. TEST METODU’NUN TANIMI
7.1. Materyal 
Batı Nil Virusu  teşhisi amacıyla gönderilen tek tırnaklı ve kanatlı  kan serum örnekleri

7.1.1. Kullanılan ekipman
·	 Buzdolabı 
·	 Cam ve Plastik Malzemeler
·	 Değişik hacimlerde tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler (10-1000µl)
·	 İnkübatör (37 °C etüv ve shaker veya 37 ° C’ ye ayarlanabilen Orbital Shaker)
·	 Tek kullanımlık pipet uçları (100-1000µl)
·	 Bakınız; Ekte belirtilen diğer ekipmanlar 

7.1.2. Kullanılan Kimyasal ve Reagentlar              
Kılavuzda belirtilen kimyasal ve reagentler kullanılır.

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Analiz/Test/Muayene’nin Yapılması 
Kılavuzda belirtildiği şekilde test yapılır.

7.3. Sonuçların değerlendirilmesi

Sonuçların değerlendirilmesi kit prosedürüne göre yapılır. 



280 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

518 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

8 İLGİLİ DÖKÜMANLAR /KAYNAKLAR VE EKLER

1. OIE Manual of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, 2011
2. Batı Nil Virus Kit kullanım kılavuzu (Türkiye için izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı 

kitler)
3. Bulunan antikorların kros veren enfeksiyonlardan ayırımı için OIE’de tavsiye edilen 

metotlar (IgM vs)  kullanılmalı ve OIE’nin  bu konudaki   prosedürü takip edilmelidir.

9.  REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni



www.tarim.gov.tr 281

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

www.tarim.gov.tr 519

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



282 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

520 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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



www.tarim.gov.tr 283

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

520 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

www.tarim.gov.tr 521

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

Balıkların
Viral Enfeksiyonları



284 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

522 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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



www.tarim.gov.tr 285

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

522 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

www.tarim.gov.tr 523

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

EPİZOOTİC HAEMATOPOİETİC NECROSIS 
(EHN) HASTALIĞI’NIN ETKEN İZOLASYONU VE 
İDENTİFİKASYONU ( PCR-REA ANALİZİ)

1. AMAÇ

EHN hastalığının virolojik  teşhisinin, etken izolasyonu ve identifikasyonu’nun yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında EHN hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

Epizootic haematopoietic necrosis hastalığı (EHN) : Özellikle Oncorhynchus mykiss  
(gökkuşağı alabalığı) ve Perca fluviatilis (tatlısu levreği) de görülen  mortalite ile seyreden  
bulaşıcı akut ve sistemik  viral bir hastalıktır. 

EHNV: Ranavirus genusunda Iridoviridae familyasındadır.

Hücre hatları :

FHM: Fat head minnow  hücre hattı

EPC: Epithelioma papulosum cyprini hücre hattı

BF2 : Bluegill fry hücre hattı

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri
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PCR : Polimeraz zincir reaksiyonu

REA: Restriksiyon endonukleaz analizi

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli balıklardan alınan materyallerin  uygun hücre kültürüne ekimini ve viral 
etken izolasyonunu  takiben  Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve restriksiyon endonükleaz 
analizi ile identifikasyonu yapılır.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Kullanılan Ekipman

- İnkubatör 24° C 

- İnkubatör 15° C 

- Doku kültürü mikroskobu

- Biyogüvenlik kabini

- Isı döngü cihazı

- Elektroforez sistemi ve güç kaynağı

- Jel görüntüleme sistemi

- Mikrosantrifüj

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- 24 gözlü doku kültürü pleyti

- Disposable pipetler

- Doku kültürü flaskları

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum

- Steril makas ve pens

- Havan

7.2. Kullanılan Kimyasallar

-     DNA ekstraksiyon kiti

-     PCR kiti (DNA amplifikasyon kiti)

-     Hinc II ve Acc I restriksiyon enzimleri
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- DNA molekül ağırlık markeri

- Agarose

- Ethidiumbromide

- Tris-EDTA Asetat tamponu

- Fötal calf serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon

- Transport vasatı   (%10 calf serum,  % 8-10 antibiyotik-antimikotik ve EMEM)

7.3. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.3.1. Virolojik muayene için balık örneklerin hazırlanması 

Hastalık şüpheli balık materyallerinden örnekler alındıktan hemen sonra herhangi bir 
işlem yapılmadan  balıklar absorban kapasitesi olan kağıt ile silindikten sonra plastik bir 
çantaya yerleştirilip doğrudan kalın duvarlı strafor kutular için de buz veya buz aküleri  ile 
desteklenmek sureti ile  soğuk zincirin bozulması engellenerek en geç 48 saat içerisinde 
laboratuvar’a ulaşacak şekilde transportu  sağlanmalıdır. 

Laboratuvar muayenelerinde kullanılmak üzere balıklardan alınacak organ materyalleri 
balıkların büyüklüklerine göre değişir.

·	 4 cm’den küçük balıklarda bağırsak açıklığından arkada kalan kısım çıkarılır ve diğer 
kısımların tümü kullanılır. 

·	 4-6 cm boyundaki balıklarda böbreği de içeren tüm iç organlar alınır. 

·	 6 cm’ den büyük balıklarda karaciğer, dalak, anterior böbrek ve ek olarak kalp veya 
beyinden alınır. 

·	 Laboratuvara gönderilen tüm balık örneklerinden alınan  veya transport vasatı için de 
laboratuvara gönderilen dokular (5-10 balığa ait iç organ örnekleri bir grup  biyogüvenlik 
kabini içerisinde steril kum ile havanda  homojenize edilir. 

·	 Homojenize edilen doku materyallerine %1-2 antibiyotik- antimikotik, %1-2 FCS içeren 
MEM vasat ilave edilir. Doku materyalleri ile  MEM vasat arasındaki son oran 1:10 
oranında ayarlanır.

·	 Homojenizat steril santrifüj tüplerine aktarılır. Homojenizat 2-4 ºC de soğutmalı 
santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Transport vasat için de gönderilen ovaryum sıvısı veya sperma örnekleri (bir tüpte 5-6 
balığa ait)  2-4 ºC de soğutmalı santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.
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·	 Süpernatant toplanır, 0.45µm membran filtrelerden geçirilir.

·	  Cryoviallere bölünerek saklanır. 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye 
, daha uzun sürede teste alınacak materyaller ve stoklanacak materyaller -75±5°C’ye 
kaldırılır. 

·	 Virolojik muayene  14 gün için de uygulanabilir

7.3.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

 Virus izolasyonu amacıyla  EPC ve BF2 hücre kültürleri kullanılır. Herhangi bir viral etken 
izole edilir ise identifikasyon testleri uygulanır.

7.3.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

 Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 
15ml  Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml Trypsin-EDTA , 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan sonra 
tamamen dökülür ve 24± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır.   Hücreler flask yüzeyinden tamamen 
ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak plate sayısına uygun 
miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte %80-90 
monolayer olacak şekilde 24 gözlü platelere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 24± 2 °C’lik 
inkübatöre kaldırılır

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir.

 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

EPC 1:1 1:3-4 1:12-15

BF-2 1:1 1:2-3 1:9

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

7.3.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

    Hücre flasklarındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleytleri için deki doku kültürü vasatları 
boşaltılmadan, adsorbsiyonsuz olarak doğrudan ekim yapılır.

·	 Organ homojenizatlarının süpernatantları 1:10 ve 1:100 olmak üzere iki dilüsyonda hücre 
kültürlerine inokule edilir. Ovaryum sıvıları dilue edilmeden inokule edilir. İnokulasyon 
için en azından iki hücre hattı kullanılmalıdır. Ekim yapılırken kullanılan inokulum 
miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10’u kadar olabilir. 
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·	 15±2°C’lik inkübatöre kaldırılır. 

·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 15±2 °C’de 7-10 gün inkübe edilir. 

İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden direkt  2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

IPN izole edilen örneklerde IPN hiperimmun serumu ile nötralize edilerek aynı işlem 
basamakları tekrarlanır Hücre kültürlerine inokulasyondan önce süpernatant IPN virusune 
bağlı olarak gelişen CPE’leri önlemek amacıyla  uygun şekilde seyreltilmiş  IPN  antiserumları 
ile karıştırılır ve 15 °C’de bir saat veya 4 °C’de 18 saat inkübe edilir. 24 saat sonra %80-90 
monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

Eğer inkübasyonun ilk üç günü için de sitotoksisite görülürse bu aşamada subkültivasyon 
uygulanabilir, fakat o zaman hücreler yedi gün inkübe edilmeli ve ayrıca yedi günlük bir 
inkübasyon için yeniden subkültivasyon yapılmalıdır. Üç günden sonra sitotoksisite gelişirse, 
bir kez subkültivasyon yapılır ve 14 güne kadar  inkübe edilir. Örneklerin hücre kültürlerine 
inokulasyonunu takiben inkübasyon sırasında   herhangi bir kontaminasyon (bakteriyal ve/
veya fungal)  olması durumunda  yeniden orijinal örnek homojenizatları hem filtre(0.45nm) 
edilir hem de antibiyotik-antimikotik solüsyonu ile muamele edilir (15±2°C’de 1 saat ve 
2-8°C’de bir gece tutulur). Yapılan ekimler tekrarlanır.      

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  PCR ve amplifikasyonu takiben pozitif 
bulunan örnekler restriksiyon enzim analizi  ile  test edilerek identifikasyon yapılır.

          

7.3.2.3. PCR ve Restriksiyon Enzim Analizi

DNA ekstraksiyonu:

Total DNA ekstraksiyonu doku kültürü süpernatantı ve klinik bulgu gösteren ölümle 
seyreden salgın hastalık durumlarında izolasyon için hazırlanan homojenizat  kullanılarak 
DNA ekstraksiyon kitinin protokolüne göre yapılır. Pozitif kontrol olarak referans virusa 
ait hücre kültürü süpernatantı , negatif kontrol olarak olarak izolasyonda kullanılan hücre 
hattının  süpernatantı  kullanılarak kitin protokolüne göre DNA ekstraksiyonu yapılır.
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Primerler: 
M151 5’- AAC-CCG-GCT-TTCGGG-CAG-CA-3’
M152 5’- CGG-GGC-GGG-GTTGAT-GAG-AT-3’  (ürün büyüklüğü 321 bp)

M153 5’- ATG-ACC-GTC-GCCCTC-ATC-AC-3’
M154 5’- CCA-TCG-AGC-CGTTCA-TGA-TG-AT-3’ (ürün büyüklüğü 625 bp)

DNA Amplifikasyonu 

Her bir örnek için  PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master mix 
hazırlanır, örneklere ilave edilir ve tüpler  ısı döngü cihazına yerleştirilir ve  aşağıdaki şekilde 
programlanır; 

1 döngü              3 dakika 94ºC

35 döngü   30 saniye 94ºC  

    30 saniye 50ºC

    1 dakika 72ºC
Final uzatma basamağı  5 dakika 72ºC.

PCR ürünü, pozitif kontrol, negatif kontrol ve molekül ağırlığı DNA markerleri ile birlikte  
%1.5 agarose jelinde 80V 60 dakika koşturulur ve UV ışık altında aranan DNA bantlarının 
varlığı incelenir. DNA bantlarının varlığı spesifik olarak EHNV’un varlığını değil ranavirus 
genusundan bir virusun varlığını gösterir. Bunun hangi ranavirus olduğunun anlaşılabilmesi 
için aşağıda verilen restriksiyon enzim analizinin yapılması gerekir.

Restriksiyon Enzim Analizi

M153 ve M154 primerleri ile amplifiye edilen 625 bp büyüklüğündeki DNA fragmentleri  
HincII ve AccI restriksiyon enzimleri ile enzimlerin kullanım protokolüne uygun olarak 
kesim reaksiyonu gerçekleştirilir. Aşağıdaki tabloda verilen bantların hangilerinin bulunduğu  
agarose jel elektriforezis ile tespit edilerek sonuçlar değerlendirilir.

Restriksiyon Enzimi Kesimden sonraki bant büyüklüğü Hangi ranavirus olduğu

Hinc II
100, 138, 387 
100, 525 
100, 240, 285 

EHNV
 BIV, FV3
 WV

Acc I
238, 387
625
164, 461 

EHNV 
BIV, ESV, ECV, WV
FV3, GV
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8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER

1. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, www.oie.int/.../aquatic-manual/access-
onlin

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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İNFECTİOUS HAEMATOPOİETİC NECROSİS 
(IHN) HASTALIĞI’NIN ETKEN İZOLASYONU VE 
İDENTİFİKASYONU (ELISA, IFAT, RT-PCR)

1. AMAÇ

IHN hastalığının virolojik  teşhisinin, etken izolasyonu ve identifikasyonu’nun yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında IHN hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

1. Kiti ve tüm reagentları 2 0C - 8 0C’de muhafaza ediniz.

2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.

3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.

4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2 0C - 8 0C’ de 
saklanmalıdır.

5. Farklı seri’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 
karıştırmamalıdır.

6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 
kullanılmamalıdır.

7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.

8. Her pleytte hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.

9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 
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Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

10.Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli  
çalışılmalıdır..

11.Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

12.Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

13.Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

İnfectious haematopoietic necrosis hastalığı (IHN) : Özellikle genç alabalık ve pasifik 
salmonlarda görülen  mortalite ile seyreden  bulaşıcı akut ve sistemik  viral bir hastalıktır. 
Hastalığı atlatan balıklar ömür boyu taşıyıcı olarak kalırlar ve virusu saçarlar.

IHNV: İnfectious haematopoietic necrosis virus rhabdoviridae familyasında yer alan bir 
rhabdovirus’dur.

Hücre hatları :

FHM: Fat head minnow  hücre hattı

EPC: Epithelioma papulosum cyprini hücre hattı

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent  Assay 

IFAT : Immun Floresan Antikor Tekniği
RT-PCR : Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli balıklardan alınan materyallerin uygun hücre kültürüne ekimini ve 
viral etken izolasyonunu  takiben Immunofluorescence boyama (IFAT),  Enzyme linked 
immunusorbent assay (ELISA), ve Reverse Transkriptase Polimeraz zincir reaksiyonu (RT-
PCR)   testleriyle identifikasyonu yapılır.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- İnkubatör 24° C 

- İnkubatör 15° C 

- Doku kültürü mikroskobu

- Fluoresan mikroskobu
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- Biyogüvenlik kabini

- ELISA okuyucu

- Isı döngü cihazı

- Elektroforez sistemi ve güç kaynağı

- Jel görüntüleme sistemi

- Mikrosantrifüj

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- 24 gözlü doku kültürü pleyti

- Disposable pipetler

- Doku kültürü flaskları

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum

- Steril makas ve pens

- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- RNA ekstraksiyon kiti

- RT-PCR kiti

- DNA molekül ağırlık markeri

- Agarose

- Ethidiumbromide

- Tris-EDTA Asetat tamponu

- Fötal calf serum

- IPN hiperimmun serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon
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- Transport vasatı   (%10 calf serum,  % 8-10 antibiyotik-antimikotik ve EMEM)

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Virolojik muayene için balık örneklerin hazırlanması 

Hastalık şüpheli balık materyallerinden örnekler alındıktan hemen sonra herhangi bir 
işlem yapılmadan  balıklar absorban kapasitesi olan kağıt ile silindikten sonra plastik bir 
çantaya yerleştirilip doğrudan kalın duvarlı strafor kutular için de buz veya buz aküleri  ile 
desteklenmek sureti ile  soğuk zincirin bozulması engellenerek en geç 48 saat içerisinde 
laboratuvar’a ulaşacak şekilde transportu  sağlanmalıdır. 

Laboratuvar muayenelerinde kullanılmak üzere balıklardan alınacak organ materyalleri 
balıkların büyüklüklerine göre değişir.

·	 4 cm’den küçük balıklarda bağırsak açıklığından arkada kalan kısım çıkarılır ve diğer 
kısımların tümü kullanılır. 

·	 4-6 cm boyundaki balıklarda böbreği de içeren tüm iç organlar alınır. 

·	 6 cm’ den büyük balıklarda karaciğer, dalak, anterior böbrek ve ek olarak kalp veya 
beyinden alınır. 

·	 Laboratuvara gönderilen tüm balık örneklerinden alınan  veya transport vasatı için de 
laboratuvara gönderilen dokular (5-10 balığa ait iç organ örnekleri bir grup) laminar flow 
kabin içerisinde steril kum ile havanda  homojenize edilir. 

·	 Homojenize edilen doku materyallerine %1-2 antibiyotik- antimikotik, %1-2 FCS içeren 
MEM vasat ilave edilir. Doku materyalleri ile MEM vasat arasındaki son oran 1:10 
oranında ayarlanır.

·	 Homojenizat steril santrifüj tüplerine aktarılır. Homojenizat 2-4 ºC de soğutmalı 
santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Transport vasat için de gönderilen ovaryum sıvısı veya sperma örnekleri (bir tüpte 5-6 
balığa ait)  2-4 ºC de soğutmalı santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Süpernatant toplanır, 0.45µm membran filtrelerden geçirilir.

·	  Cryoviallere bölünerek saklanır. 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye 
, daha uzun sürede teste alınacak materyaller ve stoklanacak materyaller -75±5°C’ye 
kaldırılır. 

·	 Virolojik muayene  14 gün için de uygulanabilir

7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Virus izolasyonu amacıyla EPC ve FHM hücre kültürleri kullanılır. Herhangi bir viral etken 
izole edilir ise identifikasyon testleri uygulanır.
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7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

 Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 
15ml  Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml Trypsin-EDTA , 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan sonra 
tamamen dökülür ve 24± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır.   Hücreler flask yüzeyinden tamamen 
ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak pleyt sayısına uygun 
miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte %80-90 
monolayer olacak şekilde 24 gözlü pleyt’lere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 24± 2 °C’lik 
inkübatöre kaldırılır.

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir. 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

EPC 1:1 1:3-4 1:12-15

FHM 1:1 1:3-4 1:9-12

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

Hücre flasklarındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleytleri için deki doku kültürü vasatları 
boşaltılmadan, adsorbsiyonsuz olarak doğrudan ekim yapılır..

·	 Organ homojenizatlarının süpernatantları 1:10 ve 1:100 olmak üzere iki dilüsyonda hücre 
kültürlerine inokule edilir. Ovaryum sıvıları dilue edilmeden inokule edilir. İnokulasyon 
için en azından iki hücre hattı kullanılmalıdır. Ekim yapılırken kullanılan inokulum 
miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10 kadar olabilir. 

·	 15±2°C’lik inkübatöre kaldırılır. 

·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 15±2 °C’de 7-10 gün inkübe edilir. 

İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden direkt  2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  IFAT ,ELISA veya RT-PCR  ile  test edilerek 
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identifikasyon yapılır.. 

IPN izole edilen örneklerde IPN hiperimmun serumu ile nötralize edilerek aynı işlem 
basamakları tekrarlanır. Hücre kültürlerine inokulasyondan önce süpernatant IPN virusune 
bağlı olarak gelişen CPE’leri önlemek amacıyla  uygun şekilde seyreltilmiş  IPN  antiserumları 
ile karıştırılır ve 15 °C’de bir saat veya 4 °C’de 18 saat inkübe edilir. 24 saat sonra %80-90 
monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

Eğer inkübasyonun ilk üç günü için de sitotoksisite görülürse bu aşamada subkültivasyon 
uygulanabilir, fakat o zaman hücreler yedi gün inkübe edilmeli ve ayrıca yedi günlük bir 
inkübasyon için yeniden subkültivasyon yapılmalıdır. Üç günden sonra sitotoksisite gelişirse, 
bir kez subkültivasyon yapılır ve 14 güne kadar  inkübe edilir. Örneklerin hücre kültürlerine 
inokulasyonunu takiben inkübasyon sırasında herhangi bir kontaminasyon (bakteriyal ve/
veya fungal)  olması durumunda  yeniden orijinal örnek homojenizatları hem filtre (0.45nm) 
edilir hem de antibiyotik-antimikotik solüsyonu ile muamele edilir (15±2°C’de 1 saat ve 
2-8°C’de bir gece tutulur). Yapılan ekimler tekrarlanır.       

          

7.2.2.3. IFAT

CPE görülen hücre kültürleri IHNV’ una spesifik monoklonal antikorları ile inkube edildikten 
sonra fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ile inkube edilir. Hazırlanan preparatlar 
fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda incelenir.

·	 EPC veya FHM hücre hatlarından hazırlanan 24 gözlü doku kültürü pleytlerinde direk 
hazırlanan  veya petrilere ve/veya 6 gözlü pleytlere  lamel yerleştirilerek hazırlanan  hücre 
kültürlerine  izole edilen virusun 1:10 ve 1:100 dilüsyonları  inokule edilir ve 15±2 º C de 
inkube edilir. 2’şer göz veya petriye pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus 
inokule edilir. 2’şer göz veya petri negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon 
yapılmadan bırakılır. Ekim yapılan petriler veya gözler  ve pozitif kontrol olarak referans 
virus ekilen petriler veya gözler  CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 48-72 saat 
sonra % 70-80 CPE oluştuktan sonra teste başlanır.  

·	 Petrilerdeki ve/veya pleytlerdeki vasat boşaltılır ve her petriye veya pleytlerin her gözüne  
hücreleri fikse etmek için kitte bulunan fiksatif solüsyonu konulur.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra 
fikse edilen hücreler kit protokolüne göre hazırlanan yıkama solüsyonu ile protokolde 
belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Kullanılan kit protokolüne uygun dilüsyonda hazırlanan monoklonal antikor 
solüsyonundan her petriye ve/veya pleytlere kit protokolüne uygun miktarda konulup, 
uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra kit protokolüne göre hazırlanan yıkama 



298 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

536 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Kullanılan kit protokolüne uygun dilüsyonda hazırlanan konjugat (Fluorescein 
isothiocyanate işaretli anti-mouse immunglobulin konjugate) her petriye ve/veya  doku 
kültürü pleytlerine kit protokolüne uygun miktarda konulup, uygun sıcaklık ve sürede 
inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra kit protokolüne göre hazırlanan yıkama 
solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda  yıkanır.

·	 Lameller üzerindeki hücre preparatı lameller çıkartıldıktan sonra kurutulur.

·	 Tamamen kuruduktan sonra lam’a kit içeriğindeki “mounting medium” solüsyonu 
damlatılır ve üzerine lamel kapatılır.

·	 24 gözlü pleytde hücre hazırlanmışsa pleyt kurutulur.

·	 Hazırlanan preparatlar ve pleytler floresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 
yönünden floresan mikroskopda incelenir. 

Test metodunun sonuçları kalitatif olarak değerlendirilir ve antijen pozitif (enfekte), antijen 
negatif (enfekte olmayan) şeklinde ifade edilir. Mikroskop muayenesinde floresan boyama 
yapılmış olan preparatların bütün alanları dikkatle taranır. Boyanmış enfekte hücrelerde 
parlak yeşil renkli floresan ışıma, enfekte olmayan hücrelerde ise kırmızı boyanma görülür 
ve her iki uzman tarafından test tekrarlanır.

 7.2.2.4. ELISA

Virus izolasyonu amacıyla FHM ve/veya EPC hücre kültürlerine yapılan seri ekimlerde 
herhangi bir viral etken izole edilir ise identifikasyon testi uygulanır.

Antijen ELISA testinde hücre kültürü ekimlerinde elde edilen   süpernatant  test materyali 
olarak kullanılmaktadır. Aşağıda temel basamakları verilen testte kullanılan örnek miktarı, 
test reagentlerinin kullanım konsantrasyonları ve inkübasyon süreleri kullanılan ticari ELISA 
kitinin protokolüne uygun olarak yapılır. 

Kit ile birlikte sağlanan ELISA pleyti IHN virus antikoru ile kaplıdır. Teste başlamadan yarım 
saat önce bütün gerekli reagentler oda sıcaklığına çıkarılır.

·	 Negatif ve pozitif kontrol antijenlerinden ve her örnekten,  kitin protokolüne uygun 
hacim ve dilusyonda kit protokolünde belirtilen sayıda  göze konulur.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra gözler arasında herhangi bir kross 
kontaminasyon olmayacak şekilde boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen 
konsantrasyonda hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda 
yıkanır.

·	 Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
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pleyt kurutulur.

·	 Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan konjugat belirtilen hacimde bütün 
gözlere ilave edilir.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentleri ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

·	 Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat indikatör solüsyonu ilave edilir. Pleyt 
aluminyum folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir. 

·	 Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon 
durdurulur.

·	 Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA okuyucu ile OD değerleri saptanır. Kit 
protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.

 

Test edilen örnekler, pozitif ve negatif kontrol gözleri için okunan OD değerleri ile kit 
protokolünde ve kitin kalite kontrol sertifikasında verilen OD değerleri karşılaştırılır, geçerli 
sınırlar içerisinde ise test edilen örnekler pozitif ve negatif şeklinde ifade edilerek kalitatif 
olarak değerlendirilir.                                                                                       

7.2.2.5. RT-PCR 

 RNA ekstraksiyonu:

Total RNA ekstraksiyonu doku kültürü süpernatantı ve klinik bulgu gösteren ölümle 
seyreden salgın hastalık durumlarında izolasyon için hazırlanan homojenizat kullanılarak 
RNA ekstraksiyon kitinin protokolüne göre yapılır. Pozitif kontrol olarak referans virusa 
ait hücre kültürü süpernatantı , negatif kontrol olarak olarak izolasyonda kullanılan hücre 
hattının  süpernatantı  kullanılarak kitin protokolüne göre RNA ekstraksiyonu yapılır.

Primerler: 

IHNV Forward primer 5’- CAG AGA CGG AGT ATC GTC CC-3’

IHNV Reverse primer 5’- ACA ACC TCA AGG ACA TTT TCC-3’

 
RT-PCR 

Her bir örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, primerler ve örnekler ilave edilir ve tüpler  ısı döngü cihazına yerleştirilir ve  
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aşağıdaki şekilde programlanır ; 

1 döngü    30 dakika 50ºC 

                   15 dakika 95ºC

35 döngü    2 dakika 94ºC 

                    30 saniye 94ºC  
                    30 saniye 52ºC

                     1 dakika 68ºC

Final uzatma basamağı 7 dakika 68ºC.

    

PCR ürünü, pozitif kontrol, negatif kontrol ve molekül ağırlığı DNA markerleri ile birlikte  
%1.5 agarose jel’de 80V 60 dakika koşturulur ve UV ışık altında 310bp’lik  DNA bantlarının 
varlığı incelenir. 

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER

1.  2001/183/EC laying down the sampling plans and diagnostic methods for the detection    

     and confirmation of certain fish diseases and repealing Decision 92/532/EEC

2. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals,  www.oie.int/.../aquatic-manual/access-
onlin

3. Workshop on the Diagnosis of Fish Diseases- Aarhus Denmark 23-26 Feb,2004

4. Türkiye için  izin  veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler     

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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VİRAL HAEMORRHAGİC SEPTİCAEMİA (VHS) 
HASTALIĞI’NIN ETKEN İZOLASYONU VE 
İDENTİFİKASYONU (IFAT, ELISA, RT-PCR)

1. AMAÇ

VHS hastalığının virolojik  teşhisinin, etken izolasyonu ve identifikasyonu’nun yapılması. 

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında VHS hastalığının teşhisinde kullanılır. 

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

1. Kiti ve tüm reagentları 2 0C - 8 0C’de muhafaza ediniz.

2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.

3. Tüm açıklamalar dikkatlice okunup izlenmelidir.

4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2 0C - 8 0C’ de 
saklanmalıdır.

5. Farklı seri’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 
karıştırmamalıdır.

6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 
kullanılmamalıdır.

7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.

8. Her pleytte hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.

9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 
Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
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10.Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 
çalışılmalıdır..

11.Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

12.Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

13.Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

Viral haemorrhagic septicaemia  (VHS) : Özellikle gökkuşağı alabalığı, kahverengi alabalık, 
turna balığı ve kalkanlarda önemli mortalitelere neden enfeksiyöz bir hastalıktır. VHSV: 
Hastalığın etkeni Rhabdovirus familyasında yer alan Viral haemorrhagic septicaemia virus 
(VHSV, synonym : Egtvet virus)’ dur 

Hücre hatları :

BF-2: Blue gill fry hücre hattı

EPC: Epithelioma papulosum cyprini hücre hattı

FHM: Fat head minnow  hücre hattı

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent  Assay 

IFAT : Immun Floresan Antikor Tekniği
RT-PCR : Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli balıklardan alınan materyallerin  uygun hücre kültürüne ekimini ve viral etken 
izolasyonunu  takiben Immunofluorescence boyama (IFAT),  Enzyme linked immunusorbent 
assay (ELISA), ve Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)   testleriyle identifikasyonu yapılır.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- İnkubatör 24° C 

- İnkubatör 15° C 

- Doku kültürü mikroskobu

- Fluoresan mikroskobu

- Biyogüvenlik kabini

- ELISA okuyucu
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- Isı döngü cihazı

- Elektroforez sistemi ve güç kaynağı

- Jel görüntüleme sistemi

- Mikrosantrifüj

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- 24 gözlü doku kültürü pleyti

- Disposable pipetler

- Doku kültürü flaskları

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum

- Steril makas ve pens

- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- RNA ekstraksiyon kiti

- RT-PCR kiti

- DNA molekül ağırlık markeri

- Agarose

- Ethidiumbromide

- Tris-EDTA Asetat tamponu

- Fötal calf serum

- IPN hiperimmun serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon

- Transport vasatı   (%10 calf serum,  % 8-10 antibiyotik-antimikotik ve EMEM)
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7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayenenin Yapılması

7.2.1. Virolojik muayene için balık örneklerin hazırlanması 

Hastalık şüpheli balık materyallerinden örnekler alındıktan hemen sonra herhangi bir 
işlem yapılmadan  balıklar absorban kapasitesi olan kağıt ile silindikten sonra plastik bir 
çantaya yerleştirilip doğrudan kalın duvarlı strafor kutular için de buz veya buz aküleri  ile 
desteklenmek sureti ile  soğuk zincirin bozulması engellenerek en geç 48 saat içerisinde 
laboratuvar’a ulaşacak şekilde transportu  sağlanmalıdır. 

Laboratuvar muayenelerinde kullanılmak üzere balıklardan alınacak organ materyalleri 
balıkların büyüklüklerine göre değişir.

·	 4 cm’den küçük balıklarda bağırsak açıklığından arkada kalan kısım çıkarılır ve diğer 
kısımların tümü kullanılır. 

·	 4-6 cm boyundaki balıklarda böbreği de içeren tüm iç organlar alınır. 

·	 6 cm’ den büyük balıklarda karaciğer, dalak, anterior böbrek ve ek olarak kalp veya 
beyinden alınır. 

·	 Laboratuvara gönderilen tüm balık örneklerinden alınan  veya transport vasatı için de 
laboratuvara gönderilen dokular (5-10 balığa ait iç organ örnekleri bir grup) biyogüvenlik 
kabini içerisinde steril kum ile havanda  homojenize edilir. 

·	 Homojenize edilen doku materyallerine %1-2 antibiyotik- antimikotik, %1-2 FCS içeren 
MEM vasat ilave edilir. Doku materyalleri ile  MEM vasat arasındaki son oran 1:10 
oranında ayarlanır.

·	 Homojenizat steril santrifüj tüplerine aktarılır. Homojenizat 2-4 ºC de soğutmalı 
santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Transport vasat için de gönderilen ovaryum sıvısı veya sperma örnekleri (bir tüpte 5-6 
balığa ait)  2-4 ºC de soğutmalı santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Süpernatant toplanır, 0.45µm membran filtrelerden geçirilir.

·	  Cryoviallere bölünerek saklanır. 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye 
, daha uzun sürede teste alınacak materyaller ve stoklanacak materyaller -75±5°C’ye 
kaldırılır. 

·	 Virolojik muayene  14 gün için de uygulanabilir

 

7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Virus izolasyonu amacıyla  EPC FHM veya BF-2 hücre kültürleri kullanılır.

Herhangi bir viral etken izole edilir ise identifikasyon testleri uygulanır       
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7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

Etken izolasyonu ve identifikasyon testlerinde VHS virusuna duyarlı EPC FHM veya BF-2  
hücre kültürleri kullanılır.

Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 
15ml  Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml Trypsin-EDTA , 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan 
sonra tamamen dökülür. Ve 24± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır.   Hücreler flask yüzeyinden 
tamamen ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak pleyt sayısına 
uygun miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte 
%80-90 monolayer olacak şekilde 24 gözlü platelere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 24± 
2 °C’lik inkübatöre kaldırılır.

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir.

 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

EPC 1:1 1:3-4 1:12-15

FHM 1:1 1:3-4 1:9-12

BF-2 1:1 1:2-3 1:9

7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları
24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.
Hücre flasklarındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleytleri için deki doku kültürü vasatları 
boşaltılmadan, adsorbsiyonsuz olarak doğrudan ekim yapılır.
·	 Organ homojenizatlarının süpernatantları 1:10 ve 1:100 olmak üzere iki dilüsyonda hücre 

kültürlerine inokule edilir. Ovaryum sıvıları dilue edilmeden inokule edilir. İnokulasyon 
için en azından iki hücre hattı kullanılmalıdır. Ekim yapılırken kullanılan inokulum 
miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10 kadar olabilir. 

·	 15±2°C’lik inkübatöre kaldırılır. 
·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 15±2 °C’de 7-10 gün inkübe edilir. 
İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 
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Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden direkt  2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  IFAT ,ELISA veya PCR  ile  test edilerek 
identifikasyon yapılır. 

IPN izole edilen örneklerde IPN hiperimmun serumu ile nötralize edilerek aynı işlem 
basamakları tekrarlanır. Hücre kültürlerine inokulasyondan önce süpernatant IPN virusune 
bağlı olarak gelişen CPE’leri önlemek amacıyla  uygun şekilde seyreltilmiş  IPN  antiserumları 
ile karıştırılır ve 15 °C’de bir saat veya 4 °C’de 18 saat inkübe edilir. 24 saat sonra %80-90 
monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

Eğer inkübasyonun ilk üç günü için de sitotoksisite görülürse bu aşamada subkültivasyon 
uygulanabilir, fakat o zaman hücreler yedi gün inkübe edilmeli ve ayrıca yedi günlük bir 
inkübasyon için yeniden subkültivasyon yapılmalıdır. Üç günden sonra sitotoksisite gelişirse, 
bir kez subkültivasyon yapılır ve 14 güne kadar  inkübe edilir. Örneklerin hücre kültürlerine 
inokulasyonunu takiben inkübasyon sırasında   herhangi bir kontaminasyon (bakteriyal ve/
veya fungal)  olması durumunda  yeniden orijinal örnek homojenizatları hem filtre(0.45nm) 
edilir hem de antibiyotik-antimikotik solüsyonu ile muamele edilir (15±2°C’de 1 saat ve 
2-8°C’de bir gece tutulur). Yapılan ekimler tekrarlanır.       

          

7.2.2.3.  IFAT

CPE görülen hücre kültürleri VHSV’ una spesifik monoklonal antikorları ile inkube edildikten 
sonra fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ile inkube edilir. Hazırlanan preparatlar 
fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda incelenir.

EPC FHM veya BF-2  hücre hatlarından hazırlanan 24 gözlü doku kültürü pleytlerinde direk 
hazırlanan  veya petrilere ve/veya 6 gözlü pleytlere  lamel yerleştirilerek hazırlanan  hücre 
kültürlerine  izole edilen virusun 1:10 ve 1:100 dilüsyonları  inokule edilir ve 15±2 º C de 
inkube edilir. 2’şer göz veya petriye pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus 
inokule edilir. 2’şer göz veya petri negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon 
yapılmadan bırakılır. Ekim yapılan petriler veya gözler  ve pozitif kontrol olarak referans 
virus ekilen petriler veya gözler  CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 48-72 saat sonra % 
70-80 CPE oluştuktan sonra teste başlanır.  
·	 Petrilerdeki  ve/veya pleytlerdeki vasat boşaltılır ve her petriye veya pleytlerin her gözüne  

hücreleri fikse etmek için kitte bulunan fiksatif solüsyonu konulur.
·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.
·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra 
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fikse edilen hücreler kit protokolüne göre hazırlanan yıkama solüsyonu ile protokolde 
belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Kullanılan kit protokolüne uygun dilüsyonda hazırlanan monoklonal antikor 
solüsyonundan her petriye ve/veya pleytlere kit protokolüne uygun miktarda konulup, 
uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra kit protokolüne göre hazırlanan yıkama 
solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Kullanılan kit protokolüne uygun dilüsyonda hazırlanan konjugat (Fluorescein 
isothiocyanate işaretli anti-mouse immunglobulin konjugate) her petriye  ve/veya  doku 
kültürü pleytlerine kit protokolüne uygun miktarda konulup, uygun sıcaklık ve sürede 
inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra kit protokolüne göre hazırlanan yıkama 
solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Lameller üzerindeki hücre preparatı lameller çıkartıldıktan sonra kurutulur.
·	 Tamamen kuruduktan sonra lama kit içeriğindeki “mounting medium” solüsyonu 

damlatılır ve üzerine lamel kapatılır.
·	 24 gözlü pleytde hücre hazırlanmışsa pleyt kurutulur.
·	 Hazırlanan preparatlar ve pleytler floresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 

yönünden floresan mikroskopda incelenir. 

Test metodunun sonuçları kalitatif olarak değerlendirilir ve antijen pozitif (enfekte), antijen 
negatif (enfekte olmayan) şeklinde ifade edilir. Mikroskop muayenesinde floresan boyama 
yapılmış olan preparatların bütün alanları dikkatle taranır. Boyanmış enfekte hücrelerde 
parlak yeşil renkli floresan ışıma, enfekte olmayan hücrelerde ise kırmızı boyanma görülür .

7.2.2.4. VHSV Ag ELISA

Antijen ELISA testinde hücre kültürü ekimlerinde elde edilen süpernatant test materyali 
olarak kullanılmaktadır. Aşağıda temel basamakları verilen test de kullanılan örnek miktarı, 
test reagentlarının kullanım konsantrasyonları ve inkübasyon süreleri kullanılan ticari ELISA 
kitinin protokolüne uygun olarak  yapılmaktadır. 

- Kit ile birlikte sağlanan ELISA pleyti VHS virus antikoru ile kaplıdır. 

-  Negatif ve pozitif kontrol antijenlerinden ve her örnekten,  kitin protokolüne uygun 
hacim ve dilusyonda kit protokolünde belirtilen sayıda  göze konulur.

- Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra gözler arasında herhangi bir kross 
kontaminasyon olmayacak şekilde boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen 
konsantrasyonda hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda 
yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.
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- Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan VHSV-antikoru içeren tavşan antiserumu 
belirtilen hacimde bütün gözlere ilave edilir.

- Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan konjugat (belirtilen hacimde bütün 
gözlere ilave edilir.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat solüsyonu ilave edilir. Pleyt aluminyum 
folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir. 

- Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon 
durdurulur.

- Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA okuyucu  ile OD değerleri saptanır. Kit 
protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.

Test edilen örnekler, pozitif ve negatif kontrol gözleri için okunan OD değerleri ile kit 
protokolünde ve kitin kalite kontrol sertifikasında verilen OD değerleri karşılaştırılır, geçerli 
sınırlar içerisinde ise test edilen örnekler pozitif ve negatif şeklinde ifade edilerek kalitatif 
olarak değerlendirilir.                                                                                       

7.2.2.5. RT-PCR 

RNA ekstraksiyonu:

Total RNA ekstraksiyonu doku kültürü süpernatantı ve klinik bulgu gösteren ölümle 
seyreden salgın hastalık durumlarında izolasyon için hazırlanan homojenizat kullanılarak 
RNA ekstraksiyon kitinin protokolüne göre yapılır. Pozitif kontrol olarak referans virusa 
ait hücre kültürü süpernatantı , negatif kontrol olarak olarak izolasyonda kullanılan hücre 
hattının  süpernatantı  kullanılarak kitin protokolüne göre RNA ekstraksiyonu yapılır.
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            Primerler: 

VHSV Forward primer 5’-GGG GAC CCC AGA CTG T-3’

VHSV Reverse primer 5’- TCT CTG TCA CCT TGA TCC-3’
          RT-PCR 
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örneklere ilave edilir ve tüpler  ısı döngü cihazına yerleştirilir ve  aşağıdaki 
şekilde programlanır ; 

1 döngü      30 dakika 50ºC 
                     15 dakika 95ºC
35 döngü      2 dakika 94ºC  
                     30 saniye 94ºC  
                     30 saniye 52ºC
                      1 dakika 68ºC
Final uzatma basamağı 7 dakika 68ºC.
    
PCR ürünü, pozitif kontrol, negatif kontrol ve molekül ağırlığı DNA markerleri ile birlikte  
%1.5 agarose jelinde 80V 60 dakika koşturulur ve UV ışık altında aranan DNA bantlarının 
varlığı incelenir. 

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER

1.   2001/183/EC laying down the sampling plans and diagnostic methods for the detection    

     and confirmation of certain fish diseases and repealing Decision 92/532/EEC

2.  Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals www.oie.int/.../aquatic-   

     manual/access-onlin

3.  Workshop on the Diagnosis of Fish Diseases- Aarhus Denmark 23-26 Feb,2004

4.  Türkiye için izin veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler     

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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İNFECTİOUS PANCREATİC NECROSİS (IPN) 
HASTALIĞI’NIN, ETKEN İZOLASYONU VE 
İDENTİFİKASYONU (ELISA, IFAT, RT-PCR)

1. AMAÇ

IPN hastalığının virolojik  teşhisinin, etken izolasyonu ve identifikasyonu’nun yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında IPN hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

1. Kiti ve tüm reagentları 2 0C - 8 0C’de muhafaza ediniz.

2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.

3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.

4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2 0C - 8 0C’ de 
saklanmalıdır.

5. Farklı seri’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 
karıştırmamalıdır.

6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 
kullanılmamalıdır.

7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.

8. Her pleytte hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.

9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 
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Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

10.Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 
çalışılmalıdır..

11.Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

12.Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

13.Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

Infectious pancreatic necrosis (IPN) : Özellikle genç salmonoid balıklarda yüksek mortalite 
ile seyreden önemli ekonomik kayıplara neden olan, bununla birlikte bir çok deniz balık 
türünde de görülebilen  bulaşıcı akut viral bir hastalıktır. Hastalığı atlatan balıklar ömür boyu 
taşıyıcı olarak kalırlar ve virusu saçarlar. 

IPNV: Hastalık etkeni Birnaviridae familyasında yer alan Infectious pancreatic necrosis virus 
(IPNV)’dur.

Hücre hatları :

BF-2: Blue gill fry hücre hattı

RTG-2: Rainbow trout gonad  hücre hattı

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent  Assay 

IFAT : Immun Floresan Antikor Tekniği
RT-PCR : Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli balıklardan alınan materyallerin  uygun hücre kültürüne ekimini ve viral etken 
izolasyonunu  takiben Immunofluorescence boyama (IFAT),  Enzyme linked immunusorbent 
assay (ELISA), ve Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)   testleriyle identifikasyonu yapılır.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- İnkubatör 24° C 

- İnkubatör 15° C 

- Doku kültürü mikroskobu
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- Fluoresan mikroskobu

- Biyogüvenlik kabini

- ELISA okuyucu

- Isı döngü cihazı

- Elektroforez sistemi ve güç kaynağı

- Jel görüntüleme sistemi

- Mikrosantrifüj

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler
- Otomatik pipet kontroller
- 24 gözlü doku kültürü pleyti
- Disposable pipetler
- Doku kültürü flaskları
- Steril santrifüj tüpü
- Steril kum
- Steril makas ve pens
- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- RNA ekstraksiyon kiti

- RT-PCR kiti

- DNA molekül ağırlık markeri

- Agarose

- Ethidiumbromide

- Tris-EDTA Asetat tamponu

- Fötal calf serum

- IPN hiperimmun serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon
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- Transport vasatı   (%10 calf serum,  % 8-10 antibiyotik-antimikotik ve EMEM)

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Virolojik muayene için balık örneklerin hazırlanması 

 Hastalık şüpheli balık materyallerinden örnekler alındıktan hemen sonra herhangi bir 
işlem yapılmadan  balıklar absorban kapasitesi olan kağıt ile silindikten sonra plastik bir 
çantaya yerleştirilip doğrudan kalın duvarlı strafor kutular için de buz veya buz aküleri  ile 
desteklenmek sureti ile  soğuk zincirin bozulması engellenerek en geç 48 saat içerisinde 
laboratuvar’a ulaşacak şekilde transportu  sağlanmalıdır. 

Laboratuvar muayenelerinde kullanılmak üzere balıklardan alınacak organ materyalleri 
balıkların büyüklüklerine göre değişir.

·	 4 cm’den küçük balıklarda bağırsak açıklığından arkada kalan kısım çıkarılır ve diğer 
kısımların tümü kullanılır. 

·	 4-6 cm boyundaki balıklarda böbreği de içeren tüm iç organlar alınır. 

·	 6 cm’ den büyük balıklarda karaciğer, dalak, anterior böbrek ve ek olarak kalp veya 
beyinden alınır. 

·	 Laboratuvara gönderilen tüm balık örneklerinden alınan  veya transport vasatı için de 
laboratuvara gönderilen dokular (5-10 balığa ait iç organ örnekleri bir grup  biyogüvenlik 
kabini  içerisinde steril kum ile havanda  homojenize edilir. 

·	 Homojenize edilen doku materyallerine %1-2 antibiyotik- antimikotik, %1-2 FCS içeren 
MEM vasat ilave edilir. Doku materyalleri ile  MEM vasat arasındaki son oran 1:10 
oranında ayarlanır.

·	 Homojenizat steril santrifüj tüplerine aktarılır. Homojenizat 2-4 ºC de soğutmalı 
santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Transport vasat için de gönderilen ovaryum sıvısı veya sperma örnekleri (bir tüpte 5-6 
balığa ait)  2-4 ºC de soğutmalı santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Süpernatant toplanır, 0.45µm membran filtrelerden geçirilir.

·	  Cryoviallere bölünerek saklanır. 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye , 
daha uzun sürede teste alınacak veya stoklanacak materyaller -75±5°C’ye kaldırılır. 

Virolojik muayene 14 gün için de uygulanabilir.

7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Virus izolasyonu amacıyla  RTG-2 ve BF-2 hücre kültürleri kullanılır. Herhangi bir viral etken 
izole edilir ise identifikasyon testleri uygulanır.



314 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

552 TEŞHİSTE METOT BİRLİĞİ

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

7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 
15ml  Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml Trypsin-EDTA , 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan 
sonra tamamen dökülür. Ve 24± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır.   Hücreler flask yüzeyinden 
tamamen ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak pleyt sayısına 
uygun miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte 
%80-90 monolayer olacak şekilde 24 gözlü pleyt’lere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 
24± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir..

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

BF-2 1:1 1:2-3 1:9
RTG-2 1:1 1:3 1:9

7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

Hücre flasklarındaki veya 24 gözlü doku kültürü pleytleri için deki doku kültürü vasatları 
boşaltılmadan, adsorbsiyonsuz olarak doğrudan ekim yapılır..

·	 Organ homojenizatlarının süpernatantları 1:10 ve 1:100 olmak üzere iki dilüsyonda hücre 
kültürlerine inokule edilir. Ovaryum sıvıları dilue edilmeden inokule edilir. İnokulasyon 
için en azından iki hücre hattı kullanılmalıdır. Ekim yapılırken kullanılan inokulum 
miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10 kadar olabilir. 

·	 15±2°C’lik inkübatöre kaldırılır. 

·	 İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri 15±2 °C’de 7-10 gün inkübe edilir. 

İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.
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 CPE görülmeyen gözlerden direkt  2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  nötralizasyon test ,IFAT ,ELISA veya PCR  
ile  test edilerek identifikasyon yapılır. 

Eğer inkübasyonun ilk üç günü için de sitotoksisite görülürse bu aşamada subkültivasyon 
uygulanabilir, fakat o zaman hücreler yedi gün inkübe edilmeli ve ayrıca yedi günlük bir 
inkübasyon için yeniden subkültivasyon yapılmalıdır. Üç günden sonra sitotoksisite gelişirse, 
bir kez subkültivasyon yapılır ve 14 güne kadar  inkübe edilir. Örneklerin hücre kültürlerine 
inokulasyonunu takiben inkübasyon sırasında   herhangi bir kontaminasyon (bakteriyal ve/
veya fungal)  olması durumunda  yeniden orijinal örnek homojenizatları hem filtre (0.45nm) 
edilir hem de antibiyotik-antimikotik solüsyonu ile muamele edilir (15±2°C’de 1 saat ve 
2-8°C’de bir gece tutulur). Yapılan ekimler tekrarlanır.       

       

 7.2.2.3. Nötralizasyon Testi

- CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantın  testte kullanılmak üzere 10-3  dilusyonu 
hazırlanır.

Tüp-1 :0.3 ml 10-3  dilue hücre kültürü süpernatantı + 0.3 ml  vasat (pozitif kontrol)

Tüp-2 :0.3 ml 10-3  dilue hücre kültürü süpernatantı + 0.3 ml  anti-IPN antiserum Sp 

Tüp-3 :0.3 ml 10-3  dilue hücre kültürü süpernatantı + 0.3 ml  anti-IPN antiserum Ab 
(nötralizasyon (SN50 değeri) titresinde)    

- Tüpler 15º C +/ - 2ºC de 1 saat veya +4ºC de 1 gece (18 saat) inkübe edilir.

- İnkübasyon süresi sonunda 24 gözlü doku kültürü pleytinin A1-A6 gözlerine anti-IPN 
antiserum Sp ile nötralize edilmiş 10-3 dilusyonundan (tüp-2) 0.15 ml/göz olacak şekilde 
inokulasyon yapılır. B1-B6 gözlerine anti-IPN antiserum Ab ile nötralize edilmiş 10-3 

dilusyonundan (tüp-3) 0.15 ml/göz olacak şekilde inokulasyon yapılır. C1-C6 pozitif 
kontrol (tüp-1) aynı şekilde inokule edilir, D1-D6 gözleri hücre kontrol olarak bırakılacağı 
için sadece 0.15 ml vasat konulur. En az 3 göz çalışılacak şekilde çalışılan örnek sayısına 
bağlı olarak pleyt dizaynı değiştirilebilir.

- 7-14 gün süre ile her gün pleytler CPE oluşumu yönünden  mikroskopik olarak muayene 
edilir.

   

7.2.2.4. IFAT

 CPE görülen hücre kültürleri IPNV’ una spesifik monoklonal antikorları ile inkube edildikten 
sonra fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ile inkube edilir. Hazırlanan preparatlar 
fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda incelenir.
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·	 BF veya RTG hücre hatlarından hazırlanan 24 gözlü doku kültürü pleytlerinde direk 
hazırlanan  veya petrilere ve/veya 6 gözlü pleytlere  lamel yerleştirilerek hazırlanan  hücre 
kültürlerine  izole edilen virusun 1:10 ve 1:100 dilüsyonları  inokule edilir ve 15±2 º C de 
inkube edilir. 2’şer göz veya petriye pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus 
inokule edilir. 2’şer göz veya petri negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon 
yapılmadan bırakılır. Ekim yapılan petriler veya gözler  ve pozitif kontrol olarak referans 
virus ekilen petriler veya gözler  CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 48-72 saat 
sonra % 70-80 CPE oluştuktan sonra teste başlanır.  

·	 Petrilerdeki  ve/veya pleytlerdeki vasat boşaltılır ve her petriye veya pleytlerin her gözüne  
hücreleri fikse etmek için kitte bulunan fiksatif solüsyonu konulur.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra 
fikse edilen hücreler kit protokolüne göre hazırlanan yıkama solüsyonu ile protokolde 
belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Kullanılan kit protokolüne uygun dilüsyonda hazırlanan monoklonal antikor 
solüsyonundan her petriye ve/veya pleytlere kit protokolüne uygun miktarda konulup, 
uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra kit protokolüne göre hazırlanan yıkama 
solüsyonu ile 2 protokolde belirtildiği sayıda  yıkanır.

·	 Kullanılan kit protokolüne uygun dilüsyonda hazırlanan konjugat (Fluorescein 
isothiocyanate işaretli anti-mouse immunglobulin konjugate) her petriye  ve/veya  doku 
kültürü pleytlerine kit protokolüne uygun miktarda konulup, uygun sıcaklık ve sürede 
inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra kit protokolüne göre hazırlanan yıkama 
solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Lameller üzerindeki hücre preparatı lameller çıkartıldıktan sonra kurutulur.

·	 Tamamen kuruduktan sonra lama kit içeriğindeki “mounting medium” solüsyonu 
damlatılır ve üzerine lamel kapatılır.

·	 24 gözlü pleytde hücre hazırlanmışsa pleyt kurutulur.

·	 Hazırlanan preparatlar ve pleytler floresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 
yönünden floresan mikroskopda incelenir. 

Test metodunun sonuçları kalitatif olarak değerlendirilir ve antijen pozitif (enfekte), antijen 
negatif (enfekte olmayan) şeklinde ifade edilir. Mikroskop muayenesinde floresan boyama 
yapılmış olan preparatların bütün alanları dikkatle taranır. Boyanmış enfekte hücrelerde 
parlak yeşil renkli floresan ışıma, enfekte olmayan hücrelerde ise kırmızı boyanma görülür 
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7.2.2.5. IPNV Ag ELISA

Antijen ELISA testinde hücre kültürü ekimlerinde elde edilen süpernatant  test materyali 
olarak kullanılmaktadır. Aşağıda temel basamakları verilen test de kullanılan örnek miktarı, 
test reagentlarının kullanım konsantrasyonları ve inkübasyon süreleri kullanılan ticari ELISA 
kitinin protokolüne uygun olarak  yapılmaktadır. 

- Kit ile birlikte sağlanan ELISA pleyti IPN virus antikoru ile kaplıdır. 

-  Negatif ve pozitif kontrol antijenlerinden ve her örnekten,  kitin protokolüne uygun 
hacim ve dilusyonda kit protokolünde belirtilen sayıda  göze konulur.

- Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra gözler arasında herhangi bir kross 
kontaminasyon olmayacak şekilde boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen 
konsantrasyonda hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda 
yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan IPNV-antikoru içeren tavşan antiserumu 
belirtilen hacimde bütün gözlere ilave edilir.

- Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan konjugat  belirtilen hacimde bütün 
gözlere ilave edilir.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat solüsyonu ilave edilir. Pleyt aluminyum 
folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir. 

- Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon 
durdurulur.

- Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA okuyucu ile OD değerleri saptanır. Kit 
protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.
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Test edilen örnekler, pozitif ve negatif kontrol gözleri için okunan OD değerleri ile kit 
protokolünde ve kitin kalite kontrol sertifikasında verilen OD değerleri karşılaştırılır, geçerli 
sınırlar içerisinde ise test edilen örnekler pozitif ve negatif şeklinde ifade edilerek kalitatif 
olarak değerlendirilir.                                                                                       
7.2.2.6. RT-PCR 

RNA ekstraksiyonu:

Total RNA ekstraksiyonu doku kültürü süpernatantı ve klinik bulgu gösteren ölümle seyreden 
salgın hastalık durumlarında izolasyon için hazırlanan homojenizat kullanılarak  RNA 
ekstraksiyon kitinin protokolüne göre yapılır. Pozitif kontrol olarak referans virusa ait hücre 
kültürü süpernatantı , negatif kontrol olarak olarak izolasyonda kullanılan hücre hattının  
süpernatantı  kullanılarak kitin protokolüne göre RNA ekstraksiyonu yapılır.

Primerler: 

IPNV   5’- CCG CAA CTT ACT TGA GAT CCA TTA TGC-3’

IPNV  5’- CGT CTG GTT CAG ATT CCA CCT GTA GTG-3’

 
RT-PCR 
Her bir örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örneklere ilave edilir ve tüpler  ısı döngü cihazına yerleştirilir ve  aşağıdaki 
şekilde programlanır ; 

1 döngü       30 dakika 50ºC 
                     15 dakika 95ºC
35 döngü     2 dakika 94ºC  
                     30 saniye 94ºC  
                     30 saniye 52ºC
                      1 dakika 68ºC

Final uzatma basamağı 7 dakika 68ºC.
PCR ürünü, pozitif kontrol, negatif kontrol ve molekül ağırlığı DNA markerleri ile birlikte  
%1.5 agarose jelinde 80V 60 dakika koşturulur ve UV ışık altında aranan DNA bantlarının 
varlığı incelenir. 
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İNFEKSİYÖZ SALMON ANEMİ (ISA) 
HASTALIĞI’NIN RT-PCR İLE TANISI

1. AMAÇ

İnfeksiyöz Salmon Anemi (ISA) hastalığının virolojik teşhisinin, etken izolasyonu ve 
identifikasyonu’nun yapılması amaçlanmaktadır.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında ISA hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

İnfeksiyöz Salmon Anemi (İSA) : İnfeksiyöz Salmon Anemi (ISA) Atlantik salmon (Salmo 
salar) balıklarında çeşitli organlarda nekroz, hemoraji ve şiddetli anemi ile karakterize viral 
bir enfeksiyondur.

E MEM: Minimal essential  medium Eagle

L-15: Leibovitz medium
RT-PCR : Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli balıklardan alınan materyallerin  RT-PCR ile identifikasyon testleri yapılır.
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7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- Biyogüvenlik kabini

- Isı döngü cihazı

- Elektroforez sistemi ve güç kaynağı

- Jel görüntüleme sistemi

- Mikrosantrifüj

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- Disposable pipetler

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum, makas ve pens

- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- RNA ekstraksiyon kiti

- RT-PCR kiti

- DNA molekül ağırlık markeri

- Agarose

- Ethidiumbromide

- Tris-EDTA Asetat tamponu

- Fötal calf serum

- L-15  veya E-MEM

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon

- Transport vasatı   (%10 calf serum,  % 8-10 antibiyotik-antimikotik ve L-15veya E-MEM)
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7.2. Numunenin Hazırlanması veMuayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Virolojik muayene için balık örneklerin hazırlanması 

Hastalık şüpheli balık materyallerinden örnekler alındıktan hemen sonra herhangi bir 
işlem yapılmadan  balıklar absorban kapasitesi olan kağıt ile silindikten sonra plastik bir 
çantaya yerleştirilip doğrudan kalın duvarlı strafor kutular için de buz veya buz aküleri  ile 
desteklenmek sureti ile  soğuk zincirin bozulması engellenerek en geç 48 saat içerisinde 
laboratuvar’a ulaşacak şekilde transportu  sağlanmalıdır. 

Laboratuvar muayenelerinde kullanılmak üzere balıklardan alınacak organ materyalleri 
balıkların büyüklüklerine göre değişir.

·	 4 cm’den küçük balıklarda bağırsak açıklığından arkada kalan kısım çıkarılır ve diğer 
kısımların tümü kullanılır. 

·	 4-6 cm boyundaki balıklarda tüm iç organlar alınır. 

·	 6 cm’ den büyük balıklarda karaciğer, ön ve orta böbrek, kalp ve dalaklarından alınır. 

·	 Laboratuvara gönderilen tüm balık örneklerinden alınan veya transport vasatı için de 
laboratuvara gönderilen dokular (5-balığa ait örnekler bir grup) biyogüvenlik kabini 
içerisinde steril kum ile havanda homojenize edilir. 

·	 Homojenize edilen doku materyallerine %1-2 antibiyotik- antimikotik, %1-2 FCS içeren 
L-15 vasat ilave edilir. Doku materyalleri ile L-15MEM vasat arasındaki son oran 1:10 
oranında ayarlanır.

·	 Homojenizat steril santrifüj tüplerine aktarılır. Homojenizat 2-4 ºC de soğutmalı 
santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Süpernatant toplanır, 0.45µm membran filtrelerden geçirilir.

·	  Cryoviallere bölünerek saklanır. 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye, 
daha uzun sürede teste alınacak veya stoklanacak materyaller -75±5°C’ye kaldırılır. 

·	 Virolojik muayene 28 gün için de uygulanabilir.

7.2.2 RNA ekstraksiyonu:

Total RNA ekstraksiyonu doku kültürü süpernatantı kullanılarak RNA ekstraksiyon kitinin 
protokolüne göre yapılır. Pozitif kontrol olarak referans virusa ait hücre kültürü süpernatantı , 
negatif kontrol olarak olarak izolasyonda kullanılan hücre hattının  süpernatantı  kullanılarak 
kitin protokolüne göre RNA ekstraksiyonu yapılır.

7.2.3. RT-PCR:

DNA amplifikasyonu RT-PCR metodu kullanılarak OIE Aquatic Diagnostic Manuel de yer 
alan  standart prosedürde belirtilen primerler ile yapılır. 
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Primerler: 

ILA1 (5’-GGC-TAT-CTA-CCA-TGA-ACG-AAT-C-3’) ve ILA2 (5’-GCC-AAG-TGT-AAG-
TAG-CAC-TCC-3’) 

FA3 (5’-GAA-GAG-TCA-GGA-TGC-CAA-GAC-G-3’) ve RA3 (5’-GAA-GTC-GAT-GAA-
CTG-CAG-CGA-3’)

SEG6U (5’-GGA-ATC-TAC-AAG-GTC-TGC-ATT-G-3’) ve SEG6L (5’-CTT-CAA-AGG-
TGT-CTG-ACA-CGT-A-3’)

RT-PCR 

Her bir örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır ,örneklere ilave edilir ve tüpler  ısı döngü cihazına yerleştirilir ve  aşağıdaki 
şekilde programlanır  

1 döngü      30 dakika 50ºC (RT)  
                     15 dakika 94ºC

36 döngü     30 saniye 94ºC 

                     30 saniye 55ºC  

                     60 saniye 72ºC

1 döngü      5 dakika 72ºC

             

PCR ürünü, pozitif kontrol, negatif kontrol ve molekül ağırlığı DNA markerleri ile birlikte  
%1 agarose jelinde 70V 60 dakika koşturulur ve UV ışık altında aranan DNA bantlarının 
varlığı incelenir. 

PCR sonucunda pozitif bulunan örnekler hücre kültüründe izolasyon çalışmaları yapılmak 
üzere Balık Hastalıkları Ulusal Referans Laboratuvar’a gönderilir. 
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KOI HERPES VİRUS (KHV) 
HASTALIĞI’NIN NESTED-PCR İLE TANISI

1.AMAÇ

KHV hastalığının virolojik  teşhisinin, identifikasyonun ve etken izolasyonun yapılması 
amaçlanmaktadır.. 

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında KHV hastalığının teşhisinde kullanılır. 

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

5. KISALTMALAR/TANIMLAR

Koi herpes virus hastalığı  (KHV) :Koi herpesvirus (KHV) enfeksiyonu halk arasında adi sazan 
olarak da bilinen pullu ve aynalı sazan (Cyprinus carpio carpio) ile  koi sazan (Cyprinus carpio 
koi) ve bu ırkların melezi olan hayalet sazanların (Cyprinus carpio gio)  yüksek morbidite ve 
mortalite oranı ile karakterize viral bir hastalığıdır.

KHV: Herpesviridae familyasında yer almaktadır ve koi herpes virus hastalığının etkenidir.
PCR : Polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli balıklardan alınan materyallerin  PCR ile identifikasyon testleri yapılarak 
KHV pozitif bulunması halinde uygun hücre kültürüne ekimleri ve viral etken izolasyonu 
yapılır.
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7. TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- Biyogüvenlik kabini

- Isı döngü cihazı

- Elektroforez sistemi ve güç kaynağı

- Jel görüntüleme sistemi

- Mikrosantrifüj

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- Disposable pipetler

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum, makas ve pens

- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- DNA ekstraksiyon kiti

- DNA amplifikasyon kiti

- DNA molekül ağırlık markeri

- Agarose

- Ethidiumbromide

- Tris-EDTA Asetat tamponu

- Fötal calf serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon

- Virkon S ( % 1 solüsyon)
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7.2.1. Virolojik muayene için balık örneklerin hazırlanması

Sahadan toplanan balık numunelerine ötanazi (Tricaine methane sulfonate (TMS, MS 222) 
500 mg/L, Benzokain hydrklorit 250 mg/L) uygulandıktan sonra  balıkların böbrek, karaciğer, 
dalak, bağırsak ve solungaç dokularından ve derinin mucus salgısından en fazla 5 balıktan 
bir örnek oluşturacak şekilde 1/10 oranında materyal hazırlama vasatı (E MEM, %5 FCS, % 
1 antibiyotik-antimikotik) ile homojenize edilir ve homojenizat 0,2 µm filtreden geçirilir. 
Hazırlanan homojenizatın 200µl’si DNA ekstraksiyonu için kullanılır, kalan kısmı ise PCR 
sonucunda pozitif bulunması durumunda virus izolasyonunda kullanılmak üzere -30 ºC’de 
dondurularak saklanır.

7.2.2. DNA ekstraksiyonu ve DNA amplifikasyonu :  

Hazırlanan organ homojenizatlarından DNA ekstraksiyonu uygun bir ekstraksiyon kiti 
kullanılarak yapılır. Pozitif kontrol olarak referans virusa ait hücre kültürü süpernatantı   
kullanılarak kitin protokolüne göre RNA ekstraksiyonu yapılır.

DNA amplifikasyonu Nested PCR metodu kullanılarak OIE Koi Herpesvirus Referans 
Laboratuvarı’nın  (The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science-CEFAS- 
Weymouth Laboratory Virology and Molecular Genetics Laboratory-UK) aşağıda verilen 
standart prosedürüne göre yapılır. DNA amplifikasyonunda aşağıda verilen primerler 
kullanılır.

Primerler: Koi herpesvirusunun (KHV) timidin kinaz geninin (TK) 409 baz çifti 
uzunluğundaki bölümünü amplifiye etmek için 1. PCR döngüsünde kullanılacak primerler, 
birinci döngüde elde edilen ürünün amplifiye edilerek 348 baz çiftlik internal bölümün 
amplifikasyonu  için 2. PCR döngüsünde kulanılacak primerler aşağıdaki tabloda verimiştir.

1. PCR (ürün büyüklüğü :409 bp) 2.PCR (ürün büyüklüğü : 348 bp)

Forward =  5’-GGGTTACCTGTACGAG-3’,

Internal forward =  
5’-CGTCTGGAGGAATACGACG-3’

Reverse  = 5’ CACCCAGTAGATTATGC 3’

Internal reverse =  
5’-ACCGTACAGCTCGTACTGG-3’

1. PCR Döngüsü

Her bir örnek için  RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master mix 
hazırlanır, örneklere ilave edilir ve tüpler  thermal cycler’a yerleştirilir ve  aşağıdaki şekilde 
programlanır ; 
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1 döngü    5 dakika 94ºC 

40 döngü    1 dakika 95ºC  

     1 dakika 55ºC  

     1 dakika 72ºC  

Final uzatma basamağı   10 dakika 72ºC.

Elde edilen ürün 3 günden daha az kalacaksa  4ºC’de, uzun süreli kalacaksa -30ºC’de saklanır.

PCR ürünü, pozitif kontrol ve molekül ağırlığı DNA markerleri ile birlikte  %2 ethidium

bromide içeren agarose jellerinde 120V 20 dakika koşturulur ve UV ışık altında aranan DNA

bantlarının varlığı  incelenir. 

2. PCR Döngüsü

Her bir örnek için  RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master mix 
hazırlanır, örneklere ilave edilir ve tüpler  ısı döngü cihazına yerleştirilir ve  aşağıdaki şekilde 
programlanır ; 

1 döngü    5 dakika 94ºC 

30 döngü    1 dakika 95ºC  

     1 dakika 55ºC  

     1 dakika 72ºC  

Final uzatma basamağı   10 dakika 72ºC.

Elde edilen ürün 3 günden daha az kalacaksa  4ºC’de, uzun süreli kalacaksa  -30ºC’de saklanır  

20ml PCR ürünü, pozitif kontrol ve molekül ağırlığı DNA markerleri ile birlikte  %2 ethidium

bromide içeren agarose jellerinde 120V  20 dakika koşturulur ve UV ışık altında aranan DNA

bantlarının varlığı  incelenir. 

PCR sonucunda pozitif bulunan örnekler hücre kültüründe izolasyon çalışmaları yapılmak 
üzere Balık Hastalıkları Ulusal Referans Laboratuvar’a gönderilir. 
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SPRİNG VİRAEMİA OF CARP (SVC)  
HASTALIĞI’NIN ETKEN İZOLASYONU VE 
İDENTİFİKASYONU (ELISA, IFAT)

1. AMAÇ

SVC hastalığının virolojik  teşhisinin, etken izolasyonu ve identifikasyonu’nun yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

Viral teşhis laboratuvarında SVC hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.
1. Kiti ve tüm reagentları 2 0C - 8 0C’de muhafaza ediniz.
2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.
3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.
4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2 0C - 8 0C’ de 

saklanmalıdır.
5. Farklı seri’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 

karıştırmamalıdır.
6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 

kullanılmamalıdır.
7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.
8. Her pleytte hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır. 

Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
10.Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 

çalışılmalıdır.
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11.Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  
12.Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.
13.Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

Spring viraemia of carp  (SVC) : Özellikle sazanların ve aynı familyaya ait bazı balık türlerinin 
ödem ve hemorajiler ile karakterize viral bir enfeksiyonudur.

SVCV: Rhabdoviridae familyasında yer alan bir rhabdovirusdur.

Hücre hatları :

EPC: Epithelioma papulosum cyprini hücre hattı

FHM: Fat head minnow  hücre hattı

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent  Assay 

IFAT : Immun Floresan Antikor Tekniği

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli balıklardan alınan materyallerin  uygun hücre kültürüne ekimini ve 
viral etken izolasyonunu  takiben Immunofluorescence boyama (IFAT), Enzyme linked 
immunusorbent assay (ELISA) testleri ile  identifikasyonu yapılır.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

7.1. Materyal

- İnkubatör 24° C 

- İnkubatör 15° C

- Doku kültürü mikroskobu

- Fluoresan mikroskobu

- Biyogüvenlik kabini

- ELISA okuyucu

- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller
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- 24 gözlü doku kültürü pleyti

- Disposable pipetler

- Doku kültürü flaskları

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum

- Steril makas ve pens

- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- Fötal calf serum

- EMEM (Minimal essential  medium Eagle )

- IPN hiperimmun serum

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon

- Transport vasatı   (%10 calf serum,  % 8-10 antibiyotik-antimikotik ve EMEM)

7.2.Numunenin Hazırlanması Muayenenin Yapılması

7.2.1. Virolojik muayene için balık örneklerin hazırlanması Hastalık şüpheli balık 
materyallerinden örnekler alındıktan hemen sonra herhangi bir işlem yapılmadan balıklar 
absorban kapasitesi olan kağıt ile silindikten sonra plastik bir çantaya yerleştirilip doğrudan 
kalın duvarlı strafor kutular için de buz veya buz aküleri  ile desteklenmek sureti ile  soğuk 
zincirin bozulması engellenerek en geç 48 saat içerisinde laboratuvar’a ulaşacak şekilde 
transportu  sağlanmalıdır. 

Laboratuvar muayenelerinde kullanılmak üzere balıklardan alınacak organ materyalleri 
balıkların büyüklüklerine göre değişir.

·	 4 cm’den küçük balıklarda bağırsak açıklığından arkada kalan kısım çıkarılır ve diğer 
kısımların tümü kullanılır. 

·	 4-6 cm boyundaki balıklarda böbrek ve beyini de içeren tüm iç organlar alınır. 

·	 6 cm’ den büyük balıklarda karaciğer, dalak, böbrek ve beyinden alınır. 

·	 Laboratuvara gönderilen tüm balık örneklerinden alınan  veya transport vasatı için de 
laboratuvara gönderilen dokular (5 balığa ait iç organ örnekleri bir grup) biyogüvenlik 
kabini içerisinde steril kum ile havanda  homojenize edilir. 

·	 Homojenize edilen doku materyallerine %1-2 antibiyotik- antimikotik, %1-2 FCS içeren 
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MEM vasat ilave edilir. Doku materyalleri ile MEM vasat arasındaki son oran 1:10 
oranında ayarlanır.

·	 Homojenizat steril santrifüj tüplerine aktarılır. Homojenizat 2-4 ºC de soğutmalı 
santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Transport vasat için de gönderilen ovaryum sıvısı veya sperma örnekleri (bir tüpte 5 
balığa ait)  2-4 ºC de soğutmalı santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Süpernatant toplanır, 0.45µm membran filtrelerden geçirilir.

·	  Cryoviallere bölünerek saklanır. 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye 
, daha uzun sürede teste alınacak materyaller ve stoklanacak materyaller -75±5°C’ye 
kaldırılır. 

·	 Virolojik muayene 14 gün için de uygulanabilir

 

7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

 Virus izolasyonu amacıyla  EPC ve FHM hücre kültürleri kullanılır. Herhangi bir viral etken 
izole edilir ise identifikasyon testleri uygulanır.

       

7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

Etken izolasyonu ve identifikasyon testlerinde SVC virusuna duyarlı olan EPC ve FHM  hücre 
kültürleri kullanılır.

7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır. 

Organ homojenizatlarının süpernatantları 1:10 ve 1:100 olmak üzere iki dilüsyonda hücre 
kültürlerine adsorbsiyonlu (0,5-1 saat, 10-15°C) yöntem ile inokule edilir. Ovaryum sıvıları 
dilue edilmeden inokule edilir. İnokulasyon için en azından iki hücre hattı kullanılmalıdır. 
Ekim yapılırken kullanılan inokulum miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10 kadar 
olabilir. 

20-25°C’lik inkübatöre kaldırılır. 7 gün inkübe edilir

İnokulasyon yapılan hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.
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CPE görülmeyen gözlerden direkt  2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon 
yapılır.CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar IFAT veya ELISA test edilerek 
identifikasyon yapılır. 

IPN izole edilen örneklerde IPN hiperimmun serumu ile nötralize edilerek aynı işlem 
basamakları tekrarlanır. Hücre kültürlerine inokulasyondan önce süpernatant IPN virusune 
bağlı olarak gelişen CPE’leri önlemek amacıyla  uygun şekilde seyreltilmiş  IPN  antiserumları 
ile karıştırılır ve 15 °C’de bir saat veya 4 °C’de 18 saat inkübe edilir. 24 saat sonra %80-90 
monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

Eğer inkübasyonun ilk üç günü için de sitotoksisite görülürse bu aşamada subkültivasyon 
uygulanabilir, fakat o zaman hücreler yedi gün inkübe edilmeli ve ayrıca yedi günlük bir 
inkübasyon için yeniden subkültivasyon yapılmalıdır. Üç günden sonra sitotoksisite gelişirse, 
bir kez subkültivasyon yapılır ve 14 güne kadar  inkübe edilir. Örneklerin hücre kültürlerine 
inokulasyonunu takiben inkübasyon sırasında herhangi bir kontaminasyon (bakteriyal ve/
veya fungal)  olması durumunda  yeniden orijinal örnek homojenizatları hem filtre(0.45nm) 
edilir hem de antibiyotik-antimikotik solüsyonu ile muamele edilir (15±2°C’de 1 saat ve 
2-8°C’de bir gece tutulur). Yapılan ekimler tekrarlanır.       

 

7.2.2.3. IFAT

CPE görülen hücre kültürleri SVCV’ una spesifik monoklonal antikorları ile inkube edildikten 
sonra fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ile inkube edilir. Hazırlanan preparatlar 
fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda incelenir. 

·	 EPC veya FHM hücre hatlarından hazırlanan 24 gözlü doku kültürü pleytlerinde direk 
hazırlanan  veya petrilere ve/veya 6 gözlü pleytlere  lamel yerleştirilerek hazırlanan  hücre 
kültürlerine  izole edilen virusun 1:10 ve 1:100 dilüsyonları  inokule edilir ve 20 oC’de 
inkube edilir. 2’şer göz veya petriye pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus 
inokule edilir. 2’şer göz veya petri negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon 
yapılmadan bırakılır. Ekim yapılan petriler veya gözler  ve pozitif kontrol olarak referans 
virus ekilen petriler veya gözler  CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 48-72 saat 
sonra % 70-80 CPE oluştuktan sonra teste başlanır.  

·	 Petrilerdeki  ve/veya pleytlerdeki vasat boşaltılır ve her petriye veya pleytlerin her gözüne  
hücreleri fikse etmek için kitte bulunan fiksatif solüsyonu konulur.

·	 Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra 
fikse edilen hücreler kit protokolüne göre hazırlanan yıkama solüsyonu ile protokolde 
belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Kullanılan kit protokolüne uygun dilüsyonda hazırlanan monoklonal antikor 
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solüsyonundan her petriye ve/veya pleytlere kit protokolüne uygun miktarda konulup, 
uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra kit protokolüne göre hazırlanan yıkama 
solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Kullanılan kit protokolüne uygun dilüsyonda hazırlanan konjugat (Fluorescein 
isothiocyanate işaretli anti-mouse immunglobulin konjugate) her petriye  ve/veya  doku 
kültürü pleytlerine kit protokolüne uygun miktarda konulup, uygun sıcaklık ve sürede 
inkübasyona bırakılır.

·	 İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra kit protokolüne göre hazırlanan yıkama 
solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

·	 Lameller üzerindeki hücre preparatı lameller çıkartıldıktan sonra kurutulur.

·	 Tamamen kuruduktan sonra lama kit içeriğindeki “mounting medium” solüsyonu 
damlatılır ve üzerine lamel kapatılır.

·	 24 gözlü pleytde hücre hazırlanmışsa pleyt kurutulur.

·	 Hazırlanan preparatlar ve pleytler floresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 
yönünden floresan mikroskopda incelenir. 

Test metodunun sonuçları kalitatif olarak değerlendirilir ve antijen pozitif (enfekte), antijen 
negatif (enfekte olmayan) şeklinde ifade edilir. Mikroskop muayenesinde floresan boyama 
yapılmış olan preparatların bütün alanları dikkatle taranır. Boyanmış enfekte hücrelerde 
parlak yeşil renkli floresan ışıma, enfekte olmayan hücrelerde ise kırmızı boyanma görülür.

7.2.2.4. SVCV Ag ELISA

Antijen ELISA testinde hücre kültürü ekimlerinde elde edilen süpernatant test materyali 
olarak kullanılmaktadır. Aşağıda temel basamakları verilen test de kullanılan örnek miktarı, 
test reagentlarının kullanım konsantrasyonları ve inkübasyon süreleri kullanılan ticari ELISA 
kitinin protokolüne uygun olarak  yapılmaktadır. 

- Kit ile birlikte sağlanan ELISA pleyti SVC virus antikoru ile kaplıdır. 

- Negatif ve pozitif kontrol antijenlerinden ve her örnekten,  kitin protokolüne uygun 
hacim ve dilusyonda kit protokolünde belirtilen sayıda  göze konulur.

- Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra gözler arasında herhangi bir kross 
kontaminasyon olmayacak şekilde boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen 
konsantrasyonda hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda 
yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan SVCV-antikoru içeren tavşan antiserumu 
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belirtilen hacimde bütün gözlere ilave edilir.

- Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan konjugat belirtilen hacimde bütün 
gözlere ilave edilir.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat solüsyonu ilave edilir. Pleyt aluminyum 
folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir. 

- Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon 
durdurulur.

- Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA okuyucu  ile OD değerleri saptanır. Kit 
protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.

 Sonuçların Değerlendirilmesi :

Test edilen örnekler, pozitif ve negatif kontrol gözleri için okunan OD değerleri ile kit 
protokolünde ve kitin kalite kontrol sertifikasında verilen OD değerleri karşılaştırılır, geçerli 
sınırlar içerisinde ise test edilen örnekler pozitif ve negatif şeklinde ifade edilerek kalitatif 
olarak değerlendirilir.                                                                                       

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER
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belirtilen hacimde bütün gözlere ilave edilir.

- Kit protokolüne uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Kit protokolüne uygun olarak dilüsyonu yapılan konjugat belirtilen hacimde bütün 
gözlere ilave edilir.

- İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra reaksiyona girmeyen reagentları ortamdan 
uzaklaştırmak için boşaltılan ELISA pleyti test protokolunde önerilen konsantrasyonda 
hazırlanmış olan yıkama solüsyonu ile protokolde belirtildiği sayıda yıkanır.

- Temiz kağıt havlular üzerine vurularak gözlerde kalan yıkama solüsyonları uzaklaştırılıp 
pleyt kurutulur.

- Bütün gözlere protokole uygun miktarda substrat solüsyonu ilave edilir. Pleyt aluminyum 
folyo ile sarılarak ışıkla teması engellenir. 

- Önerilen inkübasyon süresi dolduğunda stop solüsyonu ilave edilerek reaksiyon 
durdurulur.

- Test protokolünde verilen dalga boyunda ELISA okuyucu  ile OD değerleri saptanır. Kit 
protokolünde verildiği şekilde sonuçlar yorumlanır.

 Sonuçların Değerlendirilmesi :

Test edilen örnekler, pozitif ve negatif kontrol gözleri için okunan OD değerleri ile kit 
protokolünde ve kitin kalite kontrol sertifikasında verilen OD değerleri karşılaştırılır, geçerli 
sınırlar içerisinde ise test edilen örnekler pozitif ve negatif şeklinde ifade edilerek kalitatif 
olarak değerlendirilir.                                                                                       
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1.  Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. www.oie.int/.../aquatic-   

 manual/access-onlin

2.  Türkiye için  izin veya ithal ruhsatı almış lisanslı kitler

9. REVİZYON

Revizyon No Tarih Revizyon  Yapılan Madde Revizyon Nedeni
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VİRAL NERVOZ NEKROZİS (VNN) 
HASTALIĞI’NIN ETKEN İZOLASYONU VE 
İDENTİFİKASYONU (IFAT, RT-PCR)
1. AMAÇ

Viral Nevroz Nekrozis hastalığının virolojik teşhisinin, etken izolasyonu ve identifikasyonu’nun 
yapılması.

2. UYGULAMA ALANI

VNN hastalığının teşhisinde kullanılır.

3. TESTİN YAPILMASINDAKİ SORUMLULUKLAR

Testin yapılmasından sorumlu yönetici ve uzman personel sorumludur.

4. GÜVENLİK/UYARILAR/ÖNLEMLER 

Şüpheli materyalin zoonoz hastalıklar ile enfekte olabileceği, laboratuvar ortamının 
kontaminasyonuna ve çalışanların enfeksiyonuna yol açma riski nedeni ile enfeksiyöz 
materyalle ve sağlığa zararlı kimyasallarla çalışırken dikkatli olunmalı ve ‘OIE Manual 
Laboratory Biosafety Manual  (www.oie.int/...manual/access-online) esas alınarak kurallara 
uyulması sağlanmalıdır.

Testlerin başından sonuna kadar kullanılan bütün malzemeler dezenfektan solüsyonlar içine 
toplanmalı ve otoklav edildikten sonra imha edilmelidir.

1. Kiti ve tüm reagentları 2 0C - 8 0C’de muhafaza ediniz.

2. Tüm reagentlar kullanılmadan önce 18 0C- 25 0C’lik oda sıcaklığına getirilmelidir.

3. Tüm açıklamalar dikkatlice okuyup izlenmelidir.

4. Kullanılmamış pleyt gözleri kapatılarak kapalı bir plastik torba için de 2 0C - 8 0C’ de 
saklanmalıdır.

5. Farklı seri’lerdeki (farklı zamanlarda üretilen) kitlerin malzemeleri ve kılavuz kitapçıkları 
karıştırmamalıdır.

6. Reagentlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kit 
kullanılmamalıdır.

7. Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır.

8. Her pleytte hem Negatif hem de Pozitif Kontrol kullanılmalıdır.
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9. Substrat solüsyonunun göz, solunum sistemi ve deri üzerinde tahriş edici etkisi vardır.
Deri ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

10.Stop solüsyonu kuvvetli bir asit olup, yanıklara sebep olabilen H2SO4 içerir. Dikkatli 
çalışılmalıdır..

11.Ağızla pipetleme yapılmamalıdır.  

12.Bu kit sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

13.Kit  prosedürü takip edilmelidir.

5. TANIMLAR/KISALTMALAR  

Viral Nervoz Nekrozis (VNN) : Viral nervoz nekrozis (VNN) özellikle larva ve yavru deniz 
balıklarında, bazen de yetişkinlerde bildirilen önemli bir hastalıktır. 

SSN-1: Striped snakehead fish fry hücre hattı

Cytopathic Effect (CPE) : Duyarlı hücre kültürü sistemlerinde virusun alınması, çoğalması 
veya virus komponentlerinin sentezlenmesi morfolojik hücre değişiklikleri

IFAT: Immun Floresan Antikor Tekniği

L-15: Leibovitz medium
RT-PCR : Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu

6.  TEST METODU’NUN KISA TANIMI

Hastalık şüpheli balıklardan alınan materyallerin  uygun hücre kültürüne ekimini ve viral 
etken izolasyonunu  takiben Immunofluorescence boyama (IFAT) ve Revers Transkriptaz 
Polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR)   testleri ile identifikasyonu yapılır.

7.TEST METODU’NUN TANIMI

71. Materyal

7.1.1 Kullanılan Ekipman

- İnkubatör 24° C 

- Doku kültürü mikroskobu

- Fluoresan mikroskobu

- Biyogüvenlik kabini

- Isı döngü cihazı

- Elektroforez sistemi ve güç kaynağı

- Jel görüntüleme sistemi

- Mikrosantrifüj
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- Soğutmalı santrifüj

- Derin dondurucu (-30±5˚C, -75 ± 5 °C)

- Su banyosu

- Buzdolabı

-    Tek kanallı ve çok kanallı mikropipetler

- Otomatik pipet kontroller

- 24 gözlü doku kültürü pleyti

- Disposable pipetler

- Doku kültürü flaskları

- Steril santrifüj tüpü

- Steril kum

- Steril makas ve pens

- Havan

7.1.2. Kullanılan Kimyasallar

- RNA ekstraksiyon kiti

- RT-PCR kiti

- DNA molekül ağırlık markeri

- Agarose

- Ethidiumbromide

- Tris-EDTA Asetat tamponu

- Fötal calf serum

- L-15 

- HEPES (N-2- hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethane sulphonic acid)

- Tris (hydroxymethyl) aminomethane- HCl

- Trypsin –EDTA

- Antibiyotik- antimikotik solüsyon

- Transport vasatı   (%10 calf serum,  % 8-10 antibiyotik-antimikotik ve EMEM)

7.2. Numunenin Hazırlanması ve Muayene/Analizin Yapılması

7.2.1. Virolojik muayene için balık örneklerin hazırlanması  
Hastalık şüpheli balık materyallerinden örnekler alındıktan hemen sonra herhangi bir 
işlem yapılmadan  balıklar absorban kapasitesi olan kağıt ile silindikten sonra plastik bir 
çantaya yerleştirilip doğrudan kalın duvarlı strafor kutular için de buz veya buz aküleri  ile 
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desteklenmek sureti ile  soğuk zincirin bozulması engellenerek en geç 48 saat içerisinde 
laboratuvar’a ulaşacak şekilde transportu  sağlanmalıdır. 

Laboratuvar muayenelerinde kullanılmak üzere balıklardan alınacak organ materyalleri 
balıkların büyüklüklerine göre değişir.

·	 1 cm’den küçük balıklarda bağırsak açıklığından arkada kalan kısım çıkarılır ve diğer 
kısımların tümü kullanılır. 

·	 1-6 cm boyundaki balıklarda gözler ve beyini içeren tüm kafa alınır. 

·	 6 cm’ den büyük balıklarda gözler ve beyin alınır. 

·	 Laboratuvara gönderilen tüm balık örneklerinden alınan veya transport vasatı için de 
laboratuvara gönderilen dokular (5-10 balığa ait örnekler bir grup) biyogüvenlik kabini 
içerisinde steril kum ile havanda  homojenize edilir. 

·	 Homojenize edilen doku materyallerine %1-2 antibiyotik- antimikotik, %1-2 FCS içeren 
L-15 vasat ilave edilir. Doku materyalleri ile L-15 vasat arasındaki son oran 1:10 oranında 
ayarlanır.

·	 Homojenizat steril santrifüj tüplerine aktarılır. Homojenizat 2-4 ºC de soğutmalı 
santrifüjde 3500 devir’de 15 dakika santrifüj edilir.

·	 Süpernatant toplanır, 0.45µm membran filtrelerden geçirilir.

·	  Cryoviallere bölünerek saklanır. 2 gün içerisinde teste alınacak materyaller 2-8 ºC’ye , 
daha uzun sürede teste alınacak materyaller ve stoklanacak materyaller -20 veya-80°C’ye 
kaldırılır. 

·	 Virolojik muayene 2-3 hafta için de uygulanabilir.

7.2.2. Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyon 

Virus izolasyonu amacıyla  SSN-1 hücre kültürleri kullanılır. Herhangi bir viral etken izole 
edilir ise identifikasyon testleri uygulanır.

7.2.2.1. Duyarlı Hücre Kültürlerinin Hazırlanması

Hücre %100 monolayer olup gelişimini tamamladıktan sonra içerisindeki vasat dökülür ve 
hücre yüzeyi  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml, 175 cm2’lik flasklarda 
15ml  Trypsin-EDTA solüsyonu ile yıkanır ve  Trypsin-EDTA solüsyonu tamamen dökülür. 

Yeniden içlerine  25 cm2’lik  flasklarda 2ml,  75 cm2’lik flasklarda  8 ml Trypsin-EDTA , 175 
cm2’lik flasklarda 15ml Trypsin-EDTA  solüsyonu ilave edilir ve flask yatay konumda hafifçe 
birkaç kez  sallanarak solüsyonun hücre yüzeyi ile tamamen temas etmesi sağlandıktan 
sonra tamamen dökülür. Ve 24± 2 °C’lik inkübatöre kaldırılır.   Hücreler flask yüzeyinden 
tamamen ayrıldığında 3-4 ml hücre vasatı ile süspanse edilir ve hazırlanacak pleyt sayısına 
uygun miktarda  hücre vasatı içine alınarak homojenize edilir ve split oranına göre 24 saatte 
%80-90 monolayer olacak şekilde 24 gözlü platelere 1000 ml/ göz, olarak taksim edilir ve 24± 
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2 °C’lik inkübatöre kaldırılır.

 Teşhis çalışmalarında kullanılmak üzere 24 gözlü pleyt  için split  oranları  tabloda verildiği 
şekildedir..

 

Hücre 25cm2 75cm2 175cm2

SSN-1 1:1 1:3-4 1:12-15

 

7.2.2.2 Duyarlı hücre  kültürlerine şüpheli materyalin ekimi ve seri pasajları

 24 saat sonra %80-90 monolayer olan hücreler ekim için kullanılır.

Organ homojenizatlarının süpernatantları 1:10 ve 1:100 olmak üzere iki dilüsyonda hücre 
kültürlerine adsorbsiyonlu (1 saat, 20-25°C) inokule edilir.Ekim yapılırken kullanılan 
inokulum miktarı doku kültürü vasatının maksimum %10 kadar olabilir.

20-25 °C’lik inkübatöre kaldırılır. 10 gün inkübe edilir.

İnokulasyon yapılan  hücre kültürleri mikroskopik olarak CPE oluşumu için düzenli olarak 
her gün muayene edilir. 

Her pleyt’de en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre kontrol gözü bulunur. Ayrıca her virus 
için en az 2 adet referans virus suşu inokule edilen ve en az 2 adet enfekte edilmemiş hücre 
kontrol gözü içeren bir kontrol pleyti hazırlanır.

CPE görülmeyen gözlerden direkt 2.pasaj için yeni hücre kültürlerine subkültivasyon     yapılır.

CPE görülen ekimlerden toplanan süpernatantlar  IFAT  veya PCR  ile  test edilerek 
identifikasyon yapılır. 

Eğer inkübasyonun ilk üç günü için de sitotoksisite görülürse bu aşamada subkültivasyon 
uygulanabilir, fakat o zaman hücreler yedi gün inkübe edilmeli ve ayrıca yedi günlük bir 
inkübasyon için yeniden subkültivasyon yapılmalıdır. Üç günden sonra sitotoksisite gelişirse, 
bir kez subkültivasyon yapılır ve 14 güne kadar  inkübe edilir. Örneklerin hücre kültürlerine 
inokulasyonunu takiben inkübasyon sırasında herhangi bir kontaminasyon (bakteriyal ve/
veya fungal)  olması durumunda  yeniden orijinal örnek homojenizatları hem filtre(0.45nm) 
edilir hem de antibiyotik-antimikotik solüsyonu ile muamele edilir (24±2°C’de 1 saat ve 
2-8°C’de bir gece tutulur). Yapılan ekimler tekrarlanır.       

7.2.3. İndirek Floresan Antikor Testi:

CPE görülen hücre kültürleri betanoda  virusa spesifik monoklonal antikorları ile inkube 
edildikten sonra fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ile inkube edilir. Hazırlanan 
preparatlar fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu yönünden fluoresan mikroskopda  
incelenir.
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- SSN-1 hücre hattında hazırlanan 24 gözlü pleytlere veya içerisine lamel atılmış 6 gözlü 
pleyt veya hücre kültürü petrisine 1:10 dilüsyonda izole edilen virus inokule edilir. 20-
25º C de inkube edilir. Her bir virus için 2’şer göz veya petri kullanılır. 2’şer göz veya 
petriye  pozitif kontrol olarak kullanılmak üzere referans virus inokule edilir. 2’şer göz 
veya petriye negatif kontrol olarak kullanılmak üzere inokulasyon yapılmaz. İnokulasyon 
yapılan gözler ve referans virus ekilen gözler CPE oluşumu yönünden kontrol edilir ve 
48-72 saat sonra teste başlanır.

- Pleytlerdeki vasat boşaltılır PBS ile yıkama yapılıp metanol solüsyonu konarak kit 
protokulünde belirtilen  süre  kullanılarak hücreler fikse edilir.

- Fikzasyon solüsyonu boşaltıldıktan sonra hücreler kurutulur.

- Uygun dilüsyonda hazırlanan anti-betanodavirus serum ilave edilir ve protokolünde 
belirtilen süre kullanılarak  inkübasyona bırakılır.

- PBS-Tween 80 ile protokolünde belirtilen sayıda yıkanır.

- Uygun dilüsyonda hazırlanan fluorescein isothiocyanate ile işaretli konjugat ilave edilir 
ve protokolünde belirtilen ısı ve sürede inkübasyona bırakılır.

- PBS-Tween 80 protokolünde belirtilen sayıda yıkanır.

- Pleytler veya lameller kurutulur. Lamel kullanılmış ise lam üzerine kapatılır.

- Pleytler veya lamel kapatılmış lamlar fluoresan boyalı Ag-Ab kompleksinin oluşumu 
yönünden fluoresan mikroskopda incelenir.

 

7.2.4. RT-PCR 

RNA ekstraksiyonu:

Total RNA ekstraksiyonu doku kültürü süpernatantı ve klinik bulgu gösteren ölümle 
seyreden salgın hastalık durumlarında izolasyon için hazırlanan homojenizat kullanılarak 
RNA ekstraksiyon kitinin protokolüne göre yapılır. Pozitif kontrol olarak referans virusa 
ait hücre kültürü süpernatantı ,negatif kontrol olarak olarak izolasyonda kullanılan hücre 
hattının  süpernatantı  kullanılarak kitin protokolüne göre RNA ekstraksiyonu yapılır.

Primerler: 

SJNN virusunun RNA2 geninin (kapsid protein geni) 427 bp’ lik bölümünü amplifiye eden 
R3 (5’-CGA-GTC-AAC-ACG-GGT-GAA-GA-3’) ve F2 (5’-CGT-GTC-AGT-CAT-GTG-
TCG-CT-3’) primerleri  kullanılır

RT-PCR 

Her bir örnek için  one-step RT-PCR kiti kullanılarak kit protokolüne uygun olarak master 
mix hazırlanır, örneklere ilave edilir ve tüpler ısı döngü cihazına yerleştirilir ve  aşağıdaki 
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şekilde programlanır ; 

1 döngü         30 dakika 50ºC 

                       15 dakika 95ºC

35 döngü        2 dakika 94ºC 

                     0.3 dakika 94ºC  

                     0.3 dakika 52ºC

1 dakika 68ºC

Final uzatma basamağı 7 dakika 68ºC.

PCR ürünü, pozitif kontrol, negatif kontrol ve molekül ağırlığı DNA markerleri ile birlikte  
%1.5 agarose jelinde 80V 60 dakika koşturulur ve UV ışık altında aranan DNA bantlarının 
varlığı incelenir. 

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR / KAYNAKLAR VE EKLER

1.   Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, www.oie.int/.../aquatic-manual/access-
onlin
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